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1. GİRİŞ 
Hastanemizde Biyokimya Laboratuvarı tüm biyolojik numunelerde klinik biyokimya 
testlerinin yapılmasını ve raporlandırılmasını sağlayan ve bölgemizdeki kapsamlı test paneline 
sahip laboratuvarlardan birisidir. Laboratuvarımızda laboratuvar yazılım programı (LİS) ve 
hastanemizde de Hastane Otomasyon Sistemi (HOS) kullanılmaktadır. Günümüzde 
laboratuvar çalışmalarında hedef, test isteklerinin yapılmasından sonuçların ilgili yerlere 
ulaşmasına kadar geçen süreyi kısaltmaktır. Bu sürenin önemli bir bölümü (%55-60) 
preanalitik evredir. Hastanelerde laboratuvar hizmetlerinde 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 basta klinisyenler 
olmak üzere diğer hastane çalışanlarıyla paylaşabilmek amacıyla laboratuvar rehberi 
hazırlanmıştır. 
    Bu rehberde Fırat Üniversitesi Hastanesi Biyokimya Laboratuvarları’nın işleyişi, test 
profili, tetkik girişinden sonuçların gönderilmesine kadar olan süreç (LİS / HOS), 
laboratuvarın analitik kalite çalışmaları, çalışılma zamanları, teste göre numune türü-numune 
kabı seçimi, numunelerin kabul-red kriterleri, sonuçların raporlanma zamanları ve panik 
değerleri hakkında bilgilere yer verildi. 
 
2. GENEL LABORATUVAR BİLGİLERİ 
 
2.1. LABORATUVAR TESTLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
Klinik laboratuvarlar sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli bileşenlerden biridir. Klinik 
laboratuvarların başlıca fonksiyonu klinisyenlere hastaların teşhis, tedavi ve takiplerinde 
önemli bilgiler sağlamaktır. Bu bilgilerin doğru, güvenilir, en kısa sürede ve en az maliyetle 
elde edilmesi istenir. Doğru ve güvenilir test sonuçları elde etmek için örnek alma öncesinden 
başlayarak sonuçların raporlanıp klinisyene ulaşmasına kadar geçen süreçteki değişkenlerin 
ve etkilerin bilinmesi sonuçların doğru yorumlanması açısından gereklidir. Laboratuvar 
hizmetini ‘sadece cihaza kan verip sonuç almak’ düşüncesi olarak algılamanın son derece 
yanlış bir yaklaşım olduğunu bilmek gerekir.  
Klinik laboratuvardaki hata kaynakları incelendiğinde hataların analitik ve postanalitik (analiz 
sonrası) dönemden çok preanalitik (analiz öncesi) döneme ait olduğu bildirilmiştir. 
Laboratuvar test değerlerine etki eden değiştirilebilir ve değiştirilemez birçok faktör 
bulunmaktadır. Bu faktörler hakkında aşağıda kısa bilgiler verilmiştir: 
1. Postürün etkisi: Ayakta duran bir kişide kan hacmi yatan bir kişiye göre 600-700 ml daha 
azdır. Bu durum kan hacminde %10 civarında azalmayı gösterir. Gerçek neden kanın 
proteinsiz sıvısının doku arasına geçmesi olup plazma hacminde önemli farka neden olur.  
Buna paralel olarak enzimler ve protein hormonlar dahil tüm proteinler, proteinlere kısmen 
bağlı kalsiyum, bilirubin ve proteine bağlı ilaçların konsantrasyonu etkilenir. 
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2. Egzersizin etkisi: Egzersizin vücut sıvılarının yapılarına etkisi aktivitenin süresi ve 
yoğunluğu ile ilgilidir. Egzersiz sonunda kan örneklerinde aspartat aminotransferaz (AST), 
laktat dehidrogenaz (LDH), kreatin kinaz (CK), üre, kreatinin, transferrin sonuçlarında 
yükselmelerin olduğu, kan glukozunun değişimler gösterdiği, plazma renin aktivitesi, 
aldosteron, büyüme hormonunun patolojik düzeylere ulaştığı göz önünde bulundurulmalıdır. 
3. Açlık durumu: Açlık, kan şekeri düzeyi ölçümü gibi bazı testler için istenen bir durum 
olduğu gibi laboratuvar işleminin standardizasyonu ve teknikleri açısından da önemlidir. Bu 
nedenle numune alımında 10-12 saatlik açlık istenir. Açlık süresinin 16 saatten uzun 
olmaması gerekir. 
4. Besinlerin etkisi: Bazı plazma yapıtaşlarının konsantrasyonu yakın zamanda yenilip içilen 
besinlerden etkilenir. Bunların içinde kan glukozu, trigliserit, alkalen fosfataz (özellikle 
intestinal izoenzim) sayılabilir. Ayrıca serumun lipemik olması ölçümler için kullanılan 
yöntemleri etkileyebilir. Kahve, çay, kola gibi kafein bulunan içecekler yapıtaşlarının 
konsantrasyonu üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 
5. Sigara içme: İçerdiği nikotinden dolayı sigara birçok testi etkiler. Bunların içinde lipitler,  
hormonlar, vitamin B12, CEA gibi parametreler sayılabilir. 
6. Sirkadiyen değişim: Beden sıvılarının çoğu yapıtaşı gün boyu döngüsel değişim gösterir. 
Bu değişimlere katkıda bulunan başlıca faktörler postür, aktivite, beslenme, stres, gün ışığı,  
karanlık, uyku ve uyanıklıktır. Bu döngüsel değişimler oldukça büyük değerlere 
varabildiğinden numune alma standardizasyonunun iyi denetlenmesi gerekir. Büyüme 
hormonu uykuya daldıktan kısa süre sonra yükselir. Oysa bazal plazma insülini, sabah ve 
akşam daha yüksek düzeydedir. ACTH ve kortizol gece saatlerinde minimal düzeydedir. İdrar 
hacmi ve kreatinin atılımı gece azalır. 
7. İlaçların etkisi: İlaçlar analiz yöntemlerini in vitro etkilediği gibi in vivo değişimlere de yol 
açabilirler.  
8. Yüksek ateş: Serum hormon düzeyleri yanı sıra lipitler, kalsiyum, ürik asit gibi birçok 
parametreyi etkiler. 
9. Cinsiyet ve yaşın etkisi: Hastanın yenidoğan, puberte, yetişkin olmasına ve cinsiyete göre 
çeşitli hormon, enzim, lipitler, elementler gibi birçok parametre değişim gösterir. Örneğin:  
alkalen fosfataz, kemik büyümesine paralel olarak pubertede en yüksek değerlere ulaşır.  
Puberteden sonra ise aktivitesi azalır. Menstrüel döngü sırasında da kadınların hormon 
değerleri çok değiştiğinden LH, FSH gibi testler için kan gönderilirken döngü gününün de 
belirtilmesi unutulmamalıdır. CA-125 menstrüel periyotta normalin 2 katına çıkabilir. 
 
