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BİYOKİMYA LABORATUVARI 

BİYOKİMYA TESTLERİ ÖNCESİNDE HASTALARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR 

Yapılan testlerden doğru sonuç elde edebilmemiz için burada belirtilenleri tümüyle okumamız çok 

önemlidir. Lütfen aşağıda belirtilen konuları inceleyiniz: 

*Günlük biyolojik ritim, egzersiz, açlık, diyet, ilaç alınması veya sigara kullanılması birçok laboratuar 

tetkikini etkilemektedir. Kortizol, demir, vitamin b12, folat, TSH testlerinde günlük biyolojik 

değişkenlik çok belirgin olabilir. Bu nedenle, özellikle bu testler olmak üzere laboratuar tetkikleri için 

SABAH KAN VERİLMESİ önerilir. 

*Fiziksel aktivitenin testler üzerine kısa ve uzun vadeli etkileri izlenir. Egzersiz sonrası kısa süreli 

olarak laklat, CK, AST, LDH yükselir. Bu değişiklikler egzersiz sonlandırıldıktan kısa bir süre sonra 

normale döner. Egzersizin uzun süreli etkisi sonra normale döner. CK, AST, LDH, plazma testesteronu, 

luteinizan hormonunu yükselttiği bilinmektedir. Bu nedenle tetkik için hastanemize gelemeden önce 

ağır ve zorlayıcı egzersizden kaçınılmalı, kan vermeden önce yarım saat kadar dinlenmiş olmamız 

gerekir. 

*Kanda glukoz, trigliserid, kolesterol ve elektrolitler(sodyum, potasyum, klor)gibi testler için kan 

örneği 10-12 saatlik açlık sonrası alınmalıdır. Uzamış açlık değişik oranlarda bilirubin, trigliserid, 

glukoz düzeylerini değiştirmektedir. Et yenmesi plazma potasyomunu, trigliseridleri ve ALP enzimi 

yüksektir. ALP enzimleri ayrıca B Rh ve 0 Rh kan grubundakilerde özellikle yağlı yemeklerden 2 saat 

sonra artış göstermektedir. Tüm bunlara ek olarak yemeklerden sonra kanda artan şilomikronlar 

serum veya plazmada bulanıklık yaparak ölçüm yapılan metodların yanlış sonuçlar vermesine neden 

olabilmektedir. yüksek proteinli beslenme serumda üre,amonyak ve ürik asit değerlerini 

arttırabilmektedir.Kan lipid paneli,folat vitamin B12,magnezyum testleri için 12 saatlik açlık 

gerekmektedir. 

* Genel olarak tüm testle için 10-12 SAATLİK AÇLIK sonrası kan verilmesi laboratuarımız tarafından 

önerilmektedir. Test için kan vermeye gelmeden önceki gece saat 21:00’ den sonra SU HARİÇ HİÇBİR 

ŞEY YEMEYİNİZ VE İÇMEYİNİZ! İhtiyaç duyduğunuz miktarda su alabilirsiniz. Laboratuar testlerimize 

bir etkisi olmayacaktır. BU SÜRE BOYUNCA SİGARA, ÇAY, KAHVEDEN SAKININIZ. 

*Alkol kullanımı plazma laktat, ürik asit ve trigliserid düzeylerini arttırabilmektedir. 



 
 
 
*Birçok ilaç laboratuar testlerini değişik biçimlerde etkileyebilmektedir. Kullandığınız ilaçlar hakkında 

doktorunuzdan bilgi isteyiniz. Düzenli kullandığınız ilaçlar var ise, doktorunuz almamanızı 

söylemediğisürece kesinlikle günlük düzeninizi bozmaksızın ilaçlarınıza devam ediniz. 

Bu nedenle; 

*GENEL SAĞLIK TARAMASI LABORATUVAR TETKİKLERİ İÇİN 10-12 SAATLİK AÇLIK SONRASI SABAH KAN 

VERİLMESİ 

*TETKİK İÇİN HASTANEMİZE GELMEDEN ÖNCE AĞIR VE ZORLAYICI EGZERSİZDEN KAÇINILMASI, KAN 

VERMEDEN ÖNCE YARIM SAAT KADAR DİNLENİLMESİ 

*GECE SAAT 21:00’DEN SONRA SU HARİÇ HİÇBİR SEY YENİP İÇİLMEMESİ  

*DÜZENLİ KULLANILAN İLAÇLAR VAR İSE KESİLMEDEN ÖNCE DOKTORA DANIŞILMASI ÖNERİLİR. 

Ayrıca kanın hemolizli (kırmızı kan hücrelerinin parçalanmış olması)bulanık(yüksek şilomikron 

düzeyi)ve ikterik(yüksek biluribin düzeyi)olması laborvatuarımızda yapılan tüm testlerin ölçümünü 

etkileyeceğimizden sonuçların bu özellikler göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi 

gerekmektedir. 

Kanda lipid (kolesterol, trigliserid,HDL-C) analizi öncesi bilmeniz gerekenler: 

*En az 3 hafta süresince beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi, 

*Kilonun sabit olarak korunması(ani kilo değişikliklerinden kaçınılması) 

*12 saatlik açlık sonrası kan verilmesi, 

*Duygusal ve fiziksel stresten sakınılması, 

*3 gün öncesinden itibaren alkol alınmaması önerilir. 



 
 
 
24 SAATLİK İDRAR TOPLANMASI 

Doktorunuz 24 saatlik idrarda bazı testler istemiş ise idrarın tam ve doğru olarak toplanmış olması ve 

tamamlandıktan sonra derhal çalışılacak laboratuara teslim edilmesi sonuçların güvenirliği 

etkilediğinden aşağıdaki kurallara uyunuz. 

1-Yirmidört saatlik idrar toplamaya başlayacağınız sabah uyandıktan sonra ilk idrarınızı tuvalete 

boşaltın. Saati not edin(örneğin sabah saat 08:00) 

2-Bu andan itibaren tüm idrarınızı gündüz ve gece boyunca dikkatlice toplama kabına biriktirin.Ertesi 

sabahki idrarınızı da(örneğin ertesi sabah saat 08:00’deki idrarınız)toplama kabına ekleyerek,idrar 

toplama işlemini tamamlayınız. 

3-Bekletmeden laboratuvara getiriniz. 

4-Cuma ve Cumartesi günleri 24 saatlik idrar toplamayınız. 

Not: 

*3-4 litrelik temiz ve kuru bir kap temin ediniz. Su için kullanılan pet şişeler uygundur.Kola,detarjan 

gibi maddelerin konmuş olduğu kaplar kesinlikle uygun değildir. 

*Bitirme süresince evin en serin yerinde, karanlık bir ortamda tutunuz. 

*İdrar toplama kabını siyah, ışık geçirmeyen  bir poşet içinde hastaneye getiriniz.Her idrar ilavesinde 

tüm idrarı karıştırınız. 

*Birinci idrar toplama kabı dolarsa, başka idrar toplama kabına geçtiğinizde bir önceki kapta bulunan 

idrarın yaklaşık yarısını da bu kaba karıştırınız. 

0-3 yaş çocuklarda idrar toplanması 

1-Üretra(idrarin geldigi delik)etrafını temizleyiniz. 

2-Kan alma odasından temin edeceğiniz idrar toplama torbalarından(ağzı yapışkan kağıt ile kapalı, tek 

kullanımlık, steril plastik torbalar)birinin yapışkan bandını açarak üretra etrafına düzgünce 

yapıştırınız. 



 
 
 
3-Torbayı yeniden oynatmadan çocuk bezi bağlayıp giysileri giydirip kendini rahat hissetmesi temin 

edilir. 

4-Sık sık kontrol edilerek, her seferinde dolu torbadaki idrar yukarıda bahsedilen kurallar içinde temin 

edilen saklama kabına eklenerek yeni bir torba takılır. 

5-Yukarıda belirtilen kuralları dikkatlice okuyarak eksiksiz uygulayınız. 

ŞEKER YÜKLEME TESTLERİ 

24-28. gebelik haftaları arasında, gebelik diyabeti(şeker hastalığı)için 50 gram şeker yükleme testi 

yapılmaktadır.50 gram şeker testi anormal olan hastalar ile aşağıdaki risk faktörlerine sahip 

hastalarda 100 gram şeker yükleme testi yapılır. Gebelik diyabeti için risk faktörleri sunlardır: 

*Aşırı kilo  

*Ailede şeker hastalığı bulunması  

*30 yaşın üzerinde olma  

*Daha önceki gebelikte şeker hastalığı olması 

*Daha önce büyük bebek doğurmuş olma hikayesi  

*Kötü gebelik sonuçlarının varlığı  

*Çoğul gebelik  

Bu risk faktörleri varlığında 24–28. gebelik haftaları beklemeden ilk başvuru anında 100 gramlık şeker 

yükleme testi yapılır. Normal çıkması halinde bu test 24–28. haftalar arasında tekrarlanır. 

Şeker yükleme testi için gelirken bilinmesi gerekenler 

Şeker yükleme testlerinde hastadan yoğun şeker içeren bir su içmesi istenir. 

50 gram şeker yükleme testi: Hastanın aç olması gerekli değildir. Sadece hafif bir kalvatı yeterlidir. 

Şekerli su içildikten 1 saat sonra hastadan kan alınır. 



 
 
 
75 gram şeker yükleme testi: Hastanın aç olması gereklidir. OGGT 75 gram glukoz ile yapılır ve 2 saat 

süresince her yarım saatte bir 4 kez hastanın şekerine bakılır. 

100 gram şeker yükleme testi: Hastanın kahvaltı yapmadan aç gelmesi gereklidir. İlk önce açlık kan 

şekeri bakılır, şekerli su içildikten sonra birer saatlik aralar ile 3 defa kan alınır. 

OGTT(oral glukoz tolerans testi) 

Şeker yükleme testi için, test öncesi 3 gün yeteri kadar karbonhidrat almak(en az 150 gram/gün 

karbonhidrat)ve bu testi etkileyecek ilaç almamak ve test sırasında sigara içmemek gerekir. 

OGGT, açlık kan şekeri 100 ila 126 mg/dl arasında olan kişilere yapılır. Açlık kan şekeri 126 ve 

üzerinde ise yapmaya gereke yoktur. Çünkü açlık kan şekerinin 126 ve üzerinde olması şeker 

hastalığının var anlamına gelmektedir. 

. 



 
 
 
GLUKOZ: 

Sinonim: Açlık Kan Şekeri, AKŞ  

Çalışma zamanı: Her gün  

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün  

Numune Türü: Serum  

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp  

Hastanın Hazırlanması: Numune alınması için 8 saatlik sabah açlığı gereklidir. 

Kullanılması: Karbonhidrat metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır. 

Numune Red kriteri: Serumu ayrılmadan kırmızı kapaklı tüpte beklemiş kan. Hemolizli numune, 

yetersiz serum. Numunenin alınan saati yazılmamışsa. 

Referans Aralığı:74-118mg/dl  

TOKLUK KAN ŞEKERİ(TKŞ) 

Çalışma zamanı: Hergün  

Sonuç verme zamani: Aynı gün  

Numune türü: Serum  

Numune kabı: Kırmızı kapaklı tüp 

Hastanın hazırlanması: Yemekten 2 saat sonra  

Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan kırmızı kapaklı tüpte beklemiş kan,hemolizli 

numune,yetersiz serum. 

ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTİ(50 GR) 



 
 
 
Sinonim OGL, ORAL glucose load  

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme Zamanı: Aynı gün  

Numune kabı: kırmızı kapaklı tüp  

Hastanın Hazırlanması: Numune alınması için 10-16 saatlik sabah açlığı gereklidir. Açlık örneği 

alındıktan sonra hastaya 200-250 ml.su içinde 50gr.Glukoz içeren solüsyon 5 dk.içerisinde içirilir 1 

saat sonra tekrar kan örneği alınır. 

Kullanımı:16-24 gebelik haftalarında gestasyonek diabet tarama tasti olarak kullanılır. Test sonucu 

140>mg/dl çıkarsa hastaya 100 gr’lık OGTT uygulanır. 

Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan kırmızı kapaklı tüpte beklemiş kan,hemolizli 

numune,yetersiz serum 

Referans Aralığı:140mg/dl 

ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTİ(75GR)    

Sinonim:75 gr OGTT 

Çalışma Zamanı: Her gün  

Numune zamanı: Aynı gün 

Numune türü: Serum 

Numune kabı: Kırmızı kapaklı tüp  

Hastanın Hazırlanması: Numune alınması için 10–16 saatlik sabah açlığı gereklidir. Çok gerekli 

olmayan tedaviler kesilir. Kahve ve sigaraya izin verilmez. Açlık örneği alındıktan sonra hastaya 400-

500 ml su içinde 75 gr glukoz içeren solüsyonlu 5 dk. içerisinde içirilir.30,60,90 ve 120 dk’larda tekrar 

kan örneği alınır. Test sırasında hasta sakin ve dinlenme durumunda olmalıdır. Su, sigara ve ilaç dahi 

hiçbirşey yiyip içmemelidir. Bulantı, kusma olması durumunda test sonlandırılır. 



 
 
 
Kullanımı: Açlık kan şekeri değeri 126–140 mg/dl arasında olan gebe olmayan, erişkin hastalarda DM 

veya bozuk glukoz toleransı tanısı koymak için uygulanan testtir. 

Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan kırmızı kapaklı tüpte beklemiş kan, hemolizli numune, 

yetersiz serum, diyet listesine uyulmaması 

Referans Aralığı: Açlık:126-145 mg/dl 

30dk: 110–170 mg/dl 

60 dk: 120-170 mg/dl  

90 dk: 110-140 mg/dl  

120 dk: 70-129 mg/dl 

2.saat ve diğer sonuçlardan(30, 60, 90) en az birinin 200 mg/dl’den yüksek olması DM tanısı 

koydurur. Açlık Kan Şekeri>140 mg/dl ve rastgele yapılan en az 2 kan şekeri ölçümü değeri>200 mg/dl 

ise OGTT yapılamaz. 

ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTİ(100 GR)  

Sinonim:100 gr OGTT  

Çalışma Zamanı: Her gün  

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 

Numune Türü: Serum 

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp 

Hastanın Hazırlanması: Numune alınması için 10-12 saatlik sabah açlığı gereklidir. Non-Esansiyel 

medikasyonlar kesilir. Kahve ve sigaraya izin verilmez. Açlık örneği alındıktan sonra hastaya 400-500 

ml su içinde 100 gr. Glukoz  içeren solüsyon 5 dk. içerisinde içirilir.1,2 ve 3. saatlerde kan örneği alınır. 

Test sırasında hasta sakin ve dinlenme durumunda olmalıdır. Su, sigara ve ilaç dahil hiçbirşer yiyip 

içmemeli. Bulantı kusma olması durumunda test sonlandırılır. 



 
 
 
Kullanımı:50 gr.glukoz yükleme testi sonucu >140mg/dl çıkarsa hastaya 100 gr.lık OGTT uygulanır. 

Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan kırmızı kapaklı tüpte beklemiş kan, hemolizli numune, 

yetersiz serum, diyet listesine uyulmaması. 

Referans Aralığı: Açlık:105 mg/dl 

1. saat :190 mg/dl 

2. saat:165 mg/dl  

3. saat:145 mg/dl  

Bu değerlerden en az 2’sinin yüksek olması gestasyonel diabet tanısı koydurur. 

