
T.C. 

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TIBBĠ LABORATUVAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KANDA ARKA AZOT MADDELERĠ VE 

BÖBREK FONKSĠYON TESTLERĠ 
725TTT113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara, 2011



 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve 

Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak 
öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ bireysel öğrenme 
materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiĢtir. 

 PARA ĠLE SATILMAZ.   

 



 

 

 i 

 

AÇIKLAMALAR ...............................................................................................................iii 
GĠRĠġ .................................................................................................................................. 1 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 ................................................................................................ 3 

1. KANDA ÜRE ANALĠZĠ ................................................................................................. 3 
1.1. Üre ........................................................................................................................... 3 
1.2. Üre Döngüsü ............................................................................................................. 4 
1.3. Arka Azot Maddeleri (NPN) ..................................................................................... 4 

1.3.1.Üre Analiz Metotları ........................................................................................... 5 
1.4. Kanda Ürenin Arttığı ve Azaldığı Durumlar ............................................................ 10 
UYGULAMA FAALĠYETĠ ........................................................................................... 11 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ................................................................................. 12 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 .............................................................................................. 13 
2. KANDA ÜRĠK ASĠT ANALĠZĠ .................................................................................... 13 

2.1. Ürik Asit ................................................................................................................. 13 
2.2.Ürik Asit Analiz Metotları ....................................................................................... 14 

2.2.1.Laudat Metodu (Enzimatik, Kolorimetrik, Endpoint Metot)............................... 14 
2.2.2. Ürikaz Metodu (Enzimatik, Kolorimetrik Endpoint) ......................................... 14 

2.3. Kanda Ürik Asidin Arttığı ve Azaldığı Durumlar .................................................... 17 

UYGULAMA FAALĠYETĠ ........................................................................................... 18 
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ................................................................................. 20 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 .............................................................................................. 21 
3. KANDA KREATĠNĠN ANALĠZĠ .................................................................................. 21 

3.1. Kreatinin ................................................................................................................. 21 
3.2.Kanda Ksanto-Protein .............................................................................................. 21 
3.3.Kanda Ġndikan ......................................................................................................... 21 

3.4.Kanda Amonyak Analizi .......................................................................................... 22 
3.4.1. Amonyak ÇalıĢırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar .................................. 23 

3.5. Kreatinin Analiz Metotları ...................................................................................... 23 
3.6.Kanda Kreatininin Arttığı ve Azaldığı Durumlar ...................................................... 26 
UYGULAMA FAALĠYETĠ ........................................................................................... 27 
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ................................................................................. 28 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 .............................................................................................. 29 

4. ÜRE KLĠRENS TESTĠ .................................................................................................. 29 
4.1. Böbreğin Yapısı ...................................................................................................... 29 
4.2. Böbreğin ĠĢlevleri ................................................................................................... 30 

4.2.1. Böbreğin Ekskretuvar ĠĢlevleri ......................................................................... 31 
4.2.2. Böbreğin Regülatuvar ĠĢlevleri ......................................................................... 31 
4.2.3. Böbreğin Endokrin ĠĢlevleri ............................................................................. 31 
4.2.4. Böbreğin Metabolik ĠĢlevleri ............................................................................ 31 

4.3. Böbrek Fonksiyon Testleri ...................................................................................... 31 

4.3.1. Klirens ve Böbrek Klirens Testleri ................................................................... 31 
4.4. Üre Klirens Analiz Testi ......................................................................................... 34 

4.4.1. Moller Mcıntosh ve Van Slayke Metodu .......................................................... 34 
4.5. Üre Klirensinin Arttığı ve Azaldığı Durumlar .......................................................... 37 

ĠÇĠNDEKĠLER 



 

 

 ii 

UYGULAMA FAALĠYETĠ ........................................................................................... 38 
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ................................................................................. 40 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 .............................................................................................. 41 
5. KREATĠNĠN KLĠRENS ANALĠZĠ ................................................................................ 41 

5.1. Kreatinin Klirensi ................................................................................................... 41 
5.2. Kreatinin Klirensinin Azaldığı Durumlar ................................................................. 43 
UYGULAMA FAALĠYETĠ ........................................................................................... 44 
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ................................................................................. 45 

MODÜL DEĞERLENDĠRME........................................................................................... 46 
CEVAP ANAHTARLARI ................................................................................................. 47 
ÖNERĠLEN KAYNAKLAR .............................................................................................. 49 
KAYNAKÇA .................................................................................................................... 50 

 



 

 

 iii 

AÇIKLAMALAR 
 

KOD 725TTT113 

ALAN  Tıbbi Laboratuvar 

DAL/MESLEK Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Kanda Arka Azot Maddeleri ve Böbrek Fonksiyon 

Testleri 

MODÜLÜN TANIMI  

Ön hazırlık iĢlemleri yapılan kan materyalinden üre, ürik 
asit, kreatinin, üre klirens ve kreatinin klirens analizlerini 
biyokimyasal analiz ölçüm metotları tekniğiyle yapma 
becerilerinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖNKOġUL Kan Analizleri Ġçin Ön Hazırlık ĠĢlemleri ve Ölçüme 
Hazırlama Modülünü AlmıĢ Olmak 

YETERLĠK Kanda arka azot maddeleri ve böbrek fonksiyon testlerini 
yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç  
Uygun laboratuvar ortamı sağlandığında kanda arka azot 
maddeleri ve böbrek fonksiyon testlerini tekniğine uygun 
yapabileceksiniz. 
 

Amaçlar  

1. Kanda üre analizi yapabileceksiniz. 
2. Kanda ürik asit analizi yapabileceksiniz. 
3. Kanda kreatinin analizi yapabileceksiniz. 
4. Üre klirens analizi yapabileceksiniz. 
5. Kreatinin klirens analizi yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Reaktifler, cam malzemeler (deney tüpü, pipet/ 
otomatik pipet), kan serumu, idrar, distile su cihazı 
santrüfüj, spektrofotometre  
 

Ortam: Tıbbi biyokimya laboratuvar ortamı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 
doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 
GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 
Laboratuvar çalıĢmalarında amaç; kaliteli ve doğru çalıĢmalar yaparak hastalık tanısını 

doğru koydurmak ve dolayısıyla doğru tedavi ile hastayı sağlığına kavuĢturmaktır. 
Laboratuvarda doğru ve kaliteli çalıĢmak için çalıĢtığımız araç ve gereçlerin gerekli 
dönemlerde bakımlarını yapmak ve yaptırmak, temizliğe riayet etmekle ve genel laboratuvar 
kurallarını tekniğine göre uygulamakla gerçekleĢir. 

 
Bu modülle adı geçen analizleri, tekniğine uygun olarak çalıĢacak ve 

sonuçlandıracaksınız. 

 
 
 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 
 
 
 
Bu faaliyetle ürenin tanımını ve tekniğine uygun olarak analizini yapabileceksiniz. 

 
 
 
 
 Ürenin insan vücuduna yaptığı zararları araĢtırınız. 
 Üre tayin metotları hakkında bilgi edininiz.  
 Tıbbi biyokimya laboratuvarına giderek üre analiz çalıĢmalarını izleyiniz ve 

izlenimlerinizi arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 
 

1. KANDA ÜRE ANALĠZĠ 
 

1.1. Üre  
 
Protein metabolizmasının son ürünü olarak karaciğerde oluĢur ve idrarla atılır. 
 

2NH3 + CO2 → (NH2)2.CO +H2O 
              Üre 
Serumdaki normal değeri % 20 - 40 mg kadardır. Fakat çoğu kez ürenin yalnız azot 

elementleri dikkate alınarak kan üre azotu (Blood Urea’Nitrogen = BUN) biçiminde değerler 
verilmektedir. BUN x 2.14 = Üre değerini göstermektedir. Üre azot miktarı yüksek olan bir 
maddedir. Molekül ağırlığı 60 g/ mol’dür. 

 
(NH2)2 .CO→ 60g/mol = Ürenin molekül ağırlığı 

 
Üre azot miktarı (UN)= 28g/mol 
 
Ürenin molekül ağırlığının azotun molekül ağırlığına oranı =60:28=2.14’tür. 
 
Kandaki ürenin azotu=BUN olarak değerlendirilir. 
 

Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla meydana gelen ve erimiĢ bir hâlde idrarda 
bulunan, idrarla dıĢarı atılan bir maddedir. Ürenin idrarla dıĢarı çıkmayıp kanda birikmesi 
hâline de üremi denir. ÇeĢitli sebeplerle ortaya çıkan böbrek yetmezliğinin son döneminde 
meydana gelip Ģuur bulanıklığı ve koma içinde ölüme götüren hastalık hâlidir. 

 
Üremi; sinir sistemi, mide-bağırsak ve kalp damar sistemleri yönünden çeĢitli belirtiler 

veren, üre birikimi ve asidozla (organizmanın asit baz dengesinde asit istikametinde bozulma 

sonucu ortaya çıkan entoksikasyon tablosu) kendini gösteren bir çeĢit zehirlenmedir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Üre, ürea siklusunda NH3 ile CO2’den oluĢur. NH3, aminoasitlerle pirimidinlerden, 
CO2 ise karbonhidrat, lipit ve aminoasitlerin karbon iskeletinden meydana gelir. 

