Yaşamaya Dair

Yaşamak şakaya gelmez,
büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın
bir sincap gibi meselâ,
yani, yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden,
yani, bütün işin gücün yaşamak olacak.
Yaşamayı ciddiye alacaksın,
yani, o derecede, öylesine ki,
meselâ, kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda,
yahut kocaman gözlüklerin,
beyaz gömleğinle bir laboratuarda
insanlar için ölebileceksin,
hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için,
hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken,
hem de en güzel, en gerçek şeyin
yaşamak olduğunu bildiğin halde.
Yani, öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı,
yetmişinde bile, meselâ, zeytin dikeceksin,
hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil,
ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için,
yaşamak, yani ağır bastığından.
1947
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“Hiçbir insan araştırması, matematiksel testlerle kanıtlanmadıkça,
bilimsel olduğu iddia edilemez”
Leonardo da Vinci
1. GİRİŞ
Klinik Laboratuarların Önemi
Sağlık alanında moleküler ve hücresel düzeydeki gelişmelere bağlı olarak tanı ve
tedavide yeni olanakların ortaya çıkması sonucu, laboratuar test ve uygulamaları da
hızla büyümekte ve giderek artan bir önem kazanmaktadır. Laboratuar inceleme ve
uygulamaları pek çok hastalığın tanı ve tedavisinde hayati önem taşır. Klinik
laboratuar hizmetlerinden klasik anlamda tanıda ve tedaviye verilen yanıtın
izlenmesinde yararlanılır. Günümüzde kök hücre nakilleri, transfüzyon tıbbı, gen
tedavisi gibi uygulamalar ve test paneline eklenen yeni testler sonucunda, klinik
laboratuar hizmetleri sağlık ile ilgili alınan kararlar üzerinde çok yüksek oranlarda
etkili olmaktadır. Hastalıkların tedavisi için geliştirilen yöntemlerin ne kadar etkin
olduğunu anlamanın yollarından biri, yapılan klinik araştırmaların belli bilimsel
kriterlere uygun olarak tasarlanması ve verinin uygun şekilde analiz edilmesidir. Klinik
Laboratuar analizlerinin sonuçlarının güvenilirliği, hasta için doğru karar alma, tanı
koyma ve tedavi işlemlerini büyük oranda etkilediği gibi, sağlık giderlerinin de etkin ve
yerinde kullanılmasını sağlayacaktır.
Kesin ve doğru laboratuar sonucu için üç ana evre kontrol altında tutulmalıdır:
a) Preanalitik
b) Analitik
c) Post analitik
Laboratuar analizlerinin doğruluğu çoğunlukla preanalitik evreye bağlıdır.
Laboratuar akreditasyonu, laboratuarın yetkili bir kurum tarafından uluslararası kabul
görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilerek, yapılan analizlerin doğru ve güvenilir
olduğunun resmen tanınmasıdır. Laboratuarlarda akreditasyon koşullarının yerine
getirilmesi, hem hasta güvenliğini hem de laboratuarlarda çalışan tüm personelin
güvenliğini olumlu yönde etkileyecektir.
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Standart Organizasyonu, ISO (International Organization for
Standardization) çeşitli standartların geliştirilmesini desteklemek amacıyla 90

Uluslararası

katılımcı ülkenin ulusal standart kuruluşlarının birer temsilcilerinden oluşmuş
bir örgüttür. Tıbbi laboratuarlarda kalite ile ilgili uluslararası standartlar; ISO 17025

ve 15189; kodlu standartlardır. ISO 15189 kalite yönetim sistemi ile birlikte tıbbi
laboratuarların teknik yeterliliğini de sorgulayarak hasta güvenliğinin arttırılmasını ve
risklerin azaltılmasını hedefler.

Günümüzde, klinik laboratuarların kalite kontrol uygulamaları ve akreditasyonları ile
ilgili kriterler, önceki adı NCCLS (National Committee for Clinical Laboratory
Standarts) olan CLSI (Clinical and Laboratory Standarts Institute) ve CLIA 88
(Clinical Laboratory Improvement Amendments)’ in tüm dünyada uygulanan
uluslararası standartları esas alınarak hazırlanmaktadır. Laboratuarda sıfır hata
hedeflenmelidir. Bunun için de, klinik laboratuarlar CLSI yönergelerine ve Klinik
Laboratuar İyileştirme Düzenlemelerine (CLIA) uygun olarak hizmet vermelidirler.
Laboratuarda analiz edilen biolojik materyeller çok çeşitlidir. Bunlar; serum, plazma,
tam kan, idrar, tükürük, safra, gaita, ter, çeşitli sıvılar (BOS, periton ve plevra sıvıları,
mide özsuyu, sinoviyal sıvı, bronkoalveolar lavaj sıvısı =BAL), böbrek ve safra taşları,
saç, dokular ve semendir. Klinik Laboratuarların görevi bu örneklerde çeşitli analizler
yaparak;
x

x

Genel Sağlık Taraması (Check-up) programları ve koruyucu hekimlik
kapsamında var olan veya ileride gelişebilecek hastalıklara ait risklerin
belirlenmesinde,
Hastalık bulgusu varsa tanının konmasında, hastalığın gelişim sürecinin ve
tedavisinin izlenmesinde hekime yardımcı olmaktır.

Hastanelerde laboratuar hizmetlerinde yaşanan sorunların önemli bir kısmı laboratuar
işleyişinin hasta ve personel tarafından yeterince bilinmemesi ve iletişim eksikliğinden
kaynaklanmaktadır. Test sonuçlarının eksik çıkması, kaybolması, test öncesi
uyulması gereken kurallara uyulmaması, yanlış örnek kabı seçimi, yetersiz örnek
alınması, eksik test girişi vb en çok karşılaşılan sorunlardır. Hem bu tür sorunları
azaltabilmek hem de laboratuar işleyişini başta klinisyenler olmak üzere diğer
hastane çalışanlarıyla paylaşabilmek amacıyla OR-AHAYİM ÖZEL BALAT MUSEVİ
HASTANESİ Laboratuar Test Rehberi hazırlanmıştır. Bu rehberde Hastanemiz
Laboratuarının işleyişi, test profili, tetkik girişinden sonuçların gönderilmesine kadar
olan süreç, hastane bilgisayar yönetim sistemi (HBYS), laboratuar performans
kriterleri, kan alma ve örnek toplanması ile ilişkili kurallar, laboratuarın uygun işleyişi
ile ilgili kriterler, panik değerler, acil testler ve hastanemiz laboratuarımızda yapılan
testler hakkında bilgi verilmiştir.
2. OR-AHAYİM ÖZEL BALAT MUSEVİ HASTANESİ LABORATUARI İŞLEYİŞİ
Hastanemiz laboratuar hizmetleri poliklinik, yataklı servis ve acil servis hastalarına 24
saat kesintisiz hizmet vermektedir.
Hastane laboratuarlarının (Biokimya/Mikrobioloji) ulusal veya uluslararası
standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hizmet vermesinin sağlanması,
otomasyona tetkik girişinden sonra, çalışma saatleri içinde ve dışında tüm evrelerdeki
(preanalitik, analitik ve postanalitik) süreçlere ilişkin basamaklar işleyiş
prosedürü doğrultusunda gerçekleşir.
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A- PREANALİTİK EVRE:
I- Kayıt ve Test Girişleri
Önceden almış olduğu randevu ile hastanemiz polikliniğine gelen hastaların kayıt
bankosunda TC kimlik nosu yazan nüfüs cüzdanlarına bakılarak girişleri açılır, acil
biriminde de yine TC kimlikleri ile kayıtları yapılır.
Poliklinikte ve acil biriminde hastalara yapılması istenen laboratuar tetkikleri;
muayeneyi yapan hekim tarafından hastane otomasyonuna bağlı bilgisayarda
(HBYS), laboratuar istem ekranından seçilerek işaretlenir. Test girişleri için
hastanemiz otomasyon programı (GEMSOFT/DOLPHIN) sisteminde tetkik giriş
sayfası açılır. Hastanın kimlik bilgileri ve yapılacak tetkikler hekim tarafından girilir.
Yatan hastalarda hasta yatış bölümünün açmış olduğu kayıdın içine girilerek hekimler
tarafından istenen tetkiklerin GEMSOFT/DOLPHIN otomasyon programına girişi
yapılır. Burada hangi test/testler istenmişse adı, kısaltması veya kodu girilerek istek
yapılabilir.
II. Örneklerin Alınışı ve Laboratuara Kabulü
Laboratuar kayıt sekreteri, poliklinikte GEMSOFT/DOLPHIN otomasyon programına
test girişi yapılmış hastanın bilgisayardaki kayıt bilgilerini ve kimliğini kontrol ettikten
sonra, tetkiklerle ilgili tüp barkodlarını bilgisayardan çıkartır. Yalnızca kan tetkiki
istemi varsa; hastayı kan alma odasına yönlendirir. Buradaki işleyiş “Laboratuar Kan
Alma Talimatı” ve “Örneklerin Toplanması ve Güvenli Transferi Talimatı”na göre
yürütülür. Tetkiklerle ilgili barkodlar kan alma hemşiresi (flebotomist) tarafından hasta
örneğinin konulacağı test tüpü/örnek kabına yapıştırılır. Kan alan hemşire tüplerle
hasta kimliğini dikkatle karşılaştırıp aynı kişiye ait olduğunu gördükten sonra kan
alacaktır. Laboratuarda kullanılan barkod etiketi sistemi ile örnek alımının ve
analizlerinin tüm aşamalarında oluşabilecek insan kaynaklı hatalar önlenmektedir.
Küçük çocuktan kan alma işlemi, flebotomiste gerektiğinde aileden ve sağlık
çalışanlarından da birer kişinin yardımı ile yapılmaktadır.
Laboratuar kayıt sekreteri tarafından tahlillerin sonuçlandırılma zamanı tarih ve saat
olarak hastaya bildirilir.
Test sonuçlarının kalitesi, hastanın hazırlanmasında gösterilen önemle doğrudan
ilişkilidir. Yapılacak testin özelliğine göre örnek alma, hastanın kimlik bilgilerini ilgili
tüpler üzerine doğru olarak etiketlemek ve hastayı yapılacak işlemler hakkında
bilgilendirmek, örnek alan kişinin temel sorumlulukları arasındadır.
Tetkik girişleri onaylandıktan sonra test eklenmemelidir. Çünkü onay sonrası
işaretlenen testler laboratuar informasyon sistemi tarafından görülmeyecektir. Onay
sonrası her yeni test isteği için yeni bir otomasyon sistem (HBYS) girişi ve
GEMSOFT/DOLPHIN kaydı yapılması gerekir.
Servisler ve Acil’de hastaların örnekleri kendi birimlerinde hemşire tarafından alınarak
24 saat boyunca bekletilmeden uygun taşıma yöntemleri ile laboratuara gönderilir.
Laboratuara gönderilen örneklerin HBYS deki kimlik ve kayıt bilgileri önce laboratuar
kayıt sekreteri ya da çalışma saatleri dışında nöbetçi teknisyen tarafından kontrol
edilir. Test onayları örnek kabul/ret kriterlerine göre yapıldıktan sonra uygun olanlar
GEMSOFT/DOLPHIN laboratuar otomasyon programına kaydedilir ve tetkiklerle ilgili
barkodlar bilgisayardan çıkartılarak hasta örneğinin bulunduğu test tüpü/örnek kabına
yapıştırılır.
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Servisler ve
yer alır:
o
o
o
o
o
o

Acil’den gönderilen hasta örneklerinin üzerindeki etiketlerde şu bilgiler
Hastanın adı, soyadı
Doğum tarihi
TC Kimlik numarası
Protokol numarası
Örneğin alındığı gün ve saat
Gönderen doktorun adı, soyadı

Örnekler laboratuara gelince, HBYS' den yapılan test isteklerine bakılarak örnek
kabının uygunluğu, örnek miktarı, pıhtılaşma, kontaminasyon vb. kontrolü yapılır.
Tüm bu kriterler uygun ise örnek kabul edilir ve örnek ilgili çalışma birimine verilir.
Kabul edilen örneklerden serum ve plazmada çalışılacak testler için olanlar santrifüj
edilir (sedimentasyon, hemogram ve HbA1c için tam kan kullanılır). Santrifüj süresi
ve hızı testlere göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak biokimyasal analizler,
hormon analizleri için serum, koagülasyon testleri için plazma eldesinde santrifüjü
3000 rpm 10 dakika döndürmek yeterlidir. Santrifüj sonrası hemoliz görülen serumlar
çalışılmaz. Hastadan tekrar kan alınması için kan alma birimi, acil veya servisler
bilgilendirilir. Ayrıca HBYS ortamında hasta sonuç sayfasına örnek ret sebebi yazılır.

II. a )Testlerin Çalışılma Algoritmaları

Hekim Tarafından Hasta Girişleri ve Testlerin Seçimi

Testlerin Hazırlık İşlemleri
Hastanın Uygun Şekilde Hazırlanması
Açlık /Tokluk
Eksersiz durumu
İlaçlar
Postür: Kan alımı
öncesi hastanın
15 dk. dinlenmesi

Örnek Tüpünün Tanımlanması /
Doğru Barkodlanması

Düz Tüp

Antikoagülanlı
* Heparinli
* Sitratlı
* EDTA’lı
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Flebotomi

Kan Alımı Sırasında
İ

Kan Alımı Sonrası
İ

Örnek Hacmi
Antikoagülan tipi
ve konsantrasyonu

- Akım durunca tüplerin
- alt / üst edilmesi
- Santrifüjleme
- Örneklerin engeç
1 saat içinde analizi

Uygunsuz Örnekler
İ
- Hemoliz, Lipemi, İkter
- Hatalı Antikoagülan /
- Kan Oranı
- Pıhtı
- Yanlış Tüp
- Hatalı Doldurma /
- Karıştırma

Rutin Çalışma (I)
Pre-Analitik Evre

Reaktif Kasetleri, Gerekli Sarf Malzemeleri (Miat ve Uygunluk, Yeterli
Küvet Durumu, Atık Kabı Temizleme Solüsyonu, Yazıcı Kâğıdı) Kontrolleri
Cihazların Klavuzlarına Uygun Günlük, Haftalık, Aylık Düzenli Bakımları

Kalibratör ve Kontrollerin Sisteme Yüklenmesi

Testlerin Belli Zamanlardaki Kalibrasyonları

Test Kitleri
Değiştiğinde

Başarısız Kalibrasyon

Kontroller belli
aralıkların dışına
çıktığında

Test Çalışılmaz, Kalibrasyon Verilir
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Rutin Çalışma (II)
Analitik Evre

İç Kalite Kontrol (IKK) Çalışmaları
Biokimya ve Hormon Analizöründe
Sabah/Akşam 2 düzey (n/p), Kan
Gazı ve TKS cihazlarında da 3’er
düzey (L-N-H) Kontrol çalışılması

Kontrol sonuçları r 2s içinde
ise, sonuçlar uygun kabul edilir,
raporlanır

Levey-Jennings grafiklerinde Westgard kuralları’ na göre
değerlendirilmesi. İKK ile analiz yöntemlerinin doğruluk ve kesinliği
saptanarak olabilecek rastgele ve sistematik hatalar belirlenebilir.
Böylelikle bir laboratuarın günlük analitik performansı izlenebilir

Post-Analitik Evre
Analizi Tamamlanan Sonuçların Bekletilmeden Onaylanması

Uygun Olmayan Testler ya da Panik/Kritik Değer Bulunanların
Analiz Süreci Gözden Geçirilerek Tekrarlanması

Analizi Biten Testlerin Tıbbi Atık Kabına Atılması (Kaplar 3/4 doldurulmalı)

RAPORLAMA*

Öncelikle Doğru Örneğin Sonucu Olduğundan Emin Olunmalı

* Laboratuar etkinliğini gösteren önemli bir performans kriteridir ve Kalite Kontrol için bir
belirteç olarak kabul edilmektedir.
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II.b ) Kan Alma İşlemleri (Flebotomi)
Hemşireler tarafından gerçekleştirilir. Bebek kan alma işlemi 3 flebotomist tarafından
yapılmaktadır.
KAN: Kan analizleri için ven, arter veya kapiller kan alınır. Klinik laboratuar
çalışmalarında genellikle venöz kan kullanılır. Bazı özel analizler için tam kan ve
arteriyel kan kullanılabilir.
- Tam Kan: Tam kan (total kan), serum veya plazması ayrılmamış kandır.
Hastadan gerekli miktarda venöz kan alınır. Ya hemen pıhtılaşmadan direkt kullanılır
ya da antikoagülan madde üzerine alınarak, daha sonra kullanılır. Kan sayımı
(hemogram), HbA1c (Glikozillenmiş hemoglobin), Cross-Match (çapraz
karşılaştırma), Direkt Coombs ve eritrosit sedimantasyon hızı (ESR) ölçümleri, kan
hücrelerinin (eritrosit, lökosit, trombosit) eldesi için gereklidir.
- Plazma: Pıhtılaşması antikoagulanlarla önlenmiş kandan şekilli elemanlar
(eritrosit, lökosit, trombosit) ayrıldıktan sonra geri kalan sıvı kısımdır. Şekilli
elemanların ayrışması için tüp santrifüj edilir. Tüpün üstünde kalan sıvı kısım plazma
olarak kullanılır. Bazı özel analizler için gereklidir.
- Serum: Hastadan alınan kan düz tüpe aktarılır, oda ısısında pıhtılaşması için
bekletilir. Santrifüj edilerek pıhtı çöktürülür. Üstte kalan sıvı kısım serum olarak
kullanılır. Serum, fibrinojen gibi pıhtılaşma faktörlerini içermezken, plazmada
fibrinojen bulunur.
Serum ve plazma arasındaki farklar yalnız potasyum, inorganik fosfat ve LDH
analizlerinde ve fibrinojen elektroforezinde gözlenir. Trombosit değerleri 500 000 PL
‘nin üzerinde olan trombositozisli hastalarda serumda potasyum ölçümü yapılamaz.
Bunun yerine heparinli plazma kullanılması gerekir.
Hemolize kan: HbA1c, hemoglobin elektroforezi gibi özel analizler için kullanılır. Kan
içinde hemolizat bulunan tüpe alınarak eritrositlerin parçalanması sağlanır.
Tablo 1. Tam Kan , Plazma ve Serum Matrikslerinin Bileşenleri
Tam Kan
Hücreler
Eritrositler
Lökositler
Trombositler
Proteinler
Elerktrolitler
Besinler
Atık (Metabolitler
Hormonlar
Gazlar
Antikoagülan içerebilir
Hastanın kullandığı ilaçlar

Plazma

Serum

Proteinler
Elerktrolitler
Besinler
Atık (Metabolitler)
Hormonlar
Gazlar
Antikoagülan içerir

Proteinler (fibrinojen hariç)
Elerktrolitler
Besinler
Atık (Metabolitler)
Hormonlar
Gazlar
Antikoagülan içermez
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II. c) Antikoagülanlar
Herbirinin etki mekanizmaları farklı çeşitli antikoagülanlar vardır, ancak hepsi kan
pıhtılaşmasının çeşitli yollarını inhibe ederek çalışırlar.
1. EDTA: Ca2+ ‘u bağlayarak etki eder. Hücre komponentleri üzerinde üzerinde
koruyucu (antioksidan) dur. Hematolojik testlerde kullanılır. Ca 2+’ u bağladığı için
Ca2+ testlerinde kullanılmaz.
2. Heparin: İn vivo ve in vitro etkili doğal antikoagülandır. Özellikle kan damarlarının
çevresinde yoğunlaşmış bazı hücrelerde yapılır. Pıhtılaşma yolundaki bir inhibitöre
(Antitrombin III) bağlanarak pıhtılaşma faktörlerinin aktiflenmesini önler. Çok az
hemolize neden olduğundan en yaygın kullanılan antikoagulandır. Kan gazı
analizinde heparinli enjektör kullanılır.
3.
4.
5.
6.

Na Sitrat: Ca2+’ u bağlar .
Oksalatlar Ca2+’ u bağlar .
Na Fluorid: Glikolizi önler
Silikonlu cam

II. d) Farklı Testlere uygun kan örneklerinin alındığı Test tüpleri
- Serum: Tüp: Sarı kapaklı plastik jelli tüp
Tüpler içinde bulunan jel, santrifüj sonrasında serum ve kan hücreleri arasında fiziksel
Bir engel oluşturmakta, tüp çeperinde bulunan silika partikülleri sayesinde kanın
Pıhtılaşmasını hızlandırmaktadır. Aynı örnekten birden fazla test istenmesi halinde 4–
5 mL serum yeterlidir. (Bu miktar yaklaşık 10 mL kan örneğinden sağlanabilir). Jelli
Tüpler 5 mL kan örneği ile tamamen doldurulmalıdır. Daha az kan örneği ile yeterli
Serum elde edilemez. Kanın tüpün çeperindeki silika partükülleri ile temas etmesi için
5–6 kez yavaşça altüst edilmelidir; Tüp kesinlikle çalkalanmamalıdır! Hemolizli
veya bulanık serumlar birçok tetkik için uygun değildir. Yeniden örnek
alınmalıdır!
Tüp içerisindeki kan kendiliğinden pıhtılaşana kadar en az 30 dk. Beklenmeli ve
sonra 7-10 dk. 4100 rpm’de santrifüj (mümkünse soğutmalı) edilmelidir. Bir kez
santrifüj edilmiş fakat serum ayrımı gerçekleşmemiş kan örneğini tekrar aynı jelli tüp
içinde santrifüj etmek çok sakıncalıdır! İkinci kez santrifüj etmek hücre hasarına
neden olacağından hücre içeriği ortama salınır ve matriksi hasara uğramış jelden
sızıp seruma karışabilir. Bu durum özellikle bazı elektrolit, eser element ve enzim
testlerini etkileyebilmektedir. Bu nedenle tam ve doğru serum elde edilemediğinde
jelin üzerindeki serum yeni bir tüpte tekrar santrifüj edilmelidir.
- EDTA’lı Tam Kan: Tüp: Mor kapaklı cam K3 EDTA’lı tüp
2 mL tam kan alımı esnasında kanın işaretli çizgiye kadar doldurulmasına özellikle
dikkat edilmelidir (Şekil 1). Tüplerin içerisinde pıhtı oluşmaması için kan alınır
alınmaz tüp 5- 6 kez yavaşça alt üst edilerek karıştırılır. Çalkalama işleminden
kesinlikle kaçınılmalıdır.
Kan tam olarak tüp üzerindeki işaretli çizgiye kadar alınmamış veya tüpün içerisinde
pıhtı oluşmuş ise yeniden örnek alınmalıdır!
EDTA’lı plazma eldesi için kan örneği 4100 rpm’de 7-10.dk. santrifüj edilmelidir.
Üstte kalan plazma boş tüpe aktarılır.
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- Sitratlı Tam Kan: Tüp: Siyah kapaklı sitratlı tüp
Eritrosit Sedimentasyon Hızı (ESR) ölçümü için, 2 kısım sodyum sitrat , 8 kısım kan
olacak şekilde (örn. 0,4 mL. Sitrat + 1,6 mL kan) siyah kapaklı tüpe kan alınır.
- Sitratlı Plazma: Tüp: Mavi kapaklı sitratlı tüp
Hemostaz (Koagülasyon ) testleri için kan, içinde antikoagülan / kan oranı; 1/9 olan
mavi kapaklı tüpe alınır. Tüpler işaretli çizgiye kadar tam olarak doldurulmalı (Şekil 1)
ve 5–6 kez çok yavaşça altüst edilerek kanın antikoagülan ile karışması
sağlanmalıdır.
Alınan kan örneği 4100 rpm’de 7-10 dk. oda ısısında santrifüj edilerek trombositten
fakir plazma elde edilir. Daha düşük santrifüj hızı ve zamanında trombositler
plazmada kalarak F IV’ü plazmaya verirler ve pıhtılaşma analizinin yanlış
çıkmasına yol açabilirler. Santrifügasyon sonrası plazma hemen ayrılmalıdır. Sitratlı
plazma örneği tüpü çalışılana kadar buzlu kap içerisinde saklanmalıdır. Hemolizli
örnek kesinlikle kabul edilmez.
Koagülasyon testleri için alınan sitratlı plazma örneği en geç 3 saat içinde test
edilmelidir. Bu nedenle tüpün etiketi üzerine örnek alınış saati not edilmelidir.
II. e) Kan Örneklerinin Alımında Dikkat Edilecek Kurallar:
Venöz Kan Alımı: Venöz kan koldan antekübital venden ve 15 o lik açıyla girilerek
alınır.
x Hastanın 8–12 saat aç olmasına dikkat edilmelidir. Açlık hali 16 saati
geçmemelidir. Açlık bazı testler için mutlak gereklidir. (Açlık kan şekeri, lipid
profili vb.) Ancak, hekimlerimiz tarafından çok gerekli görüldüğünde, açlık
gerektiren bazı testler günün herhangi bir saatinde ve aç olmadan da
istenebilir
x Bazı testler için günün belli saatlerinde kan alımına dikkat edilmelidir
x Hasta en az 15 dk. rahat bir pozisyonda bulunmalıdır. (Fiziksel yorgunluk ve
gerginlik olması bazı testleri etkiler.)
x Venlerin en belirgin olduğu üst ekstremite saptanır
x Kol omuz hizasında düz durmalıdır.
x Hasta mastektomili ise kan sağlam taraftan alınmalıdır. (O bölgede lenf drenajı
normal değildir)
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Hastaya İV infüzyon yapılıyorsa, infüzyonun yapıldığı damardan veya setten
kan alınmamalıdır (hemodilüsyona neden olur, hem de infüzyon içeriğindeki
maddelerden etkilenir).Bu nedenle en iyisi infüzyon 3 dk. durdurularak diğer
koldan kan alınmalıdır veya zorunlu durumlarda infüzyon yapılan noktanın
altında kalan damarlardan ya da infüzyondan 8-10 saat geçtikten sonra kan
alınmalıdır.
Venöz kan alınacak kişinin kolunun 1/3 alt kısmındaki antekübital bölgesi,
alkolle dışa doğru silindikten sonra alkolün kuruması beklenir. Çünkü alkol
kalıntıları hemolize (eritrositlerin parçalanarak hemoglobinin açığa çıkması)
neden olarak test sonuçlarını bozar.
Hemoliz serumda potasyum, fosfor, enzimler gibi parametrelerin yüksek
çıkmasının yanı sıra, diğer ölçüm yöntemlerinde de hataya neden olur.
Hemolizden en çok etkilenen testler: Bilirübin, Albumin, AST, LDH, CK, CKMB, APTT, Potasyum, Demir, Magnezyum, Fosfat (hemolizde değerleri çok
yüksektir).
Kanın ölçülecek parametreye uygun antikoagülanla alınması gereklidir.
Antikoagülanlı (EDTA ve sitratlı) tüpler (plazmada çalışılan testlerde kullanılan
tüpler: hemogram, koagülasyon testleri <pt, aptt, fib.>, sedimentasyon =ESR
vb.) kan alındıktan sonra yavaşça 5-6 kez alt üst edilerek antikoagülan
maddeyle kanın iyice karışması sağlanmalıdır, aksi halde kan pıhtılaşabilir ve
fark edilmezse çalışılan testleri etkiler.
Heparin injeksiyonu yapılan hastalarda, bir sonraki dozdan bir saat önce örnek
toplanmalıdır. Heparin uygulanan koldan kan alınmamalıdır.
Kan alma bölgesinden 10-15 cm yukarıdan turnike uygulanır. Turnike en fazla
1 dk. uygulanmalıdır. Turnike uygulamasının uzaması halinde damar dışına
sıvı kaçışı nedeniyle hemokonsantrasyon meydana gelir. Özellikle proteinlerin
ve proteinlere bağlı taşınan analitlerin konsantrasyonlarında artışa neden olur.
Turnike ile yapılan birkaç dakikalık staz venöz kanda bir çok parametreyi
değiştirir. ALT, CK, LDH, albumin, bilirubin, kalsiyum %5-10 kadar artar,
glukoz, fosfat % 2-5 kadar azalır.
Vene girilmeden önce yumruk açıp kapatılmamalıdır. Bu hareket plazma
potasyum, fosfat ve laktat’ını arttırır.
Kan enjektörle alınmışsa, iğne çıkarıldıktan sonra hemolizi önlemek için tüpün
kenarından yavaşça boşaltılmalıdır. Ayrıca, kan dondurulmamalı,
köpürtülmemeli ve sulandırıldığında sulandırma solüsyonu izotonik olmalıdır
Damardan kan gelmiyorsa, enjektöre fazla basınç uygulanmamalı, hemoliz
olur.
Venöz kan alımı esnasında damara ilk seferde zorlamadan girilmeli, turnike
çok sıkı olmamalıdır. Eğer kan yavaş ve zorlama ile geliyor ise diğer koldan
tekrar doğru kan örneği alınmalıdır.