2.2.  TEST GİRİŞLERİ  
Polikliniklerden, Acil ve kliniklerden alınan tüm kan örnekleri testlere göre barkod etiketleri 
yapıştırılmış uygun tüplerde, pnömatik sistem ile ilgili laboratuvarın terminaline 
bekletilmeden gönderilir. Pnömatik sistemle ilgili laboratuvarın terminallerine ulaşan kan 
örnekleri, laboratuvar teknisyenlerince düzenli olarak toplanır ve Laboratuvar Birimlerine 
göre gruplanır. Laboratuvar Birimlerine göre gruplanmış örnek tüplerinin uygunluğu Numune 
Kabul Kriterleri’ne göre kontrol edilir. Uygun örnekler bekletilmeden Laboratuvar bilgisayar 
Sistemi’ne test girişi yapılır. Uygun olmayan örnekler ise Laboratuar Bilgisayar Sistemi 
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üzerinden reddedilir. Hastadan tekrar kan alınması için ilgili kan alma birimi, acil veya 
klinikler telefon edilerek bilgilendirilir. Ayrıca, Laboratuvar Bilgisayar Sisteminde hasta 
sonuç sayfasına numune red nedeni belirtilir. Elden getirilen tüm örneklerin Laboratuvar 
elemanları tarafından, Örnek Kabul-Red Kriterlerine göre barkod okuyucudan geçirilerek 
Laboratuvar Bilgisayar Sistemine girişleri yapılır. Pnömatik sistemden gelen örnekler, 
laboratuvar elemanları tarafından sürekli olarak istasyonlardan alınıp, barkod etiketleri barkod 
okuyucuda okutularak laboratuvar girişleri yapılır. Kabul edilen örnekler santrifüj edilerek, 
Serum veya plazmaları ayrılır. Santrifüj süresi ve hızı testlere göre değişiklik gösterebilir. 
Santrifüj edilmiş örnekler, istenilen testlerin çalışılması için cihaz sistemlerine verilir 
 
2.3. NUMUNELERİN ALINMASI VE LABORATUVARA TRANSFERİ  
Polikliniklerde test istekleri LİS’e kayıt edildikten sonra, kayıt/kan alma biriminde kan 
örnekleri alınır. İdrar ve gaita testleri için hastalara barkod yapıştırılmış idrar ve gaita kabı 
verilip tuvalete yönlendirilir, daha sonra hastalar örneklerini ilgili laboratuvar birimine 
getirirler. Kan örneği için testlere göre uygun örnek tüpü seçimi yapılır, seçilen tüplere barkod 
yapıştırılır ve kan alma işlemi gerçekleştirilir. Kan alma işlemi tamamlanan hastalara sonuç 
teslim süreleri ile ilgili bilgi verilir. Çocuklardan idrar ve gaita örneği için örnek kapları aileye 
verilip örnek toplanması hakkında bilgi verilir ve topladıkları örnekleri ilgili laboratuvar 
birimine getirmeleri söylenir.  
Servisler ve Acilde hastaların örnekleri kendi birimlerinde alınır. Test istekleri HOS’ta 
girildikten sonra testlere göre örnek tüpü seçimi yapılır, örnek tüplerine barkod yapıştırılır. 
Damar yolu açık hastalarda kan alma için hastanın diğer kolu kullanılır. Kan alma işlemi 
hemşireler tarafından gerçekleştirilir Alınan örnekler bekletilmeden laboratuvar birimine 
gönderilir.  
 
Poliklinik Hastaları:  
 Test isteğini poliklinik koşullarında hastayı muayene eden hekim hastane otomasyon 

sistemi üzerinden yapar. 

