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ÖNSÖZ 
 

 
 
 

S.B.Ü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı giderek artan test 
çeşidi ile modern bir ortamda hastalarımıza ve doktorlarımıza hizmet vermeye devam 
etmektedir. 

Elinizdeki test rehberi S.B.Ü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İskele Ek Hizmet 
Binası ve İpekyolu Ek Hizmet Binası Biyokimya Laboratuvarlarında çalışılan testler hakkında 
bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu rehberde her testin adı ile birlikte, çalışılan örnek 
türü, örneğin alındığı tüp, çalışılan metod, referans değerler, çalışma günleri ve rapor 
tarihleri yer almaktadır. 

Biyokimya Laboratuvarı tüm çalışanlarıyla birlikte güvenilir, doğru ve hızlı bir şekilde 
sonuç vermek için gerekli gayreti ve hassasiyeti göstermeyi hedef edinmiştir. Testler 
hakkında daha geniş bilgi almak istediğinizde her türlü haberleşme yolu aracılığı ile 
laboratuvarımız uzmanlarına ulaşabilirsiniz. 

Bu rehberin tüm hastalara ve hastanemiz personeline faydalı olması dileğimizle... 
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1. GİRİŞ 

 

Hastanelerde laboratuvarlar, tüm biyolojik örneklerin laboratuvar testlerinin çalışılmasını ve 

raporlandırılmasını sağlayan birimlerdir. Hedef, test isteklerinin yapılmasından sonuçların ilgili yerlere 

ulaşmasına kadar geçen süreyi kısaltmak, kaliteli ve güvenilir sonuçlar vermektir. 

Laboratuvar bilgi yönetim sistemi (LBYS) ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinin (HBYS) 

geliştirilmesiyle bu süreler ideal zamanlara yaklaşmıştır. 

Yaşanan sorunların önemli bir kısmı laboratuvar 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, yanlış test 

gününde hastaneye gelinmesi, eksik test girişi yapılması vb. en çok karşılaşılan sorunlardır. Hem bu tür 

sorunları azaltabilmek hem de laboratuvar işleyişini başta klinisyenler olmak üzere diğer hastane 

çalışanlarıyla paylaşabilmek amacıyla laboratuvar test rehberi hazırlanmıştır. 

Bu rehberde S.B.Ü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İskele ve İpekyolu Ek Hizmet Binaları 

Biyokimya Laboratuvarlarının işleyişi, test profili, tetkik girişinden sonuçların gönderilmesine kadar olan 

süreç (LBYS/HBYS), laboratuvarın analitik kalite çalışmaları, testlerin çalışılma yöntemleri, çalışılma 

zamanları, teste göre numune türü / numune kabı seçimi, numunelerin kabul / red kriterleri, örneklerin 

uygun şekilde alınması ve uygun şekilde  transferini, örnek kaplarının uygun şekilde etiketlenmesi, sonuçların 

raporlanma süreleri, panik değerleri hakkında bilgilere yer verilmiştir. 

2. GENEL LABORATUVAR BİLGİLERİ 
 

2.1. BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞİ 

2.1.1. Biyokimya Parametreleri 

a. Tablo 3.1’de yer alan Biyokimya Testleri çalışılmaktadır.  

b.  Serum, idrar, BOS, diğer vücut sıvıları ve tam kan örneklerinden çalışılmaktadır. 

c. Çalışması tamamlanmış hasta örnekleri özellikli testler hariç 2-8 ℃’de 24 saat süre ile saklanmaktadır.  

d. Çalışılan test parametrelerinin doğruluğu ilgili Biyokimya Uzmanı tarafından İç Kalite Kontrol ve 
Kalibrasyon Planı ile Dış Kalite Değerlendirme  Planına göre değerlendirilmektedir.  
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2.1.2. Hormon Parametreleri 

a. Tablo 3.2’de belirtilen Hormon parametreleri çalışılmaktadır. 

b. Çalışması tamamlanmış hasta örnekleri özellikli testler hariç 2-8 ℃’de 24 saat süre ile saklanmaktadır.  

c. Çalışılan test parametrelerinin doğruluğu ilgili Biyokimya Uzmanı tarafından İç Kalite Kontrol ve 
Kalibrasyon Planı ile Dış Kalite Değerlendirme  Planına göre değerlendirilmektedir.  

 

2.1.3. İdrar Parametreleri 

a. Tam idrar tahlili ile kimyasal ve idrar mikroskopi incelemesi, idrarda uyuşturucu madde, spot ve 24 
saatlik idrarda biyokimya parametreleri. 

b. Çalışması tamamlanmış hasta örnekleri özellikli testler hariç 2-8 ℃’de 24 saat süre ile 
saklanmaktadır.  

c. Çalışılan test parametrelerinin doğruluğu ilgili Biyokimya Uzmanı tarafından İç Kalite Kontrol ve 
Kalibrasyon Planı ile Dış Kalite Değerlendirme  Planına göre değerlendirilmektedir.  

 

2.1.4. Koagülasyon Parametreleri 

a. PT, aPTT, INR, fibrinojen ve D-Dimer parametreleri çalışılmaktadır. 

b. Çalışması tamamlanmış hasta örnekleri özellikli testler hariç 2-8 ℃’de 24 saat süre ile saklanmaktadır.  

c.  Çalışılan test parametrelerinin doğruluğu ilgili Biyokimya Uzmanı tarafından İç Kalite Kontrol ve 
Kalibrasyon Planı ile Dış Kalite Değerlendirme  Planına göre değerlendirilmektedir.  

 

2.1.5. Hemogram (Tam Kan Sayımı) Parametreleri 

a. Hemogram cihazlarımız ile 24 parametrede tam kan sayımı ile ilgili analizler, retikülosit analizi ve vücut 
sıvılarında hücre sayımı analizleri yapılmaktadır. 

b. Çalışması tamamlanmış hasta örnekleri özellikli testler hariç 2-8 ℃’de 24 saat süre ile saklanmaktadır.  

c. Çalışılan test parametrelerinin doğruluğu ilgili Biyokimya Uzmanı tarafından İç Kalite Kontrol ve 
Kalibrasyon Planı ile Dış Kalite Değerlendirme  Planına göre değerlendirilmektedir.  
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2.1.6. Biyokimya Laboratuvarı İş Akış Şeması 
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 2.1.7. Analiz Öncesi Süreç Yönetimi 
  
 2.1.7.1. Test İstemi 

           Hekim hastaya teşhis koyabilmek için gerekli durumlarda tetkik isteyebilir. Bu tetkikler 
hastanemizde yapılıyor ise otomasyon programı aracılığıyla hekim tarafından istenir. Test girişleri 
hastane otomasyon sistemi (HBYS) ile yapılmaktadır. Burada hangi testler istenmişse kodu 
girilerek istek yapılabilir. Test seçimi tamamlandıktan sonra hasta; kimliği veya çıkartılan istem 
barkodları ile birlikte poliklinikten kan alma birimlerine yönlendirilir. Gerekli ise hekim hastanın 
klinik yorumunu etkileyecek hastaya özel bilgileri de laboratuvara bildirir. İstenen tetkik 
laboratuvar birimine eş zamanlı olarak ekrana düşer. Acil biriminde ve servislerde test girişleri için 
aynı işlemler yapılır ve hastalardan alınan materyaller laboratuvara gönderilir. Tetkik girişleri 
onaylandıktan sonra test eklenmemelidir. Çünkü onay sonrası işaretlenen testler laboratuvar bilgi 
yönetim sistemi (LBYS) tarafından görülmeyecektir. Onay sonrası her yeni test isteği için yeni bir 
HBYS girişi ve LBYS kaydı yapılması gerekir. 

2.1.7.2. Numunelerin Alınması ve Laboratuvara Transferi 

İstenen tetkik ile ilgili kan alma sekreterliğinde kimlik doğrulama işlemi yapılarak, hastanın 
doğru kişi olup olmadığı teyit edilir ve işleme alınır. Kan alma sekreteri hastanın barkodlarını çıkarır 
ve tüplerle birlikte kan alma hemşiresine yönlendirir. Kan alma hemşiresi de hastanın kimlik 
doğrulamasını uygun bir şekilde yapar (hastanın tüpünün üzerinde yapıştırılmış olan hasta 
barkodunu sesli olarak söyler, hastanın doğru kişi olup olmadığını sorarak hastanın kimlik 
doğrulamasını yapmış olur). Hastanın barkodlu tüplerine uygun şekilde kan alma işlemini 
gerçekleştirir. Hastanın kendi numunesini alması gereken durumlarda ise (idrar, gaita vs.) hastaya 
doğru numune alımı ile ilgili bilgilendirmeyi yapar. İdrar, gaita vs. testleri için hastalara barkod 
etiketi yapıştırılmış idrar, gaita vs.   kabı verilip tuvalete yönlendirilir. Kan örneği için testlere göre 
uygun örnek tüpü seçimi yapılır, barkodlar basılır basılmaz seçilen tüplere dik olarak ve tüp 
üzerinde yer alan etiketin üzerini kaplayacak şekilde yapıştırılır. Barkod yapıştırıldıktan sonra tüpün 
içerisindeki numune görülebilir olmalıdır. Numuneler direk olarak güneş ışığı almayacak şekilde 
pıhtılaşma süreci bitene dek oda ısısında bekletilir. Bu süre genellikle 10-15 dakika kadardır. Kan 
alma işlemi tamamlanan hastalara sonuçların ne zaman çıkacağı ve sonuçlarını nereden alabileceği 
bilgileri verilir. Örnek alındıktan sonra otomasyon sistemine numune alındı okutması yapılır. 

Servislerde ve Acilde hastaların örnekleri kendi birimlerinde alınır. Test istekleri HBYS’ye 
girildikten sonra testlere göre örnek kabı seçimi yapılır, örnek kaplarına barkod etiketi yapıştırılır. 
Damar yolu açık hastalarda kan alma için hastanın diğer kolu kullanılır. Kan alma işlemi hemşireler 
tarafından gerçekleştirilir.  

Alınan örnekler bekletilmeden pnömotik sistemle veya transferle görevli personel ile 
transfer şartları sağlanarak kan-idrar taşıma çantaları ile ilgili laboratuvar birimine gönderilir. 
Numunelerin 30 dk. içerisinde laboratuvara ulaşması gerekir. Genel prensip olarak her türlü analiz 
için alınan hasta örnekleri bekletilmeden çalışılmalıdır. Bu amaçla kliniklerde ya da kan alma 
birimlerinde alınan hasta örnekleri bekletilmeden laboratuvara ulaştırılmalıdır. Amonyak, Kortizol, 
ACTH, Kan Gazı gibi özellikli testler çalışılacaksa tüplerin buz üstünde ve en kısa sürede 
laboratuvara ulaştırılması sağlanmalıdır. 
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İpekyolu ve İskele ek hizmet binalarında alınan örneklerin orada çalışılmayan testler için 
plazma ya da serumlarına ayrılarak merkez laboratuvara gönderilmek üzere sporlarla uygun taşıma 
kabına yerleştirilir. Mesai saatleri içerisinde taşımaya uygun hale gelen örnekler en geç 2 saatte bir 
görevli araçla merkez laboratuvarına ulaştırılır. 

2.1.7.3. Kan Numunelerinin Alınması  

Venöz Kan Alımı 

• Açlık gerektiren testler için 8-12 saat açlık gerekir. 

• İlaç tedavisinin sürdüğü durumlarda örneğin alınması sabah ilaç alımından önce yapılmalıdır. 

• Kan alımı esnasında hasta yatar veya oturur pozisyonda olmalıdır. 

• Prognoz izlenmesi için istenen testlerle ilgili kan örnekleri hastadan her zaman aynı 
pozisyonda alınmalıdır. 

• İğne ucu mümkün olduğu kadar geniş seçilmelidir. 

• Turnike kolda 30 saniyeden fazla sıkılı kalmamalıdır. 

• Turnike iğnenin başarılı bir şekilde damara yerleştirilmesinden sonra çözülmelidir. 

• Enjektör ile kan alımı esnasında kanın tüpe kuvvetli aspirasyonundan kaçınılmalıdır. 

• Bütün tüpler kan alımından sonra belirli sayıda ters-düz çevirme işlemine tabi tutulmalıdır. 
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• Kan alımı sıralaması ve ters-düz çevrilme sayıları aşağıdaki gibidir: 

1. Kan kültürü şişeleri  →  8 – 10 kez ters-düz çevrilecek 

2. Mavi kapaklı sitratlı tüp* →  3 – 4 kez ters-düz çevrilecek 

3. Siyah kapaklı sitratlı tüp →  8 – 10 kez ters-düz çevrilecek 

4. Kırmızı kapaklı düz tüp →  5 – 6 kez ters-düz çevrilecek 

5. Sarı kapaklı jelli tüp  →  5 – 6 kez ters-düz çevrilecek 

6. Yeşil kapaklı heparinli tüp →  8 – 10 kez ters-düz çevrilecek 

7. Mor kapaklı EDTA’lı tüp →  8 – 10 kez ters-düz çevrilecek 

*Kelebek set kullanarak kan alınırken ilk alınacak örnek koagülasyon testi içinse önce bir 
miktar kan mavi kapaklı tüpe alınarak atılır, daha sonra başka bir mavi kapaklı tüple 
devam edilir. 

• Antikoagülan içeren vakumlu tüplere kan alımı sırasında kanın işaretli çizgiye kadar 
dolmasına özellikle dikkat edilmelidir ve tüpler yavaşça alt üst edilerek özenle 
karıştırılmalıdır. Kesinlikle çalkalama yapılmamalıdır. 

• Damar yolu takılı olan hastalarda kesinlikle damar yolu takılı olan koldan kan alınmamalı, kan 
alma işlemi diğer koldan yapılmalıdır. 