GLUKOHEMOGLOBİN 

Sinonim:HBA1c  

Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 

Numune Türü: EDTA’lı tam kan  

Numune Kabı: Mor kapaklı tüp 

Kullanımı: Diabetes mellitusun uzun dönem takibşnde kullanılır. Son 4-8 hafta içindeki ortalama kan 

glukoz konsantrasyonu dalgalanmasını gösterir. 

Numune Red Kriteri: Pıhtılı numune gelmesi, yanlış tüpe kan alınması 

Referans Aralığı:%5–7 

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ 

KREATİNİN KLİRENSİ 

Çalışma zamanı: Her gün 



 
 
 
Sonuç verme zamanı: Aynı gün 

Numune Türü: Serum ve 24 saatlik idrar 

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp(serum) 24 saatlik idrar soğuk ortamda saklanmalı ve 

gönderilmelidir. 6 N HCL veya borik asit üzerine toplanmış idrarlarda kabul edilir. 

Hastanın Hazırlanması: Test süresince çay ve kahve İçilmemeli,herhangi bir ilaç kullanılmamalı, 

egzersiz yapılmamalıdır. 

Kullanımı: Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve böbrek hastalıklarının takibinde kullanılır. 

Glomerüler filtransyon hızının azaltan her türlü böbrek hastalığı, şok, hipovolemi, nefrotoksik ilaçlar, 

konjestif kalp yetmezliği ve dehidratasyon kreatinin klerensinde düşmeye neden olur. 

Numune Red Kriteri: Numunenin yanlış toplanması  

Referans Aralığı: 

E:90-139ml/dk 

K:80-125ml/dk 

ÜRE NİTROJENİ 

Sinonim: BUN, Üre 

Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Aynı gün 

Numune Türü: Serum 

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp  

Kullanımı: Böbrek fonksiyon testlerinden biridir. Protein metabolizmasının değerlendirilmesinde 

kullanılır.Yaş ve diyetteki protein içeriği arttıkça BUN düzeyi artar. Renal perfüzyonun azaldığı 

durumlar, akut ve kronik intrensek böbrek hastalığı, postrenal obstrüksiyon ve yüksek proteinli diyet 



 
 
 
serum BUN düzeyini yükseltirken, düşük proteinli diyet, gebeliğin son dönemleri, infarklar, 

akromegali, ağır karaciğer hastalıkları ve Coeliac Sprue’da BUN düzeyi düşer. 

Numune Red Kriteri: Hemolizli numune, eksik serum, serumu ayrılmadan kırmızı kapaklı tüpte 

beklemiş kan. 

Referans aralığı:12–43 mg/dl 

KREATİNİN 

Çalıma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı Gün  

Numune Türü: Serum  

Numune Kabı: Kırmızı kapalı tüp  

Kullanımı: Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılıyor.Böbrek 

hastalıkları,şokmaligniteler.SLE,diabetik nefropati,konjestif kalp yetmezliği ve akromegalide serum 

kreatinin düzeyleri artarken,müsküler distoti ve diabetik ketoasdiozla düşer. 

Numune Red Kriteri: Hemolizli numune,eksik serum,serumu ayrılmadan kırmızı kapaklı tüpte 

beklemiş kan. 

Referans Aralığı: 

E: 0,7-1,2 mg/dl  

K: 0,4-1 mg/dl  

ÜRİK ASİT 

Sinonim: Ürat,ÜA 

Çalıma Zamanı: Her gün  



 
 
 
Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün  

Numune Türü: Serum 

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp  

Kullanımı: Gut ve diğer pürin metabolizma bozukluklarının tanı ve takibinde kullanılır. Gut, böbrek 

yetmezliği, lösemi, toksemisi, psöriazis, polikistik böbrek hastalığı pürinden zengin diyet(karaciğer 

böbrek vb.) ve ağır egzersizden serum ürik asit düseyi yükselirken, wilson hastalığı, Fanconi sendomu, 

ksantinüri ve düşük pürin içeren diyetle beslenmede ise ürik ait düseyi düşer. 

Numune Red Kriteri:Hemolizi numune,eksik serum serumu ayrılmadan kırmızı kapaklı tüpte beklemiş 

kan 

Referans Aralığı: 

E: 4,8-8,7 mg/dl  

K: 2,6-8 mg/dl 

TOTAL PROTEİN 

Sinomin: TP 

Çalıma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün  

Numune Türü: Serum 

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp 

Hastanın Hazırlanması: Turnikenin uzun süre tutulmasına bağlı olarak venöz staz ve ayakta durmak 

serum total protein düzeyini yükseltirken, gebeliğin son trimesteri ve uzamış yatak istirahatini total 

protein düzeyini düşürür. 



 
 
 
Kullanımı: Nutsiryonel durumun değerlendirilmesi ile böbrek ve karaciğer hastalıklarını takibinde 

kullanılır. Hiperimmunglobulinemi,poliklonal veya monoklonal gammopatiler ve aşırı dehidrasyon 

serum protein düzeyi artarken, protein kaybettiren gastroenteropatiler, yanıklar, nefrolojik sendrom, 

kronik karaciğer hastalıkları, malabsorbsiyon, malnütrisyon agamaglobulinemi ise protein düzeyi 

düşer. 

Numune Red Kriteri: Hemolizli numune,eksik serum,serumu ayrılmadan kırmızı kapaklı tüpte 

beklemiş kan,uzamış turnike uygulaması 

Referans Aralığı: 6,1-7g/dl 

ALBUMİN 

Çalıma Zamanı: Her gün  

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün  

Numune Türü: Serum  

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp  

Kullanımı: Nutrisyonel durum ve onkotik kan basıncı hakkında bilgi verir. Dehidratasyon ve ampisilin 

kullanımı albumin yüksekliğine neden olurken, IV beslenme,hızlı hidrasyon, siroz ve diğer karaciğer 

hastalıkları, alkolizm, gebelik, nefrotik sendrom malabsorbsiyon, malabsorbsiyon, malnutrisyon, 

neoplaziler, protein kaybettiren enteropatiler (Crohn hast, ülseratif kolit) hipertiroidizm, yanıklar 

,uzamış immobilizasyon, kalp yetmezliği ve diğer kronik hastalıklarda albumin seviyesi düşer. Sıvı 

tedavisi verilmiyor veya karaciger böbrek hastalığı yoksa, serum albümin düzeyinin düşük olmasını 

vücuttaki protein rezervinin azaldığını gösterir. Albümin, prealbumin ve transferin birlikte negatif 

akut faz reaktanı olarak kabul edilir. Akut enflamatuar olaylarda serum albümini düşer. 

Numune Red Kriteri: Uzamış turnike uygulaması, hemolizli numune,eksik serum serumu ayrılmadan 

kırmızı kapaklı tüpte beklemiş kan  

Referans Aralığı: 3.5 4-8 g/dl 

LİPİD PANELİ (KAN YAĞLARI) 



 
 
 
KOLESTEROL(TOTAL) 

Sinonim: Total kolesterol 

Çalıma Zamanı: Her gün  

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 

Numune Türü: Serum 

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp 

Hastanın Hazırlanması: Sonbahar ve kış aylarında serum total kolesterol düzeyi daha yüksektir. Ayrıca 

kan alma potürü en son yenilen yemek,emosyonel stres ve menstrüel siklüs serum total kolesterol 

miktarı üzerinden etkilidir. 

Kullanımı: Hipolipidemi ve hiperlipideminin tanısı ile atherosklerotik riskin değerlendirilmesi kullanılır. 

Numune Red Kriteri: Hemolizli numune,uzamış turnike uygulaması 

Referans Aralığı: 200 mg/dl 

Orta risk: 200-239 mg/dl  

Yüksek risk: 240mg/dl 

KOLESTEROL(HDL) 

Sinonim: HDL-C 

Çalıma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 

Numune Türü: Serum  

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp  



 
 
 
Kullanımı: Koroner kalp hastlağı riskinin değerlendirilmesinde kullanılır. 

Numune Red Kriteri: Hemolizli numune,uzamış turnike uygulaması 

Referans Aralığı: 

E:29-71 mg/dl  

K:35-85 mg/dl 

KOLESTEROL(LDL) 

Sinonim: LDL-C 

Çalıma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 

Numune Türü: Serum 

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp 

Hastanın hazırlanması: Numune alınması için 10 saatlik sabah açlığı gereklidir. 

Kullanımı: Koroner kalp hastalığı riskini değerlendirilmeside kullanılır 

Numune Red Kriteri: Hemolizli numune, uzamış turnike uygulaması 

Referans Aralığı: <130-150 mg/dl  

Orta risk:130-159 mg/dl  

Yüksek risk:160 mg/dl  

TRİGLİSRERİT 

Sinonim: TG 



 
 
 
Çalıma Zamanı: Her gün  

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün  

Numune Türü: Serum 

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp  

Hastanın hazırlanması: Numune alınması için 12 saatlik sabah açlığı gereklidir 

Kullanımı: Hiperlipidemi değerlendirilmesinde kullanılır. 

Numune Red Krşteri: Hemolizli numune,uzamış,turnike uygulaması 

Referans Aralığı: E: 40-160 mg/dl 

  K: 35-135 mg/dl 

KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ 

BİLİRUBİN(TOTAL) 

Çalıma Zamanı: Her gün  

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 

Numune Türü: Serum 

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp 

Kullanımı: Karaciğer ve safra kesesi fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. İntrahepatik ve 

ekstrahepatik safra yolları tıkanıkları hepatoselüler hasar, hemolitik hastalıklar, neonatal fizyolojik 

sarılık, criggler-najar sendromu, gilbert hastalığı, Dubin Johnson Sendromu, fruktoz intoleransı ve 

hipotiroidizmde serum direk bilirubin düzeyi artar. 

Numune Red Krıteri: Hemolizli numune, eksik serum,serumu ayrılmadan kırmızı kapaklı tüpte 

beklemiş kan 



 
 
 
Referans Aralığı: 0,4-2 mg/dl 

BİLİRUBİN(DİREKT) 

Sinonim: Konjuge bilirubin  

Çalıma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün  

Numune Türü: Serum 

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp  

Kullanımı: Karaciğer ve safra kesesi fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Intrahepatik ve 

ekstrahepatik safra yolları tıkanıklıkları hepatoselüler hasar kolestaz, Dubin Johnson Sendromu, Rotor 

Sendromunda da artar. 

Numune Red Kriteri: Hemolizli numune,eksik serum, serumu ayrılmadan kırmızı tüpte beklemiş kan. 

Referans Aralığı: 0,1-0,5 mg/dl 

ALANİN AMİNOTRANSFERAZ 

Sinonim: ALT serum glutamil piruvat transaminaz, SGPT 

Çalışma zamanı: Her gün  

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün  

Numune Türü: Serum 

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp 

Kullanımı: Karaciğer fonksiyon testlerinden biridir. Karaciğer hastalıkları, safra yolları 

obstrüksiyonu, kas zedelenmeleri, muskuler distrofiler, akut pankreatit, konjestif kalp 



 
 
 
yetmezliği, böbrek yetmezliği ve hepatotoksik ilaçlar,yoğun egzersiz ayakta durma ALT 

düzeyinde artışa neden olur. 

Numune Red Kriteri: Hemoliz  

Referans Aralığı: E:8-65 U/L 

K:9-55 U/L 

ASPARTAT AMİNOTRANSFERAZ 

Sinonim: AST,SGOT,Serum oksaloasetik Transaminaz  

Çalıma Zamanı: Her gün  

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 

Numune Türü: Serum 

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp  

Kullanımı: Bütün vücut dokularında bulunmakla beraber,karaciğer,kalp ve iskelet kası en çok 

bulundupu dokulardır.Herhangi bir nedene bağlı karaciğer zedelenmesi veya hasarı kolestatik ve 

obstrüktif sarılık,kronık hepatitler,enfeksiyoz mononükleoz,kalp veya iskelet kası nekroz veya 

travması kalp veya iskelet kası inflamatuar hastalıkları, akut MI,ağır egzersiz,kalp yetmezliği, ciddi 

yanıklar,hipotioidizm, intestinal obstrüksiyon, malign hipertermi ve majorde serum AST düzeyi artar. 

Numune Red Krıteri: Hemoliz  

Referans Aralığı:  

E:12-50  U/L 

K:12-42 U/L 



 
 
 
ALKALEN FOSFATAZ 

Sinonim:ALP,Üre 

Çalıma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün  

Numune Türü: Serum 

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp  

Kullanımı: Karaciğer, safra kesesi ve kemik dokusuna bağlı hastalıkların değerlendirilmesinde 

kullanılır. Bilier obstrüksiyon, bilier atrezi, siroz, osteitis deformans, hiperparatiroidizm, paget hast, 

infiltratif karaciğer hastalıkları, enfeksiyoz mononükleoz, metasitatik kemik tümörleri, metobolik 

kemik hastalıkları, viral hepatitler, gebelik, konjestif kalp yetmezliği ve çocukların büyüme 

dönemlerinde ALP düzeyi artar. 

Numune Red Kriteri: Hemoliz  

Referans Aralığı: 38-126 IU/L  

GAMA GLUTAMİL TRANSFERAZ 

Sinonim: Glutamil tranferaz, GGT, Gama GT,Gama Glutamil transpeptidaz 

Çalışma Zamanı: Aynı gün 

Numune Türü: Serum 

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp 

Kullanımı: Karaciğer fonksiyon testlerinden biridir. Alkol ve ilaçların karaciğer üzerine toksik etkisini 

Takip etmede kullanılır. Obstrüktif sarılık, intahepatik kolestaz pankreatit ve karaciğerdeki metastatik 

karsinomların tanısında da değerlidir. Serum GGT düzeyi karaciğer hastalıklarında ALP ile Paralel 

hareket ederken, kemik hastalıklarında etmez. 



 
 
 
Numune Red Kriteri: Hemoliz 

Referans Aralığı: 7-50IU/L 

FOSFOKİNAZ 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Aynı gün 

Numune türü: Serum 

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp 

Kullanımı: İskelet ve kalp kasında dejenerasyona yol açan durumların değerlendirilmesinde kullanılır. 

AMI, Progressif muskuler distrofi, polimiyozit, yanıklar, travma,ağır egzersiz, status epileptikus, Post-

op. Dönem yaygın beyin enfarktüsü, gebeliğin son dönemleri ve doğum, malign hipertemi, IM 

Enjeksiyonları, konvülsiyonlar ve kardiyak defibrilasyon sonrasında CK düzeyi artar. 

Numune Red Kriteri: Hemoliz 

Referans Aralığı: E:47-222IU/L 

K:33-187IU/L 

KREATİN KİNAZ 

Sinonim: CK-MB 

Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 

Numune Türü: Serum 

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp 



 
 
 
Kullanımı: AMI tanısında kullanılır. CK/CK-MB oranı Tercih edilir. AMIsonrasında 4-8 saatte 

yükselmeye Başlar ve 24 saatte pik yapar. Ayrıca kardiyak Travmalar, myokardiyak, Konjestif kalp 

yetmezliği, Koroner anjiografi,kalp cerrahisi,müsküler distrofi, Polimiyozit, SLE ,yanıkar, Reye 

sendromu, Hipotermi ve hipertermide de CK-MB düzeyi artar. 