Arteryel Kan alımı: Arteryel kan, kan gazları için alınır. Arteryel Kan Gazı (AKG)
analizi şu durumlarda gereklidir:
- Metabolik asidoz ve alkalozun tanısı ve izlenmesinde
- Solunum yetmezliği tipinin saptanmasında
- Verilen tedavinin etkinliğinin belirlenmesinde
- Oksijen tedavisinin endikasyonu ve izlenmesinde
- Ani gelişen ve sebebi açıklanamayan dispne sebebinin araştırılmasında.
x Ön kolda radial ve ulnar arterler, kolda brakial arter ve bacakta femoral
arterden, yeni doğanlarda umbilikal arterden (kateter ile) alınır. Heparinden
geçirilmiş özel injektörle ve havanın oksijeniyle temas ettirilmeden alınır.
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Femoral arterden sızma olasılığı yüzünden kol bölgesi tercih edilir.
Radial arterden kan alınırken Allen testi mutlaka yapılmalıdır. Allen testinde
radial ve ulnar arterlere baskı yapılır ve hastanın avucunu kapatıp açması
istenir. Ulnar arterdeki bası ortadan kaldırıldığında el pembeleşiyorsa radial
arterden kan alınmalıdır.
Arter kan gazı alırken kullanılan enjektör heparinle yıkanmalı ancak enjektörde
fazla heparin bırakılmamalıdır. Aksi takdirde oksijen daha yüksek ve
karbondioksit daha düsük çıkacaktır. Aynı zamanda enjektörün içinde hava
kalmamasına da dikkat edilmelidir. Bu da oksijenin yüksek ve karbondioksitin
düşük çıkmasına neden olur.
Bölge temizlenir, turnike gerekmez.
Steril eldiven giyilerek damar 2. ve 3. parmaklarla palpe edilir ve iki parmak
arasından enjektör dik olarak tutularak artere girilir
Enjektör arterin basıncıyla kendi kendine dolar ve hava kalmaz
Örnek alındıktan sonra enjektörün hava ile temasını önlemek amacıyla ucu
plastik bir tıpaya batırılmalıdır.
Dikkat edilmesi gereken bir başka konu ise, alınan örneğin laboratuara acilen
gönderilmesidir. Hemen gönderilemiyorsa buz içinde 1 saat saklanabilir.
İnceleme için alınacak kan miktarı çalışılan alete göre 0.1 ile 1 mL arasında
değisir.
Brakial arter ponksiyonu, anatomik olarak median sinire yakın olduğu için ve
kollateral damarların bulunmaması nedeniyle önerilmemektedir.
AKG alırken oluşabilecek komplikasyonlar; ağrı, arteriyel spazm, injeksiyon
yerinde kanama, infeksiyon, sinir hasarı ve trombozdur.
Kan alındıktan sonra alınan bölgeye tampon yapılarak kanama
önlenmelidir.

Normal arteriyel kan gazı değerleri.

x
x
x
x
x
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x

pH
PaCO2 (PCO2)
PaO2 (PO2)
SaO2 (SO2)
Std HCO3
Aktüel HCO3
Total CO2
Baz fazlalığı

7.35-7.45
35-45 mmHg
80-100 mmHg
%95-97
22-26 mEq/L (plazma)
22-26 mEq/L (plazma)
25-29 mEq/L ( kan)
-2.5 ile +2.5 mEq/L

Kapiller Kan Alımı: Kapiller kan periferik yayma (formül lökosit) ve çocuklarda bazı
doğumsal hastalıkların tanısında tarama amaçlı testler için kullanılır. Yetişkinlerde
parmak ucu ve kulak memesinden alınır.
x
x
x
x
x

Doğumdan en az 48-72 saat sonra alınması önerilir
Elin 3, 4 veya 5. parmak ucundan,
Kulak memesinin alt kenarından
Bebeklerde topuğun yan kısımlarından veya ayak baş parmağından kan
örneği alınmalıdır (Şekil 2).
Kan alma bölgesi alkolle temizlendikten sonra steril lanset veya otomatik delici
alet kullanılarak delinir. Kesinin derinliği 2.5 mm’yi geçmemelidir.
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Parmaktan kan alma işlemi; kan şekerinin günlük kontrolü veya venöz
damarların çok zor bulunabildiği durumlarda uygulanır, genel olarak tercih
edilen bir kan alma şekli değildir. Kan almak için yüzük veya orta parmak
ucunun iç yüzü tercih edilir.
Parmak, yer çekiminden yararlanılacak şekilde tutulmalıdır
Kanın ilk damlası silindikten sonra, ardından açığa çıkan damlalar
bastırılmadan uygun tüplere alınır. Pıhtılaşmayı önlemek için tüp hızlı
doldurulmalı. Tüpün içine hava kabarcıklarının girmesi önlenmelidir.
Yeni doğan taramaları için filtre kâğıdına kan alma işleminde filtre kağıdı
büyük bir kan damlasına nazikçe bastırılır. Kan işaretli dairenin içini
dolduruncaya kadar kâğıdın emmesi sağlanır
Filtre kâğıdı oda ısısında en az 3 saat yatay konumda havada kurutulur.
Pıhtılaşma olabileceğinden kapiller tüplerde toplanmış kan filtre kağıdına
aktarılmamalıdır
Periferik kan yayması yapmak için, yayma yapılacak lam uzun kenarından
tutulur ve lamın kısa kenarına yakın bir yeri parmak ucuna değdirmeden
delinen yerdeki kan damlasına dokundurulup geri çekilerek lam üzerine küçük
bir damla kan alınır
Delinen yere kuru pamuk bastırılır
Yayma yapılacak lam üzerine 2. bir lamın kısa kenarı kan damlası iki lam
arasında 45 derecelik bir açıda kalacak şekilde temas ettirilir ve kanın iki lam
arasındaki açıda yayılması beklenir. Sabit bir hız ve düzgün bir hareketle,
üstteki yayıcı lam açıyı değiştirmeden ileriye doğru hareket ettirilerek yayma
tamamlanır.
Kullanılan pamuk parçaları ve lanset sızdırmayan biolojik atık kabına (kırmızı)
atılır.
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II. f) Kan Dışı Örnekler
Kan dışı muayene maddesi de varsa; yatan hastalar ve poliklinik hastalarının idrar ve
gaita örnekleri için test kapları kendilerine verilir.
-İdrar: Laboratuar kayıt sekreteri hastaya barkodlanmış idrar kabı ile birlikte örnek
toplama talimatını verip hastayı tuvalete yönlendirir. Kabın etrafına bulaşmayacak ve
yarısını geçmeyecek şekilde, orta idrarını yapması, mutlaka kapağını sıkıca
kapatarak laboratuara teslim etmesi gerektiğini bildirir.
-Gaita: Laboratuar kayıt sekreteri hastaya barkod yapıştırılmış gaita kabı ile birlikte
örnek toplama talimatını verip hastayı tuvalete yönlendirir. Hastaya fındık tanesi
kadar, varsa kanlı ve cerahatli gaita parçasını koyarak etrafa bulaştırmadan, mutlaka
kapağını sıkıca kapatarak laboratuara teslim etmesini söyler.
Örneklerin (idrar, gaita, sperm) örnek toplama talimatına uygun olarak laboratuara
getirilmesi istenir.
-Bebeklerden idrar ve gaita örneği için örnek kapları aileye verilip nasıl örnek
toplayacakları hakkında bilgi verilir ve topladıkları örnekleri laboratuar birimine
getirmeleri söylenir.
III. Çeşitli Örneklerinin Toplanmasında Dikkat Edilecek Kurallar:
1) İDRAR:
- Kalitatif analiz için alınan idrar örneği: Sabah ilk çıkarılan idrar olması tercih
edilir, çünkü bu idrar daha konsantredir.(HCG, Sediment analizi için özellikle uygun)
- Kantitatif analiz için alınan idrar örneği Bu analizde belli saatlerde toplanmış
idrar (2, 4, 24 saat gibi) örneği kullanılır. Hastaya idrarın nasıl toplanacağı iyi
anlatılmalıdır. İdrar toplanacak kap temiz olmalı ve içine test edilecek materyale
uygun koruyucu madde (en sık kullanılan: glasiyel asetik asit ve HCL) ilave edildikten
sonra üzerine idrar konulmalıdır. Örnek toplama işlemi süresince ağzı kapalı olarak
soğutucuda (4oC) saklanmalıdır.
- İdrar örneğinin test öncesi fazla beklemiş olması kalitatif analizde pH değerini
arttırır.(kontaminasyon)
- Test bir saat içinde yapılmıyacaksa, örnek hemen soğutucuya konur ve
kullanılmadan önce oda ısısına gelmesi beklenir.
- Bilirübin, ürobilinojen için optimal sonuçlar almak ancak taze idrar kullanmakla olur.
Çünkü bu bileşikler oda ısısı ve ışığa maruz kaldıklarında stabilizasyonları bozulur.
- İdrar sedimenti 2 ila 3 saat içinde incelenmelidir. Örneğin dondurulması veya
soğutulması tuz çökelmesine neden olabileceğinden uygun değildir.
- Bebekler ve küçük çocukların idrarı özel torbalar içinde toplanır. Ticari olarak
sağlanan bu torbalar, çocuğun genital organlarının etrafına yapıştırılır. Çocuk idrarını
yaptıktan sonra bekletilmeden laboratuara iletilir.
- Çok kritik hastalarda idrarın bakteriolojik analizi için, idrar yollarının tıkandığı
durumlarda idrar, mesaneden kateterle alınır. Bu tip idrar örnekleri, ilgili hekimler
tarafından toplanır.
- Bazı durumlarda erkeklerde, idrardaki kan veya iltihabın nereden kaynaklandığını
anlamak için üç kap içine idrar toplanır. Bunun için, hasta bir defada boşalttığı
idrarını 1.ve 3.tüpe az, 2.tüpe ise daha fazla olmak üzere toplar. Her üç tüpte çıplak
gözle bulanıklık, mikroskopta lökosit ve eritrosit aranır.
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- İdrarın soğukta saklanması hemen her analiz için koruyucu nitelik sayılır.
- İdrarda kantitatif olarak tespit edilecek maddelerin sentezini, parçalanmasını veya
yapı değiştirmesini önlemek için uygun koruyucunun eklenmesi gerekir (Tablo 2). Bu
koruyucular analizden analize farklıdır. En sık kullanılan koruyucular, glasiyel asetik
asit (% 50) 6 N hidroklorik asit ve borik asittir. Asetik asit ve HCl 24 saatlik idrara
10’ar ml; Borik asit 24 saatlik idrara 5 g. konulur.
Fenol veya trikrezol, genellikle uzaktaki laboratuarlara gönderilecek idrarlara konur.
İdrarın 30 mL’sine 1 damla konmalıdır.
Formol, idrar sedimentinin incelenmesi için en uygun koruyucudur. İdrarın 30
mL’sine 1 damla konmalıdır. Fazla damlatılırsa üre ile çökelti oluşturur ve
mikroskobik muayeneyi bozar. Glukoz ölçümünde de hatalara neden olur.
Kloroform, idrar üzerine tabaka oluşturacak şekilde ilave edilir.
Koruyucu madde seçiminin yapılacak analize göre özellik göstereceği
unutulmamalıdır (Tablo 2)
Tablo 2. 24 SAATLİK İDRAR TOPLAMADA GEREKLİ KORUYUCULAR
TEST
Aldosteron
Amino asit fraksiyonları
Amino levülünik asit
Arsenik

Bakır

iva
Çinko
Fosfor
Kadmiyum
Kalsiyum
Katekolaminler
Klorid
Krom
Kortizol
Kreatinin
Kurşun
Homovanilik asit
Hidroksiprolin
17-ketosteroid
Magnezyum
Metanefrinler
Nikel
Oksalat
Porfobilinojen
Porfirinler
Potasyum
Selenyum

KORUYUCU
5 g. Borik asit
Koruyucu yok (Örnek donmuş olmalı)
10 ml 6 N HCl
Asitle yıkanmış kap
10 ml 6 N HCl
10 ml 6 N HCl

Koruyucu yok
Asitle yıkanmış kap
Koruyucu yok
10 ml 6 N HCl
Koruyucu yok
Koruyucu yok
Koruyucu yok
Koruyucu yok
10 ml 6 N HCl
10 ml 6 N HCl
10 ml 6 N HCl
5 g. Borik asit
Koruyucu yok
10 ml 6 N HCl
10 ml 6 N HCl
10 ml 6 N HCl
5 g. Sodyum karbonat
5 g. Sodyum karbonat
Koruyucu yok
10 ml 6 N HCl

Serotonin
10 ml 6 N HCl
Sistin
10 ml 6 N HCl
Sodyum
Koruyucu yok
Testler için 100 mL örnek miktarı yeterlidir
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III. a) 24 Saatlik İdrar Toplanması
1. Cuma ve Cumartesi günleri 24 saatlik idrar toplamaya başlanmamalı
2. İdrar toplamadan önce önerilen bir diet varsa dikkatlice uygulanmalı
3. Sabah kalktıktan sonraki ilk idrar tuvalete boşaltılır, saat not edilir (Örneğin sabah
08.00)
4. 3-5 litrelik kuru, temiz bir kap alınır. Pet su şişeleri uygundur. Kola, deterjan
kapları kesinlikle uygun değildir.
İlk idrar atıldıktan sonraki gündüz ve gece boyu idrarlar dikkatlice ve dökülüp
saçılmadan toplama kabına konur. Kadınlar bu işlem için üstü kesilmiş yarım veya
bir litrelik bir pet şişeye idrarlarını yapıp, onu hemen toplama kabına dökmeli.
Toplama kabı biriktirme süresince evin serin bir yerinde ve karanlıkta tutulmalı
Ertesi sabahki ilk idrar (ertesi gün sabah 08.00’deki idrar) toplama kabına dökülür
İdrar toplama işlemi tamamlanır.
5. Eğer birinci idrar toplama kabı dolarsa, başka bir idrar toplama kabına geçilirken,
bir önceki kapta bulunan idrarın yaklaşık yarısı ikinci toplama kabına boşaltılır ve
karıştırılır.
6. Toplama işlemi tamamlandıktan sonra, idrar kapları bekletilmeden siyah bir
poşet içinde laboratuara getirilmelidir.
2) GAITA (DIŞKI):
- GGK (Gaitada Gizli Kan) analizi, GIS Kanamaları ve malignitenin tanısı ve ayırıcı
tanısında çok önemli bir testtir. Test için hastaya 3 gün öncesinden proteinsiz diyet
verilir (pancar, ıspanak vb. sebzeler; demir preperatları testi bozar.) Test için çok az
gaita yeterlidir ve test birkaç gün tekrar edilir.
- Gaita sindirim testleri de rutin kullanılmamakla birlikte 72 saatlik örnekte bağırsak
emiliminin yeterli olup olmadığını saptamak amacı ile kullanılabilir. (gaitada yağ,
karbonhidrat, mineraller vb. aranır.)
- Gaitada parazit ve yumurtaların analizi mutlak taze örnekte yapılmalıdır.
Yine birkaç kez muayene edilmelidir.
3) BOS (Beyin-Omurilik Sıvısı):
Spinal sıvı hekim tarafından lomber bölgeden ponksiyonla alınır. Bazen ameliyat
sırasında servikal bölgeden, beyindeki bir boşluktan veya ventrikülden sıvı alınır.
x Alınan sıvı 3 ayrı tüpe bölünür: 1. tüp biokimyasal ve serolojik testler, 2. tüp
(steril olmalı) mikrobiolojik testler ve 3. tüp mikroskopik ve sitolojik muayene
için ayrılır. Örnek tüplere bu sırayla bölünmelidir.
x Erişkin bir kişide 20 mL’ye kadar örnek alınabilir.
x BOS’ta biokimyasal parameterler acil çalışılır. Özellikle glukoz hemen
bakılmalıdır. Aynı zamanda kan glukozu da analiz edilmelidir.
4) SINOVIYAL Sıvı: Artrosentez; artrit tipini belirlemede ve non-inflamatuar
effüzyonları inflamatuar effüzyonlardan ayırmada kullanılır.
Sinoviyal sıvıda: Total lökosit, lökosit formülü, bakteri incelemesi ve glukoz,
protein ölçümü yapılır.
5) AMNION Sıvısı: Ultrason eşliğinde amniosentez ile alınır.
x Amniosentez ile alınan sıvıda Lesitin/Sfingomiyelin oranı ve bilirübin ölçümü
yapılır.
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6) PLEVRA, PERİKARD, VE PERİTON SIVISI: Periton sıvısı parasentez, plevra
sıvısı torasentez, işlemleriyle alınır.
x Normal şartlarda çok az bulunan bu sıvılar, enfeksiyon hallerinde hem miktar
olarak artar, hem de protein ve enzim içerikleri değişir. Protein ve enzim
düzeyi ne kadar yüksek ise enflamasyon o kadar fazla ve hücre harabiyeti de
o derece artmış demektir.
x Hepatit ve HİV enfeksiyonu riski taşıyan bir hasta örneği özel uyarı etiketiyle
belirtilmelidir.
x Bazı analizler için örneğin buz üzerinde veya soğukta (4 oC) taşınması, bazı
analizler için örneğin ışıktan korunması önemlidir.
7) TÜKÜRÜK: Genellikle ilaç analizleri için kullanılır. Serumdaki serbest ilaç
düzeyleriyle hemen hemen aynıdır. Tükürük, çeşitli tekniklerle toplanır. Piyasadaki
tükürük toplama kitlerinden birinde, hasta diş pamuğundan emme rulosunu birkaç
dakika çiğner. Rulo, tükürüğü iyice emdikten sonra plastik bir tüpün içine yerleştirilir
ve santrifüj edilir; tükürük tüpün dibinde toplanır.
8) TER, artmış elektrolit konsantrasyonu bakımından kistik fibrozis tanısını
doğrulamak amacıyla analiz edilir.
-Terleme, bir kolinerjik ilaç olan pilokarpin nitratın deri alanına uygulanması şeklindeki
pilokarpin iyontoforezi ile sağlanır.
-Ter, buharlaşma ve kontaminasyonu engelleyecek önlemler alınarak, daha önceden
tartılmış gazlı bez ya da filtre kağıdına emdirilir veya büyük kanallı bobinlerin içine
toplanır.
9) SPERM ÖRNEĞİ VERİLMESİ KURALLARI
x 2-5 gün cinsel ilişkide bulunulmamalıdır. Kısa süreli perhiz sperm sayısını ve
uzun süreli ise spermlerin hareketliliğini etkilediğinden en uygun süre 3 gün
olmalıdır. Herhangi bir nedenle boşalma olmaması gerekir.
x Sperm örneğini vermeden önce, idrar kesesi tamamen boşaltılmalıdır.
x Laboratuar tarafından verilen temiz steril kaba, mastürbasyon ile alınan sperm
konulmalıdır. Steril kabın veya kapağın iç kısmına dokunulmamalıdır.
x Sperm örneği verilmeden önce eller sabunlu su ile iyice yıkanmalı, bol su ile
çalkalanmalı ve kurulanmalıdır.
x Örnek alınırken hiçbir kayganlaştırıcı madde (tükürük, vazelin, sabun veya
şampuan v.b ) veya prezarvatif kullanılmamalıdır
x Ejakülatın tamamen kabın içine aktarılması gerekir. Eğer kazara dışarı akarsa
görevlilere bildirilmelidir.
x Sperm laboratuar dışında verilecek ise, örneğin incelemenin yapılacağı
laboratuara en geç 30-60 dak. içinde vücut ya da oda ısısında ulaştırılması
gerekir
x Sperm üretim döngüsü 2-3 ayda bir tekrarlanmalıdır
x Kişinin karşılaştığı zararlı etkenler (alkol, sigara, yüksek ısı …) ve kullandığı
ilaçlar da (hipertansiyon, ülser, sperm üretimini 3 ay içinde etkileyebilir.
Sonuçlar değerlendirilirken bu süreç dikkate alınmalıdır
Ayrıca; boy ve ağırlık bilgisi ve örneklerin tedaviden önce alınmasını gerektiren testler
de vardır:
x Boy ve ağırlık bilgisi gerekli olan testler:
- Kreatinin klirensi testi
- Üçlü Down tarama testi
x Örneklerin tedaviden önce alınmasını gerektiren testler
- Demir, Folik asit, Vitamin B12 testleri
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IV- Örneklerin Laboratuara Transferi ve Ayrıştırılması
Kan örneği alındıktan sonra santrifüj edilmesi gereken kanlar 30 dk içerisinde
santrifüj edilerek hemolizli ya da lipemik olup olmadığı kontrol edilir, termostabil
kaplara yerleştirilir. Kan alma biriminde toplanan örnekler bekletilmeden laboratuara
transfer edilir.
Kan alımı sonrası;
- Fazla ışık bilirubin, Vit A ve B6, beta-karoten ve porfirinler üzerinde etkilidir. Bu
testlere ait örnekler folyo kağıdı veya benzer bir kapatıcıyla transport edilmelidir.
- Bazı ‘pnömatik tüp transport’ sistemlerinde oluşan aşırı vibrasyon veya tüplerin
fazlaca çalkalanarak laboratuara transportu özellikle PT ve APTT testleri sonuçlarını
etkiler.
- 56 Co nin üzerinde proteinler denatüre olur. Ayrıştırılmamış kanların (2-8o C)
soğukta 2 saatten fazla kalmaları önerilmez. Bu durum potasyum için kontrindikedir.
Hem kan alma biriminde hem de acil ve servislerde biolojik örnek alma ve örneklerin
transferi işlemleri; örnek alma ve transferi talimatı, örnek kabul ve ret kriterleri talimatı
doğrultusunda yapılır.
Katekolaminler, Amonyak, Laktik asit, Piruvat, Gastrin ve Parathormon (PTH)
testlerinde soğuk transport gerekir.
Örneklerin koyulduğu tüpler, tamamen kapatılmış dik durumda ve kontaminasyondan
uzak olarak transport edilmelidirler.
Kan tüpleri sporlarla transfer edilmelidir
Kan ve diğer örneklerin alma işlemi tamamlanan hastalara sonuçların ne zaman
çıkacağı ve sonuçlarını nereden alabileceği bilgileri verilir.
Uygun kan alma tekniği, uygun tüp/iğne seçimi ve uygun örnek bir testin sonucunun
güvenilirliğini direkt olarak etkiler. Bir testin sonucu alınan örneğin uygunluğu
açısından güvenilirdir. Tüm tetkiklerde örnek alım işlemlerinde kullanılan malzemeler
Klinik Laboratuar Standartları kurumunun önerdiği gibi (CLSI= Clinical and
Laboratory Standarts Institute) tek kullanımlıktır. Hastaların bu işlem sırasında
infeksiyon alması mümkün olmadığı gibi bu atıklar personel ve çevre sağlığının
korunmasına yönelik olarak özel bilimsel bir teknikle yok edilmektedir.
V- Klinik Laboratuar Sonuçlarına Etkili Olan Preanalitik Faktörler
Güvenilir ve tıbbi açıdan değerlendirilebilir sonuç elde edebilmek için yalnızca doğru
transport ve doğru analiz yeterli değildir. Analiz sonuçlarını etkileyen değişmeyen ve
değişebilen faktörler Tablo 3 de verilmiştir.
Beslenme, stres, egzersiz, vücut pozisyonu (postür), biolojik saat ve ilaçların
laboratuardaki birçok testte önemli etkileri vardır (Tablo 3). Bu nedenle ideal olarak
örnek toplama işlemlerinin, gerek yatan hastalarda, gerekse ayaktan hastalarda aynı
zaman diliminde ve mümkünse sabah saat 10.00 dan önce yapılması gerekir.
Beslenme
Sonuçlar beslenmeye bağlı olarak azalabilir veya yükselebilir. Gıda alımından sonra
glukoz,kolesterol,trigliseridler, demir, inorganik fosfat ve amino asit konsantrasyonları
kanda yükselir. Glukoz ve lipid değerlerinde gerçek sonuçlar aç karnına elde edilir.
Bu açlık için kanın son yemekten 10-12 saat sonra alınması gereklidir.
Kafein; glukoz, kortizol, serbest yağ asitleri, trigliserid, katekolaminler ve plazma renin
düzeyini arttırır.
Katı vejeteryan diet ve alkolizm Vit B12 nin azalmasının, yetersiz beslenme (sosyoekonomik durum-fakirlik) folat eksikliğinin nedeni olabilir.
Sigara, GH konsantrasyonu, E-lipoprotein,kolesterol ve trigliserit düzeylerini yükseltir.
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Sigara içenlerde kan eritrosit sayısı,CO-Hb ve CEA konsantrasyonları daha yüksektir.
Alkol alanlarda J-GT aktivitesi, laktat ve ürat düzeyleri artar. Hipertrigliseridemi
görülür. Fazla alkol alımı kan glukozunu % 20-50 arttırır. Bu artış diabetiklerde daha
fazladır. Alkol intoksikasyonu pl. kortizol ve katekolaminlerinin artmasına yol açar.
Akut alkol alımı, erkekte hızlı bir testosteron azalmasına ve LH artışına yol açar.
Sirkadiyan Varyasyon (Günlük Ritm)
Serum demiri 08.00 – 14.00 saatleri arasında % 50 değişir. Kortizol, saat 06.00 –
08.00’de; TSH 02.00 – 04.00’de, testosteron, kadında prolaktin gece, GH (büyüme
hormonu) salınımı ise uyku esnasında maksimum düzeydedir. Bu yüzden örneklerin
sabah 07.00 ila 09.00 arasında alınması önerilir.
Egzersiz
Orta derecede egzersiz serum glukozu, insulin’ini arttırır. İskelet kası aktivitesi
arttığından piruvat ve laktat da artar. Renal kan akımı azalır, serum kreatinin düzeyi
artabilir. Arteryel pH ve pCO2 azalır. İdrar proteini, LDH ve izoenzimleri, CK, CK-MB,
Büyüme Hormonu (GH) artar. Ağır egzersizde hematüri ve proteinüri de görülebilir.
İlaç kullanımı
İlaç kullanan hastalarda son dozun alındığı zamana göre plan yaparak örnek
toplanmalıdır. Protein konsantrasyonları, kan hücreleri, üre, Fe 2+, Ca2+, karaciğer
enzimleri, prolaktin, aldosteron başta olmak üzere birçok analiz ilaç etkileşimlerine
açıktır ve bazı testler için 2-4 haftalık bir ara gereklidir.
Hastalık durumu
Hasta geçmişi ve stres analiz sonuçlarını etkiler. Anksietik hastada hormon
salgılanması yüksektir, özellikle katekolaminler ve kortizol üzerinde etkilidir. İnsülin de
artar. Akut psikiyatrik hastalığı olan kişilerde tiroid fonksiyon testleri sıklıkla anormal
değerlerde bulunur. Ayrıca, stres, albumin, glukoz, fibrinojen, laktat ve kolesterol
değerlerini yükseltir.
Hiperventilasyon fosfatı baskılayarak potasyumu arttırabilir.
Hastanın yaşı, kilosu, cinsiyeti ve etnisitesi de sonuçları etkiler.
Ateş başlangıcında hiperglisemi oluşur. Ateş, tiroksin salgılanmasını azaltır
kortikotropin salgısını arttırarak kortizol düzeyini yükseltir. Aldosteron salgısı
arttığından, sodyum ve klorür retansiyonu olur. ADH artması da vücutta su birikimine
yol açar.
Vücut pozisyonu (Postür)
Normal bir erişkinin dik oturma halindeki kan hacmi yatay durumdaki kan hacminden
600-700 ml daha azdır (% 10’luk azalma). Plazma hacminde azalma daha fazladır.
Hastanede yatan hastalarda genellikle yatar pozisyonda, ayakta gelen hastalarda ise
kan alma sandalyelerinde kan alım işlemi yapılır. Kan alma sırasında oluşacak
pozisyon değişiklikleri (yatar pozisyondan oturma veya uzun süre ayakta kalma
sonrası oturma gibi) dokulardaki su ve elektrolit konsantrasyonlarında yer
değiştirmeye neden olacağından, özellikle bütün proteinlerin konsantrasyonları artar.
Lökositler, eritrositler, hemoglobin (Hb), hematokrit, total protein, enzimler,
lipoproteinler ve proteine bağlı iyonlar örneğin kalsiyum, demir % 10’a kadar artar.
Glomerüler permeabilite artışına bağlı olarak ortostatik proteinüri görülebilir.
Total kolesterol, HDL, LDL testleri için kan almadan önce hasta en az 5 - 10’
dinlendirilmelidir. Aldosteron ve Prolaktin testleri öncesi hasta en az 2 saat dik/oturur
durumda olmalıdır.
Birkaç günlük yatak istirahatinde plazma ve ekstrasellüler sıvı hacmi düşer. Uzun
süreli yatak istirahatinde sıvı retansiyonu olur. Serum proteinlerinde azalma olur.
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İdrarla katekolamin, VMA, H+ atılımı azalır.
Prognoz takibi yapılan testlerle ilgili her zaman aynı pozisyonda kan alınmalıdır
(kortizol, renin vb.).
Seyahat normal sirkadyen ritmi değiştirir. Uçuş sırasında glukokortikoid salıverilişi
uyarılır. Serum glukoz ve trigliserid konsantrasyonları artar. Uzun süren uçuşta sıvı
ve sodyum retansiyonu olur.
Tablo 3. Analiz sonuçlarını etkileyen faktörler
Kontrol Edilemiyen
Faktörler
Cinsiyet
Irk
Kalıtım
Çevre ile ilgili faktörler
Uzun süreli periyodik
değişiklikler (mevsim,
menstrüel siklus)

