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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 725TTT111 

ALAN  Tıbbi Laboratuvar 

DAL/MESLEK Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Kan Lipitleri Analizi Yapma 

MODÜLÜN TANIMI  

Ön hazırlık iĢlemleri yapılan kan materyalinden trigliserid 
ve kolesterol analizlerini biyokimyasal analiz ölçüm 
metotları tekniğiyle becerilerinin kazandırıldığı öğretim 
materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖNKOġUL 
Çözelti hazırlama ve kan analizleri için ön hazırlık iĢlemleri 
modülünü almıĢ olmak 

YETERLĠK Kan lipitleri analizi yapmak. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Uygun laboratuvar ortamı sağlandığında kanda lipit 

analizlerini tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz. 
 

Amaçlar 

1. Kanda trigliserid analizi yapabileceksiniz. 

2. Kanda kolesterol analizi yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Donanım: Kan materyali, reaktifler, deney tüpleri, pipet 

/otomatik pipet, santrüfüj cihazı, distile su cihazı, benmari, 
spektrofotometri cihazı, laboratuvar saati 
 
Ortam: Tıbbi Biyokimya Laboratuvar ortamı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen 
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi 

kendinizi değerlendireceksiniz. 
 
Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı (test, çoktan 
seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b.) kullanarak modül uygulamaları 
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 
değerlendirecektir. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 
BaĢta insanlar olmak üzere bütün canlılar yaĢamlarını idame ettirebilmek için hava, su 

ve besin maddelerine ihtiyaç duyarlar. Ġnsanlar ve hayvanlar havasız kalınca hemen, su ve 

besin maddelerini tüketmezlerse kısa bir süre sonra yaĢamlarını kaybederler. 
 
Ġnsanlar diğer canlılardan farklı olarak besinlerini seçerek hazırlar ve beslenirler. 

Besin maddelerinden proteinler, karbonhidratlar ve yağlar temel öğeler olup vücut için elzem 
olan besinlerdir. Bu besinlerin az ya da çok alınması organizmaya zarar verir. Özellikle 
yağlar/lipitler az miktarda tüketilirse fazla zararlı olmazlar fakat çok miktarda tüketilmesi 
halinde vücutta kalp-damar hastalıklarına neden olur. Kalp ve damar hastalıkları ölüm 

sebeplerinin baĢında yer alır. 
 
Bu modülle lipitleri ve özelliklerini öğrenerek lipit analizlerini tekniğine uygun olarak 

yapabileceksiniz. Bu yolla kalp ve damar hastalıklarının teĢhis ve tedavisine yardımcı 
olabileceksiniz. 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 
 
 
Bu faaliyette kazandığınız bilgilerle lipidler hakkında genel bilgi ve kanda trigliserid 

analiz yöntemlerini öğreneceksiniz. 

 
 
 
 
 Lipidler hakkında bilgi toplayınız. 
 Lipidlerin insan vücuduna faydalarını ve zararlarını öğreniniz. 
 Herhangi bir hastanenin tıbbi biyokimya laboratuvarına gidip hangi yöntemle 

trigliserid analizi yapıldığını öğreniniz. 
 

1. KANDA TRĠGLĠSERĠD ANALĠZĠ 
 

1.1. Lipitler (Yağlar) 
 
Suda çözünmeyip, eter, kloroform ve benzen gibi polar olmayan çözücülerde çözünen 

maddeye denir. Polimer olmayıp küçük moleküllerdir. Yüksek kalorili enerjiye sahip lipidler 
hem vücutta sentez edilir, hem de diyetle alınır. DıĢarıdan diyetle alınmaları özellikle 
vücudumuzda sentezlenemeyen esansiyel yağ asitleri ve yağda çözünebilen vitaminler 
açısından önemlidir. Lipidler tüm canlılarda bulunur, çünkü hayatın devamlılığı için 
gereklidir. Lipidler katı yağları, mumları ve onlarla iliĢkili bileĢikleri kapsarlar. Sulu 
çözeltilerinde çözünemedikleri için, vücutta genellikle ya membran lipidleri ve yağ 

hücrelerinde trigliserit (triaçilgliserol) olarak bulunurlar, ya da lipoprotein partikülleri olarak 
proteinler ile birlikte plazmada taĢınırlar. 

 

1.1.1. Lipitlerin Yapısı ve Özellikleri 
 
Lipidlerin, insan organizmasında, depo ve yapısal fonksiyonu önemlidir. Trigliseritler, 

enerji yedeğini oluĢturmak üzere depolanırlar ve depo lipidler olarak bilinmektedirler. 
Membranların ve steroid hormonların, vitamin D gibi bazı önemli maddelerin yapısını 
oluĢturan fosfolipidler, glikolipidler ve kolesterol, yapısal lipidler olarak bilinmektedirler. 
Lipidlerin genel ve belirli özellikleri suda çözünmeme olup, kimyasal olarak farklı 
bileĢiklerdirler; bu nedenle de biyolojik fonksiyonlarında çeĢitlilik gösterirler. 

 

 Lipidlerin Ortak Özellikleri 
 

 Biyolojik kaynaklı organik bileĢiklerdir. 

 Lipidlerin yapılarında, C,H,O (karbon, hidrojen, oksijen) bulunur; ayrıca 

N,P,S (azot, fosfat, kükürt) gibi elementler de bazı lipidlerin yapısına 
girerler. 

 Lipidlerin temel yapı taĢları yağ asitleridir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Lipidler, suda çözünmezler; ancak yapılarında hidroksil (-OH) ve 
karboksili (-COOH) fazla içeren lipidler suda kısmen çözünebilirler. 

 Lipidler kloroform, eter, benzen, sıcak alkol, aseton gibi organik 

çözücülerde çözünürler. 

 Lipidlerin enerji değerleri yüksektir. 70kg’lık bir kiĢide yaklaĢık 136.000 
kilokalorilik enerji lipid halinde depo edilmiĢtir. 1gr yağ yakılınca 9 
kilokalori enerji açığa çıkar. 

 

1.1.2. Lipidlerin Sınıflandırılması 

 

Tablo 1.1: Lipidlerin sınıflandırılması 

 

1.1.3. Lipitlerin Sindirim ve Metabolizması 
 
EriĢkin bir insan günlük olarak 60-150 gr yağı diyetle almaktadır. Diyetle alınan bu 

yağın %98’i trigliserid, geriye kalanı ise fosfolipid, kolesterol, kolesterol esteri, serbest yağ 
asidleri, yağda eriyen vitaminler, steroidler ve terpenlerdir. Bunlara ilave olarak 2gr 
kolesterol ve 4-5gr lesitin safra ile barsağa atılmaktadır. 

 
Bu bileĢikler emilime uğramadan önce enzimler tarafından hidrolize uğrar. 

Trigliseridleri hidrolize uğratan enzim, lipaz enzimidir. Pankreastan salgılanan en önemli 
enzimdir. 

 
Trigliseritlerin sindiriminde safra asitleri de önemli rol oynar. Yağlar, ince bağırsakta 

pankreastan salgılanan lipaz enzimi ve safra tuzlarının etkisiyle yağ asitleri ve gliserole 

parçalanır. Yağ asitleri, ince bağırsakta safra tuzları yardımıyla bağırsak hücreleri tarafından 
absorbe edilir. 

 
Kolesterol esterleri, pankreastan salgılanan kolesterol esteraz tarafından kolesterol+ 

yağ asidine parçalanır. 
 
Fosfolipidler ise fosfolipaz denen enzimler tarafından sindirilirler. 
 