 

1.2. Üre Döngüsü 
 
Üre, amino asitlerden serbestleĢen amino gruplarının esas atılıĢ Ģeklidir. Ġdrarın azot 

içeren bileĢenlerinin %90’ı üredir. Üre molekülünün içerdiği azotlardan NH3 ve CO2 

dolaĢıma geçerek karaciğere gelir. Karaciğer, ornitin veya krebs-henseleit siklusu ile iki 
toksik maddeyi toksik olmayan üreye çevirerek organizmadan atılabilir hâle getirir. Üre 
karaciğerde oluĢur, kanla böbreklere getirilerek idrarla atılır. Böbrek bozukluğu olan 
hastalarda kan üre düzeyi artar. 

 

1.3. Arka Azot Maddeleri (NPN) 
 
Ġngilizce ―nonprotein nitrojen‖sözünün kısaltılmasıdır. Proteinsiz azot maddesi 

anlamına gelir. Bunlara arka azot maddeleri de denilmektedir. Bu maddeler, serumdan 
protein çıkarıldıktan sonra geride kalan azotlu maddelerdir. Bunların miktarları, proteini 
uzaklaĢtırılmıĢ serum süzüntüsünden azot miktarı belirtimiyle ölçülür. 

 
Arka azot maddeleri; üre, ürik asit, kreatinin, aminoasit, indikan, pürin bazları ve 

amonyaktır. 
 
Üre arka azot maddelerin yarısını oluĢturur. Bunu aminoasitler takip eder. Bu 

maddelerin azotunu ölçmek için serum ya da plazma, önce proteinsizleĢtirilir. 
 

Normal insanda arka azot maddeleri (NPN) 25-45 mg bulunur. Bu miktardan fazla 
bulunmasına azotemi denir. Böbrek ve karaciğer yetersizliklerinde, dehidratasyonda (ishal, 
kusma vb.), yanık ve ağır Ģoklarda, miyeloid lösemide ve proteinden zengin diyette artar. 
Hamilelikte ve proteinden fakir diyette azalır. 

 

 En çok En az Ortalama 

Üre-N (ürenin azotu) 25.1 9.7 17.1 

Kreatin-N (kreatinin 
azotu) 

1.78 0.63 1.3 

Ürik asit-N (ürik asit 

azotu) 

1.16 0.50 0.78 

Aminoasit-N 
(aminoasit azotu) 

7.2 3.1 4.9 

Diğerleri-N 
(Diğerlerinin azotu) 

18.3 3.7 11.0 

Toplam arka azot 45.5 27.3 35.6 

Tablo 1.1: 100 ml serumda bulunan NPN (mg) 
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1.3.1.Üre Analiz Metotları 
 
 Nonspesifik (üreye özel olmayan) metotlar 

 
Proteinlerin dıĢındaki bütün azotlu maddeleri içerir. Bu maddelerin % 45’ni üre 

oluĢturur. Diğerleri ise çokluk sırasına göre aminoasitler, ürik asit, kreatinin, kreatin ve 
amonyaktır. 

 
NPN’de yalnız üre tayin edilmiyor. Fakat patolojik hâllerde NPN’de meydana gelen 

artıĢın hemen hepsi üreden kaynaklandığı için klinik değeri yüksektir. 

 
 Spesifik (üreye özel) metotlar 

 
Üre analizlerinde en doğru sonucu veren metotlardır. Spesifik metotlarla sadece üre 

miktarı ölçülür. 
 

1.3.1.1. Ksanthidrol Metodu 
 
 Prensip: Üre, ürik asit ve ksanthidrol ile alkali ortamda reaksiyona girerek di-

ksantilür olarak çöktürülmesi esasına dayanan metottur. OluĢan çökeleğin kuru 
miktarı gravimetrik metotla ölçülerek üre miktarı bulunur. 

 

1.3.1.2. Berthelod Metodu (Enzimatik, Kolorimetrik, Endpoint Metot) 
 
 Prensip: Üre, üreazla amonyak ve CO2’e parçalanır. Amonyak alkali ortamda 

fenol ve hipoklorit ile reaksiyona girerek mavi renkli indofenolü oluĢturur. 
Rengin Ģiddeti kolorimetrede okunur. Rengin Ģiddeti üre miktarı ile doğru 
orantılıdır. Sodyum nitroprussid katalist olarak kullanılır. 

 

Üreaz insan vücudunda bulunmayan bir enzim olup soya fasulyesinden elde edilir. 

 
 DeğiĢtirilmiĢ berthelod metodu (enzimatik, kolorimetrik metot): Üre, 

üreazla amonyak ve CO2’e parçalanır. Amonyak alkali ortamda salisilat (fenol 
yerine) ve hipoklorit ile reaksiyona girerek mavi renkli indofenolü oluĢturur. 
Rengin Ģiddeti kolorimetrede okunur ve Ģiddeti üre miktarı ile doğru orantılıdır.  
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1.3.1.3. Üreaz Metotları 
 
 Nessler metodu (enzimatik, kolorimetrik, endpoint metot) 

 

 Prensip: Üre üreaz enziminin kataliziyle NH3 ve CO2’ye ayrılır. Açığa 
çıkan amonyak nessler reaksiyonu ile tayin edilebilir. Nessler reaktifi 
amonyum iyonları ile alkali çözeltide portakal rengi kolloidal bir bileĢik 
teĢkil eder. Spektrofotometrik olarak ölçülen bu rengin Ģiddeti üre miktarı 
ile doğru orantılıdır. 

 Prensip: Üre, su ve üreaz ortamında hidrolize edilerek amonyak ve 
karbondioksit üretir. Serbest kalan amonyak NADH’ın varlğında L-
glutamat oluĢturmak üzere α –ketoglutarat ile reaksiyona girer. NADH’ın 
bir kısmı reaksiyon sırasında oksidasyona uğrayıp absorbansda bir 
azalmaya yol açar ve bu azalma numunedeki üre nitrojen konsantrasyonu 
ile doğru orantılıdır. 

 
 
 Reaktifler (aktif içerikleri) 
 
α –Ketoglutarat 
NADH 
Üreaz 

GLDH (Mikrobik) 
Reaksiyona girmeyen stabilizer ve dolgular 
pH 8.3± 0.2 
 
Not: Üre analizi modülde verilen metot ile ticari kit tedarik edilerek okul laboratuvar 

ortamında analizin yapılması sağlanır.  
 

 Reaktifin hazırlanması: Alınan reaktifler prospektüse göre sulandırma 

oranlarını gerçekleĢtirerek kullanıma hazır hâle getirilir. 

 Reaktifin depolanması: Reaktifi 2-8º C’de buzdolabında muhafaza 
edilir. 

 Reaktifin bozulması: AĢağıdaki durumlarda reaktif kullanılmamalıdır. 

o Reaktifin 340 nm’de ölçülen kör absorbans değeri 1.4’ten küçük 
ise kullanılmamalıdır. 

o Reaktif parametreleri kontrol serumunda belirtilen değerleri 
karĢılamıyor ise kullanılmamalıdır. 
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 Testte çalıĢılacak numune özelliği ve depolanması 
 

o Serum kullanılır. 
o Antikuagulan içeren plazma kullanılmamalıdır. 
o Numune ile temas eden bütün malzemelerde amonyak ve ağır 

metal bulunmamalıdır. 
o Serum içindeki üre 2-8ºC’de buzdolabında 72 saat, 

dondurulduğunda ise 6 ay dayanır. 

 
 Teknik 

 ÇalıĢma önlüğü ve eldiven giyerek güvenlik önlemleri alınır. 

 

Resim 1.1: ÇalıĢma riskinden korunmak için alınan önlem 

 

 Analiz öncesi çalıĢma ortamı hazırlanır. ÇalıĢma ortamı dezenfeksiyon ve 
fiziki yönden kontrol edilir. 

 Cihazların günlük bakımı yapılır.  

 Serumun hemolizli olup olmadığı kontrol edilir. 

 

 
 

Resim 1.2: Kanın santrüfüj cihazına 

yerleĢtirilmesi 

Resim 1.3: Santrüfüj edilmiĢ kanın hemoliz 

kontrolü   

 

 ÇalıĢma reaktifi hazır kit içinde bulunan prospektüs doğrultusunda 
hazırlanır. 
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 Deney tüplerini spora dizmeden önce kirli ve kırık olup olmadığının 
fiziki kontrolü yapılır. 

 Spora ,numune test sayısına göre standart ve kör tüpleri cama yazar 

kalemle numaralandırarak yerleĢtirilir. 

 

Resim 1.4: 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 1.5: Otomatik pipetle serum alma 

 

Kör Numune Standart 

Serum  10 µI  

Standart 

reaktifi 
  10 µI 

Distile su 10 µI   

Üreaz 

çalıĢma 

reaktifi 

1000µI 1000µI 1000µI 

Numune, standart ve kör tüplerine serum, üre standart reaktifi, üreaz çalıĢma reaktifi ve 
distile su tablodaki miktarlar doğrultusunda pipetlenerek tüpler karıĢtırılır. 

Tablo 1.2: Üre analizi çalıĢma tablosu 
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 Numune, standart tüp içeriğini karıĢtırıp 37 °C’de 30 saniye inkübe 
olması için tüp sporunu benmari içine yerleĢtirdikten sonra laboratuvar 
saati veya benmari saati ile30 saniyeye ayarlanır. 

 

Resim 1.6: ÇalıĢılan analizinin benmaride inkübasyonu 

 

 Ġnkübasyon sonunda benmariden çıkarılan karıĢımları, 

spektrofotometrede okumak için dalga boyu 340 (nm) ayarlanır. 
Spektrofotometrenin sıfır ayarı elle yapılır. 

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

 

Transmittans (0.00) ayarından sonra standart karıĢım, spektrofotometre tüpüne 
aktarılarak cihazın okuma bölümüne yerleĢtirilir. Okunan standart absorbans değeri not 
edilir.  

