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Sunum Planı

• Laboratuvar Hataları!

1. Na

2. K

3. Cl

4. HCO3 

5. Mg



Tıbbi Hata



Laboratuvar Hataları
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Brain-to-brain cycle



1. Sodyum (Na)



I. Pre-analitik Faz
• Serum, plazma veya tam kan (enjektör ekle)

• Plazma: Lityum heparin, amonyum heparin ve lityum oksalat



I. Pre-analitik Faz
• Serum, plazma veya tam kan (enjektör ekle)

• Plazma: Lityum heparin, amonyum heparin ve lityum oksalat



Pseudohiponatremi: (osmolalite: normal)

• En yaygın elektrolit bozukluğu: Hiponatremi: <135 mmol/L

1. En yaygın nedeni in vitro hemolizdir
• Düşük hücre içi Na (plazmanın %10’u) nedeniyle pek etki etmez ama çok 

belirgin bir hemolizde seyreltime etkisi nedeniyle düzeyler azalır
• Hücre lizisi plazma osmolalitesini pek değiştirmediği için, serum K’undaki

herhangi bir artış Na’da resiprokal bir azalmaya yol açar
• Serum Na’undaki azalma serum K’undaki artıştan daha fazladır: hb salınımı 

Na’u daha da azaltır (indirek yöntem için geçerli)

• Çözüm: Uygun numune ile tekrar



Pseudohiponatremi: (osmolalite: normal)

2. hiperlipidemi ve hiperproteinemi

• Ketoasidoz, MM vb: Serum suyu ve lipid/protein yerdeğiştirmesi

• Ama Na konsantrasyonu aynı zamanda gerçek olarak düşük olb: 
gamaglobülinlerin katyonik yükü Na ile yer değiştirir (elektriksel nötraliteyi
sürdürmek için)



ELEKTROLİT DIŞLAMA ETKİSİ
• Plazma: total solid hacmi (primer lipid ve prot) yaklaşık: %7, su: %93

• Plazma suyunda Na konsantrasyonu 140 x 100/93 = 150 mmol/L



Pseudohiponatremi: (osmolalite: normal)

• Çözüm: İlişki nonlineer: doğru bir öngörü değeri ile hesaplamak olası değil

• Öneri: lipemik ve protein yüksek olan örnekler için: 

direk yöntemle çalış veya 

ultrasantrifüj kullan (infranatant örneği)

plazma suyunun eş zamanlı tahminleri ile birlikte plazma elektrolit 
değerlerinin sunulması

• Ciddi hipoproteinemide etki ters yönde işler: yanlış yüksek sonuçlar (Na
veya K için %2-4)



Pseudohiponatremi: (osmolalite: normal)

3. Diğer nedenler:

• Kateterden kan alınmadan önce YD:1.6 ve erişkinde 5mL kan alınmalı: 
Na-heparin içeren kateter: direk İSE ile yanlış düşük Na

• Çocuklarda: heparinize enjektörlere az kan alınırsa: yanlış 
hiponatremi

• Sitratlı kan transfüzyonu alan hastalarda: direk İSE: 3-10 mmol/L 
daha düşük (Sitrat Na bağlar)

• Periton diyalizi: NaR ve D/P(Na) için indirek uygun! 

• İlaç



İnterferanslar: HIL (Hemoliz, İkter, Lipemi)

• Hb: 1000 mg/dL (H index: 1000)

• Bilirubin: 60 mg/dL (I index: 60)

• İntralipid: 2000 mg/dL (L index: 
2000): L index ile TG ile korelasyonu 
zayıf 



İnterferansların Otomasyonla Saptanması -Serum İndeksleri



İnterferansların Otomasyonla Saptanması -Serum İndeksleri



Hemolizli serum (+++)



Hemolizli serum



Lipemik serum (+++)



Hiperproteinemi



Dilüsyonel etki



II. Analitik Faz



Yöntem geçerliliğinin kanıtlanması

• 1. Tekrarlanabilirlik

• 2. Doğruluk

• 3. Rapor aralığı

• 4. Referans aralık



Allowable Total Error

Total Acceptible  Error:

Error budget: 

sistematical error %25-50,

random error %25-33

of Total Error
Or Biological variations
CVw-day ≤ 0.25 TE%
CVtotal ≤ 0.33 TE%
TE% ≤1.65 ΔRE + ΔSE 

http://www.dgrhoads.com/db2004/ae2004.php
http://www.aacc.org/publications/cln/2013/september/Pages/Total-Analytic-Error.aspx#

Sigma metrics
ATE ≥ bias + 6 SD. 