LĠPĠDLERĠN SINIFLANDIRILMASI  

BASĠT LĠPĠTLER BĠLEġĠK (KOMPLEKS) 

LĠPĠTLER 

ÖNCÜL VE TÜREV 

LĠPĠTLERĠ 

NÖTRAL YAĞLAR 

MUMLAR 
 

FOSFOLĠPĠDLER 

GLĠKOLĠPĠDLER 

LĠPOPROTEĠNLER 

YAĞ ASĠTLERĠ 

GLĠSEROL 

STEROĠDLER 

YAĞ ALDEHĠTLERĠ 

KETON CĠSĠMLERĠ 

ADEK VĠTAMĠNLERĠ 
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Bu enzimlerin etkisi sonucu açığa çıkan yağ asitleri, gliserol, kolesterol ve diğer küçük 
moleküllerin hepsi olduğu gibi emilirler. Bu bileĢiklerin hepsi emildikten sonra bağırsak 
epitel hücresi içinde tekrar trigliserit, kolesterol esterleri ve fosfolipitler sentezlenerek 
proteinlerle birleĢtirildikten sonra lenf sistemine, oradanda kana verilirler. 

 
Lipid metabolizmasında en önemli yeri yağ asitlerinin metabolizması tutar. Çünkü yağ 

asitleri miktarca lipidlerin en büyük kısmını oluĢturur. Yağ asitlerinin metallerle oluĢturduğu 
tuzlara, sabun denir. 

 
Yağ Asitleri, doymuĢ ve doymamıĢ yağ asitleri olarak bulunur. 
 
DoymuĢ (satüre) yağ asitleri, hidrokarbon zincirleri, çift bağ içermeyen ve 

dallanmamıĢ olan yağ asitleridirler. En basit doymuĢ yağ asidi, 2 karbona sahip asetik asittir. 

    

ġekil 1.1: Asetik asid formülü 

 
DoymuĢ yağ asitleri katıdır ve kan akımını zorlaĢtırıcı etkiye sahiptir. 
 

Örnek: Tereyağı ve katı margarin yağlar. 

 

Resim 1.1: Katı yağ 
 

DoymamıĢ (ansatüre) yağ asitleri, hidrokarbon zincirinde bir veya daha fazla çift bağ 
içeren yağ asitleridirler. 

 

DoymamıĢ yağ asitleri; oda sıcaklığında genellikle sıvıdır, suda çözünmezler, uçucu 
değillerdir. Enerji kaynağıdırlar. Örnek: Zeytinyağı ve ayçiçeği yağı. 

 

Resim 1.2: Sıvı yağ 
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 Gliserol (Gliserin); tatlı, kıvamlı, sıvı karakterde, üç değerli bir alkoldür. 

 

Resim 1.3: Gliserol ve formülü 

 
Gliserol, su ve etil alkolle her oranda karıĢabilir. Eter, kloroform ve benzolde 

çözünmez. 
 
Gliserol, birçok madde için çok iyi bir çözücüdür. Su çekici ve nemlendirici özelliğe 

sahip olduğundan, kozmetik ve ilaç yapımında kullanılır.  

 

Resim 1.4: Gliserol sonucu oluĢan kozmetik ürünler 

 
Gliserol, organizmada glukozun yıkılımı sırasında oluĢan dihidroksiaseton fosfattan 

oluĢabilir. Gliserol, organizmada esas olarak depo yağlarının hidrolizi sonucu oluĢur. 
 
 Keton Cisimleri: Karaciğerde yağ asidi oksidasyonunun normal son ürünleri 

olan asetoasetik asit, -hidroksibutirik asit ve asetondur. 

 

 

    

ġekil 1.2: Asetoasetik asit, -hidroksibutirik asit ve asetonun formülü 
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Dokuların keton cisimleri sentezlemesine "ketogenezis"denir ve metabolizmada 
normal Ģartlarda ketolizis ve ketogenezis denge halindedir. Karaciğer, gereğinden daha fazla 
keton cisimleri yaparsa kanda keton cisimleri artar. Bu duruma , "ketonemia"denir. Uzun 
süreli açlık halinde ve Ģeker hastalığında özellikle aseton olmak üzere keton cisimlerinin 

artıĢı kanın yedek alkalisini azaltır. Buna ek olarak kan pH'sı düĢer. Bu duruma "asidozis" 
veya "ketoasidozis" denir. 

 

Karaciğerde cereyan eden reaksiyonlar serisi mitokondriyumlar da yağ asidi yıkımı 

ürünü olan asetil- CoA’dan baĢlar. 
 

 Asetil-CoA’nın metaboliik önemi 

o Yağ asitlerinin yapılmasında kullanılır. 
o Steroidlerin ön maddesi olarak kullanılır. 
o Organizmaya enerji veren bir yakıt olarak oksitlenir. Bu son olay, 

bir kısmı ile karaciğerde fakat daha büyük çapta kaslarda meydana 
gelir. 

o Bazı maddeleri asitlendirmek için kullanılır. Örn, glukozaminden 
asetilglukozamin elde etmek gibi. 

o Keton cisimlerinin yapımında kullanılır.  
 

 Fosfolipidler: Fosfat içeren lipidlerdir; fosfatidler olarak da bilinirler. 
Fosfolipidler beyinde ve sinir dokularında çok boldur. Fosfolipidler, yağların 
incebağırsaktan emilimine ve kanda taĢınmalarına yardımcı olur. 

 

ġekil 1.3: Fosfat formülü 
 

 Lipit Metabolizmasında Karaciğerin Rolü 
 

Karaciğerin lipid metabolizması ile ilgili fonksiyonları; yağ asitlerinin sentezi ve 

oksidasyonu, yağ asitlerinden trigliserid oluĢumu, fosfolipid sentezi, lipoproteinlerin sentezi, 
keton cisimlerinin sentezi, kolesterol biyosentezi, safra asitlerinin ve safranın 
oluĢturulmasıdır. Sağlıklı bir Ģahsın karaciğerindeki lipid miktarı %5 kadardır. Karaciğerde 
%5’ten fazla lipid veya %2’den fazla trigliserid olması durumunda karaciğer 
yağlanmasından söz edilir.  
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1.1.4. Total Lipit 
 

Serumda dolaĢan tüm lipidlerin toplamıdır. Normal değeri % 500-800 mg kadardır. 
Total lipidin içerisinde klinik önemi en çok olan, kolesterol ve trigliserittir. Total lipid tayini 
ile serumda tüm lipidler (trigliserid, fosfolipid, kolesterol, yağ asidi, v.s.) tayin edilmiĢ olur.  

 
Trigliserid tayininin yapıldığı laboratuvarlarda total lipid tayinine gerek yoktur. Çünkü 

total lipid seviyesinde meydana gelen değiĢiklikler genellikle trigliserid seviyesindeki 
değiĢiklikleri yansıtır. 

 

1.1.5. Trigliserid (Triaçilgliseroller, Nötral Yağlar, Yağlar) 
 
Gliserolün üç tane hidroksil grubu ile yağ asitlerinin oluĢturdukları esterlerdir. Bu 

yapıdan dolayı yağlara; trigliseritler ya da triaçil gliserol denir. 
 
Trigliseridler, yağ asitlerinin baĢlıca depo Ģeklidir. Eğer gliserolün her üç –OH 

grubuna aynı yağ asidi bağlanmıĢ ise basit trigiserid; yağ asitlerinden biri farklı ise bileĢik 
(karma) trigliserid adı verilir. Trigliseridler yağ dokusunda büyük lipid damlacıkları halinde 
saklanırlar. Trigliseridler yağ hücresi içinde veya lipoprotein partikülü üzerinde hidroliz 
edildiği zaman, enerji kaynağı olarak kullanılmak üzere serbest yağ asidleri açığa çıkar. 