Numune Red Kriter:Hemoliz 

Referans Aralığı:2-14U/L 

LAKTAT DEHİDROGENAZ 

Sinonim: LDH,LD Laktik asit dehidrogenaz 

Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 

Numune Türü: Aynı gün 

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp 

Kullanımı: Kalp ve karaciğer hastalıklarının tanısında kullanılır. Amı, megaloblastik ve pernisiyöz 

anemi, karaciğer hastalıkları, şok, hipoksi, siroz obstrüktif sarılık, böbrek hastalıkları, kas hastalıkları, 

neoplastik hastalıklar, konjestif kalp yetmezliği, lösemi, hemolitik anemi, orak hücreli anemi, lenfoma, 

renal enfarktüs ve akut pankreatitte LDH düzeyi artar. 

Numune Red Kriteri: Hemoliz 

Referans Ağırlığı: 125-240 IU/L 

Kolinesteraz 

Çalışma zamanı : hergün 

Sonuç verme süresi : laboratuvara danışınız. 

Numune türü : serum  

Miktarı:  5 mL 



 
 
 
Kullanımı: karaciğerde sentezlenen kolinesteraz enziminin serumda bulunan  formunu ölçmek için 
kullanılır.  

 

ELEKTROLİTLER 

POTASYUM 

Sinonim: K+ 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme günü: Aynı gün 

Numune Türü: Serum 

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp 

Hastanın Hazırlanması: Diürnal varyasyonu vardır. Sabah Saat 08.00’de maksimum akşam 22.00’de 

ise minimum düzeydedir. 

Kullanımı: Elektrolit ve asit – baz değerlendirilmesinde  ve böbrek fonksiyonlarının takibinde kullanılır. 

Trombositoz, lösemi, hemoliz, doku hasarı, status epileptikus, malign hiperpireksi, asidos, akut 

böbrek yetmezliği, addison hastalığı, pseudohipoaldostronizm, ağır egzersiz, şok ve dehidratosyonda 

serum potasyum konsantrasyonu artar. Kronik açlık, daire, kusma, intestinal fistüller, renal tubuler 

asidoz fancani sendromu, primer ve sekonder aldesteronizm, cushing sendromu, bartter sendromu, 

alkaloz ve osmotik diürezde ise serum konsantrasyonu düşer. 

Numune Red Kriteri: Hemolizli numune,uzamış turnike uygulaması. 

Referans Aralığı: 3.6-5-1 mmol/L 

SODYUM 

Sinonim: Na 



 
 
 
Çalışma Zamanı: Hergün 

Sonuç verme Zamanı: Aynı gün 

Numune Türü: Serum 

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp  

Kullanım: Elektrolit ve su dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır. 

Numune Red Kriteri: Hemoliz 

Referans Aralığı: 136-144mmol/L 

KLORÜR 

Sinonim: CI 

Çalışma Zamanı:  Her gün  

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp  

Kullanım: Elektrolit dengesi ve asit baz ile su metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır. 

Dehidratasyon, renal tübüler asidoz, akut böbrek yetmezliği, diabetes insipidus, salisilat 

inoksikasyonu ve respiratuvar alkozda serum CI düzeyi artarken aşırı kusma, aldosteronizm, 

respiratuvar asidoz ve su intoksikasyonu  gibi durumlarda ise CI düzeyi düşer. 

Numune Red Kriteri: Hemoliz 

Referans Ağırlığı: 101-111 mmol/L 

İNORGANİK FOSFOR 

Sinonim: PO4,İnorganik fosfor, Fosfat 

Çalışma Zamanı: Her gün  



 
 
 
Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp  

Numune Türü: Serum 

Hastanın Hazırlanması: Numune açlıkta alınmalı ve mümkün olduğunca çabuk serum ayrılmalıdır. 

Sirkadyen ritm gösterir.Yemek ile mensturasyon döneminde, fosfor bağlayan antiasitlerin 

kullanılmasında seviye düşer. 

Kullanımı: Fosfor metabolizmasının ve kalsiyum fosfor dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır. 

Osteolitik kemik metastazları, böbrek yetmezliği, hipoparatiroidizm, pseudohipoparatiroidizm, 

akromegali, pulmoner emboli, laktik asidoz, gram (-)bakteriyel septisemi, hipokalemi vit.D eksikliği, 

malnutrisyon, malabsorbsiyon, ağır kusma, primer hiper paratiroidlzm, hiper kalsemi, salisilat 

zehirlenmesi, respiratuvar enfeksiyonlar, hiperinsülinemi, respiratuar alkoz, osteoplastik kemik 

metastazları ve renal tübüler defektlerde ise fosfor düzeyleri düşer. 

Numune Red Kriteri: Hemoliz, ikter, lipemi 

Referans Aralığı: 2.4-4-7 mg/dl 

KALSİYUM 

 Sinonim: Ca 

Çalışma Zamanı: Her gün  

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp  

Numune Türü: Serum 

Hastanın Hazırlanması: Numune alınması için 10 saatlik sabah açlığı gereklidir. Numune alımı 

sırasında turnike 10 dk’dan uzun süre tutulmamalıdır. Kan kalsiyum seviyesi 02.00’de ise en yüksek 

seviyede bulunur. 



 
 
 
Kullanımı: Çeşitli endokrin ve metabolik bozuklukların değerlendirilmesinde kullanılır. Primer ve 

tersiyer hiperparratiriodizm, kemik metaztazları, çeşitli maliginiteler, polisitemia vera, 

feokromasitoma, sarkoidozis, vitamin D intoksikasyonu sütalkali sendomu, tirotoksikozis, akromegali 

ve dehidratasyona neden olan durumlarda serum Ca düzeyi artar. Hipoparatirotiroidizm, Vit. D 

eksikliği kronik böbrek yetmezliği, magnezyum eksikliği, akut pankreatit, hiperfosfatami, sistinozis, 

osteomalizi, alkolizm, hepatik sroz ve hipoalbunemi durumlarında serum Ca düzeyli azalır. Ayrıca 

total Ca düyezi kandeki protein kansatrasyonundan da etkilenir. Protein miktarı 1 g/dl artarsa, 

kalsiyum miktarı yaklaşık 0.8 mg/dl azalır. 

Numune Red Krateri: Aşırı hemoliz 

Referans Aralığı: 8.9-103 mg/dl 

MAGNEZYUM  

Sinonim: Mg 

Çalışma Zamanı: Her gün  

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp  

Numune Türü: Serum 

Kullanımı: Mg metobolizması ve elektrolit dengesinin dengesinin değerlendirilmesi ile preeklampsi 

tedavisi uygulanan hastaların takibinde kullanılır. Serum Mg konsatrasyonu genellikle BOS ve 

eritrositlerdeki ile paralel hareket eder. Dehidratasyon , böbrek yetmezliği, adrenokortikal yetmezlik, 

addison hastalığı, travma, hipoparetiroidizm, kronik alkolizm, delirium tremens kronik 

glomerulomefrit heperaldosternoizm, diabetik ketoasidoz ve gebelik ise Mg düzeyi düşer. 

Numune Red Kriteri: Hemoliz 

Referans Aralığı: 1.8-2,5mg/dl 



 
 
 
AMİLAZ 

Çalışma Zamanı: Her gün  

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp  

Numune Türü: Serum 

Kullanımı: Pankreas fonksiyon testlerinden biridir. Pankriatit, pankreatik kist ve psödokistler, parotis 

bezi enfeksiyonları, intestinal obstrüksiyon ve enfarktüsler, ektopik gebelik safra yolları hastalıkları, 

diyabetik ketoasidoz, peritonit, makroamilazemi bazı akc. ve over tümerleri, böbrek yetmezliği, ERCP, 

abdominal travma, kafa travması, viral enfeksiyonlar ve alkol kullanımı serum amilaz düzeyini 

arttırırken, pankeas yetmezliği kistik fibrozis, ağır karaciğer hastalıkları ve pankeatektomi sonrası 

amilaz düzeyi düşer. Ayrıca Oddi finkterinde kasılmaya neden olan narkotik analijezikler v.b bazı 

ilaçlarda serum amilaz düzeyinde artışa neden olabilir. 

Numune Red Kriteri: Hemoliz, ikter, lipemik numune 

Referans Aralığı: 36-128U/L 

LİPAZ 

Sinonim: Triaçilgliserol açilhidrolaz 

Çalışma Zamanı: Her gün  

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp  

Numune Türü: Serum 

Kullanım: Pankreas fonksiyon testlerindendir. Pankriatitler, safra kesesi koliti, strangüle veya enfarkte 

bağırsak, pankreas kist veya pseudokistleri ve peritonitlerde serum lipaz düzeyi artar. Akut 

Pankriatitde  serum lipaz aktivitesi serum amilazından daha uzun süre yüksek kalır. Ayrıca akut 



 
 
 
Pankriatit için lipazın sensitivite ve spesifitesi amilazdan daha yüksektir. Pankriatitlerde asit sıvısındaki 

lipazda yükselebilir. Akciğer tümörlerine bağlı olarak gelişen plevralı transüdalarda da nadiren lipaz 

düzeyi artar. ERCP, Oddi sfinkterinde spazma neden olan narkotik analjezikler ve heparinde serum 

lipaz düzeyini artırabilir. 

Numune Red Kriteri: Hemoliz 

Referans Aralığı: 22-51 U/L 

Kreatinin klirens; 

Çalışma zamanı : hergün 

Sonuç verme süresi : ertesi gün 

Numune türü : serum veya 24 saatlik idrar 

Miktarı: 200 ul serum ve 1 ml idrar 

• 24 saatlik idrar soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir. 6 N HCl, asetik asit veya borik 
asit üzerine toplanan idrarlar da kabul edilmektedir. 24 saatlik idrarın miktarı da belirtilmelidir. 

Çalışma yöntemi : spektrofotometrik 

Kullanımı : böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve böbrek hastalıklarının  takibinde 
kullanılmaktadır. 

Asit fosfataz(total) (TAF); 

Çalışma zamanı : hergün 

Sonuç verme süresi : ertesi gün 

Numune türü : serum  

Miktarı: 1 ml 

• 1 mL seruma 20 ul %10luk asetik asit konarak numune asidifiye edildikten sonra 
gönderilmelidir. 

Çalışma yöntemi: spektrofotometrik 

 

Asit fosfataz (prostatik); 

Çalışma zamanı : Cuma 



 
 
 
Sonuç verme süresi : ertesi gün 

Numune türü : serum  

Miktarı: 200 ul 

Çalışma yöntemi: IRMA 

Lipid elektroforezi; 

Çalışma zamanı : hergün 

Sonuç verme süresi: ertesi gün 

Numune türü: serum, EDTAlı plazma 

Miktar : 400 ul 

• 12-14 saatlik açlık gerekmektedir.  

Çalışma yöntemi : elektroforez 

Kullanımı : serum total kolesterol veya lipoprotein düzeylerinde anormallik olan hastaların 
değerlendirilmesinde kullanılır. 

 

Protein elektroforezi: 

Çalışma zamanı: hergün 

Sonuç verme süresi: ertesi gün  

Numune türü: serum 

Miktar: 500 ul 

Çalışma yöntemi : Elektroforez 

Kullanımı : serum  protein elektroforezi, inflamasyon, protein kaybı, gammapatiler ve diğer 
disproteinemiler için sık kullanılan bir tarama testidir. 

 

Alfa-1-antitripsin: 

Çalışma zamanı: hergün 

Sonuç verme süresi: ertesi gün  

Numune türü: serum 



 
 
 
Miktar: 300 ul 

Yöntem: Nefelometrik 

Kullanımı: pozitif akut faz reaktanlarındandır.  

 

Alfa-2-makroglobulin: 

Çalışma zamanı: hergün 

Sonuç verme süresi: ertesi gün  

Numune türü: serum 

Miktar: 300 ul 

yöntem: nefelometrik 

kullanımı: büyük bir molekül olduğundan membran geçirgenliğinin göstergesi olarak kullanılır. 

 

Haptoglobulin (HPT): 

Çalışma zamanı: hergün 

Sonuç verme süresi: ertesi gün  

Numune türü: serum 

Miktar: 300 ul 

Yöntem : nefelometrik 

Kullanımı : in vivo  hemoliz tanısında kullanılan br akut faz proteinidir. 

 

Kryoglobulin: 

Çalışma zamanı: hergün 

Sonuç verme süresi: laboratuvara danışınız.  

Numune türü: serum   

• kan alındıktan sonra koagülasyon tamamlanıncaya kadar 37 derece su banyosunda bir süre 
bekletilmeli, daha sonra santrifüj edilerek serum ayrılmalıdır. 

• 4-6 saatlik açlık gerekmektedir. 



 
 
 
Miktar: 2,5 ml 

Kullanımı: reynaud benzeri semptomu olan hastalarda kryoglobulinemi tanısında kullanılır. 

 

Kompleman C3: 

Çalışma zamanı: hergün 

Sonuç verme süresi: ertesi gün  

Numune türü: serum   

Miktar: 300 ul 

Çalışma yöntemi : nefelometrik 

Kullanım : akut faz reaktanlarından biridir. 

 

Kreatin fosfokinaz (CPK): 

Çalışma zamanı: hergün 

Sonuç verme süresi: ertesi gün  

Numune türü: serum   

Miktar: 250 ul 

Kullanımı: iskelet ve kalp kasında dejenerasyona yol açan durumların değerlendirilmesinde kullanılır. 

 

Homosistein: 

Çalışma zamanı: hergün 

Sonuç verme süresi: ertesi gün  

Numune türü: EDTAlı plazma 

Miktar: 250 ul 

• Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda 
gönderilmelidir. 

• Numune alınması için hasta aç olmalıdır. 



 
 
 
Kullanımı: plazma total homosistein düzeyi kardiyovasküler hastalıklar için bağımsız bir risk 
faktörüdür. 

 

 

 

 

Lipoprotein (Lp (a)): 

Çalışma zamanı: hergün 

Sonuç verme süresi: ertesi gün  

Numune türü: serum   

• Numune alınması için 10 saatlik sabah açlığı gereklidir. 

Miktar: 200 ul  

Çalışma yöntemi: immünotürbidimetrik 

 

Tiroksin bağlayıcı globülin (TBG): 

Çalışma zamanı: perşembe 

Sonuç verme süresi: ertesi gün  

Numune türü: serum   

Miktar: 200 ul 

Kullanımı: T3 ve T4 hormonlarının plazmada bağlandığı taşıyıcı proteindir. 

TSH reseptör antikoru: (TRAb) 

Çalışma zamanı: Salı, cuma 

Sonuç verme süresi: ertesi gün  

Numune türü: serum   

Miktar: 200 ul 

Kullanımı: Hipertiroidi nedeninin tespitinde kullanılır. Özellikle Graves hastalığı ile hipertiroidinin 
ayırıcı tanısı ve antitiroid ilaç tedavisine cevabın değerlendirilmesinde değerlidir. 



 
 
 
Tiroglobulin(Tg): 

Çalışma zamanı: hergün 

Sonuç verme süresi: ertesi gün  

Numune türü: serum   

Miktar: 400 ul 

• Tiroid muayenesinden sonra numune alınmamalıdır. 

Kullanımı: tiroid kanserli hastaların takibinde kullanılır. 