• Kan alındıktan sonra herhangi bir tüpten diğerine tüpler arası aktarım kesinlikle 
yapılmamalıdır.  

• Hemoliz olmaması için aşağıda belirtilen kurallara uyulmalıdır; 

1.  Alkol ile silinen deri iyice kurulanmalıdır, 

2.  Kan alma işlemi sırasında vacutainer iğne kullanılması, 

3. Kan enjektörle alınıyorsa; kan enjektöre yavaşça çekilmeli, kan enjektörden iğnesi 
çıkarıldıktan sonra tüplere yavaşça ve tüpün kenarından aktarılmalıdır. 
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Biyokimya laboratuvarında yaygın olarak kullanılan tüp çeşitleri 
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Mavi Kapaklı Sitratlı Tüp 

• Mavi kapaklı tüpe işaretli yere kadar kan alınır. 

• Tüplerin içerisinde pıhtı oluşmaması için kan alınır alınmaz tüp 3-4 kez yavaşça alt üst 
edilerek karıştırılır. Çalkalama işleminden kesinlikle kaçınılmalıdır. 

• Kan alımı esnasında kanın işaretli çizgiye kadar doldurulmasına özellikle dikkat edilmelidir. 

• Sitratlı tüpe kan alınırken tüpün ağzı açılıp kapak açık tutulmamalıdır. 

Sarı Kapaklı Jelli Tüp 

• Serum elde etmek için kullanılır. 

• Bu tüpe alınan kanla Biyokimya, Hormon, ELISA gibi testlerin çalışması yapılır. 

• Tüpler içinde bulunan jel, santrifüj sonrasında serum ve kan hücreleri arasında fiziksel bir 
engel oluşturmakta, tüp çeperinde bulunan silika partikülleri sayesinde serum 
pıhtılaşmasını hızlandırmaktadır. 

• Jelli tüplere en az 5 ml kan örneği alınmalıdır. Daha az kan örneği ile yeterli serum elde 
edilemez. 

• Kanın tüpün çeperindeki silika partikülleri ile iyice temas etmesi için 5-6 kez yavaşça altüst 
edilmelidir; tüp kesinlikle çalkalanmamalıdır. 

• Hemolizli veya bulanık serumlar birçok tetkik için uygun değildir. Yeniden örnek alınmalıdır. 

Mor Kapaklı K3EDTA Tüp 

• Çalışma sırasında EDTA'lı tam kan kullanılan Hemogram, Cross, Kan Grubu, ACTH, HbA1 c gibi 
testlerin ölçümünde kullanılır.  

• Tüplerin içerisinde pıhtı oluşmaması için kan alınır alınmaz tüp 8-10 kez yavaşça alt üst 
edilerek karıştırılır. Çalkalama işleminden kesinlikle kaçınılmalıdır. 

• Kan alımı esnasında kanın işaretli çizgiye kadar doldurulmasına özellikle dikkat edilmelidir. 

• Kan tam olarak tüp üzerindeki işaretli çizgiye kadar alınmamış veya tüpün içerisinde pıhtı 
oluşmuş ise yeniden örnek alınmalıdır. 

Kan Örneklerinin korunması 

Kan alımı sonrasında numune direk olarak güneş ışığı almayacak şekilde pıhtılaşma süreci 
bitene dek oda ısısında bekletilir. Bu süre genellikle 10-15 dakika kadardır. Bu süre sonrası 
serumun santrifüj ile pıhtıdan ayrılması gerekir. Örneğin tam kan, sitratlı tam kan, EDTA’lı tam kan 
olarak uzun süre bekletilmesi, örnekteki elektrolit konsantrasyonlarında, enzimlerin aktivitesinde, 
hematoloji ve pıhtılaşma parametrelerinde çeşitli değişikliklere yol açar. 
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Plazma- Serum: Plazma ve serumdan elde edilen değerler arasındaki farklılığın   fizyolojik ve 
teknik bazı nedenleri:  

• Analit pıhtılaşma sırasında tüketilebilir: Fibrinojen, trombosit, glukoz. 

• Analit pıhtılaşma sırasında salınabilir: K, LDH, fosfat, amonyak, laktat . 

• Antikoagülan +2 değerlikli analitleri bağlar. 

 
2.1.7.4. Tam İdrar Tahlili İçin (Spot İdrar) Örnek Alımı 

• Sabah idrarı uygundur. Daha konsantre olan bu idrarda nadiren çıkan maddeler tespit 
edilebilir.  

• Kişi bölgeyi iyice yıkamalı ve kurulamalıdır.  

• Bir miktar idrar tuvalete yapılır.  

• Sonra orta idrar verilen idrar kabına yapılır.  

• İdrarın son kısmı tuvalete yapılır.  

• İdrar örneği bekletilmeden laboratuvara ulaştırılır. 

 

2.1.7.5. 24 Saatlik İdrar Örneklerinin Toplanması 

• İdrar toplamak için uygun bir numune kabı (3-5 litrelik temiz ve kuru bir kap) temin edilir. Su 
için kullanılan pet şişeler en uygunudur. Kola, deterjan gibi maddelerin konmuş olduğu kaplar 
kesinlikle uygun değildir. 
• 24 saatlik idrarda çalışılan bazı özel testler için (VMA, Metanefrin, 5HİAA…) laboratuvar 
numune kabul biriminde idrar kabına koruyucu eklenmelidir. 
• Diğer 24 saatlik idrar parametreleri için (kreatinin, protein, glu, üre, üa…) herhangi bir 
koruyucu maddeye ihtiyaç yoktur. 
• 24 saatlik idrar toplanacağı gün sabah uyandıktan sonra, ilk idrar tuvalete yapılarak, mesane 
boşaltılır. Başlangıç saati not edilir (Örneğin sabah saat 08:00).  
• Bu andan itibaren tüm idrar, gündüz ve gece boyunca dikkatlice toplama kabına biriktirilir.  
• Ertesi sabah başlangıç saatinden tam 24 saat sonra yapılan son idrar da (Ertesi sabah saat 
08:00’ deki idrar) toplama kabına eklenerek, idrar toplama işlemi tamamlanır.  
• 24 saat süresince idrarın tamamı idrar toplama kabı içine boşaltılır. Her idrar ilavesinde tüm 
idrarı karıştırınız. 
• Birinci idrar toplama kabı dolarsa, başka idrar toplama kabına geçtiğinizde bir önceki kapta 
bulunan idrarın yaklaşık yarısını da bu kaba karıştırınız. 
•  Bu süre içinde toplama kabı serin ve karanlık (ışık geçirmeyen siyah poşet gibi) bir yerde 
saklanır. 
• Ertesi sabah ilk idrarda toplama kabına alınarak en kısa zamanda idrar toplama kabını siyah, 
ışık geçirmeyen bir poşet içinde laboratuvara ulaştırınız. 
• Cuma ve Cumartesi günleri 24 saatlik idrar toplamayınız. 
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2.1.7.6. Şeker Yükleme (ORAL GLUKOZ TOLERANS-OGTT) Testleri 

Şeker yükleme testi için, test öncesi 3 gün yeteri kadar karbonhidrat almak (en az 150 gram/gün 
karbonhidrat) ve bu testi etkileyecek ilaç almamak ve test sırasında sigara içmemek gerekir. 

a) 50 gram şeker yükleme testi: 24 – 28. gebelik haftaları arasında, gebelik diyabeti (şeker hastalığı) 
için tarama amaçlı 50 gram şeker yükleme testi yapılmaktadır. Hastanın aç olması gerekli değildir, 
günün her saatinde yapılabilir. 50 gram glukoz 250 mL suda eritilip, beş dakika içinde içildikten 1 
saat sonra hastadan kan alınır. 50 gram şeker testi anormal olan hastalar ile gebelik diyabeti için risk 
faktörlerine sahip hastalarda 100 gram şeker yükleme testi yapılır. 

b) 75 gram şeker yükleme testi: Hastanın aç olması (8-12 saat açlık sonrası) gereklidir. OGTT 75 
gram glukoz ile yapılır. 0. ve 120. dakikalarda hastanın kan şekeri değerine bakılır. 

c) 100 gram şeker yükleme testi: Hastanın kahvaltı yapmadan aç (8-12 saat açlık sonrası) gelmesi 
gereklidir. İlk önce açlık kan şekeri değerine bakılır, 100 gram glukoz 250 mL suda eritilip, beş dakika 
içinde içildikten sonra birer saatlik aralar ile (1.saat, 2.saat, 3.saat) 3 defa kan alınır. 

  
2.1.7.7. Numunelerin Laboratuvara Kabulü, Ayrıştırılması 

Örnekler laboratuvara gelince, numune kabul birimindeki ilgili görevli tarafından LBYS’den 
yapılan test isteklerine bakılarak örnek kabının uygunluğu, örnek miktarı, pıhtılaşma, 
kontaminasyon, vb. kontrolü yapılarak örnekler laboratuvara kabul edilir ve işleme alınır. Analiz 
öncesi süreçte rutin ve acil laboratuvarında numune kabulü yapan tüm personeller numune 
barkodu okutulduğunda HBYS sistemi üzerinden doğru kişi olduğuna dikkat eder ve hata 
olduğunda birim amirlerine bildirmekle mükelleftir. Kabul edilen örneklerden serum veya 
plazmada çalışılacak testler için santrifüj işlemi yapılır. Santrifüj süresi ve hızı testlere göre 
değişiklik gösterebilir. Laboratuvara ulaşan kanların pıhtılaşıp pıhtılaşmadığı (kan alındıktan 15 
dakika içinde pıhtılaşma meydana gelir) kontrol edildikten sonra 4000 devirde 10 dakika santrifüj 
edilir. Kan tam pıhtılaşmadan santrifüj işlemi yapılırsa hemoliz olur (hemolizden en çok etkilenen 
testler BİLURUBİN, AST, ALT, LDH, POTASYUM’dur). Santrifüj sonrası pembe-kırmızı renkte serum 
görülmesi hemoliz olduğunun göstergesidir. Bu durumda ilgili laboratuvar personeli tarafından 
hemolizli numune olarak reddedilir. Uygun olmayan örnekler LBYS üzerinden LHSS kodu 
oluşturularak tetkik red işlemi yapılır. Tetkik reddi hastaya kısa mesaj olarak cep telefonuna iletilir.  

Numuneler kabulü yapıldıktan sonra numune kabul personelleri tarafından barkodlara 
bakılarak hormon, biyokimya, koagülasyon, hemogram gibi sporlara ayrıştırması yapılır. 
Numuneler numune kabul biriminden ilgili teknisyen tarafından alınıp çalışılır. Kan alma ve transfer 
işi ile ilgili personellere gerekli eğitim verilir. 

Mesai Dışı saatlerde istenen hormon tetkikleri (β-hCG, Troponin, Ferritin, Prokalsitonin, NT-
proBNP, TSH, serbest T3 ve serbest T4 hariç) ile adli ve idari amaçla istenen idrarda uyuşturucu 
madde tetkikleri hemen çalışılmayacağından 2-8 ℃’de saklanır. Takrolimus gibi hergün 
çalışılmayan numuneler de santrifüj edildikten sonra 2-8 ℃’lik buz dolabında saklanarak muhafaza 
edilir. Daha uzun süreler için bekleyecek örnekler ise derin dondurucuda saklanmalıdır. Kan 
santrifüj edilmeden dondurulmamalıdır, hemoliz meydana gelir. Dondurulan serumların 
buzdolabından çıkarıldıktan sonra oda ısısına gelmesi beklenmeli ve daha sonra çalışılmalıdır. Aksi 
halde hatalı sonuçlar alınabilir. 
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İdrar örnekleri pnömotik sistemde dökülebileceği için transfer personeli tarafından 
laboratuvara getirilmelidir. Transfer personeli materyalleri getirirken etrafa bulaşmamasına, 
dökülmemesine dikkat ederek, eldivenli ve önlüklü bir şekilde sızdırmaz taşıma kaplarında 
getirmekle sorumludur. 

2.1.8. Analiz 

Cihazları kullanarak yapılan analizlerden önce cihazların bakımları (günlük/haftalık/aylık) ve 
“iç kalite kontrol” çalışmaları gerçekleştirilir. Sonuçlar kabul edilebilir değerlerde ise hasta 
örnekleri çalışılmaya başlanır. Sonuçlar “geçersiz” olarak değerlendirilirse çalışma başlatılmaz ve 
cihaz ile ilgili prosedürler gerçekleştirilir. Cihazlar tamamladığı analizlerin sonuçlarını otomatik 
olarak LBYS’ye gönderir. LBYS’de hastaların tüm sonuçları toplanır, bu sonuçlar değerlendirilir, 
uygun bulunan sonuçlar uzman doktor tarafından onaylanır. Uygun olmayan testler, sebebi 
araştırılarak (numunenin göz ile değerlendirilmesi, vb) yeniden çalışılır. Acil örnekler rutinden ayrı 
olarak hemen çalışılır ve analiz sonuçları hemen değerlendirilip 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. 
Görüşme Klinisyen Bilgi formuna kaydedilir. Test sonucu hastanın kliniği ile örtüşmüyorsa hastadan 
yeni örnek alınarak analiz tekrarlanır. 

Üyesi olduğumuz dış kalite değerlendirme (DKD) programlarının belirlediği takvim 
günlerinde program dahilinde olan testler için dış kalite değerlendirme solüsyonları çalışılır. 

2.1.9. Sonuç Gönderme (Raporlama) 

Test sonuçları LBYS’de onaylandığı zaman poliklinik, acil birimi ve servislerdeki 
bilgisayarlarda hasta sayfasında görülebilir. Test sonuçlarının yazıcı çıktıları da kan alma birimleri 
ve acil birim sekreterleri tarafından hastaya verilebilir. 