 

Resim 1.7: Standardın okunması 

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

spektrofotometre tüpüne aktarılarak cihazın okuma bölümüne yerleĢtirilir. Okunan numune 
absorbans değeri not edilir. 

 

 Okunan değerler, test formülü olan: Numune /Standart X StC =…mg/dl 

formülüne yerleĢtirilerek üre miktarı mg/dl olarak bulunur. 
 
Normal değerleri: %20-40 mg 
 
Örnek: Standart konsanyon(StC): 65 
N:0.200 

St: 0.50 
        0.200 
ÜRE =        X 65= % 26 mg 
         0.50 
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 Çıkan sonuçlar kontrol edilerek normal ve anormal çıkan değerler 
belirlenir. Anormal çıkan analiz sonuçları amire bildirilerek tekrarı 
yapılır. Analizlerin sonuçları aynı çıkmıĢsa raporlandırılır. 

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

 

1.4. Kanda Ürenin Arttığı ve Azaldığı Durumlar 
 
 Arttığı hâller 

 

 BozulmuĢ böbrek fonksiyonu 

 Renal perfüzyonun daralması 

 Konjestif kalp yetmezliği 

 Kusmaya bağlı su ve tuz kaybı 

 Diare, diürez ve terleme 

 ġok 

 Gastro intestinal sistem kanaması 

 Stres ve yanıklar 
 
 Azaldığı hâller 

 

 Karaciğer yetmezliği  

 Karaciğer nekrozu 

 DüĢük proteinli, yüksek proteinli diyetler 

 Akromegali 

 Ġlaç zehirlenmesi 

 Gebeliğin son dönemleri 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Kanda üre analizi yapınız. 
 

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 bunu 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 µI serum koyunuz.  Otomatik pipet taksimatını kontrol 
ediniz. 

 Standart (St) tüpüne 10 µI üre 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 30 saniye inkübe olmasını 
bekleyiniz. 

 Ġnkübasyonda zaman dilimine dikkat 
ediniz. 

 Bekletilen karıĢımları, köre karĢı 
spektrofotometrede 340 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 üre analizinin % miligram 
cinsinden miktarını bulunuz. 

 Doğru hesaplama yapınız. 

 Çıkan sonuçları kontrol ederek normal 

ve anormal çıkan değerleri belirleyiniz. 
 

 Raporları amirinize imzalatınız.  
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

1. Protein metabolizmasının son ürünü olarak karaciğerde oluĢur ve idrarla atılan 

maddeye…………..denir. 

2. Ürenin idrarla dıĢarı çıkmayıp kanda birikmesi hâline…………………. denir. 

3. Sadece üre miktarı……………. ………………………… ölçülür. 

4. Üreaz insan vücudunda bulunmayan bir enzim olup ……….. ………………elde edilir. 

 
 

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 ürik asidin anlamını ve tekniğine uygun olarak analizini 

yapabileceksiniz. 
 
  
 
 
 Ürik asit hangi maddelerin yıkım ürünüdür? Yapısı nasıldır? AraĢtırınız. 
 Gut hastalığı hakkında bilgi toplayıp arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. KANDA ÜRĠK ASĠT ANALĠZĠ  
 

2.1. Ürik Asit 
 

Pürin denilen, vücudumuz hücrelerinin yapısında kullandığı nükleik asit 
moleküllerinin yıkımı sonucu oluĢup böbreklerden atılan bir maddedir. Ürik asidin kaynağı 
hem yiyeceklerdeki hem de vücudumuzun ürettiği pürindir. 

 
Pürin nükleotidleri; nükleotidi oluĢturan bileĢenlerin sırayla ayrılması sonucu yıkılır. 

Ġnsan organizması ürikaz (ürik oksidaz) enzimi içermediğinden bu yıkımın son ürünü ürik 
asittir.  

 

Ürik asidin insan vücudundan baĢlıca atılım yolu idrarlardır. Geri kalan kısmı 
gastrointestinal sistemden atılır. Plazmada % 98’i sodyum ürat Ģeklinde serbest olarak 
dolaĢır ve glomerüler filtrasyona tabidir; % 5’ten azı da proteine bağlıdır.  

 
Ürik asit zayıf asittir ve ekstrasellüler ortamda sodyum ürat Ģeklinde dağılmıĢtır. Birey 

için ürat konsantrasyonu, pürin metabolizması (hem endojen hem de eksojen) ile renal 
klirensin etkinliği kombine edilerek belirlenir. Pürin metabolizması günlük besinle olduğu 

kadar genetik faktörlerin hücre iĢlevini düzenlemesiyle de ilgilidir. Ürik asit sulu ortamda 
çok az çözünür ve sürekli yüksek serum düzeylerinde bulunması yumuĢak dokularda ürat 
kristalleri Ģeklinde depolanmasına yol açar. 

  

Resim 2.1: Ürik asit taĢı ve kesit görüntüsü 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Normal serumun ürik asit miktarı % 2-6 mg arasındadır. Bu miktar eritrositlerde iki 
kat fazladır. Ürik asidin kanda artmasına hiperürisemi, azalmasına da hipoürisemi denir. 
Hipoüriseminin klinik yönden büyük bir önemi yoktur. Ürik asidin sulu ortamda 
çözünürlüğü çok az olduğu için hiperürisemi dırumlarında çeĢitli dokularda, bilhassa 

eklemlerde kulak sayvanında, dizde, parmak uçlarında, göz kapaklarında tofüs adı verilen 
sarı renkte ürat birikintiler meydana gelir. Bu birikintilere tofüs denir. Bu Ģekilde ortaya 
çıkan hastalık tablosuna gut adı verilir. 

 
Ürik asidin esas kaynağı besinsel nükleoproteinler ve bilhassa ettir. Halk arasında gut 

hastalığına zengin hastalığı da denir. 

 

Resim 2.2: Gut hastalığının klinik görünümleri 

 

2.2.Ürik Asit Analiz Metotları 
 

2.2.1.Laudat Metodu (Enzimatik, Kolorimetrik, Endpoint Metot) 
 
Ürik asit kolorimetrik olarak aĢağıdaki Ģekilde tayin edilmektedir. 
 
 Prensip: Ürik asidin alkali ortamda folin-denis reaktifi (fosfo tungstat) ile mavi 

bir renk meydana getirmesi esasına dayanmaktadır. 
 

2.2.2. Ürikaz Metodu (Enzimatik, Kolorimetrik Endpoint) 
 
Ürik asit enzimatik olarak aĢağıdaki Ģekilde tayin edilmektedir. 
 

 Prensip: Ürik asidin ürikaz enzimi ile parçalanması sonucu hidrojen peroksit 
çıkar. Hidrojenperoksit peroksidaz enziminin etkisi ile renk oluĢur. Reaksiyon 
sonunda renkli quinone kompleksinin miktarı ortamdaki ürik asit miktarı ile 
doğru orantılıdır. Renk Ģiddeti kolorimetrik olarak değerlendirilir. 
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 Cihazlar 

 Distile su cihazı 

 Santrüfüj cihazı 

 Spektrofotometre 

 
 Araç gereçler 

 Deney tüpü 

 Pipet/otomatik pipet 

 Parafilm 

 Tüp sporu 

 Hesap makinesi 
 

 Reaktifler (aktif içerikleri) 
 
4-Aminoantipirin 
TBHB 
Ürikaz (Basillus Sp) 
Peroksidaz 
Aktif olmayan stabilizer ve dolgular 

pH 8.0 
 

Not: Ürik asit analizi modülde verilen metot ve yöntem ile ticari kit tedarik edilerek 
okul laboratuvar ortamında analizin yapılması sağlanır.  

 

 Reaktifin hazırlanması: Alınan reaktifler prospektüse göre sulandırma 

oranlarını gerçekleĢtirerek kullanıma hazır hâle getirilir. 

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

 Reaktifin bozulması: AĢağıdaki durumlarda reaktifi kullanmayınız. 

o Reaktif tortulaĢmıĢ ise kullanmayınız. 
o Reaktifin 520 nm’de ölçülen kör absorbansı 0.50 veya daha fazla 

kullanmayınız. 
o Reaktif parametreleri performans parametrelerini karĢılamıyor ise 

kullanmayınız.  
 

 Testte çalıĢılacak numune özelliği ve depolanması 

o Hemolize olmamıĢ serum tavsiye edilir. 
o Serum içindeki ürik asit 2-8ºC’de üç gün, donmuĢ durumda altı aya 

kadar dayanır. 
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 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.  

 Kanı santrüfüj ederek elde edilen serumun hemoliz olup olmadığı kontrol 

edilir.  

 ÇalıĢma reaktifi hazır kit içinde bulunan prospektüs doğrultusunda 
hazırlanır. 

 Deney tüplerini spora dizmeden önce kirli ve kırık olup olmadığının 

fiziki kontrolü yapılır. 

 Standart kör ve numune tüpleri cama yazar kalemle numaralandırılarak 
spora yerleĢtirilir 

 Otomatik pipetin uç kısmına özel ucu takılır. Otomatik pipet taksimatı 20 
µl olarak ayarlanır. Serum tüpüne dikkatli bir Ģekilde kenardan girip 

istenilen miktarda çekilir. 