Trigliseridler, önemli biyolojik fonksiyonlara sahiptirler. 
 

1.2. Trigliserit Analiz Metodları 
 

Trigliseridler, enzimatik metotlara dayalı ticari kit kullanılarak tayin edilir. 
 

 Prensibi: Trigliserid, lipoprotein lipaz tarafından gliserol ve yağ asitlerine 
hidrolize edilir. Daha sonra gliserol, gliserol kinaz tarafından katalize edilen bir 
reaksiyonla adenozin trifosfat tarafından gliserol -3-fosfata ve adenozin 
difosfata fosforile edilir. Gliserol-3-fosfat daha sonra gliserolfosfat oksidaz 
tarafından dihidroksiaseton fosfat ve hidrojen peroksite dönüĢtürülür. Daha 

sonra hidrojen peroksit, peroksidaz tarafından katalize edilen bir reaksiyonla 
kırmızı renkli kinonimin boyası üretmek üzere 4-aminoantipirin ve 
paraklorofenol ile reaksiyona girer. 

                   Lipaz  

Trigliserit  ————————>  Gliserol  +  Yağ asidi 

                  Gliserokinaz 

Gliserol + ATP ————————>  Gliserol – 3- Fosfat +ADP 

                Gliserol- 3- fosfat oksidaz 

Gliserol – 3- Fosfat + 02  ————————————>  Dihidroksi asetonfosfat +H2O 

                                  Peroksidaz 

2H2O2 + Paraklorofenol +4-aminoantipirin ——————> Kinon + 4H2O 
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Bu dört reaksiyon sonucunda oluĢan renkli kompleksin renk Ģiddeti, fotometrede 
ölçülür. Standart değeri kullanılarak trigliserit miktarı hesaplanır. 

 
 Cihazlar 

 Spektrofotometre 

 Santrüfüj cihazı 

 Benmari cihazı 

 Bidistilesu cihazı  
 

 Araç-Gereçler 

 Deney tüpü 

 Pipet 

 Parafilm 

 Tüp sporu  

 Hesap makinesi 

 
 Reaktifler (Aktif içerikleri) 

ATP 
4-Aminophenazone 
P-chlorophenol 
GPO 

Lipoprotein Lipaz 
GK 
GOOD 
pH . 7.5± 0.2 

 
Not: Trigliserid analizi modülde verilen metod ve yöntem ile ticari kit tedarik edilerek 

okul laboratuvar ortamında analizin yapılması sağlanır.  

 

 Reaktifin Hazırlanması: Alınan reaktifler prospektüse göre sulandırma 
oranlarını gerçekleĢtirerek kullanıma hazır hale getirilir. 

 Reaktifin Saklanması: Reaktifi 2-8º C’de buzdolabında muhafaza 
ediniz. 

 Reaktifin Kullanılmaması Gereken Durumlar:  

o Reaktif tortulaĢmıĢ ise kullanmayınız. 
o Reaktifin 520 nm’daki suya karĢı ölçülen absorbansı, 0.200 den 

büyük ise kullanmayınız. 
o Reaktif parametreleri kontrol serumunda belirtken değerleri 

karĢılamamakta ise kullanmayınız.  

 

 Testte ÇalıĢılacak Serumun Özelliği ve Depolanması 

o Perhizdeki kiĢilerden alınan serum örnekleri tercih edilir. 
o Hemolize olmuĢ serum kullanılmaz 
o Serumdaki trigliserid 2-8ºC’de muhafaza edildiğinde birkaç gün 

dayanır. 



 

 10 

o Fosfolipidler serbest gliserol bırakıp hidrolize olabileceğinden ve 
hatalı yüksek trigliserid değerleri üreteceğinden numuneleri oda 
sıcaklığında bekletmeyin. 

 

 Kalibrasyonu 

 Trigliserid standardı ve kalibratörü kullanılır. 
 

 Kalite Kontrolüne Bakılması 

 Reaksiyonun bütünlüğü, bilinen trigliserid değerleri bulunan iki seviyeli 

bir kontrol kullanımıyla takip edilmelidir. 
 

 Teknik 

 ÇalıĢma önlüğü ve eldiven giyerek güvenlik önlemleri alınır. 

 Analiz öncesi çalıĢma ortamı hazırlanır. ÇalıĢma ortamı dezenfeksiyon ve 

fiziki yönden kontrol edilir. 

 Cihazların günlük bakımı yapılır. Günlük bakım kontrolünde ortaya çıkan 
problemler giderilemiyor ise rapor tutarak amire bildirilir. 

 Kan, santrüfüj cihazının godelerine karĢılıklı gelecek Ģekilde yerleĢtirilir 

ve 3000 devirde 10 dakika santrüfüj ederek serum elde edilir. 

 

Resim 1.5: Kanın santrüfüj cihazına yerleĢtirilmesi 

 
Kan 3000 devirde 10 dakika santrüfüj ederek serum elde edilir. Santrüfüj yapıldıktan 

sonra kanın, istenilen Ģekilde seruma dönüĢüp dönüĢmediği, hemoliz olup olmadığı kontrol 
edilir. 

 

Resim 1.6: Santrüfüj edilmiĢ kanın hemoliz kontrolü 



 

 11 

 ÇalıĢma reaktifi hazırlanırken hazır olarak gelen kit içerisinde bulunan 
prospektüsdeki hazırlama bilgisi doğrultusunda hazırlanır..  

 Deney tüplerini spora dizmeden önce kirli ve kırık olup olmadığının 

fiziki kontrolü yapılır 

 Tüp sporuna numune test sayısına göre ve standart, kör tüpleri cama 
yazar kalemle numaralandırarak yerleĢtirilir. 

 

Resim 1.7: Deney tüplerini cama yazarla numaralandırma 

 

 Otomatik pipetin uç kısmına özel ucu takılır. Otomatik pipet taksimatı 10 

µl olarak ayarlanır. Serum tüpüne dikkatli bir Ģekilde kenardan girip 
istenilen miktarda çekilir. 

 

Resim 1.8: Otomatik pipetle serum alma 

 
Çekilen 10 mikro litre (µI) serum, numune (N) tüpünün alt kısmına pipetlenir. 

Pipetleme iĢleminden sonra özel uç, tıbbi atık kutusuna atılır. 

 

Resim 1.9: Tıpbi atık kabı 
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 Otomatik pipet taksimatının 10 µl olarak ayarlanmasından sonra 
trigliserid, standart reaktifinden dikkatli bir Ģekilde 10 µl çekilir. Çekilen 
10 mikro litre (µI) trigliserid standart reaktifi standart (St) tüpünün alt 

kısmına pipetlenir. Pipetleme iĢleminden sonra özel uç tıbbi atık kutusuna 
atılır. 

 Numune, standart ve kör tüpüne çalıĢma reaktifi koymak için otomatik 
pipet taksimatı 1000 µl’ ye ayarlanır. 

 

ResiSm 1.10: Otomatik pipet ucunun takılması 

 
Çekilen 1000 µl reaktif dikkatli bir Ģekilde sırayla (N), (St), (Kör) tüplerine pipetlenir. 
 

 

Resim 1.11: Reaktifin otomatik pipete çekilmesi 
 

Pipetleme iĢleminden sonra özel uç, atık kutusuna atılır. 
 

 Numune, standart tüp içeriğini karıĢtırıp 37 °C de 5dakika ya da 15-25°C 

de 10 dakika inkübe olması için tüp sporunu benmari içerisine 
yerleĢtirdikten sonra laboratuvar saati veya benmari saati 10 dakikaya 
ayarlanır. 
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Resim 1.12: ÇalıĢılan analizinin benmaride inkübasyonu 
 

 Ġnkübasyon sonunda benmariden çıkarılan karıĢımlar, spektrofotometrede 
okumak için dalga boyu 505 nanometreye (nm) ayarlanır. 