 

ANEMİ PANELİ 

DEMİR 

Sinonim: Fe 

Çalışma Zamanı: Her gün  

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp  

Numune Türü: Serum 

Hastanın Hazırlanması:10 saatlik açlık sonrasında numune alınmalıdır. Ayrıca sabah örneklerdeki 

serum , demir konsantrasyonu,öğleden sonra alınanlara göre daha yüksek olduğundan numunenin 

sabah alınmasına özen gösterilmelidir.Enfeksiyon varlığında serum Fe düzeyinin geçici olarak 

düşebileceği unutulmamalıdır. 

Kullanımı: Her türlü anemi,demir eksikliği, talasemi sideroblastik anemi ve demir zehirlenmesinin 

değerlendirilmesinde kullanılır. Pernisiyöz, aplastik, ve hemolitik anemiler, hemokromatozis, akut 

lösemi Kurşun zehirlenmesi, akut hepatitler, vitamin B6 Eksikliği, talasemi tekrarlayan transfüzyonlar  

ve akut demir zehirlenmesinde serum demir düzeyi yükselirken, demir eksikliği anemisi, akut ve 

kronik enfeksiyonlar, hipotiroidizm ve post-op dönemlerde serum demir düzeyi düşer.  



 
 
 
Numune Red Kriteri:Hemoliz, ikter, lipemik numune, uzamış turnike uygulaması. 

Referans Aralığı: 

E: 45-182mg/dl 

K: 28-170mg/dl 

DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ 

Sinonim: TIBC, Total Iron Binding Capacity  

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Aynı gün 

Türü: Serum 

Numune Kabı: Kırmızlı kapaklı tüp 

Hastanın hazırlanması: 10 saatlik açlık sonrası numune alınmalıdır. Serum demir düzeyi sabah 

saatlerinde en üst düzeyde bulunur. 

Kullanımı: Serum demir düzeylerinin değerlendirilmesinde kullanılır. Hipokrom anemiler, akut 

hepatitler ve gebeliğin son dönemlerinde TIBC artarken, demir eksikliğine bağlı olmayan anemiler, 

kronik enfeksiyonlar, Maligniteler, siroz hemokromatozis, renal hastalıklar ve Talasemilerde TIBC 

düşer. 

Numune Red Kriteri: Hemoliz, ikter,lipemik numune, uzamış turnike uygulaması  

Referans Aralığı: 261-478mg/dl 

FERİTTİN 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 



 
 
 
Numune Türü: Serum 

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp 

Numune Alma: Diürnal varyasyonu olduğunda kan alma zamanı önemlidir. Sabah  06.00-08.00 

arasında maksimum, öğleden sonra saat 16.00’da ise maksimum düzeydedir. Numunenin alındığı saat 

laboratuara bildirilmelidir. 

Kullanımı: Hipotalamus hipofiz-adrenal adenom ve karsinomlar, ektopik ACTH sendomu, gebelik ve 

eksternal östrojen kullanımı ile serum kortizol düzeyi artarken, addison hastalığı, konjenital adrenal 

hiperplazi ve hipopitüitarizmde kortizol düzeyi düşer. Akut stres, alkolizm, depresyon ve bazı ilaçlar 

normal diürnal varvasyonu bozarak bazal düzeyi etkileyebilir. 

Numune Red Kriteri: Aşırı hemoliz, lipemi, ikter 

Referans Aralığı: AM(00-00-12.00) 10.4.26.4 ug/dl 

PM(12.00-23.59): 0-5 ug/dl 

Transferrin (Tf): 

Çalışma zamanı: hergün 

Sonuç verme süresi: aynı gün  

Numune türü: serum, 24 saatlik idrar  

Miktar: 300 ul 

• 24 saatlik idrar soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir. İdrar miktarı belirtilmelidir. 
 

Çalışma yöntemi : nefelometrik 

Kullanımı: plazmada demir transportunu sağlayan major proteindir. 

 

 

Folik asit: 

Çalışma zamanı: hergün 

Sonuç verme süresi:  aynı gün 



 
 
 
Numune türü:  serum 

Miktar:  300 ul 

• Numune alınması için 10 saatlik sabah açlığı gereklidir. 
 

Kullanımı: folat eksikliğinin tanı ve tedavisinin takibi ile megaloblastik ve makrositik anemilerin 
değerlendirilmesinde kullanılır. 

Fibrinojen: 

Çalışma zamanı: hergün 

Sonuç verme süresi:  aynı gün 

Numune türü:  sitratlı plazma 

Miktar:  500 ml 

• Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda 
gönderilmelidir. 

Kullanımı: fibrinojen akut faz reaktanlarından biridir. 

 

Protein C aktivitesi :  

Çalışma zamanı: hergün 

Sonuç verme süresi:  aynı gün 

Numune türü:  sitratlı plazma 

Miktar:  300 ul 

• Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda 
gönderilmelidir. 

• Kumadin türevi antikoagülan kullanan hastalarda 2 hafta, heparin tedavisinde ise 2 gün önce 
tedavi kesilmelidir. 

Kullanımı: konjenital ve akkiz protein C yetersizliklerinin saptanmasında kullanılır. 

 

Protein S Aktivitesi :  

Çalışma zamanı: hergün 

Sonuç verme süresi:  aynı gün 



 
 
 
Numune türü:  sitratlı plazma 

Miktar:  300 ul 

• Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda 
gönderilmelidir. 

• Kumadin türevi antikoagülan kullanan hastalarda 2 hafta, heparin tedavisinde ise 2 gün önce 
tedavi kesilmelidir. 
 

Kullanımı: konjenital ve akkiz protein C yetersizliklerinin saptanmasında kullanılır. 

Aktive protein c rezistansı: 

Çalışma zamanı: perşembe 

Sonuç verme süresi:  ertesi gün 

Numune türü:  sitratlı plazma 

Miktar:  300 mL 

• Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda 
gönderilmelidir. 

Kullanımı : başlıca faktör V Leiden mutasyonuna bağlı olarak gelişen APC rezistansının 
araştırılmasında tarama testi olarak kullanılır. 

 

 

 

TAM İDRAR TAHLİLİ 

Sinonim: TİT 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün numune verildikten 1 saat sonra 

Numune Türü: Spot idrar(orta idrar tercih edilir) 

Numune Kabı: Non – steril idrar bardağı, bebekler için pediatrik idrar torbası 



 
 
 
Kullanımı: İdrarda patolojik bulgulara neden olan hastaların tanı ve takibinde kullanılır. 

Numune Red Kriteri: Yetersiz numune, uzun süre beklemiş numune, kirli kapta numune, numunenin 

menstruasyon zamanında verilmesi 

GAİTADA GİZLİ KAN BAKILMASI: 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün saat 14.30’da 

Numune Türü: Gaita 

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı steril kap 

Referans Değerleri: Negatif 

Hasta iki gün et içermeyen diyet uygulanmalıdır. Ayrıca demir içeren ilaç kullanmamalıdır. Örnek 

alındıktan sonra 30 dakika içerisinde laboratuara ulaştırılmalıdır. 

HORMON TESLERİ 

FOLİKÜL STİMULAN HORMON 

Sinonim: Follitropin, FSH, Pitüiter gonadotropin 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 

Numune Türü: Serum 

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp 

Kullanımı: Hipofiz fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Özellikle primer ve sekonder over 

yetmezliğinin ayırıcı tanısında değerlidir. Primer gonadal yetmezlik ovarien ve testiküler agenezis. 

Turner ve Kleinifelter sendomu, kastrasyon, alkolizm, menapoz ve orşit serum FSH düzeylerinde 



 
 
 
artışa neden olurken, anterior hipofiz hipofonksiyonu, hipotalamik hastalıklar, gebelik anoreksia 

nervosa, polikistik over sendromu, hemokromatozis, orak hücreli anemi, hiperprolaktinemi ve 

östrojen veya androjenlerde tedavi edilen hastalarda ise FSH düzeyi düşer. 

Numune Red Kriteri: Hemoliz,ikter,lipemi 

Referans Aralığı: 

Erkek: 2-15mlU/ML 

Foliküler Faz: 2-13mlU/ml 

Ovulasyon: 6-25mlU/ml 

Luteal Faz: 2-3mlU/ml 

Postmenapoz: 22-150mlU/ml 

Erkek Çocuk: 1.6-8mlU/ml 

Kız Çocuğu: 2-12mlU/ml 

ÖSTRADİOL 

Sinonim: E2 ,17-β Estradiol 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 

Numune Türü: Serum 

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp 

Kullanımı: Vücuttaki en potenr östrojendir. Puberte prekoks, amenore, ovulasyon induksiyonun takibi 

ve erkeklerde jinekomastinin değerlendirilmesi için kullanılır. 

Numune Red Kriteri: Hemoliz,ikter,lipemi 



 
 
 
Referans Aralığı: 

Erkek: 9.4-75 pg/ml 

Foliküler Faz: 21.8-83.7 pg/ml 

Ovulasyon: 197.6-693.1 pg/ml 

Luteal Faz: 189.9-269.7 pg/ml 

Postmenapoz: 32.1-73.1 pg/ml 

LÜTEİN YAPICI HORMON 

Sinonim: LH 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 

Numune Türü: Serum 

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp 

Kullanımı: Hipofizden salınan ve cinsiyete göre farklı etki gösteren hormondur. Erkeklerde, folikül 

uyarıcı hormonla beraber olgun spermatozoon’ların gelişimini kolaylaştırmakla beraber, 

erbezlerindeki leydig hücrelerinde testosteron üretimini artırır. Kadınlarda yumurtalık hormonlarının 

üretimini ve yumurtalık foliküllerinin olgunlaşmasını denetler. Adet çevrimi ortasında yumurtlamadan 

hemen önce en yüksek düzeyine çıkar. 

PROGESTERON 

Sinonim: C-21 Steroid, 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 



 
 
 
Numune Türü: Serum 

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp 

Kullanımı: Ovulasyon,corpus luteum fonksiyonları ve gebelik plasental foksiyonların 

değerlendirilmesi, induksiyon takibi, progesteron tedavisi takibi ve erken abortus riski olan hastaların 

takibinde kullanılır. Konjenital adrenal hiperplazi, lipoid overien tümör, teka lutein kisti, molar gebelik 

ve over koryoepiteliyomalarında serum progesteron düzeyi artarken, abortus riski veya sekonder 

hipogonadizm ve kısa luteal faz sendromunda progesteron düzeyi düşer. 

Numune Red Kriteri: Hemoliz,ikter,lipemi 

Referans Aralığı: 

Erkek: 0-0.46 ng/ml 

Foliküler Faz: 0.1-0.87 ng/ml 

Luteal Faz: 0.37-18.36 ng/ml 

Postmenapoz: 0.1-0.6 ng/ml 

PROLAKTİN 

Sinonim: PRL 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 

Numune Türü: Serum 

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp 

Hastanın Hazırlanması: Uyku, stres,egzersiz,gebelik ve koitus sonrasında PRL düzeyi artar Sabahları 

PRL düzeyi en üst seviyede bulunur. Bu nedenle hasta uyandıktan 3-4 saat sonra kan alınmalıdır. 

Ayrıca hastanın aç olması tercih edilir. 



 
 
 
Kullanımı: PRL salgılayan tümörler, hipotalamopitüiter hastalılar, primer hipotirodizm, anoreksia 

nervosa, polikistik over sendromu, böbrek yetmezliği, insülin kaynaklı hipoglisemi ve adrenal 

yetmezlikte serum PRL düzeyi artarken Sheehan sendomunda PRL düzeyi azalır. PRL salgılayan 

tümörlerde tedavi takibinde değerlidir. 

Referans Aralığı: 

Erkek: 1-20 ng/ml 

Hamile olmayan: 1.7-27 ng/ml 

Postmenapoz: 1-22 ng/ml 

Çocuk: 1-20 ng/ml 

BETA HCG (Kantitatif) 

Sinonim: β-HCG, human chorioc gonadotropin gebelik testi 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 

Numune Türü: Serum 

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp 

Kullanımı: Gebeliği teşhisi, ektopik gebelik şüphesinin değerlendirilmesi ve invitro fertilizasyon 

hastalarının takibinde kullanılır. Ayrıca mol hidatiform, koryokarsinom, testis tümörü ve overin germ 

hücreli tümörlerinin değerlendirilmesinde ve takibinde de kullanılır. 

Numune Red Kriteri: Hemoliz,lipemi,ikter 

Referans Aralığı: 

Hamile olmayan: 0-5 mlU/ml 



 
 
 

Hamile (1.Hafta ): 5-50 

Hamile ( 2.Hafta ): 50-500 

Hamile ( 3.Hafta ): 100-1000 

Hamile ( 4.Hafta ): 1000-3000 

Hamile ( 5.Hafta ): 3500-11500 

Hamile ( 6-8.Hafta ): 12000-27000 

Hamile ( 12.Hafta ): 15000-22000 

TESTOSTERON (TOTAL) 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 

Numune Türü: Serum 

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp 

Hastanın Hazırlanması: Total testosteron düzeyi saat 07.00’de maksimum 20.00’de ise minimum 

düzeydedir. Egzersiz sonrası total testosteron düzeyi artarken, immobilizasyon ve glukoz yüklemesi 

sonrasında düşer, 50 yaşın üzerinde ise progressif düşüş olur. 

Kullanımı: Adremal Hiperplazi, Adrenokortikal Tümörler, Testiküler feminizasyon, idiopatikhirsutizm 

ve virilizan over tümörlerinde total testosteron düzeyi artarken, Down sendromu, primer ve sekonder 

hipogonodizm, üremi, mtotonik distrofi, karaciğer yetmezliği, kriptorşidizm ve puberte gecikmesinde 

ise total testosteron düzeyi düşer. 

Numune Red Kriteri: Aşırı hemoliz, lipemi, ikter 

Referans Aralığı: E: 300-1000 ng/dl 

                             K: 0-100 ng/dl 



 
 
 
ALFA –FETOPROTEİN 

Sinonim: AFP ,∝-fetoprotein 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 

Numune Türü: Serum 

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp 

Kullanımı: Hepaselüler ve germ hücreli (nonsemimolar) karsinomlarda kullanılan bir tümör 

belirleyicisidir. Özellikle hepatoselüler karsinomlarda prognozun ve tedavinin etkinliğinin takibinde 

değerlidir. Germ hücreli karsinomların sınıflandırılması ve derecelendirilmesinde hCG ile birlikte 

kullanılır.Diğer bazı kanserlerde de (Örn:Pankreas, mide,kolon akc.vb.)AFP düzeyi yükselebilir. Ayrıca 

siroz, hepatit, alkolik karaciğer hastalığı gibi bazı benign durumlarda da serum AFP düzeyinde artış 

olabilir. Gebelik sırasında maternal AFP düzeyinin ölçümü de önemlidir. Maternal AFP 12.haftadan 

itibaren artmaya başlar. 

Numune Red Kriteri: Aşırı hemoliz, lipemi, ikter 

Hamile olmayan: 0-10 ng/ml 

Hamile (16-17.Hafta ): 26-77.5 ng/ml 

Hamile (18-19.Hafta ): 30-105 ng/ml 

Hamile (20-21.Hafta ): 35-141 ng/ml 

Anti müllerian hormon (AMH); 

Çalışma zamanı: çarşamba 

Sonuç verme süresi: ertesi gün  

Numune türü: serum   

Miktar: 1 mL 



 
 
 
Tiroid peroksidaz antikorları (Anti T, Anti M) 

Çalışma zamanı: hergün 

Sonuç verme süresi: ertesi gün  

Numune türü: serum   

Miktar: 250 ul  

Kullanımı: otoimmün tiroid hastalıklarının (Hashimoto tiroiditi, idiopatik miksödem, graves hastalığı 
vb.) tanısında kullanılır. 