 

Kör Numune Standart 

Serum  20 µI  

Standart 

reaktifi 
  20 µI 

Distile su 20 µI   

Ürikaz 

çalıĢma 

reaktifi 

1000µI 1000µI 1000µI 

Tablo 2.1: Ürik asit çalıĢma tablosu 

 

 Numune, standart tüp içeriğini karıĢtırıp 37 °C’de 5 dakika inkübe olması 
için tüp sporunu benmari içine yerleĢtirdikten sonra laboratuvar saati 
veya benmari saati 5 dakikaya ayarlanır. 

 Ġnkübasyon sonunda benmariden çıkarılan karıĢımlar, spektrofotometrede 
okumak için dalga boyu 520 nanometreye (nm) ayarlanır. 

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

 
Transmittans (0.00) ayarından sonra standart karıĢım, spektrofotometre tüpüne 

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

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

spektrofotometre tüpüne aktarılarak cihazın okuma bölümüne yerleĢtirilir. Okunan numune 

absorbans değeri not edilir. 
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 Okunan değerler, test formülü olan: Numune /Standart X StC = mg/dl 
formülüne yerleĢtirilerek ürik asit miktarı mg/dl olarak bulunur. Normal 
değerleri: 2-6mg/dl 

 Standart konsantrasyon (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, laboratuvar sorumlusuna 

bildirilir. Tekrarı yapılan analizlerin sonuçları aynı çıkmıĢsa 
raporlandırılır. 

 Raporlar laboratuvar sorumlusuna imzalatılır. Ġmzalanan raporların 
bilgisayara veya laboratuvar defterine kaydı yapılır. Kaydı yapılan 
sonuçlar ve poliklinik veya servislere ait hasta sonuçları otomasyona 
bağlı bilgisayara girilir. 

 

2.3. Kanda Ürik Asidin Arttığı ve Azaldığı Durumlar 
 

 Ürik asit düzeyinin artmasına yol açan bazı sebepler 

 Gut hastalığı  

 Preeklamsi ve eklamside  

 Pnömoni  

 Lösemiler  

 Hemolitik anemiler  

 Pernisiyöz anemi  

 Böbrek yetmezliği  

 Polisitemiler  

 Lenfomalar  

 Hipoparatiroidi  

 Ġskemik kalp hastalığı  

 KurĢun zehirlenmesi  

 Down sendromu  

 Glikojen depo hastalığı  

 Ġlaçlar  

 A-alfa lipoproteinemi  

 Tip III hiperlipoproteinemi  
 
 Ürik asit düzeyinin azalmasına yol açan bazı sebepler 

 Akut hepatit  

 Uygunsuz ADH sendromu  

 Wilson hastalığı  

 Akromegali  

 Fankoni sendromu  

 Ġnsülin enjeksiyonu  

 Neoplastik hastalıklar  

 DüĢük pürinli diyet 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 
Kanda ürik asit analizi yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Güvenlik önlemlerini alınız.  ÇalıĢma önlüğü ve eldiven giyiniz. 

 Analiz öncesi çalıĢma ortamını 
hazırlayınız. 

 ÇalıĢma ortamının dezenfeksiyon 
yönünden uygun olup olmadığını kontrol 

ediniz. 
 ÇalıĢma ortamında iĢinizi engelleyen  

fiziki engel var ise bunu 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, 20 mikro litre (µI) 
serum koyunuz. 

 Otomatik pipet taksimatını kontrol ediniz. 

 Standart (St) tüpüne, 20 µI ürik asit 
standart reaktifi koyunuz. 

 Otomatik pipet ucunu değiĢtirmeyi 
unutmayınız. 

 Numune, standart ve kör tüpüne 1000 
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. 

 Bekletilen karıĢımları, köre karĢı 
spektrofotometrede 520 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. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 ÇalıĢılan ürik asit 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 cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

1. Ġnsan organizması ürikaz enzimi içermediğinden bu yıkımın son ürünü 

………………………… dir. 

2. Ürik asidin kanda azalmasına ………………………denir. 

3. Eklemlerde ürik asit birikmesine …………………..denir. 

4. Ürik asit sulu ortamda çok az çözünür ve sürekli yüksek serum düzeylerinde 

bulunması yumuĢak dokularda …………. …………………………….Ģeklinde 

depolanmasına yol açar. 

 
 

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–3 
 
 
 
 
 

Bu faaliyetle kanda kreatinin analizini tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz. 
 
 
 
 
 Kreatinin nasıl ve nerede sentez edilir? AraĢtırınız. 
 Kretinin klirensi hakkında bilgi toplayınız. 

 Amonyak nöronlar üzerinde çok yüksek oranda toksik etkiye sahiptir. Bunun 
nedenini araĢtırınız. 

 

3. KANDA KREATĠNĠN ANALĠZĠ 
 

3.1. Kreatinin 
 
Kreatinin fosfokreatinin dehidraratasyonu ve halkalaĢmasıyla spontan (kendiliğinden) 

meydana gelir. Kreatin ise arginin ve glisin aminoasitlerinden sentezlenir. Kreatin, 
fosfokreatin Ģeklinde kas kasılmasında önemli bir göreve sahiptir. Ġstirahat hâlindeki kasta 
atp’den fosfokreatin, hareket hâlindeki kasta ise fosfokreatinden atp sentezlenir. Atp’nin 
hidrolizi sonucu açığa çıkan enerjiden kas kasılması oluĢur. 

 

3.2.Kanda Ksanto-Protein  
 
Proteinler bağırsak kanalında aminoasitlere parçalanırlar. Bu parçalanma sırasında 

tirozin ve triptofan gibi aminoasitler meydana gelir. Bu aminoasitlerin bağırsakta bakterilerin 
etkisiyle kokuĢma ürünleri oluĢur. Bu maddelerin bir kısmı rezorbe olur ve kandaki miktarı 
ölçülebilir hâle getirilir ve idrar yoluyla atılır (Karaciğerde sülfürik ve glukronik asitlerle 
birleĢerek zehirsiz hâle gelirler). Karaciğer ve böbrek hastalıklarında artar.  

 
Bu maddeleri nitrik asitle ısıtıp, alkali ilave edilirse sarı bir renk oluĢur. Bu rengin 

oluĢmasına ksantoprotein reaksiyonu denir. 

 

3.3.Kanda Ġndikan  
 

Normal idrarda az miktarda bulunur. Günlük atımı 2- 10 mg kadardır. Ġndikanın 
kandaki seviyesi % 5 -15 mg’a kadar yükseldiğinde idrardaki miktar da artar. Ġdrar indikan 
miktarı özellikle ince bağırsaklarda bakteriyel kontaminasyonu göstermek bakımından 
önemlidir.  

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
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3.4.Kanda Amonyak Analizi 
 
Dokularda aminoasitlerin metabolizmaları sonucu amonyak meydana gelir. 

DolaĢımdaki amonyağın ana kaynağı sindirim sistemidir. Amonyak sindirim sistemindeki 
bağırsak bakterileri tarafından hem diyet içinde bulunan proteinden hem de gastrointestinal 
kanal içine salgılanan sıvılar içinde bulunan üreden oldukça fazla miktarda meydana gelir. 
Bağırsaklarda meydana gelen amonyak vena porta vasıtasıyla karaciğere gelir.  

 
Vena porta kanındaki amonyak seviyesi genel dolaĢım kanındakinden 5 – 10 kat 

fazladır. Karaciğere gelen amonyak kısa sürede ortadan kaldırılır. Kanda eser düzeyde 
amonyak vardır. Bu çok önemlidir. Sebebi ise düĢük miktardaki amonyak bile santral sinir 
sistemine toksik etki yapar. 

 
Üre siklusuna ait enzimlerin doğuĢtan eksiklikleri yüksek amonyak seviyesinin baĢlıca 

sebebi olurken sonradan oluĢan yüksek amonyak seviyesinin en önemli sebebi ilerlemiĢ 

karaciğer hasarıdır. Karaciğer fonksiyonu ağır Ģekilde zarar görünce portal kan karaciğere 
uğramadan geçebilir. Bu nedenle amonyak sistematik kan içinde toksik düzeylere 
yükselebilir. Renal fonksiyonların bozukluğu da ağır karaciğer hastalığına neden olabilir. 
Ġdrar oluĢumu azaldıkça kan üre konsantrasyonu artar ve bağırsaklara aĢırı üre atılarak orada 
amonyağa dönüĢtürülür. Kandaki amonyağın artmasına hiperamonyemi denir. Kas 
yorgunluğu, hepatik ensefalopati, gastrointestinal kanama, karaciğer hastalığı, hepatosellüler, 
reye sendromu, siroz gibi durumlarda artar. 

 
Amonyak, özellikle metabolik asidoz hâllerinde olduğu gibi amonyum tuzları hâlinde 

atılabilirse de en büyük kısmı, idrarın baĢlıca azotlu bileĢeni olan üre Ģeklinde dıĢarı atılır.  
 
 Amonyak analiz metotları  

 
Amonyak analizinde hasta numunesi olarak plazma kullanılır. Kan EDTA’lı ya da 

lityum heparinli tüpe alınır. Soğukta korunur. Alımı ile santrifüj arası 30 dakikayı 
geçmemelidir.  

 

 Berthelot reaksiyonu (enzimatik, kolorimetrik) 
 

o Prensip: Amonyak alkali ortamda fenol ve sodyum hipoklorürle 
mavi bir renk oluĢturur. OluĢan mavi rengin Ģiddeti 560 nm dalga 
boyunda ölçülerek miktarı hesaplanır. 

 

Amonyak + Fenol + Hipoklorit ————> 2.2 dikarboxyindophenol (renkli) 

 

 Enzimatik Metot  
 

o Prensip: Amonyak glutamat dehidrogenaz enziminin etkisi ve 
NADH.H’ın varlığında α - ketoglutarat taĢıyarak glutamata 
dönüĢtürür. 
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340 nm dalga boyunda kinetik olarak absorbans azalmasıyla ölçülerek yapılır.  