 

Spektrofotometre tüpü okuma bölümüne yerleĢtirmeden önce gazlı bezle silinir. 
KarıĢımlar okunmadan önce kör karıĢımı ile spektrofotometre cihazının ( 0.00) transmittans 
ayarı yapılır. 

 

 

Resim 1.13: Spektrofotometre cihazının ( 0.00) transmittans ayarı 

 
Transmittans (0.00) ayarından sonra standart karıĢım, spektrofotometre tüpüne 

aktarılarak cihazın okuma bölümüne yerleĢtirilir. Okunan standart absorbans değeri not 
edilir.  

 

Resim 1.14: Standart karıĢımın spektrofotometre tüpüne aktarılması 

 
Standart karıĢımın absorbans ölçümünden sonra numune (N) tüpünde bulunan karıĢım 

spektrofotometre tüpüne aktarılarak cihazın okuma bölümüne yerleĢtirilir. 



 

 14 

 

Resim 1.15: Numunenin okunması  

 
Okunan numune absorbans değeri not edilir.  
 

 Okunan değerler, test formülü olan: Numune /Standart X StC =…mg/dl 
formülüne yerleĢtirilerek trigliserid miktarı mg/dl olarak bulunur. 

 

Normal değerleri: 35-160 mg/dl 
 

 Örnek: Standart konsanyon(StC) : 0.300 
 

N:0.340 
St: 0.200 

 

 
 

 Standart konsantyrasyon (StC) sabit bir sayı olup reaktiflerin oluĢumunda 
kullanılma oranı doğrultusunda belirlenen sayıdır. 

 Çıkan sonuçlar kontrol edilerek normal ve anormal çıkan değerler 
belirlenir Anormal çıkan analiz sonuçları amire bildirilerek tekrarı 

yapılan analizlerin sonuçları aynı çıkmıĢsa raporlandırılır. 

 Raporlar amire imzalatılır. Ġmzalanan raporlar bilgisayar veya laboratuvar 
deftere kaydı yapılır. Kaydı yapılan sonuçlar ve poliklinik veya servislere 
ait hasta sonuçları otomasyona bağlı bilgisayara girilir. 

 

1.3. Kanda Trigliseridin Arttığı ve Azaldığı Durumlar 
 
 Trigliseridin arttığı durumlar 

 Obezite 

 Glikoz intoleransı 

 Viral hepatit 

 Alkolizm 

 Akut ve kronik pankreatit 

 Biliyer siroz 
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 Gut 

 Hipotiroidi 

 Gebelik  

 Glikojen depo hastalığı 
 

 Trigliseridin Azaldığı Durumlar 

 KOAH 

 Hipertiroidi 

 Malabsorbsiyon 

 Son dönem karaciğer hastalığı 

 Laktozüri 

 Beyin infarktı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Güvenlik önlemlerini alınız.   ÇalıĢma önlüğü ve eldiven giyiniz. 

 Analiz öncesi çalıĢma ortamını 
hazırlayınız.  

 ÇalıĢma ortamının dezenfeksyon 
yönünden uygun olup olmadığını 
kontrol ediniz. 

 ÇalıĢma ortamında iĢinizi engelleyen 
fiziki engel var ise kaldırınız. 

 Cihazların günlük bakımını yapınız. 
 Günlük bakımı yapılan cihazlarla 

güvenli ve doğru sonuç elde 
edeceğinizi unutmayınız. 

  Kanı, santrüfüj ederek serum elde ediniz. 
 Santrüfüjde denge unsuruna dikkat 

ediniz. 

 Reaktifleri hazırlayınız. 
 ÇalıĢılacak test sayısına göre reaktif 

hazırlayınız. 

 Numune, standart, kör tüplerini spora 
numaralandırarak yerleĢtiriniz. 

 Tüplerin numaralandırılmasının 
analizin hata payındaki rolüne dikkat 
ediniz. 

 Numune tüpüne, 10 mikro litre (µI) serum 

koyunuz. 

 Otomatik pipet taksimatını kontrol 

ediniz. 

 Standart (St) tüpüne 10 µI, trigliserid 
standart reaktifi koyunuz. 

 Otomatik pipet ucunu değiĢtirmeyi 
unutmayınız. 

 Numune, standart ve kör tüpüne1000 µI 
çalıĢma reaktifi koyunuz. 

 Otomatik pipet taksimatını kontrol 
ediniz. 

 Tüp içeriğini karıĢtırıp benmaride 37 °C 
de 5 dakika ya da 15-25°C de 10 dakika 
inkübe olmasını bekleyiniz.  

 Ġnkübasyonda zaman dilimine uyunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Bekletilen karıĢımları, köre karĢı 
spektrofotometrede 505nanometre (nm) 
dalga boyunda numune ve standart 
absorbanslarını okuyunuz. 

 Spektrofotometre tüpünü okuma 

bölümüne yerleĢtirmeden önce gazlı 
bezle siliniz. 

 Ölçüm değerlerini, Numune/Standart X 
StC =…mg/dl  
 
formülüne göre yerleĢtiriniz. 

 Ölçüm değerlerini dikkatli not ediniz 

 ÇalıĢılan trigliserid analizinin % miligram 
cinsinden miktarını bulunuz. 

 Doğru hesaplama yapınız. 

 Çıkan sonuçları kontrol ederek normal ve 
anormal çıkan değerleri belirleyiniz. 

 

 Raporları amirinize imzalatınız.  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  
 

1. Yağ asitlerinin gliserol ile yaptıkları esterlere ne denir? 
A) Triaçilgliseroller  

B) Fosfolipitler 
C) ġilomikronlar 
D) Glikolipitler 
E) Sfingolipitler 
 

2. Dokuların keton cisimlerini sentezkemesine ne denir? 
A) Ketolizis  

B) Ketogenezis 
C) Ketozis 
D) Ketonüri  
E) Ketonemia 
 

3. Keton cisimleri hangisinde doğru olarak verilmiĢtir? 
A) A)Asetoasetik asit, β-hidroksibutirik asit, asetik asit 
B) Asetoasetik asit, β-hidroksibutirik asit, laktik asit 

C) Asetoasetik asit, β-hidroksibutirik asit, aseton 
D) Asetik asit, pirüvik asit, laktik asit 
E) Aseton, asetik asit, asetoasetik asit 
 
AĢağıdaki soruları cevaplandırınız. 

 
4. Lipidler hangi maddede çözünmezler? 

 

5. Ġnsan plazmasındaki lipidler hangileridir? 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 
 
 

Bu faaliyetle kolesterol ve kolesterol analiz metotlarını öğreneceksiniz. 
 

 

 
 

 Kolesterolün yapısı hakkında araĢtırma yapınız. 
 Kolesterolün vücudumuz için önemi nedir bununla ilgili araĢtırma yapınız. 
 Kolesterolün insan vücuduna yaptığı zararlar hakkında bilgi toplayınız. 

 Lipidlerin yapısal iĢlevleri hakkında bilgi edininiz. 
 Lipoproteinlerin insan sağlığı üzerine yaptığı olumsuz etkileri araĢtırınız. 
 

2. KANDA KOLESTEROL ANALĠZĠ  
 

2.1. Kolesterol 
 

Hayvansal kökenli bir steroiddir. Ġlk kez 1775 yılında insan safra taĢından izole 
edilmiĢtir, insan safrasında bol miktarda bulunur. Kolesterol yönünden zengin hayvansal 
gıdalar et, süt ve yumutadır. 