Estriol: 

Çalışma zamanı: hergün 

Sonuç verme süresi: ertesi gün  

Numune türü: serum   

Miktar: 200 ul 

17-OH Progesteron; 

Çalışma zamanı: pazartesi,Çarşamba,cuma 

Sonuç verme süresi: ertesi gün  

Numune türü: serum   

Miktar: 200 ul 

• Sirkadien ritmi vardır. Sabahları 17-OH progesteron düzeyi en üst seviyededir. 
 

Kullanımı : 11-hidroksilaz ve 21-hidroksilaz eksikliğine bağlı olan konjenital adrenal hiperplaziler için 
en iyi tarama testidir. 

 

 

 

Androstenedion:  

Çalışma zamanı: Salı 

Sonuç verme süresi: ertesi gün  

Numune türü: serum   



 
 
 
Miktar: 200 ul 

• Diurnal varyasyonu vardır. Sabah saat 06.00-08.00 arasında maksimum, öğleden sonra saat 
16.00’da ise minimum düzeylerdedir. 
 

Kullanımı: Androstenedion androjen ve östrojenlerin sentezindeki majör prekürsördür. Androjen 
bozukluklarının tanı ve takibinde diğer hormon testleriyle beraber kullanılır. 

 

Growth hormon (GH): 

Çalışma zamanı: Salı, cuma 

Sonuç verme süresi: ertesi gün  

Numune türü: serum   

Miktar: 300 ul 

• Sabah açlığı ile numune alınması tercih edilir. 30 dakika dinlenme sonrasında örnek alınmalıdır. 
 

Kullanımı: hipofiz fonksiyonlarının değerlendirilmesi, çocuklarda dwarfizm ve gigantizm, erişkinlerde 
ise akromegalinin tanı ve tedavisinde kullanılır. 

 

 

Kalsitonin: 

Çalışma zamanı: pazartesi, çarşamba 

Sonuç verme süresi: ertesi gün  

Numune türü: serum   

Miktar: 1 mL 

• Numunede hemoliz bulunmamalıdır. 
• Tiroid muayenesi sonrasında numune alınmamalıdır. 
• Bir gecelik açlık sonrasında numune alınması tercih edilir. 

 
Kullanımı: medüller tiroid karsinomlarının tanısındave kalsiyum metabolizmasının 
değerlendirilmesinde kullanılır. 

 

Antidiüretik hormon (ADH): 



 
 
 
Çalışma zamanı: salı 

Sonuç verme süresi: iki gün sonra 

Numune türü: EDTAlı plazma 

Miktar: 1 mL 

• Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden soğuk ortamda hemen ayrılmalı ve soğuk 
ortamda gönderilmelidir. 

 

Aldosteron: 

Çalışma zamanı: Salı, cuma 

Sonuç verme süresi: ertesi gün  

Numune türü: serum   

Miktar: 400 ul 

• Hasta normal tuzlu bir diyet uyguluyor olmalı ve son iki saat aynı pozisyonda durmalıdır(ayakta 
veya istirahatte). Ayrıca son iki hafta diüretik, östrojen ve siklik progestasyonel ajanlar 
kullanılmalıdır. 
 

Kullanımı: adrenal fonksiyonların değerlendirilmesinde kullanılır. 

Renin: 

Çalışma zamanı: Salı, cuma 

Sonuç verme süresi: ertesi gün  

Numune türü:  EDTAlı plazma  

Miktar: 1 mL 

• Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden soğuk ortamda hemen ayrılmalı ve soğuk 
ortamda gönderilmelidir. 

• Az tuzlu diyet, ayakta durmak, diüretikler ve gebelik plazma renin düzeyini arttırırken, yüksek 
tuzlu diyet renin düzeyini düşürür. 

Kullanımı :  hipertansiyonun değerlendirilmesinde kullanılır. 

 

Angiotensin II: 

Çalışma zamanı: çarşamba 



 
 
 
Sonuç verme süresi: ertesi gün  

Numune türü: EDTAlı plazma  

Miktar: 1 mL 

• Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden soğuk ortamda hemen ayrılmalı ve soğuk 
ortamda gönderilmelidir. 

• Numune alınmadan önce hasta 30 dakika dinlendirilmelidir. 
 

Kullanımı : renin-angiotensin sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır. 

 

Anjiotensin konverting enzim (ACE): 

Çalışma zamanı: hergün 

Sonuç verme süresi: ertesi gün  

Numune türü:  heparinli plazma  

Miktar: 1 mL 

• Kan alımından 12 saat önce ACE inhibitörlerinin kullanımı kesilmelidir. 
 

Kullanımı: plazma ACE düzeyi sarkoidozis tanısında kullanılır. 

Gastrin: 

Çalışma zamanı: pazartesi 

Sonuç verme süresi: ertesi gün  

Numune türü: serum  

Miktar: 300 ul  

• Numune alınması için 10 saatlik sabah açlığı gereklidir. Ayrıca sirkadien ritmi vardır ve  03.00-
07.00 saatleri arasında en düşük seviyede bulunur. Gastroskopi sonrasında numune 
alınmamalıdır. 
 

Kortizol: 

Çalışma zamanı: hergün 

Sonuç verme süresi: ertesi gün  

Numune türü: serum veya EDTAlı plazma  

Miktar: 400 ul  



 
 
 

• Sabah saat 06.00-08.00 arasında maksimum, öğleden sonra saat 16.00’da ise minimum 
düzeylerdedir. Numunenin alındığı saat laboratuvara bildirilmelidir. 
 

Kullanımı : hipotalamus-hipofiz-adrenal korteks aksının değerlendirilmesinde kullanılır. 

 

KATEKOLAMİNLER (Dopamin, epinefrin, norepinefrin) 

Çalışma zamanı: salı 

Sonuç verme süresi: iki gün sonra  

Numune türü: heparinli plazma  

Miktar: 3 mL 

• Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda 
gönderilmelidir. 

• Numune alımı için hastanın aç olması gerekir.  

Kullanımı: hipertansiyonun değerlendirilmesinde ve feokromasitoma, nöroblastoma ve 
ganglionöromaların tanı ve tedavi takibinde kullanılır. 

SERBEST T3 

Sinonim: FT3 

Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 

Numune Türü: Serum 

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp 

Kullanımı: Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Hipertiroidizm ve T3 

tirotoksikozunda serum FT3 düzeyi artarken hipotiodizmde azalır. Ayrıca kronik hastalığı olan ve uzun 

süre hastanede yatmış olan kişiler ötiroid olsalar bile FT3 düzeyi düşük bulunabilir. Total T3 yaklaşık 

%0.2-0.5’i Ft3’tür. 

Numune Red Kriteri: Hemoliz, lipemi, ikter 



 
 
 
Referans Aralığı: 2.0-4.9pg/ml 

SERBEST T4 

Sinonim: FT4 

Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 

Numune Türü: Serum 

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp 

Kullanımı: Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Hipertiroidizmde serum FT4 düzeyi 

artarken, hipotiroidizimde azalır. Total T4’ün yaklaşık %0.02-0.04’ü serum FT4tür. 

Numune RED Kriteri: Hemoliz,lipemi,ikter 

Referans Aralığı: 0.7-1.7ng/dl 

TİROİD-STIMULATİNG HORMON 

Sinonim: TSH, s-TSH, Tirotropin 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 

Numune Türü: Serum 

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp 

Hastanın Hazırlanması: Diürnal ritmi vardır.saat 02.00-04.00 arasında maksimum 17.00-18.00 

arasında ise minimum düzeydedir. 



 
 
 
Kullanımı: Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde ve tedavi takibinde kullanılır. Hipotiroidizm, 

Hashimoto tiroiditi, ektopik TSH salgılanan durumlar, subakut tiroidit ve tiroid hormon rezistansında 

serum TSH düzeyi artarken hipotalamik ve hipofizer hipotiroidizmde ise TSH düzeyi azalır. 

Numune RED Kriteri: Hemoliz, lipemi, ikter 

Referans Aralığı: 0.25-5ulU/ml 

 

 

 

TÜMÖR BELİRLİYİCİLER 

CEA 

Sinonim: Karsinoembriyonik antijen 

Çalışma Zamanı: Hergün 

Sonuç Verme Zamanı: Ertesi gün 13;30 

Numune Türü: Serum 

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp 

Kullanımı: Kolon, rektum, akciğer, meme, karaciğer, pankreas, prostat , mide ve over kanserlerinde 

CEA düzeyi artar. Özellikle kolerektal kanserler ve ileri evre meme kanserlerinde takipte kullanılabilir. 

Benign karaciğer hastalıkları, ülseratif  kolit ve polipozis gibi bazı benign gastrik ve intestinal 

durumlar, benign meme hastalıkları, pulmoner Enfeksiyonlar, amfizem ve böbrek yetmezliklerinde de 

serum CEA düzeyi artabilir. Ayrıca sigara içenlerde CEA düzeyi hafif yüksektir. Bu nedenlerle tarama 

testi olarak kullanılmamalıdır.  

Numune Red Kriteri: Hemoliz, lipemi, ikter  



 
 
 
Refarans Aralığı:  

Sigara içen:0-10 ng/ml 

Sigara içmeyen:0-7 ng/ml 

CA 15-3 

Sinonim: Kanser antijen 15-3 

Çalışma Zamanı: Hergün 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 

Numune Türü: Serum 

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp 

Kullanımı: Meme kanserli hastalarda tan, rekürrens ve tedavi takibinde kullanılır. Özellikle metastatik 

meme kanserlerinin %80’inde CA 15-3 düzeyi artar. ayrıca diğer bazı maligniteler (Pankreas, akciğer, 

over, kolon, karaciğer vb.) hepatit, siroz, sarkoidoz, Tbc ve SLE’de CA 15-3 düzeyi artabilir. Tarama 

testi olarak kullanılmamalıdır. 

Numune Red Kriteri: Hemoliz, lipidemi, ikter 

Referans Aralığı: 5.7-40U/ml 

CA 19-9 

 Sinonim: Kanser antijen  19-9, karbonhidrat antijen 19-9, SLA  

Çalışma Zamanı: Hergün 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 13,30 

Numune Türü: Serum  

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp 



 
 
 
Kullanımı: Tüm GIS kanserleri (pankreatik Kolanjiokarsinomlarda   CA    19-9  düzeyi artar. Pankreatik 

kanserlerde sensitivitesi %70-80’dir. CA CEA ile beraber kullanıldığında mide Ca rekürensinin 

tespitinde  sensitivitesi %94’e kadar yükselir. Ayrıca kronik pakreatit, kolanjit ve siroz gibi bazı benign 

durumlarda da CA 19-9 seviyelerinde yükseklik görülebilir. Tarama testi olarak kullanılmamalıdır. 

Numune Red Kriteri: Hemoliz, lipemi, ikter 

Referans Ağırlığı: 0-37U/ml 

CA125 

Sinonim: Kanser antijen 125, OVCA 

Çalışma Zamanı: Hergün 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 

Numune Türü: Serum 

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp 

Numune Alma: ovulasyon ve menstruasyon zamanları  dikate alınmalıdır. 

Kullanımı: özellikle over malignitelerinin takibinde kullanılan bir tümör markırıdır. Seröz  endometrial, 

şeffaf hücreli ve indiferansiye over karsinomları, bazı non-jinekolojik maligniteler ve bazı benign 

durumlarda (hamilalik, menstruasyon, peritoneal veya plavral inflamasyon over kistleri, 

endometrozis) CA 125 düzeyi artar. Ayrıca saağlıklı insanların  %1’inde de  CA 125 düzeyleri yüksek 

olabilir. Bu nedenle normal bireylerde  tarama amaçlı olarak kullanılmamalıdır. 

Numune Red Kriteri: Hemoliz,lipemi, ikter 

Referans Ağırlığı: 0-35U/ml 

PROSTAT SPESİFİK ANTİJEN 

Sinonim: PSA,f/t PSA, serbest/total PSA 



 
 
 
Çalışma Zamanı: Hergün 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün  

Numune Türü: Serum  

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp 

Numune Alma: rektal muayene ve sonda takılmasından sonra numune alınması için 72 saat beklemek 

gerekir. Hastanın Hazırlanılması:PSA günden güne değişebilir ve yaşla birlikte artar. Ayrıca Supin 

pozisyon psa değerini düşürürken, prostat maniplasyonu PSA düzeyinde artışa neden olur. 

Kullanımı: Prostat hastalıklarının (özellikle Prostat Ca nve benign prostat hiperplazisi, tanı Ve 

takibinde kullanılır.  

Numune Red Kriteri: Hemoliz, lipemi, ikter 

Referans Aralığı: 0-3 ng/ml 

DEHİDROEPİANDROSTERON SÜLFAT 

Sinonim: DHEA-S, DHEA-SO4, DHEAsülfat  

Çalışma Zamanı: Haftada 1 gün 

Sonuç Verme Zamanı: Takip eden hafta Çarşamba günü 

Numune Türü: Serum  

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp 

Kullanımı: Androjen eksikliği veya fazlalığının değerlendirilmesinde kullanılır.Hirsutizm, amenore, 

polikistik over sendromu, konjenital adrenal hiperplazi ve adrenal karsinomların değerlendirilmesinde 

önemlidir. Diğer androjenlerle (Testosteron ve androstenedion) beraber yorumlanmalıdır. 

Numune Red Kriteri: Hemoliz,lipemi,ikter 



 
 
 
Referans Aralığı: 35-43mg/dl  

E: 80-560mg/dl 

Kromogranin A (CgA) ; 
 
Çalışma zamanı : 15 günde bir pazartesi 
Sonuç verme zamanı : ertesi gün 
Numune türü : serum 
Miktar : 500 ul 
  
Kullanımı : Kromofin granüllerinden salgılanan bir proteindir. Adrenal medulladan 
katekolaminlerle birlikte salgılanır. Ayrıca başka diğer nöroendokrin dokularda da bulunur. 
 
CA 72-4; 
 
Çalışma zamanı : pazartesi – Çarşamba – Cuma 
Sonuç verme süresi : ertesi gün 
Numune türü : serum 
Miktar :300 ul 
 
Kullanımı : gastrointestinal sistem , over ve meme dokusunun primer adenokalsinomlarının 
rekürrens ve tedavi takibinde kullanılır. 
Nöronspesifik enolaz (NSE); 
 
Çalışma zamanı : Cuma 
Sonuç verme süresi : ertesi gün 
Numune türü : serum 
Miktar : 250 ul 
 

• Numune alındıktan sonra hemoliz edilmeden serum hemen ayrılmalıdır. 
 
Çalışma yöntemi : IRMA 
Kullanımı : APUD hücreli nöroendokrin tümörlere spesifik bir markerdir. Bu tümörlerin tanı ve 
takiplerinde kullanılır. 

 

VİTAMİNLER 

VİTAMİN B12 

Sinonim: Vit B12, S.yanokobalamın 

Çalışma Zamanı: Hergün 

Sonuç Verme Zamanı: Takip eden hafta pazartesi günü 



 
 
 
Numune Türü: Serum  

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp 

Numune Alma: Numune alınması için 10 saatlik sabah açlığı  gereklidir. 