  Polikliniklerde test isteği yapılan hastalar hasta kabul barkodu ile kan alım kayıt 
birimine gelir. Hastanın testleri bilgisayardan bakılarak kabul onayı yapılır.  

 Hastanın kısaca anamnezi alınır ve testleri ile ilgili bilgi verilir. Anamnezde uygunsuz 
bir durum yoksa işleme devam edilir.  

 Hastaya sonucu ne zaman ve nereden alabileceği söylenir. Hastaya sonuçlarını 
alabileceği barkod bilgi notunu içeren sonuç alma işlem fişi verilir.  

  ‘Numune alındı’ onayı yapılan hastaya testlerine göre barkodlanmış tüpleri 
(biyokimya ve hormon testleri için kırmızı veya sarı kapaklı; HbA1c için mor veya 
yeşil kapaklı, koagulasyon için mavi kapaklı) verilerek kan alıma yönlendirilir.  

 Aynı zamanda hastanın idrar ve gaita testi varsa barkodlu idrar ve gaita toplama kabı 
verilir ve hastanın bu numuneleri bırakacağı yer söylenir/gösterilir.  
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 Poliklinik hastalarından alınan numuneler ilgili laboratuvarlara iletilmek üzere her 20 

dakikada bir, belirlenmiş personel tarafından pnömatik tüpler ile olarak transfer edilir.  

Yatan Hastalar:  
 Test isteğini hekimin istemi doğrultusunda, hastadan sorumlu serviste çalışan hemşire 

ya da servis katındaki sekreter hastane otomasyon sistemi üzerinden yapar. 
Laboratuvara teslim edilince numune teslim tarih ve saati LİS’e kabul ile birlikte 
sisteme aktarılır.  

 Servisler ve Acil Poliklinikte hastaların örnekleri kendi birimlerinde alınır.  

 Servislerden gönderilecek kan örnekleri ile istem doğruluğu ve barkodları kontrol 
edilmelidir.  

 Numunelere uygun tüp ve kaplar barkodlanır ve daha sonra usulüne uygun, numuneler 
alınarak numunelerin toplanması için belirlenen yerde toplanır.  

  Acil olan hasta numuneleri hemen, diğer hasta numuneleri ise 20 dakika içerisinde 
pnömatik sistem ile laboratuvar birimine gönderilir. 

 Sonuçların çıkıp çıkmadığını takip etmek tetkiki isteyen hekimin ve servis 
hemşiresinin görevidir. Çalışması tamamlanmış örneklerin sonuçları, bilgisayardan 
takip edilir.  

Hastanemizde muayene olmayan sadece tetkik yaptıracak hastalar:  
 Hastaların ilgili polikliniğe muayene olup yapılacak tetkiklerin hekim tarafından 

hastane otomasyon sistemi üzerinden istek yapılması gerekir.  
 
Örneğin etiketlenmesi;  
1. Örneğin alındığı tüplere hastanın adının doğru olarak yazıldığı ve doğru tüpe doğru 
barkodun yapıştırıldığı mutlaka kontrol edilmelidir.  
2. Glukoz tolerans testi gibi bir seri örneğin alındığı testlerde veya bir gün içinde aynı analitin 
takip amaçlı birden fazla analizinin yapıldığı durumlarda örneğin alındığı saat mutlaka 
belirtilmelidir.  
3. Örnek ile laboratuvara gelen istek belgelerinde (LIS’de) hastanın adının, yeterli klinik 
bulgunun bulunduğu, istenen testler için alınan örneğin uygunluğu laboratuvarda teslim 
sırasında kontrol edilmelidir.  
 
NOT: 
Testlerin etkilenmemesi için, sıvı tedavisi alan hastanın kanı, tedaviyi aldığı ekstremitenin 
uzağındaki venden veya eğer mümkünse aldığı sıvı kapatılıp en az yarım saat sonra ayrı 
ekstremitedeki venden alınmalıdır. Hasta mastektomi geçirmisse diğer koldan kan alınır. İdrar 
tahlili eğer mümkünse sabah ilk ve orta idrar tercih edilir. Çünkü bu idrar mikroskopik analiz 
ve protein gibi maddeler bakımından daha konsantredir. İdrar ve gaita örnekleri idrar 
laboratuvarında idrar konulması için ayrılmış pencereden içeri hasta tarafından konulur. 
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Servisten ise nonsteril idrar ve gaita kabına alınıp servis personeli ile materyal taşıma çantası 
içinde ilgili laboratuvara gönderilir. 
 