 

3.4.1. Amonyak ÇalıĢırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  
 
 Kan alınan yerde sigara içilmemelidir. 
 Amonyak analizinde kullanılacak cam malzemeleri kullanmadan önce % 52.5 

gramlık hipoklorit çözeltisinde bir gece bekletip sonra deiyonize su ile 

yıkanmalıdır. 
 Amonyak analizinin çalıĢıldığı yerde çok sayıda insan bulunmamalıdır. 
 Amonyak analizinde antijuagulanlı kan kullanılır. Antikuagulan olarak EDTA 

veya amonyaksız heparin tuzları kullanılmalıdır. Kan doğrudan EDTA’lı 
enjektöre alınmalıdır yoksa kan alınıp EDTA’lı tüpe boĢaltılırsa içine hava girer 
buda analizin yanlıĢ çıkmasına neden olur. 

 Kan alınır alınmaz buz banyosuna yerleĢtirilmelidir. Böylece kandaki diğer 

azotlu maddelerin metabolizması engellenmiĢ olur.   
 

3.5. Kreatinin Analiz Metotları 
 
Kreatinin tayini end-point ve kinetik olmak üzere iki Ģekilde yapılır. Ġkisinin de 

çalıĢma prensibi aynıdır. Tek farkı kinetik okumanın daha kısa sürede olmasıdır. 
Kolorimetrik okumada deproteinize serum ya da plazma kullanılır. Kinetik metotta ise direkt 
serum kullanılır. 

 
 Jaffe metodu (enzimatik, kolorimetrik, endpoint metot) 

 

 Prensip: Kreatinin alkali ortamda pikrik asitle reaksiyona girerek 
portakal sarısı bir renk oluĢturur. OluĢan rengin Ģiddeti 
spektrofotometrede 510 nm’de okunur.  

 

 
 

 Cihazlar 

 Santrüfüj cihazı 

 Spektrofotometre  

 Distile su cihazı 

 
 Araç gereçler 

 Deney tüpü 

 Otomatik pipet 

 Parafilm 
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 Tüp spor 

 Hesap makinesi  

 
 Reaktifler (aktif içerikleri) 
 
Pikrik Asit 
Sodyum hidroksit 
pH . 13.0 ± 0.2 
 

Not: Kreatinin analizi modülde verilen metot ve yöntem ile ticari kit tedarik edilerek 
okul laboratuvar ortamında analizin yapılması sağlanır.  

 

 Reaktifin hazırlanması: Alınan reaktifler prospektüse göre sulandırma 
oranlarını gerçekleĢtirerek kullanıma hazır hâle getirilir. 

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

edilir. 

 Reaktifin bozulması: AĢağıdaki durumlarda reaktifi kullanmayınız.  
o Reaktif bulanık ise 
o Reaktif parametreleri performans parametrelerini karĢılamıyor ise 

kullanılmaz. 
 

 Testte çalıĢılacak numune özelliği ve depolanması 

o Hemolize olmamıĢ serum tavsiye edilir. 
o Ġdrar numunesi 34 ile 64 mg/dl arası nihai konsantrasyonuna kadar 

sulandırılmalıdır.1:100 oranında sulandırma tavsiye edilir. 

o Serum içindeki kreatinin, buzdolabında (2 - 8ºC) yedi gün, donmuĢ 
olarak (-20 ºC) ve buharlaĢma ve kirlilikten korunduğunda birkaç 
ay dayanır. Ġdrar numuneleri 4 ºC’de en az 7 gün dayanır. 

 
Normal değerleri 
 
Serum:                                   idrar: 

Erkek 0.9 – 1.4 mg /dl                        Erkek 20 -26 mg /kg / 24 saat 
Kadın 0.8 – 1.2 mg /dl                        Kadın 14 -22 mg /kg / 24 saat 
 
 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.  

 Kanı santrüfüj ederek elde edilen serumun hemolizli olup olmadığı 

kontrol edilir. 

 ÇalıĢma reaktifi hazır kit içinde bulunan prospektüs doğrultusunda 
hazırlanır. 
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 Deney tüplerini spora dizmeden önce kirli ve kırık olup olmadığının 
fiziki kontrolü yapılır. 

 Standart kör ve numune tüpleri cama yazar kalemle numaralandırılarak 

spora yerleĢtirilir 

 Otomatik pipetin uç kısmına özel ucu takılır. Otomatik pipet taksimatı 
100 µl olarak ayarlanır. Serum tüpüne dikkatli bir Ģekilde kenardan girip 
istenilen miktarda çekilir. 

 

Kör Numune Standart 

Serum  100 µI  

Standart 

reaktifi 
  100 µI 

Distile su 100 µI   

Kreatinin 

çalıĢma 

reaktifi 

1000µI 1000µI 1000µI 

Tablo 3.1: Kreatinin çalıĢma tablosu 

 

 Numune, standart tüp içeriğini karıĢtırıp 37 °C’de 1 dakika inkübe olması 
için tüp sporunu benmari içine yerleĢtirdikten sonra laboratuvar saati 
veya benmari saati 1 dakikaya ayarlanır. 

 Ġnkübasyon sonunda benmariden çıkarılan karıĢımlar, spektrofotometrede 

okumak için dalga boyu 510 nanometreye (nm) ayarlanır. 

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

 Transmittans (0.00) ayarından sonra standart karıĢım, spektrofotometre 

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

 Standart karıĢımın absorbans ölçümünden sonra numune (N) tüpünde 
bulunan karıĢım spektrofotometre tüpüne aktarılarak cihazın okuma 

bölümüne yerleĢtirilir. Okunan numune absorbans değeri not edilir. 

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

 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 bildirilir. Tekrarı 
yapılan analizlerin sonuçları aynı çıkmıĢsa raporlandırılır. 

 Raporlar amire imzalatılır. Ġmzalanan raporlar bilgisayara veya 

laboratuvar defterine kaydedilir. Kaydı yapılan sonuçlar ve poliklinik 
veya servislere ait hasta sonuçları otomasyona bağlı bilgisayara girilir. 
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3.6.Kanda Kreatininin Arttığı ve Azaldığı Durumlar 
 
 Arttığı hâller 

 

 Böbrek hastalıkları 

 Ġdrar yolu obstrüksiyonları 

 Akromegali 

 Gigantizm 

 Hipertiroidi 

 Bağırsak tıkanmaları 

 Konjestif kalp yetmezliği 
 

 Azaldığı hâller 

 

 Kas distrofisi 

 Ġleri yaĢlılık 

 Kas kitlesini azaltan kas erimeleri 

 Gebelik 



 

 

 27 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 
Kanda kreatinin analizi yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Güvenlik önlemlerini alınız. 
 ÇalıĢma önlüğü ve eldiven giyiniz. 

 Analiz öncesi çalıĢma ortamını 
hazırlayınız. 

 ÇalıĢma ortamının dezenfeksiyon 
yönünden uygun olup olmadığını 
kontrol ediniz. 

 ÇalıĢma ortamında iĢinizi engelleyen  
fiziki engel var ise bunu 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, 100 mikro litre (µI) 
serum koyunuz. 

 Otomatik pipet taksimatını kontrol 
ediniz. 

 Standart (St) tüpüne, 100 µI kreatinin 
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 1 dakika inkübe olmasını 
bekleyiniz. 

 Ġnkübasyonda zaman dilimine uyunuz. 

 Bekletilen karıĢımları, köre karĢı 
spektrofotometrede 510 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 kreatinin analizinin % 
miligram cinsinden miktarını bulunuz.  Doğru hesaplama yapınız. 

 Çıkan sonuçları kontrol ederek normal 
ve anormal çıkan değerleri belirleyiniz. 

 

 Raporları amirinize imzalatınız.  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  
 

1. Serbest kreatin’in bir kısmı kendiliğinden bir molekül su kaybederek 

……………………dönüĢür. 

2. Kandaki amonyağın artmasına …………………. denir. 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
3. ( ) Karaciğer ve böbrek hastalıklarında kanda ksantoprotein miktarı azalır.  

4. ( ) Normal idrarda indikan bulunmaz. 

 
 

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–4 
 
 
 
 
Bu faaliyetle üre klirensin tanımını ve tekniğine uygun olarak analizini 

yapabileceksiniz. 
 
 
 
 
 Böbrek hastalıkları hakkında bilgi toplayınız. 
 Nefron hakkında bilgi toplayınız. 

 

4. ÜRE KLĠRENS TESTĠ 
 

4.1. Böbreğin Yapısı 
 

Böbrekler bel omurunun her iki yanında yer alırlar. Erkeklerdeki ağırlığı 125-170 
gram, kadınlarda 115-55 gram arasında değiĢir. Boyu 11-12 cm, kalınlığı 2,5-3 cm, eni 5-7,5 
cm'dir. 

 
 Böbreklerin iĢlevleri 

 Vücutta metabolizma sonucu oluĢan zararlı artık maddelerin atılmasını 

sağlar.  

 Vücut sıvılarının içerdiği maddelerin pek çoğunun yoğunluğunu kontrol 
eder. Bu sayede vücudun su, tuz, asit, kan yapımı, kemik geliĢmesi ve 
kan basıncının düzenlenmesini sağlar. Vücudun tüm organ sistemleri 
arasında düzenli çalıĢmasını ayarlar. 