Kullanımı: Hematopoez ve normal nöronal fonksiyonlar için Vit B12 gerekliidir. Kronik Böbrek 

yetmezliği DM,  AML ,KML, lökositoz Polisitemia vera karaciğer hastalıkları ve protein 

malnutrisyonunda serum Vit.B12 düzeyi yüksekken, intrensek faktör eksikliği malabsorbsiyon ve 

vejetaryanlarda Vit.B12 düzeyi düşüktür. 

Numune Red Kriteri: Aşırı hemoliz, lipemi, ikter 

Referans Ağırlığı: 100-700pg/ml 

FOLİK ASİT 

Sinonim: Folat 

Çalışma Zamanı: Hafta da 1 gün 

Sonuç Verme Zamanı: Takip eden hafta pazartesi günü 

Numune Türü: Serum  

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp 

Numune Alma: Numune alınması için 10 saatlik sabah açlığı gereklidir. 

Kullanımı: Folat eksikliğinin tanı ve takibi ile megaloblastik ve makrostik anemilerinin 

değerlendirilmesinde kullanılır. Diyet ile folat alımının azalması hemodializ, malabsorbsiyon, gebelik, 

kronik alkolizm ve fenitoin vb. bazı ilaçlar serum folat düzeyini düşürürken, vejeteryan diyet ile serum 

folat düzeyi artar. 

Numune Red Kriteri: Hemoliz, lipemi, ikter 

Referans Ağırlığı: 3-16ng/ml 



 
 
 
25-OH VİTAMİN D3 



 
 
 

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI 

HEMOTOLOJİ TETKİKLERİ İÇİN NUMUNENİN 60 DAKİKA İÇİNDE LABORATUARA ULAŞMASI 

GEREKLİDİR. 

1.TAM KAN SAYIMI 

Sinonim: CBC, Hemogram  

Çalışma Zamanı: Hergün 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün saat 14:30’da 

Numune Türü: EDTA’lı tam kan  

Numune Miktarı: 2ml.  

Numune Kabı: Mor kapaklı tüp 

Numune Red Kriterleri: Numunenin pıhtılı olması, yetersiz numune 

2.SEDİMANTASYON 

Sinonim: ESR,Eritrosit sedimantasyon hızı  

Çalışma Zamanı: Hergün 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün saat 14:30’da 

Numune Türü: Sitratlı kan  

Numune Miktarı: 2ml. 

Numune Kabı: Siyah kapaklı tüp 

REFERANS DEĞERLERİ: E. 0-20mm/saat K: 0-15 mm/saat 

NUMUNE RED KRİTERLERİ: Hemoliz, aşırı lipemi, pıhtılı olması, yetersiz numune 



 
 
 
PERİFERİK YAYMA 

Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün saat 14:30’da 

Numune Türü: EDTA’lı tam kan veya periferik yayma Preperatı 

Numune Miktarı: 

Numune Kabı: mor kapaklı tüp 

Numune Red Kriterleri: Pıhtılı olması, Hemoliz olması 

Kanama zamanı: 

Çalışma zamanı: her gün 

Sonuç verme süresi: aynı gün  

Numune türü: kapiller kan  

• Laboratuvarda, hasta oturur pozisyonda iken ölçülür. 
  

Kullanımı: kapiller fonksyionlar ile trombositlerin sayı ve fonksiyonunun değerlendirilmesinde 
kullanılır. 

 

 

Pıhtılaşma zamanı: 

Çalışma zamanı: hergün 

Sonuç verme süresi: aynı gün 

Numune türü:  düz kan 

Miktar: 2 mL 

• Testin yapılabilmesi için hasta laboratuvara gelmelidir. 

Kullanımı: kanama bozukluklarına yol açan hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır. 

 



 
 
 
Aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT): 

Çalışma zamanı: hergün 

Sonuç verme süresi: aynı gün  

Numune türü: sitratlı plazma   

Miktar: 500 ul 

• Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda 
gönderilmelidir. 

• Hasta heparin kullanıyorsa bir sonraki dozdan bir saat önce numune alınmalıdır. Heparin 
uygulanan koldan kan alınmamalıdır. 

 

SEROLOJİK TETKİKLER 

SEROLOJİK TETKİKLER İÇİN NUMUNENİN 45 DAKİKA İÇİNDE LABORATUVARA ULAŞMASI GEREKLİDİR. 

1.ASO 

Sinonim: Streptolizin O antikoru, antistreptolizin O  

Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 14:30’da 

Numune Türü: Serum  

Numune Miktarı: 5 ml.kan 

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp 

REFERANS DEĞERLERİ, 0.0 - 5,00UI/ML 

 

 

3.RF 



 
 
 
Sinonim: romatoid faktör 

Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 14:30’da 

Numune Türü: Serum 

Numune: 5 ml kan 

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp 

REFERANS DEĞERLERİ: 0,00 - 15,00UI-ML 

4.BRUCELLA ROSE BENGAL 

SİNONİM: Brucella slide test 

ÇALIŞMA ZAMANI: Her gün 

SONUÇ VERME ZAMANI: Ertesi gün saat 14.30 da 

NUMUNE TÜRÜ: Serum 

NUMUNE MİKTARI:3 ML. KAN 

NUMUNE KABI: Kırmızı kapaklı tüp 

REFERANS DEĞERLERİ: Negatif 

NUMUNE RED KRİTERLERİ: Hemoliz, lipemi, ikter 

5.GRUBER-WİDAL(TİFO) 

ÇALIŞMA ZAMANI: Her gün 

SONUÇ VERME ZAMANI: Ertesi gün saat 14:30da 



 
 
 
NUMUNE TÜRÜ: Serum 

NUMUNE MİKTARI: 3 ml. Kan 

NUMUNE KABI: Kırmızı kapaklı tüp 

REFERANS DEĞERLERİ: Negatif 

6.VDRL-RPR(SİFİLİZ TESTİ) 

SİNONİM: RPR 

ÇALIŞMA ZAMANI: Her gün 

SONUÇ VERME ZAMANI: Ertesi gün saat 14.30 da 

NUMUNE TÜRÜ: Serum 

Numune miktarı:3 ml. Kan 

Numune kabı: kırmızı kapaklı tüp 

Referans değerleri: negatif 

• IgG 

Çalışma zamanı : hergün 

Sonuç verme süresi : aynı gün 

Numune türü : serum  

Miktarı: 300 ul  

Kullanımı: bakteri, virüs ve toksinlere karşı uzun süreli koruyuculuğu sağlayan antikorlardır. 

 

• IgM 

Çalışma zamanı : hergün 

Sonuç verme süresi : aynı gün 



 
 
 
Numune türü : serum  

Miktarı: 300 ul  

Kullanımı: bakteri ve virüslere karşı üretilen ilk antikorlardır. 

 

• IgD 

Çalışma zamanı : hergün 

Sonuç verme süresi : aynı gün 

Numune türü : serum  

Miktarı: 100 ul  

Kullanımı: IgD esas olarak B lenfositlerin yüzeyinde bulunur. Erken bir B hücre antijen reseptörü 
olarak görev görür ve B lenfosit fonksiyonlarında rol oynar. Igd myelomasının tanı ve takibinde 
kullanılır. 

• IgE 
 

Çalışma zamanı : hergün 

Sonuç verme süresi : aynı gün 

Numune türü : serum  

Miktarı: 200 ul  

Kullanımı: allerjik hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır.  

 
• Echinococcus spesifik IgE 

 
Çalışma zamanı : hergün 

Sonuç verme süresi : ertesi gün 

Numune türü : serum  

Miktarı: 250 ul  

Kullanımı: kist hidatik hastalığının tanı ve tedavi takibinde kullanılır. 

 
• IgA 

Çalışma zamanı : hergün 



 
 
 
Sonuç verme süresi : aynı gün 

Numune türü : serum  

Miktarı: 300 ul  

Kullanımı: özellikle sekresyonlarda bulunur ve virüs nötralizasyonunda rol oynar. 

 

 

 

• İmmün fiksasyon elektroforezi (serum) 

Çalışma zamanı : hergün 

Sonuç verme süresi : ertesi gün 

Numune türü : serum  

Miktarı: 1 mL 

Kullanımı: multiple myeloma ve waldenström makroglobulinemisi gibi immünproliferatif hastalıklar 
ve immün yetmezliklerin tanı ve takibinde kullanılır. 

 

• İmmün fiksasyon elektroforezi (idrar) 

Çalışma zamanı : hergün 

Sonuç verme süresi : 2 gün sonra 

Numune türü : 24 saatlik idrar  

Miktarı: 5 mL 

Kullanımı: çalışmada idrarla atılan serbest Lambda ve Kappa hafif zincir bulunup bulunmadığı 
değerlendirilir. Özellikle multiple myelomanın değerlendirilmesinde kullanılır. 

 

• Romatoid Faktör (RF) 

 

Çalışma zamanı : hergün 

Sonuç verme süresi : aynı gün 



 
 
 
Numune türü : serum 

Miktarı: 300 ul 

Kullanımı: IgG’ye karşı kanda dolaşan antikorlardır. 

 

 

ELİZA TETKİKLERİ 

1. ANTİ HBS 

SİNONİM: HBs Ab 

:Numune kabulünden 2 gün sonra saat 14.30 da  

Numune türü: serum 

Numune miktarı:5 ml.kan 

Numune kabı: kırmızı kapaklı tüp 

REFERANS DEĞERTLERİ: Negatif 

NUMUNE RED KRİTERLERİ: Aşırı hemoliz, lipemi, ikter 

2.HBS.AG 

SİNONİM: HEPATİT B Surface antigen 

ÇALIŞMA ZAMANI: Hergün 

SONUÇ VERME ZAMANI: Numune kabulünden 2 gün sonra saat 14.30da 

NUMUNE TÜRÜ: SERUM 

NUMUNE MİKTARI: 5 ml. Kan 



 
 
 

NUMUNE KABI: Kırmızı kapaklı tüp 

Referans Değerleri: negatif 

NUMUNE RED KIRİTERLERİ: Aşırı hemoliz, lipemi, ikter 

3.ANTİ-HCV 

ÇALIŞMA ZAMANI: Her gün 

SONUÇ VERME ZAMANI: Numune kabulünden 2 gün sonra  saat 14: 30da 

NUMUNE TÜRÜ: Serum 

NUMUNE MİKTARI: 5 ml. Kan 

NUMUNE KABI: Kırmızı kapaklı tüp 

REFERANS DEĞERLERİ: Negatif 

MUMUE RED DEĞERLERİ: Negatif 

NUMUNE RED KRİTERLERİ: Aşırı hemoliz, lipomi, İkter 

4.ANTİ-HIV 

SİNONİM: Human immunodeficiency virusa antikoru 

ÇALIŞMA ZAMANI: Her gün 

SONUÇ VERME ZAMANI: Numune kabulünden 2 saat sonra 14:30 da 

NUMUNE TÜRÜ: Serum 

Numune miktarı: 5 ml kan 

NUMUNE KABI: Kırmızı kaplı tüp 



 
 
 

REFERANS DEĞERLERİ: Negatif 

NUMUNE RED KRİTERLERİ: Aşırı hemoliz, lipemi, İkter 

Anti nükleer antikor(ANA) 

Çalışma zamanı : hergün 

Sonuç verme süresi : ertesi gün 

Numune türü : serum  

Miktarı: 200 ul  

Kullanımı: kollajen doku hastalığı şüphesinde hastaya yaklaşımın ilk basamağıdır.sistemik veya organ 
spesifik otoimmün hastalıkların tanısında kullanılır. 

Anti nötrofil stoplazmik antikor (ANCA) 
 

Çalışma zamanı : hergün 

Sonuç verme süresi : ertesi gün 

Numune türü : serum  

Miktarı: 200 ul  

Kullanımı: nötrofil lizozomal enzimlere karşı gelişen spesifik antikorları saptar. 

 
Anti CCP 
 

Çalışma zamanı : salı 

Sonuç verme süresi : ertesi gün 

Numune türü : serum  

Miktarı: 1 mL  

Kullanımı: romatoid artrit tanısında kullanılır. 

 
 

 
 
 
 
Anti HAV IgG 
 



 
 
 
Çalışma zamanı : hergün 

Sonuç verme süresi : ertesi gün 

Numune türü : serum  

Miktarı: 400 ul  

Kullanımı: hepatit A’ya karşı immünitenin olup olmadığının değerlendirilmesinde kullanılır. 

 
Anti HAV IgM 
 

Çalışma zamanı : hergün 

Sonuç verme süresi : ertesi gün 

Numune türü : serum  

Miktarı: 400 ul  

Kullanımı: akut HAV enfeksiyonunun tanısında kullanılır. 15-45 günlük bir inkübasyonu takiben 
semptomların ortaya çıkması ile beraber kanda görülür ve genelde 3-6 ay pozitif kalır. 

 
 

Anti HBc IgM 
 

Çalışma zamanı : hergün 

Sonuç verme süresi : ertesi gün 

Numune türü : serum  

Miktarı: 400 ul  

Kullanımı: akut HBV enfeksiyonlarının  tanısında kullanılır. Semptomlar ortaya çıktıktan hemen sonra 
kanda görülür. 

 
Anti Hbe 
 

Çalışma zamanı : hergün 

Sonuç verme süresi : ertesi gün 

Numune türü : serum  

Miktarı: 400 ul  



 
 
 
Kullanımı: HBV enfeksiyonunun takibinde kullanılır. 

 

 

KÜLTÜR ÖRNEKLERİ 

İDRAR KÜLTÜRÜ 

İdrar örneği alınmadan önce, idrar yollarının dış kısmı bir dezenfektan ile silinir. Sonra steril bir gazlı 

bez ile kurulanır. İdrarın ilk kısmı dışarı atıldıktan sonra, orta kısmı steril bir kapta toplanır. Daha sonra 

idrar kabının ağzı kapatılarak kısa sürede laboratuara ulaştırılır. Hemen ekilmediği durumda 1 saat 

kadar buzdolabında bekletilir. 

NUMUNE RED KRİTERLERİ: 1 saatten daha fazla oda ısısında beklemiş idrarlar, kataterli hastalarda 

torbadan yada katater ucundan alınan idrar ve steril olmayan kaba alınmış örnekler kültür için uygun 

değildir. 

BOĞAZ KÜLTÜRÜ 

Boğaz kültürü alınırken eküvyonlu tüpten yararlanılır. Hastanın ağzını iyice açması derin bir nefes 

alması söylenir. Bu amaçla dil basacağı da kullanılabilir. Eküvyonun ucu, ağız içinde hiçbir yere 

değdirilmeden direkt her iki tonsilla ve araka farinkse , varsa iltihaplı yerlere de sürülür. Daha sonra, 

eküvyon ağız içinde hiçbir yere değdirilmeden çıkarılır ve tüpün içine batırılır. En kısa zamanda 

labaratuara gönderilerek ekim yapılması sağlanır. 

NUMUNE RED KRİTERLERİ: Steril olmayan eküvyon ile alınmış örnekler çalışmaya alınmaz. 