Biyokimya Laboratuvarı’na Örneklerin Transferi Sırasında Dikkat Edilecek Kurallar  
1. Klinik ve Polikliniklerde, hastalara ait kan ve idrar örnekleri, hasta bilgileri ve test 
istemlerini içeren barkod etiketleri yapıştırılmış uygun tüplere alınır ve bekletilmeden ilgili 
laboratuvara gönderilir.  
2. Acil, rutin biyokimya testleri ve manuel testlerin çalışılacağı örnekler, 13x100 mm’lik 
vakumlu tüplere (Sarı kapaklı tüp) alınır. Örnekler en geç 30 dakika içerisinde ilgili 
laboratuvara gönderilir.  
3. 24 saatlik idrarda çalışılacak analizler için örnekler, en az 2500 ml’lik kullanılmamış,  
temiz, ağzı kapaklı plastik kaplarda biriktirilir ve bekletilmeden laboratuvara gönderilir.  
4. Vücut sıvısında çalışılacak testler için örnekler, 13x100 mm’lik veya 16x100 mm’lik jelsiz 
kuru örnek tüplerine alınır ve bekletilmeden laboratuvara gönderilir. 
5. Hormon testleri, anemi paneli, tümör belirteçleri ve ilaç dozajları için örnekler, 16x100 
mm’lik vakumlu tüplere (Sarı kapaklı tüp) alınır ve en geç 30 dakika içinde ilgili laboratuvara 
gönderilir.  
6. Kan gazları istenen örnekler, 2 ml’lik heparinli enjektörlere alınır. Enjektörlerin havayla 
teması önlenerek bekletilmeden laboratuvara gönderilir.  
7. Tam idrar testi çalışılacak idrar örnekleri, 16x100 mm’lik jelsiz idrar tüplerine veya temiz 
kuru idrar kaplarına alınarak bekletilmeden klinik veya polikliniklerden laboratuvara 
gönderilir.  
8. Gaita testleri için örnekler, kapaklı plastik gaita kaplarına alınarak bekletilmeden 
laboratuvara gönderilir.  
9. HbA1C testi için örnekler, 13x75 mm’lik EDTA’lı tüpe (Mor kapaklı tüp) alınarak rutin 
laboratuvarına gönderilir.  
10.  Kan ve idrar örneklerini içeren tüpler pnömatik tüp sistemi ile laboratuvara gönderilir.  
11. 24 saatlik idrar örnekleri, plastik idrar kapları içinde uygun taşıma sepetlerinde 
laboratuvara gönderilir.  
 
2.4. VENÖZ KAN ALIMINDA GENEL KURALLAR 
Acil durumlarda günün her saatinde kan alınıp biyokimyasal testler bakılabilir. Ancak kural 
olarak tüm biyokimyasal testler bir gecelik (tercihen 12 saat, en az 8 saat) açlıktan sonra 
alınmalıdır. Pek çok testin tokluk kanından çalışılması ile farklı sonuçlar elde edilmektedir. 
Yiyecek alımı sonucu oluşan lipemi de yanlış değerlere yol açar. Bazı serum bileşenleri 
diürnal varyasyona bağlı olarak günün değişik saatlerinde aynı kişide dahi farklı çıkabilir. Bu 
farklılık uyku/uyanıklık, ışık/karanlık, stres, gıda alımı, aktivite ve postur gibi faktörlerin 
etkisiyle olur. Serum demir, ACTH, kortizol konsantrasyonları buna birkaç örnektir. Kan 
alımı esnasında hasta yatar veya oturur pozisyonda olmalıdır. Özellikle prognoz izlenmesi 
için istenen testlerle ilgili kan numuneleri hastadan her zaman aynı pozisyonda alınmalıdır. 
İlaç tedavisinin sürdüğü durumlarda numunenin alınması sabah ilaç alımından önce 
yapılmalıdır. Hemolizden kaçınmak için mümkün olduğu kadar geniş iğne ucu seçilmelidir. 
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Turnike kolda 30 saniyeden fazla kalmamalıdır. İğne damara girdikten sonra çözülmelidir. 
Enjektör ile kan alınıyorsa kanın tüpe basınçla boşaltılmasından kaçınılmalıdır. Vakumlu tüp 
hacmi kadar kanı kendisi vakumlayacaktır. 
Kan alımı şu sıra ile yapılmalıdır: 
 -Kan kültürü şişeleri 
 -Koagülasyon testleri için sitratlı tam 
 -Kan tüpleri 
 -İlave madde içermeyen düz kan tüpleri 
 -Hematoloji testleri için EDTA’lı tam 
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Antikoagülan içeren vakumlu tüplere kan alımı sırasında kanın işaretli çizgiye kadar 
dolmasına özellikle dikkat edilmelidir. Yani kan akışı durana kadar tüp çekilmemelidir. Kan 
alındıktan sonra tüp yavaşça alt üst edilerek özenle karıştırılmalıdır. Kesinlikle çalkalama 
yapılmamalıdır. 
 
Kan Numunelerinin Alınması  
-Tüm örnekler aşağıdaki özelliklere uygun olarak klinik laboratuvarlara iletilmelidir.  
-Mümkünse kan sabah 07.00 – 09.00 saatlerinde alınmalıdır. Kortizol, Demir, Vitamin B12, 
Folat, PTH ölçümünde günlük biyolojik değişkenlik çok belirgin olabilir. Bu nedenle, 
özellikle bu testler olmak üzere laboratuvar tetkikleri için sabah kan verilmesi önerilir. 

-Açlık gerektiren testler için 8-12 saat açlık gerekir. 16 saatten uzun olmaması gerekir.  

Açlıkta yapılması zorunlu testler:  
 AKŞ, OGTT  
 Lipid profili (Total kolesterol, HDL, LDL, Trigliserid)  
 Demir, DBK  
 Vit.B12/Folat  
 ALP, fosfor, magnezyum  
 Vitamin A  
 İnsulin  
 25-OH vitamin D  
 PTH  

* Hastalar, akşam yaklaşık 21.00’dan sonra su hariç hiç bir şey yiyip içmemelidir. Bu süre 
boyunca sigara, çay, kahveden sakınılmalıdır.  

* Zorunlu olmadıkça ilaç alınmamalıdır.  