Kontrol Edilebilen
Faktörler
Beslenme
Alkol
Sigara
Vücut Ağırlığı
Kas Dokusu
Aktivite & stres
Pozisyon (Postür)
Günlük Ritm
İlaçlar
Gebelik

Endojen Faktörler

Eksojen Faktörler

Hemoglobinemi
Bilirubinemi
Hiperlipemi

Farmakoterapi
Antikoagülanlar
Bakteriyel
kontaminasyon

B- ANALİZ EVRESİ:
Test sonuçlarının doğruluğu için en ideali materyalin vücuttan alınır alınmaz analiz
edilmesidir. Hemen analiz edilemeyecek örneklerde protein yapısında olan enzimler
ve hormonlar denatüre olurlar bu yüzden uygun koşullarda saklanmaları gerekir.
Serum kullanılacak analizlerde örnek oda ısısında en fazla 4 saat bekletilebilir. Analiz
yapılamıyorsa serum ağzı kapaklı tüpe alınır ve +4’C de buzdolabında saklanır.
Fakat bu serumlarla Bilirübin ve askorbik asit çalışılmaz.
Cihazları kullanarak yapılan analizlerden önce cihazların günlük bakım, kalibrasyon,
internal kalite kontrolleri yapılır. Sonuçlar uygunsa; örnekler cihaza
yüklenir/kaydedilir. Sonuçlar " geçersiz" olarak değerlendirilirse çalışma başlatılmaz
ve cihaz ile ilgili prosedürler gerçekleştirilir.
Laboratuarlarımızda cihazlarda oluşabilecek arızalara karşı olabildiğince dikkatli
çalışılmaktadır. Arızaya meydan vermemek için cihazların rutin bakımları zamanında
ve aksatılmadan yapılır. Cihaz çalışmaya uygun değilse ya da çalışırken
arızalanması ve arızanın hemen giderilemeyeceğinin saptanması halinde, örnekler
bekletilmeden; laboratuarlarımızda yapılmayan bazı analizlerin hizmet alımı için
hastanemizin anlaşmalı olduğu Düzen Laboratuarlar grubuna örnek transferi
talimatına uygun olarak gönderilir. Durum hakkında otomasyon ortamında hekimlere
de mesaj iletilir
Daha sonra çalışılacak örnekler ise uygun ortamda (soğutucu/etüv/oda ısısı)
bekletilir. 24 saatten daha fazla bekletilecek ya da başka yere gönderilecek
örneklerde, bakteri üremesini engellemek için 10 ml örneğe 1mg streptomisin eklenir
ve eklenen katkı maddeleri not edilir, soğuk zincire uygun olarak nakil edilmesi
sağlanır. Laboratuarda çok uzun süre saklanması gereken serum, plazma, idrar,
BOS gibi sıvılar dondurularak muhafaza edilir. Dondurulan örnek çözülme işlemleri
için öncelikle +4 C de bekletilir daha sonra oda ısısındaki su içinde bekletilerek
çözülmesi sağlanır. Homojen hale geldiği zaman çalışılabilir. Kan, eritrositler
parçalanabileceği için dondurularak saklanamaz.
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1. FONKSİYON TESTLERİ
a) Oral Glukoz Tolerans Testi (OGTT)
Günümüzde rutin tanı yöntemi olarak pek kullanılmasa da, tip II Diabetes Mellitus
tanısı için altın standart testtir. OGTT halen gestasyonel diabet tanısı için
kullanılmaktadır.
Ayrıca, Diabetes tanısı için açlık kan şekeri 100 ila 126 mg/dL arasında olan kişilere,
(bozulmuş açlık glisemisi durumu).
Açıklanamayan nefropati, nöropati, retinopati durumları ile birlikte rastgele ölçülen
glukoz konsantrasyonu 140 mg/dL altında olan kişilere yapılan testtir
x Günde 150 g’dan fazla karbonhidrat içeren en az üç günlük bir diyet
yapılmalıdır.
x Glukoz metabolizmasını etkiyebilecek her türlü ilaç 3 gün önceden kesilmelidir.
x Test için, en az 10 saatlik bir açlık gerekir.
x Aç iken alınan idrar örneğinde glukoz ve keton cisimleri analizi yapılmalıdır
(pozitif bir strip-test sonucu OGTT için kontrindikedir).
x Önce açlık kan şekeri ölçümü için kan alınır.
x Erişkinlerde 75 gram glukoz, çocuklarda 1.75 g/kg (75 g’ı geçmeden) glukoz
300 mL suda eritilmiş olarak 5 dakikada içirilir. Gebelere istisna olarak,
gestasyonel diabet tanısı için 50 g. glukoz içirilir.
x Hasta test sırasında otururur durumda olmalıdır.
x Daha sonra yarım saatte bir 2 saat süreyle kan alınıp şekere bakılır. İkinci
saatte kan şekeri 200 ve üzeri ise diabet vardır. İkinci saat kan şekeri 140-199
mg/dL arasında ise gizli diabet vardır (Bozulmuş glukoz toleransı).
Tablo 4.

Glukoz Konsantrasyonu
Plazma
Açlık

Normal değer
mg/dL
mmol/L
Sınırda değer
mg/dL
mmol/L

Patolojik değer

mg/dL
mmol/L

< 110
< 6.1

120 dk.
< 140
< 7.8

Açlık

Kapiller Kan
120 dk.

< 95
< 5.3

< 140
< 7.8

110-126
6.1-7.0

140-199
7.8-11.1

95-110
5.3-6.1

140-199
7.8-11.1

> 126
> 7.0

> 200
> 11.1

> 110
> 6.1

> 200
> 11.1

OGTT sırasında insülin düzeyleri bakılması, açlık insülin düzeyinin 15-20 mIU/
mL üzerinde, tepe insülin düzeyinin >150 mIU/ mL veya 120. dakikadaki insülin
düzeyinin >75 mIU/mL olması hiperinsülinizmi, dolayısıyla insülin direncini (IR)
göstermektedir.
Obez ve obez olmayan kişilerde insülin duyarlılığı açlık glukoz ve insülin
değerlerine
veya
OGTT
sırasında
ölçülen
insülin
değerlerine
göre
değerlendirilmektedir. Bu amaçla, Matthews ve arkadaşları tarafından 1985’de
tanımlanan Homeostasis Model Assesment (HOMA) insülin direnci (IR) indeksi
kullanılır
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HOMA-İR = [Açlık insülin (mIU/mL) x Açlık kan glukozu (mmol/L)] / 22.5
formülüyle hesaplanmaktadır. ( Glukoz değerleri 0.056 sabit sayısıyla çarpılarak mg/dL’den
mmol/L’ye çevrilir). HOMA-IR değerinin 3.0' ün üzerinde olması insülin direnci lehine
yorumlanmaktadır.
b) Kreatinin Klirensi (CreCl)
Klirens; birim zamanda ilgili maddeden temizlenen plazma volümünü ifade eder.
Kreatinin klirensi glomeruler filtrasyon hızını (GFR) belirlemede pratikte en fazla
kullanılan yöntemdir.
Kreatinin klirensi (CreCl) renal yetmezlikte özellikle bazı antibiotiklerin doz
ayarlanmasında yararlıdır. Aslında 24 saatlik idrar toplanmasını gerektirir, ama bazen
buna fırsat olmayabilir ve 2 saatlik idrarda da bakılabilir.
24 saatlik idrar için herhangi bir koruyucuya gerek yoktur. Soğukta bırakılarak
toplanmalıdır. Hasta idrarını laboratuara verdiği gün kan örneği de alınmalıdır.
24 saatlik idrar miktarı ölçülüp, hastanın boyu ve kilosu mutlaka kaydedilmelidir.
Hesaplama için aşağıdaki formül kullanılır:
Klirens (mL/dk.) =

İdrar Kreatinin Konsantrasyonu (mg/dL) x İdrar hacmi
Plazma Kreatinin Konsantrasyonu (mg/dL) x zaman

Küçük çocuklar için bu ölçüm, çocuğun yüzölçümüne göre düzeltme yapılmazsa
beklenenden düşük çıkar. Düzeltilmiş kreatinin klirensi (CreCl c) 3 yaşından sonra
erişkin düzeylerine ulaşır. Altı ayın altındaki sağlıklı bebeklerde genellikle normalde
40-60 mL/dk / 1.73 m2 civarındadır.
Düzeltilmiş Klirens (mL/dk. / 1.73 m2 = CreCl x

1.73 m2

Çocuk m2 si

Çocuğun yüzölçümü aşağıdaki formüle göre hesaplanabilir:
2

Yüzölçüm m =

4x ağırlık (kg) +7
90 + ağırlık (kg)

Normal Değerler: Erişkin Kadın: 85- 125 mL/dk.
Erişkin Erkek: 97-140 mL/dk.

Genelde ort.90-120 mL/dk.dır

Yaşa, cinse ve kiloya göre hesaplanan kreatinin klirensi tek başına kreatinin düzeyine
göre GFR’ını tahmin etmede daha başarılıdır. Yöntemin avantajı idrar toplanmasına
gerek kalmamasıdır.
GFR= (140-yaş) x vücut ağ./ serum kreatinin x 72
Erkek için
Kadınlarda bu formülle elde edilen sonucun 0.85 ile çarpılması gereklidir.
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C-POSTANALİTİK EVRE;
Cihazlar sonuçlandırdığı analizlerin sonuçlarını otomatik olarak HBYS' e gönderir.
Rapor formatı, gerektiğinde laboratuar uzmanının yorumlarının eklendiği dinamik bir
formdadır. HBYS' de hastaların tüm sonuçları toplanır, bu sonuçlar değerlendirilir,
uygun bulunan sonuçlar onaylanır. Onaylanmış tüm sonuçlar otomasyon ekranından
izlenebilir. Hekim hasta işlem ekranındayken laboratuar sonuç sayfasındaki
onaylanmış sonuçları görebilir, gerek görürse daha önce yapılan tetkikleri de aynı
ekrandan izleyebilir ve basılı tahlil sonuç raporu istenirse, yazdır butonuna bastıktan
sonra hastayı raporunu almak üzere kat sekreterliğine gönderebilir.
Hastanın istemi halinde, sonuç alma barkodu yapıştırılmış hasta yönlendirme
formuyla ya da evraklarını kaybetmişse ad soyad belirterek, sorumlu rapor dağıtım
bankosundan eski ve yeni sonuçlarını alması olanaklıdır. Ayrıca istendiğinde tetkik
sonuçları hastaya faks ya da e-posta ile gönderilebileceği gibi, kendisi tarafından
internet sitemizden de izlenebilir.
Uygun olmayan testler, sebebi araştırılarak (örneğin göz ile değerlendirilmesi vb.)
Yeniden çalışılır. Acil örnekler rutinden ayrı olarak hemen çalışılır ve analiz sonuçları
bekletilmeden onaylanır. Panik Değer Listesine ait bir test sonucu bulunursa, analiz
süreci gözden geçirilerek test tekrarlanır. Tekrar sonuçları da panik değer listesinde
ise, testi isteyen klinisyene bilgi verilir. Test sonucu hastanın kliniği ile örtüşmüyorsa
hastadan yeni örnek alınarak analiz tekrarlanır.
Anlaşmalı olduğumuz eksternal kalite kontrol programının belirlediği takvim
günlerinde program dâhilinde olan testler için eksternal kalite kontrol serumları hasta
testleriyle birlikte çalışılır. Laboratuarımızda çalışılan testlerin büyük çoğunluğu 23 yılı
aşkın süredir Düzen Laboratuarlar grubunun eksternal kalite kontrol programına
dâhildir.
Testlerde kullanılan reaktiflerin günlük kullanılanları cihazlarla aynı ortamda
saklanmaktadır. Burada bulunan soğutucuların sıcaklıkları ısı takip formu ile
izlenmektedir.
Test sonuçlarının hastane bilgi işlem sistemimizde süresiz olarak arşivlenmesi ve
gerektiğinde tüm sonuçlara ulaşılabilmesi kullanılan bilgisayar programının özellikleri
arasındadır
a) Sonuç Gönderme (Raporlama): Test sonuçları HBYS' de onaylandığı zaman
poliklinik, acil ve servislerdeki bilgisayarlarda hasta sayfasında görülebilir. Test
sonuçlarının yazıcı çıktıları da hastanın muayene olduğu birim sekreterleri tarafından
hastaya verilir.
b) Laboratuar Testleri Sonuç Teslim Süreleri: Biokimya Otoanalizör, Hematoloji
ve Hormon Laboratuarına: gelen örneklerin sonuçları aynı gün içinde verilir. Biokimya
otoanalizörü, koagülometre örnekleri kan alındıktan 2 saat, Hormon otoanalizör
testleri 3, Hematolojik örnek sonuçları 1 saat içinde verilir.
c) Örneklerin Saklanması:
Çalışılmayan ya da onaylanmayan testlerin kontrolü yapıldıktan sonra, haftalık
çalışma programındaki örneklerin ayrıldığından ve dış laboratuara gönderilmesi
gereken örneklerin gönderildiğinden emin olunduktan sonra bütün serum örnekleri 2
gün saklanmak üzere soğutucuda dondurulur. EDTA’lı kanlar 1 gün süreyle
soğutucuya kaldırılır, daha sonra Tıbbi atık torbalarına konur ve atılır.
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3. REFERANS ARALIĞI
Testler için belirtilen referans aralığı sağlıklı bireylerden elde edilen değerlerin %95'ini
içeren grubu temsil eder ve test sonucunu değerlendirmek için genel bir temel
oluşturur. Çeşitli faktörlere bağlı olarak bu değerler hastadan hastaya değişkenlikler
gösterebilir. Analiz yönteminin değiştiği durumlarda yönteme bağlı olarak referans
aralığı da değişebilir.
4. KALİTE GÜVENLİĞİ
“Kalite asla bir tesadüf değil, daima akıllı bir çabanın sonucudur”
John Ruskin

Günümüzde laboratuar hizmetlerinde kalite kontrol, olmazsa olmaz işlemlerdir.
Laboratuar hizmetlerinin güvenilirliği bir kalite sisteminin oluşturulması ve ulusal,
uluslararası kalite kontrol programlarındaki performans değerlendirmesi ile sağlanır.
a) İç kalite kontrol programı: Bu sistemde günlük test çalışmaları başlamadan
önce ve içindeki analitlerin konsantrasyonu bilinen serumlar kullanılarak her
gün iki düzeyli kontrol örnekleri (normal/patolojik) çalışılır, günlük ve günler
arası performans Laboratuar Sorumlu Hekimi (LSH) tarafından denetlenir.
Böylelikle laboratuarda çalışılan testlerin analizi sırasında oluşabilecek hatalar
önceden saptanabildiği gibi, sonuçların hatalı verilmesi de engellenebilir.
x Bu bağlamda tüm laboratuar testleri en az bir (n/p) kalite kontrol
programına sokulmalıdır.
x Ticari olarak satın alınan kontrollerin kutusu içinde verilen kontrol
sertifikasında ‘’kontrol aralığı’’ verilmiştir.
x Her kontrol materyalinin en az 20 farklı günde çalışılmasından elde
edilen dağılımın aritmetik ortalaması ve standart sapmaları (SD)
hesaplanır. Kontrol aralığı kullanılarak milimetrik kağıt üzerinde
Levey–Jennings grafikleri oluşturulur.

x
x
x

Y eksenine kontrol değerleri yerleştirilir ve eksen üzerinde ±3 SD
içerecek değerler yerleştirilir. X eksenine gün sayısı yerleştirilir.
Kontrol aralığı kit lotu değiştiğinde değişir. Bu durumda yeni aralığa uygun
Levey–Jennings grafikleri oluşturulur.
Kalite kontrol programının uygulanmasından sonra elde edilen değerler
beklenen değerler dışında ise rastgele hata ve sistematik hata yönünden
incelenir.
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İç Kalite Kontrol test düzeyleri ve çalışma aralıkları, test prospektüsü ya da uluslararası kabul görmüş rehber
esas alınarak, test türüne göre belirlenir. Çalışılan kontrol örnekleri seçilen kontrol aralıklarına ve Westgard
Kuralları denilen bir seri kuraldan oluşan bir istatistiksel yönteme göre LSH tarafından değerlendirilir.

x

Kural ihlali yok ise o çalışmanın geçerli olduğuna karar verilir

x

Kural ihlali var ise çalışma geçersizdir ve hasta örnekleri çalışılmaz veya
çalışmada elde edilen hasta sonuçları var ise rapor edilmez. Problemin
nedeni bulunur, düzeltilir, çalışma tekrar edilir.
Kalite kontrol testi tamamlanmadıkça hiçbir hasta sonucu rapor edilemez

x

b) Dış kalite kontrol programı: Dış kalite kontrol sistemi, laboratuarın analitik cihaz
ve yöntemlerinin uzun süreli doğruluğunu aynı cihaz ve yöntemleri kullanan
laboratuarların sonuçları ile veya referans metod ile karşılaştırılmasıdır. Analizi
yapılan içindeki parametrelerin konsantrasyonunun bilinmediği dış kalite kontrol
örnekleri, dünyanın her yerinden bu programa katılmış çok sayıda laboratuarın
sonuçları ile karşılaştırılır ve gerçek değere uygunluk denetlenir. Elde edilen
sonuçların laboratuara gönderilmesi ile o laboratuarın kendi performansı hakkında
bilgi sahibi olması sağlanır.
Laboratuarımız kalite güvenliği için, DÜZEN Laboratuarlar Grubunun hazırladığı
laboratuarlararası dış kalite kontrol programına (LABPT) katılmaktadır.

- Anlaşmalı kuruluş tarafından üye olunan testlerin türüne göre laboratuara
gönderilen örnekler için uygulanacak dış kalite değerlendirme yöntemi, rutin hasta
örneği gibi aynı yöntemlerle program kapsamındaki değerlendirme aralıklarında
(genellikle 2-4 ay aralıklarında), Laboratuar Kalite Sorumlusu Teknisyeni tarafından
çalışılır.
- Çalışılan sonuçlar, laboratuar teknisyeni tarafından, örneklerle birlikte gelen
formlara kaydedilir ve LSH tarafından kontrol edilerek istenen tarihte değerlendirme
merkezine iletilir.
- Dış Kalite kontrol değerlendirme sonuçları ‘’Dış Kalite Kontrol Listesine’’ işlenir.
- Aynı testten üst üste iki kez veya aynı yıl içinde tekrar eden dış kalite kontrol
uygunsuzluğu veya sapma gözlenirse, LSH tarafından uygunsuzluğun sebeplerine
yönelik kök-neden analizi yapılarak aşağıdakilerden birinin olup olmadığı araştırılır:
x

Sonuçlarda yanlış yazılım olup olmadığı kontrol edilir. Orijinal çalışma
sonuçları ile gelen sonuçlar karşılaştırılır.

x

Gönderilen örnek stabilitelerini etkileyen bir faktör olup olmadığı kontrol edilir.

x

Çalışmanın yapıldığı gün iç kalite kontrol sonuçları kontrol edilir. Gerektiğinde
tüm iç kalite kontrol değerlendirmesi gözden geçirilir.

x

Çalışma koşulları ve ilgili teknik eleman sorgulaması yapılır.

x

Daha önceki dış kalite kontrol sonuçları incelenir.

x

Cihaz ve yöntem gözden geçirilir.

x

Aynı testten başka bir dış kalite kontrol katılımı var ise sonuçları incelenir.

x

Bizim yöntemimiz ile çalışan akredite bir laboratuara en kısa sürede 2 hasta
örneği gönderilir ve sonuçların uyumu değerlendirilir.

x

Hasta sonuçlarına yansıyan bir uygunsuzluk var mı diye araştırma yapılır.

- Uygunsuzluğun nedeni bulunduğunda, uygunsuzluğa yönelik düzeltmeler yapılır.
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- Uygunsuzluk kullanılan yöntem veya sistemden kaynaklanıyor ise referans
sistemler araştırılarak gerekirse yöntem ve sistem değiştirilir. ‘’Hata gösterge ve
Düzeltici Önleyici Faaliyet formu’’ doldurulur.
- Bu süre içinde hasta sonuçlarının etkilenmemesi için gerekli önlemler alınır ve LSH
kontrolünde sonuçlar dikkatlice kontrol edilerek raporlanır.
c) Laboratuarlar Arası Karşılaştırma (LAK)
- Dış kalite kontrol programı olmayan testlerde veya LSH gerekli gördüğü
durumlarda mümkünse laboratuarlar arası karşılaştırma programı uygulanır. Bu
testler, yöntemleri ve diğer bilgiler ‘’laboratuarlar arası karşılaştırma listesinde’’
belirtilir.
- Laboratuarlar arası karşılaştırma yapılan testlerde en az 2 ayda 1 kez çalışılan
hasta örneklerinden farklı seviyelerdeki 2 örnek (mümkünse düşük ve yüksek sonuçlu
farklı 2 seviye) seçilerek karşılaştırma yapılan laboratuara gönderilir.
- Örnek şeçimi ve gönderimde örneklerin stabilite ve transport şartlarına dikkat edilir.
- Karşılaştırma yapılan laboratuardan sonuçlar test ile ilgili Laboratuar Kalite
Sorumlusu tarafından rapor halinde alınır ve değerlendirme LSH tarafından yapılır.
- Kalitatif testlerde değerlendirme; sonucun karşılaştırma Laboratuarı ile uyumlu
olması beklenir. Sonuç LSH tarafından “Laboratuarlar Arası Karşılaştırma (LAK)
formuna’’ girilir ve uygunluğu değerlendirilir.
- Kantitatif testlerde değerlendirme; örnekler 2 kez çalışılıp ortalaması alınır.
- Karşılaştırma Laboratuarı ile aynı yöntem ve birim kullanılıyor ise; D/Dmax
hesaplanır. D/Dmax < 1 ise sonuç UYGUNDUR.
D/ Dmax = Ortalama Değer – Hedef Değer
TEa
D (Difference)=Fark
D= Bizim sonucumuz- Hedef sonuç (Karşılaştırma Lab. Sonucu)
D max: Maksimum izin verilebilir hata: TEa*
* İzin Verilebilir Toplam Hata (Allowable Total Error): ‘TEa’ ile ifade edilir. CLIA
tarafından tanımlanmış kriterler olup test sonuçlarında görülebilen ancak tıbbi
kararda (tanı, izleme ve tedavide) yanlışlığa sebep olmayacak sınırlardaki hata
düzeyidir.
- Yöntem ve referans değer farklılığı nedeni ile D/Dmax hesaplanamayan testlerde
LSH sonucun klinik uyumunu değerlendirir.
- LSH bu değerlendirmeyi yapıp sonuçları ‘’ Laboratuarlar arası Karşılaştırma (LAK)
formuna’’ girer. Gelen test raporu ve bizim sonucumuzun cihaz çıktısı LSH tarafından
paraflanarak ’dış kalite kontrol dosyasına’’ yerleştirilir.
- Uygunsuzluk veya sapma bulunursa “Hata Gösterge ve Düzeltici Önleyici Faaliyet
formu” doldurulur. Dış kalite kontrol sonuç uygunsuzluğunda olduğu gibi LSH
uygunsuzluk ile ilgili nedeni bulur ve sorunu giderir.
d)Sonuçların Klinik Uyumluluğu: HBYS' ın ilgili bölümüne hasta ile ilgili bilgilerin
yazılması bulguların değerlendirilmesi açısından çok değerlidir.
Hasta örnekleri laboratuarımızda 24 saat saklandığı için gerektiğinde testler aynı
örnekte tekrarlanarak sonuç ile yeniden değerlendirme yapmak mümkündür.
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5. LABORATUARIN UYGUN KOŞULLARDA İŞLEYİŞİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER
(PERFORMANS KRİTERLERİ)
Laboratuarda çalışılan testlerden doğru sonuç elde edilebilmesi için ve özellikle
analiz öncesi (preanalitik) evre hatalarının en aza indirilmesi için laboratuar
personelinin ve diğer hastane çalışanlarının bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.
Performans kriterleri; örneğin çalışma zamanı, örnek türü, alınma koşulları ve
hastanın hazırlanmasını gerektiren koşulların belirlenmesini sağlar.
a) Laboratuar Örnekleri Kabul Kriterleri
1. Hastanın 8–12 saatlik aç olmasına dikkat edilmelidir. Laboratuar işleminin
standardardizasyonu ve teknikleri açısından 10-12 saatlik açlık istenir. Bu
durumun 16 saatten uzun olmaması gerekir.
2. Tetkik için hastanemize gelmeden önce ağır ve zorlayıcı egzersizlerden
kaçınılması, kan vermeden önce yarım saat kadar dinlenilmesi
gerekmektedir.
3. Gece saat 21.00 den sonra su hariç hiç birşey yenilip içilmemeli, sigara ve
alkol alınmamalıdır.
4. Düzenli kullanılan ilaçlar var ise, testi etkileyip etkilemeyeceği önceden
doktora danışılmalıdır.
5. Laboratuar tarafından belirlenen kan alma saatine uyulmasına özen
gösterilmelidir. Kan örnekleri vakumlu sistemle doğru tüpe alınmalıdır.
6. Biokimya tetkikleri için venöz kan tercih edilir. Kan alma bölgesi alkol ile
silindikten sonra alkolün kuruması beklenmelidir. Çünkü alkol hemolize
neden olarak test sonuçlarının bozulmasına yol açabilir.
7. Turnike en fazla 1 dk uygulanmalıdır. Turnike ile birkaç dakikalık staz
kanda birçok parametreyi etkiler.
8. Vene girilmeden önce yumruk açılıp kapatılmamalıdır. Çünkü bu hareket
plazmada bazı parametrelerin geçici artışına neden olur.
9. Biokimya ve hormon analizleri için alınan kanları çalkalamadan 5-6 kez altüst edilmelidir.
10. Hemogram, sedimentasyon ve koagülasyon için alınan kanlar mutlaka
çizgisine kadar alınmalı (Şekil 1) ve çalkalamadan 5-6 kez alt-üst
edilmelidir.
11. Tüplerin ağzı sıkıca kapatılmış olmalıdır.
12. İntravenöz infüzyon yapılan damardan veya kan vermede kullanılan bir
damardan ya da setten örnek alınmamalıdır. Yani test edilecek kanda
infüzyon mayisi bulunmamalıdır. Zorunlu durumlarda 10–20 dakika ara
verildikten sonra kan alınabilir. Ancak, diğer kol tercih nedeni olmalıdır.
Alınan kanın hemolize olmamasına çok dikkat edilmelidir.
13. Mastektomili hastalarda kan sağlam tarafından alınmalıdır.
14. Gaita ve İdrar tetkikleri için hastaya uygun kaplar verilmeli ve örneklerin
alınış talimatına uygun olarak laboratuara teslimi sağlanmalıdır
b) Laboratuar Örnekleri Ret Kriterleri
1. Hasta adı ve soyadının bulunmadığı, örnek tanımının yapılmadığı, hatalı yapıldığı
veya istek formu ile örnek kabındaki bilgilerin uyumsuz olduğu durumlarda
2. Otomasyon girişi yapılmamış barkodsuz örnekler (Sistem arızası olduğunda, servis
Sorumlusunun laboratuarı bilgilendirmesi durumunda acil testler çalışılır).
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3. Ön tanı ve hekim adı yazılmayan istek formları
4. Otomasyona giriş zamanı, kan alma zamanıyla aynı olmayan örnekler
5. Doğru tüplere alınmayan örnekler
6. Hemolizlli, lipemik, ikterik örnekler
7 . Barkodu tüp üzerine uygun şekilde yapıştırılmamış, altında isim olup olmadığı belli
olmayan örnekler.
8. Uygun koşullarda saklanmamış örnekler: Aşırı sıcak–soğuk veya nemli ortamlarda
kalmış, güneş ışığı altında beklemiş olanlar,
9. Yeterli miktarda olmayan örnekler;
10. Pıhtılı örnekler;
11. Son kullanma tarihi geçmiş örnek kaplarındaki örnekler
12. Uygun transfer koşullarında gelmeyen örnekler (dondurulmuş olması gereken
örneğin erimiş olarak laboratuara gelmesi),
13. Kirli / kimyasallara ait kaplarda getirilmiş idrar örnekleri
14. Kırık ve steril olmayan kaplarla gönderilen mikrobiolojik analiz örnekleri
15. Formalin içindeki örnekler
16. Mantar ve mikobakteri incelemesi dâhil 24 saat süre ile toplanan balgam ve idrar
örnekleri
17. Bir başka materyelle kontamine örnekler (idrarın dışkı ile karışması gibi)
18. Balgamın mikroskopik olarak değerlendirilmesinde tükrük görünümünde olması
19. Boyama için gönderilen materyellerin taşıma besi yerlerinde gönderilmesi
durumlarında
20. Flora ile kontaminasyon olasılığından dolayı hatalı veri sağlama ihtimali bulunan
örnekler laboratuara kabul edilmez
- Geçici Ret Kriterleri
Örnek alım zamanı
1) Soğuk algınlığı, grip v.b
2) Aşı yaptıranlar
3) Bir hayvan tarafından ısırılan ve/veya
Kuduz aşısı olanlar
4) Kan transfüzyonu olanlar
5) Kulak-burun deldirenler, dövme
Yaptıranlar
6) Hamileler
7) Düşük yapanlar/Küretaj olanlar
8) Menstrüasyon dönemi