BURUN KÜLTÜRÜ 

Burun kültürü, boğaz kültüründe olduğu gibi, eküvyon ile alınır. Eküvyon ucu burun deliklerine 

sokularak örnek alınır ve bu eküvyon, içerisinde taşıma besiyeri olan tüpe batırılır. Ayrıca kulak burun 

boğaz uzmanları tarafından sinüzitlerde, sinüs ağızlarından da kültür alınabilir.  

NUMUNE RED KRİTERLERİ: Steril olmayan eküvyon ile alınmış örnekler çalışmaya alınmaz. 



 
 
 
BALGAM KÜLTÜRÜ 

Mümkünse sabah aç karnına alınmalıdır. Hasta balgamını steril bir kaba çıkarır. Çıkarılan örnek, 

mümkün olduğunca az tükrük içermelidir. Hemen kültür yapılacaksa, balgam bir ik saat buzdolabında 

bekletilebilir. 

NUMUNE RED KRİTERLERİ: Belirgin olarak tükürükten ibaret görülen ve steril şartlarda alınmayan 

örnekler çalışmaya alınmaz. 

GAİTA KÜLTÜRÜ 

Dışkı örneği steril kapaklı bir kap içine alınmalı ve etrafa bulaştırılmadan laboratuara taşınmalıdır. 

Hasta dışkı vermiyor ise steril bir eküvyon ile rektal yolla alınabilir. Parazitolojik incelemeler için 

eküvyonla alınan örnek yeterli değildir. Steril plastik örnek kabına alınan gaita en geç 30 dakika 

içerisinde laboratuara ulaştırılmalıdır. Bu süre aşılacak ise örnek Carry –Blair transport besiyer 

içerisinde laboratuara gönderilmelidir. 

NUMUNE RED KRİTERLERİ: Dışkı ile kirlenmiş ve steril olmayan kaplara alınmış örnekler çalışmaya 

alınmaz. 

 

 

KAN KÜLTÜRÜ: 

Kan kültürü hastanın ateşi yükselmeye başladığı dönemde alınmalıdır. Hastanın damarına girilecek 

deri bölgesi dezenfektanlarla temizlenmeli ve daha sonra, steril enjektör ile damara girilmeli, 5ml.kan 

alındıktan sonra, hem iğnenin ucu, hem de kan kültür şişesinin ağzı, alevden geçirilmelidir. Daha 

sonra  kan, içinde antikoagulan madde bulunan şişesi içine boşaltılmalı ve örnek hızla laboratuara 

ulaştırılmalıdır. 

NUMUNE RED KRİTERLERİ: Barkodu olmayan kan kültür şişeleri çalışmaya alınmazlar. 

MENİ KÜLTÜRÜ: 



 
 
 
Steril bir kap içerisinde örnek verilir. Örnek verilmeden önce hasta genital organların temizliğine, 

kontaminasyon olmaması açısından dikkat ermelidir. 

NUMUNE RED KRİTERLERİ: Steril olmayan kaplara alınan örnekler çalışmaya alınmazlar. 

VÜCUT SIVILARI: 

Bu örneklerin başlıca, beyin omurilik sıvısı (BOS) ve plevra sıvısıdır. Örnek iğne aspirasyonu ile alınır. 

Örnek alınacak bölgede önce deri temizliği yapılır ve aspirasyon iğnesi ile vücut boşluğuna girilir, iğne 

içerisine sıvı çekilir. Bu örnek en kısa zamanda laboratuara ulaştırılır. Bos soğukta değil oda ısısında 

bekletilir. 

NUMUNE RED KRİTERLERİ: Steril şartlarda alınmayan örnekler çalışmaya alınmazlar. 

KAPALI LEZYONLARDAN (ABSE) ÖRNEK ALINMASI 

Deri %70’lik alkol ile silinir ve alkolün kuruması beklenir. Büyük abselerde enjektör ile girilerek aspire 

edilir. Küçük lezyonlarda ise lansetle delinir ve örnek eküvyon ile alınır. Örnek transport besiyeri 

(stuart besiyeri) içine konularak laboratuara gönderilir. 

NUMUNE RED KRİTERLERİ: Steril şartlarda alınmayan örnekler çalışmaya alınmazlar. 



 
 
 
ÖRNEK ALMA YÖNTEMLERİ VE TAŞINMALARI 

Bulaşıcı hastalıkların tanısı ve tedavisi, etken olan mikroorganizmanın tanımlanmasını gerektirir. 

Örneklerin alınması ve laboratuara ulaştırılmasındaki yetersizlikler yanlış sonuçlara neden olduğu gibi 

hastanın uygun olmayan tedavi alması ya da hastanın tedavisinin yetersizliği ile sonuçlanır. Bu 

nedenle uygun örnek alınmasındaki kuralların bilinmesi gerekir. Kaynak ne olursa olsun, bütün 

örneklerin alınmasında bazı genel kurallar uygulanır. 

Bunlar: 

*Örnek, antibiyotiğe başlanmadan önce ve mümkün olduğunca erken alınmalıdır. Kontrol 

amacıyla antibiyotik kesildikten 48 saat sonra alınmalıdır. 

*Steril koşullarda çalışılmalı, normal flora ile kirlenmemesine dikkat edilmelidir. 

*Mikroorganizmanın en yoğun ve canlı olduğu bölgeden örnek alınmalıdır. Sinüzitler için burun 

akıntısı ya da boğaz sürüntüsü alınması uygun olmaz. 

*Hastalığın uygun zamanında alınmalıdır. Tifoda 1.Hafta kan kültürü, daha sonra dışkı kültürü 

yapılmalıdır. 

*Yeterli miktarda alınmalı, 

*Uygun yöntemlerle alınmalıdır. 

*Alınan örnek uygun taşıma besiyeri içinde ya da uygun kaplarda derhal laboratuara 

gönderilmelidir. 

*Eğer laboratuara hemen ulaştırılamıyorsa örnek özelliğine uyarak saklanmalıdır. Örneği, normal 

flora içeren klinik örnekler buzdolabında +4°C3de steril vücut sıvıları ise 37°C’de (idrar bu kuralın 

dışında) olmak üzere bekletilmelidir. 

Kültür ve antibiyogram örnekleri alındıktan 2gün sonra saat 14.30’da sonuçlandırılır. 



 
 
 
LABORATUVAR NUMUNELERİNİN TOPLANMASI VE TRANSPORTU 

• İstem kağıtları ile materyallerin eşleştirilmesi, materyallerin uygun kaplara ve tüplere alınıp 

alınmadığı kontrolü yapıldıktan sonra en kısa zamanda taşıma çantaları ile laboratuarımıza 

gönderilmelidir. 

• Otomatize çalışılan testler üzerinde yapıştırılan etiketlerle direkt kan çevirme ünitesine 

verilirken, manuel testler istem kağıdı ile birlikte laboratuvarlara teslim edilir.  

•  Ayaktan gelen hastalar laboratuvar bilgi sistemine girişleri yapıldıktan sonra kan alma 

birimine yönlendirilirler. Kan alma biriminde alınan kan örnekleri görevli personel tarafından 

ilgili birimlere teslim edilir.  

 

YAPILAN İŞLEM VE TEKKİKLER 

Donörlerden kan alınması, gerekli ürünlerin hazırlanması (eritrosit süspansiyonu, plazma, 

trombosit süspansiyonu) kan ve kan ürünlerinin uygun şartlarda saklanması,  nakil şartlarına 

uyulup denetlenmesi, yapılan tüm işlemlerin kayıt edilmesi. 

1.KAN GRUBU 

Çalışma zamanı:24 saat 

Sonuç Verme Zamanı: 10 dakika 

Numune türü: sitratlı, edtalı kan 

Numune miktarı:0,5cc 

Numune kabı: sitratlı, edtalı (mor kapaklı tüp) 

Numune red nedeni: tüp üzerinde gerekli bilgi eksikliği 

 

 



 
 
 

 

 

KOAGÜLASYON TESTLER İÇİN KAN ALIMINDA DİKKAT EDİLİCEK HUSUSLAR 

1- Enjektör ile kan alınması durumunda düşük hacimdeki (20 ml ) enjektörler 

kullanılmalıdır. 

2- Hava sızdırmasına dikkat edilmelidir. 

3- Enjektör ile alınan kan enjektör iğnesi çıkartılıp koagülasyon tüpünün kapağı açılarak 

normal bir hızda tüpe aktarılmalıdır. 

4- Enjektörden kogülasyon tüpüne kan aktarımı 1 dakika içerisinde tamamlanmalıdır. 

5- Turnike uygulamasında , turnike damara girilecek noktadan yaklaşık 7-10 cm 

yukarıdan uygulanmalı, hasta kolu şiddetle sıkılmamalı ve koagülasyon tüpüne kan 

alımına başlar başlamaz turnike çözülmelidir. 

6- Kan alımındaki koagülasyon tüpü 2. sırada olmalıdır. Eğer hastadan alınacak başka bir 

kan yoksa ilk tüp herhangi bir katkı maddesi içermeyen (EDTA, Heparin, jel V.b) tüp 

olmalıdır. 

7- Kan alımında kullanılan koagülasyon tüpünün üzerindeki işaretle kadar alınmalıdır. 

Fazla yada az alınan kan hatalı sonuçlara yol açar. 

8- Kan tüpe alındıktan sonra 4 kez alt üst edilmelidir 

9- Hastaya heparin verilen hattan kan alınmamalıdır. Bu hatalı yüksek sonuçlara yol 

açar. Eğer heparin verilen hattan kan alınmak zorunda kalınıyorsa hasta damar 

yoluna 5ml saline solüsyonu verilmeli bundan sonra alınan ilk 5ml kan atılmalı daha 

sonrasında koagülasyon tüpüne kan alınmalıdır. 

10- Kan alındıktan sonra 3500 devirde 15 dakika santrifüj edilmelidir. 



 
 
 
PARAMETRELERİN PANİK DEĞER LİSTESİ 

Test Düşük Yüksek 

Hematokrit <%20 %55 

Hemoglobin <7g/dl 18g/d 

WBC <2000/mm³ >20.000/ 

Trombosit Sayımı <30.000/mm³ >500.000/ 

Protrombim aktivitesi  >35 sn. 

Parsiyel tromboplastin zamanı  >100 sn. 

Fibrinojen <100 mg/dl  

Serum total bilirübin (yenidoğa)  > 86  umo 

Serum kalsiyum <1.75 mmoI/L >3.25mm 

Serum glukoz <50 mg/dl >300mg 

Serum glukoz (yeni doğan) <30 mg /dl >300mg 

Serum magnezyum Obstetrik hastalardaki tüm değerler  

Serum Fosfor <2 mEq/L  

Serum potasyum <3mmoI/L >6 mmoI 

Serum potasyum (yeni doğan) <2.5 mmoI/L >8 mmoI 

Serum sodyum <120 mmoI/L >160 mmoI 

Serum bikarbonat <10mmoI/L >40 mmoI 

Pozitif kan kültürü Tüm bulgular  

BOS Pozitif Gram Boyası Tüm bulgular  

BOS Pozitif latex aglütinasyonu (CIE) Tüm bulgular  

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

  İZ ELEMENTLER 
 

MESLEK HASTALIKLARI TESTLERİ 

 

 

KANDA KURŞUN 

 

Çalışma Zamanı: Hergün 

 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 

 

Numune Türü: EDTA’ lı kan 

 

Numune Kabı: Mor kapaklı tüp 

 

Kullanımı: Kurşunlu üretim yapılan ortamlarda çalışanın ortamdaki kurşundan ne kadar etkilendiğini 
saptamak için kullanılır. 

 



 
 
 
Numune RED Kriteri: Pıhtılaşma, numune miktarı az, yanlış tüpe kan alımı  

 

Referans Aralığı: Kurşunlu Ortamlarda Çalışanlarda: <40 ug/dl 

       Kurşunlu Ortamda Çalışmayanlarda: <20 ug/dl 

 

 

İDRARDA KURŞUN 

 

Çalışma Zamanı: Her gün 

 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı Gün 

 

Numune Türü: 24 saatlik idrar 

 

Numune Kabı: Hacim olarak yeterli olan plastik kap 

 

Numune RED Kriterleri: Hacim ölçümünün yapılamaması, Anlık idrar alımından numune gönderilmesi 

 

Referans Aralığı: <80 mcg/l 

 

 

ÇİNKO 

 

Çalışma Zamanı: Her Çarşamba 

 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 



 
 
 
 

Numune Türü: Serum 

 

Numune kabı: Kırmızı Kapaklı Jelli Tüp 

 

Numune RED Kriterleri: Pıhtılaşma, Yanlış tüpe kan alımı, serum miktarı azlığı 

 

Referans Aralığı: 46 – 150 ug/dl 

 

 

KANDA KROM 

 

Çalışma Zamanı: Her gün 

 

Sonuç verme zamanı: Aynı gün 

 

Numune türü: Edtalı kan 

 

Numune Kabı: Mor kapaklı tüp 

 

Numune RED kriterleri: Pıhtılaşma, Yanlış tüpe kan alımı 

 

Referans Aralığı: 0,7 – 28 mcg/l 

 

 

İDRARDA KROM 



 
 
 
 

Çalışma Zamanı: Her gün 

 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı Gün 

 

Numune Türü: 24 saatlik idrar 

 

Numune Kabı: Hacim olarak yeterli olan plastik kap 

 

Numune RED Kriterleri: Hacim ölçümünün yapılamaması, Anlık idrar alımından numune gönderilmesi 

 

Referans Aralığı: < 5 mcg/l 

 

 

 

 

NİKEL 

 

Çalışma Zamanı: Her gün 

 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 

 

Numune Türü: Serum 

 

Numune Kabı: Kırmızı Kapaklı Jelsiz Tüp 

 



 
 
 
Numune Red Kriterleri: Pıhtılaşma, Yanlış tüpe kan alımı, serum miktarı azlığı 

 

Referans Aralığı: 0 – 5 mcg/l 

 

 

BAKIR 

 

Çalışma Zamanı: Her gün 

 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 

 

Numune Türü: Serum 

 

Numune Kabı: Kırmızı Kapaklı Jelli Tüp 

 

Numune RED Kriterleri: Pıhtılaşma, yanlış tüpe kan alımı, serum miktarı azlığı 

 

Referans Aralığı: 70 – 140 ug/dl 

 

 

KADMİNYUM 

 

Çalışma Zamanı: Her gün 

 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 

 



 
 
 
Numune Türü: EDTA’ lı Kan 

 

Numune Kabı: Mor kapaklı tüp 

 

Numune RED Kriterleri: Pıhtılaşma, Yanlış tüpe kan alımı 

 
 
 
 
 
 
 
Aluminyum 

Çalışma zamanı : hergün 

Sonuç verme süresi : aynı gün 

Numune türü : serum  

Miktarı: 1 mL 

 

• Numune vermeden önceki son 24 saat içinde alüminyum içeren antiasit ve ilaçlar 
kullanılmamalıdır.  

Kullanımı: hemodiyaliz hastalarının takibinde kullanılır. 

 

Civa 

Çalışma zamanı : hergün 

Sonuç verme süresi : bir hafta sonra 

Numune türü : EDTAlı tam kan   

Miktarı: 5 mL 

Kullanımı: akut ve kronik civa zehirlenmelerinin takibinde kullanılır. Bazı ilaçlar, fungusitler ve 
endüstriyel maddelerde civa bulunur. 