 

Kolesterol, yaĢam için gerekli olan mum kıvamında yağımsı bir maddedir. Kolesterol 
beyin, sinirler, kalp, bağırsaklar, kaslar, karaciğer baĢta olmak üzere tüm vücutta yaygın 
olarak bulunur. Vücut, kolesterolü kullanarak hormon (kortizon, seks hormonu), D vitamini 

ve yağları sindiren safra asitlerini üretir. Bu iĢlemler için kanda çok az miktarda kolesterol 
bulunması yeterlidir. Eğer kanda fazla miktarda kolesterol varsa bu kan damarlarında birikir 
ve kan damarlarının sertleĢmesine, daralmasına (arteriyoskleroz) yol açar. Arteriyosklerozda 
damar duvarında biriken tek madde kolesterol değildir; akyuvarlar, kan pıhtısı, kalsiyum gibi 
maddeler de birikir. Toplumda, arteriyoskleroz için damar sertliği, damar kireçlenmesi gibi 
ifadeler de kullanılmaktadır. 

 
Resim 2.1: Kolesterolün damarda birikmesi sonucu oluĢan kalp krizi 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Damarlar tüm vücutta yaygın olarak bulunur ve kalp, beyin, böbrek gibi organlara kan 
taĢıyarak bu organların görev yapmasını sağlar. Kolesterol, hangi organın damarında 
birikirse o organa ait hastalıklar ortaya çıkar. Örneğin, kalbi besleyen atardamarlarda 
(koroner arterler) kolesterol birikimi olursa, göğüs ağrısı, kalp krizi gibi sorunlar oluĢur. 

Böbrek damarlarında kolesterol birikimi ise yüksek tansiyon ve böbrek yetmezliğine yol 
açabilir.  

 
Kolesterol, yağımsı bir maddedir. Normal koĢullarda, yağ suyun içinde çözünmez. 

Kolesterol de su özelliklerini taĢıyan kanda normal koĢullarda çözünmez. Kolesterol, kanda 
çözünmesi ve taĢınması için karaciğerde bir protein ile birleĢtirilir. Bu kolesterol ile protein 
birleĢimine lipoprotein adı verilir. DeğiĢik tipte lipoproteinler vardır:  

 

 LDL (Low Density Lipoprotein, düĢük yoğunluklu lipoprotein): Kötü huylu 
kolesteroldür.  

 HDL (High Density Lipoprotein, yüksek yoğunluklu lipoprotein): Ġyi huylu 
kolesteroldür. 

 VLDL, (çok düĢük dansiteli lipoprotein): IDL (ara dansiteli lipoprotein) ve 
Ģilomikronlar. Yağ metabolizması bozukluğu olan hastaların yaptırdığı diğer bir 
kan incelemesi de trigliserid ölçümüdür. Trigliserid de kolesterol gibi kanda 

çözünen bir yağdır. Kan trigliserid düzeyi ile arteriyoskleroz arasındaki iliĢki, 
kolesterol kadar belirgin değildir. 

 

2.1.1. Lipoproteinlerin Özellikleri 
 
Lipidlerin plazmada taĢınma Ģekilleridirler. 

 

  

Resim 2.2: Kanda Lipoprotein 
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Resim 2.3: Lipoprotein sentezi 

 
Lipoproteinlerdeki protein olan apolipoproteinler (apoproteinler), apo A, apo B, apo 

C, apo D, apo E gibi adlandırılır. 
 
Lipoproteinler, elektroforez, ultrasantrifüj, ultrafiltrasyon ve elektron mikroskobik 

yöntemlerle birbirlerinden ayrılır. 

 
Ultrasantrifüjdeki yoğunluklarına göre lipoproteinler, Ģilomikronlar, VLDL, IDL, 

LDL, HDL, Lp (a) Ģeklinde alt gruplara ayrılır. 
 
Lipoproteinler, elektroforezdeki ayrılmalarına göre Ģilomikronlar (tok kiĢilerde 

görülür),  lipoprotein (LDL), pre  lipoprotein (VLDL),  lipoprotein (HDL) Ģeklinde alt 

gruplara ayrılır. 
 
 ġilomikronlar: Lipoproteinlerin en büyükleri ve dansitesi en küçük olanlarıdır. 

Yüksek oranda trigliserid içerir.  
 

 

Resim 2.4: Trigliseridin yapısında Ģilomikron 
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 ġilomikronlar, ince bağırsak epitel hücrelerinin düz endoplazmik retikulumunda 
sentezlenir ve daha sonra lenf akımına karıĢarak dolaĢıma girerler. Çünkü 
yemekten sonra bir saat içinde dolaĢımdan alınarak kaybolurlar. ġilomikronlar 
lipoprotein lipaz enziminin etkisiyle yapılarında bulunan trigliseritlerin büyük 

bir kısmını kaybederler. Geriye kalan küçük Ģilomikron kısmına, artık 

Ģilomikron denir. 
 
ġilomikronlar, diyetteki trigliseridlerin (ekzojen trigliseridler) ince bağırsaktan diğer 

dokulara taĢınması ile iliĢkilidirler. 
 
 VLDL (çok düĢük dansiteli lipoprotein): Endojen trigliserid bakımından 

oldukça zengindir. Karaciğerde sentezlenir. Fonksiyonu, karaciğerde 

sentezlenen trigliserid ve kolesterolü ekstrahepatik dokulara taĢımaktır. 
 

 

Resim 2.5: VLDL  

 
Diyet yakıt olarak gerekenden daha fazla karbohidrat içerirse ve karaciğerde yeteri 

kadar glikojen varsa karaciğerde endojen trigliseridler oluĢur. Endojen trigliseridler, 
VLDL’lerin yapısına katılır. 

 
VLDL-Kolesterol Tayini: En doğru ultrasantrifüjle tayin yapılır. Çok hassas sonuç 

olmamakla bereber formülle de hesaplanır. 

 
VLDL =Total kolesterol –LDL-kolesterol – HDL-kolesterol 

 

 LDL (düĢük dansiteli lipoprotein), trigliserid içerikleri çok az, kolesterol ve 

kolesterol esterlerinden zengin lipoproteinlerdir. Temel apolipoproteinleri 

ApoB-100’dür. 



 

 23 

 

 

Resim 2.6: LDL 

 

VLDL artığı olarak damar içinde sentezlenir. 

 

 

ġekil 2.3: LDL sentezi 

 
LDL’ler, kolesterolü karaciğerden baĢka dokulara taĢırlar. 
 

Ekstrahepatik dokular, LDL’nin ApoB-100’nü tanıyan spesifik yüzey reseptörlerine 
sahiptir. ApoB-100’ü tanıyan reseptörler, kolesterol ve kolesterol esterlerinin dokular 
tarafından alınmasına aracılık eder.  
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ġekil 2.4: LDL’nin taĢınması 

 

 

Resim 2.7: LDL 
 

Plazmada LDL’nin arttığı durumlarda makrofajlar tarafından reseptör aracısız olarak 
alınır ve köpük hücreleri oluĢur. Köpük hücre oluĢumu da ateroskleroza sebep olur.  

 

LDL-Kolesterol Tayini: Hazır kitlerle tayin edilebileceği gibi formüllede 
hesaplanabilinir. 

                                TG 

LDL –Kolesterol =Total kolesterol - —— - HDL kolesterol 
 

NOT: Serum trigliserit miktarı 400 mg’ın üzerindeyse bu formülle iĢlem yapılmaz. 
 

 HDL (yüksek dansiteli lipoprotein), dokulardan karaciğere kolesterol 
taĢımaktadır. HDL kitlesinin %50’si protein, %30’u fosfolipid, %20’si 
kolesteroldür. 