İyileştikten 1 hafta sonra
1 ay sonra
12 ay sonra
12 ay sonra
6 ay sonra
Doğumdan 24 ay sonra
3 ay sonra
Bittikten 5 gün sonra

c) Örneklerin Alınma, Laboratuara Kabul Tarih ve Saatleri ve Sonuç Teslim
Süreleri
Bu işlemler, hastadan alınan örneğin alınma saati ve laboratuara teslim saatinin
saptanarak, örneğin transferi için oluşabilecek gecikmeleri engellemek ve bekletilmiş
örnekleri saptamak amacıyla yapılır
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d) İç/Dış Kalite Kontrolleri
İnternal kalite kontrolü, laboratuarda çalışılan testlerin analizi sırasında oluşabilecek
hataları önceden saptayabilmek ve sonuçların hatalı verilmesini önlemek amacına
yönelik, konsantrasyonu ve yapısı önceden bilinen sıvı materyellerle yapılan cihaz
test sonuç kontrolüdür.
Laboratuarımız kalite güvenliği bağlamında, DÜZEN Laboratuarlar Grubunun
laboratuarlararası kalite kontrol programlarına (LABPT) katılmaktadır. Böylelikle, test
sonuçlarımız açısından laboratuarlar arası harmonizasyonun (uyumun) sağlanması
hedeflenmektedir.
e) Örneklerin Transferi
Hastalardan alınan örneklerin uygun koşullarda ve tanımlanmış sürelerde örnek
taşınması talimatları çerçevesinde transferlerinin sağlanmasıdır.
- Örnek transportunda dikkat edilecek noktalar
x
x
x
x
x

x

x
x

x

x

Kan ve kan dışı muayene maddelerinin transferi hasta ve hasta yakınlarınca
yaptırılamaz.
Örnek kabul görevlisi örnek kabul alanlarındaki tüm örneklerin laboratuar
içerisine ulaştırılmasından sorumludur.
Örneklerin transferi, uygun ısıda, uygun sürede ve uygun taşıma kaplarında
yapılmalıdır.
Poliklinik laboratuarlarında çalışılan örnekler muayene maddesi kabul
bölümünde kabul edilerek çalışmaya alınır.
Polikliniklerde kan alma odasında hastalardan alınan kanlar ve kan dışındaki
diğer örnekler, muayene maddesi kabul bölümünde, örnek ret/kabul
kriterlerine göre kabul edilir. Uygunsuz örnekler otomasyon ekranında tekrara
gönderilir. Uygun örneklerden santrifüjlenmesi gerekenler 20-30 dakika içinde
santrifüjlenir (en geç 2 saat içinde). Tüm örnekler ilgili laboratuara göre ayrımı
yapılarak termostabil kan /örnek taşıma kaplarına yerleştirilir.
Servis hastalarından sabah alınan kanlar / kan dışındaki diğer örnekler (idrar,
dışkı, balgam vs) ve acil serviste hemşire tarafından alınan barkotlu kan tüpleri
ve diğer örnekler özel kapaklı kaplarında toplanarak, örnek toplama yerinde
bulunan termostabil özel taşıma kaplarına yerleştirilir ve 30 dakika içinde; gün
içinde daha sonra alınan tek örnekler ise bekletilmeden, örnek transferi eğitimi
almış hizmetli personel tarafından ilgili laboratuara ulaştırılır.
Laboratuara gönderilen örneklerin tamamı sisteme kayıtlı olmalı ve örnek
kapları uygun şekilde etiketlenmiş bulunmalıdır.
İdrar örneklerinde 24 saatlik idrarda yapılan tetkikler için, 24 saatlik idrarın
tümü karıştırılıp hepsi gönderilmelidir. Yatan hastalarda 24 saatlik idrar
karıştırılıp hacmi belirlenir, yazılır ve idrar kabına 50 ml. civarında örnek
konularak laboratuara gönderilir. İdrarda ölçülecek parametre için koruyucu
gerekiyorsa, laboratuara danışılmalıdır.
Dondurulması gereken örnekler ve acil olarak laboratuara ulaştırılması
gereken özel örnekler ile amniotik sıvı, BOS gibi invaziv yöntemlerle elde
edilenler kurye (Porter) aracılığı ile gönderilir ve örnek kabul görevlisi
tarafından laboratuara kabülü en kısa sürede uygun olarak yapılır.
Spot idrar ve gaita örneklerinin laboratuara çabuk ulaştırılması gerekir.
31

f) Panik/Kritik değerler
Hasta için yaşamsal tehlike olabilecek sonuçlar elde edildiğinde ilgili hekime ve/veya
servis sorumlu hemşiresine bildirilmesi ve panik değer bildirim formuna kaydedilmesi
amacına yöneliktir.
Çalışma sırasında “Panik Değer Listesi”nde (sayfa 30-32) belirtilmiş olan bir kritik
sonuçla karşılaşıldığında, test aynı cihazla tekrarlanır. Bulunan 2. sonuç da kritik
değer ise derhal testi isteyen doktor aranır. Doktora ulaşılamadığı durumlarda, servis
hemşirelerine ya da poliklinik hemşirelerine panik değer bildirilir ve bildirim yapılan
sağlık personelinin ismi HBYS üzerinden panik değer bildirim formuna kaydedilir.
Hastanın raporuna testin tekrarlandığı not edilir.
Panik değerler listesi, laboratuarda çalışılan testlerden belirlenen referans aralığı
dışında ve kişi için riskli olabilecek değerlerin belirlenmesi sonucu oluşturulan listedir.
Bu listenin amacı hasta güvenliğini tehlikeye atabilecek sonuçlar elde edildiğinde ilgili
hekime ve/veya servis sorumlu hemşiresine bildirilmesi sürecinin işletilmesinin
sağlanmasıdır. Biokimya, hematoloji ve mikrobioloji laboratuarlarına ait panik
değerler listeleri aşağıdaki tablolarda görülmektedir. Bu listeler HBYS ye de
tanımlanmıştır. Panik Değer; HBYS üzerinde yüksek değerler için HH düşük değerler
için LL olarak gri bir bant üzerinde gösterilir.
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ACİL OLARAK BİLDİRİLMESİ GEREKEN BİOKİMYA
LABORATUARI KRİTİK DEĞERLER LİSTESİ
Özel Balat Musevi Hastanesi

Glukoz

TEST

Glukoz (BOS)
Üre Azotu (BUN)

DÜŞÜK
≤ 40 mg/dL
Yenidoğan ≤ 30 mg/dL
≤ 20 mg/dL

Ürik Asit
Kreatinin

-

T.Bilirubin

-

Kalsiyum
Kalsiyum (iyonize)
Sodyum
Klorür
Potasyum

≤6.0 mg/dL
≤3.1 mg/dL
≤120 mmol/L
≤80 mmol/L
≤2.8 mmol/L
Yenidoğan ≤2.5 mmol/L

Demir
Laktat
Magnezyum
Fosfor, inorganik
Troponin-İ (Tn-I)
Alanin Amino Transferaz (ALT)
Aspartat Amino Transferaz (AST)
Amilaz
Lipaz
Psödokolinesteraz
Kreatin Kinaz (CK)

≤1.0 mg/dL
Çocuk ≤1.1 mg/dL
≤1 mg/dL

≤3500 U/L

Ck-MB
Laktat
Kortizol
Osmolalite
Kan Amonyak

≤3 Pg/dL
≤250 mOsm/kg

YÜKSEK
≥450 mg/dL
Yenidoğan ≥300 mg/dL
≥100 mg/dL
Çocuk ≥ 55 mg/dL
≥12.5 mg/dL
≥ 7.5 mg /dL
Çocuk ≥ 3.8 mg/dL
≥15 mg/dL(0-3 ay);
≥20 mg/mL (4-6 ay)
≥13 mg/dL
≥6.3 mg/dL
≥160 mmol/L
≥130 mmol/L
≥ 6.5 mmol/L
Yenidoğan ≥ 8.0 mmol/L
≥ 308 Pg/dL
≥ 3.3 mmol/L
≥ 5.0 mg/dL
Çocuk ≥ 4.4 mg/dL
≥ 10 mg/dL
≥2.0 ng/mL
≥400 U/L
≥400 U/L
≥800 U/L
≥700 U/L
Erkek: ≥19500 U/L
Kadın: ≥1700 U/L
≥150 U/L
≥ 30 mg/dL
Çocuk: ≥ 35 mg/dL
≥ 325 mOsm/kg
≥ 40 Pmol/L
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HEMOTOLOJİ/KOAGÜLASYON KRİTİK
DEĞERLER LİSTESİ
Özel Balat Musevi Hastanesi

Test

Düşük

Yüksek

Hemoglobin

≤ 6,5 g/dL
≤ 9,5 g/dL
Yenidoğan:

≥ 20 g/dL
Yenidoğan: ≥ 22 g/dL

Hematokrit

≤ % 20
Yenidoğan: ≤ % 33
≤ 1.0 g/L
≤ 1500/ mm3
Onkoloji Hastaları ≤ 0.500/ mm3
≤ 30.000/mm3
Onkoloji Hastaları ≤10.000/mm3
≤ % 10
≤ % 10

≥ % 60
Yenidoğan: ≥ % 70
≥ 7.0 g/L
≥ 50.000/mm3

Fibrinojen
Lökosit sayımı (WBC)
Trombosit sayımı (PLT)

Faktör VIII aktivitesi
Faktör IX aktivitesi
INR
aPTT
D-Dimer
Periferik yaymada ilk kez blastik hücre görüldüğünde

≥ 1.000.000/mm3
≥ 5,0
≥ 100 sn
≥ 0.5 Pg/mL

İlaç Düzeyleri
Kritik değer sınırı
Digoksin
≥ 2.0 ng/mL
Fenitoin
≥ 30 Pg/mL
Fenobarbital
≥ 70 Pg/mL
Lityum
≥ 2.0 mmol/L
Karbamazepin
≥ 15 Pg/mL
Vankomisin
≥ 80 Pg/mL
Valproik asit
≥ 100 Pg/mL
Teofilin
≥ 20 Pg/mL

Test

“Pozitif” Kan Kültürü
“Pozitif” BOS ve Plevra Kültürü
“Pozitif” (Plazmodium) Sıtma

Bakterioloji/Seroloji

“Pozitif” ARB (Aside dirençli bakteri)
“Pozitif” Neisseria Gonorrhoeae
Yenidoğanlarda Beta Hemolitik Streptokok, CMV, HSV
Dışkı kültüründe salmonella ve shigella
Vücut sıvılarında atipik hücre

"Pozitif " HBsAg
"Pozitif " Anti HCV
"Pozitif " TPHA, yüksek titre RPR
(VDRL)
"Pozitif " Brucella
“Pozitif” VRE, MRSA
“Pozitif” HIV
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Bikarbonat
Kan pCO2
Kan pH
Kan pO2

Test

Kan Gazları Kritik Değerler Listesi
Düşük
≤ 10 mEq/L
≤ 20 mm/Hg
≤ 7.2
≤ 40 mm/Hg

Yüksek
≥ 40 mEq/L
≥ 70 mm/Hg
≥ 7.6

g) Cihazların Yönetimi
Laboratuar analiz cihazlarından kaynaklanabilecek hataların önceden saptanabilmesi
ve önlenmesini sağlamak amacı ile cihazların güvenli kullanımı, periyodik bakımı
(günlük/haftalık veya aylık), kalibrasyon ve arıza kayıtlarının tutulması için
uygulanacak yöntemin ve bu yöntemle ilgili genel sorumlulukların tanımlanmasıdır.
Hastane laboratuarındaki tıbbi cihazların (biogüvenlik kabinleri dahil) bakımı, dolaylı
olarak cihaz kaynaklı test hatalarının oluşumunu önleyici bir işlemdir.
Bakım işlemlerinin uygun şartlarda yapılması ve devamlılığının sağlanması amacı ile;
a) Envanter kaydında, laboratuarda bulunan tüm tıbbi cihazların adı, markası, modeli,
yaşı, seri numarası, temsilci firma ve hizmete giriş tarihi bulunmalıdır.
b) Laboratuar çalışanlarının cihazları etkin kullanmaları ve çalıştıkları cihazların
sorumluluklarını alabilmeleri için ilgili Biokimya, Hormon vb. cihazlar ile çalışan
personele çalışacağı cihaz ve test alanında eğitim verilmelidir.
c) Her cihazın bir yönetim dosyası olmalı ve bu dosya içinde;
x Kullanım kılavuzu veya CD’si
x
Test veya cihaza ait kalibrasyon kayıtları veya sertifikaları
x Kalite kontrol sonuçları
x Cihaz Arıza bakım/ Onarım Kayıtları
x Arıza bildirim formları
x Analizörler için cihaz validasyonu kayıtları (üretici firmadan alınmalı)
x Firma iletişim bilgileri
x Kullanıcı eğitim kayıtları ve sertifikaları
bulunmalıdır.
d) Medikal cihazların yıllık kalibrasyon planı olmalı.
x Analizörlerin kalibrasyonu, ilgili cihazın kalibrasyon prosedürüne uygun olarak
gerçekleştirilir.
x Kit karşılığında alınan medikal cihazların kalibrasyonları, kalibratörler ile
yapılır.
x Dışarıda kalibre edilmesi gereken cihazlar/aletler.
- Otoklav
- Otomatik pipet
- Santrifüj cihazı
- Su banyosu
- Buzdolabı/derin dondurucu
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e) Devamlı kullanılan cihazların (etüv, buzdolabı/derin dondurucu, su banyosu )
günlük olarak, günlük kullanılmayanların da her kullanım öncesinde ısıları takip edilir
ve ölçülen değerler Cihaz Isı Takip Formuna kaydedilir.
f) Cihaz arızalarında sorun giderilene kadar cihazın kullanılması engellenir ve sonuç
verilmesi LSH tarafından durdurulur. Bu süreçte cihazda çalışılacak test listesine
bakılır. Aciliyet sıralarına göre hareket planı organize edilir. Tıbbi acil test var ise
gerekirse uygun dış lab. gönderilerek sonuç çıkışı sağlanır.. Durum, ‘’Raporlaması
Geciken Testler Formu’na’’ kayıt edilir.
- Üretici firma ve/veya teknik servis tarafından sorun ortadan kaldırıldıktan sonra
kalibrasyon ve kontrol çalışmaları yapılır. Problem görülmüyorsa LSH onayıyla
cihaz ile yeniden test çalışılmasına karar verilir
-

Cihaz kaynaklı arıza sırasında ortaya çıkan kit kayıplarının giderilmesi
amacıyla, ilgili LSH tarafından üretici firma ile iletişime geçilerek kaybın
engellenmesine çalışılır.

-

Cihazlara ait sistemde saptanan tüm uygunsuzluklar ilgili kayıt tutulur ve
uygun gerekli çalışmalar başlatılır.

h) Hasta Başı Test Cihazlarının (Point-Of-Care Testing=POCT) Kalite Kontrolü
Hasta başı test cihazlarının güvenilir sonuçlar vermesinin ve bu sonuçların
değerlendirilerek takip edilmesinin sağlanmasına yönelik kalite kontrol işlemleridir.
Buna göre,
- Servislerde bulunan tüm hasta başı test cihazlarının (glukometre, vb.)
markası, modeli, seri numarası, üretici firma, satın alındığı tarih vb. bilgileri içeren bir
envanteri tutulur ve bu kayıtlar hastane yönetimince yetkilendirilmiş bir kişide
bulundurulur.
- Hasta başı test cihazında çalışacak klinik birim yetkilisi preanalitik, analitik ve
postanalitik evreler, kalite kontrol değerlendirme kuralları, cihazın temizliği ve
bakımı, güvenlikle ilişkili vb.konular hakkında eğitilir ve eğitim belgesi
dosyalanır.
- Hasta başı test cihazlarının kalibrasyon ve iç kalite kontrol sonu sonuçlarında
bir uygunsuzluk bulduğunda veya arıza durumunda sorunun çözümlenmesi
için ilgili firmayla iletişime geçilir.
- Bir hasta başı test cihazı ilk defa kurulduğu zaman ve sonuçların güvenilirliği
için uygun görülen aralıklarla belirlenmiş bir hasta serumu için, bu test
hastanenin laboratuarında da çalışılarak yöntem karşılaştırması yapılır.
- POCT cihazları ile çalışılmış olan tüm hasta sonuçları kayıt altında
tutulmalıdır.
- Hasta başı test cihazından alınan sonuçla ilgili şüphe duyulursa, klinikle
uyuşmuyorsa veya hastaya önemli bir girişim yapılmasını gerektiriyorsa
(örneğin glukometrenin glukoz sonucu hastaya insülin tedavisi yapılmasını
gerektiriyorsa) test hastane laboratuarında da çalışılmalı ve doğrulanmalıdır.
i) Soğutucuların İşleyişi
Kitlerin üretici firma tarafından belirtilmiş olan uygun ısı koşullarında saklanması için,
soğutucuların termometreler aracılığı ile ısı takipleri yapılır. Kayıtları dosyalanır.
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j) Temizlik, Dezenfeksiyon, Sterilizasyon Prosedürü
Laboratuar kaynaklı enfeksiyonların önlenmesi ve çalışanların sağlığının
korunmasına yönelik işlemlerdir.
a) Laboratuarda temizlik, dezenfeksiyon ve ilgili malzemelerin sterilizasyon işlemleri
için talimatlar bulunmalı ve uygulanmalıdır.
b) İlgili personele konu ile ilgili eğitimler verilmeli ve eğitim kayıtları tutulmalıdır.
k) Laboratuarın Çalışma Saatleri İçinde ve Dışında İşleyiş Prosedürü
Laboratuarın çalışma saatleri içinde ve dışında ulusal ve/veya uluslararası
standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hizmet vermesinin sağlanması,
laboratuar işleyiş prosedürüne göre gerçekleştirilir.
Tüm evrelerdeki süreç basamaklarında görülebilecek aksaklıkların kaydının tutulması
için hata ve gösterge izlem formu düzenlenir ve çözüm yolları da bu prosedürde yer
alır (otomasyondaki aksaklıklar, cihaz arızaları gibi sonuçların gecikmesine neden
olabilecek durumlarda doktor ve hastaları bilgilendirme şekli ve çözüm yolları vb.)
x Hata formu, laboratuar sorumlu hekimi tarafından gösterge oluşturmak üzere
incelenir
x Saptanan veriler doğrultusunda düzeltici ve önleyici faaliyet (DÖF)
prosedürüne uygun olarak DÖF istek formu doldurulur (eğitim, iş akış
şemasında değişiklik gibi)
x Form doldurulduktan sonra laboratuar uzmanı tarafından onaylanır.
l) Laboratuar Güvenlik Prosedürü
Laboratuar güvenliği, bir laboratuarın işleyişinin en temel özelliğidir. Laboratuarda
izlenecek güvenlik önlemleri aşağıdaki amaçlara yönelik olmalıdır:
Çalışanların sağlık ve güvenliğine gösterilecek önem bugün tüm işveren ve
laboratuar yöneticilerinin yükümlülüğü olarak kabul edilmektedir.
Amaç: Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak, kullanılan cihaz, malzeme ve hasta
örnekleri nedeniyle zarar görmelerini ve çevreye zarar vermelerini engellemektir. Bu
amaçla laboratuar çalışanlarının uyması gereken kurallar, kimyasal/biolojik maddeler,
yangın ve elektrik güvenliği vb. kurallar ile ilgili resmi bir laboratuar güvenlik
programı hazırlanmalı ve uygulanması sağlanmalıdır.
Güvenlik programının birinci maddesinde tüm laboratuar personelinin eğitimi yer
almalıdır ve eğitim kayıtları tutulmalıdır. Laboratuar çalışanları, laboratuar güvenliği
konusunda düzenli eğitilmeli, olası tehlikeler hakkında bilgi verilmeli, güvenlik
klavuzunu okumaları, uygulama ve prosedürleri izlemeleri zorunlu tutulmalıdır.
Programın ikinci kısmı, kabul edilen güvenlik standartlarının laboratuar ortamında
bulunduğunu güvence altına alan koşullarla ilgili olmalıdır.
Laboratuarımız Biogüvenlik Düzeyi 2 grubuna girmektedir.
Tüm maddelerin potansiyel olarak tehlikeli olduğu düşünülmeli ve hastaların kan ve
diğer vücut sıvıları potansiyel olarak enfekte kabul edilmelidir. Buna göre klinik
laboratuar çalışmaları sırasındaki temel standart önlemler şunlardır:
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 Eldiven kullanılması
 Ellerin yıkanması
 Koruyucu personel ekipmanı (Laboratuar önlüğü, göz ve tüm vücut
koruyucuları, maskeler, özel ayakkabılar, su geçirmez kolluklar v.b)
kullanılması
 Laboratuarın temiz tutulması
 Kesici-delici aletlere karşı korumadır.
Hastalardan örnek alınırken standart önlemler her zaman izlenmeli ve eldivenler,
giysiler, göz koruma gibi koruyucu personel ekipmanı (araç-gereç) (KPE)
kullanılmalıdır.
Programın ikinci kısmı, kabul edilen güvenlik standartlarının laboratuar ortamında
bulunduğunu güvence altına alan koşullarla ilgili olmalıdır.
Laboratuarda çalışma yasalarına göre, işverenlerin güvenlik araç-gereçlerini hazır
bulundurmaları gereklidir. Fakat çalışanların da; çalışma kurallarını bilme ve
uygulama, tehlikeyi hemen deneticilere bildirme, koruyucu personel araç-gereçlerini
kullanma, uluslararası uyarı işaretlerini bilme sorumlulukları vardır.
Tehlikeleri belirleyen uyarı işaretleri yalnız laboratuar personelini güçlü tehlikelere
karşı alarma geçirmek için değil, fakat yangın veya patlama gibi acil durumlardan
doğan özel tehlikeleri ayırt etmek için de son derece önemlidir.
Tehlike ayırt etme sistemine uygun olarak 2 veya daha
fazla derecelendirmesi olan tüm maddeler için büyük
bir baklava şekli içinde gruplanmış dört küçük baklava
şeklinde semboller bulunur. Soldaki mavi sağlık
tehlikesini, tepedeki kırmızı parlayabilme (yangın)
tehlikesini, sağdaki sarı maddelerin reaktivite-stabilite
durumunu (patlayabilen maddeler veya şiddetli
kimyasal değişim gösteren maddeler için kullanılır) ve
dipteki beyaz baklava özel tehlike bilgisi önlemini
işaret eder. Radyoaktivite, özgün biolojik tehlike,
aşındırıcı ve diğer tehlikeli elementlerin varlığını
gösterir. Tehlike derecesi 0 ile 4 arasında
gruplandırılmıştır. 4 en ciddi tehlikeyi gösterir.
Laboratuar personelinin ve ziyaretçilerin laboratuara giriş ve çıkışlarına ilişkin kurallar
belirlenmeli ve uygulanmalıdır.
Laboratuar temiz, düzenli ve işle alakası olmayan malzemelerden arındırılmış halde
tutulmalıdır.
Çalışılan yüzeyler, çalışma başlamadan önce ve tamamlandıktan sonra
dezenfektanlar ile sık sık temizlenmelidir.
Laboratuar mekanları, mobilyaları ve ekipmanlarının dekontaminasyonunda sıvı
dezenfektanlar kullanılmalıdır. Yüzeyler, sodyum hipoklorit (çamaşır suyu) solüsyonu
kullanılarak dekontamine edilebilir; Yüzey dezenfektanı olarak %1’ lik çamaşır suyu
hazırlanmalıdır. 1 litre suya 10 mL (10 cc) çamaşır suyu ya da 99 ölçü suya 1 ölçü
çamaşır suyu konarak hazırlanır.
Kan ve vücut sıvılarının temas ettiği yüzeylerin temizliğinde %10’ luk 1 litre suya 100
mL (100 cc) ya da 90 ölçü suya 9 ölçü çamaşır suyu konarak hazırlanır.
Laboratuarda sıçrama, dökülme ve aerosol oluşturan işlem ve teknikler, (klinik
materyal ile kültür ekimi gibi) yıllık olarak bakımı yapılmış biogüvenlik kabinleri
içerisinde yapılmalıdır.
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Dökülmelerin temizlenmesine ilişkin yazılı bir prosedür geliştirilmeli ve bu prosedür
takip edilmelidir.
Acil durumlarda ilkyardım malzemelerinin kullanımı ve izlenecek yol önceden
bilinmelidir.
Tehlike anında kullanılması gerekebilecek cihazların yeri (Örneğin yangın
söndürücüler, vb.) kullanılışı ve acil müdahalede izlenecek yöntem bilinmelidir.
Biolojik ve kimyasal tehlikelere karşı respiratörler kullanılmalıdır. Tüberkülozlu (tbc)
hastalar ile doğrudan çalışırken veya tbc tanısı konmuş veya şüphesi olan hastaların
havaya dağılan örnekleri ile çalışırken HEPA (High Efficiency Particulate
Arresting=yüksek etkinlikte partikül yakalayıcı) filtreli respiratörler takılmalıdır.
Mikrobiolojik kontamine atıklar (kültür plakları) otoklavlanıp dekontamine edildikten
sonra atılmalı ve kayıtları tutulmalıdır.
Tüm tıbbi atıklar tıbbı atık poşetlerinde toplanmalı, taşınmalı ve talimatlara uygun
şekilde yok edilmelidir. Evsel atıklar siyah, tıbbı atıklar ise kırmızı torbalarda
toplanmalıdır.
Kullanım sonrası artan sıvı tıbbi atıklar %60-65 Ca hipoklorit eklenmiş ağzı
kapatılmış kaplara boşaltılmalıdır.
Cihazlardan çıkan tıbbi atıklar, 1/10 çamaşır suyu ile doldurulmuş bidonlarda toplanır.
Bu bidonlar toplama işi bitince ayrıca nötralize işlemi yapılarak 30 dk. bekletildikten
sonra bol su eşliğinde sıvı tıbbi atık lavabosuna dökülür.
İğneler kullanıldıktan sonra plastik kılıfları, iğnenin batmasını önlemek için, tekrar
takılmamalıdır
Her türlü kesici, delici malzeme (injektörler, lam-lamel, bistüri uçları) tıbbi atıktır,
delinmeye dayanıklı ve sızıntı yapmayan üzerine biolojik tehlike sembolü yapıştırılmış
kaplar içine atılmalıdır. Bu kapların dörtte üçü dolduğunda içindekiler, yerel kurum
önlemlerine uygun olarak atılmalıdır.
Geri-dönüşümlü
kirli
malzeme;
mikrobiolojik
çalışmada
kullanılan
ve
mikroorganizmalarla kontamine olmuş tekrar kullanıma girmesi gereken her türlü kirli
cam ve diğer malzemedir. Doğrudan (poşetsiz) atık kovası içinde biriktirilir. Kova aşırı
doldurulmaz otoklavda steril edildikten sonra deterjanla yıkanıp bol su ile durulanır.
Kurutulduktan sonra ambalajlanarak üzeri etiketlenir pastör fırınında steril edildikten
sonra kullanılır.
Tıbbi Atıkların Hastane İçinde Taşınması: Özel nitelikli turuncu renkli elbise giyen
bu iş için eğitilmiş görevli personel tarafından yapılır. Görevli tüm personelin hepatit B
infeksiyonuna karşı bağışıklık durumu kontrol edilmeli, duyarlı olan personel
aşılanmalıdır. Tıbbi atık taşımada, depolamada ve bahçede görevli personele, ayrıca
tetanoz aşısı yapılmalıdır.
Atık taşıma araçları haftada en az bir kez dezenfekte edilir.
m) Laboratuarlarda Kullanılan Kitlerin ve Sarf Malzemelerinin Miat Kontrolleri
x
x

Laboratuar test sonuçlarının güvenilirliğinin sağlanması amacı ile;
laboratuarda saklanan kit ve sarf malzemeleri son kullanma tarihlerine dikkat
edilerek yerleştirilmelidir.
Kitlerin ve sarf malzemelerinin miat takipleri periyodik olarak yapılmalı ve
kayıt altına alınmalıdır.