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

* Birçok ilaç laboratuvar testlerini değişik biçimlerde etkileyebilmektedir. Kullanılan ilaçlar 
hakkında hastalar doktorlarından bilgi istemelidirler. Düzenli kullandıkları ilaçlar var ise, 
doktor tarafından almaması söylenmediği sürece ilaçların kesinlikle günlük düzeni 
bozulmadan ilaçlara devam edilmelidir. İstenen testlerin kullanılan ilaçlar tarafından etkilenip 
etkilemediği laboratuvarımızdan öğrenilerek bu konuyla ilgili hastaların doktorlarına 
danışmaları önerilir.  

* Fiziksel aktivitenin testler üzerine kısa ve uzun vadeli etkileri izlenir. Egzersiz sonrası kısa 
süreli olarak CK, AST, LDH yükselir. Bu değişiklikler egzersiz sonlandırıldıktan kısa bir süre 
sonra normale döner. Egzersizin uzun süreli etkisi olarak CK, AST, LDH ile bazı seks 
hormonlarını yükselttiği (plazma testosteronu ve Luteinizan Hormon) bilinmektedir. Bu 
nedenle numune vermeden önce ağır ve zorlayıcı egzersizden kaçınılmalıdır.  

*Hasta kan alımı öncesinde mümkünse 15 dk. rahat bir pozisyonda dinlenmelidir.  
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* Kan alımı esnasında hasta yatar veya oturur pozisyonda olmalıdır.  

* Biyokimya tetkikleri için venöz kan tercih edilir.  

* 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.  

* İğne ucu mümkün olduğu kadar geniş seçilmelidir.  

* Kan alma işleminde mümkün olduğunca vacutainer kullanılmalıdır.  

* Turnike en fazla 1 dk. Uygulanmalıdır. 

* Turnike iğnenin başarılı bir şekilde damara yerleştirilmesinden sonra çözülmelidir.  

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

2.4.1.Biyokimya Laboratuvarında Analiz için Kullanılan Numune Çeşitleri 
İstenen tetkike uygun 3 çeşit kan alınır. 
1) Venöz Kan: Kullandığımız temel kan çeşidi olup,bir çok tetkik bu yolla çalışılır.  
2) Arteryel Kan: Kan gazları analizinde kullanılır. 
3) Kapiller Kan: Kanama zamanı, pıhtılaşma zamanı, bebek bilirubini analizinde kullanılır. 
 
Tahlil yapılırken testin yöntemine göre uygun numuneler alınmalıdır. 
1) Serum: Biyokimyasal tetkikler, hormonlar, enfeksiyon markerleri, serolojik testler 
2) Plazma: Pıhtılaşma faktörleri 
3) Tam Kan: Kan sayımı, kan grubu, kan kroslama 
 
2.4.2.Kan tüpü çeşitleri 
Yukarıda sayılan kan elemanlarını elde edebilmek için uygun tüplere kan alınması gerekir. 

-SERUM: Kırmızı kapaklı jelli tüp (10 ML)  
-PLAZMA: Mavi kapaklı tüp( 2 ML)  içinde EDTA bulunur. 
-KAPİLLER KAN: Özel, içi heparin kaplı, ince tüpler 
-SEDİMENTASYON: Özel, siyah kapaklı ince, uzun kendi tüpü vardır. İçinde 0,4 ml 
sitrat bulunur. 
 Serum: Test çalışması için gereken miktarda serum elde edebilmek için yeteri kadar 

kan alındıktan sonra 10-15 dakika oda ısısında pıhtılaşmanın tamamlanması beklenir. 
Daha sonra 20-30 dakika içinde satrifüj yapılarak serum elde edilir. Ayrılan serumda 
hemoliz, fibrin iplikçiği, jelatinöz formda fibrin bulunmamasına dikkat edilmelidir.  

 Plazma: Test çalışması için gereken miktarda ve tipte ( EDTA’lı, heparinli, sitratlı) 
plazma elde edebilmek için uygun tüpe, yeteri miktarda kan alındıktan sonra tüp 
mutlaka 8-10 defa hafifçe alt üst edilerek antikoagülan ile kanın tam olarak karışması 
sağlanmalıdır. Daha sonra 30 dakika içinde santrüfüj ile plazma ayrıldıktan sonra ayrı 
bir tüpe aktarılmalıdır.  
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 Tam kan: Test çalışması için gereken miktarda ve tipte (EDTA’lı. Heparinli, sitratlı) 

tam kan elde edebilmek için uygun tüpe, yeterli miktarda kan alındıktan sonra tüp 8-10 
kez hafifçe alt üst edilerek antikoagülan ile kanın tam karışması sağlanmalıdır.  