 
HDL’nin artması organizmanın lehine, azalması ise aleyhinedir. 
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HDL’ler, karaciğerde ve ince bağırsak duvarında sentezlenir. Karaciğerde ve ince 
bağırsak duvarında sentezlenen HDL, diskoidal Ģekillidir;  

 
ġilomikron artıkları ve IDL’nin hepatik reseptörleri tarafından tanınmalarını Apo E 

sağlar. 

 

Resim 2.8: ġilomikron yapısında bulunan lipoproteinler 

 

2.1.2. Kanda Lipoproteinlerinin Arttığı ve Azaldığı Durumlar  

 
 Lipoproteinin Arttığı Durumlar 

 Hiperlipoproteinemiler  

 Miyokart enfarktüsü 

 Felçlik 

 Koroner arter hastalığı 

 Kontrolsüz diabet 

 Hipotiroidizm 

 
 Lipoproteinin Azaldığı Durumlar 

 Hipolipoproteinemiler 
 

 Kolesterol Sentezi 
 

Normal kan plazmasında ortalama %200 mg. total kolesterol bulunur. Bunun 2/3'ü 
ester kolesterol,1/3'ü serbest kolesterol halindedir. Kan plazmasında kolesterol lipoprotein 

halinde taĢınır. Kolesterol, en çok karaciğerde olmak üzere hemen her dokuda enzimatik 
reaksiyonlarla sentez edilir. Kolesterolde yağ asitleri gibi asetil – CoA’ dan sentezlenir. 

 

Karaciğer, serbest ve ester kolesterolün baĢlıca kaynağıdır. Kolesterol karaciğerden 
özellikle safra ile salgılanır, bağırsaklara geçer ve emilir. Emilen kolesterol lenf ve kan yolu 
üzerinden karaciğere gelir ve tekrar safra ile salgılanır. Yani, kolesterolün bağırsak karaciğer 
arası bir dolanımı vardır. 

 

Bazı patolojik hallerde kandaki kolesterol miktarı artar. Bu duruma 
,"hiperkolesterolemi", azalmasına ise "hipokolesterolemi" denir. 
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Kolesterolün organizmada yıkılıĢında en önemli yol safra asitlerine dönüĢmesidir. 
Safra asitleri karaciğerde sentezlendikten sonra safra kesesinde depo edilir. Safra ile 
bağırsağa gelen kolesterolün en büyük kısmı bağırsak hücreleri tarafından emilir; emilmeyen 
kısmı ise bağırsak bakterileri tarafından indirgenir. 

 
Kolesterol, safra asitlerinin, steroid yapılı cinsiyet hormonlarının, böbrek üstü bezi 

steroid hormonlarının ve D3 vitamininin ön maddesidir 

 

ġekil 2.5: Kolesterolün vücutta taĢınması. Kalın siyah oklar, kolesterol ve diğer lipidleri taĢıyan 
lipoproteinlerin oluĢumlarını, dönüĢümlerini ve kan dolaĢımından çıkıĢlarını gösteriyor. 

Kırmızı ince oklar, kolesterol veya kolesterol türevlerinin(kolesteril esterler ve safra asitleri) 

hareketlerini gösteriyor. K.kolesterol; KE, kolesteril ester; LPL, lipoprotein lipaz; LCAT, lesitin 

kolesteril asil transferaz; CETP, kolesteril ester transfer proteini. 

 
 Kolesterolün Özellikleri 

 Beyaz kristalli, tatsız ve kokusuz bir maddedir  

 Su, asit ve alkalilerde çözünmez; organik çözücülerde, sıcak alkolde, sıvı 
ve katı yağlarda çözünür; ayrıca sabun çözeltisinde az, safra tuzu 
çözeltisinde çok çözünür.  

 Elektrik iletkenliği çok azdır  

 3 nolu karbondaki hidroksil grubu, yağ asitleriyle esterleĢir ve kolesterol 
esterlerini oluĢturur.  
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2.2. Kolesterol Analiz Metodları 
 
Kimyasal metotlarla veya enzimatik yöntemle tayin edilirler.Bunlar da direkt ya da 

indirekt metotlardır.Direkt metotlarda doğrudan serum veya plazma kullanılır.Direk metotlar 
basit ve otoanalizörlerde çalıĢıldığı için en çok tercih edilen yöntemlerdir 

 
Kolesterolün kloroformdaki çözeltisine asetik asit anhidridi ve H2SO4 damlatılınca 

zümrüt yeĢili bir renk oluĢur ki bu reaksiyona, Liebermann-Burchardt reaksiyonu denir. 
 
 Kolesterolü Liebermann-Burchardt Yöntemi ile Tanımlamak Ġçin: 

 Bir deney tüpüne 1 ml kolesterolün kloroformdaki çözeltisinden konur.  

 Tüpteki çözelti üzerine 2 ml asetik asit anhidridi eklenir ve karıĢtırılır.  

 Tüpteki karıĢıma 1 mL konsantre H2SO4 eklenir ve karıĢtırılır.  

 Tüpte mor-mavi üzerinden yeĢil renk oluĢumu gözlenir.  

 Kolesterolün kloroformlu ortamda sadece H2SO4 ile kırmızı renk 

oluĢturması, Salkowski Reaksiyonu olarak bilinir. 
 

 Kolesterolü Salkowski Yöntemi ile Tanımlamak Ġçin: 

 Bir deney tüpüne 2 ml kolesterolün kloroformdaki çözeltisinden konur.  

 Tüpteki çözelti üzerine dikkatli olarak 2 ml konsantre H2SO4 

tabakalandırılır.  

 Tabakaların temas yerinde kırmızı halka ve sülfürik asidin açık yeĢil 
fluoresansı gözlenir. 

 

2.2.1. Cihazlar 
 
 Spektrofotometre 
 Benmari cihazı 
 Bidistile su cihazı 
 

2.2.2. Araç-Gereçler 
 
 Deney tüpü 
 Pipet 
 Parafilm 
 Tüp sporu 
 Hesap makinesi 

 Reaktifler 
 

2.2.3. Enzimatik Metod (Kolorimetrik Endpoint) 
 
 Prensip: Önce kolesterol esteri kolesterol esterazla hidroliz edilerek serbest 

kolesterol elde edilir. Kolesterol oksidaz, oksijen kullanarak H2O2 oluĢumunu 
sağlamıĢ olur.H2O2, çeĢitli bileĢiklerle reaksiyona girerek renkli bir ürün oluĢtu 
rur. Meydana gelen renkli karıĢım 500 nm’de okunur. 



 

 28 

               Kolesterol esteraz 
Kolesterol esteri ————————> Kolesterol + Yağ asit 

                              Peroksidaz 

2H2O2 +4-aminoantipyrine + fenol —————> Quinoneimine +4 H2O2 

                                          (Renkli kompleks)     

 
 Reaktifler (Aktif içerikleri) 

PIPES 
4-Aminoantipirin 
Kolesterol oksidaz 
Kolesterol esteraz 
Peroksidaz 

Fenol 
         pH . 7.4 ± 0.2 
 
Not: Kolesterol analizi modülde verilen metod ve yöntem ile ticari kit tedarik edilerek 

okul laboratuvar ortamında analizin yapılması sağlanır.  
 

 Reaktifin Hazırlanması: Alınan reaktifler, prospektüse göre sulandırma 

oranlarını gerçekleĢtirerek kullanıma hazır hale getirilir. 

 Reaktifin Depolanması: Reaktifi 2-8º C’de buzdolabında muhafaza 

ediniz. 