Allowable Total Error (TEa) is the total amount of error that is medically, 
administratively, or legally acceptable. Regulatory requirements represent an upper 
limit. Each laboratory is responsible for defining its own TEa. 



TEa



TEa



TEa



Sigma Metrik Değerlendirme



III. Post-analitik Faz

• Referans Aralıklar

• (NHANES III: 16000 subject, %95)

Na Referans Aralık Birim

Erişkin (serum / plazma) 136 – 145 (136-146) mmol/L

Prematür yenidoğan (48 saat) 128 - 148 mmol/L

Umblikal kord kanı (full-term) 127 mmol/L



Delta Check - RDD



2. Potasyum (K)



I. Pre-analitik Faz
• Serum, plazma veya tam kan (enjektör ekle)

• Plazma: Lityum heparin, amonyum heparin ve lityum oksalat



I. Pre-analitik Faz
• Serum, plazma veya tam kan (enjektör ekle)

• Plazma: Lityum heparin, amonyum heparin ve lityum oksalat



Uygun test tüpü (Düz tüp / EDTA )



Pseudohiperkalemi (EKG normal)

1. Serum-plazma/tam kan farkı: serumda 0.2-0.5 mmol/L daha yüksek:

Trombosit sayısı önemli

• Bu nedenle plazma tercih sebebi olur: 

 hangi örnekte olduğu belirtilmesi ve 

 uygun referans aralığı kullanılması gerekliliğini doğurur 

 aynı sistemle takip önemli!

• Plazmada heparin bağımlı lösemik hücre parçalanması olb!!

LDH ve K yüksek ama hemoliz yoksa: in vitro lökosit parçalanması

Çözüm: trombosit yüksekse plazma veya tam kanda çalışılmalı, ama lökosit sayısı yüksekse dikkatli 
yorumlamalı

• Ailesel yalancı hiperkalemi olb: oda ısısında beklerse K sızar (Herediter sferositoz da da olb)

• Postsplenektomi veya romatoid artritte reaktif trombositoz sonucu olb



Serum K+ sonucu



Tam kan K+ sonucu



Pseudohiperkalemi (EKG normal)

2. Hemoliz dışlanmalı

hafif hemoliz (hb yaklaşık 50 mg/dL) K’u yaklaşık % 3, 

 belirgin hemoliz (hb 200) % 12, 

 gros hemoliz (>500 hb) % 30 artırır.

• Ama in vivo hemoliz atlanmamalı (ısrarlı hemoliz: yeni numunede düzelmiyorsa 
akla gelmeli)

• Bir SLE vakasında: HÜS ve ABY gelişmiş ancak K hemoliz nedeniyle verilmediği için 
hasta erken diyalize alınamamış ve aritmi nedeniyle kaybedilmiştir

• Çözüm: Uygun numune ile tekrar

• Tam kanda çalışılırsa hemoliz gözden kaçar: şüphe varsa santrifüj edip plazmada 
hemoliz olup olmadığına bakılmalı



Pseudohiperkalemi (EKG normal)

• 3. Saklama koşulları: tam kan 4°C’de bekletilirse: glikoliz inhibe olur
(enerji olmaz), Na-K/ATPaz Na-K gradiyentini sağlayamaz

 Plazma K’u artar: eritrosit ve diğer hücrelerden K kaçağı olacağı için

• Serum K unda artış: 

 0.2 mmol/L: 1.5 saat 25°C’de, 

 2 mmol/L: 4 saat 4°C’de

• 2-8°C’de (K sızar: mevsimsel yalancı hiperkalemi) ve 24 saatte oda ısısında 
bekletme



Pseudohiperkalemi (EKG normal)

• Zıt olarak 37°C’de ayrılmadan bekletilirse K yanlış düşük çıkar: 
glikoliz devam eder, K hücreye şift olur

• Lökosit >100 000/μL ise ve hipokalemi varsa (AML vb): oda ısısında 
glikoliz K eksikliğine neden olabilir

Bu azalmanın düzeyi lökosit sayısına, ısıya ve glukoz konsantrasyonuna 
bağlı: 37 derecede 0.7 mmol/L