Hastalar www.vaneah.saglik.gov.tr sitesinden laboratuvar sonuç menüsüne girip barkod 
numarasını ve protokolünü yazarak internet üzerinden sonuçlarını alabilirler. 

2.1.10. Laboratuvar Testleri Sonuç Teslim Süreleri 
Hergün saat 12.00’ye kadar teslim alınan numunelerin sonuçları saat 14.00- 16.00 saatleri 

arasında verilir. Saat 12.00’den sonra verilen numunelerin sonuçları ertesi gün verilir. 
NOT: Yukarıda belirtilen sonuç verme süreleri olağandışı durumlarda değişebilir (yetersiz ve 
yanlış numuneler, otomasyon problemleri, cihaz arızaları vb.) 
 

2.2. NUMUNE KABUL KRİTERLERİ 
1. Kliniklerden ve kan alma birimlerinden gelen numunelerin bilgisayar girişinin yapılmış olması 

gerekmektedir. Üzerinde mutlaka hasta barkodu olan ve barkod tüp üzerine uygun şekilde 
yapıştırılan numuneler kabul edilir. 

2. Bilgisayar girişi ile gelen numune birbirini tutuyorsa numune kabul edilir. 
3. Doğru hasta-Doğru giriş-Uygun numune-Uygun zamanda-Yeterli miktarda geldiğinde kabul 

edilir. 
4. Numunelerin bulunduğu taşıma kap ve tüplerinde kırık çatlak yok ise kabul edilir. 

 
 
 
 

http://www.vaneah.saglik.gov.tr/
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2.3. NUMUNE RED KRİTERLERİ 

1. Hasta adı ve soyadının bulunmadığı, bilgisayar girişi ile gelen numunenin birbirini 
tutmadığı durumlarda numune kabulü yapılmaz. 

2. Barkodu olmayan numuneler laboratuvara kabul edilmez. 

3. Bir numunede birden fazla barkod varsa numune kabul edilmez. 

4. Sistem arızası olduğunda, servis sorumlusunun laboratuvarı bilgilendirmesi 
durumunda acil testler çalışılır, bunun dışında barkodsuz gelen numuneler reddedilir. 

5. Uygun tüplere alınmayan numuneler laboratuvara kabul edilmez; yeni numune istenir. 

6. Hemolizli numuneler laboratuvara kabul edilmez. 

7. Barkod tüp üzerine uygun şekilde yapıştırılmamışsa numune reddedilir. 

8. Tüp içindeki numune miktarı yeterli değilse numune kabul edilmez. 

9. Antikoagülanlı tüplerde alınmış ancak pıhtılaşmış numuneler kabul edilmez. 

10.  İkili ve Üçlü test istem formlarında hasta ile ilgili bilgiler eksikse reddedilir. 

11.  Laboratuvara uygun saklama ve transfer koşullarında gelmeyen örnekler kabul edilmez. 

12.  Önerilen sürelerin dışında (Naklinde gecikme olan örnekler) bekletilmiş numuneler 
laboratuvara kabul edilmez. 

13.  İdrarda uyuşturucu madde analizi için mevzuatta belirtilen oda ısısında 1 (bir) gün, 
buzdolabında 5 günü aşmayan sürelerde bekleyen örneklerin kabulü yapılır. Belirtilen süreleri 
aşan örnekler reddedilir. 

14.  Tam idrar tetkiki için 5ml’den az idrar örneği reddedilir. 

2.3.1. Numune Reddi Durumunda Yapılacaklar 

1. Numune kabul kriterlerine göre numune uygunluğu değerlendirilir. 

2. Uygun olmayan numuneler otomasyon sisteminde uygunsuzluk nedeni belirtilerek 
reddedilir.   Reddedilen numuneye ait reddedilen gün, saat, gönderen klinik, numune red 
nedeni otomasyon sisteminde kaydedilir. 

3. Uygun olmayan numuneler 24 saat saklanır, atılmaz. 

4. Numunenin gönderildiği servis ve klinisyen bilgilendirilir ve mümkünse “uygun” numune 
istenir. Bilgi işlemden ulaşılabiliyorsa hasta bilgileri alınarak hastaya ulaşılır ve tekrar numune 
getirmesi istenir. 

5. Her ayın sonunda reddedilen numuneler istatiksel olarak değerlendirilir. Gerekli görülürse 
düzeltici önleyici faaliyet başlatılır. 

 

 

 

 

 

 



 

SBÜ. VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 
BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST REHBERİ 2022 

Kodu:BL.TL.29 Yayın Tarihi:26.09.2016 Revizyon No:02 Revizyon Tarihi:25.04.2022 Sayfa No/ Sayfa Sayısı:17/38 
 

 

 

2.3.2. Sonuçlarda ve Reddedilen Numunelerde Kullanılan Terimler 

1. Yetersiz Numune: Alınan numune miktarı istenen testleri çalışmaya yetmediği durumlarda 
bu ifade kullanılır. 

2. Pıhtılı Numune: HbA1c, ACTH gibi testler için EDTA’lı tüpe alınan kan, Koagülasyon testleri 
içinde Sitratlı tüpe alınan numune uygun şekilde alt üst edilmediğinde ya da tüpte işaretli yere 
kadar kan alınmadığında numunede pıhtı oluşmaktadır. Oluşan pıhtı cihazları tıkayabilmekte ya da 
hatalı okumalara neden olabilmektedir. 

3. Yanlış Tüpte Numune: İstenen teste göre uygun tüp kullanılmadığında bu ifade yazılır 
(örneğin biyokimya testleri için numune hemogram tüpüne alındığında). 

4. Hemolizli Numune: Hemoliz, kandaki eritrositlerin parçalanması ile hemoglobin ve diğer 
içeriklerinin kana karışmasıdır. Hemoliz bazı testlerde eritrosit içi maddelerin seruma karışması, 
oluşan hemodilüsyon ve bazı testlerde de kimyasal interferans nedeniyle sonuçları etkilemekte ve 
hatalı sonuçlara yol açmaktadır. Bu durumda serum olması gerektiği gibi değil, hemolizin şiddetine 
göre koyulaşan kırmızı bir renkte olmaktadır. Hemolizden en çok etkilenen testler; 

• Laktat dehidrogenaz • Üre • Aspartat Aminotransferaz • Fosfor 
• Kreatin kinaz • Sodyum • Asit fosfataz • Kalsiyum 
• Demir bağlama kapasitesi • Potasyum • Alanin Aminotransferaz • Demir 
• Kreatin kinaz-MB • Klor • Bilirubin • Amilaz 
 

5. Boş Numune Kabı: Numune kabında örnek olmadığı durumlarda kullanılır. 
 

6. LDL Hesaplanamadı: LDL; kit olarak çalışılması gereken durumlar dışında laboratuvarımızda 
hesaplanarak sonuç verilen bir testtir. Trigliserid 400 mg/dl’den büyük olduğunda LDL 
hesaplanması sağlıklı olmamaktadır, bu nedenle sonuç verilmemektedir. 

7. Tekrarlandı: Sonuçlar hastanın klinik tanısı ile uyumsuz olduğu durumlarda test tekrar 
çalışılıp bu terim not edilir.  

2.4. ANALİZ SONUCUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Güvenilir ve tıbbi açıdan değerlendirilebilir sonuç elde edebilmek için sadece doğru 
transport ve doğru analiz yeterli değildir. Analiz sonuçlarını etkileyen faktörler aşağıdaki tabloda 
verilmiştir. 
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2.5. 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 baz oluşturur. Çeşitli 
faktörlere bağlı olarak bu değerler hastadan hastaya varyasyonlar gösterebilir. Analiz yönteminin 
değiştiği durumlarda metoda bağlı olarak referans aralığı da değişebilir. 

 
2.6. KALİTE GÜVENLİĞİ 

2.6.1. İÇ KALİTE KONTROL SÜRECİ:  

İç Kalite Kontrol; laboratuvarın her test için değerleri belli olan kontrol numuneleri kullanarak 
ve günlük olarak yaptığı kontroldür. İç kalite kontrol programı uygulaması ile Biyokimya Uzmanının 
uygun gördüğü zamanlarda iki ya da üç seviyeli kontrol örnekleri çalışılarak günlük ve günler arası 
performans  ile denetlenmektedir. 

Hangi test için hangi materyal kullanılarak hangi sıklıkta iç kalite kontrol çalışması yapılacağı 
‘İÇ KALİTE KONTROL VE KALİBRASYON PLANI’nda tanımlanmıştır. Cihaz sorumlu teknisyeni kalite 
kontrol numunelerini prospektüste belirtilen şekilde hazırlar, gerekiyorsa porsiyonlar ve uygun 
koşullarda saklar. Porsiyonlanmış ya da 2-8 ℃’de muhafaza edilen kalite kontrol numuneleri 
çalışmaya başlamadan önce oda sıcaklığına getirilir ve homojenize olduğundan emin olunur. Cihaz 
sorumlu teknisyeni çalışma yapacağı testlerle ilgili analizörlerin açılış işlemlerini yapar, varsa 
günlük bakım prosedürünü uygular. Analizörler test çalışmaya hazır hale geldiğinde ilgili testlere ait 
günlük kalite kontrol numunelerini çalışır. Çalışmaya başlamadan önce kontrol numunesinin LOT 
numarası ile cihazda tanımlı olan LOT numarasının uygunluğu muhakkak kontrol edilmelidir. İç 
kalite kontrol numunelerinde her bir analite ait ortalama ve standart sapma değerleri üretici 
tarafından belirlenmiştir. Sonuçlar bu değerlere göre kıyaslanır. Sonuçların değerlendirmesi cihaz 
başında, sorumlu teknisyen tarafından Levey-Jennings kontrol grafikleri üzerinden yapılır ve 
Westgard çoklu kuralları dikkate alınır. Sonuçların onaylanması sorumlu laboratuvar uzmanı 
tarafından yapılır. Günlük kalite kontrol sonuçlarının uygun olması durumunda hasta örnekleri 
çalışılmaya başlanır. İç kalite kontrol sonuçlarının kabul edilebilir aralıkların dışında olması 
durumunda cihaz sorumlu teknisyeni olası hata kaynaklarına yönelik (distile su, prob, kit, 
kalibratör, kontrol vb. kaynaklı sorunlar) inceleme ve değerlendirmeyi yaparak ilgili uzmana bilgi 
verir ve düzeltici faaliyete (kit değişimi, bilgi güncelleme, kalibratör, kontrol numunesi değişimi ve 
tekrarı vb.) aktif katılır.  Bu aşamada aynı kontrol numunesi ile uygunsuz sonuçlar için kontrol 
çalışmasının tekrarlanması; yeni bir kontrol numunesi hazırlanarak kontrol çalışması yapılması; test 
kalibrasyonu yapılması işlemlerinden biri veya birkaçı uygulanır. Tüm uygulamalara rağmen 
sonuçların kabul edilebilir aralıkların dışında olması durumunda teknik servise bilgi verilir. Kontrol 
sonuçları geçmedikçe kesinlikle hasta çalışmaya başlanılmaz. Yapılan düzeltici-önleyici faaliyetler 
kayıt altına alınır. İç kalite kontrol sonuçları elektronik ortamda kaydedilir, ihtiyaç halinde yazılı 
çıktı da alınabilir. 
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2.6.1.1. İÇ KALİTE KONTROL VE KALİBRASYON PLANI 

CİHAZ ADI DOĞRULAMA ŞEKLİ DOĞRULAMA PERİYODU 

COBAS  C501(Rutin-1) 
 
Rutin Biyokimya  

Kontrol serumları  
(Düşük ve yüksek seviye) 

Her gün test çalışmasına başlamadan 
önce. RF, Ig A, M, G, ASO testleri için 
Pazartesi ve Çarşamba günleri. 

COBAS C501(Rutin-2) 
 
Rutin İdrar Biyokimyası 

Kontrol numunesi  
(Düşük ve yüksek seviye) 

Pazartesi ve çarşamba günleri. 

COBAS C501(Acil-1, Acil-2) 
 
Acil Biyokimya 

Kontrol serumları  
(Düşük ve yüksek seviye) 

Her gün test çalışmasına başlamadan 
önce. İlaç düzeyleri, lipaz, lityum, idrar 
biyokimyası her pazartesi, etanol ve 
amonyak hasta geldikçe. 

COBAS C601(Acil Hormon) 
 
Acil Hormon 

Kontrol serumları  
(Düşük ve yüksek seviye) 

Troponin, Beta-HCG, Ferritin her gün. T3 , 
T4, TSH pazartesi, çarşamba, cuma. 
ProBNP, prokalsitonin pazartesi 
perşembe. 

COBAS Modüler Cihazı 
 
Rutin Biyokimya ve Hormon 

Kontrol serumları  
(Düşük ve yüksek seviye) 

Kontrol sıklığını belirten liste Ek 1’dedir. 

COBAS C601(Rutin Hormon-
1 ve 2) 
 
Rutin Hormon 

Kontrol serumları  
(Düşük ve yüksek seviye) 

Çalışmaya başlamadan önce her gün. 
Takrolimus salı ve Cuma. 

Dirui Fus-200(Rutin TİT-1, 2 
ve Acil-TİT)  

Strip ve Mikroskobi kısmı için 
pozitif ve negatif kontroller 
kullanılır. 

Mikroskobi kısmına her gün, strip kısmına 
pazartesi, çarşamba, cuma verilir. 

İdrarda madde Kontrol numunesi 
(normal ve patolojik seviye) 

Çalışmaya başlamadan önce her gün. 

Acl Top -700, Acl Top -700-
Acil 
 
Koagülasyon 

Kontrol serumları 
(Düşük, normal ve yüksek 
seviye) 

Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 

Kan gazı Kontrol numunesi 
(Düşük ve yüksek seviye) 

Çalışmaya başlamadan önce her gün. 