 Reaktifin Bozulması: AĢağıdaki durumlarda reaktifi kullanmayınız.  

o Reaktif tortulaĢmıĢ ise kullanmayınız. 

o Reaktif parametreleri, performans parametrelerini karĢılamıyor ise 

kullanmayınız.  

 Testte ÇalıĢılacak Numune Özelliği ve Depolanması 

o Hemolize olmamıĢ serum olmalıdır. 

o Serumdaki kolesterol oda sıcaklığında (18-25ºC) yedi gün ve 
dondurulup buharlaĢmaya karĢı gerektiği gibi korunduğunda altı ay 
süreyle dayanıklı olduğu bildirilmiĢtir.  

 Kalibrasyonu: Standart veya uygun bir serum kalibratörü kullanılır. 

 Kalite kontrolüne bakılması 

 Reaksiyonun bütünlüğü, bilinen kolesterol değerleri bulunan iki seviyeli 

bir kontrol kullanımıyla takip edilmelidir. 

 Teknik 

 ÇalıĢma önlüğü ve eldiven giyerek güvenlik önlemleri alınır. 

 Analiz öncesi çalıĢma ortamı hazırlanır. ÇalıĢma ortamı dezenfeksiyon ve 

fiziki yönden kontrol edilir. 

 Cihazların günlük bakımı yapılır. Günlük bakım kontrolünde ortaya çıkan 
problemler giderilemiyor ise rapor tutarak amire bildirilir. 
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 Kan, santrüfüj cihazının godelerine karĢılıklı gelecek Ģekilde yerleĢtirilir. 

 

Resim 2.9: Kanın santrüfüj cihazına yerleĢtirilmesi 

 
Kan 3000 devirde 10 dakika santrüfüj ederek serum elde edilir. Santrüfüj yapıldıktan 

sonra kanın seruma istenilen Ģekilde dönüĢüp dönüĢmediği, hemoliz olup olmadığı kontrol 
edilir. 

 

Resim 2.10: Santrüfüj edilmiĢ kanın hemoliz kontrolü 

 

 ÇalıĢma reaktifi hazırlanırken hazır olarak gelen kit içerisinde bulunan 
prospektüsdeki hazırlama bilgisi doğrultusunda hazırlanır.  

 Deney tüplerini spora dizmeden önce kirli ve kırık olup olmadığının 
fiziki kontrolü yapılır. Spora numune test sayısına göre ve standart, kör 

tüpleri cama yazar kalemle numaralandırarak yerleĢtirilir. 
 

 

Resim 2.11: Deney tüplerini cama yazarla numaralandırma 
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 Otomatik pipetin uç kısmına özel ucu takılır. Otomatik pipet taksimatı 10 
µl olarak ayarlanır. Serum tüpüne dikkatli bir Ģekilde kenardan girip 
istenilen miktarda çekilir. 

 

 

Resim 2.12: Otomatik pipetle serum alma 

 
Çekilen 10 mikro litre (µI) serum, numune (N) tüpünün alt kısmına pipetlenir. 

Pipetleme iĢleminden sonra özel uç, tıbbi atık kutusuna atılır. 
 

 

Resim 2.13: Tıpbi atık kabı 

 

 Otomatik pipet taksimatının 10 µl olarak ayarlanmasından sonra 

kolesterol, standart reaktifinden dikkatli bir Ģekilde 10 µl çekilir. Çekilen 
10 mikro litre (µI) trigliserid standart reaktifi standart (St) tüpünün alt 
kısmına pipetlenir. Pipetleme iĢleminden sonra özel uç tıbbi atık kutusuna 
atılır. 

 Numune, standart ve kör tüpüne çalıĢma reaktifi koymak için otomatik 
pipet taksimatı 1000 µl’ ye ayarlanır. 

 

Resim 2.14: Otomatik pipet ucunun takılması 
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Çekilen 1000 µl reaktif dikkatli bir Ģekilde sırayla (N), (St), (Kör) tüplerine pipetlenir. 
 

 

Resim 2.15: Reaktifin otomatik pipete çekilmesi 

 
Pipetleme iĢleminden sonra özel uç, atık kutusuna atılır. 

 Numune, standart tüp içeriğini karıĢtırıp 37 °C de 5 dakika inkübe olması 

için tüp sporunu benmari içerisine yerleĢtirdikten sonra laboratuvar saati 
veya benmari saati 5 dakikaya ayarlanır. 

 

 

Resim 2.16: ÇalıĢılan analizinin benmaride inkübasyonu 

 

 Ġnkübasyon sonunda benmariden çıkarılan karıĢımlar, spektrofotometrede 

okumak için dalga boyu 500± 20 nanometreye (nm) ayarlanır. 
 

Spektrofotometre tüpü, okuma bölümüne yerleĢtirmeden önce gazlı bezle silinir. 
KarıĢımlar okunmadan önce kör karıĢımı ile spektrofotometre cihazının (0.00) transmittans 
ayarı yapılır. 

 

 

Resim 2.17: Spektrofotometre cihazının (0.00) transmittans ayarı 
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Transmittans (0.00) ayarından sonra standart karıĢım, spektrofotometre tüpüne 
aktarılarak cihazın okuma bölümüne yerleĢtirilir. Okunan standart absorbans değeri not 
edilir.  

 

 

Resim 2.18: Standart karıĢımın spektrofotometre tüpüne aktarılması 

 
Standart karıĢımın absorbans ölçümünden sonra numune (N) tüpünde bulunan karıĢım 

spektrofotometre tüpüne aktarılarak cihazın okuma bölümüne yerleĢtirilir. 
 

 

Resim 2.19: Numunenin okunması  

 
Okunan numune absorbans değeri not edilir.  
 

 Okunan değerler, test formülü olan: 
 
Numunenin Absorbansı 
————————— × Standart konsantrasyonu = % mg. Kolesterol 
Standardın Absorbansı 
 

formülüne yerleĢtirilerek kolesterol miktarı mg/dl olarak bulunur.  
 
Normal değerleri: %200 mg 
 

 Standart konsantyrasyon (StC) sabit bir sayı olup reaktiflerin oluĢumunda 
kullanılma oranı doğrultusunda belirlenen sayıdır. 

 Çıkan sonuçlar kontrol edilerek normal ve anormal çıkan değerler 
belirlenir Anormal çıkan analiz sonuçları, amire bildirilerek tekrarı 
yapılan analizlerin sonuçları aynı çıkmıĢsa raporlandırılır. 
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 Raporlar amire imzalatılır. Ġmzalanan raporlar bilgisayar veya laboratuvar 
deftere kaydı yapılır. Kaydı yapılan sonuçlar ve poliklinik veya servislere 
ait hasta sonuçları otomasyona bağlı bilgisayara girilir. 

 

2.2.4. Zak Metodu (Kolorimetrik, Endpoint) 
 
Prensip: Serum, glasiyal asetik asit içindeki demir üç klorürle karıĢtırılır. Proteinler 

süzülerek veya santrifügasyonla uzaklaĢtırılır. 
 

2.3. Kolesterolün Arttığı ve Azaldığı Durumlar 
 
 Kolesterolün Artmasına Yol Açan Sebepler 

 Karaciğer Hastalıkları 

 Obstrüktif sarılık  

 Ġnfektif hepatit  

 Portal siroz 

 Primer bilier siroz 

 Karaciğer glikojen depo hastalığı pankreas hastalıkları 

 Kronik hepatit 

 D.M.(diabetes mellitus) 

 Nefrotik sendrom 

 Familyal hiperkolesterolemi 

 Hipotiroidi 

 Ġdiopatik hiperkolesterolemi 

 Kolesterolün Azalmasınına Yol Açan Sebepler 

 Ağır karaciğer hasarı 

 Akut, subakut karaciğer nekrozu 

 Ağır karaciğer konjesyonu 

 Terminal portal siroz 

 Ağır enfeksiyon hastalıkları 

 Son dönem üremik hastalıklar 

 Açlık 

 Hipertiroidi 

 Anemiler 

 Ağır sepsisler 

 Malabsorbsiyon sendromu 

 Hemofili 

 Ġlaçlar 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Güvenlik önlemlerini alınız.   ÇalıĢma önlüğü ve eldiven giyiniz. 