39

n) Kit (Test) Verimlilik Hesaplanması
Hastane laboratuarında çalışılan testlerin verimli kullanılıp kullanılmadığının
değerlendirebilmesi için, kit verimlilik hesaplanması aşağıdaki şekilde yapılır:
Kit (Test) Verimliliği=

Hasta örneği sayısı
Toplam Örnek Sayısı

Toplam örnek sayısına, hasta örnekleri sayısından başka, testlerin
kalibrasyonunda kullanılan test sayısı, kontrollerde kullanılan test sayısı ve
tekrarlanan test sayısı dahil edilmelidir.
6. a) ACİL TESTLER ve ÇALIŞMA İŞLEMLERİ
Tablo 5.
Kırmızı veyaSarı kapaklı tüp
Albumin
T.Protein
Glukoz
Üre Azotu (BUN)
Ürik Asit
Kreatinin
AST
GGT
LDH
CK
CK-MB
ALP
ALT
Amilaz
Lipaz
Bilirubin (Direkt)
Bilirubin (Total)
Kalsiyum
Magnezyum
Troponin I
Elektrolit Paneli (Na+, K+,
Cl-)
CRP
E-HCG
B-Natriüretik Peptid -ProBNP

KLİNİK LABORATUAR ACİL TESTLERİ
Mor kapaklı tüp (EDTA’lı)

Mavi kapaklı tüp (Sitratlı)

Hemogram (24 parametre..+ PLT)*
Kan grubu (ABO +Rh)*
ESR
Amonyak

Protrombin Z.
aPTT
D-Dimer

İdrar
Tam İdrar Analizi*
Mikroalbüminüri

Yeşil kapaklı tüp (Heparinli)
D-Dimer
Troponin-I (Tn-I)

Dışkı (Gaita)
Gizli Kan*
Dışkı, Mikroskopik inceleme*
Rota virus, Adeno virus
E.Hystolitica (Amip) antijeni
Parazit

Mikrobiolojik İnceleme
Kan Kültürü

Kart Testler
Strep A Antijeni
İnfluenza A, B Antijeni

Sonuç verme Zamanı : * işaretliler, laboratuara kabulunden 15-30 dk. , diğerleri 30-60 dk.sonra
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6. b) LABORATUARIMIZDA YAPILAN TESTLER ve ÇALIŞMA İŞLEMLERİ

AKTİVE PARSİYEL TROMBOPLASTİN ZAMANI
Sinonim: APTT
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 1 saat
Örnek Türü: Sitratlı plazma
Yöntem: Koagülometrik
Örnek Kabı: Mavi kapaklı Biokimya tüpü
Örnek Saklama: -20o C’da 14 gün
Klinik Kullanımı: Pıhtı oluşumunda, intrensek sistemin ve genel yolun değerlendirilmesi,
heparin tedavisinin monitorize edilmesinde, ayrıca Dissemine İntavasküler Koagülasyon
(DİK), karaciğer yetmezliği, dolaşan antikoagülanlar ve K vitamini yetersizliğinin
değerlendirilmesinde kullanılır.
Antikoagülan tedavi alanlarda kontrolün 1.5-2.5 katı olmalıdır
Yükseldiği durumlar: Konjenital ve kazanılmış faktör eksiklikleri, karaciğer sirozu, K vitamini
eksikliği, lösemi, DİK, heparin uygulanması, hipofibrinojenemi, von Willebrandt hast. hemofili
Azaldığı durumlar: DİK’in erken dönemi, yaygın kanser
Örnek Ret Kriteri: Hemoliz, pıhtı, yetersiz örnek, lipemi, uygun olmayan kan/antikoagülan
Referans Aralığı: 24 – 35 sn
ALANIN AMINOTRANSFERAZ
Sinonim: ALT, SGPT
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 2 saat
Örnek Türü: Serum
Yöntem: Otoanalizör ile spektrofotometrik
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Klinik Kullanımı:
Karaciğer fonksiyon testlerinden biridir.
Yükseldiği durumlar: Karaciğer hastalıkları (Hepatit,siroz, Reye sendromu, Karaciğer
metastazları) safra yolları obstrüksiyonu,alkolizm, kas zedelenmeleri, muskuler distrofiler,
akut pankreatit, konjestif kalp yetmezliği, myokardit, böbrek yetmezliği ve hepatotoksik
ilaçlar, yoğun egzersiz, şok, konvülziyonlar,ayakta durma
Azaldığı durumlar: Azotemi, malnütrisyon, kronik alkolik karaciğer hastalığı, ilerlemiş kronik
böbrek dializi
Örnek Ret Kriteri: Hemoliz
Referans Aralığı:
E: 5 – 45 U/L
K: 5 – 34 U/L
ALBUMİN (Serum)
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 2 saat
Örnek Türü: Serum
Yöntem: Otoanalizör ile spektrofotometrik
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Klinik Kullanımı: Karaciğerde sentezlenir. Total proteinin yaklaşık % 60’ını oluşturur.
Nutrisyonel durum ve onkotik kan basıncı hakkında bilgi verir. Proteinürili böbrek
hastalıklarının izlenmesinde kullanılır.
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Yükseldiği durumlar: Dehidratasyon ve ampisilin kullanımı
Azaldığı durumlar: iv beslenme, hızlı hidrasyon, siroz ve diğer karaciğer hastalıkları
alkolizm, gebelik, nefrotik sendom, malabsorbsiyon, malnutrisyon, neoplaziler, protein
kaybettiren enteropatiler (Crohn hast, ülseratif kolit),hipertiroidizm, yanıklar, uzamış
immobilizasyon, inflamatuar hastalıklar, kalp yetmezliği ve diğer kronik hastalıklar
İ.V.sıvı tedavisi verilmiyor veya karaciğer böbrek hastalığı yoksa, serum albümin düzeyinin
düşük olması vücuttaki protein rezervinin azaldığını gösterir.
Albumin, prealbumin ve transferrin birlikte negatif akut faz reaktanı olarak kabul edilir.
Örnek Ret Kriteri: Uzamış turnike uygulaması, hemolizli örnek, eksik serum serumu
ayrılmadan kırmızı kapaklı biokimya tüpünde beklemiş kan
Referans Aralığı: 3,5 – 5,5 g/dL
ALKALEN FOSFATAZ
Sinonim: ALP
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 2 saat
Örnek Türü: Serum
Yöntem: Otoanalizör ile spektrofotometrik
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Klinik Kullanımı:
Karaciğer, safra kesesi ve kemik dokusuna bağlı hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır.
Bilyer obstrüksiyon, bilyer atrezi, siroz, osteitis deformans, hiperparatiroidizm, Paget hast,
infiltratif karaciğer hastalıkları, enfeksiyoz mononükleoz, metastatik kemik tümörleri,
metabolik kemik hastalıkları, viral hepatitler, gebelik, konjestif kalp yetmezliği ve çocukların
büyüme dönemlerinde ALP düzeyi artar.
Örnek Ret Kriteri: Hemoliz
Referans Aralığı:
0-16 yaş < 640 IU/L
16-18 yaş <480 IU/L
> 18 yaş 38-155 IU/L

AMİLAZ
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 2 saat
Örnek Türü: Serum
Yöntem: Otoanalizör ile spektrofotometrik
Klinik Kullanımı: Pankreas fonksiyon testlerinden biridir. Pankreas hastalıklarının
değerlendirilmesinde kullanılır. Kandaki amilazın genellikle 1/3 pankreas, 2/3 tükrük bezleri
kaynaklıdır.
Yükseldiği durumlar: Pankreatit, parotis bezi infeksiyonları, intestinal obstrüksiyon ve
infarktüsler, diabetik ketoasidoz, ektopik gebelik, alkol kullanımı …
Azaldığı durumlar: Pankreas yetmezliği, kistik fibrozis, hepatik nekrozis
Örnek Ret Kriteri: Hemoliz
Referans Aralığı: 10-100 IU/L
ASPARTAT AMINOTRANSFERAZ
Sinonim: AST,SGOT
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 2 saat

42

Örnek Türü: Serum
Yöntem: Otoanalizör ile spektrofotometrik
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Klinik Kullanımı: Karaciğer, kalp, iskelet kası en çok bulunduğu dokulardır.
Yükseldiği durumlar:
Kalp hastalıkları: Akut Myokart infarktüsü (AMİ), kardiak operasyonlar, kalp yetmezliği
Karaciğer Hastalıkları: Kronik hepatitler,hepatik infeksiöz mononükleoz, karaciğer
hasarı,siroz,kolanjit, tıkanma sarılığı
Diğer durumlar: İskelet kası hasarı ve inflammatuar hastalıkları ağır eksersiz, ciddi yanıklar,
hipotiroidizm, malign hipertermi, talasemi major
Azaldığı durumlar: Vit. B6 eksikliği, üremi
Örnek Ret Kriteri:Hemoliz
Referans değerler: E: 5- 45 IU/L
K : 5-34 IU/L

BİKARBONAT
Sinonim: HCO3¯
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 60 dk.
Örnek Türü: Heparin’li plazma, serum
Örnek Kabı: Yeşil kapaklı Biokimya tüpü (Plazma), sarı kapaklı (serum)
Örnek Alma ve Transport Koşulları: Örnek alınırken ve laboratuara gönderilirken anaerobik
koşullara uyulmasına dikkat edilmelidir. Bekletilen örneklerde HCO ¯ düşer
Yöntem: Spektofotometrik
Klinik Kullanımı: Asit/baz dengesinin değerlendirilmesi
Yükseldiği durumlar: Metabolik alkaloz, kronik kusma, kompanse respiratuar asidoz,
yüksek hacimli gastrik emilim, aldosteronizm, morfin- barbitürat-kortikosteroid ve bazı diüretik
ve laksatiflerin kullanımı
Azaldığı durumlar: Metabolik asidoz, kompanse respiratuar alkaloz, etilen glikol
zehirlenmesi, metanol ve salisilat toksisitesinin geç evreleri, asetazolamid ve siklosporin
kullanımı
Örnek Ret Kriterleri: Beklemiş örnek
Referans Aralığı: 23-29 mEq/L
BİLİRUBİN (Direkt)
Sinonim: Konjuge Bilirubin
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 2 saat
Örnek Türü: Serum
Yöntem: Otoanalizör ile spektrofotometrik
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Klinik Kullanımı: Karaciğer ve safra kesesi fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.
İntrahepatik ve ekstrahepatik safra yolları tıkanıkları, kolestazis, hepatosellüler hasar, DubinJohnson sendromu ve Rotor sendromunda serum direkt bilirubin düzeyi artar.
Örnek Ret Kriteri: Hemoliz, eksik serum, serumu ayrılmadan tüpte beklemiş ya da ışıkta 30
dk. beklemiş örnek
Referans Aralığı: < 0,3 mg/dL
İndirekt Bilirubin= Total Bilirubin – Direkt Bilirubin (a
a T. Bilirubinin % 10’u)
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BİLİRUBİN (Total)
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 1 saat
Örnek Türü: Serum
Yöntem: Otoanalizör ile spektrofotometrik
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Klinik Kullanımı: İndirekt (unkonjuge) bilirubin çoğunlukla yeni doğanlarda görülür. T.
Bilirubin ise herhangi bir karaciğer bozukluğu olmadan eritrositlerin erken yıkılmaları ve
yetersiz eritropoezden ileri gelir. Genetik hastalıklardan Criggler -Najar ve Gilbert
sendromlarında bilirubin normal oranda konjuge olamaz ve unkonjuge bilirubin artışına
neden olur. Tersine safradaki blokaj veya anormal permeabiliteye bağlı olarak bilirubinin ve
diğer safra bileşenlerinin geçişi gecikerek konjuge bilirubindeki artışa neden olur.
Yükseldiği durumlar: Eritroblastozis fetalis, hemolitik sarılık, büyük hacimli kan
transfüzyonu, hemoliz, hemolitik anemi, pernisiyöz anemi, siroz, Dubin-Johnson ve Gilbert
sendromları, ilaçlar
Örnek Ret Kriteri: Hemoliz, eksik serum, serumu ayrılmadan tüpte beklemiş ya da ışıkta 30
dk. beklemiş örnek
Referans Aralığı: < 19 yaş
0,2 – 1,2 mg/dL
> 19 yaş
1,4 mg/dL
CA 15-3
Sinonim: Kanser Antijeni 15-3
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 3 saat
Örnek Türü: Serum 0,5 mL
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Yöntem: Kemiluminosens (CMIA)
Klinik Kullanımı: Meme kanserinin tanısı, evrelenmesi, nüks ve tedavinin izlenmesinde kullanılır.
% 25’ten fazla CA 15-3 artışı gözlenen hastaların çoğunda (%96) hastalık progresyonu vardır.
% 50’ten fazla CA 15-3 düşüşü gözlenen hastaların %100’üne yakın bir kısmında da tevaviye iyi
yanıt vardır. Bazı beniğn ve maliğn hastalıklarda (fibrokistik meme hastalığı, hepatit, siroz, Tbc,
SLE ve akciğer-ovaryum-pankreas-kolon-karaciğer kanserleri) CA 15-3 artışı görülebilir. Bu test
tarama testi olarak kullanılmamalıdır.
Örnek Ret Kriterleri: Hemoliz, lipemi, ikter
Referans Değerler: < 25 U/mL
CA 19-9
Sinonim: Kanser Antijeni 19-9
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 3 saat
Örnek Türü: Serum 0,5 mL
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Yöntem: Kemiluminosens (CMIA)
Klinik Kullanımı: Tüm gastrointestinal sistem (GI) kanserleri (pankreas-kolanjiokarsinom- kolon vb.)
ve diğer adenokarsinomlarda CA 19-9 düzeyi artar. Pankreatik kanserlerde duyarlılığı %70-80 dir.
CA 19-9 düzeyi ile tümör kitlesi arasında ilişki yoktur. CEA ile beraber kullanıldığında mide kanseri
nüksünün saptanmasında duyarlılığı % 94’e kadar artar. Ayrıca GI sistemin beniğn hastalıklarında da
(Kr. Pankreatit, kolesistit, kolanjit, siroz, safra taşı vb.) CA 19-9 düzeylerinde yükselme olabilir. Ancak
tarama testi olarak kullanılmamalıdır.
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Örnek Ret Kriterleri: Hemoliz, lipemi, ikter
Referans Değerler: < 37 U/mL
CA 125
Sinonim: Kanser Antijeni 125
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 3 saat
Örnek Türü: Serum 0,5 mL
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Yöntem: Kemiluminosens (CMIA)
Örnek Alım Koşulları: Ovülasyon ve menstrüasyon dönemleri dikkate alınmalıdır.
Klinik Kullanımı: Özellikle Over kanserinin seyrini, tedaviye yanıtını ve rekürrensleri izlemede
kullanılır. Seröz, endometrial, şeffaf hücreli ve undifferansiye over karsinomları, endometrium
ve Fallop tüplerinin adenokarsinomları, bazı non-jinekolojik maliğniteler ve bazı beniğn durumlarda
(hamilelik, menstrüasyon, peritoneal ve plevral inflamasyon, over kistleri, endometriozis) CA 125
düzeyi artar. Sağlıklı kişilerin % 1 inde referans değerin üzerinde yükseklik olabildiğinden kanser
tarama testi olarak kullanılmamalıdır.
Örnek Ret Kriterleri: Hemoliz, lipemi, ikter
Referans Değerler: < 35 U/mL
Normal popülasyonun %1-2 inde 35 U/mL’nin üzerinde değerler olabilir
CEA
Sinonim: KarSİno-embrionik Antijen
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 3 saat
Örnek Türü: Serum 0,5 mL
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Yöntem: Kemiluminosens (CMIA)
Klinik Kullanımı: Özellikle kolo-rektal kanserler ve ileri evre meme kanserlerinin izlenmesinde
kullanılır. Kolon, rektum, akciğer, meme, karaciğer, pankreas, prostat, mide ve over kanserlerinde CEA
düzeyi artar. Batındaki beniğn hastalıklarda (ülseratif kolit, polipozis vb), beniğn meme hastalıkları,
pulmoner enfeksiyonlar, anfizem ve böbrek yetmezliklerinde CEA artabilir. Ayrıca,
sigara
içenlerde de CEA düzeyi hafif yüksektir. Bu nedenle, tarama testi olarak kullanılmamalıdır.
Örnek Ret Kriterleri: Aşırı hemoliz, lipemi, ikter
Referans Değerler: < 5 ng/mL
C-REAKTİF PROTEİN
Sinonim: CRP
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 2 saat
Örnek Türü: Serum
Yöntem: İmmunonefelometrik
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Klinik Kullanımı: Non-spesifik bir akut faz reaktanıdır. İnfeksiyon ve inflamasyonların
değerlendirilmesinde kullanılır. Viral ve spiroketal infeksiyonlarda artmadığından özellikle
bakteriyel infeksiyon tanısında değerlidir. Yüksekliği koroner kalp hastalığı riskinin erken bir
göstergesi olduğundan, koroner kalp hastalığı için risk taraması amacıyla da kullanılır.
Ayrıca romatoid arttritte 5 mg/dL’den yüksek konsantrasyonlar erozyonların ilerlediğinin
göstergesidir.
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Referans Değerler: < 3 mg/L
Kardiak Risk:
Düşük: < 1.0 mg/L
Orta:
1.0 – 3.0 mg/L
Yüksek: > 3.0 mg/L
CROSS-MATCH
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 60 dakika
Örnek Türü: Sitratlı plazma/EDTA’lı kan
Örnek Kabı: Mor kapaklı Biokimya tüpü
Yöntem: DG-Gel Kartlı sistem
Klinik Kullanımı: Donör uygunluk testi. Bu test, in vitro test olup, in vivo antijen/antikor
reaksiyonlarını önlemek için kullanılır. Donörün eritrositleri ile alıcının serumu arasında
aglütinasyon olup olmadığına bakılır.
Örnek Ret Kriterleri: Hemoliz, pıhtı, eksik bilgilendirme
D-DİMER
Sinonim: Fibrin Yıkım Ürünleri (FDP)
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 2 saat
Örnek Türü: Sitratlı plazma
Örnek Kabı: Mavi kapaklı Biokimya tüpü
Yöntem: Koagülometrik (Immunotürbidimetrikassay)
Klinik Kullanımı: D-Dimer testi trombin ve plazmin aktivitesini değerlendirir. Fibrinolizis
Sırasında oluşan fibrin yıkım ürünüdür. D-Dimer, derin ven trombozunun tedavisinin
İzlenmesinde ve nüks riskini göstermede kullanılabilir.
Yükseldiği durumlar: Fibrinolizis, trombolitik veya doku plazminojen aktivatör ile fibrinolitik
tedavi sırasında, derin ven trombozu, pulmoner embolizm, arteryel tromboembolizm,
dissemine intravasküler koagülasyon (DİK), gebelik, malignensi, post-operatif
Örnek Ret Kriteri:
Uygun olmayan tüp ve kan/ antikoagülan oranları, pıhtılı, hemolizli örnekler
Referans Değerler: < 0,5 Pg/mL
DİREKT COOMB’S TESTİ
Sinonim: Direkt Antiglobulin Testi (DAT), Anti-Human Globulin (AHG)Test
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 1 saat
Örnek Türü: EDTA’lı Tam Kan (2 mL) oranında olmalı ve 4 saatten fazla beklememiş olmalı)
Örnek Kabı: Mor kapak Biokimya tüpü
Yöntem: Aglütinasyon
Klinik Kullanımı: Bu test hemolizi veya hemolitik transfüzyon reaksiyonlarını araştırmak ve
eritrositler üzerindeki antikorları saptamak için kullanılır. Test, globülinlerle kaplı eritrositlerin,
anti-human globülin (AHG) antikorları tarafından aglütinasyonunun uyarılmasına dayanır.
D.Coomb’s testi; yenidoğanın hemolitik hastalığı, otoimmun hemolitik anemiler, kan
transfüzyonları ile gelişen hemolitik anemilerde pozitif olur.
Örnek Ret Kriteri: Hemoliz, Lipemi, İkter
Referans Değerler: Negatif
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ERİTROSİT SEDİMENTASYON HIZI
Sinonim: Sedimentasyon, ESR
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 1 saat
Örnek Türü: Sitratlı Kan (Na sitrat 1/5 oranında olmalı ve 4 saatten fazla beklememiş olmalı)
Yöntem: Kapalı sistem
Örnek Kabı: Siyah kapaklı tüp
Analiz Cihazı: Sedy 40
Klinik Kullanımı: İnflamatuar hastalıklar, akut ve kronik infeksiyonlar, doku nekrozu,
temporal arterit, maligniteler, romatoid hastalıklar ve otoimmun hastalıkların tanısı ve
izlenmesinde kullanılır.
ESR etkilenmediği durumlar: Şişmanlık, son yenilen yemek, aspirin ve NSAİD’lar, vücut
ısısı
Örnek Ret Kriterleri: Hemoliz, aşırı lipemi, pıhtılı olması, yetersiz örnek
Referans Değerleri:
E: <15 mm/h
K: <20 mm/h
ESTRADİOL
Sinonim: E 2; E-estradiol
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 3 saat
Örnek Türü: Serum 0,5 mL
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Yöntem: Kemiluminosens (CMIA)
Klinik Kullanımı: Başlıca ovaryumlar tarafından sentezlenen vücuttaki en güçlü östrojendir. Erken
Puberte, amenore, ovülasyon indüksiyonunun izlenmesi ve erkeklerde jinekomastinin
Değerlendirilmesinde kullanılır.
Örnek Ret Kriterleri: Aşırı hemoliz, lipemi, ikter
Referans Değerler: Yaşa göre referans aralıkları (pg/mL)
Çocuk (<10 yaş) < 15 pg/mL
Erkek: 10-50 pg/mL
Kadın:
Foliküler Faz: 50-350 pg/mL
Siklüs ortası: 150-750 pg/mL
Luteal Faz: 30-450 pg/mL
Menopoz:
d 20 pg/mL
FERRİTİN
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 3 saat
Örnek Türü: Serum 0,5 mL
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Yöntem: Kemiluminosens (CMIA)
Klinik Kullanımı: Vücuttaki demir depolarının göstergesidir. Sağlıklı bir kişide 1 ng/mL
Serum Ferritin’i 8 mg depolanmış demiri gösterir. Mikrositik anemi, demir depo /metabolizma
Hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır. Ferritin aynı zamanda “Akut Faz Reaktan” proteinidir.
Yüksek değerler, demir depolarını göstermez, akut inflammatuar hastalıklar, metastatik kanser,
lenfomalar gibi maliğniteleri gösterir.
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Referans Aralıklar: ng/mL
Çocuklar: Yaşa göre referans aralıkları
Yenidoğan: 25-200 ng/mL
1 aylık:
200-600 ng/mL
2 -5 ay:
50-200 ng/mL
6 ay -15 yıl:
7- 142 ng/mL
Erkek:
12-300 ng/mL veya
Kadın:
13 -150 ng/mL veya

12-300 Pg/L
13 -150 Pg/L

FOLAT
Sinonim: Folik asit
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 3 saat
Örnek Türü: Serum 0,5 mL
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Yöntem: Kemiluminosens (CMIA)
Klinik Kullanımı: Megaloblastik ve makrositik anemilerin değerlendirilmesinde önem taşır.
Dietle folat alımının azalması, hemodializ, malabsorpsiyon, hamilelik, kronik alkolizm ve
fenitoin vb. bazı ilaçlar serum folat düzeyini düşürürken, vejeteryan diet ile folat düzeyi artar.
Örnek Ret Kriterleri: Aşırı hemoliz, lipemi
Referans Aralıklar: 3,1 – 17,5 ng/mL

FOLİKÜL STİMÜLAN HORMON
Sinonim: FSH
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 3 saat
Örnek Türü: Serum 0,5 mL
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Yöntem: Kemiluminosens (CMIA)
Klinik Kullanımı: Hipofiz fonksiyonun değerlendirilmesinde kullanılır. Özellikle primer ve
sekonder over yetmezliğinin ayırıcı tanısında değerlidir. Hipogonadizmde aşırı FSH, gonadal
yetersizliği gösterir. FSH, kadında infertilite değerlendirilmesinde, menstrüel siklüs fazlarının
saptanmasında ve erkekte testis disfonksiyonun değerlendirilmesinde önem taşır.
Örnek Ret Kriterleri: Hemoliz, lipemi
Referans Değerler: Yaşa göre referans aralıkları (mIU/mL)
Erkek:
Kadın:
< 2 yaş: <2,3
< 2 yaş: <8,6
< 6 yaş: <1,8
< 6 yaş: <4,9
< 11 yaş: <1,7
< 11 yaş: <3,5
< 21 yaş: <10,4
< 21 yaş: <10,4
> 21 yaş: 1,4 -18,1
> 21 yaş:
Foliküler Faz: 2,8-11,3
Luteal Faz: 1,2- 9
Menopoz: 21,7 - 153
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GAİTADA GİZLİ KAN
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 60 dk.
Örnek Türü: Taze Gaita
Örnek Kabı: Temiz, ağzı kapaklı kap
Örnek Alma: Örnek 30 dk. İçinde laboratuara ulaştırılmalıdır. Hastalar üç gün önceden liften
zengin gıda rejimi uygulamalıdır, C vitamini almamalıdır. Kadınlarda menstrüasyon
döneminde test yapılmamalıdır.
Yöntem: Guaiac
Klinik Kullanımı: Gastrointestinal sistem (GİS) kanamalarının araştırılması
Örnek Ret Kriterleri: Beklemiş örnek ve uygun diet yapmamış hasta örneği, gaita bulaşmış
kap
Referans Değerleri: Negatif
GAMA GLUTAMIL TRANSFERAZ
Sinonim: J- Glutamil transferaz, GGT, Gama GT, Gama glutamil transpeptidaz
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 2 saat
Örnek Türü: Serum
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Örnek Toplama Özellikleri: En az 10 saatlik açlık sonrası kan alınmalıdır.
Yöntem: Otoanalizörle spektrofotometrik
Klinik Kullanımı: Karaciğer fonksiyon testlerinden biridir. Alkol ve ilaçların karaciğer üzerine
toksik etkisinin izlenmesinde kullanılır. Obstrüktif sarılık, intrahepatik kolestaz, pankreatitve
karaciğerdeki metastatik karsinomlarının tanısında da değerlidir. Kronik alkol alımına bağlı
karaciğer hasarında erken artış gösterir. Karaciğer tümörlerinde çok yükselir. Serum GGT
düzeyi karaciğer hastalıklarında ALP ile paralel iken, kemik hastalıklarında bu paralellik
yoktur.
Örnek Ret Kriteri: Hemoliz
Referans Aralığı:
E: 9 – 55 IU/L
K: 8 – 40 IU/L <15 yaş: 8 – 40 IU/L
GLUKOZ:
Sinonim: Açlık Kan Şekeri, AKŞ.
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 2 saat
Örnek Türü: Serum
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Örnek Toplama Özellikleri: 8 saatlik açlık sonrası kan alınmalıdır.
Yöntem: Otoanalizörle spektrofotometrik
Klinik Kullanımı: Karbonhidrat metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır. Açlık
glukozu t 126 mg/dL veya 2 saat postprandial glukoz düzeyi t 200 mg/dL ise, Diabetes
Mellitus tanısını destekler
Yükseldiği durumlar: Diabetes Mellitus, stres, infeksiyonlar, AMI, Cushing sendromu,
feokromasitoma, akromegali, bozulmuş glukoz toleransı, diüretik tedavisi, glukagonoma
Azaldığı durumlar: Açlık, İnsulinoma, yaygın karaciğer hast. hipopituitarizm, hipotiroidizm,
Addison hast.