 

Resim 4.1: Böbreğin Yapısı 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
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Her iki böbrek birlikte yaklaĢık olarak 2.400.000 nefron ihtiva eder. Bir nefronun 
yapısı glomerülus, bowman kapsülü ve proksimal, henle, distal tüplerin üzerinde bulunduğu 
tubulus kanalından oluĢmuĢtur.  

 

Nefronun asıl görevi, kanın böbreklerden geçiĢi esnasında içindeki istenmeyen 
maddeleri temizlemektir. 

 
Kanda temizlenmesi gereken maddeler; özellikle üre, kreatinin, ürik asit gibi 

metabolizmanın son ürünleridir. Ayrıca sodyum, potasyum, klor gibi iyonların gereğinden 
fazlası uzaklaĢtırılır. 

 
Kan glomerül içinden geçerken önemli bir kısmı nefron tüpleri içine süzülür. Süzüntü 

geri emilim ve salgılınım iĢlemleri sonunda nefronda oluĢan idrar toplayıcı kanallara, böbrek 
papillalarına ve üreterlere boĢalır. 

 

 

Resim 4.2: Ġdrarın üretradan dıĢarı atılımı 

 
Sağlıklı tek böbrek vücudun tüm gereksinimini karĢılayabilir. Kreatinin klirensi 

böbrek çalıĢmasının iyi bir göstergesidir. Kreatinin miktarı, kan ve idrardaki yoğunluğu 

ölçülerek hesaplanır. 
 

4.2. Böbreğin ĠĢlevleri  
 
Böbreklerin ekskretuvar, regülatuvar, endokrin ve metabolik iĢlevleri bilinmektedir. 
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4.2.1. Böbreğin Ekskretuvar ĠĢlevleri  
 
Böbrekler istenmeyen metabolik son ürünler ve diyet ile alınan fazlalık inorganik 

maddelerin idrar içinde atılımını sağlarlar.  
 
 Ġdrar: Böbreklerde oluĢan ve idrar yolları ile atılan bir biyolojik sıvıdır. Ġdrar 

içinde çözünmüĢ ya da süspansiyon durumunda bulunan çeĢitli maddeler 
organizmadan uzaklaĢtırılmaktadır.  

 
Ġdrar oluĢumu, nefronda glomerüler filtrasyon, tubuler sekresyon ve tubuler geri 

emilim olayları sonucunda gerçekleĢir. 
 

4.2.2. Böbreğin Regülatuvar ĠĢlevleri  
 
Kanın ve dolayısıyla interstisyel ve intrasellüler sıvıların optimal kimyasal 

kompozisyonlarının devamlılığı yani homeostazis böbreğin regülatuvar iĢlevleridir. 

 

4.2.3. Böbreğin Endokrin ĠĢlevleri  
 
Kan basıncını düĢürücü ve yükseltici etkisi; vazodilatasyon, eritropoezin uyarılması; 

insülin, glukagon ve aldosteronun yıkılımı böbreğin önemli endokrin iĢlevleridir. 
 

4.2.4. Böbreğin Metabolik ĠĢlevleri  
 
Glutaminden amonyak oluĢturulması ve gliserol, fruktoz, amino asitlerin karbon 

iskeletlerinden glukoz oluĢturulması (glukoneojenez) böbreklerin önemli metabolik 
iĢlevleridir: 

 

4.3. Böbrek Fonksiyon Testleri  
 
 Ġdrar analizi (fiziksel, kimyasal, mikroskobik, mikrobiyolojik) 

 Böbrekler tarafından normal olarak idrarla atılan maddelerin testleri (üre, 
kreatinin, ürik asit vb.) 

 Böbrek klirens testlerinin yapılması 
 

4.3.1. Klirens ve Böbrek Klirens Testleri 
 

 Klirens: Bir dakikada herhangi bir maddeden temizlenen plazma miktarına 
denir. Plazmanın herhangi maddeden temizlenmesi glomerülün filtrasyon 
fonksiyonunun yeterli olması ile gerçekleĢir. 

 

 Fenol sulfoftalein (FSF) klirensi  
 

 Tanımı : Böbreklerden bir dakikada geçen kanın, fenol sulfoftalein 
boyasından temizlenen miktarına fenol sulfoftalein klirensi denir. 
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 Prensip: FSF boyası hastaya intravenöz olarak uygulanır. Belirli bir 
zaman sonunda böbreklerden süzülerek idrarla atılan boyanın, idrarda 
oluĢturduğu rengin spektrofotometrede ölçülerek değerlendirilmesidir. 

 Teknik: Hastanın koluna intravenöz olarak 10 ml’de 6 mg steril FSF 
uygulanır. FSF boyası, plazma proteinlerine bağlanarak kanda dolaĢır. 
Böbreklere süzülmek üzere geldiğinde glomeruluslardan süzülmez. 
Ancak böbrek tubulus hücreleri kandan FSF boyasının % 94 – 96’sını 15 
dakika içinde proteinlerden ayırarak idrara salgılanmasını sağlar. Bu süre 
içinde salgılanan boya maddesi, böbrek tubuluslarının salgılama 

yeteneğinin ölçüsüdür. Normalde 15 dakikada Ģırınga edilen 6 mg’lık 
miktarın % 35 – 42’si tubuluslardan salgılanır. 

 

4.3.1.1. Mosenthal Konsantrasyon/ Yoğunluk Testi 
 
ErimiĢ solidlerin konsantrasyonu veya idrarın spesifik ağırlığı esas itibarıyla 

tubulusların reabsorbsiyon yetenekleri ile tubuluslardan atılan maddelerin miktarına bağlıdır. 
Konsantrasyon ve dilüsyon testleri tubuler fonksiyonların bir ölçüsü olarak kabul edilebilir. 
Tubuluslar suyu reabsorbe ederek idrarı dilüsyona uğratırlar. Böbreklerin idrarı konsantre ve 
dilüe edici fonksiyonları hastaları susuz bir diyete tabi tutarak ayrı ayrı tatbik edilebilir. 

 
Susuz bir diyete tabi tutulan normal Ģahıslarda tubuluslar, suyu reasorbe ederek idrarın 

spesifik ağırlığını artırırlar. Bol su verilmesinde de tubuluslar fazla su atılımı ile tuz kaybını 

önlemek ve organizmadaki solüsyonların izotonisini devam ettirmek maksadıyla tuzu 
reabsorbe ederler. Bunun sonucu olarak idrarın spesifik ağırlığı azalır. Sağlam böbrekler 
daima vücut sıvılarının normal yapısını devam ettirecek Ģekilde faaliyet gösterirler. 

 

 Testin yapılıĢı 
 

Gerek testin yapılacağı gün ve gerekse testten önceki gün hasta her yemekte en çok 
500 ml kadar sıvı tüketebilir. Fakat testin devam ettiği 24 saatteki yemek aralarında hiçbir 
Ģey yemeyecek ve sıvı almayacaktır. 

 
Testin yapılacağı sabah kahvaltıdan önce hastanın mesanesi saat 8’de tamamıyla 

boĢaltılır. Bu idrar dıĢarı atılır. Sonra saat 10, 12, 14, 16, 18, ve 20’de idrarlar üzerinde 
saatleri yazılı olan ayrı ayrı kaplara alınır. Her idrar dıĢarı atılıĢında mesanenin tamamen 
boĢaltılmıĢ olması gerekir. AkĢam saat 20’den ertesi gün sabaha saat 8’e kadar çıkarılan 
idrarlar baĢka bir kapta toplanır.  

 

ToplanmıĢ olan idrarların ayrı ayrı volümleri ölçülür, spesifik ağırlıktan tayin edilir. 
Bundan sonra rapor aĢağıdaki Ģekilde hazırlanır. 

 

Ġdrarın alındığı saatler 10 12 14 16 18 20 8 

Volüm (ml)  

Spesifik ağırlık (dansite)  

150 

1017 

156 

1020 

170 

1014 

165 

1022 

200 

1012 

210 

1010 

300 

1018 

Tablo 4.1: Ġdrar volümleri çalıĢma tablosu 
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 Klinik anlamı: Normalde en düĢük ve en yüksek spesifik ağırlıklar arasında hiç 
olmazsa 7 veye 7’den büyük bir fark bulunur. Gece idrarın miktarı, gündüz 
toplanan idrar miktarının toplamından azdır. Örneğin yukarıdaki örnekte en 
yüksek spesifik ağırlık 1022 ve en düĢük spesifik ağırlıkta 1010 olursa aradaki 

fark 12’dir. Bu fark 7’nin üzerinde olduğundan konsantrasyon testi böbreklerin 
normal olduğunu göstermektedir. 

 
Böbrek hastalıklarında spesifik ağırlık yalnız birkaç derecelik farklar gösterir. Bu fark 

7 ve 7’nin üzerine çıkmaz. Gece idrarının miktarı da genellikle 600 ml’nin üstündedir. 
 
Normal böbrekler suyun kısıtlanması karĢısında spesifik ağırlığı yüksek idrar yapar. 

Ġdrarın spesifik ağırlığı 1025 veya daha yüksek olabilir. Hastalıklı böbrekler ise idrarı 

konsantre edemezler. Bundan dolayı da spesifik ağırlık 1010 civarında sabitleĢir. Bu spesifik 
ağırlık ise glomeruler filtratın spesifik ağırlığıdır. Bu test sodyum ya da proteini az bir diyete 
tabi hastalarda ve diüretiklerin alınmasında doğru netice vermez. Ayrıca üremili 
hastalıklarda da yapılmamalıdır. 