• Bu etki bifaziktir:

 Başlangıçta: glikoliz nedeniyle K azalır

 Glukoz tükendikten sonra K hücrelerden kaçar



Pseudohiperkalemi (EKG normal)

• Lökosit >300 x 109 hücre/L (lösemik): psödohiperkalemi nedeni 
olabilir: lökosit rüptürü

• Lösemi vakası: tam kan veya serum kullan (pıhtı lökositleri hapsedip 
parçalanmalarını önler) ve pnömotik kullanma

• Çözüm: saklama koşullarına dikkat etmek

Pratikte: 1 saat içinde ayırma büyük hataya yol açmaz (örnekler oda 
ısısında ise)



Pseudohiperkalemi (EKG normal)

• 4. Diğer nedenler:

• Turnike: İskelet kası aktivitesi kas hücrelerinden plazmaya K çıkışına 
yol açar: plazmada belirgin yükselme olb (2 mmol/L kadar): 1 dk
üzerinde %20 hemoliz

• Kan alma korkusu, ağlama, 3-6 dk süren hiperventilasyon: akut 
solunumsal alkaloz: hiperkalemi

• Etanol içeren antiseptikler kurumadan kan alınmamalı

• El dezenfektanları POCT testler için yalancı hiperkalemi nedeni olb



İnterferanslar: HIL (Hemoliz, İkter, Lipemi)

• Hb: 90 mg/dL (H index: 90)

• Bilirubin: 60 mg/dL (I index: 60)

• İntralipid: 2000 mg/dL (L index: 
2000): L index ile TG ile korelasyonu 
zayıf 



İnterferansların Otomasyonla Saptanması -Serum İndeksleri



İnterferansların Otomasyonla Saptanması -Serum İndeksleri



Hemolizli serum (+++)



III. Post-analitik Faz

• Referans Aralıklar (örnek tipi belirtilmeli)

• (NHANES III: 16000 subject, %95)

K Referans Aralık Birim

Erişkin serum 3.5 – 5.1 (3.4 – 4.7) mmol/L

Yenidoğan serum 3.7 – 5.9 mmol/L

Erişkin plazma 3.4 – 4.8 mmol/L



3. Klor (Cl)



I. Pre-analitik Faz
• Serum, plazma veya tam kan (enjektör ekle)

• Plazma: Lityum heparin, amonyum heparin ve lityum oksalat



I. Pre-analitik Faz
• Serum, plazma veya tam kan (enjektör ekle)

• Plazma: Lityum heparin, amonyum heparin ve lityum oksalat



I. Pre-analitik Faz

• Eritrosit Cl düzeyi plazmanın yarısı kadar olduğu için, gros hemoliz bile 
anlamlı değişikliğe neden olmaz

• Çok az bir kısmı protein bağlı: postür, staz, turnike vb küçük 
değişikliğe neden olb



İnterferanslar: HIL (Hemoliz, İkter, Lipemi)

• Hb: 1000 mg/dL (H index: 1000)

• Bilirubin: 60 mg/dL (I index: 60)

• İntralipid: 2000 mg/dL (L index: 2000):

L index ile TG ile korelasyonu zayıf 



III. Post-analitik Faz

• Referans Aralıklar (gün içinde az değişiklik)

• (NHANES III: 16000 subject, %95)

Cl Referans Aralık Birim

Erişkin serum/plazma 98 – 107 / 100-108  (98-111) mmol/L

Naonat Üst sınır 113 e kadar mmol/L



4. Bikarbonat (HCO3)



HCO3

• Hücre dışının 2. en çok bulunan anyonu

• Toplam CO2: HCO3, H2CO3 ve çözünmüş CO2



A. Ölçülen HCO3 (Total Karbondioksit, Otoanalizör)

• Belli şartlar altında ölçülen ve hesaplanan HCO3 düzeyleri neredeyse eşittir



I. Pre-analitik Faz
• Serum veya plazma (Lityum heparin)



I. Pre-analitik Faz
• Serum veya plazma (Lityum heparin)



I. Pre-analitik Faz

• Kapalı tüpte (?), En kısa sürede (?)