Mindray 6800-1,2,4, Acil1 ve 
Acil2 
 
Hemogram 

Kontrol numunesi 
(düşük, normal ve yüksek 
seviye) 

Çalışmaya başlamadan önce her gün. 
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EK 1. COBAS 8000 (MODÜLER) İÇ KALİTE KONTROL ÇALIŞMA PLANI: 

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 
TÜM BİYOKİMYA 
TSH 
FT4 
FT3 
İNSÜLİN 
B-HCG 
AFP 
CA125 
CA 15-3 
KORTİZOL 
FSH 
LH 
ESTRADİOL 
PROLAKTİN 
FREE PSA 
TOTAL PSA 
PARATHORMON 
TESTOSTERON 
ANTİ TPO 
ANTİ TG 
TİROGLOBULİN 
DHEAS 
PROGESTERON 
TOTAL IGE 

TÜM BİYOKİMYA 
TSH 
FT4 
FT3 
İNSÜLİN 
B-HCG 

TÜM BİYOKİMYA 
TSH 
FT4 
FT3 
İNSÜLİN 
B-HCG 
AFP 
CA125 
CA 15-3 
KORTİZOL 
FSH 
LH 
ESTRADİOL 
PROLAKTİN 
FREE PSA 
TOTAL PSA 
PARATHORMON 
TESTOSTERON 
ANTİ TPO 
ANTİ TG 
TİROGLOBULİN 
DHEAS 
PROGESTERON 
TOTAL IGE 

TÜM BİYOKİMYA 
TSH 
FT4 
FT3 
İNSÜLİN 
B-HCG 

TÜM BİYOKİMYA 
TSH 
FT4 
FT3 
İNSÜLİN 
B-HCG 
AFP 
CA125 
CA 15-3 
KORTİZOL 
FSH 
LH 
ESTRADİOL 
PROLAKTİN 
FREE PSA 
TOTAL PSA 
PARATHORMON 
TESTOSTERON 
ANTİ TPO 
ANTİ TG 
 

 **SERULOPLAZMİN SADECE PAZARTESİ; LDL,ASO,RF PAZARTESİ, ÇARŞAMBA, CUMA. 
***CİHAZA SONRADAN YÜKLENEN KİTLERE MUTLAKA KONTROL VERİLİR. 

İç kalite kontrol sonuçlarının kabul edilebilir aralıkların dışında olması durumunda aynı 
kontrol numunesi ile uygunsuz sonuçlar için kontrol çalışmasının tekrarlanması; yeni bir kontrol 
numunesi hazırlanarak kontrol çalışılması, test kalibrasyonu yapılması, cihaza yeni bir kit 
yüklenmesi işlemlerinden biri veya birkaçı uygulanır. Sonuç alınamazsa teknik servise bilgi verilir. İç 
kalite kontrol ve kalibrasyon planını ilgili cihazdan sorumlu teknisyen ve sorumlu biyokimya uzmanı 
yürütmekle görevlidir. 

 

2.6.2. DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRME SÜRECİ: 

Dış kalite değerlendirme programı uygulamasında ise, laboratuvarımız RIQAS, QUALİCONT, 
KBUDEK ve LGC kalite programlarına kayıtlıdır. Analizi yapılan dış kalite değerlendirme örnekleri 
dünyanın her yerinden bu programa katılmış çok sayıda laboratuvarın sonuçları ile karşılaştırılır ve 
gerçek değere uygunluk denetlenir. 
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  Bakanlığın belirlediği asgari testlere ilave olarak laboratuvar uzmanları tarafından belirlenen 
testler için dış kalite değerlendirme programına dahil olunur. Siklus başında laboratuvara ulaşan 
numuneler analiz edileceği aya kadar uygun koşullarda saklanır. İlgili ayın dış kalite çalışmaları 
program sağlayıcılarının belirlediği son tarihleri aşmamak üzere laboratuvar uzmanı tarafından 
belirlenen günlerde yapılır.  Dış kalite numuneleri, program sağlayıcısının talimatlarına uygun 
olarak cihaz sorumlu teknisyeni tarafından analize hazırlanır ve cihaza verilir. Analiz işlemi 
sonrasında test sonuçlarının ya çıktısı alınır ya da bir form ile kayıt altına alınır ve sorumlu 
laboratuvar uzmanına teslim edilir. Laboratuvar uzmanı dış kalite değerlendirme sonuçlarını 
program sağlayıcısının web sitesine girer ve kaydeder. Dış kalite değerlendirme raporları sorumlu 
laboratuvar uzmanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirilmede Chembrowski Kuralları uygulanır. 
Bu kurallara uymayan sonuçlar kontrol dışı olarak değerlendirilir: 

• Bir tek değerin +3SSI'nın üstünde ya da -3SSI'nın altında olması,  

• Son 5 SSI değerinden iki tanesinin +1 SSI'nın üstünde ya da –1 SSI'nın altında olması,  

• Son 5 SSI değerinin ortalaması +/- 1,5 SSI altında veya üstünde olması,  

• Son 5 SSI değerinin en büyük ve en küçük değerleri arasındaki farkın 4 SSI'nın üstünde 
olması. 

  Uygunsuz sonuçlar için düzeltici-önleyici faaliyet başlatılır ve yapılanlar kayıt altına alınır 
alınır. Sonuçların düzelip düzelmediği daha sonraki kontrollerde takip edilir. Dış kalite 
değerlendirme sonuçları ve hazırlanan düzeltici önleyici faaliyet formları laboratuvarda en az 5 yıl 
süre ile saklanır. 
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2.6.2.1. DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRME PLANI 

TEST GRUBU PROGRAM 
SAĞLAYICISI 

ÇALIŞMA SIKLIĞI YÖNTEM DIŞ KALİTE 
MATERYALİ 

BİYOKİMYA 
TESTLERİ 

RIQAS HER AY EQA Serum bazlı 
liyofilize materyal 

İMMÜNOASSAY 
TESTLER 

RIQAS HER AY EQA %100 İnsan 
serumu/liyofilize 

materyal 
İDRAR 

BİYOKİMYASI 
RIQAS HER AY EQA %100 İnsan 

idrarı/liyofilize 
materyal 

KOAGÜLASYON QUALİCONT HER AY EQA Liyofilize materyal 

KAN GAZI QUALİCONT HER AY EQA Kontrol materyali 

HEMOGRAM QUALİCONT HER AY EQA Tam Kan 

TAM İDRAR 
TETKİKİ 

KBUDEK 2 AYDA BİR EQA İdrar Örneği 

KARDİYAK 
TESTLER 

RIQAS HER AY EQA %100 İnsan 
serumun/liyofilize 

materyal 
SPESİFİK 

HORMON 
RIQAS HER AY EQA %100 İnsan 

serumu/liyofilize 
materyal 

İDRARDA MADDE LGC 3 AYDA BİR EQA Liyofilize materyal 

 

2.7. SONUÇLARIN KLİNİK UYUMLULUĞU 

Test istem formuna veya LBYS’nin ilgili bölümüne hasta ile ilgili bilgilerin yazılması 
bulguların değerlendirilmesi açısından çok değerlidir. Klinik tablo ile uyumsuz olduğu düşünülen 
sonuçlarda laboratuvar ile mutlaka temasa geçilmelidir. Hasta örnekleri laboratuvarımızda 24 saat 
süreyle saklandığı için gerektiğinde testler aynı örnekte tekrarlanarak sonuç ile yeniden 
değerlendirme yapmak mümkündür. 
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2.8. ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER 

2.8.1. MAKROPROLAKTİN VARLIĞINDA PROLAKTİN ANALİZİNE YÖNELİK KURALLAR: 

• Polietilen glikol (PEG) çökeltisiyle numune ön işlemi yapılır. 
• Makroprolaktin ve oligomerler %25'lik sulu PEG solüsyonu (oran 1+1) kullanılarak 
çökeltilebilir. Santrifüjden sonra, monomerik prolaktini içeren üst faz Elecsys Prolactin II testinde 
doğal bir numuneyle aynı şekilde kullanılır. Numune ön işlemi ve monomerik prolaktinin birlikte 
çökelmesi sırasında oluşan dilüsyon etkisi dikkate alınmalıdır. 

Reaktifler (Kit İçinde Bulunmayan): 

• Polietilen glikol 6000  
• Distile veya deiyonize su  

Reaktif Hazırlanması 

%25'lik bir PEG solüsyonu hazırlamak için, 18-25 °C'de yaklaşık 60 mL distile veya deiyonize su 
içinde 25 g polietilen glikol 6000 çözdürün (manyetik karıştırıcı, 15 dakika) ve 100 mL'ye kadar 
doldurun. Saklama ve stabilite için orijinal maddeyi imalatçının talimatlarına göre saklayın.  

10mL’lik hazırlamak için 6 ml distile su içinde 2,5g PEG çözdürülür üzeri 10 mL’ye tamamlanır. 

%25'lik PEG solüsyonunu 20-25 °C'de saklayın. 

Solüsyonun stabilitesi: 7 gün.  

Gerekli malzemeler (kit içinde bulunmayan)  

▪ Manyetik karıştırıcı 

▪ Döner çalkalayıcı (vorteks)  

▪ Santrifüj (1500 g ila 10000 g)  

Numune ön işlemi (18-25 °C): 

▪ 200 μL numune 200 μL PEG solüsyonuyla 1+1 oranında karıştırılır,  

▪ Döner çalkalayıcıda (vorteks) yaklaşık 10 saniye iyice karıştırın,  

▪ 1500 g 30 dakika santrifüj edilip süpernatan (üst fazı) alınıp analiz edilir.  

Hesaplama  

Analiz sonucu dilüsyon faktörüyle(*2) çarpılarak sonuç kaydedilir 

2.8.2. TAKROLİMUS TESTİNE YÖNELİK KURALLAR: 

• Takrolimus analizi yapılabilmesi için manuel örnek ön hazırlık işlemi yapılmalıdır. 
• Kalibratörü, kontrolleri ve/veya örnekleri ön işleme tabi tutmak için aşağıda listelenen 
adımlar uygulanır. Teknik notlar, talimatların önemli bir parçasıdır ve her adımı tamamlamadan 
önce tam olarak okunmalıdır. Kalibratörü, kontrolleri ve/veya örnekleri ön işleme tabi tutmak için 
1'den 7'ye kadar olan adımlar uygulanmalıdır. 
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Adımlar Teknik notlar 
1. Tüm reaktifleri, kalibratörleri, kontrolleri ve 
örnekleri 20-25 °C'de dengeleyin. Tüm 
kalibratörleri, kontrolleri ve örnekleri kullanmadan 
önce yavaşça fakat iyice karıştırın. 

Vorteks uygulamayın. Sıvılar elle veya merdaneli 
karıştırıcıda veya çalkalayıcıda karıştırılabilir. 
Kalibratörler ve kontroller, tam kan hemolizatıdır ve 
görünüm açısından tam kan numunelerinden biraz 
farklı olabilir. 

2. Ön işleme tabi tutulacak her kalibratör, kontrol 
ve/veya örnek için bir mikrosantrifüj tüpünü 
etiketleyin. 

 

3. Hassas pipet kullanarak, her kalibratörden, 
kontrolden ve/veya örnekten 300 µL'yi uygun 
şekilde etiketlenmiş mikrosantrifüj tüpüne aktarın. 

Her kalibratör, kontrol ve/veya örnek için yeni bir 
pipet ucu kullanın. 

4. Hassas pipet kullanarak, her mikrosantrifüj 
tüpüne 300 µL ISD Sample Pretreatment reaktifi 
aktarın. Her tüpü hemen kapatın ve hemen 
5. adıma ilerleyin. 

Not: ISD Sample Pretreatment son derece 
uçucudur. Buharlaşmayı önlemek için, 
kullanılmadığı zamanlarda sıkıca kapatılmış halde 
saklayın. 

5. Her mikrosantrifüj tüpünü en az 10 saniye 
boyunca vortekse tabi tutun. Bu adımın 
gerçekleştirilmemesi, kırmızı renkte bir üst faz ile 
sonuçlanabilir. Bkz. 6. adım, teknik not. 

Not: ISD Sample Pretreatment reaktifinin 
eklenmesinin hemen ardından tüplerin vortekse 
tabi tutulmaması, hatalı test sonuçlarına yol 
açacaktır. Numune ve reaktif karışımı, vorteksten 
hemen sonra tamamen homojen olmalıdır. Çıplak 
gözle inceleme gereklidir. 

6. Numuneleri en az 4 dakika boyunca bir 
mikrosantrifüjde santrifüjleyin (≥ 10000 g) 

Santrifüjlenmiş numunelerde sınırları belli pelletler 
ve berrak üst faz bulunmalıdır. Üst faz bulanık veya 
kırmızı renkli görünmemelidir. Üst faz kırmızıysa 
atın ve yeni ekstrakte edilmiş bir numuneyle 
değiştirin. 