49

Örnek Ret Kriteri: Serumu ayrılmadan kırmızı kapaklı tüpte beklemiş kan, hemoliz, yetersiz
serum.
Referans Aralığı: : 70 – 110 mg/dL
yetişkin (>60 yaş)
70-100 mg/dl
yetişkin (<60 yaş)
40-60 mg/dL
yenidoğan
60-100 mg/dL
çocuk
E- hCG (Kantitatif)
Sinonim: E-hCG, human chorionic gonadotropin, gebelik testi
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 3 saat
Örnek Türü: Serum
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Yöntem: Kemiluminosens (CMIA)
Klinik Kullanımı: Başlıca gebeliğin tanısı, ektopik gebelik şüphesinin ve anormal intrauterin
gebeliklerin saptanmasında kullanılır. İdrarda hCG testi, ilk periodu geçirdikten sonraki, ilk
haftada normal gebeliğin tanısı için yeterlidir. Bununla beraber kalitatif serum gebelik testi
gebeliği daha erken saptar. B-hCG, trofobastik kanserlerin izlenmesinde, hastanın tedaviye
yanıtında ve hastalık nüksünün saptanmasında kullanılır. Ayrıca mol hidatiform,
koryokarsinom, testis tümörü ve overin germ hücreli tümörlerinin değerlendirilmesi ve
izlenmesinde kullanılır.
Azaldığı durumlar: Düşük tehdidi, tam olmayan düşüklü fetus durumlarında
Örnek Ret Kriteri: Hemoliz, lipemi, ikter
Referans değerler: K: < 12 yaş < 2 mIU/mL
>12 yaş
< 6 mIU/mL
E: < 2 mIU/mL
Gebelik (hafta):
<1
2
3
4
5
6-8
12

mIU/mL
5- 50
50- 500
100- 10 000
1000- 30 000
3.500- 115 000
12 000- 270 000
15 000- 220 000

HEMOGLOBİN A1c
Sinonim: HbA1c, Glikolize hemoglobin
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 60 dk.
Örnek Türü: EDTA’lı tam kan, minimum 3 mL
Örnek Kabı: Mor kapaklı Biokimya tüpü
Yöntem: Fluorescence Immınoassay FIA)
Klinik Kullanımı: Yetişkinlerde Hb’nin % 98’i HbA’dır. Bunun %7’si A1’dir.Bu tür hızla
glikozillenmeye eğilimlidir.HbA1’in üç bileşeni vardır:HbA1 a, HbA1b, HbA1c.Total A1’in %2-4’ü
olan HbA1c, DM’lu hastalarda diabetin uzun süreli izlenmesinde kullanılır. Son 4-8 hafta
içindeki ortalama kan glukoz konsantrasyonunu gösterir. Halk arasında “3 aylık şeker” diye
adlandırılır. Eritrositlerin yaşam sürelerinin kısaldığı Hb’lerin varlığı ve diğer hemolitik
anemiler düşük değerlere neden olurken demir eksikliği eritrositlerin yaşam süresini uzatarak
yanlık yüksek sonuçlara yol açar.
Örnek Ret Kriterleri: Aşırı hemoliz, pıhtılı, yetersiz örnek
Referans Aralığı: % 4-6
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HEMOGRAM
Sinonim: Tam Kan Sayımı CBC (complete blood count)
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 10 dk.
Örnek Türü: EDTA’lı tam kan
Örnek Kabı: Mor kapaklı Biokimya tüpü
Yöntem: Fluorescence Flow Cytometry (FFC)
Klinik Kullanımı: Hastanın genel sağlık durumunu gösterir. Hematolojik hastalıklar, akutkronik infeksiyonlar, ameliyat öncesi vb. durumlar
Örnek Ret Kriterleri: Pıhtılı, yetersiz örnek
İNDİREKT COOMB’S TESTİ
Sinonim: Antikor Tarama Testi
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 1 saat
Örnek Türü: Serum,100 PL
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Yöntem: Aglütinasyon
Klinik Kullanımı: Bu test, Rh(-) hamilelerde yenidoğanın hemolitik hastalığı (eritroblastozis fetalis)
riskinin belirlenmesi için yapılır. Testin amacı hemolizin nedeninin, hasta serumunda eritrositleri
aglütine eden (MajorABO/Rh dışında) minör antikorların bulunup bulunmadığını araştırmaktır.
Örnek Ret Kriterleri: Aşırı hemoliz, lipemi, ikter, kontaminasyon
Referans Değerleri: Negatif veya Aglütinasyon yok
İNSULİN
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 3 saat
Örnek Türü: Serum, 0,5 mL
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Yöntem: Kemiluminosens (CMIA)
Örnek Alım Koşulları: Klinisyenin isteğine göre açlık veya toklukta çalışılabilir. Açlık örneği
için 8-12 saatlik sabah açlığı gereklidir. Ayrıca hastaoral hipoglisemik ilaç veya insülin
kullanmamış olmalıdır.
Klinik Kullanımı: Tip I ve Tip II Diabetes Mellitus(DM), hipoglisemi, insulinoma (Langerhans
adacık tümörü) ve insüline dirençli diabetin değerlendirilmesinde kullanılır. İnsulinoma, reaktif
hipoglisemi, fazla insülin alınması, Cushing sendromu, Tip I DM, feokromasitoma ve
akromegalide insülin düzeyi artarken, pankreas E hücre harabiyetinde insülin düzeyi düşer.
Açlık İnsulin testi ile beraber açlık kan glukozu testi de istendiğinde insülin rezistansı için
HOMA-IR değeri (Bak s.21) hesaplanarak verilir.
Örnek Ret Kriterleri: Hemoliz,
Biolojik Referans Aralığı: PIU/mL
Açlık PIU/mL
Tokluk PIU/mL
< 7 gün
3-20
16-166
> 7 gün
5-25
16-166
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KALSİYUM
Sinonim: Ca2+
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 2 saat
Örnek Türü: Serum
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Yöntem: Otoanalizörle spektrofotometrik
Hastanın Hazırlanması: 10 saatlik sabah açlığı gereklidir. Kan kalsiyum düzeyi 02.00 – 04.00
saatleri arasında en düşük, saat 20.00’de ise en yüksektir.
Klinik Kullanımı: Paratiroid fonksiyonunu ve kalsiyum metabolizmasını değerlendirmek için
kullanılır. Vücuttaki en yaygın 5. elemettir. % 99’u kemik ve dişlerde hidroksiapatit şeklinde
bulunur. Plazma kalsiyumu: 1.protein bağlı (%45); 2. sitrat, laktat, fosfat ve, bikarbonatla
kompleks yapmış ve küçük diffuz iyonlar (%10), 3. iyonize (%45).
Yükseldiği durumlar: Primer ve tersiyer hiperparatiriodizm, kemik metastazları, çeşitli
maligniteler, polisitemia vera, feokromasitoma, sarkoidozis, vitamin D intoksikasyonu
süt/alkali sendomu, tirotoksikozis, akromegali ve dehidratasyona neden olan durumlar
Azaldığı durumlar: Hipoparatiroidizm, Vitamin D eksikliği, kronik böbrek yetmezliği,
magnezyum eksikliği, akut pankreatit, hiperfosfatemi, sistinozis, osteomalizi, alkolizm,
hepatik siroz ve hipoalbuminemi
Örnek Ret Kriterleri: Aşırı hemoliz, uygun olmayan tüple örnek alınması
Referans Aralığı: 8,6 – 10,3 mg/dL
KAN GRUPLARI ve Rh
Sinonim: ABO grupları
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 30 dk.
Örnek Türü: EDTA’lı tam kan
Örnek Kabı: Mor kapaklı Biokimya tüpü
Yöntem: Jel kart aglütinasyon sistemi
Klinik Kullanımı: Kan grupları ve Rh tiplendirmesi
Örnek Ret Kriterleri: Hemoliz
KAN pH
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 90 dk.
Örnek Türü: Heparin’li tam kan
Örnek Kabı: Yeşil kapaklı Biokimya tüpü (Kan gazı enjektörü)
Yöntem: ISE
Klinik Kullanımı: Asit/baz dengesinin değerlendirilmesi
Örnek Ret Kriterleri: Beklemiş örnek
Referans Aralığı: 7.35-7.45
KLORUR
Sinonim: Cl
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 2 saat
Örnek Türü: Serum
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Yöntem: İyon selektif elektrod (ISE)
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Klinik Kullanımı: Elekrolit dengesi ve asit baz ile su metabolizmasının değerlendirilmesinde
kullanılır.
Yükseldiği durumlar: Dehidratasyon, renal tübüler asidoz, akut böbrek yetmezliği, diabetes
insipidus, salisilât inoksikasyonu, kistik fibrozis ve respiratuar alkaloz
Azaldığı durumlar: Aşırı kusma, aldosteronizm, respiratuar asidoz ve su intoksikasyonu
Örnek Ret Kriterleri: Hemoliz
Referans Aralığı: 96 – 110 mmol/L
KOLESTEROL (Total)
Sinonim: Total Kolesterol
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 2 saat
Örnek Türü: Serum 0,5 mL
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Yöntem: Otoanalizörle spektrofotometrik
Klinik Kullanımı:.Vücut kolesterolünün bir kısmı besinle alınır, büyük bir kısmı karaciğer ve
diğer dokular tarafından sentezlenir.Günlük kolesterolün 1/3 kadarısafra asitlerine
yıkılır.Hipo-hiperlipidemilerin tanısı ve aterosklerotik riskin değerlendirilmesinde kullanılır.
Örnek Ret Kriterleri: Hemoliz, ikter
Referans Aralığı: Yetişkin/Yaşlı < 200 mg/dL
Yenidoğan:
53 -135 mg/dL
Bebek:
70 -175 mg/dL
Çocuk:
120 -200 mg/dL

KOLESTEROL-HDL
Sinonim: HDL-C
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 2 saat
Örnek Türü: Serum 0,5 mL
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Yöntem: Otoanalizörle spektrofotometrik

Örnek Alım Koşulları: 8-12 saatlik açlık sonrası kan alınmalıdır.

Klinik Kullanımı: HDL lipoproteini kolesterol taşıyıcısıdır. Protein içeriği yüksek olduğundan
“iyi kolesterol” diye adlandırılır. Düşük HDL-C’lü kişilerde (< 40 mg/dL) aterosklerotik riskin
yüksek olduğu saptanmıştır. T.Kolesterol/HDL oranın 3,1 olması uygundur.
Örnek Ret Kriterleri: Hemoliz, ikter
Referans Aralığı: Erkek: 45-75 mg/dL
Kadın: 40 -80 mg/dL

KOLESTEROL-LDL (Direkt Ölçüm)
Sinonim: LDL-C
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 2 saat
Örnek Türü: Serum 0,25 mL
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Yöntem: Otoanalizörle spektrofotometrik
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Klinik Kullanımı: LDL-kolesterolün direkt ölçümü immunoseparasyon/spektrofotometri ile
yapılabilir. LDL-lipoproteini kolesterolce zengindir. Bu nedenle “kötü kolesterol” diye
adlandırılır. LDL-C koroner plak oluşumuna katılır ve myokart infarktüsü için risk faktörüdür.
Örnek Ret Kriterleri: Hemoliz, ikter
Referans Aralığı:
60-130 mg/dL
İstenilen
< 130 mg/dL
Sınırda yüksek 130 -159 mg/dL
Yüksek
t 160 mg/dL
KREATİN KİNAZ
Sinonim: CK, Total Kreatin Kinaz, CPK, Kreatin Fosfokinaz
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 2 saat
Örnek Türü: Serum
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Yöntem: Otoanalizörle spektrofotometrik
Klinik Kullanımı: CK, düz, çizgili kas ve beyinle ilişkili bir enzimdir. İskelet ve kalp kasında
dejenerasyona yol açan durumların değerlendirilmesinde kullanılır.
Yükseldiği durumlar: AMI, Progressif muskuler distrofi, polimiyozit, yanıklar, travma, ağır
egzersiz, status epileptikus, post-op. dönem yaygın beyin enfarktüsü, gebeliğin son
dönemleri ve doğum, malign hipertemi, İ.M. enjeksiyonlar, konvülsiyonlar ve kardiyak
defibrilasyon sonrasında
Örnek Ret Kriterleri: Hemoliz
Referans Aralığı:

E: 24 – 190 IU/L
K: 24 – 170 U/L

KREATİN KİNAZ MYOKARDİAL BAND
Sinonim: CK-MB
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 2 saat
Örnek Türü: Serum
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Yöntem: Otoanalizörle spektrofotometrik
Klinik Kullanımı: AMI tanısında kullanılır. CK/CK – MB oranı tercih edilir. AMI sonrasında 4
– 8 saatte yükselmeye başlar ve 24 saatte tepe noktasına varır.
Yükseldiği durumlar: AMI, myokardit, kardiak anevrizma cerrahisi, kardiak defibrilasyon,
konjestif kalp yetmezliği, koroner anjiografi, kalp cerahisi, müsküler distrofi, polimiyozit,
yanıklar, Reye sendromu, hipotermi ve hipertermide, pulmoner emboli ve enfarktüsü
Azaldığı durumlar: Kas kütlesinin azalması, bağ dokusu hastalıkları, alkolik karaciğer
hastalığı
Referans Aralığı: 2 – 25 U/L
KREATİNİN
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 2 saat
Örnek Türü: Serum
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Yöntem: Otoanalizörle spektrofotometrik
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Klinik Kullanımı: Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.
Yükseldiği durumlar: Böbrek hastalıkları, şok, maliğniteler, SLE, diabetik nefropati, konjestif
kalp yetmezliği ve akromegali
Azaldığı durumlar: Müsküler distofi, diabetik ketoasidozla
Örnek Ret Kriterleri: Hemoliz, eksik serum, serumu ayrılmadan tüpte beklemiş kan.
Referans Aralığı:
E: 0,6 – 1,5 mg/dL K: 0,6 – 1,2 mg/dL
LAKTAT DEHİDROGENAZ
Sinonim: LDH, LD, Laktik asit dehidrogenaz
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 2 saat
Örnek Türü: Serum
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Yöntem: Otoanalizörle spektrofotometrik
Klinik Kullanımı: Kalp ve karaciğer hastalıklarının tanısında kullanılır.
Yükseldiği durumlar: AMI, 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 pankreatit
Örnek Ret Kriteri: Hemoliz
Referans Aralığı: 220 – 480 IU/L
LİPAZ
Sinonim: Triacilgliserol acil hidrolaz
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 2 saat
Örnek Türü: Serum
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Yöntem: Otoanalizörle Kolorimetrik
Klinik Kullanımı: Pankreatik bozuklukların araştırılmasında kullanılır. Pankreatit atağı
sırasında 4-8 saat içinde lipaz aktivitesi artmaya başlar. 24 saat içinde tepe noktasına çıkar.
8-14 günde düşmeye başlar. Lipaz düzeyi, amilaza göre daha uzun süre yüksek kalır. Akut
pankreatit için amilazdan duyarlılığı ve özgüllüğü daha yüksektir.
Örnek Ret Kriteri: Hemoliz
Referans Aralığı:
16-18 yaş < 55 IU/L
Yetişkin < 60 IU/L
LÜTEİNİZAN HORMON
Sinonim: LH, Luteotropin
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 3 saat
Örnek Türü: Serum, 0,5 mL
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Örnek toplama özellikleri: Diürnal varyasyonu vardır. Özellikle pubertede uykuda salınan
LH miktarı daha fazladır.
Yöntem: Kemiluminosens (CMIA)
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Klinik Kullanımı: Hipotalamik-hipofizer-gonadal aksın değerlendirilmesinde ve primer-sekonder
yetmezliğin ayırıcı tanısında kullanılır. Primer gonadal disfonksiyonlar, polikistik over sendromu ve
post menopozda LH düzeyi artar. Hipofiz hastalıklarında ilk önce etkilenen GH ve LH’dur.
Referans Değerler: Yaşa göre referans aralıkları (mIU/mL)
Erkek:
< 1 yaş:
7 ay – 5 yaş:
16 -50 yaş:
> 50 yaş:

0-8
0- 3,6
1,2 -7,8
1,2 -7,8

Kadın:
< 1 yaş: 0 -8
7 ay - 5 yaş: 0 - 3,9
16 -50 yaş: 2- 15
> 50 yaş: 20 -90
Foliküler Faz: 1,7-15
Ovulasyon: 21,9 – 56,6
Luteal Faz: 0,6 - 16,3
Menopoz: 14 - 52

MAGNEZYUM
Sinonim: Mg2+
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: .2 saat
Örnek Türü: Serum
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Örnek toplama özellikleri: Eritrositlerden magnezyum salınımını önlemek için serum
ayırımı hemen yapılmalıdır. Alüminyum folyo ile sarılarak ışıktan korunmalıdır
Yöntem: Otoanalizörle spektrofotometrik
Klinik Kullanımı: 300 den fazla enzimim kofaktörüdür. Serum magnezyum azalması,
nöronlara kalsiyum girişini inhibe ettiği için, nöromüsküler eksitabilitenin artışına neden olur
Yükseldiği durumlar: Böbrek yetersizliği, dehidratasyon, kontrolsüz diabetes mellitus,
Addison hastalığı, endokrinopatiler, rabdomyolizis, multipl myelom
Azaldığı durumlar: Malabsorpsiyon, yetersiz alım, magnezyumsuz parenteral tedavi,
hipoparatiroidizm, kronik daire, aşırı böbrek kayıpları, alkolizm, hiperaldosteronizm, diabetik
asidozis
Örnek Ret Kriteri: Hemoliz
Referans Aralığı:
5ay – 6 yaş
1,7-2,3 m g /dL
7-12 yaş
1,7-2,1 mg/dL
Erişkin
1,6-2,6 m g /dL
MİKROALBUMİNÜRİ
Sinonim: MA
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: .1 saat
Örnek Türü: Spot/ 24 saatlik idrar
Örnek Kabı: İdrar kabı
Örnek toplama özellikleri: Soğukta muhafaza edilmeli ve soğuk ortamda laboratuara
ulaştırılmalıdır
Yöntem: Otoanalizörle nefelometrik
Klinik Kullanımı: Böbreklerin etkilendiğinin ilk belirtilerindendir. Diabetik komplikasyonların
özellikle Diabetik nefropati, retinopati ve DM tip1’in erken tanı ve tedavisinin izlenmesinde
kullanılır. Diabetik olmayanlarda mikroalbumin bulunuşu kardiovasküler hastalıklarda ve
hipertansiyonda yaşam süresinin erken bir indikatörüdür. Hayat sigortası yapan sigorta
şirketleri tahmini yaşam süresini saptamak için bu testten yararlanmaktadırlar.
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Referans Aralığı:
24 saatlik < 30 mg/gün
Spot
< 1,9 mg/dL

MA/Kreatinin: 0-30 mg/gün

N-TERMİNAL PRO-BRAIN NATRIURETIC PEPTID
Sinonim: NT-ProBNP
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: .1 saat
Örnek Türü: Serum
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Yöntem: Fluoreans İmmunoasay (FIA)
Klinik Kullanımı: BNP, basınç yüklenmesine bağlı olarak kalbin ventriküllerinin gerilimi
sonrası salgılanan bir nörohormondur. BNP’nin asıl kaynağının ventriküller olduğu ve aslında
beyinde bulunduğu saptandı. Bu nörohormon preproBNP olarak salınır. Daha sonra
ventriküler myozitlerin gerilmesiyle enzimatik olarak parçalanarak Nt-proBNP ve BNP’ye
ayrılır. Kanda BNP ve NT-ProBNP ölçümleri özellikle konjestif kalp yetmezliği tanısında
kullanılır. BNP’nin a k u t koroner sendromda prognostik marker olarak kullanımı da
onaylanmıştır. Yani, BNP hem dignostik hem de prognostik amaçlı kullanılır. Ayrıca sistemik
hipertansiyon, kronik böbrek yetmezliğinde de plazmada yüksek konsantrasyonlarda bulunur.
Örnek Ret Kriteri: Hemoliz, ikter, lipemi,
Referans Aralığı:
Yetişkin < 75 yaş 125 pg/mL
>75 yaş 450 pg/mL
POTASYUM
Sinonim: K+
Çalışma zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: .1 saat
Örnek Türü: Serum
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Hastanın Hazırlanması: Diürnal varyasyonu vardır. Sabah Saat 08.00'de maksimum akşam
22.00'de ise minumum düzeydedir.
Yöntem: ISE
Klinik Kullanımı: En büyük intrasellüler katyondur. Eritrosit içi konsantrasyonu
plazmadakinden yaklaşık 23 kat daha fazladır. Elektrolit ve asit – baz değerlendirilmesinde
ve böbrek fonksiyonlarının izleniminde kullanılır. Ekstrasellüler potasyumun azalması kas
zafiyeti, paralizi, irritabilite ile karakterizedir. 3.0 mmol/L’den daha düşük potasyum düzeyleri
aşırı nöromüsküler semptomlar ile ilişkilidir. Hücresel azalmanın kritik bir göstergesidir.
Anormal yüksek potasyum düzeyleri, mental konfüzyona, ekstremitelerde zayıflık ve
duyusuzluğa sebep olur.
Yükseldiği durumlar: Aşırı besinsel ve i.v alımlar, trombositoz, lösemi, hemoliz, doku
hasarı, status epileptikus, malign hiperpireksi, asidoz, akut böbrek yetmezliği, Addison
hastalığı, pseudohipoaldosteronizm, ağır egzersiz, şok ve dehidratasyon
Azaldığı durumlar: Kronik açlık, daire, kusma, intestinal fistüller, yanıklar, renal tubuler asidoz,
Fanconi sendromu, primer ve sekonder aldosteronizm, Cushing sendromu, Bartter sendromu,
alkaloz ve osmotik diürez
Örnek Ret Kriteri: Hemoliz, uzamış turnike uygulaması.
Referans Aralığı: 3,5 – 5,3 mmol/L
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PROKALSİTONİN
Sinonim: PCT
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 1 saat
Örnek Türü: Serum 0,4 mL
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Yöntem: Fluoreans İmmunoasay (FIA)
Klinik Kullanımı: Enfeksiyonlara karşı vücudun sistemik inflamatuar immun yanıtıdır. Sepsis tanı ve
Takibinde kullanılır. Özellikle bakteriyel enfeksiyonlar için prokalsitonin’in spesifitesi yüksektir ve yarı
Ömrü kısa olduğundan seri ölçümle takipte kullanılmalıdır.
Örnek Ret Kriterleri: Hemoliz, lipemi
Biolojik Referans değeri: < 0,05 ng/mL
PROLAKTİN
Sinonim: PRL
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 3 saat
Örnek Türü: Serum 0,5 mL
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Örnek Alım Koşulları: Sabahları PRL, en yüksek düzeyde bulunur. Bu nedenle hasta uyandıktan 3-4
saat sonra örnek alınmalıdır. Ayrıca açlık gerektirir. Uyku, stres, egzersiz, gebelik ve koitus sonrasında
PRL düzeyi artar.
Yöntem: Kemiluminosens (CMIA)
Klinik Kullanımı: Galaktore (uygunsuz laktasyon’un) değerlendirilmesinde başlıca testtir. PRL
salgılayan tümörler, hipotalamo-pituiter hastalıklar, primer hipotiroidizm, anorexia nevroza, polikistik
over sendromu, böbrek yetmezliği, insülin kaynaklı hipoglisemi ve adrenal yetmezliklerde serum PRL
düzeyi artarken, Sheehan sendromunda azalır.
Örnek Ret Kriterleri: Aşırı hemoliz, lipemi, ikter
Biolojik Referans Aralığı: ng/mL
Yetişkin Erkek: 0-20 ng/mL
Yetişkin Kadın: 0-25 ng/mL
Hamilelik:
20-400 ng/mL veya 20-400 Pg/L
PROTEİN (Total)
Sinonim: TP
Çalışma zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: .2 saat
Örnek Türü: Serum
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Hastanın Hazırlanması: Turnikenin uzun süre tutulmasına bağlı olarak oluşan venöz staz ve
ayakta durmak serum total protein düzeyini yükseltirken, gebeliğin son trimesteri ve uzamış
yatak istirahatı total protein düzeyini düşürür.
Yöntem: Otoanalizörle spektrofotometrik
Klinik Kullanımı: Vücuttaki albumin ve globulin içeriğinin toplamı total protein olarak ifade
edilir. Damarlar içinde en büyük osmotik basınç düzenleyicisidir. Nutrisyonel durumun
değerlendirilmesi ile böbrek ve karaciğer hastalıklarının izlenmesinde kullanılır.
Yükseldiği durumlar: Hiperimmunglobulinemi, poliklonal veya monoklonal gammopatiler ve
multipl myeloma, aşırı dehidratasyon
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Azaldığı durumlar: Protein kaybettiren gastroenteropatiler,yanıklar, nefrotik sendrom, kronik
karaciğer hastalıkları, malabsorbsiyon, malnütrisyon, agamaglobulinemi
Örnek Ret Kriteri: Hemoliz, yetersiz serum, serumu ayrılmadan beklemiş kan, uzamış
turnike uygulaması
Referans Aralığı: 6,2 – 8,5 g/L
PROTROMBİN ZAMANI
Sinonim: PTZ
Çalışma zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: .1 saat
Örnek Türü: Sitratlı Plazma
Örnek Kabı: Mavi kapaklı Biokimya tüpü
Yöntem: Koagülometrik
Klinik Kullanımı: Pıhtılaşma mekanizmasındaki ekstrensek sistem ve genel yoldaki
yeterliliği değerlendirmek için kullanılır. PTZ, Warfarin sodyum(Kumadin) tedavisinin
izlenmesinde kullanılır.
Yükseldiği durumlar: Siroz, hepatit, K vitamini eksikliği, salisilât intoksikasyonu, safra
kanalı tıkanıklıkları, DİK, masif kan transfüzyonu
Örnek Ret Kriteri: Hemoliz, lipemi, pıhtılı ve yetersiz örnek
Referans Aralığı: 10-14 sn.
Antikoagülasyon için uygun INR değerleri:
Derin ven trombozu profilaksisi: 1,5-2,0
Ortopedik cerrahi; Derin ven trombozu; Atrial fibrilasyondaki hastalarda emboliden korunma:
2,0-3,0
Pulmoner embolizm: 3,0-4,0
Prostetik kapak profilaksisi: 2,5-3,5
PROSTAT SPESİFİK ANTİJEN
Sinonim:, PSA; f/t PSA, Serbest/total PSA
Test İçeriği: Total ve serbest PSA‘nın birbirlerine oranları
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 3 saat
Örnek Türü: Serum 0,5 mL
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Yöntem: Kemiluminosens (CMIA)
Örnek Alım Koşulları: Supin pozisyonu PSA değerlerni düşürüken, prostat manüplasyonu PSA
düzeyinde artışa neden olabilir. Bu nedenle rektal muayene ve sonda uygulamalarından sonra
örnek alınması için 72 saat beklenmelidir, ya da örnek rektal muayeneden önce alınmalıdır.
Klinik Kullanımı: PSA, bir glikoproteindir. Serumda alfa 1-antikimotripsinle kompleks (PSA-ACT)
ve serbest PSA halinde bulunur. Özellikle prostat karsinomları ve beniğn prostat hipertrofisinin
tanı ve izlenmesinde kullanılır. Total PSA konsantrasyonu < 2 ng/mL olan asemptomatik erkeklerde
prostat kanseri olasılığı düşüktür. Serbest PSA yapmak gerekir. Total PSA > 10 ng/mL ise, kanser
olasılığı yüksektir. f/t PSA oraları değerlendirilirken %15’in altında maliğnite , % 23’ün üzerinde ise
beniğn durumlarının olabileceği düşünülür.
Örnek Ret Kriterleri: Aşırı hemoliz, lipemi, ikter
Referans Değerler: < 4 ng/mL Sonucun sınır değerin altında olması maliğnite değerini dışlatmaz.
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ROMATOİD FAKTÖR
Sinonim: RF
Çalışma zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 2 saat
Örnek Türü: Serum 0,5 mL
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Yöntem: Türbidimetrik
Klinik Kullanımı: IgG’e karşı kanda dolaşan antikorlardır. Romatoid artrit, mikst bağ dokusu
hastalığı, Sjögren sendromu, skleroderma, dermatomyozit, SLE gibi otoimmun hastalıklar,
infeksiyoz mononükleoz gibi bazı viral hastalıklar ve bazı akut iltihabi hastalıklarda serum RF
düzeyi artar.
Örnek Ret Kriteri: Aşırı hemoliz
Referans Değerler: < 20 IU/mL
SERBEST T3
Sinonim: FT3, Triiodotironin
Çalışma zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 3 saat
Örnek Türü: Serum 0,5 mL
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Yöntem: Kemiluminosens (CMIA)
Klinik Kullanımı: Normal olarak triiodotonin (T3), dolaşımda tiroksin bağlayıcı globüline
(TBG) ve albümine bağlı olarak bulunur. Bunun % 0,3’ü serbesttir ve aktif formdadır. Tiroid
fonksiyonlarının ve bağlayıcı protein durumunun değerlendirilmesinde kullanılır.
Hipertiroidizm ve T3 tirotoksikozunda serum F T3 düzeyi artarken, hipotiroidizmde azalır.
Total T3’ün yaklaşık %0,2-0,5’i FT3’tür.
Örnek Ret Kriterleri: Aşırı hemoliz, lipemi, ikter
Referans değer: 3-9 pmol/L