 Bos: Numune jelsiz tüpe alınmalıdır ağzı kapatılmalıdır.  
 Vücut sıvıları: Numuneler jelsiz düz tüpe alınmalıdır ağzı kapatılmalıdır.  
 İdrar: Ġdrar kabı içerisine yeteri kadar orta idrar alınarak ağzı sıkıca kapatılmalıdır.  
 Gaita: Gaita kabı içerisine bir miktar gaita alınır ve ağzı sıkıca kapatılmalıdır  

SERUM  
Tüp: Sarı kapaklı plastik jelli tüp  

Biyokimya: Glukoz, Üre, Kreatinin, AST, ALT, Kolesterol, Trigliserid, LDL, 
HDL, T Bilirubin, D. Bilirubin,   Albumin, Ürik Asit, ALP, GGT, Amilaz, Fosfor, 
Demir, Demir Bağ. Kap., CK, Na/K/Cl, Ca, LDH 
Hormon: TSH, FT3, FT4, Prolaktin, CEA, CA 125, CA 19-9, CA 15-3, Total 
PSA, Free PSA, Feritin,  Testosteron, βHCG, FSH, LH, Estadiol, Progesteron, 
Kardiyak Marker, Folat, Vit.B12, DHEASO4, PTH, AFP 
Genellikle 8 veya 8,5 mL kan alan tüpler kullanılır. Tüpler tamamen 
doldurulduğu takdirde 4–4,5 mL serum elde edilir. Bu da rutin biyokimya 

tetkikleri için genellikle yeterli miktardır. Kanın tüpün çeperindeki pıhtı aktivatörleriyle iyice 
temas etmesi için 5– 6 kez yavaşça altüst edilmelidir, tüp kesinlikle çalkalanmamalıdır. 
EDTA'LI TAM KAN  
Tüp: Mor kapaklı cam K3EDTA tüp 

Hemogram ,HbA1c ,Kan Grubu ,Cross-Match ,Coombs  
2 mL tam kan mor kapaklı EDTA'lı tüplere alınır. Tüplerin içerisinde pıhtı 
oluşmaması için kan alınır alınmaz tüp 5-6 kez yavaşca 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. 
 

SİTRATLI TAM KAN  
Tüp: Mavi kapaklı sitratlı tüp 

 Koagulasyon: PT, APTT, Fibrinojen, Pıhtılaşma föktörleri gibi koagülasyon 
testleri 
Kan örneği 9:1 oranında sodyum sitrat içeren mavi kapaklı tüplere alınır.  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.  

Kan örneğinin sodyum sitrat ile karışabilmesi için tüpler işaretli çizgiye kadar tam olarak 
doldurulmalı ve 5- 6 kez çok yavaşça altüst edilerek kanın antikoagülan ile tam teması 
sağlanmalıdır.  
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Alınan kan örneği 3000 x g'de 5 dakika oda ısısında santrifüj edilerek trombositten fakir 
plazma elde edilmelidir. Daha düşük santrifüj hızı ve zamanında trombositler plazmada 
kalarak F IV'ü plazmaya verirler ve pıhtılaşma analizinin yanlış çıkmasına yol açabilirler.  
*Hemolizli örnek kesinlikle kabul edilmez.  
Koagülasyon testleri için alınan sitrat plazma örneği en geç 2 saat içerisinde test edilmelidir. 
Bu nedenle örnek alınış saati HBYS’ne kayıt edilmelidir. 
Kan Örneklerinin Korunması  
Kan alımı sonrasında numune direk olarak güneş ışığı almayacak şekilde pıhtılaşma süreci 
bitene dek oda ısısında bekletilir. Bu süre genellikle 20-25 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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Kapak rengi Tüp içeriği/Antikoagulan içeriği Örnek Miktarı Kullanım amacı 
 

 
 

 
Kırmızı 

• Boş kuru tüpler 
 

• Silikon kaplı tüpler 

 
5-6 mL 

• Serum eldesi 
(Serumda yapılan tüm 
testler için ve 
otoanalizörlerde 
kullanılır) 

 

 
 

 

Sarı 

 

• Separatör jel içeren tüpler (SST) 

 

5-6 mL 

• Serum eldesi  
(Serumda yapılan tüm 
testlerde, ve 
otoanalizörlerde 
kullanılır) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Mor 

 
 
 

• 5.40 mg K3EDTA 

• K3EDTA 

 
 

3.0 mL 
 

2.0 mL 

• Tam kan/plazma eldesi 
CBC, retikülosit, kan 
yaymaları, Hb 
elektroforezi, NH3, 
ACTH, ADH, G6PD, 
Renin,Vit-B1,B2, B6, 
Vit-D (25-OH),1,25OH- 
Vit-D, HLATestleri,PCR 
(HBVDNA, HCVRNA) vb 

 
 

 
 
 

 
 

Mavi 

 
• 0.109 M (%3,2) Na3-Sitrat 

 
3.5 mL 

• Plazma eldesi 
PT, aPTT, TT, AT III, D- 
dimer, fibrinojen, protein 
C ve S, pıhtılaşma 
faktörleri, trombosit 
agregasyonu 

 

 

 
Siyah 

• 0.4 mL, 0.129 mol /L 
 

Na3-Sitrat 

 
1.6 mL 

 
• Tam kan eldesi 

ESR tayininde kullanılır 

 
 

 
 
 

 
 

Yeşil 

 
 

• Li / NH4 Heparin 

 
 

4.0 mL 

• Tam kan/plazma eldesi 
Kan gazları, eritrosit 
analizleri, pH, bazı enzim 
ve hormon testleri,Vit-C, 
katekolaminler, BNP, 
Pro-BNP 

 

 

 
Gri 

 
• Sodium fluoride/Na2 EDTA 

 
4.0 mL 

• Tam kan eldesi 
laktat, glukoz, glukoz 
tolerans testleri 

 

Koyu 
lacivert 

 
• K2EDTA (plastik) 

 
6.0 mL 

• Tam kan eldesi 
eserelementler ve 
toksikoloji 

 

 
Sarı 

kapak 

 

•CPDA’ li tüp 

 

8.5ml 

 

• Tam kan eldesi 
HLA testleri 
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2.4.3. İdrar Numunelerinin Alınması 
Spot İdrar : 
Mümkün olduğu kadar sabah ilk idrar tercih edilmelidir. Çünkü bu idrar mikroskobik analiz 
ve protein gibi maddeler bakımından daha konsantredir. Glukoz tayininde ise postprandial 
(yemek sonrası) numuneler tercih edilmelidir.  
 