7. Her üst fazı doğrudan uygun bir flakona aktarın 
ve her flakonu hemen kapatın. Numuneler, test 
edilmeye hazırdır. 

Ön işleme tabi tutulmuş numuneler, kapalı tüplerde 
20-25 °C'de en fazla 4 saat saklanabilir. Lütfen 
dikkat: Buharlaşma etkileri nedeniyle, ön işleme 
tabi tutulmuş numuneler flakonlar açıldıktan ve 
numuneler analizöre yüklendikten sonra 30 dakika 
içinde analiz edilmelidir/ölçülmelidir. Ön işleme 
tabi tutulmuş numunelerin 30 dakikalık stabilite 
sürelerini aşmamak için yükleme ile ölçüm arasında 
gecikmelerden kaçının. Bu, takrolimus 
numunelerinin seri modunda çalışılmasıyla 
desteklenir: Ortalama sistem numune işleme 
süresine dayalı olarak, kalibre edilmiş ölçüm hücresi 
başına analizörlere aynı anda en fazla 35 takrolimus 
numunesi yüklenebilir. 
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2.8.3. ETANOL TESTİNE YÖNELİK KURALLAR:  
 
• İlgili bölüme başvuran hastaların girişleri bölüm sekreterleri tarafından yapılır. 
• 1 (bir) adet Sarı kapaklı biyokimya tüpüne (çalışmayı laboratuvarımızda gerçekleştirmek için), 
3 (üç) adet de Gri kapaklı (NaF-NaEDTAlı tüp-şahit numune olarak saklamak için) tüpe üzerindeki 
işaretli yere kadar kan alınmalı ve tüpün ağzı kesinlikle açılmamalıdır. 
• Alınan kanla birlikte Etanol Analizi ve Kan Alma Teslim Tutanağı formu eksiksiz olarak 
doldurulup acil laboratuvarı nöbetçi laboratuvar teknisyenine elden teslim edilmelidir. 
• Doğru hastadan, doğru numuneyi içeren, doğru numune kabında, doğru numune örnek 
etiketi ile teslim edilen numuneler laboratuvara kabul edilir. 
• Numunede aşikar hemoliz olduğunda numune çalışılmaz, reddedilir. 
• 3 adet gri kapak ve 1 adet sarı kapakta gelmeyen numuneler kabul edilmez. 
• Etiketi okunmayacak kadar zarar görmüş, kopmuş numuneler kabul edilmez. 
• Etanol Analizi ve Kan Alma Teslim Tutanağı Formu eksik olan numuneler kabul edilmez. 
 
2.8.4. İDRARDA UYUŞTURUCU MADDE ANALİZİ TESTLERİNE YÖNELİK KURALLAR: 
 
• İdrarda uyuşturucu madde analizi testlerinin tümü, hastanemiz psikiyatri, çocuk psikiyatri ve 
acil birimlerinin ilgili numune verme tuvaletlerinde güvenlik güçlerinin gözetimi eşliğinde alınan 
spot idrar numunelerinden çalışılmaktadır. 
• İlgili bölüme başvuran hastaların girişleri bölüm sekreterleri tarafından yapılır. Test girişleri 
başvurulan klinikten idrar bütünlük testleriyle (pH, Dansite, Nitrit, İdrarda Kreatinin) birlikte 
yapılır. 
• Test girişi yapılan klinikte Denetimli Serbestlik kapsamında başvuran hastalar için gözetim 
altında numune verme onam formu doldurulur. Denetimli serbestlik kapsamı dışındaki hastalarda 
‘‘Numune Gözetim Zinciri Formu’’ doldurulur. 
• Doldurulan form ve güvenlik görevlisi eşliğinde kan almalardan alınan örnek kabına barkod 
yapıştırılır. Form ve örnek kilitli taşıma çantasına yerleştirilip, çanta kilitlenir. Ayrı bir taşıma 
personeli tarafından laboratuvara teslim edilir. 
• Doğru hastadan, doğru numuneyi içeren, doğru numune kabında, doğru ve eksiksiz 
doldurulmuş formla, doğru numune örnek etiketi ile teslim edilen numuneler laboratuvara kabul 
edilir. 
• Bütün hastaların örnekleri Güvenlik görevlisi eşliğinde alınarak taşıma personeli eşliğinde 
idrarda madde kayıt defterinde kayıt altına alınıp taşıma personeli imzası ile teslim alınır. Bu 
şartlara uymayan numuneler reddedilir. 
• Numunede aşikar hematüri olduğunda numune kabul edilmez. 
• Yaklaşık 30ml. den daha az olduğunda numune kabul edilmez. 
• Numune sıcaklığı 33-37 ℃ aralığı dışındaki örnekler kabul edilmez. 
• Etiketi okunmayacak kadar zarar görmüş, kopmuş numuneler kabul edilmez. 
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2.8.5. ACTH TESTİNE YÖNELİK KURALLAR: 
 
• Hastanın testten önceki gece aç kalması doktor tarafından istenebilir. ACTH testi için kan 
tipik olarak sabah yaklaşık saat 08:00’de alınmaktadır. 
 

• ACTH, silikonize olmayan cam tüplere adsorbe olup numunenin ACTH değerlerini düşürdüğü 
için, silikonize cam tüpler veya plastik tüpler kullanılarak toplanmış K2- ve K3‑EDTA'lı plazma 
kullanılmalıdır. Başka türde plazma numunesi kullanılmamalıdır. 
 

• Yalnızca önceden soğutulmuş numune tüpleri kullanılmalıdır. Kan alındıktan sonra tüp 
hemen buz üzerine koyularak laboratuvara taşınmalıdır. Plazmayı ayırmak için soğutulmuş bir 
santrifüj kullanılmalıdır. Numuneler hemen çalışılmalıdır veya hemen çalışılamayacaksa ‑20 °C (± 5 
°C)'de dondurulmalıdır. 
 
• 2‑8 °C'de 3 saat, ardından 20‑25 °C'de 2 saat, ‑20 °C'de (± 5 °C) 10 hafta stabildir. Numuneler 
sadece bir kez dondurulabilir. 
 
• Testi çalışmadan önce çökelti içeren numuneler santrifüje tabi tutulmalıdır. Isı ile inaktive 
edilmiş numuneler kullanılmamalıdır. Ölçümden önce numunelerin, kalibratörlerin ve kontrollerin 
20‑25 °C'de olduğundan emin olunmalıdır. Olası buharlaşma etkilerinden dolayı, analizörlerdeki 
numuneler, kalibratörler ve kontroller 2 saat içinde analiz edilmeli/ölçülmelidir. 

 

2.8.6. AMONYAK TESTİNE YÖNELİK KURALLAR: 
 
• Hastadan amonyak testi için örnek alınacağı zaman mutlaka K2‑ veya K3‑EDTA’lı tüplere kan 
alınmalıdır. Başka antikoagülanlarla hazırlanan plazma kullanılmamalıdır. Pıhtılaşma sırasında 
amonyak oluşabileceğinden serum kullanılmamalıdır. 
• Numune alma öncesinde sigara içmekten kaçınılmalıdır. Tüpler tamamen doldurulmalı ve 
her zaman sıkı bir şekilde kapalı saklanmalıdır.  
• Amonyağın plazmadaki stabilitesi 15‑25 °C’de 30 dakikadır. Bu yüzden hasta örneği hemen 
buza koyulmalı ve tercihen 2‑8 °C'de santrifüjlenmelidir (2‑8 °C'deki stabilitesi 2 saattir). Analiz ven 
ponksiyonunun 60 dakikası içinde gerçekleştirilmelidir veya analiz hemen gerçekleşemeyecekse 
ayrılmış plazma hemen dondurulmalıdır (−20 °C ± 5 °C'deki stabilitesi 3 gündür). 
• Numunelerin laboratuvarda veya hastanın odasında sigara dumanı veya gidiş gelişlerden 
kaynaklanan amonyakla, cam eşyalar veya suyla kontaminasyonundan kaçınılmalıdır. 
• Testi yapmadan önce çökelti içeren numuneler santrifüje tabi tutulmalıdır. 
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2.9. NUMUNE ALIM VE TRANSFERİNDE ÖZELLİK GÖSTEREN TESTLER – ETANOL 

a) Örnek Alımı ile İlgili Kurallar 

İlgili bölüme başvuran hastaların girişleri bölüm sekreterleri tarafından yapılır. 

1(bir) adet sarı kapaklı biyokimya tüpü (çalışmayı gerçekleştirmek için), 3 (üç) adet Gri kapaklı 
(NaF-NaEDTA’lı tüp-şahit numune olarak saklamak için) tüpe üzerindeki işaretli yere kadar kan 
alınmalı ve tüpün ağzı kesinlikle açılmamalıdır. 

Alınan kanla birlikte Etanol Analizi ve Kan Alma Teslim Tutanağı Formu eksiksiz olarak  doldurulup 
acil laboratuvarı nöbetçi laboratuvar teknisyenine elden teslim edilmelidir. 

b) Örnek Kabul ve Red Kriterleri 

Doğru hastadan, doğru numuneyi içeren, doğru numune kabında, doğru numune örnek etiketi 
ile teslim edilen numuneler laboratuvara kabul edilir. 

Numunede aşikar hemoliz olduğunda numune çalışılmaz, red edilir. 

3 adet gri kapak ve 1 adet sarı kapakta gelmeyen numuneler kabul edilmez. 

Etiketi okunmayacak kadar zarar görmüş, kopmuş numuneler kabul edilmez. 

Etanol analizi ve Kan alma teslim tutanağı formu eksik olan numuneler kabul edilmez. 

c) Numunenin Çalışılması 

Numune geldiğinde önce iç kalite kontrol çalışması yapılıp kabul edilebilir sınırlar (±2SD) içindeyse 
numune çalışılır. Cihazda numunenin geldiği gün için kontrol verilmişse yeni bir kontrol verilmeden 
numune çalışılır. 

Herbir hasta için hastanın sonucu ve o gün çalışılan iç kalite kontrol sonucu Kanda Etanol Düzeyi 
Takip dosyasına arşivlenir. 

3 (üç) adet gri kapaklı tüpe alınan şahit numuneler -20 ℃’de 6ay saklanır. 

d) Sonuçların Onaylanması 

Hasta sonuçları otomasyon sistemi üzerinden mesai saatleri içinde Biyokimya Uzman doktorları 
tarafından, mesai saatleri dışında nöbetçi laboratuvar teknisyeni tarafından teknisyen onayı yapılır. 
Teknisyen onaylı sonuçlar sonraki ilk iş günü sorumlu Biyokimya Uzmanı tarafından onaylanır. 
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2.10. NUMUNE ALIM VE TRANSFERİNDE ÖZELLİK GÖSTEREN TESTLER – İDRARDA MADDE 
 

A) Acil İdrarda Madde: 
 
Aşağıda belirtilen testler panelli kart tipi uyuşturucu testleri olup, tarama testi olarak 
kullanılmaktadır.  

1. Barbitürat-BAR 
2. Benzodiazepin-BZO 
3. Cocain-COC 
4. Marijuonne-THC 
5. Opiate-OPİ 
6. Amphetamine-AMP 
7. Methadone-MTD 
8. MDMA(Ecstasy) 
9. Bupronerphine-BUP  
10. Sentetik Kannabinoid-K2(Bonzai)-1 
 
Kart testler olası bir tıbbi acil durumda kullanılmak üzere laboratuvarımızda bulunmaktadır. İlgili 
mevzuatta kart test sonuçlarının adli ve idari kanıt değerinin olmadığı belirtildiği için, tıbbi acil 
durumlarında mesai saatleri dışında teknisyen onayı ile istemi yapan doktora bilgi verilmekte, takip 
eden ilk mesai gününde ise otoanalizörde çalışılıp sorumlu uzman doktor tarafından uzman onayı 
yapılarak sonuç verilmektedir. 
 

B) Rutin İdrarda Madde: 

Aşağıda belirtilen testler kantitatif immünoassay testler olup, bu testler de tarama testi 
sınıfındandır. İlgili mevzuatta kesin tanı için Gaz Kromatografi/Kütle Spektrometrisinin (GC/MS) 
veya Likit Kromatografi/Kütle Spektrometrisinin (LC/MS) kullanılması önerilmektedir. 

1. Barbitürat 
2. Benzodiazepin 
3. Cocain 
4. Marijuonne-THC 
5. Opiate 
6. Amphetamine 
7. Bupronerphine 
8. Sentetik Kannabinoid-K2(Bonzai)-3 

 
Örnek Türü 

Çalışılan testler bölümünde belirtilen testlerin tümü güvenlik eşliğinde alınan spot idrar 
numunelerinden çalışılmaktadır. 
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Örneklerin Çalışılma Zamanı 

Laboratuvar tarafından teslim alınan numuneler numune kabul saatinden itibaren 4 saat 
içerisinde sonuçlandırılır. 

Örnek Alımı ile İlgili Kurallar 

1. İlgili bölüme başvuran hastaların girişleri bölüm sekreterleri tarafından yapılır. Test girişleri 
başvurulan klinikten idrar bütünlük testleriyle (pH, Dansite, Nitrit, İdrarda Kreatinin) birlikte 
yapılır. 

2. Test girişi yapılan klinikte Denetimli Serbestlik kapsamında başvuran hastalar için gözetim 
altında numune verme onam formu doldurulur. Denetimli serbestlik kapsamı dışındaki hastalarda 
‘‘Numune Gözetim Zinciri Formu’’ doldurulur. 

3. Doldurulan form ve güvenlik görevlisi eşliğinde kan almalardan alınan örnek kabına barkod 
yapıştırılır. Form ve örnek kilitli taşıma çantasına yerleştirilip, çanta kilitlenir. Ayrı bir taşıma 
personeli tarafından laboratuvara teslim edilir. 
 

Örnek Kabul ve Red Kriterleri 

1. Doğru hastadan, doğru numuneyi içeren, doğru numune kabında, doğru ve eksiksiz 
doldurulmuş formla, doğru numune örnek etiketi ile teslim edilen numuneler laboratuvara kabul 
edilir. 

2. Bütün hastaların örnekleri Güvenlik görevlisi eşliğinde alınarak taşıma personeli eşliğinde 
idrarda madde kayıt defterinde kayıt altına alınıp taşıma personeli imzası ile teslim alınır. Bu 
şartlara uymayan numuneler reddedilir. 