SERBEST T4
Sinonim: FT4, Serbest Tiroksin
Çalışma zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 3 saat
Örnek Türü: Serum 0,5 mL
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Yöntem: Kemiluminosens (CMIA)
Klinik Kullanımı: TSH değişimlerinin, hiper ve hipotiroidizmin değerlendirilmesinde
kullanılır. Hipertiroidizmde serum F T4 düzeyi artarken, hipotiroidizmde azalır. Serbest
hormon bağlayıcı proteinlerin değişkenliklerinden etkilenmez, bağımsızdır. Total T4’ün
yaklaşık %0,2 - 0,04’ü FT4’tür.
Örnek Ret Kriterleri: Aşırı hemoliz, lipemi, ikter
Referans değerler: 10,2 - 24 pmol/L
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SODYUM
Sinonim: Na4
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 1 saat
Örnek Türü: Serum
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Yöntem: ISE
Klinik Kullanımı: Ekstrasellüler sıvının en büyük katyonudur. Bu yüzden plazma
ozmolalitesinin yarısından sorumludur. Elektrolit ve su dengesinin değerlendirilmesinde
kullanılır.
Yükseldiği durumlar: Diabetes İnsipidus, deriden su kaybı, Cushing sendromu, Conn
sendromu, hipernatremik solusyonların uygulanması, böbreklerden, deriden ve kusma ile su
kaybı
Azaldığı durumlar: SIADH, su zehirlenmesi, böbrek yetersizliği, kusma, daire, adrenal
yetersizlik, thiazid diüretikleri, kronik kalp yetmezliği, nefrotik sendrom, siroz,
psödohiponatremi, hiperglisemi
Örnek Ret Kriteri: Hemoliz, lipemi
Referans Aralığı: 136 – 145 mmol/L
TAM İDRAR TAHLİLİ
Sinonim: TİT
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 1 saat
Örnek Türü: Spot idrar (orta idrar tercih edilir)
Örnek Kabı: Non – steril idrar bardağı, bebekler için pediatrik idrar torbası
Yöntem: strip + mikroskopik inceleme
Klinik Kullanımı: İdrarda patolojik bulgulara neden olan hastalıkların tanı ve izlenmesinde
kullanılır.
Örnek Ret Kriterleri: Yetersiz örnek, uzun süre beklemiş örnek, kirli kapta gelmiş örnek,
örneğin menstruasyon zamanında verilmesi
TİROİD STİMÜLAN HORMON
Sinonim: TSH, Tirotropin
Çalışma zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 3 saat
Örnek Türü: Serum 0,5 mL
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Örnek Alım Koşulları: Diürnal ritmi vardır. Saat 02.00-04.00 arasında maksimum, 17.00-18.00
arasında mimumum düzeydedir.
Yöntem: Kemiluminosens (CMIA)
Klinik Kullanımı: Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde ve tedavinin izlenmesinde
Kullanılır. Hipertiroidizm, Hashimoto tiroiditi, ektopik TSH salgılanan durumlar, subakut tiroidit
ve Tiroid hormon rezistansında serum TSH düzeyi artarken, hipotalamik ve hipofizer
hipotiroidizm ile hipertiroidizmde azalır.
Örnek Ret Kriterleri: Aşırı hemoliz, lipemi, ikter
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Biolojik Referans aralığı: PIU/mL
<7 gün
7 gün -1 yaş
2 -12 yaş
13 – 15 yaş
>15 yaş

PIU/mL
0,5 -20
0,5 -10
0,5 – 6,5
0,5 – 5,5
0,3 - 4

TRİGLİSERİT
Sinonim: TG
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 2 saat
Örnek Türü: Serum 0,5 mL
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Örnek Alım Koşulları: 12 saatlik sabah açlığı gereklidir.
Yöntem: Otoanalizörle spektrofotometrik
Klinik Kullanımı: Hiperlipideminin değerlendirilmesinde kullanılır. Doku depo yağlarının %
95’ini oluştururlar.
Referans Aralığı: Yaşa göre referans aralıkları (mg/dL)
Erkek
Kadın
< 5 yaş
30-100
35-110
6- 15 yaş 30-125
35-130
16 -50 yaş 50-150
50-150
> 50 yaş
55-150
55-150

TROPONİN-I (TN-I)
Sinonim: Kardiak spesifik Troponin I, Tn-I, Trop I
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 3 saat
Örnek Türü: Serum
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Yöntem: Kemiluminosens (CMIA)
Klinik Kullanımı: Tn-I, CK-MB den daha kalp için spesifiktir. CK-MB ile birlikte AMI hakkında
daha iyi bilgi verir. AMI’den 2-6 saat sonra Tn-I yükselir ve 15-24 saat sonra tepe noktasına
varır. Uzun süre yüksek kalır (Yaklaşık 7 gün kadar). Ancak seri ölçümler yapılmalıdır.
Yükseldiği durumlar: Myokardial infarkt ve hasar, konjestif kalp yetmezliği, anstabil angina,
kardiak cerrahi,
Örnek Ret Kriterleri: Hemoliz, eksik serum, ikterik ve lipemik serum
Referans değer: < 0.03 ng/mL

ÜRE NİTROJENİ
Sinonim: BUN, Üre
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 2 saat
Örnek Türü: Serum
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Yöntem: Otoanalizörle spektrofotometrik
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Klinik Kullanımı: Böbrek fonksiyon testlerinden biridir. Protein metabolizmasının
değerlendirilmesinde kullanılır. Yaş ve dietteki protein içeriği arttıkça BUN düzeyi artar.
Yükseldiği durumlar: Dehidratasyon, renal perfüzyonun azaldığı durumlar, akut ve kronik
intrensek böbrek hastalığı, postrenal obstrüksiyon, GI kanamalar ve yüksek proteinli diyet
Azaldığı durumlar: Düşük proteinli diet, gebeliğin son dönemleri, infarktlar, akromegali,
ağır karaciğer hastalıkları ve Coeliac Sprue
Örnek Ret Kriterleri: Hemoliz, eksik serum, serumu ayrılmadan beklemiş kan.
Referans Aralığı: 08 – 23 mg/dL
ÜRİK ASIT
Sinonim: Ürat, ÜA
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 2 saat
Örnek Türü: Serum
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Yöntem: Otoanalizörle spektrofotometrik
Klinik Kullanımı: Gut ve diğer pürin metabolizma bozukluklarının tanı ve takibinde kullanılır.
Yükseldiği d u r u m l a r : Gut, böbrek yetmezliği, lösemi, multiple myeloma, polisitemi,
lenfoma, gebelik toksemisi, psöriazis, polikistik böbrek hastalığı pürinden zengin diyet
(karaciğer, böbrek vb.)ve ağır egzersiz
Azaldığı durumlar: Wilson hastalığı, Fanconi sendomu, ksantinüri ve düşük pürin içeren
dietle beslenme
Örnek Ret Kriterleri: Hemoliz, eksik serum serumu ayrılmadan beklemiş kan
Referans Aralığı: E: 3,4 – 7,0 mg/dL
K: 2,6 – 6,0 mg/dL
<15 yaş: 2,0 – 5,5 mg/dL

VİTAMİN B12
Sinonim: Siyanokobalamin
Çalışma zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 3 saat
Örnek Türü: Serum 0,5 mL
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Örnek Alım Koşulları: Örnek 8-10 saatlik açlıkta alınmalıdır. Son 24 saat içinde alkol
kullanılmamalıdır.
Yöntem: Kemiluminosens (CMIA)
Klinik Kullanımı: B12 vitamini, hematopoez ve nöronal işlev için gereklidir. İnsanda emilimi
için intrensek faktör varlığında olur. Mide mukozasında bu faktör eksikliğinde Pernisiyöz
anemi gelişir. Bu test, aneminin Pernisiyöz anemi olup olmadığını belirlemek için kullanılır.
MCV > 100 olduğunda nedeninin araştırılmasınd, makrositik megaloblastik anemi tanısında,
alkolizm, malabsorpsiyon ve nörolojik bozuklukların değerlendirilmesinde kullanılır
Örnek Ret Kriterleri: Aşırı hemoliz, lipemi, ikter
Referans aralığı:
< 7 gün
160 - 1300 pg/mL
Erişkin 197- 866 pg/mL
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VİT D (25 Hidroksi)
Çalışma zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 3 saat
Örnek Türü: Serum 0,5 mL
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Örnek Alım Koşulları: Örnek 8-10 saatlik açlıkta alınmalıdır. Son 24 saat içinde vitamin
kullanılmamalıdır.
Yöntem: Kemiluminosens (CMIA)
Klinik Kullanımı: D vitamini (kalsiferol), hayvansal kaynaklardan gelen kolekalsiferol (D 3) ve
bitkisel kaynaklardan gelen ergosterol’ün (D 2) toplamını ifade eder. Kalsiyum ve fosfor
metabolizması için gereklidir. 25 Hidroksi vitamin D, kemik hastalıkları kökenli vitamin
eksikliğini belirlemede, hiperkalseminin ayırıcı tanısını koymada kullanılır
Örnek Ret Kriterleri: Aşırı hemoliz, lipemi, ikter
Referans Aralığı: 11-70 ng/mL
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Tablo. 6
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7. SIK KULLANILAN BAZI BAKTERİOLOJİK TESTLER ve KÜLTÜRLERİN ÇALIŞMA
PRENSİPLERİ
AntiHBs
Sinonim: HBsAb
Çalışma zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: Kan’ın alımından 3 saat sonra
Örnek Türü: Serum
Örnek miktarı: 5 ml
Örnek Kabı: Sarı kapaklı jelli kuru tüp
Yöntem: Kemiluminosens (CMIA)
Klinik Kullanımı: Hastanın Hepatit B virüsüne karşı bağışık olduğunu gösterir
Yükseldiği durumlar: Hepatit B hastalığında karşı bağışıklık durumunda yüksek bulunur.
Örnek Ret Kriteri: Hemoliz, lipemi, yetersiz serum, serumu ayrılmadan beklemiş kan,
uzamış turnike uygulaması
Referans Aralığı: >10 Pozitif
Anti-HCV
Çalışma zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: Kan’ın alımından 3 saat sonra
Örnek Türü: Serum
Örnek miktarı: 5 ml
Örnek Kabı: Sarı kapaklı jelli kuru tüp
Yöntem: Kemiluminosens (CMIA)
Klinik Kullanımı: Hastanın Hepatit C virüsü ile enfekte olduğunu gösterir
Örnek Ret Kriteri: Hemoliz, lipemi, yetersiz serum, serumu ayrılmadan beklemiş kan,
uzamış turnike uygulaması
Referans Aralığı: Negatif
COVİD 19 (SARS CoV-2) ANTİKOR TARAMA TESTİ IgG; IgM
Sinonim: SARS, 2019-n CoV-2
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 20 dakika
Örnek Türü: EDTA’lı tam kan/plazma/serum. Örnek alındıktan sonra 24 saati geçirmeden test
edilmeli.
Örnek Kabı: Mor kapaklı Biokimya tüpü
Yöntem: Fluoresanimmunoasay (FIA)’le IgG /IgM antikorlarını kalitatif saptayan Kartlı sistem.
Klinik Kullanımı Amacı: İnsan vücudu birçok enfeksiyonlardan sonra, bağışıklık yanıtı olan
Immunoglobulin (Ig) denilen antikorlar oluşturur. Ig M antikorları yeni tip Corona virus
(SARS,2019-nCoV) enfeksiyon bulgularının hastalığın başlangıcından itibaren ortalama 5 gün,
IgG düzeyleri ise, 10-14 gün sonra (+) pozitifleşmeye başlar. Covid-19 antikor tarama testi;
x

Polimerase Chain Reaction = PCR (-) negatif olup, şikâyetleri 5. günü bulan ve geçen olası
Covid-19 düşünülen hastaların tanısı,
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x

Corona virus CoV 19 benzeri şikâyetleri olup, PCR (-) negatif ya da hiç test yaptırmayan
hastalarda en az 2. haftadan sonra geriye dönük tanı,

x

Geriye dönük şikâyeti olmadan hastalığı geçirip geçirmediğini belirlemek,

x

Geçirilmiş Corona virus CoV 19 (SARS CoV-2) enfeksiyonundan en az iki hafta sonra
antikor yanıtının değerlendirilmesi amaçlı kullanılabilir.

Seroloji testleri olarak bilinen antikor testlerinden, IgM (+) ise yakın zamanda kişinin virüsle
karşılaşmış olduğunu, IgG antikorunun (+) o kişinin Corona virus CoV 19 enfeksiyonu geçirmiş
olduğunu ve virusa karşı antikor geliştirmiş olduğunu gösterir. Bu test, hastalarda yüksek
sensitivite (= duyarlılık) (% 95,8) ve spesifite İle (%96,7) sonucun pozitif ya da negatif olma
olasılığını gösterir. Testten elde edilen negatif sonuçlar, virusla temas eden bireylerde
enfeksiyonu dışlamaz.
Örnek Ret Kriterleri: Aşırı hemoliz, lipemi
Referans Değerler: Negatif
HIV1 p24 Antijen + Antikor
Sinonim: p24 Antijen, p24 Ag
Çalışma zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: Kan’ın alımından 3 saat sonra
Örnek Türü: Serum
Örnek miktarı: 5 ml
Örnek Kabı: Sarı kapaklı jelli tüp
Yöntem: Kemiluminosens (CMIA)
Klinik Kullanımı: HIV’e karşı antikor ve p 24 antijeni birlikte saptayan testlerdir.
Hastanın HIV virüsü ile enfekte olduğunu gösterir. Pozitif bulunması durumunda westernblot yöntemiyle doğrulamasının yapılması gerekir.
Örnek Ret Kriteri: Hemoliz, lipemi, yetersiz serum, serumu ayrılmadan beklemiş kan,
uzamış turnike uygulaması
Referans Aralığı: Negatif
HbsAg
Sinonim: Hepatit B yüzey antijeni
Çalışma zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: Kan’ın alımından 3 saat sonra
Örnek Türü: Serum
Örnek miktarı: 5 ml
Örnek Kabı: Sarı kapaklı jelli kuru tüp
Yöntem: Kemiluminosens (CMIA)
Klinik Kullanımı: Hastanın Hepatit B virüsü ile enfekte veya taşıyıcı olduğunu gösterir.
Yükseldiği durumlar: Hepatit B hastalığında veya Hepatit B taşıyıcılarında yüksek bulunur
Örnek Ret Kriteri: Hemoliz, lipemi, yetersiz serum, serumu ayrılmadan beklemiş kan,
uzamış turnike uygulaması
Referans Aralığı: Negatif
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İNFLUENZA A, B ANTİJENİ
Sinonim: Grip virüsü hızlı test
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 15 dk.
Örnek Türü: Balgam, burun salgısı, nazofarenks sürüntüsü, nazofarengial aspirat
Örnek Kabı: Swablı tüp
Örnek Alma: Örnek almak için rayon/dacron eküvyon kullanılmalıdır.
Yöntem: İmmunoassay Kart Test
Klinik Kullanımı: İnfluenza A ve B virus infeksiyonlarının tanısında kullanılır. Hızlı test ile
negatif sonuç alınması: İnfeksiyonun olmadığı anlamına gelmez. Daha güvenilir bir negatif
sonuç için, testin daha duyarlı olan PCR yöntemi ile tekrarlanması gerekir. Hızlı testler,
influenza A’nın alt tiplerinin ayırt edilmesine olanak vermez.
Örnek Ret Kriterleri: Tahta çubuklu, pamuklu eküvyonlarla alınmış örnekler, yetersiz örnek,
hatalı örnek transferi, örneğin uygunsuz işlenmesi
Referans Aralığı: Negatif
RUBELLA ANTİKORLARI IgG, IgM
Sinonim: Kızamıkçık IgM ve IgG antikorları
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 3 saat
Örnek Türü: Serum 0,5 mL
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Yöntem: Kemiluminosens (CMIA)
Klinik Kullanımı: Kızamıkçık tanısında kullanılır.
Örnek Ret Kriterleri: Aşırı hemoliz, ikter
Biolojik Referans aralığı: Negatif
STREP A ANTİJENİ
Sinonim: Streptococcus antigen
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 1 saat
Örnek Türü: Hastanın infekte boğazından eküvyon çubuğu ile alınmış sürüntü
Örnek Kabı: Swablı tüp
Örnek Alma: Örnek almak için rayon/dacron eküvyon kullanılmalıdır. Eküvyon tonsiller ve
farenks üzerine kuvvetlice sürünerek örnek alınmalıdır.
Yöntem: Optik İmmunoassay
Klinik Kullanımı: Hızlı Streptokok Antijeni testi, farinksin son yıllarda GAS olarak da denilen
grup A streptokokların sebep olduğu bulaşıcı infeksiyonu olan strep boğazının (akut
tonsillofarenjit) hızlı tanısı için kullanılır. Boğaz kültürü, grup A streptokok infeksiyonu tanısı
için altın standart test olduğu halde, bu işlemin sonucu 24-48 saat sürer. Hızlı strep A antijeni
saptama testinin yapılışı yalnızca 5 dakikadır. Test pozitif olduğunda boğaz kültürüne gerek
kalmadan streptokok infeksiyonu tanısı kesinleştirilebilir. Ancak % 4-39 sıklığında yalancı
negatiflik olabileceğinden, sonuç boğaz kültürü ile doğrulanmalıdır.
Yalancı negatif sonuçlar, swab ekstraksiyon işleminden yetersiz antijen elde edildiğinde
oluşur. Testin özgünlüğü % 97-98’dir. Hastanın boğazında yoğun stafilokokkus aureus
üremesi olduğunda yalancı pozitif sonuç alınabilir.
Örnek Ret Kriterleri: Tahta çubuklu, pamuklu eküvyonlarla alınmış örnekler
Referans Aralığı: Negatif
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TOXOPLAZMA ANTİKORLARI IgG, IgM
Sinonim: Toxoplazma Gondii IgM ve IgG antikorları
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 3 saat
Örnek Türü: Serum 0,25 mL
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Yöntem: Kemiluminosens (CMIA)
Klinik Kullanımı: Toxoplazma Gondii, bir parazit enfeksiyonudur. Pişirilmemiş enfekte etin
yenilmesi ile çiğ salam-sosis- sucuk tüketilmesi ile paraziti taşıyan kedi dışkısının ellenmesi
ile alınır. Yetişkinlerin çoğu toxoplazma enfeksiyonu taşımalarına rağmen semptom
görülmez, fakat enfeksiyon plasenta yolu ile fetusa geçebilir. Erken gebelikte akut
toxoplazma enfeksiyonju bebeği etkilerse, körlük, sağırlık, konvülziyonlar ve zekâ geriliği
görülebilir. Kendiliğinden düşük ve erken doğumlara da neden olabilir.
Örnek Ret Kriterleri: Aşırı hemoliz, ikter, lipemi
Biolojik Referans aralığı: Negatif

VDRL-RPR
Eş anlamlısı: RPR
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: Kan’ın alımından 2 saat sonra
Örnek Türü: Serum
Örnek Miktarı: 3 ml kan
Örnek Kabı: Sarı kapaklı Biokimya tüpü
Yöntem: Lâteks aglütinasyon
Klinik Kullanımı: Sifiliz tanısında kullanılır. Pozitif sonuçlar doğrulanmalıdır.
Referans Aralığı: Negatif
DIŞKI TESTLERİ
GAİTADA AMİP
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 1 saat
Örnek Türü: Taze Gaita
Örnek Kabı: Temiz, ağzı kapaklı kap
Örnek Alma: Örnek 30 dk. içinde laboratuara ulaştırılmalıdır. Dışkı örneği deterjan, koruyucu
madde ve taşıma ortamı içermeyen temiz, kuru su geçirmez kapta toplanmalı
Yöntem: İmmünokromatografi
Klinik Kullanımı: Entemoeba hystolytica adezin antijeninin araştırılması
Örnek Ret Kriteri: Beklemiş örnek ve gaita bulaşmış kap
Referans Değerleri: Negatif
GAİTA MİKROSKOPİSİ
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 2 Saat
Örnek Türü: Taze Gaita
Örnek Kabı: Temiz, ağzı kapaklı kap
Örnek Alma: Örnek 30 dk. içinde laboratuara ulaştırılmalıdır.
Yöntem: Mikroskopi
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Klinik Kullanımı: Gaitada eritrosit, lökosit, kist ve trofozoitlerin varlığının araştırılması
Örnek Ret Kriterleri: Beklemiş örnek ve gaita bulaşmış kap
GAİTADA PARAZİT
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 1 saat
Örnek Türü: Taze Gaita
Örnek Kabı: Temiz, ağzı kapaklı kap
Örnek Alma: Örnek 30 dk. içinde laboratuara ulaştırılmalıdır. Laboratuardan sağlanacak
özel koruyucu ile getirildiğinde 24 saat süre beklemekten etkilenmez.
Yöntem: Mikroskopi
Klinik Kullanımı: Gaitada parazit yumurtaları ve protozoalarının araştırılması
Örnek Ret Kriterleri: Özel koruyucu olmadan beklemiş örnek ve gaita bulaşmış kap
GAİTADA ADENO VİRUS ANTİJENİ
Sinonim: Adeno virus antijeni
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 1 saat
Örnek Türü: Taze Gaita
Örnek Kabı: Temiz, ağzı kapaklı kap
Örnek Alma: Örnek 30 dk. içinde laboratuara ulaştırılmalıdır. Dışkı örneği deterjan,
koruyucu madde ve taşıma ortamı içermeyen temiz, kuru su geçirmez kapta toplanmalı
Yöntem: immünokromatografi
Örnek Ret Kriterleri: Beklemiş örnek ve gaita bulaşmış kap
Referans Değerleri: Negatif
GAİTADA ROTA VİRUS ANTİJENİ
Sinonim: Rota virus antijeni
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 1 saat
Örnek Türü: Taze Gaita
Örnek Kabı: Temiz, ağzı kapaklı kap
Örnek Alma: Örnek 30 dk. içinde laboratuara ulaştırılmalıdır. Dışkı örneği deterjan,
koruyucu madde ve taşıma ortamı içermeyen temiz, kuru su geçirmez kapta toplanmalı
Yöntem: immünokromatografi
Klinik Kullanımı: Yeni doğanlarda ve okul öncesi çocuklarda non-bakteriyel gastroenterit
etkeni rota virusun araştırılması
Örnek Ret Kriterleri: Beklemiş örnek ve gaita bulaşmış kap
Referans Değerleri: Negatif
GAİTADA HELİCOBACTER PYLORİ
Sinonim: H.pylori antijen test
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 1 saat
Örnek Türü: Taze Gaita
Örnek Kabı: Temiz, ağzı kapaklı kap
Örnek Alma: Gaita örneği deterjan, koruyucu madde ve taşıma ortamı içermeyen
temiz, kuru su geçirmez kapta toplanmalı ve 30 dk. içinde laboratuara ulaştırılmalıdır.
Yöntem: immünokromatografi
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Klinik Kullanımı: Helicobacter pylori ile birlikte gastrit, mide ve duodenal ülser sıklığı artar.
Fakat Helicobacter pylori saptanan her kişide ülser ve gastrit saptanmayabilir. Helicobacter
pylorinin önemi sindirim sisteminde bulunduğu takdirde ülser ve gastrit olma riskinin
artmasıdır. Tedavi takibinde de kullanılabilir.
Örnek Ret Kriterleri: Beklemiş örnek ve gaita bulaşmış kap
Referans Değerleri: Negatif
GAİTADA CLOSTRİDİUM TOXİN A+B
Sinonim: Clostridium difficile toksin
Çalışma Zamanı: Her gün
Sonuç Verme Zamanı: 1 saat
Örnek Türü: Taze Gaita
Örnek Kabı: Temiz, ağzı kapaklı kap
Örnek Alma: Örnek 30 dk. İçinde laboratuara ulaştırılmalıdır. Süreç uzayacak ise soğuk zincir ile
transfer sağlanmalıdır.
Yöntem: İmmünokromatografi
Klinik Kullanımı: Özellikle antibiyotik kullanımı sonrası gelişen Clostridium difficile ye bağlı diarede
bakterinin toksinlerinin varlığı araştırılır.
Örnek Ret Kriteri: Beklemiş örnek ve gaita bulaşmış kap
Referans Değerleri: Negatif
KÜLTÜRLER
APSE KÜLTÜRÜ
Örnek: Apse drenaj sıvısı
Örnek Kabı: Steril kültür kabı
Yöntem: Tek koloni ekim yöntemi
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç verme zamanı: 48 saat sonra
İDRAR KÜLTÜRÜ
Örnek: Steril idrar
Örnek Kabı: Steril kültür kabı
Yöntem: Kalibre öze ile ekim yöntemi
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç verme zamanı: 48 saat sonra
BOĞAZ KÜLTÜRÜ
Örnek: Boğaz sürüntüsü
Örnek Kabı: Taşıma besiyeri
Yöntem: Tek koloni ekim yöntemi
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç verme zamanı: 48 saat sonra
BURUN KÜLTÜRÜ
Örnek: Burun sürüntüsü
Örnek Kabı: Taşıma besiyeri
Yöntem: Tek koloni ekim yöntemi
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç verme zamanı: 48 saat sonra
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BALGAM KÜLTÜRÜ
Örnek: Balgam
Örnek Kabı: Taşıma besiyeri
Yöntem: Tek koloni ekim yöntemi
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç verme zamanı: 48 saat sonra

GAİTA KÜLTÜRÜ
Örnek: Dışkı
Örnek Kabı: Taşıma besiyeri
Yöntem: Tek koloni ekim yöntemi
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç verme zamanı: 48 saat sonra
KAN KÜLTÜRÜ
Örnek: Kan
Örnek Kabı: Kan kültürü şişesi
Yöntem: Şişeye direkt ekim
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç verme zamanı: Ürediği gün veya 7 gün sonra