Zamanla İdrarda Meydana Gelen Değişiklikler (~2 saat) 

 
24 Saatlik İdrar Numunelerinin Toplanması 
24 saatlik idrar toplanması ile ilgili pek çok yanlışlıklar yapılmaktadır. Öncelikle hastaya 
temiz ve en az 3 litrelik bir idrar toplama kabı verilmelidir. Analizi yapılacak parametrelerin 
stabilizasyonu için gerekli koruyucu maddeler (6N Hidroklorik asit) idrar toplamaya 
başlamadan önce toplama kabına konuldu ise mutlaka hastaya anlatılmalıdır. “Bu idrar 
kabının içinde, yapacağımız analiz için koruyucu madde var. Sakın su zannedip dökmeyin” 
şeklinde söylenmelidir. Ayrıca hastaya nasıl idrar toplayacağı iyi tarif edilmelidir: “ Yarın 
sabah yataktan kalktığında ilk idrarını tuvalete yapacaksın. 24 saat süresince idrarını bu kapın 
içine yapacaksın. Bu süre içinde idrar toplama kabı serin ve ışık görmeyen bir yerde duracak. 
Ertesi sabah yataktan kalktığındaki ilk idrarını da bu kaba yapıp aynı gün bize getireceksin” 
şeklinde tarif edilmelidir. Ayrıca bu konuda laboratuvar teknisyenlerinin de dikkat edeceği 
hususlar vardır. Örneğin hasta iki ayrı kapta idrar getirdi ise veya verdiğimiz kabı doldurup 
başka bir kaba ihtiyaç duyup bu kaba da idrar yaptı ise bu idrarlar mutlaka tek bir kaba 
(dereceli silindir) boşaltılarak homojen hale getirilerek analiz için numune alınmalı ve hacmi 
ölçülmelidir. Aksi takdirde gece ıtrahı fazla olan bir analitin, hastanın gündüz idrarını 
koyduğu kaptan numune alarak analiz edip yanlış değerlendirmede bulunabilir veya idrar 
hacmini doğru değerlendiremeyebiliriz. 
 
2.4.4. Vücut sıvıları:  
Bu örneklerin başlıcaları, beyin-omurilik sıvısı (BOS) ve plevra sıvısıdır. Ömek, iğne 
aspirasyonu ile alınır. Örnek alınacak bölgede önce deri temizliği yapılır ve aspirasyon iğnesi 
ile vücut boşluğuna girilir. İğne içerisine sıvı çekilir. Örnek en kısa sürede laboratuvara 
ulaştırılır. BOS soğukta değil, oda ısısında bekletilir.  
Örnek geri çevirme nedeni: Steril koşullarda alınmayan örnekler çalışmaya alınmazlar. 
 

İçerik  Değişiklik Mekanizma 

pH  Artar (Alkali) Üre NH3 
Hücre  Sayısı azalır Lizis 
Silendir  Sayısı azalır Lizis, parçalanma 
Glukoz  Azalır Bakteriyel glikoliz 
Keton  Azalır Havaya karışma 
Bilirubin  Azalır (Sarıdan Yeşile) Biliverdine oksidasyon 
Ürobilinojen  Azalır (Renksizken Turuncuya) Ürobiline oksidasyon 
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2.4.5. Ön Hazırlık Gerektiren Testlere Ait Bilgiler  
2.4.5.1. Postprandial Glukoz Testi:  
Hasta aç iken bazal kan örneği alınır. Kahvaltı yapıldıktan 2 saat sonra tekrar kan alınır. 
 
2.4.5.2. Oral Glukoz Tolerans Testinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:  
 Yakın zamanda cerrahi operasyon, miyokard infarktüsü geçiren ve doğum yapan 

hastalara OGTT testi uygulanmamalıdır.  
 Açlık kan şekeri 126 mg/dL ve üstü olan hastalara uygulanmamalıdır.  
 Hastanın test esnasında gribal enfeksiyonu olmamalıdır.  
 Test esnasında hasta kusarsa teste son verilmelidir. 3 gün sonra test tekrar edilebilir.  
 Test yapılmadan önce doktorun izni dahilinde tiazid, fenitoin gibi ilaçlar kullanılıyorsa 

3 gün önceden bırakılmalıdır.  
 Test sabah saat 08ºº-10ºº arası çalışılır. 10-12 saat açlık sonrası uygulanır.  
 Hasta test süresince bir şeyler yiyip içmemelidir, sigara içmemelidir, uyumamalıdır.  
 Kadınlarda mensturasyon döneminde OGTT yapılmaması önerilir, 3 gün önce veya 

sonrası olmasına dikkat edilmelidir.  
 