 



 
 
 
Lityum 

Çalışma zamanı : hergün 

Sonuç verme süresi : ertesi gün 

Numune türü : serum  

Miktarı: 500 ul  

• Hastanın son ilaç kullanma zamanı ve dozu belirtilmelidir. 
• Numune son dozdan en az 12 saat sonra alınmalıdır. 

Kullanımı: ilaç düzeyinin takibinde kullanılır. 

Selenyum 

Çalışma zamanı : hergün 

Sonuç verme süresi : bir hafta sonra 

Numune türü : serum , 24 saatlik idrar 

Miktarı: 1 mL serum, 10 mL 24 saatlik idrar 

• Serum, daha önce hiç kullanılmamış veya nitrik asit ile yıkanmış ve distile veya deiyonize su ile 
durulanmış tüplerde gönderilmelidir. 

• 24 saatlik idrar soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir. 6 N HCl, asetik asit veya borik asit 
üzerine toplanan idrarlar da kabul edilir. 

• 24 saatlik idrar miktarı belirtilmelidir. 
İdrarda bakır : 
 
Çalışma zamanı : hergün 
Sonuç verme süresi : laboratuvara danışınız. 
Numune türü ; 24 saatlik idrar, spot idrar 
Miktar : spot idrar için 5 ml 
 

• Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir. 
• 6 N HCl, asetik asit veya borik asit üzerine toplanan idrarlar da kabul edilmektedir. 24 

saatlik idrarın miktarı da belirtilmelidir. 

Çalışma yöntemi : AAS 

Kullanımı : Wilson hastalığında tedavi takibinde kullanılır. 

 

İdrarda çinko ; 

Çalışma zamanı : hergün 



 
 
 

Sonuç verme süresi : Laboratuvara danışınız. 

Numune türü : 24 saatlik idrar, spot idrar 

Miktar : spot idrar için 5 ml 

• Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir. 
• 6 N HCl, asetik asit veya borik asit üzerine toplanan idrarlar da kabul edilmektedir. 24 

saatlik idrarın miktarı da belirtilmelidir. 
 
Çalışma yöntemi : AAS 

Kullanımı : çinko düzeyindeki anormalliklerinin araştırılmasında kullanılır. 

 

İdrarda magnezyum ; 

Çalışma zamanı: hergün 

Sonuç verme süresi : Laboratuvara danışınız. 

Numune türü : 24 saatlik idrar, spot idrar 

Miktar : spot idrar için 5 ml 

• Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir. 
• 6 N HCl, asetik asit veya borik asit üzerine toplanan idrarlar da kabul edilmektedir. 24 

saatlik idrarın miktarı da belirtilmelidir. 
 
Çalışma yöntemi : AAS 

• Kullanımı : magnezyum metabolizması ve elektrolit de 

 

 

 
 

 

GAZ KROMOTOGRAFİSİ 
 

SOLVENT TAYİNİ 

 



 
 
 
Çalışma Zamanı: Her gün 

 

Sonuç Verme Zamanı: 1 gün sonra 

 

Numune Türü: %1lik bütanol çözeltisi + 1 ml Kan  

 

Numune Kabı: Cam Vial 

 

Numune RED Kriteri: Kapağın tam kapanmaması, Karışımın doğru hazırlanmaması, Kullanılmış viale 
alınması 

 

Referans Aralığı: 

 

 

 
 

İDRARDA SOLVENT TAYİNİ 
 

 

FENOL 

 

Çalışma Zamanı: Her gün 

 

Sonuç Verme Zamanı: Laboratuvara danışınız 

 

Numune Türü: Spot İdrar 

 

Numune Kabı: Kırmızı Kapaklı İdrar Kabı 



 
 
 
 

Numune Red Kriteri:  

 

Referans Aralığı:  0 – 50 mg/l 

 

 

HİPPÜRİK ASİT 

 

Çalışma Zamanı: Her gün 

 

Sonuç Verme Zamanı: Laboratuvara danışınız 

 

Numune Türü: Spot İdrar 

 

Numune Kabı: Kırmızı Kapaklı İdrar Kabı 

 

Numune RED kriteri:  

 

Referans Aralığı: 200 – 1600 mg/l 

 

 

TCA 

 

Çalışma Zamanı: Her gün 

 

Sonuç Verme Zamanı: Laboratuvara danışınız 



 
 
 
 

Numune Türü: Spot İdrar 

 

Numune Kabı: Kırmızı Kapaklı İdrar Kabı 

 

Numune RED Kriteri: 

 

Referans Aralığı: 0 – 10 mg/l 

 

 

KARBOKSİ HEMOGLOBİN 

 

Çalışma Zamanı: Her gün 

 

Sonuç Verme Zamanı: Laboratuvara danışınız 

 

Numune Türü: Spot İdrar 

 

Numune Kabı: Kırmızı Kapaklı İdrar Kabı 

 

Numune RED Kriteri: 

 

Referans Aralığı:  

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALA 

 

Çalışma Zamanı: Her gün 

 

Sonuç Verme Zamanı: Laboratuvara danışınız 

 

Numune Türü: 24 saatlik İdrar 

 

Numune Kabı: Hacim olarak yeterli olan plastik kap 

 

Numune RED Kriteri:  

 

Referans Aralığı: 0 – 7 mg/l 

 

 

 

PORFOBİLİNOJEN 



 
 
 
 

Çalışma Zamanı: Her gün 

 

Sonuç Verme Süresi: Laboratuvara danışınız 

 

Numune Türü: Spot İdrar 

 

Numune Kabı: Kırmızı Kapaklı İdrar Kabı 

 

Numune RED Kriteri:  

 

Referans Aralığı:  

 

TCE 

Çalışma Zamanı: Her gün 

 

Sonuç Verme Zamanı: Laboratuvara danışınız 

 

Numune Türü: Spot İdrar 

 

Numune Kabı: Kırmızı Kapaklı İdrar Kabı 

 

Numune RED Kriteri:  

 

Referans Aralığı:  

Trans-trans mukonik asit 



 
 
 

 
Çalışma zamanı : Her gün 
 
Sonuç verme süresi : Laboratuvara danışınız. 
 
Numune Türü :   spot idrar  
 
Miktar :  5 ml 
 
Numune alma : soğuk ortamda saklanılmalı ve gönderilmeli. 
 
Kullanımı: benzen endüstride yakıt katkı maddesi olarak kimyasallarında sentezinde başlangıç 
materyali olarak ve farmasötiklerin sentezinde kullanılmaktadır.Benzen maruziyetinin bir göstergesi 
olarak idrarda (fenolden başka) t-t mukonik asit düzeyleri bakılmaktadır. 

 
 

 
o-kresol 

 
 

Çalışma zamanı : Her gün 
 
Sonuç verme süresi : Laboratuvara danışınız. 
 
Numune Türü :   spot idrar  
 
Miktar :  5 ml 
 
Numune alma : soğuk ortamda saklanılmalı ve gönderilmeli. 
 
Kullanımı: krezoller ve fenol çeşitli yollardan kimyasal sentezler için kullanılan ana kimyasallardır. 
Krezoller kömür katranından, petrolden veya fenolün metilasyonu yoluyla sentetik olarak elde edilirler. 
 

 

     DOKU TİPLENDİRME LABORATUVARI  TESTLERİ 

 

     Doku Tiplendirme ve Lenfosit İzolasyonu için testleri yapılacak hastaların test öncesi kan 
transfüzyonu yapılmamış olmalıdır. Diyaliz hastalarının kan vermeden hemen önce diyalize girmemiş 
olması uygundur. Diyaliz hastaları için diyalize girmeden alınan kanlar çalışma için uygun olur. 
Lenfosit  crossmatch (xm) için kan alındıktan sonra 1 saat içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Lenfosit 
xm için 1 gün önceden laboratuardan randevu alınmalıdır. Doku tipi çalışılacak kanların alındıktan 
sonra hemen laboratuvara gönderilemeyecekse +4 derecede buzdolabında saklanabilir. PRA için 
alınan kanlar hemen laboratuvara gönderilmeyecekse serumu ayrılmalıdır. Kanlar laboratuvara uygun 
taşıma koşullarında getirilmelidir. Test için laboratuvara gelen kanlar laboratuar sistemine kayıt edilir 
ve barkodlanır. Laboratuvar kayıt sistemine kayır edilen kanlar numune kabul bölümünden kabul 
veya red edilir. Red edildiğinde kanı gönderen kuruma bildirili ve yeniden kan numunesi istenir. 



 
 
 
 

 

DIŞ MERKEZLERDEN GELEN ÖRNEKLERE AİT DÜZENLEME 

 

 

Laboratuvara dış kurumlardan gelen kanlar çalışılacak testlere göre uygun şekilde alınmalıdır. 
Üç Gen Tıp Doku Tipleme Laboratuvarı istek kağıdında istenilen testler işaretlenmiş olmalıdır. 
Laboratuvar sistemine kayıt etmek için hastanın kimlik fotokopileri istek kağıdıyla beraber gelmelidir. 
Gönderen kurumun veya doktorun kaşesi istek kağıdında olmalıdır. Eksik evrakla gelen ve uygun 
alınmamış olan kanlar kabul edilmez.   

Laboratuvarın kullandığı Prestij programında geldiği kurum belirtilerek hasta kaydı yapılır. 
Sonra Winlis programından barkod yazdırılır ve gelen kan tüpleri barkodlanır. Laboratuvara gelen 
hasta bilgi evrakları dosyalanarak saklanır. Numune kabul bölümünden kanların kabulü yapılır. Hatalı 
gelen kanlar red bölümünden red edilir.Barkodlarda kanın laboratuvara geldiği tarih,saat,hastanın 
ismi ve testi yazar.  

Numuneler kuryeler tarafından uygun koşullarda taşınarak laboratuvara teslim edilir. Gelen 
örnekler uygun taşıma kaplarında ve numunenin gerektirdiği sıcaklık derecesi sağlanarak tarafımıza 
teslim edilmelidir.  

 

 

       NUMUNE ALMA, KABUL VE RED KRİTERLERİ 

 

         Aşağıda belirtilen şekilde olamayan numuneler kabul edilmez ve enfekte atık 

olarak değerlendirilir.  

1- Üzerinde hastanın adı soyadı yazılmamış numuneler  

2- Numunenin alındığı tüp hatalı ise ve taşındığı ortam uygun olmayan numuneler. 

3- Numune kabı belirgin şekilde kontamine olmuş, numune kabından belirgin sızıntısı olan 

numuneler. 

4- Aşırı hemoliz ve lipemi (çalışılacak teste bağlı olarak) olan numuneler 

5- Antikoagülan eklenmiş olduğu halde pıhtılı olan numuneler  



 
 
 

6- Yetersiz numuneler 

7- Ret edilir. 

 

       İstek formunda temel olarak doldurulması gereken bilgiler; 

• Hastanın adı-soyadı 

• Vericinin adı soyadı 

• Örneğin adı 

• Örneği gönderen doktorun adı-soyadı 

• Hasta hakkında genel bilgiler 

• Numune alınış tarihi ve saati 

 

   ̶    Laboratuvar istek formunda bildirilen bilgiler ile gönderilen numune arasında 

uygunsuzluk olması durumunda ilgili bölüm ile temas kurulur sorun düzeltilmeye çalışılır, 

düzeltilmez ise numune işleme alınmaz. 

  ̶   Laboratuvar istek formu üzerinde hasta örneğine ait bulaşlar var ise örneği gönderen 

bölümden doktor veya sorumlu hemşire tarafından not düşülmüş olan yeni bir istek formu 

istenir. 

 

   ̶   Tetkik için yetersiz numune gönderilmesi halinde laboratuvar tarafından ilgili bölüm 

uyarılır ve örneğin miktarının arttırılması mümkün değil ise klinisyen ve laboratuvar 

görüşerek testler iptal edilir. , 

   ̶  Rutin tüplerine alınmış ve santrifüjlenmiş numuneler laboratuvara ulaştırılması 2 saatten 

fazla zaman alacak ise buzdolabında +4ºC’de bekletilmelidir. 

   ̶   Alındıktan sonra 2 saatten fazla zaman geçmiş; cross match için heparinli tüplere alınan 

numuneler red edilir.  

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HLA-ABC 

 

Test Çalışma Yöntemi :  SSP Düşük çözünürlükte 

Çalışma Zamanı           : Her gün 

Sonuç Verme Süresi    : 5 iş günü 

Numune Türü              : EDTA’lı kan 

Numune Miktarı          : 2 ml. EDTA’lı kan 

Numune RED Kriteri  : Pıhtılaşmış 

 

 

HLA-ABDR 

 



 
 
 
Test Çalışma Yöntemi : SSP Düşük çözünürlükte 

Çalışma Zamanı           : Her gün 

Sonuç Verme Süresi     : 5 iş günü 

Numune Türü               : EDTA’lı kan 

Numune Miktarı           : 2 ml. EDTA’lı kan 

Numune RED Kriteri   : Pıhtılaşmış 

 

 

 

 

 

 

 

 

HLA-DRDQ 

 

Test Çalışma Yöntemi : SSP Düşük çözünürlükte 

Çalışma Zamanı          : Her gün 

Sonuç Verme Süresi    : 5 iş günü 

Numune Türü              : EDTA’lı kan 

Numune Miktarı          : 2 ml. EDTA’lı kan 

Numune RED Kriteri   : Pıhtılaşmış 

 

 

 

 



 
 
 
 

HLA-B 

 

Test Çalışma Yöntemi : SSP Düşük çözünürlükte 

Çalışma Zamanı           : Her gün 

Sonuç Verme Süresi     : 5 iş günü 

Numune Türü               : EDTA’lı kan 

Numune Miktarı           : 2 ml. EDTA’lı kan 

Numune RED Kriteri  : Pıhtılaşmış 

 

 

 

 

 

HLA-B27 

 

Test Çalışma Yöntemi : SSP Düşük çözünürlükte 

Çalışma Zamanı          : Her gün 

Sonuç Verme Süresi   :5 iş günü 

Numune Türü             : EDTA’lı kan 

Numune Miktarı         : 2 ml. EDTA’lı kan 

Numune RED Kriteri : Pıhtılaşmış 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

LENFOSİT CROSSMATCH 

 

Test Çalışma Yöntemi : Lenfositotoksisite 

Çalışma Zamanı           : Laboratuvardan 1 gün önce randevu alınmalıdır.  

Sonuç Verme Süresi    : Aynı gün içinde  

Numune Türü               : Sitratlı kan + Alıcının serumu 

Numune Miktarı           : 5 ml. sitralı kan +Alıcıdan 1000 ul. serum 

Numune RED Kriteri   : Kan pıhtılaşmışsa, serum hemolizse 

 

 

 

PRA 

 

Test Çalışma Yöntemi : Luminex 

Çalışma Zamanı           : Ayda 2 kez 

Sonuç Verme Süresi    : 2 hafta sonra 

Numune Türü               : Serum 

Numune Miktarı            : 1000 ul. serum 

Numune RED Kriteri   : Hemolizli ve lipemik serum  

 

KİMERİZM 
  
Çalışma Zamanı: Haftada Bir Gün 
 
Sonuç Verme Süresi: 10 Gün Sonra 
 



 
 
 
Numune Türü: EDTA’lı kan 
 
Miktar: 4 ml 
 
Kullanımı: Kemik iliği nakli öncesi ve sonrasında izlem için kullanılmaktadır. 
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