STERİL VÜCUT SIVILARI KÜLTÜRÜ
Örnek: BOS, eklem sıvısı, plevra sıvısı, periton sıvısı
Örnek Kabı: Steril kültür kabı, enjektör
Yöntem: Dökerek ekim yöntemi
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç verme zamanı: 48 saat sonra
ÜRETRAL AKINTI KÜLTÜRÜ
Örnek: Üretral akıntı, kazıntı. Üretral örnek alınırken hasta en az 1 saat öncesinde idrarını
yapmış olmalıdır. Sürüntü üretral lümenden 2 - 4 cm içeri girilerek, eküvyona rotasyon yaptırılarak
alınır. Oda ısısında laboratuara iletilmelidir. Buzdolabına koymak Neisseria gonorrhoeae’ nin
üreme şansını azaltır.
Örnek Kabı: Taşıma besiyeri
Yöntem: Tek koloni ekim yöntemi
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç verme zamanı: 48 saat sonra
NONGONOKOKSİK TESTLER
CHYLAMİDİA ANTİJEN TESTİ
Örnek: Üretral, idrar ve servikal örnekten çalışılabilir. İdrar için steril bir idrar kabında 15-30 ml
temiz ilk sabah idrarı alınır (Chlamydia antijeninin en yüksek konsantrasyonlarını elde etmek için),
üretral ve servikal örnekler plastik swabla alınır. Sürüntü örnekleri alınırken mutlaka servikal
mukus öncelikle uzaklaştırılmalıdır.
Örnek Kabı: Taşıma besiyeri
Yöntem: İmmünokromatografi
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç verme zamanı: 2 saat
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MYCOPLASMA/ÜREOPLASMA
Örnek: Genital sürüntü veya idrar örnekleri kullanılabilir, ancak idrarın, sürüntü örneğine göre daha az
mikroorganizma içerme olasılığı vardır. Örnekler herhangi bir antiseptik madde uygulanmadan
alınmalıdır. Sürüntü örnekleri alınırken mutlaka servikal mukus öncelikle uzaklaştırılmalıdır. Eküvyon
sapı aluminyum yâda tahtadan olmamalıdır.
Örnek Kabı: Taşıma besiyeri
Yöntem: Tiplendirme ve duyarlılık
çalışan hazır ticari kit
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç verme zamanı: 24 saat
VAJEN KÜLTÜRÜ
Örnek: Vajen sürüntüsü
Örnek Kabı: Taşıma besiyeri
Yöntem: Tek koloni ekim yöntemi
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç verme zamanı: 48 saat sonra
SPERMİYOGRAM
Sinonim: Semen analizi
Çalışma Zamanı: Hafta içi
Sonuç Verme Zamanı: 1 gün
Örnek Türü: Semen
Örnek Kabı: Temiz, kuru ağzı kapaklı kap
Örnek Alma: 3-7 günlük cinsel perhiz sonrası alınmalı bekletilmeden çalışılmalıdır.
Yöntem: Sıvılaşma için beklenir, süresi ölçülür sonrasında hacim, viskosite, sayı, hareket,
konsantrasyon, vitalite, ph, morfoloji için değerlendirilir.
Klinik Kullanımı: Kısırlık tetkik
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KÜLTÜR ALMA KRİTERLERİ
1. KAN KÜLTÜRÜ ALINMASI
2. Hastaya işlem hakkında bilgi verilir.
3. Koltuk altı ısısı 37-37.5 °C olduğunda ve özellikle hastanın ateşi yükselmeye başladığında alınır.
4. Hijyenik el yıkama veya alkol bazlı dezenfektanla el antisepsisi sağlanır, nonsteril eldiven giyilir.
5. Venöz ponksiyon yapılacak cilt bölgesi %2 klorheksidin glukonat + %70 izopropil alkollü mendil ile
silinir.
6. Steril hale gelmiş bu bölgeye dokunulmaz, manuplasyon gerekirse steril eldiven giyilmelir.
7. En az iki set (4 şişe) kan kültürü alınır. Periferik venden 20 cc kan alınarak aerob ve anaerob 2
şişeye bölüştürülür, 10 dk. sonra başka bir venden aynı işlem tekrarlanır.Anaerob ekim
yapılamayacaksa 10 cc alınıp tek şişeye aktarılır.
8. Hastanın santral venöz kateteri veya arter kanülü var ise buralardan da birer adet alınır, şişelerin
üzerine hangi kateterden alındığı yazılır.
9. Şişelerin üzerinde bulunan hastanın barkodu yapıştırılır, materyal taşıma kutusu ile laboratuara
gönderilir.
10. Numune ret kriteri: Barkodu olmayan kan kültür şişeleri çalışmaya alınmazlar.
11. KATETER KÜLTÜRÜ ALINMASI
12. Hastaya işlem hakkında bilgi verilir.
13. Hijyenik el yıkama veya alkol bazlı dezenfektanla el antisepsisi sağlanır, nonsteril eldiven giyilir
14. Kateter çıkarılmadan önce %2 klorheksidin glukonat + %70 izopropil alkollü mendil ile cilt
antisepsisi ile sağlanır.
15. Kateter steril olarak çıkarılır, uç kısımları steril makasla kesilir ve steril kaba konulur, kabın üzerine
beyaz etiket yapıştırılarak, kimlik bilgisi, alınan bölge yazılır, materyal taşıma kutusu ile
laboratuara gönderilir en geç iki saat içinde çalışılır.
16. İDRAR KÜLTÜRÜ ALINMASI
17. Hastaya işlem hakkında bilgi verilir.
18. Hijyenik el yıkama veya alkol bazlı dezenfektanla el antisepsisi sağlanır nonsteril eldiven giyilir.
19. Örnek sondalı bir hastadan alınacaksa;
20. Sonda 30 dakika ile 60 dakika arasında klemplenir. Bu arada idrar gelişi kontrol edilir, geliyor ise
örnek alınır.
21. Sondanın idrar torbası ile birleşim yerinde bulunan örnek alma bölümü %70 alkol ile silinir, steril
enjektör ile ucu yukarı bakacak şekilde 5-10 cc idrar örneği alınır, steril idrar kabına boşaltılır, üzerine
hastanın kimlik bilgilerini yazan barkod yapıştırılır.
22. Örnek sondası olmayan hastadan alınacaksa;
23. Hastaya steril idrar kabı verilir, önce ellerini yıkaması söylenir,
Hasta bebekse; cinsiyetine uygun idrar torbaları perine temizliği yapıldıktan sonra üretrayı içine
alacak şekilde yapıştırılmalıdır. Eğer idrar örneği 30 dakika içinde alınamazsa torba çıkartılmalı ve
tekrar temizlik yapıldıktan sonra yenisi ile değiştirilmelidir. Kontaminasyon riskinin yüksek olduğu
unutulmamalıdır
Hasta kadınsa; temizleme ve örnek alma işlemi sırasında bir eli ile labiumları sürekli açık
tutmalıdır. Daha önceden sabunlu su ile ıslatılmış gazlı bez ile üretral ve vaginal bölge önden arkaya
doğru dikkatlice silinmelidir. Benzalkonium veya heksaklorofen kullanılmamalıdır. Su ile ıslatılmış gazlı
bez kullanılarak bölge aynı şekilde durulanmalıdır
Hasta erkekse; Sünnetsiz erkeklerde sabunlu su ile ıslatılmış gazlı bez kullanılarak glans penis
temizlenip, daha sonra su ile ıslatılmış gazlı bez ile durulanmalıdır. Sadece su ile ıslatılmış gazlı bez
ile temizlenmesi de yeterli olabilir. Sünnetli erkeklerde herhangi bir işlem gerekmez.
Steril idrar kabı dışından tutulmalı, kapağı açılmalı, idrarın ilk birkaç mililitrelik bölümü dışarı
atıldıktan sonra orta akım 3-5 cc idrar kaba alınmalıdır.
24. Örnek kabının üzerine hastanın kimlik bilgilerini yazan barkod yapıştırılır
25. İdrar torbasından veya sürgüden asla örnek alınmaz.
26. Alınan örnek 24 saat buzdolabında bekletilebilir.
27. Numune ret kriterleri;
28. Bir saatten daha fazla oda ısısında beklemiş idrar,
29. Kateterli hastalarda torbadan ya da kateter ucundan alınan idrar,
30. Steril olmayan kaba alınmış örnekler kültür için uygun değildir.
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31. BOĞAZ KÜLTÜRÜ ALINMASI
32. Hastaya işlem hakkında bilgi verilir.
33. Hijyenik el yıkama veya alkol bazlı dezenfektanla el antisepsisi sağlanır.
34. Örnek eküvyon ile alınır. 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 arka farinkse, varsa iltihaplı yerlere de sürülür. Daha sonra, eküvyon ağız içinde hiçbir
yere değdirilmeden çıkarılır ve tüpün içine batırılır. Örnek eküvyon ile alınır.
35. Boğazdan kültür alınırken dil, diş, yanaklara dokunmamaya özen gösterilir. Eküvyon üzerindeki
hastanın kimlik bilgisi kısmı doldurulur, materyal taşıma kutusu ile laboratuara gönderilir.
36. Numune ret kriteri: Steril olmayan eküvyon ile alınmış örnekler çalışmaya alınmaz.
37. BALGAM KÜLTÜRÜ ALINMASI
38.Yatan bilinçli hastada;
39. Hastanın örnek vermeden önce ağzını steril suyla veya serum fizyolojik ile çalkalaması sağlanır.
40. Gelen balgam tükürük nitelinde olmamalıdır. Hasta balgamı steril kaba tükürülmelidir.
41. Yatan entübe ya da trakeostomili hastada;
42. Hastaya işlem hakkında bilgi verilir.
43. Hijyenik el yıkama veya alkol bazlı dezenfektanla el antisepsisi sağlanır, steril eldiven giyilir.
44. Bronko Alveoler Lavaj (BAL) kabı sirküle hemşire tarafından açılır.
45. Steril eldivenle kap alınır bir ucu aspiratöre bağlanır, diğer ucu ile hasta aspire edilir.
46. Örnek kabının üzerine kimlik bilgisi, entübasyon tüpünden alındığı yazılır, materyal taşıma kutusu
ile laboratuara gönderilir.
47. Numune ret kriteri: Belirgin olarak tükürükten ibaret görülen ve steril şartlarda alınmayan
örnekler çalışmaya alınmaz.
48. GAİTA KÜLTÜRÜ-SÜRÜNTÜSÜ ALINMASI
49.Temiz ağzı kapaklı gaita kutusuna çubuğu ile alınır. Amip aranacaksa hemen labaratuara
ulaştırılmalıdır.
50.Gaita sürüntüsü, kırmızı renkli swablara alınır.
51. Hijyenik el yıkama veya alkol bazlı dezenfektanla el antisepsisi sağlanır, nonsteril eldiven giyilir.
52. Hastaya işlem anlatılır.
53. Hastaya yan yatar pozsyon verilir.
54. Swabın çubuğu kontamine edilmeden çıkarılır ve sadece pamuk olan kısmı makat girişine sokulur,
çıkarılır. Kontamine edilmeden tekrar swab çubuğu kabının içerisine konur.
55. Swab çubuğunun üzerindeki hasta bilgilerine ait bölüm doldurulur, materyal taşıma kutusu ile
laboratuara gönderilir.
56. Numune ret kriteri: Dışkı ile kirlenmiş kaplara alınmış örnekler çalışmaya alınmaz.
57. APSE (KAPALI LEZYONLAR)DAN KÜLTÜR ALINMASI
58. Hastaya işlem hakkında bilgi verilir.
59. Hijyenik el yıkama veya alkol bazlı dezenfektanla el antisepsisi sağlanır, steril eldiven giyilir.
60. Cilt antisepsisi %10 povidon iyot ile sağlanır.
61. Steril enjektöre apse drenajı sağlanarak alınır. Kabın üzerine hastanın kimlik bilgileri yazılır,
materyal taşıma kutusu ile laboratuara gönderilir.
62. VAJİNAL AKINTI KÜLTÜRÜ ALINMASI
63. Hastaya işlem anlatılır.
64 Hijyenik el yıkama veya alkol bazlı dezenfektanla el antisepsisi sağlanır, nonsteril eldiven giyilir..
65. Hastaya litotomi pozisyonu verilir.
66. Eküvyonla kontamine etmeden vajenden akıntı kültürü alınır. Üzerindeki etikete hastanın kimlik
bilgileri yazılır en kısa sürede materyal taşıma kutusu ile laboratuara ulaştırılır.
67. GÖZ-KULAK-BURUN SÜRÜNTÜSÜ ALINMASI
68. Hastaya işlem hakkında bilgi verilir.
69. Hijyenik el yıkama veya alkol bazlı dezenfektanla el antisepsisi sağlanır, nonsteril eldiven giyilir.
70. Örnek eküvyon ile alınır.
71. Eküvyon ucu burun mukozasına, göz’e, kulak mukozasına sürülerek alınır. Üzerindeki hastanın
kimlik bilgilesi kısmı doldurulur materyal taşıma kutusu ile laboratuara gönderilir.
72. Numune ret kriteri: Steril olmayan eküvyon ile alınmış örnekler çalışmaya alınmaz.
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73. VÜCUT SIVILARI KÜLTÜRÜ ALINMASI
74. Bu örneklerin başlıcaları; beyin omurilik sıvısı (BOS) ve Plevra sıvısıdır.
75. Hijyenik el yıkama veya alkol bazlı dezenfektanla el antisepsisi sağlanır, steril eldiven giyilir.
76. Örnek, iğne aspirasyonu ile alınır.
77. Örnek alınacak bölgede deri temizliği yapıldıktan sonra aspirasyon iğnesi ile vücut boşluğuna
girilir. İğne içerisine sıvı çekilir. Materyal kabına hasta bilgileri yapıştırılarak, en kısa sürete laboratuara
ulaştırılır.
78. BOS soğukta değil, oda ısısında bekletilir.
79. Numune ret kriteri: Steril şartlarda alınmayan örnekler çalışmaya alınmazlar.
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8. DIŞ LABORATUARA GÖNDERİLEN BAZI TESTLER ve SONUÇ VERME ZAMANLARI
Aşağıdaki testler hafta içi öğleden önce ve öğleden sonra gelen kuryelerle Düzen Laboratuarına
gönderilmektedir.

BİOKİMYA TESTLERi

5Ꞌ- nükleotidaz
ACE (Angiotensin converting enzyme)
ADA (Adenozin Deaminaz)
Aldolaz
Alkalen fosfataz izoenzimleri
Amonyak
Apo A1, Apo B (Apolipoprotein A1 ve B)
Amiloid A
D 1-antitripsin
Anti-CCP (Cyclic citrullinated peptide ab.).
Asit Fosfataz (Total)
Bence-Jones Proteini (immunofiksasyon
elektroforezi)
Bakır (serum)
β2- mikroglobulin (serum, 24 saatlik idrar)
β-karoten
Biotinidaz aktivitesi
BNP (Brain natriüretik peptid)
DPD (Deoksipridinolin) İdrar 24 saat, spot
Dinitrofenilhidrazin Testi (spot idrar)
Erken trizomi tanı testi (FISH)
ECP (Eozinofil katyonik protein)
ENA (Epitelyal nötrofil aktif peptid)
Fibrotest-Actitest
Fruktozamin
G6PD (Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz)
Galaktozemi mutasyon
Haptoglobin
Hb elektroforezi
Holo-TC (Holokobalamin)
Homosistein
Homovanilik asit (HVA) idrar 24 saat, spot
Homojentizik asit (spot idrar)
Kappa hafif zincir (serum / idrar 24 s. Spot)
Klorür (ter)
Kromogranin A
Kurşun
Lambda hafif zincir (serum/ idrar)
LE hücresi (Lupus eritematozus hücresi)
Lenfoma paneli
Lenfosit subgrupları(CD3, CD4,CD8,CD19..)
Lp(a) Lipoprotein (a)
Lökosit alkalen fosfataz
MetHb (Methemoglobin)

ÇALIŞMA GÜNÜ ve SONUÇ VERME
ZAMANI
Hergün. Aynı gün s.16.00
Hergün. Aynı gün s.16.00
Pzt. Çar. Cum.Çalışmanın ertesi günüs.14.00
Hergün.
Aynı gün s.16.00
Perşembe.
Aynı gün s.18.00
Hergün.
2 saat sonra
Hergün.
2 saat sonra
Hergün.
3 saat sonra
Hergün.
3 saat sonra
Salı, Cuma.
Aynı gün s.18.00
Hergün.
3 saat sonra
Hafta içi hergün. İki gün sonra s.18.00
Hergün.
Hergün.
Hergün.
Salı.
Hergün.
Salı.
Hergün.
Hergün.
Pzt.
Hafta içi hergün.
Hergün.
Hergün.
Çarşamba.
Hergün.
Cuma.

Aynı gün s.17.00
Aynı gün s.16.00
Üç gün sonra s.14.00
Ertesi gün s.16.00
3 saat sonra
Üç gün sonra s.14.00
Aynı gün s.16.00
Üç gün sonra s.18.00
Ertesi gün s.14.00
Ertesi gün s.18.00
Dört gün sonra s. 14.00
2 saat sonra
Aynı gün s.16.00
Bir hafta sonra
3 saat sonra
Aynı gün s.16.00

Hafta içi hergün.
Aynı gün s.18.00
Salı.
İki gün sonra s.16.00
Hergün.
Aynı gün s.16.00
Hergün.
2 saat sonra
Hergün.
½ saat sonra
Onbeş günde bir Pzt Ertesi gün s.14.00.
Hergün.
Üç gün sonra s. 17.00
Hergün.
2 saat sonra
Hergün.
Aynı gün s.18.00
Hergün.
İki gün sonra s.15.00
Hergün.
İki gün sonra s.15.00
Hergün.
2 saat sonra
Pzt. Perş.
Aynı gün s.18.00
Hergün.
Aynı gün s.18.00
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Mb (Myoglobin) (serum, spot idrar)
MM paneli (Multipl Myeloma)
Na Nitroprussiat (spot idrar).
NMP-22 (nükleer matriks protein 22) idrar
NSE (Nöron spesifik enolaz)
NTx (N-Telopeptid) (24 saatlik idrar)
Oksalat (24 saatlik idrar)
Osteokalsin (BGP)
Ozmolalite (serum/idrar 24 saat, spot)
Ozmotik frajilite
p-ANCA (Myeloperoksidaz=MPO ANCA)
Piruvat Kinaz
Porfirinler (İdrar 24 saat, spot)
Porfobilinojen (İdrar 24 saat, spot)
Prealbumin (PA, Transthyretin)
Pridinolin kollajen cross-links
Protein elektroforezi (serum/idrar)
Pseudokolinesteraz
Safra asitleri
Seruloplazmin
Sistatin C
Somatomedin C (IGF-1)
Transferrin (Serum/24 saatlik idrar)
Vitamin A (Retinol)
Vitamin B1 (Tiamin)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B6 (Pridoksin)
Vitamin C (Askorbik asit)
Vitamin D3 (1, 25-(OH)2 Kolekalsiferol)
Vitamin E (Alfa-Tokoferol)
HORMON TESTLERi
5-HIAA(5-Hidroksiindolasetik asit) 24 s.İdrar
11-DOC (11-Deoksikortizol)
17-Ketosteroidler (24 saatlik idrar)
ACTH (Adrenokortikotrop hormon)
ADH (Vazopressin)
Adrenal steroid paneli
Aldosteron (serum)
Aldosteron (idrar 24 saatlik)
Androstenedion
Anjiotensin II
AMH (Anti-Müllerian hormon)
Anti-TG (Anti Tiroglobulin)
C-peptid
DHEA-S (Dehidroepiandrosteron sülfat)
Dopamin (Pl. Heparinli)
Dopamin (idrar 24 saat, spot)

Hergün.
Bir saat sonra
Hergün.
Bir hafta sonra
Hergün.
Aynı gün s.16.00
On beş günde bir Cuma Aynı gün s.18.00
Cuma.
Aynı gün s.18.00
Salı
Aynı gün s.18.00
Hergün
Aynı gün s.16.00
Çarşamba.
Aynı gün s.16.00
Hergün.
Aynı gün s. 16.00
Hergün.
Aynı gün s.18.00
Salı, Cuma.
Aynı gün s.18.00
Hergün.
Aynı gün s.16.00
Pazartesi.
İki gün sonra s.14.00
Hergün.
Aynı gün s.18.00
Hergün.
3 saat sonra
Salı.
Üç gün sonra s.14.00
Hergün.
Aynı gün s.17.00
Hergün.
2 saat sonra
Hergün.
Aynı gün s.16.00
Hergün.
2 saat sonra
Hergün.
3 saat sonra
Çarşamba.
Aynı gün s.18.00
Hergün.
2 saat sonra
Cuma.
Ertesi gün s.16.00
Salı.
Ertesi gün s.16.00
Salı.
Ertesi gün s.16.00
Salı.
Ertesi gün s.16.00
Pzt.
İki gün sonra s.15.00.
Salı,
Ertesi gün s.16.00
Cuma.
Ertesi gün s. 16.00
ÇALIŞMA GÜNÜ ve SONUÇ VERME
ZAMANI
Salı,
Ertesi gün s.15.00
Çarşamba.
İki gün sonra s.16.00.
Pzt. Perş.
Aynı gün s.18.00
Çarşamba.
Ertesi gün s.14.00
Salı,
İki gün sonra s.14.00
Çarşamba.
İki gün sonra s.16.00
Salı, Cuma.
Aynı gün s.18.00
Pzt. Perş.
Ertesi gün s.18.00
Salı.
Aynı gün s.18.00
Çarşamba.
İki gün sonra s.18.00
Çarşamba.
Aynı gün s.18.00
Hergün.
Aynı gün s.18.00
Hafta içi hergün. Aynı gün s.17.00
Hergün.
3 saat sonra
Salı,
İki gün sonra s.14.00
Pzt. Perş.
İki gün sonra s.14.00
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Epinefrin (Plazma, Heparinli)
Epinefrin (idrar 24 saat, spot)
EPO (Eritropoetin)
uE3 (Estriol, serbest)
Gastrin
GH (Growth Hormon, somatotropin)
1. Trimestr İkili Tarama (β-hCG, PAPP-A)
İkinci Trimestr 3’lü Tarama (β-hCG, AFP, uE3)
İkinci Trimestr. 4’lü Tarama
(β-hCG, AFP, uE3, İnhibin A)
İnhibin B
Kalsitonin
Konj. Adrenal Hiperplazi (CAH) (21-Hidroksilaz)
Kortizol (serum)
Kortizol (serbest, idrar) 24saatlik
Leptin
Metanefrin (idrar 24 saat, spot))
Metanefrinler (Plazma)
Norepinefrin (Plazma)
Norepinefrin (idrar 24 saat, spot)
Normetanefrin (idrar 24 saat, spot)
Pregnenolon
Progesteron
17-OH Progesteron (serum)
PRA (Renin Aktivitesi)
PTH (Parathormon İntakt)
Serotonin
Serbest Testosteron
Tg (Tiroglobulin)
TBG (Tiroksin bağlayıcı globulin)
Valinmandelik asit (VMA) (İdrar 24 s. Spot)

SEROLOJI / BAKTERİOLOJİ TESTLERİ
Anti-HAV Ig G, IgM (Hepatit A antikoru)
Anti-HBc Ig G,IgM (Hepatit B core antikorları)
Anti-HBe (Hepatit B virus e antikoru)
Anti-HEV Total (Hepatit E antikorları)
ARB aranması
Borrelia Burgdorferi IgG,IgM (Lyme Hast.)
Brucella IgM, Wright
CMV IgG, IgM (Sitomegalo virus)
CMV IgG Avidite
EBV IgG,IgM (Epstein-Barr virus)
EBV Avidite
FTA-Abs (Floresan Treponemal antikor)
Gruber Widal
HBeAg (Hepatit B envelop antijeni)
HpSA (Helicobacter pylori antijeni)Gaita

Salı,
İki gün sonra s.14.00.
Pzt. Perş.
İki gün sonra s.14.00
Çarşamba.
Aynı gün s.18.00
Hergün.
Aynı gün s.17.00
Pzt.
Aynı gün s.18.00
Salı, Cuma.
Aynı gün s.18.00
Hergün
İki gün sonra s.17.00
Hergün
İki gün sonra s.17.00
Hafta içi hergün. İki gün sonra s.17.00
Çarşamba.
Ertesi gün s.16.00
Pzt. Çarş.
Ertesi gün s.14.00
Hergün
Üç hafta sonra
Hergün
3 saat sonra
Salı, Perş.
Ertesi gün s.16.00
15 günde bir Pzt. Aynı gün s.18.00
Pzt. Perş.
İki gün sonra s.16.00
Salı,
Üç gün sonra s.14.00
Salı,
İki gün sonra s.14.00
Pzt. Perş.
İki gün sonra s.14.00
Pzt. Perş.
İki gün sonra s.16.00
Çarşamba.
İki gün sonra s.16.00
Hergün
3 saat sonra
Çarşamba.
İki gün sonra s.16.00
Salı, Cuma.
Aynı gün s.18.00
Hergün
3 saat sonra
Perş.
İki gün sonra s.16.00
Hafta içi hergün. Aynı gün s.18.00
Hergün
3 saat sonra
Perş.
Aynı gün s.18.00
Pzt. Perş.
İki gün sonra s.16.00
ÇALIŞMA GÜNÜ ve SONUÇ VERME
ZAMANI
Hergün
3 saat sonra
Hergün
3 saat sonra
Hergün
3 saat sonra
15 günde bir Pzt.
Ertesi gün s.16.00
Hergün
Ertesi gün s.17.00
Pzt. Çarş.Cuma.
Aynı gün s.18.00
Hergün İki gün sonra s.11.00, 13.00
Hergün
Aynı gün s.18.00
Hafta içi hergün
Ertesi gün s.18.00
Hafta içi hergün
Ertesi gün s.18.00
Çarşamba.
Ertesi gün s.18.00
Hafta içi hergün
Ertesigün s.18.00
Hergün
Ertesi gün s.11.00
Hergün
3 saat sonra
Hergün
Aynı gün s.18.00
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Helicobacter pylori IgA,
Helicobacter pylori IgG
HSVTip 1ve 2-IgG,IgM (Herpes simpleks
antikorları)
Kabakulak IgG, IgM
Kızamık IgG (Rubeola)
Kızamık IgM (Rubeola)
Kist Hidatik IgE (Ecchinoccus)
Kist Hidatik İndirekt Hemaglütinasyon (IHA)
Monospot test (Heterofil antikor)
Mycoplasma Pneumonia IgG
Mycoplasma Pneumonia IgM
Parvovirus B- IgG ve IgM
Plasmodium antijeni
Quantiferon
TPIHA (Treponema pallidum
hemaglütinasyon)
VDRL (serum)
VZV IgG (Varicella Zoster)
VZV IgM

İMMUNOLOJİ TESTLERİ
D- Talasemi mutasyon analizi
ACA Ig G,IgM (Anti-Kardiolipin antikorları)
AGA (Anti-Gliadin antikorları IgA ve IgG)
AMA (Anti-Mitokondrial Antikor)
ANA (Anti-Nükleer Antikor)
ANCA (Anti-Nötrofil Sitoplazmik Antikor)
(cANCA, pANCA)
Anti-Delta (Hepatit D virus Antikoru
Anti-ds DNA (Double stranded DNA antik.)
Anti-GAD (Anti-Glutamik a.dekarboksilaz)
APCA ( Anti parietal hücre antikoru)
ASMA (Anti düz kas antikoru)
β- Talasemi mutasyon analizi
CD4/CD8
Doku Transglutaminaz IgA, IgG
DMD/BMD (Duchenne/Becker Kas distrofisi
delesyon analizi
EMA (Endomisial antikor IgA,IgM
ENA (extractable nucleer antijen antikor.)
Faktör V Leiden Mutasyon analizi
FMF (Familial Akdeniz ateşi) / FMF
mutasyon analizi
HBS mutasyon analizi (Sickle cell anemi)
Hemokromatozis mutasyon analizi
HIV Western Blot

Salı, Cuma
Hafta içi hergün
Pzt. Çarş. Cuma.
Hafta içi hergün
Hafta içi hergün
Perş.
Hafta içi hergün
Hergün
Hergün
Pzt.
Hergün
Salı.
Pzt. .
Hergün

Aynı gün s.18.00
Aynı gün s.18.00
Aynı gün s.18.00
Aynı gün s.18.00
Aynı gün s.18.00
Aynı gün s.18.00
Aynı gün s.18.00
Aynı gün s.18.00
Aynı gün s.18.00
Aynı gün s.18.00
Aynı gün s.18.00
Ertesi gün s.18.30

İki gün sonra s.18.00
Aynı gün s.18.00

Hergün
Hafta içi hergün
Perşembe.

Aynı gün s.18.00
Aynı gün s.18.00
Aynı gün s.18.00

ÇALIŞMA GÜNÜ ve SONUÇ VERME
ZAMANI
Hergün
İki hafta sonra
Pzt. Çarş.Cuma.
Aynı gün s.18.00
Salı,Perşembe
Aynı gün s.18.00
Hafta içi hergün
Ertesi gün s.18.00
Hergün
Aynı gün s.18.00
Hafta içi hergün
Ertesi gün s.18.00
Salı,Perşembe
Hafta içi hergün
Çarşamba.
Hafta içi hergün
Hafta içi hergün
Hergün
Hergün
Salı,Perşembe
Hergün

Aynı gün s.18.00
Aynı gün s.18.00
Aynı gün s.18.00
Ertesi gün s.18.00
Ertesi gün s.18.00
Üç hafta içinde
İki gün sonra s.15.00
Aynı gün s.18.00
Bir hafta içinde

Hafta içi hergün
Hafta içi hergün
Hergün
Hergün.

Ertesi gün s.18.00
Ertesi gün s.18.00
Ertesi gün s.18.00

Hergün
Pzt.
Hafta içi hergün

Aynı gün s.16.00
Bir hafta sonra
Ertesi gün s.18.00
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İki gün sonra s.11.00
Aynı gün s.18.00
2 saat sonra
2 saat sonra
2 saat sonra
2 saat sonra
Ertesi gün s.18.00
Üç hafta içinde
Ertesi gün s.18.00
Ertesi gün s.18.00
Bir hafta sonra
Ertesi gün s.18.00

HLA B 27 (Ankilozan spondilit yatkınlığı)
HTLV antikor( Human T lenfotropik virus)
IgA
IgD
IgG
IgM
İmmunfiksasyon elektroforezi (serum)
Kistik fibrozis mutasyon (CFTR)
LKM (liver-kidney mikrozomal)antikor Tip 1
MTHFR Mutasyon (Metilentetrahidrofolat)
PKU (Fenilketonüri mutasyon)
RSV (respiratuar synctial virus) IgG,IgM

Hergün
15 günde bir Pzt.
Hergün
Hergün
Hergün
Hergün
Hafta içi hergün
Hergün.
Hafta içi hergün
Hergün.
Çarş..
Salı.

HEMATOLOJI / KOAGÜLASYON
TESTLERİ
APC (Aktive protein C) rezistansı
AT-III (Anti-trombin III aktivitesi)
Fibrinojen (Faktör I)
Faktör II (Protrombin)
Faktör VII (prokonvertin)
Faktör VIII (Antihemofilik faktör)
Faktör IX Christmas F.)
HAM testi (Asit hemoliz testi)
Hemofili A,B bağlantı analizi
KLL (Kronik lenfositer lösemi) paneli
KML (Kronik myelositer lösemi) paneli
Protein C aktivitesi
Protein C antijen
Protein S aktivitesi
Protein S antijen
vWF (vonWillebrand Faktör) antijeni
vonWillebrand Faktör (Ristosetin Kof.) aktiv.

ÇALIŞMA GÜNÜ ve SONUÇ VERME
ZAMANI
Perşembe.
Aynı gün s.17.00
Hergün
2 saat sonra
Hergün
2 saat sonra
Hergün
2 saat sonra
Hergün
2 saat sonra
Hergün
2 saat sonra
Hergün
2 saat sonra
Hergün
Aynı gün s.18.00
Hergün
Üç hafta içinde
Hergün
Bir hafta sonra
Hergün
Bir hafta sonra
Hafta içi hergün
Aynı gün s.16.00
Hergün
Üç gün sonra s. 13.00
Hafta içi hergün
Aynı gün s.16.00
Hergün
Üç gün sonra s. 13.00
Hergün
2 saat sonra
Salı, Cuma.
Aynı gün s.16.00

TOKSİKOLOJI TESTLERİ
Difenilhidantoin (Fenitoin,Epdantoin))
Digoksin
Fenobarbital (Luminal)
Karbamazepin (Tegretol)
Klonazepam (Rivotril)
Lityum
Teofilin
Valproik asit (Depakin)

ÇALIŞMA GÜNÜ ve SONUÇ VERME
ZAMANI
Hergün
2 saat sonra
Hergün
2 saat sonra
Hergün
2 saat sonra
Hergün
2 saat sonra
Perşembe.
Aynı gün s.18.00
Hergün iki defa. Aynı gün s.14.00 ve 17.00
Hergün
2 saat sonra
Hergün
2 saat sonra
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