 

4.3.1.2. Dilüsyon Testi 
 
Testi yapılacak hasta testten önceki gece su dâhil aç bırakılır. Testten önce kahvaltı da 

etmez. Bu Ģekilde gelen hastanın idrarı boĢaltılıp dıĢarı atılır. Sonra hastaya 45 dakikada 
bitirmek üzere kilogram vücut ağırlığına 20 ml olmak üzere su içilir. 

 
Suyu içmeye baĢlama anından olmak üzere birer saat ara ile 4 defa idrar alınır. Her 

idrar alınıĢında mesane tamamen boĢaltılmalıdır. Her 4 idrarın volüm ve spesifik ağırlıkları 

ölçülüp kaydedilir. Testin değerlendirilmesi konsantrasyon testindeki gibidir. 

 

Resim 4.3: Ġdrar 

 
 Klinik anlamı: Normal böbrekler idrarı 1002 veya daha aĢağı spesifik ağırlığa 

kadar dilüe edebilirler. Dilüsyonyon testi konsantrasyon testi kadar hassas 
değildir. Çünkü hasta böbrekler dilüsyon yeteneğinden önce konsantrasyon 

yeteneğini kaybederler. Bundan baĢka karaciğer hastalıkları, kronik bağırsak 
bozuklukları, hipofiz ve adrenal bezlerin yetersizliği gibi bazı böbrek dıĢı 
bozukluklar da dilüsyon yeteneğini bozabilir. 
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4.4. Üre Klirens Analiz Testi 
 
Protein metabolizmasının son ürünü olan üre böbrekler vasıtası ile kandan alınır ve 

atılır. Böbreğin üreyi atma kabiliyeti üre kirens ile ölçülür. Böbreklerden bir dakikada geçen 
kanın üreden temizlenen miktarına üre klirensi denir. Her ne kadar atılan üre miktarı alınan 
protein miktarına göre değiĢse de atılan ürenin % oranı oldukça sabittir. 

 

 Kullanılan cihazlar 

 Spektrofotometre  

 Distile su cihazı  

 Santrüfüj cihazı  

 
 Araç gereçler 

 Deney tüpü 

 Pipet 

 Parafilm 

 Tüp spor 
 

4.4.1. Moller Mcıntosh ve Van Slayke Metodu  
 
 Prensip: Böbreklerin kandan üreyi atma yeteneğinin derecesini tayin etmektir. 

Ürenin kandan atılma oranı idrarın akıĢına bağlıdır. Ġdrar akıĢı dakikada 2 
ml’den büyükse glomerulüs filtratındaki ürenin takriben % 49’u tübülüsler 
tarafından reabsorbe olur. Ġdrar akıĢı azaldıkça ürenin tübülüslerden 
reabsorbsiyonu artar ve bunun sonucu ürenin atılımı azalır. Ġdrarın hacmi 

dakikada veya daha kısa bir zamanda 0.5 ml olduğu takdirde ürenin 
reabsorbsiyonu maksimum dereceye ulaĢır. Bu takdirde glomerulus filtratında 
ürenin ancak % 30’u idrara geçer. 

 
 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.  

 Üre klirens bakılacak hastaya analizin sağlıklı yapılabilmesi için uyması 

gereken kurallar hakkında genel bilgilendirme yapılır. 

 Hasta sabah laboratuvara geldiğinde ilk idrarını dıĢarı boĢaltması 
söylenir. 

 Hastaya 1 bardak su (150-200 ml) içirerek bir saat beklemesi söylenir.  
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Resim 4.4: Hastanın su içmesi 

 

 Hastaya bir saat sonra mesanedeki idrarını 1 saatlik idrar kabına  
boĢaltması söylenir. 

 

Resim 4.5: Hastanın bir saatlik idrarı 

 

 Hastadan üre analizi için bir tüpe kan alınır. 

 Ġkinci bekleme süresinde idrarını iki saatlik yazılı idrar kabına boĢaltması 
söylenir. 

 Ġki saatlik süre sonunda I.ve II. idrar numunelerin miktarları ayrı ayrı 
ölçülür. 

   

Resim 4.6: Hastanın I. ve II. idrar numune miktarlarının ölçümü 
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 Bir dakikalık idrar hacimleri hesaplanır. 

 Alınan kan numunesinden bilinen üre test tekniği ile üre çalıĢılır. 

 Okunan değerler, test formülü olan  
 

 
 

mg/dl formülüne yerleĢtirilerek üre miktarı mg/dl olarak bulunur. 
 
Normal değeri 40-60 ml/dakika (54 ml/dakika)  
 

Örnek:  
 

I. saatlik idrar hacmi =125 ml                    
II. saatlik idrardaki üre miktarı =% 460 mg 
II. saatlik idrar hacmi =110 ml 
II. saatlik idrar üre miktarı = 450 mg 
Kandaki üre miktarı = % 15 mg 
 
I. Ġdrar için 
 

125 ml 
Dakikadaki idrar hacmi (V) = ______ = 2 ml/dk. 
60 dakika 
                                       Ġdrardaki üre miktarı 
Ġdrar üre klirensi = ________________________x Dakikadaki idrar hacmi 

                                      Kandaki üre miktarı 
 
Formül = C = U. V /B C = Klirens 
C = 460 .2 /15                U = Ġdrardaki üre miktarı 
C = 61 ml /dk. B = Kandaki üre miktarı 
 
II. Ġdrar için 
 

V = Dakikadaki idrar hacmi 
                                                 110 ml 
Dakikadaki idrar hacmi (V) = ---------- = 1.83 ml / dk. 
                                                  60 dk. 
 

II. Ġdrar üre klirensi =C = U .V / B 
C = 450 . 1.83 / 15 
C = 54.9 ml / dk. 
 
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 laboratuvar sorumlusuna imzalatılır. Ġmzalanan raporlar bilgisayara veya 
laboratuvar defterine kaydedilir. Kaydı yapılan sonuçlar ve poliklinik veya servislere ait 
hasta sonuçları otomasyona bağlı bilgisayara girilir. 

 

4.5. Üre Klirensinin Arttığı ve Azaldığı Durumlar 
 
 Arttığı durumlar 

 

 Tubülo-nefrozlarda 

 Miyeloproliferatif (kemik iliğinin dokusal ya da hücresel çoğalması) 

 Lösemi, polisitemi  

 
 Azaldığı durumlar 

 

 Böbrek iĢlevlerinde ileri derecede bozulmaya yol açan böbrek 
hastalıklarında azalır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
Kanda üre klirens analizi yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Güvenlik önlemlerini alınız.  
 ÇalıĢma önlüğü ve eldiven giyiniz. 

 Analiz öncesi çalıĢma ortamını 
hazırlayınız.  

 ÇalıĢma ortamının dezenfeksiyon 
yönünden uygun olup olmadığını kontrol 
ediniz. 

 ÇalıĢma ortamında iĢinizi engelleyen 
fiziki engel var ise bunu kaldırınız.  

 Cihazların günlük bakımını yapınız.  Günlük bakımı yapılan cihazlarla güvenli 
ve doğru sonuç elde edeceğinizi 
unutmayınız. 

 Üre klirens bakılacak hastaya analizin 
sağlıklı yapılabilmesi için uyması 
gereken kurallar hakkında genel 
bilgilendirme yapınız. 

 Analizin yapılıĢ Ģekli hakkında bilgi 
veriniz. 

 Sabah yapacağı ilk idrarını dıĢarıya yapıp 

mesanesini boĢaltmasını söyleyiniz. 
 Diğer idrarlarını volümetrik kaplarda 

biriktirmesini söyleyiniz. 
 Volümetrik kaplardaki idrarını soğukta ya 

da buzdolabında muhafaza etmesini 
söyleyiniz. 

 Hasta sabah laboratuvara geldiğinde 

ona ilk idrarını dıĢarı boĢaltmasını 
söyleyiniz. 

 Ġdrarını yapmasını söyleyiniz. 

 Hastaya 1 bardak su (150-200 ml) 

içirerek zaman tespiti yapınız. 

 Hastaya su veriniz. 

 Zaman göstergesini ayarlayınız. 

 Hastaya bir saat sonra mesanedeki 
idrarını 1 saatlik idrar kabına 
boĢaltmasını söyleyiniz. 

 

 Hastadan üre klirens analizi için 
hemen kan alınız. 

 

 Hastaya tekrar bir bardak su içirerek 
bir saat beklemesini söyleyiniz.  

 

 Ġki saatlik süre sonunda I.ve II. idrar 
numunelerin miktarlarını ayrı ayrı 
ölçünüz. 

 

 Bir dakikalık idrar hacimlerini 
hesaplayınız. 

 

 Alınan idrar ve kanı tekniğe göre 
çalıĢınız. 

 Testleri dikkatli olarak çalıĢınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Ölçüm değerlerini, 

                                  Ġdrarda üre (% mg)    

S.Ü.K üre klirensi = ——————— x √ dakikada idrar           

Serumda üre (% mg)    volümü (ml)  

 
formülüne göre yerleĢtiriniz. 

 Ölçüm değerlerini dikkatli not ediniz. 

 ÇalıĢılan üre klirens analizinin % 
miligram cinsinden miktarını bulunuz. 

 Doğru hesaplama yapınız. 

 Çıkan sonuçları kontrol ederek normal 
ve anormal çıkan değerleri 
belirleyiniz. 

 

 Raporları amirinize imzalatınız.  

 



 

 

 40 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 
 
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

1. Her bir nefron glomerül denen kılcal damar yumağı içeren 

………………………………..ile    böbrek tüplerinden oluĢur.  