Havadaki PO2 miktarı (155 mmHg) 

arterdekinden 60 mmHg/vendekinden 120 mmHg daha yüksek olduğundan

kan O2 içeriği artar

• Ama oksijen tedavisi görüyorsa (kan PO2 > 150 mmHg)

kan O2 içeriği azalır

• Havadaki PCO2 (0.25 mmHg) kandakinden (40 mmHg) çok düşük olduğundan:

CO2 düzeyi (4-5 mmol/L/h) ve PCO2 azalır, pCO2’nin bir fonksiyonu olan pH artar



B. Hesaplanan HCO3 (kan gazı cihazı)

• PCO2 ve pH üzerinden hesaplandığı için, ikisinin doğruluğu önemli!!

• I. Pre-analitik faz:

1. Kateterden alınacaksa heparinli kısmın yıkanması (5mL) şart

2. Anaerobik şartlarda, liyofilize!! heparinli tüpe 1-3 mL steril enjektör

• Atmosferik hava: PCO2 azalır, pH artar, pO2 artar (O2 tdv yoksa); 
kabarcık olmamalı

• Liyofilize: dilüsyon, atmosferik şartlar (yeterli örnek alınmazsa !!)



I. Pre-analitik faz:

3. Örneklerin taşınması (plastik enjektör / oda sıcaklığı) ve analizi hemen yapılmalı: 
< 30 dk

• pH ve pO2 azalır, pCO2 artar

• pH’daki azalmaya

aynı oranda Glukozda azalma ve

eşdeğer oranda Laktatta artma eşlik eder

• Lökosit, trombosit ve retikülositlerde glikoliz devam eder (lösemi vb önemli)



I. Pre-analitik faz:

5. Sıcaklık düzeltme!!

pH; pCO2 ve pO2 değerleri sıcaklık bağımlıdır

Geleneksel olarak bu ölçümler 37°C’de yapılır

Hastanın vücut sıcaklığı farklı ise düzeltme olması gerekir

Her iki sıcaklık için de verilebilir



III. Post-analitik Faz

• Referans aralıklar

• (NHANES III: 16000 subject, %95)

Total CO2 Referans Aralık Birim

Erişkin 22-28 (enstruman bağımlı) 
(21-35)

mmol/L



5. Magnezyum (Mg) 



• Vücuttaki 4. en fazla bulunan katyon, hücre içinde 2.

• Total vücut Mg: yaklaşık 25 g veya 1 mol, 

 %55 iskelet: 1/3’ü değişebilir, hücre dışı Mg için rezervuar 

 %45 yumuşak doku

 %1 hücre dışı sıvı

• Plazma Mg’unun %55’i serbest, %30’u proteinlerle ilişkili (özellikle 
alb) ve %15’i fosfat, sitrat, ve diğer anyonlarla kompleks yapar



I. Pre-analitik Faz
• Serum veya plazma (Lityum heparin)



I. Pre-analitik Faz
• Serum veya plazma (Lityum heparin)



İnterferanslar: HIL (Hemoliz, İkter, Lipemi)

• Hb: 800 mg/dL (H index: 800)

• Bilirubin: 60 mg/dL (I index: 60)

• İntralipid: 2000 mg/dL (L index: 
2000): L index ile TG ile korelasyonu 
zayıf: 



İnterferansların Otomasyonla Saptanması -Serum İndeksleri



İnterferansların Otomasyonla Saptanması -Serum İndeksleri



Hemoliz



Serbest (iyonize) Mg ölçümü

• Tam kan, plazma veya serum yöntemleri geliştirildi (1990)

• Bu enstrümanlar İSE (nötral taşıyıcılı iyonoforları olan) kullanır

• Güncel iyonoforlar veya elektrotlar yetersiz selektiviteye sahip : Ca’a göre 
Mg için

• Bu nedenle her örnekte her iki iyonu da aynı anda belirlemek gerekir ve Ca
interferansı için sonuçları düzeltmek gerekir

• Aynı zamanda, aynı anda ph ölçülmeli: plazmada Mg bağlanması ph
bağımlı!

• Total ve serbest Mg düzeylerindeki uyumsuzluk rapor edilmekte: 
kardiyovasküler hastalıklar, DM, alkolizm, migren başağrıları, astım, renal
Tx, kafa travması, ve gebelerde.



III. Post-analitik Faz

• Referans Aralıklar

• (NHANES III: 16000 subject, %95)

Mg Referans Aralık Birim

Erişkin (total serum) 1.7-2.4 (0.66-1.07) mg/dL (mmol/L)



dikkatiniz için teşekkür ederim..