 Analiz öncesi çalıĢma ortamını 
hazırlayınız. 

 ÇalıĢma ortamının dezenfeksyon 
yönünden uygun olup olmadığını 
kontrol ediniz. 

 ÇalıĢma ortamında iĢinizi engelleyen 
fiziki engel var ise kaldırınız  

 Cihazların günlük bakımını yapınız. 
 Günlük bakımı yapılan cihazlarla 

güvenli ve doğru sonuç elde edeceğinizi 
unutmayınız. 

 Kanı, santrüfüj ederek serum elde ediniz. 
 Santrüfüjde denge unsuruna dikkat 

ediniz. 

 Reaktifleri hazırlayınız. 
 ÇalıĢılacak test sayısına göre reaktif 

hazırlayınız. 

 Numune, standart, kör tüplerini spora 
numaralandırarak yerleĢtiriniz. 

 Tüplerin numaralandırılmasının analizin 
hata payındaki rolüne dikkat ediniz. 

 Numune tüpüne, 10 mikro litre (µI) 
serum koyunuz. 

 Otomatik pipet taksimatını kontrol 
ediniz. 

 Standart (St) tüpüne, 10 µI kolesterol 
standart reaktifi koyunuz. 

 Otomatik pipet ucunu değiĢtirmeyi 
unutmayınız. 

 Numune, standart ve kör tüpüne10 µI 
çalıĢma reaktifi koyunuz. 

 Otomatik pipet taksimatını kontrol 
ediniz. 

 Tüp içeriğini karıĢtırıp benmaride 37 °C 
de 5 dakika inkübe olmasını bekleyiniz  

 Ġnkübasyonda zaman dilimine uyunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Bekletilen karıĢımları, köre karĢı 
spektrofotometrede 500 nanometre (nm) 
dalga boyunda numune ve standart 

absorbanslarını okuyunuz. 

 Spektrofotometre tüpünü okuma 
bölümüne yerleĢtirmeden önce gazlı 
bezle siliniz. 

 Ölçüm değerlerini, Numune /Standart X 
StC =…mg/dl  

formülüne göre yerleĢtiriniz. 

 Ölçüm değerlerini dikkatli not ediniz. 

 ÇalıĢılan kolesterol analizinin % 
miligram cinsinden miktarını bulunuz. 

 Doğru hesaplama yapınız. 

 Çıkan sonuçları kontrol ederek normal 
ve anormal çıkan değerleri belirleyiniz 

 

 Raporları amirinize imzalatınız.  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  
 

1. Kolesterol ile ilgili olarak hangisi yanlıĢtır? 
A) Ġlk kez insan safra taĢından izole edilmiĢtir. 

B) Beyaz kristalli, tatsız ve kokusuz bir maddedir. 
C) Organik çözücülerde, sıvı ve katı yağlarda çözünür. 
D) Elektrik iletkenliği yüksektir. 
E) Molekülünde 3 nolu karbonda hidroksil grubu içerir. 

 
2. ―Kolesterolün organizmada yıkılıĢının en önemli yolunu ..............'ne dönüĢümü teĢkil 

eder.‖ Ġfadesinde boĢ bırakılan yere aĢağıdakilerden hangisi gelmelirdir? 
A) Keton cisimleri  

B) Yağ asitleri 
C) D vitamini 
D) Steroid hormonlar  
E) Safra asitleri 

 

3. Protein içeriği en yüksek olan lipoprotein hangisidir? 

A) HDL  
B) LDL 
C) IDL 

D) VLDL 
E) ġilomikron 

 
AĢağıdaki soruları cevaplandırınız. 

 

4. Kan kolesterol düzeyi yüksekliğine, …………………………….denir. 

 

5. LDL’nin kolesterolü taĢıma özelliği nedir? 

 
 

DEĞERLENDĠRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise ―Modül Değerlendirme‖ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  
 

1. Kolesterolü karaciğerden baĢka dokulara taĢıyan lipoprotein olarak tanınan hangisidir? 
A) HDL 
B) LDL 

C) IDL 
D) VLDL 
E) ġilomikron 
 

2. Keton cisimlerinin sentezlendiği yer neresidir? 
A) Ġnce bağırsak 
B) Yağ doku 

C) Kalp kası 
D) Ġskelet kas 
E) Karaciğer 
 

3. Kanda keton cismi artıĢının olduğu durum, hangisinde doğru olarak verilmiĢtir? 
A) ġiddetli açlık ve aĢırı tokluk 
B) ġiddetli açlık ve tedavi edilmemiĢ diabetes mellitus 
C) Karbonhidrattan zengin diyetle beslenme 

D) Bol sebze-meyve ile beslenme 
E) Proteinden zengin diyetle beslenme 
 

4. Kolesterolün akıbeti ile ilgili olarak hangisi yanlıĢtır? 
A) Karaciğerde sentezlenen kolesterolün az bir kısmı hepatositlerin membranlarına 

katılır 
B) Karaciğerde sentezlenen kolesterolün çoğu safra asitlerinin yapımı için kullanılır 

C) Kolesterol, steroid hormonların yapımı için kullanılır 
D) Kolesterol, gerektiğinde enerji ihtiyacını karĢılamak için kullanılır 
E) Kolesterol, vitamin D’nin yapımı için kullanılır 

 
5. Gliserolün özellikleri ile ilgili olarak hangisi yanlıĢtır? 

A) Tatlı ve kıvamlı sıvı özelliğindedir 
B) Su ile her oranda karıĢır 

C) Etanol ile her oranda karıĢır 
D) Eter ve kloroformda çözünür 
E) Birçok madde için çok iyi bir çözücüdür 

 
6. Hangisi, membran lipidleri sınıfındandır? 

A) Nötral yağlar 
B) Yağ asitleri 
C) Fosfolipidler 

D) Lipoproteinler 
E) Keton cisimleri 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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7. Hangisi, lipidlerin genel özelliklerinden değildir? 
A) Hidrofobik maddelerdir 
B) Kimyasal yapıları benzerlik gösterir 

C) Biyolojik fonksiyonları çeĢitlilik gösterir 
D) Biyolojik kaynaklıdırlar 
E) Enerji değerleri yüksektir. 

 
AĢağıdaki soruları cevaplandırınız. 

 
8. HDL’nin kolesterolü taĢıma özelliği nedir? 

 
9. Trigliseridler nerede sindirime uğrarlar? 
 
10. Lipaz enzimi ne iĢe yarar? 

 
 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 B 

3 C 

4 
Suda (Hidrofobik yapılarından 

dolayı) 

5 
Trigliseridler, Fosfolipidler 

Kolesterol 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 E 

3 A 

4 hiperkolesterolemi 

5 

LDL’ler, kolesterolü 

karaciğerden baĢka dokulara 

taĢırlar. 
 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 E 

3 B 

4 D 

5 D 

6 C 

7 B 

8 
Dokulardan karaciğere kolesterol 

taĢımaktadır. 

9 Ġnce bağırsakta 

10 
Trigliseridlerdeki yağ asitlerinin 

hidrolizini sağlarlar. 

CEVAP ANAHTARLARI 
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