3. Numunede aşikar hematüri olduğunda numune kabul edilmez. 

4. Yaklaşık 30ml. den daha az olduğunda numune kabul edilmez. 

5. Etiketi okunmayacak kadar zarar görmüş, kopmuş numuneler kabul edilmez. 
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NUMUNENİN ÇALIŞILMASI 
a) Acil İdrarda Madde 
1. Laboratuvara getirilen numuneler örnek kabul red kriterlerine göre değerlendirilip uygun  
görülen numuneler çalışılır 
2. Çok bulanık örnekler çalışma öncesi santrifüj edilerek çalışılır. 
3. Test strip kartuşu örnek içine daldırılıp idrarı iyice emmesi sağlanır. 
4. Örnekle temas eden test strip kartuşlarındaki çizgiler belirginleşene kadar beklenip test 
değerlendirilir. 
5. Kalitatif (pozitif/negatif) olarak değerlendirilen sonuçlar çalışan laboratuvar teknisyeni 
tarafından otomasyon sistemine manuel olarak kaydedilir. 
6. Pozitif çıkan sonuçlar arşiv defterine kaydedilip 6 ay boyunca -20 ℃’de saklanır. 
 
b) Rutin İdrarda Madde 

1. Cihazda çalışmaya başlamadan önce günlük bakımları yapılır. Günlük iki seviyeli iç kalite 
kontrol çalışılır. Kabul edilebilir seviyeler içinde ise çalışmaya geçilir. 

2. Pozitif çıkan sonuçlar arşiv defterine kaydedilip 6 ay boyunca -20 ℃’de saklanır. 

Sonuçların Onaylanması 

Hasta sonuçları otomasyon sistemi üzerinden biyokimya uzman doktorları tarafından onaylanır. 

Sonuçların Raporlanması 

Hasta sonuçları sadece istemi yapan doktor tarafından görüntülenebilir. Otomasyon sistemi 
üzerinden çıktısı alınıp hastaya verilemez. 

 
2.11. EK BİNALARDA ALINAN NUMUNELERİN TRANSFERİ 

Klinisyenler tarafından hastanemiz ek binalarından otomasyon sistemi üzerinden istenen 
testlerin örnekleri kan alma birimi tarafından alınır. Numune kabul birimine getirilen örnekler ilgili 
numune kabul elemanı tarafından numuneler türüne göre ayrıştırılır. Plazması ya da serumu 
ayrılacak örnekler plazma ya da serumlarına ayrılarak merkez laboratuvara gönderilmek üzere 
sporlarla uygun taşıma kabına yerleştirilir. Mesai saatleri içerisinde taşımaya uygun hale gelen 
örnekler günde 2 kez (öğleden önce ve sonra olmak üzere) bir görevli araçla merkez laboratuvarına 
ulaştırılır. Numuneler bekletilmeden cihazlara yüklenir. Sonuçlar otomasyon sistemi üzerinden 
takip edilerek biyokimya uzman doktoru tarafından onaylanır. 

Aşağıda İpekyolu ve İskele ek binaları laboratuvarlarında çalışılan tabloda belirtilen testlerin 
dışında kalan testler taşınmak üzere merkez laboratuvarına uygun koşullarda transfer edilir. 
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İpekyolu Ek Binası Biyokimya Laboratuvarında Çalışılan Testler 

 
TEST ADI TÜP ÖZELLİĞİ AÇLIK-TOKLUK ALINMA ZAM ANI SONUÇ SAATi ÖRNEK TÜRÜ 
GLUKOZ  Sarı kapaklı jelli 

tüp 
10-12 saatlik açlık 
sonrası  

saat 15.30 a kadar  saat 14.00 ‘dan 
sonra 

Serum 

GLUKOZ-tokluk  Sarı kapaklı jelli 
tüp 

yemekten 2 saat 
sonra 

saat 15.30 a  
kadar  

saat 14.00 ‘dan 
sonra 

Serum 

GLUKOZ-OGTT  Sarı kapaklı jelli 
tüp 

açlık-1.saat-2.saat saat 15.30 a  
kadar  

saat 14.00 ‘dan 
sonra 

Serum 

ÜRE  Sarı kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

saat 14.00 ‘dan 
sonra 

Serum 

KREATlNlN  Sarı kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

saat 14.00 ‘dan 
sonra 

Serum 

ÜRlK ASlT  Sarı kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

saat 14.00 ‘dan 
sonra 

Serum 

TOTAL PROTEiN  Sarı kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

saat 14.00 ‘dan 
sonra 

Serum 

ALBÜMlN  Sarı kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

saat 14.00 ‘dan 
sonra 

Serum 

KOLESTEROL  Sarı kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

saat 14.00 ‘dan 
sonra 

Serum 

TRlGLİSERlD  Sarı kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

saat 14.00 ‘dan 
sonra 

Serum 

HDL-K  Sarı kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

saat 14.00 ‘dan 
sonra 

Serum 

LDL-K  Sarı kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

saat 14.00 ‘dan 
sonra 

Serum 

TOTAL BlLlRUBlN  Sarı kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

saat 14.00 ‘dan 
sonra 

Serum 

DİREKT BlLlRUBlN  Sarı kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

saat 14.00 ‘dan 
sonra 

Serum 

AST  ‘’ 10-12 saatlik açlık 
sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

saat 14.00 ‘dan 
sonra 

Serum 

ALT  Sarı kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

saat 14.00 ‘dan 
sonra 

Serum 

ALP  Sarı kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

saat 14.00 ‘dan 
sonra 

Serum 

GGT  Sarı kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

saat 14.00 ‘dan 
sonra 

Serum 

LDH  Sarı kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

saat 14.00 ‘dan 
sonra 

Serum 

CK  Sarı kapaklı jelli 
tüp 

Önemli değil  saat 15.30 a  
kadar  

saat 14.00 ‘dan 
sonra 

Serum 

CK-MB Sarı kapaklı jelli 
tüp 

Önemli değil  saat 15.30 a  
kadar  

saat 14.00 ‘dan 
sonra 

Serum 

AMİLAZ  Sarı kapaklı jelli 
tüp 

Önemli değil saat 15.30 a  
kadar  

saat 14.00 ‘dan 
sonra 

Serum 

Na  Sarı kapaklı jelli 
tüp 

Önemli değil  saat 15.30 a  
kadar  

saat 14.00 ‘dan 
sonra 

Serum 

K  Sarı kapaklı jelli 
tüp 

Önemli değil  saat 15.30 a  
kadar  

saat 14.00 ‘dan 
sonra 

Serum 

Cl  Sarı kapaklı jelli 
tüp 

Önemli değil  saat 15.30 a  
kadar  

saat 14.00 ‘dan 
sonra 

Serum 

Ca  Sarı kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

saat 14.00 ‘dan 
sonra 

Serum 
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P (Fosfor)  Sarı kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

saat 14.00 ‘dan 
sonra 

Serum 

Mg  Sarı kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası 

saat 15.30 a  
kadar  

saat 14.00 ‘dan 
sonra 

Serum 

DEMiR  Sarı kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

saat 14.00 ‘dan 
sonra 

Serum 

DOYMAMIŞ DEMİR 
BAĞLAMA 
KAPASİTESİ 

Sarı kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

saat 14.00 ‘dan 
sonra 

Serum 

FT3  Sarı kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

saat 14.00 ‘dan 
sonra 

Serum 

FT4  Sarı kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

saat 14.00 ‘dan 
sonra 

Serum 

TSH Sarı kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

saat 14.00 ‘dan 
sonra 

Serum 

BHCG  Sarı kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

saat 14.00 ‘dan 
sonra 

Serum 

TROPONİN        ‘’ Sürekli 1 saat sonra Serum  
İDRAR İDRAR KABI Önemli değil saat 16.00 a kadar saat 14.00 ‘dan 

sonra 
İdrar 

 
İskele Ek Binası Biyokimya Laboratuvarında Çalışılan Testler 
 

TEST ADI TÜP ÖZELLİĞİ AÇLIK-TOKLUK ALINMA ZAM 
ANI 

SONUÇ SAATi ÖRNEK 
TÜRÜ 

İDRAR İDRAR KABI Önemli değil saat 16.00 a 
kadar 

saat 14.00 ‘dan 
sonra 

İdrar 

 
 
 
 
 

2.12. HASTANE DIŞINDA HİZMET ALIMI KAPSAMINDA ÇALIŞILAN TESTLER 
 
Klinisyenler tarafından hastanemiz otomasyon sistemi üzerinden istenen testlerin örnekleri kan 
alma birimi tarafından alınır. Numune kabule getirilen örnekler dış laboratuvara gönderilmek üzere 
aşağıda belirtilen şartlarda saklanarak Salı ve Perşembe günleri saat 09:00’da uygun transfer 
koşullarında ilgili personel tarafından çalışılacak laboratuvara (Van Y.Y.Ü Tıp Fakültesi Biyokimya 
Laboratuvarı) teslim edilir. Sonuçlar otomasyon sistemi üzerinden takip edilerek Biyokimya Uzmanı 
tarafından onaylanır. 
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TEST ADI NUMUNE KABI SAKLAMA KOŞULU TRANSFER 
ŞARTLARI SONUÇ VERME SÜRESİ 

Protein elektroforezi Sarı kapaklı tüp Serum olarak 2-8°C Numune taşıma 
çantası 

Her hafta pazartesi  

Alfa 1 antitripsin Sarı kapaklı tüp Serum olarak 2-8°C Numune taşıma 
çantası 

Çarşamba Cuma 

Digoksin  Sarı kapaklı tüp Serum olarak 2-8°C Numune taşıma 
çantası 

Çarşamba- Cuma  
 

Siklosporin Mor kapaklı tüp Tam kan olarak 2-8°C Soğuk zincir taşıma 
çantası 

Cuma 

Glukoz 6 fosfat 
dehidrogenaz 

Mor kapaklı tüp Plazma 2-8°C Numune taşıma 
çantası 

Çarşamba- Cuma  

Osmotik frajilite Mor kapaklı tüp Plazma 2-8°C Numune taşıma 
çantası 

Çarşamba- Cuma  
 

Flow sitometri testleri Mor kapaklı tüp Plazma 2-8°C Numune taşıma 
çantası 

Çarşamba- Cuma  
 

İdrar ve gaita 
pH, redüktan madde 

İdrar ve gaita 
toplama kabı 

2-8°C Numune taşıma 
çantası 

Çarşamba- Cuma  
 

Protein C  Mavi kapaklı tüp Plazma -20 ℃’de 
dondur 

Numune taşıma 
çantası 

Çarşamba- Cuma  
 

Protein S Mavi kapaklı tüp Plazma -20 ℃’de 
dondur 

Numune taşıma 
çantası 

Çarşamba- Cuma  
 

Antitrombin 3 aktivitesi Mavi kapaklı tüp Plazma -20 ℃’de 
dondur 

Numune taşıma 
çantası 

Çarşamba- Cuma  
 

Koagülasyon faktör 
aktivite testleri, 
 
Koagülasyon faktör 
inhibitör testleri 
 
vonWillebrand faktör 
antijeni, 
 
vonWillebrand faktör, 
ristosetin kofaktör 

Mavi kapaklı tüp Plazma -20 ℃’de 
dondur 

Numune taşıma 
çantası 

Çarşamba- Cuma  
 

Alerji Testleri: 
 
Fındık IgE antikoru 
Süt IgE antikoru 
Çilek IgE antikoru 
Kakao IgE antikoru 
Gluten IgE antikoru 
Yumurta akı IgE 
antikoru 
Domates IgE antikoru 
Kırmızı et IgE antikoru 
Fıstık IgE antikoru 
Köpek döküntüsü IgE 
antikoru 
 
 
 

Sarı kapaklı tüp Serum olarak 2-8°C Numune taşıma 
çantası 

15 ün sonra 
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2.13. PANİK DEĞERLER 
 
Panik değerler listesi, laboratuvarda çalışılan testlerden belirlenen referans aralığı dışında ve hasta 
için riskli olabilecek değerlerin belirlenmesi sonucu oluşturulan listedir. Bu listeye göre hasta 
güvenliğini tehlikeye atabilecek sonuçlar elde edildiğinde LBYS’de görsel ve sesli olarak uyarı verilir, 
ilgili hekime bildirilir ve panik değer bildirim formuna kaydedilir. Biyokimya laboratuvarına ait panik 
değerler aşağıdaki tabloda görülmektedir: 

Biyokimya Laboratuvarı Panik Değerler Listesi 

 
TEST 
 

 DÜŞÜK  YÜKSEK 

Glukoz 
 
0-1 ay 
1 ay-99 yıl 
 

 
 
<40 mg/dl 
<50 mg/dl 

 
 
>400 mg/dl 
>400 mg/dl 

Kreatinin 
 
0-30 gün 
1-24 ay 
2-11 yaş 
12-15 yaş 
16-99 yaş 
 

 
 
 

 
 
>1.5 mg/dl 
>2 mg/dl 
>2.5 mg/dl 
>3 mg/dl 
>10 mg/dl 

Kalsiyum 
 

<6.5 mg/dl >13 mg/dl 

İyonize Kalsiyum 
 
0-1 yaş 
1-99 yaş 
 

 
 
<0.5 mmol/L 
<0.75 mmol/L 

 
 
>1.5 mmol/L 
>1.625 mmol/L 

Sodyum 
 

<120 mmol/L >160 mmol/L 

Potasyum 
 

<2.5 mmol/L >6 mmol/L 

Klor 
 

<80 mmol/L >120 mmol/L 

Amilaz 
 

 >400 U/L 

Fosfor 
 

<1 mg/dl >9 mg/dl 

T. Bilirübin 
<1 yaş 

  
>15 mg/dl 

Lityum 
 

 >1.5 mmol/L 

Karbamazepin 
 

 >15 mg/L 

Valproik Asit 
 

 >151 mg/L 

Arteryal PCO2 <20 mmHg >70 mmHg 
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ArteryalpH 
 

<7.2 >7.6 

Arteryal pO2 
 

<40 mmHg  

Osmolalite 
 

<190 mOsm/kg H2O >390 mOsm/kg H2O 

ETANOL 
 

 >4 gr/L 

TROPONİN I 
 

 >0.160 ng/ml 

Amonyak 
 
0-1 yaş 
1-99 yaş 

 
 
 

 
 
>170 ug/dl 
>340 ug/dl 

aPTT 
 

 >150 

INR 
 

 >5 

Fibrinojen 
 

<60 mg/dl  

Lökosit (WBC) 
 

<2 ×109/L >100 ×109/L 

Mutlak Nötrofil Sayısı 
 

<0.5 ×109/L  

Hb 
 

<6 gr/dl >20 gr/dl 

Trombosit 
 

<40 ×109/L >1.000 ×109/L 

Lökosit Sayımı (Manuel) (BOS) 
 

 >100 Hücre/mm3 

COHb (KarboksiHb) 
 

 >%20 

CK (Total) 
 

 >10.000 U/L 

Magnezyum 
 

<1 mg/dl >9 mg/dl 

Digoksin 
 

 >4 ng/ml 

 
2.14. SONUÇ RAPORLAMA VE YORUMLAMA: 

LBYS’de, hastaya ait test sonuçları gözden geçirilerek (hastanın tanısı, varsa önceki sonuçları, 
klinisyenlerle görüşme, preanalitik faktörler) onaylanır ve hastalar sonuçlarını muayene oldukları 
birim sekreterliğinden alır. Gerekli durumlarda test sonucunu etkileyebilecek faktörler otomasyon 
üzerinde açıklama veya ek not bölümünde belirtilir. 
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2.15. TAHMİNİ SONUÇ VERME SÜRELERİ: 

Sonuç verme süreleri laboratuvar numune kabul saatinden itibaren başlamaktadır. 