2. Böbrekler, kanı ………………. adı verilen milyonlarca mikroskobik filtre aracığıyla 

temizleyerek idrar oluĢturur. 

 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
3. ( ) Böbrekler vücudun su, tuz, asit, kan yapımı, kemik geliĢmesi ve kan basıncının 

düzenlenmesini sağlar. 

4. ( ) OluĢan idrar üreterle (idrar borusu) idrar kesesine taĢınır.  

5. ( ) Böbrekler vücutta metabolizma soncu oluĢan zararlı ürünlerin atılmasını engeller. 

 
 

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–5 
 

 
 
Kreatinin klirens testini tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz. 
 

 
 
 
ArkadaĢlarınızdan birinin kreatinin klirens testini ölçünüz. 
 

5. KREATĠNĠN KLĠRENS ANALĠZĠ 
 

5.1. Kreatinin Klirensi 
 
Kreatinin klirensi, böbrekler tarafından kreatininden 1 dakikada temizlenen kan 

volümüdür. Kreatinin böbreklerden tamamen atıldığından glomerüler filtrasyon hızını 
ölçmek için kreatinin klirensi çok değerli bir ölçüdür.  

 
Kreatinin klirensi, diyetten, egzersizden, protein yıkılım olaylarından, idrar 

miktarından etkilenmez. Kreatinin klirensi, böbrek patolojilerini saptamada üre klirensinden 
daha değerlidir. Ancak hatalı idrar toplama ve idrar toplama periyodunda aĢırı egzersiz, 
kreatinin klirensinde de hatalara neden olur.  

 

Kreatinin klirensi ml/dakika olarak Ģu formülle hesaplanabilir:  

 

 
 
Kreatinin klirensinin normal değeri eriĢkin bir kadında 85-125 ml/dakika; eriĢkin bir 

erkekte 97- 140 ml/dakika kadardır. 

 
Klinik kullanımda serum üre düzeyleri kreatinin ile birlikte ölçülür. 
 
Kan üre azotu (BUN) / kreatinin oranı hesaplanarak prerenal ve postrenal azoteminin 

ayrıcı tanısında kullanır. 
 

 Kullanılan cihazlar 

 Spektrofotometre  

 Distile su cihazı  

 Santrüfüj 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
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 Araç gereçler 

 Deney tüpü 

 Pipet 

 Parafilm 

 Spor  
 

 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.  

 Kreatinin klirens bakılacak hastaya analizin sağlıklı yapılabilmesi için 
uyması gereken kurallar hakkında genel bilgilendirme yapılır. 

 Hasta sabah laboratuvara geldiğinde ilk idrarını dıĢarı boĢaltması 

söylenir. 

 Hastaya 3 bardak su içirerek zaman tespiti yapılır. 

 5 saat sonra hastanın idrarı, idrar kabına boĢaltılır. 

 Hastadan kreatinin için hemen kan alınır. 

 5 saatlik idrarın hacmi ölçülür. 

 Alınan idrar ve kandan bilinen tekniğe göre test çalıĢılır. 

 Okunan değerler, test formülü olan C= U x V /B= mg/dl formülüne 

yerleĢtirilerek kreatinin klirens miktarı mg/dl olarak bulunur. 
 

Normal değerleri: EriĢkin bir kadında 85-125 ml/dakika 
 
EriĢkin bir erkekte 97- 140 ml/dakika 
 

Örnek: 
C= Klirens 
U= Urine (idrar) üre miktarı 
B= Kandaki üre miktarı 
V=Dakikadaki idrar hacmi 
U=100 mg/dl 
V=1080 ml/gün 

B=1.2 mg/dl 
C = ? 
Dakikadaki idrar hacmi (V) = 
1080 ml/gün / 1440 dk./gün= 0.75 ml/dk. 
1440 =(24 saat x 60 dakika) 
C = 100 x 0.75 / 1.2 
C = 63 ml/dk. 
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 Çıkan sonuçlar kontrol edilerek normal ve anormal çıkan değerler 
belirlenir. Anormal çıkan analiz sonuçları laboratuvar sorumlusuna 
bildirilerek tekrarı yapılan analizlerin sonuçları aynı çıkmıĢsa 

raporlandırılır. 

 Raporlar laboratuvar sorumlusuna imzalatılır. Ġmzalanan raporlar 
bilgisayara veya laboratuvar defterine kaydedilir. Kaydı yapılan sonuçlar 
ve poliklinik veya servislere ait hasta sonuçları otomasyona bağlı 
bilgisayara girilir. 

 

5.2. Kreatinin Klirensinin Azaldığı Durumlar 
 
 Glomeruler filtrasyon hızını azaltan her türlü böbrek hastalığı 

 ġok 
 Hipovolemi 
 Nefrotoksik ilaçlar 
 Konjestif kalp yetmezliği 
 Dehidratasyon 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 
Kanda kreatinin klirens analizi yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Güvenlik önlemlerini alınız.  ÇalıĢma önlüğü ve eldiven giyiniz. 

 Analiz öncesi çalıĢma ortamını 
hazırlayınız. 

 ÇalıĢma ortamının dezenfeksiyon 
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. 

 Kreatinin klirens bakılacak hastayı 

analizin sağlıklı yapılabilmesi için 
uyması gereken kurallar hakkında 
bilgilendiriniz. 

 Analizin yapılıĢ Ģekli hakkında bilgi 
veriniz. 

 Sabah yapacağı ilk idrarını dıĢarıya 
yapıp mesanesini boĢaltmasını 

söyleyiniz. 
 Diğer idrarlarını volümetrik kaplarda 

biriktirmesini söyleyiniz. 
 Volümetrik kaplardaki idrarını soğukta 

ya da buzdolabında muhafaza etmesini 
söyleyiniz. 

 Hasta sabah laboratuvara geldiğinde ilk 
idrarını dıĢarı boĢaltmasını söyleyiniz. 

 Ġdrarını yapmasını söyleyiniz. 

 Hastaya 3 bardak su içirerek zaman 
tespiti yapınız. 

 Hastaya su veriniz. 
 Zaman göstergesini ayarlayınız. 

 5 saat sonra hastanın idrarını idrar 
kabına boĢaltınız. 

 Zaman ayarını kontrol ediniz. 
 Hastaya idrarını yapacağı kabı veriniz. 

 Hastadan kreatinin için hemen kan 
alınız. 

 Hastayı oturtunuz. 
 Tekniğine uygun kan alınız. 

 5 saatlik idrarın hacmini ölçünüz.  Ġdrarları hacim kaplarına koyup ölçünüz. 

 Alınan idrar ve kanı bilinen tekniğe göre 
testi çalıĢınız. 

 Testleri dikkatli olarak çalıĢınız. 

 Ölçüm değerlerini, C= U x V /B= mg/dl 
 formülüne göre yerleĢtiriniz. 

 Ölçüm değerlerini dikkatli not ediniz. 

 ÇalıĢılan kreatinin klirens analizinin % 
miligram cinsinden miktarını bulunuz. 

 Doğru hesaplama yapınız. 

 Çıkan sonuçları kontrol ederek normal 
ve anormal çıkan değerleri belirleyiniz. 

 

 Raporları amirinize imzalatınız.  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. ( ) Kreatinin’in klirensi, inülin klirensinden daha küçüktür. 

2. ( ) Kreatinin klirensi testi böbrek patolojilerini saptamada yapılır. 

3. ( ) Kreatinin klirens testi için toplanan 24 saatlik idrar soğukta muhafaza edilmez. 

4. ( ) Kreatinin glomerüllerden süzülür. 

5. ( ) Kreatinin klirensi hesaplanırken eksik idrar toplanması tetkikin hassasiyetini 

önemli ölçüde azaltır. 

 
 

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 cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

1. Kanda arka azot miktarının normalden fazla bulunmasına…………………… denir. 

2. Ürik asit miktarının kanda azalmasına ……………………………. denir. 

3. Ksanto protein ürünleri nitrik asitle ısıtılıp alkali ilave edilirse sarı bir renk oluĢur. Bu 

rengin oluĢmasına ……………………… reaksiyonu denir. 

4. Kanda eser düzeyde bulunan amonyak santral sinir sistemi üzerinde …………….etki 
yapar. 

 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

5. ( ) DüĢük pürinli diyetle beslenildiğinde ürik asit miktarında azalma görülür. 

6. ( ) Kreatinin analizinde yapılan kinetik metotta plazma kullanılır. 

7. ( ) Kreatinin, alkali ortamda pikrik asitle portakal sarısı bir kompleks oluĢturur. 

 
AĢağıdaki soruları cevaplandırınız. 

 

8. Kreatinin klirensi nedir? 

9. Nefronun görevi nedir? 

10. Arka azot maddeleri nelerdir? 
 
 

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. 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 üre 

2 üremi 

3 spesifik metotlarla 

4 soya fasulyesinden 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 ürik asit 

2 hipoürisemi 

3 tofüs 

4 ürat kristalleri 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 kreatinine 

2 hiperamonyemi 

3 YanlıĢ 

4 YanlıĢ 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 malpighi cisimciği 

2 nefron 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 5’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 Doğru 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 azotemi 

2 hipoürisemi 

3 ksantoprotein 

4 toksik 

5 Doğru 

6 YanlıĢ 

7 Doğru 

8 böbrekler tarafından kreatininden 1 

dakikada temizlenen kan volümüdür. 

9 nefronun asıl görevi kanın böbreklerden 

geçiĢi esnasında içindeki istenmeyen 

maddeleri temizlemektir. 

10 üre, ürik asit, kreatinin, aminoasit 
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