ACİL LABORATUVAR 
 

Acil Biyokimya  1 saat 

Acil Hormon (Troponin I, β-hCG)   1 saat 

Prokalsitonin, Kütle CK-MB, Pro-BNP 90 dk 

Acil İdrar 1 saat 

Kan Gazı 30 dk 

İlaç Düzeyleri 
(Li,Karbamazepin,Valproik asit) 2 saat 

ETANOL, AMONYAK 1 saat 

Acil Koagülasyon 45 dk 

Acil Hemogram 1 saat 

BİYOKİMYA LABORATUVARI 

Biyokimya, İdrar Biyokimyası  12.00’a kadar numune kabulü yapılan test sonuçları:  Saat 
14.00’dan sonra 
12.00’dan sonra numune kabulü yapılan test sonuçları:  Sonraki 
gün 14.00’dan sonra 

Hormon (Hormon ve Hormon 1 
barkodlu testler) 

12.00’a kadar numune kabulü yapılan test sonuçları:  Saat 
14.00’dan sonra 
12.00’dan sonra numune kabulü yapılan test sonuçları:  Sonraki 
gün 14.00’dan sonra 

Hemogram 12.00’a kadar numune kabulü yapılan test sonuçları:  Saat 
14.00’dan sonra 
12.00’dan sonra numune kabulü yapılan test sonuçları:  Sonraki 
gün 14.00’dan sonra 

İdrar Testleri  2 saat 

İdrarda Uyuşturucu Madde Analizi Hergün saat 10.00 - 16.00 arasında. 
 

İkili-Üçlü Test Numune verildikten sonraki gün saat 14.00dan sonra 

Koagülasyon Testleri 2 saat 

HbA1c 12.00’a kadar numune kabulü yapılan test sonuçları:  Saat 
14.00’dan sonra 
 
12.00’dan sonra numune kabulü yapılan test sonuçları:  Sonraki 
gün 14.00’dan sonra 

NOT 1: Yukarıda belirtilen süreler numune kabul saati 12:00’a kadar olan testler içindir. Saat 
12.00’dan sonra verilen numunelerin sonuçları ertesi gün verilir. 
NOT2: Sonuç verme süreleri numunenin laboratuvara kabul saatinden itibaren başlar. 
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3. BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST LİSTESİ 
 

3.1. BİYOKİMYA TESTLERİ 
 

 
Tablo 3.1. 
 

TEST ADI TÜP ÖZELLİĞİ AÇLIK-TOKLUK ALINMA 

ZAMANI 

ÇALIŞMA YÖNTEMİ ÖRNEK 

TÜRÜ 

GLUKOZ  Sarı kapaklı 
jelli tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

Hekzokinaz, fotometrik Serum 

GLUKOZ-tokluk  Sarı kapaklı 
jelli tüp 

yemekten 2 saat 
sonra 

saat 15.30 a  
kadar  

Hekzokinaz, fotometrik Serum 

GLUKOZ-OGTT  Sarı kapaklı 
jelli tüp 

açlık-1.saat-2.saat saat 15.30 a  
kadar  

Hekzokinaz, fotometrik Serum 

ÜRE  Sarı kapaklı 
jelli tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

Üreaz; UV fotometrik Serum 

KREATlNlN  Sarı kapaklı 
jelli tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

Jaffe Rate blanked Serum 

ÜRlK ASlT  Sarı kapaklı 
jelli tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

Uricase Kolorimetrik Serum 

TOTAL PROTEiN  Sarı kapaklı 
jelli tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

Biüre yöntemi, endpoint Serum 

ALBÜMlN  Sarı kapaklı 
jelli tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

Bromkrezol yeşili (BCG); 
fotometrik 

Serum 

KOLESTEROL  Sarı kapaklı 
jelli tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

Kolesterol oksidaz, 
fotometrik 

Serum 

TRlGLİSERlD  Sarı kapaklı 
jelli tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

Lipaz/Gliserol Kinaz, 
kolorimetrik; gliserol 
düzeltmeli 

Serum 

HDL-K  Sarı kapaklı 
jelli tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

Polietilenglikol çöktürmeli Serum 

LDL-K  Sarı kapaklı 
jelli tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

Homojen kolorimetrik enzim 
testi 

Serum 

TOTAL BlLlRUBlN  Sarı kapaklı 
jelli tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

Diazonium Ion (2-5 
Diclorophenyl=DPD/NBD vd) 

Serum 

DİREKT BlLlRUBlN  Sarı kapaklı 
jelli tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

Diazo yöntemi. Serum 

AST  Sarı kapaklı 
jelli tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

Tris tampon, P5P ilavesiz Serum 

ALT  Sarı kapaklı 
jelli tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

Tris tampon, P5P ilavesiz Serum 

ALP  Sarı kapaklı 
jelli tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

Aminometilpropanol (AMP) 
tampon, fotometrik 

Serum 

GGT  Sarı kapaklı 
jelli tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

Gama-Glutamyl-3-carboxy-
4nitroanilide Substrat 

Serum 

LDH  Sarı kapaklı 
jelli tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

Laktat ® Piruvat, fotometrik Serum 

CK  Sarı kapaklı 
jelli tüp 

Önemli değil  saat 15.30 a  
kadar  

UV-testi Serum 

CK-MB Sarı kapaklı 
jelli tüp 

Önemli değil  saat 15.30 a  
kadar  

İmmünolojik UV testi Serum 

AMİLAZ  Sarı kapaklı 
jelli tüp 

Önemli değil saat 15.30 a  
kadar  

Blocked Maltoheptaoside 
(G7 PNP, Blocked) 

Serum 

Na  Sarı kapaklı 
jelli tüp 

Önemli değil  saat 15.30 a  
kadar  

ISE, indirekt Serum 

K  Sarı kapaklı 
jelli tüp 

Önemli değil  saat 15.30 a  
kadar  

ISE, indirekt Serum 

Cl  Sarı kapaklı Önemli değil  saat 15.30 a  ISE, indirekt Serum 
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jelli tüp kadar  
Ca  Sarı kapaklı 

jelli tüp 
10-12 saatlik açlık 
sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

NM-BAPTA Serum 

P (Fosfor)  Sarı kapaklı 
jelli tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

Phosphomplybdate 
Formation / UV 

Serum 

Mg  Sarı kapaklı 
jelli tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası 

saat 15.30 a  
kadar  

Kolorimetrik,  Xylidyl Blue Serum 

DEMiR  Sarı kapaklı 
jelli tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

Kolorimetrik Serum 

DOYMAMIŞ DEMİR 
BAĞLAMA 
KAPASİTESİ 

Sarı kapaklı 
jelli tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

FerroZine ile doğrudan tayin Serum 

HOMOSİSTEİN Sarı kapaklı 
jelli tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası 

saat 15.30 a  
kadar 

Enzimatik yöntem – Enzim 
döngüsü metodu (Enzyme 
cycling method)  

Serum 

SERULOPLAZMİN Sarı kapaklı 
jelli tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası 

saat 15.30 a  
kadar 

İmmünotürbidimetrik test Serum 

CRP Sarı kapaklı 
jelli tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası 

saat 15.30 a  
kadar 

İmmünotürbidimetrik test Serum 

ASO (Anti 
Streptolizin O) 

Sarı kapaklı 
jelli tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası 

saat 15.30 a  
kadar 

İmmünotürbidimetrik test Serum 

RF (Romatoid Faktör) Sarı kapaklı 
jelli tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası 

saat 15.30 a  
kadar 

İmmünotürbidimetrik test Serum 

IgA Sarı kapaklı 
jelli tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası 

saat 15.30 a  
kadar 

İmmünotürbidimetrik test Serum 

IgG Sarı kapaklı 
jelli tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası 

saat 15.30 a  
kadar 

İmmünotürbidimetrik test Serum 

IgM Sarı kapaklı 
jelli tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası 

saat 15.30 a  
kadar 

İmmünotürbidimetrik test Serum 

HbA1C 
  

Mor kapaklı 
tüp 

10-12 saatlik açlık 
sonrası 

saat 15.30 a  
kadar  

Boronat Affinite HPLC Tam Kan 

Li Sarı kapaklı 
jelli tüp 

İlaç alınmadan 
hemen önce 
10-12 saatlik açlık 
sonrası 

saat 15.30 a  
kadar  

Kolorimetrik Serum 

KARBAMAZEPİN Sarı kapaklı 
jelli tüp 

İlaç alınmadan 
hemen önce 
10-12 saatlik açlık 
sonrası 

saat 15.30 a  
kadar  

Mikropartiküllerin kinetik 
etkileşimi (KIMS) 
immünolojik test 

Serum 

VALPROİK ASİT Sarı kapaklı 
jelli tüp 

İlaç alınmadan 
hemen önce 
10-12 saatlik açlık 
sonrası 

saat 15.30 a  
kadar  

G6PDH enzim immünolojik 
test 

Serum 

MİKROALBÜMİN İdrar tüpü Spot veya 24 
saatlik idrar 

saat 15.30 a  
kadar  

İmmünotürbidimetrik test İdrar 

BOS’da PROTEİN Jelsiz tüp Özellik yok saat 15.30 a  
kadar  

Türbidimetrik yöntem BOS 

BOS’da GLUKOZ Jelsiz tüp Özellik yok saat 15.30 a  
kadar  

Hekzokinaz, fotometrik BOS 

BOS’da KLOR Jelsiz tüp Özellik yok saat 15.30 a  
kadar  

ISE, indirekt BOS 
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3.2. HORMON TESTLERİ 
Tablo 3.2. 
 

TEST ADI  TÜP 
ÖZELLİĞİ 

AÇLIK-
TOKLUK  

ALINMA 
ZAM ANI  

ÇALIŞMA YÖNTEMİ ÖRNEK 
TÜRÜ 

FT3  Sarı 
kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik 
açlık sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

Electrochemiluminescence 
immunoassay (ECLIA) 

Serum 

FT4  Sarı 
kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik 
açlık sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

Electrochemiluminescence 
immunoassay (ECLIA) 

Serum 

TSH Sarı 
kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik 
açlık sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

Electrochemiluminescence 
immunoassay (ECLIA) 

Serum 

PROLAKTlN  Sarı 
kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik 
açlık sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

Electrochemiluminescence 
immunoassay (ECLIA) 

Serum 

LH  Sarı 
kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik 
açlık sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

Electrochemiluminescence 
immunoassay (ECLIA) 

Serum 

FSH  Sarı 
kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik 
açlık sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

Electrochemiluminescence 
immunoassay (ECLIA) 

Serum 

ESTRADIOL(E2)  Sarı 
kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik 
açlık sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

Electrochemiluminescence 
immunoassay (ECLIA) 

Serum 

PROGESTERON  Sarı 
kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik 
açlık sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

Electrochemiluminescence 
immunoassay (ECLIA) 

Serum 

TESTOSTERON  Sarı 
kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik 
açlık sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

Electrochemiluminescence 
immunoassay (ECLIA) 

Serum 

β-hCG Sarı 
kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik 
açlık sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

Electrochemiluminescence 
immunoassay (ECLIA) 

Serum 

DHEASO4 Sarı 
kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik 
açlık sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

Electrochemiluminescence 
immunoassay (ECLIA) 

Serum 

AFP  Sarı 
kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik 
açlık sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

Electrochemiluminescence 
immunoassay (ECLIA) 

Serum 

CEA  Sarı 
kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik 
açlık sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

Electrochemiluminescence 
immunoassay (ECLIA) 

Serum 

CA125  Sarı 
kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik 
açlık sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

Electrochemiluminescence 
immunoassay (ECLIA) 

Serum 

CA15-3  Sarı 
kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik 
açlık sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

Electrochemiluminescence 
immunoassay (ECLIA) 

Serum 

CA19-9  Sarı 
kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik 
açlık sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

Electrochemiluminescence 
immunoassay (ECLIA) 

Serum 

FERRİTİN Sarı 
kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik 
açlık sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

Electrochemiluminescence 
immunoassay (ECLIA) 

Serum 

PTH  Sarı 
kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik 
açlık sonrası  

saat 15.30 a  
kadar  

Electrochemiluminescence 
immunoassay (ECLIA) 

Serum 
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ACTH 
 

Mor 
Kapaklı 
Tüp (BUZ 
ÜSTÜNDE) 

10-12 saatlik 
açlık sonrası 

saat 15.30 a  
kadar  

Electrochemiluminescence 
immunoassay (ECLIA) 

Plazma 

TACROLİMUS 
 

Mor 
Kapaklı 
Tüp 

10-12 saatlik 
açlık sonrası 

saat 15.30 a  
kadar  

Electrochemiluminescence 
immunoassay (ECLIA) 

Tam Kan 

FreePSA 
 

Sarı 
kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik 
açlık sonrası 

saat 15.30 a  
kadar  

Electrochemiluminescence 
immunoassay (ECLIA) 

Serum 

Total PSA 
 

Sarı 
kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik 
açlık sonrası 

saat 15.30 a  
kadar  

Electrochemiluminescence 
immunoassay (ECLIA) 

Serum 

Kortizol 
 

Sarı 
kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik 
açlık sonrası 

saat 15.30 a  
kadar  

Electrochemiluminescence 
immunoassay (ECLIA) 

Serum 

AntiTG 
 

Sarı 
kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik 
açlık sonrası 

saat 15.30 a  
kadar  

Electrochemiluminescence 
immunoassay (ECLIA) 

Serum 

TG Sarı 
kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik 
açlık sonrası 

saat 15.30 a  
kadar  

Electrochemiluminescence 
immunoassay (ECLIA) 

Serum 

C-peptid Sarı 
kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik 
açlık sonrası 

saat 15.30 a  
kadar  

Electrochemiluminescence 
immunoassay (ECLIA) 

Serum 

AntiTPO Sarı 
kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik 
açlık sonrası 

saat 15.30 a  
kadar  

Electrochemiluminescence 
immunoassay (ECLIA) 

Serum 

Folat Sarı 
kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik 
açlık sonrası 

saat 15.30 a  
kadar  

Electrochemiluminescence 
immunoassay (ECLIA) 

Serum 

VitaminB12 Sarı 
kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik 
açlık sonrası 

saat 15.30 a  
kadar  

Electrochemiluminescence 
immunoassay (ECLIA) 

Serum 

25-HİDROKSİ 
VİTAMİN D 

Sarı 
kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik 
açlık sonrası 

saat 15.30 a  
kadar 

Electrochemiluminescence 
immunoassay (ECLIA) 

Serum 

BÜYÜME 
HORMONU 

Sarı 
kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik 
açlık sonrası 

saat 15.30 a  
kadar 

Electrochemiluminescence 
immunoassay (ECLIA) 

Serum 

Üçlü TEST Sarı 
kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik 
açlık sonrası 

saat 15.30 a  
kadar  

Kemilüminesans Serum 

İNSÜLİN Sarı 
kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik 
açlık sonrası 

saat 15.30 a  
kadar  

Electrochemiluminescence 
immunoassay (ECLIA) 

Serum 

Total IgE Sarı 
kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik 
açlık sonrası 

saat 15.30 a  
kadar 

Electrochemiluminescence 
immunoassay (ECLIA) 

Serum 

CCP/AntiCCP Sarı 
kapaklı jelli 
tüp 

10-12 saatlik 
açlık sonrası 

saat 15.30 a  
kadar 

Electrochemiluminescence 
immunoassay (ECLIA) 

Serum 
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3.3. HEMOGRAM TESTLERİ 

TEST ADI  TÜP 
ÖZELLİĞİ 

AÇLIK-
TOKLUK  

ALINMA 
ZAM ANI  

ÇALIŞMA YÖNTEMİ ÖRNEK 
TÜRÜ 

HEMOGRAM 
 

Mor 
Kapaklı 
Tüp 

8-12 saatlik 
açlık sonrası 

saat 15.30 a  
kadar 

İmpedans, Cyanide-free 
Hb, LASER optik, Floresans 
optik 

Tam Kan 

 

3.4. KOAGÜLASYON TESTLERİ 

TEST ADI  TÜP 
ÖZELLİĞİ 

AÇLIK-
TOKLUK  

ALINMA 
ZAM ANI  

ÇALIŞMA YÖNTEMİ ÖRNEK 
TÜRÜ 

PT Mavi 
Kapaklı 
Tüp 

8-12 saatlik 
açlık sonrası 

saat 15.30 a  
kadar 

Optik-Kromojenik Plazma 

INR Mavi 
Kapaklı 
Tüp 

8-12 saatlik 
açlık sonrası 

saat 15.30 a  
kadar 

Hesaplamalı Plazma 

aPTT Mavi 
Kapaklı 
Tüp 

8-12 saatlik 
açlık sonrası 

saat 15.30 a  
kadar 

Optik-Kromojenik Plazma 

FİBRİNOJEN Mavi 
Kapaklı 
Tüp 

8-12 saatlik 
açlık sonrası 

saat 15.30 a  
kadar 

Clauss metodu 
 

Plazma 

D-DİMER Mavi 
Kapaklı 
Tüp 

8-12 saatlik 
açlık sonrası 

saat 15.30 a  
kadar 

Tam otomatik lateks 
fazlalaştırılmış 
immunoassay test 

Plazma 

 

3.5. İDRAR TESTLERİ 

TEST ADI  TÜP ÖZELLİĞİ ALINMA ZAMANI  SONUÇ SAATi  ÇALIŞMA YÖNTEMİ 
Tam İdrar Tahlili  idrar Kabı  saat 16.00 a kadar 2 saat sonra Mikroskopi, Strip 
İdrarda uyuşturucu 
madde 

Özel idrarda  
uyuşturucu madde 
kabı 

saat 16.00’ya kadar Saat 14den sonra Spektrofotometrik ve 

enzimimmunassay 

İdrarda PROTEİN Spot idrar veya 24 
saatlik idrar 

saat 16.00’ya kadar Saat 14den sonra Türbidimetrik yöntem 

İdrarda Amilaz  Spot veya 24 saatlik saat 16.00’ya kadar Saat 14den sonra Spektrofotometrik 

İdrarda fosfor Spot veya 24 saatlik saat 16.00’ya kadar Saat 14den sonra Spektrofotometrik 

İdrarda Glukoz Spot veya 24 saatlik saat 16.00’ya kadar Saat 14den sonra Spektrofotometrik 

İdrarda kalsiyum Spot veya 24 saatlik saat 16.00’ya kadar Saat 14den sonra Spektrofotometrik 

İdrarda klor Spot veya 24 saatlik saat 16.00’ya kadar Saat 14den sonra Spektrofotometrik 

İdrarda kreatinin Spot veya 24 saatlik saat 16.00’ya kadar Saat 14den sonra Spektrofotometrik 

İdrarda 
Mikroalbumin 

Spot veya 24 saatlik saat 16.00’ya kadar Saat 14den sonra İmmünotürbidimetrik test 

İdrarda potasyum Spot veya 24 saatlik saat 16.00’ya kadar Saat 14den sonra Spektrofotometrik 

İdrarda sodyum Spot veya 24 saatlik saat 16.00’ya kadar Saat 14den sonra Spektrofotometrik 

İdrarda üre Spot veya 24 saatlik saat 16.00’ya kadar Saat 14den sonra Spektrofotometrik 

İdrarda ürik asit Spot veya 24 saatlik saat 16.00’ya kadar Saat 14den sonra Spektrofotometrik 

İdrarda albumin/ 
kreatinin oranı 

Spot idrar saat 16.00’ya kadar Saat 14den sonra Hesaplanarak raporlanır 

 
 
 



 

SBÜ. VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 
BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST REHBERİ 2022 

Kodu:BL.TL.29 Yayın Tarihi:26.09.2016 Revizyon No:02 Revizyon Tarihi:25.04.2022 Sayfa No/ Sayfa Sayısı:42/38 
 

 
 
 
3.6. ACiL LABORATUVARINDA ÇALIŞILAN TESTLER 
 

 
TEST ADI  TÜP ÖZELLİĞİ ALINMA 

ZAM ANI  
SONUÇ SAATi  ÇALIŞMA 

YÖNTEMİ 
ÖRNEK 
TÜRÜ 

Tam İdrar tetkiki idrar Kabı Sürekli 30 dk. sonra Mikroskopi, Strip İdrar 

GLUKOZ  Sarı kapaklı jelli 
tüp 

Sürekli 1 saat sonra Hekzokinaz, 
fotometrik 

Serum 

ÜRE  Sarı kapaklı jelli 
tüp 

Sürekli 1 saat sonra Üreaz; UV fotometrik Serum 

KREATlNlN  Sarı kapaklı jelli 
tüp 

Sürekli 1 saat sonra Jaffe Rate blanked Serum 

GGT Sarı kapaklı jelli 
tüp 

Sürekli 1 saat sonra Gama-Glutamyl-3-
carboxy-4nitroanilide 
Substrat 

Serum 

CK Sarı kapaklı jelli 
tüp 

Sürekli 1 saat sonra UV-testi Serum 

CK-MB Sarı kapaklı jelli 
tüp 

Sürekli 1 saat sonra İmmünolojik UV testi Serum 

T.  BlLlRUBlN  Sarı kapaklı jelli 
tüp 

Sürekli 1 saat sonra Diazonium Ion (2-5 
Diclorophenyl=DPD/
NBD vd) 

Serum 

D. BlLlRUBlN  Sarı kapaklı jelli 
tüp 

Sürekli 1 saat sonra Diazo yöntemi. Serum 

AST  Sarı kapaklı jelli 
tüp 

Sürekli 1 saat sonra Tris tampon, P5P 
ilavesiz 

Serum 

ALT  Sarı kapaklı jelli 
tüp 

Sürekli 1 saat sonra Tris tampon, P5P 
ilavesiz 

Serum 

ALP  Sarı kapaklı jelli 
tüp 

Sürekli 1 saat sonra Aminometilpropanol 
(AMP) tampon, 
fotometrik 

Serum 

LDH  Sarı kapaklı jelli 
tüp 

Sürekli 1 saat sonra Laktat ® Piruvat, 
fotometrik 

Serum 

AMİLAZ  Sarı kapaklı jelli 
tüp 

Sürekli 1 saat sonra Blocked 
Maltoheptaoside (G7 
PNP, Blocked) 

Serum 

Na  Sarı kapaklı jelli 
tüp 

Sürekli 1 saat sonra ISE, indirekt Serum 

K  Sarı kapaklı jelli 
tüp 

Sürekli 1 saat sonra ISE, indirekt Serum 

Cl  Sarı kapaklı jelli 
tüp 

Sürekli 1 saat sonra ISE, indirekt Serum 

Ca  Sarı kapaklı jelli 
tüp 

Sürekli 1 saat sonra NM-BAPTA Serum 

P (Fosfor)  Sarı kapaklı jelli 
tüp 

Sürekli 1 saat sonra Phosphomplybdate 
Formation / UV 

Serum 

Mg Sarı kapaklı jelli 
tüp 

Sürekli 1 saat sonra Kolorimetrik,  Xylidyl 
Blue 

Serum 

LİPAZ Sarı kapaklı jelli 
tüp 

Sürekli 1 saat sonra Enzimatik- 
Kolorimetrik 

Serum 

β-HCG Sarı kapaklı jelli 
tüp 

Sürekli 1 saat sonra Electrochemilumines
cence immunoassay 
(ECLIA) 

Serum 

TROPONİN Sarı kapaklı jelli 
tüp 

Sürekli 1 saat sonra Electrochemilumines
cence immunoassay 
(ECLIA) 

Serum 
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 Prokalsitonin Sarı kapaklı jelli 
tüp 

Sürekli 90 dk sonra Electrochemilumines
cence immunoassay 
(ECLIA) 

Serum 

KÜTLE-CK-MB Sarı kapaklı jelli 
tüp 

Sürekli 90 dk sonra Electrochemilumines
cence immunoassay 
(ECLIA) 

Serum 

Pro-BNP Sarı kapaklı jelli 
tüp 

Sürekli 90 dk sonra Electrochemilumines
cence immunoassay 
(ECLIA) 

Serum 

ETANOL Sarı kapaklı jelli 
tüp 

Sürekli 1 saat sonra Alkol dehidrojenaz ile 
birlikte enzimatik 
yöntem 

Serum 

AMONYAK 
 

MOR KAPAKLI 
TÜP (BUZ 
ÜSTÜNDE) 
 

Sürekli 1 saat sonra Enzimatik Kinetik 
test 

 

Plazma 

İdrarda 
uyuşturucu 
madde 

 İdrar bardağında Sürekli 1 saat sonra Kantitatif yöntem İdrar 

Kan Gazları Heparinli 
Enjektör 

Sürekli 30 dakika sonra İyon Spesifik Elektrot 
(indirekt) 

Tam Kan 

PT Mavi Kapaklı Tüp Sürekli 45 dakika sonra Optik-Kromojenik Plazma 
INR Mavi Kapaklı Tüp Sürekli 45 dakika sonra Hesaplamalı Plazma 
aPTT Mavi Kapaklı Tüp Sürekli 45 dakika sonra Optik-Kromojenik Plazma 
FİBRİNOJEN Mavi Kapaklı Tüp Sürekli 45 dakika sonra Clauss metodu 

 
Plazma 

D-DİMER Mavi Kapaklı Tüp Sürekli 45 dakika sonra Tam otomatik lateks 
fazlalaştırılmış 
immunoassay test 

Plazma 

HEMOGRAM 
 

Mor Kapaklı 
Tüp 

Sürekli 1 saat sonra İmpedans, Cyanide-
free Hb, LASER optik, 
Floresans optik 

Tam Kan 
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