2.4.5.3.ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTİ (OGTT):  
 
1. Hastalar, teste başlamadan 3 gün öncesinden en az 150 g/gün karbonhidrat içeren normal 

bir diyetle beslenmelidirler.  
2. Dünya Sağlık Örgütünün tavsiyelerine göre, OGTT genellikle sabah yapılmalıdır. Glukoz 

Toleransı, günlük değişkenlik gösterebilir ve öğleden sonra önemli derecede azalabilir.  
3. OGTT, en az 10 saatlik bir açlıktan sonra yapılmalıdır.  
4. Test süresince hasta oturur durumda bulunmalıdır.  
5. Hasta test günü ilaç kullanmamalıdır.  
6. Test süresince hasta sigara içmemelidir.  
7. Test süresince hasta sadece su içebilir.  

Hastalara oral verilecek glukoz miktarı: Yetişkinlerde: 75 g glukoz (maksimum insülin 
salınımının elde edildiği glukoz dozu), Çocuklarda: Kilo Başına 1,75 g glukoz 
(maksimum 75 g).  

 75 g glukoz, 200-250 ml su içinde eritilerek çözelti hazırlanır.  
Hazırlanan glukoz çözeltisi 5 dakika içinde hastaya içirilir. Glukoz ölçümü için belirli 
aralıklarla kan alınır. Zaman aralıkları ve numunelerin sayısı testin amacına göre iki değişik 
şekilde olabilir;  
1. Glukoz yüklemesinden 10 dakika önce ve glukoz yüklemesi yapıldıktan sonra, 2 saat 

süresince her yarım saatte bir, 4 kez hastanın kanı alınır.  
2. Glukoz yüklemesinden 10 dakika önce ve glukoz yüklemesi yapıldıktan 2 saat sonra 

hastanın kanı alınır. 
 
2.4.5.4. Gebelerde Oral Glukoz Tolerans Testi:  
1. Tarama amaçlı 24-28. haftalarda yapılır.  
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2. Açlık gerektirmez.  
3. 50 gr Glukoz 400 mL su ile verilir.  
4. 1 saat sonra kan örneği alınır.  
Not:Tarama amaçlı gebe OGGT’si sonrası 1. saat kan glukozu >140 mg/dL ise tanı amaçlı  
100gr glukoz OGTT yapılır.  
5. 100 gr. Glukoz testinde gebe aç olmalıdır.100 gr glukoz 400 ml su ile verilir. 
0.,60.,120.,180. dakikalarda kan örnekleri alınır.  
 
2.4.5.5.İdrarda Katekolamin Metabolitleri İçin Gerekli Bilgiler:  
1. Vanilyasız diyet 3 gün boyunca uygulanır.  
2. Laboratuvardan asit ve idrar toplama kabı alınır, idrar toplamaya başlamadan önce asit kab 
içerisine boşaltılır.  
3. 4. günü sabah ( ilk idrar dışarı atılır) idrar biriktirmeye başlanır.  
4. Ertesi günkü (5.gün) ilk idrar da dahil olmak üzere idrarların tamamı ağzı kapalı kapta 
biriktirilir.  
5. Toplanan idrarlar en kısa sürede laboratuvara ulaştırılır.  
 
Not: Biriktirilen idrar serin ve karanlık bir ortamda ağzı kapalı olarak saklanmalıdır.  
Vanilyasız diyet:  
Yasaklar;  
Çay, neskafe, kakao  
Muz, greyfurt, portakal, mandalina, elma, domates  
Dondurma, dondurma külahı  
Vanilyalı soslar, vanilyanın girdiği her türlü yiyecek ve içecekler (pastalar, bisküviler, salep, 
meşrubat)  
Hazır gıdalar, hazır çorbalar  
Kuruyemişler, meyvalar  
Alkollü içecekler 
 
2.4.5.6. Gaitada Gizli Kan (GGK) 
Zorunlu durumlar dışında testten bir hafta öncesinden itibaren aspirin veya diğer 
antiromatizmal ilaçlar, ağrı kesiciler, ateş düşürücüler alınmamalıdır. Testten iki gün 
öncesinden itibaren, demir veya demir içeren ilaçlar ve C vitamini içeren ilaçlar 
kullanılmamalıdır. Hastada ishal, hemoroid, adet kanaması olması durumunda test 
uygulanmaz. 
 
2.5. ÖRNEKLERİN LABORATUVARA KABULÜ VE AYRIŞTIRILMASI 
Kan örnekleri laboratuvara gelince, LİS girişi kontrol edilir. LİS’den yapılan test isteklerine 
bakılarak örnek kabının uygunluğu, örnek miktarı (tüpteki işaretli çizgiye kadar alınıp 
alınmadığı), pıhtılaşma, barkodlama vb. kontrolü yapılır. Kabul edilen örneklerden serum 
veya plazmada çalışılacak testler için olanlar santrifüj edilir. Santrifüj süresi ve hızı testlere 
göre değişiklik gösterebilir. Santrifüj sonrası hemolizli, aşırı lipemik ve ikterik olan örnekler 
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çalışılmaz. Hastadan tekrar kan alınması için kan alma birimi, acil veya servisler 
bilgilendirilir. Ayrıca LİS ortamında hasta sonuç sayfasına numune red sebebi belirtilir. 
 
Dikkat: Örnekler, kabul ve ret kriterlerine göre değerlendirilir. Ret nedeni hastaya izah 
edilmelidir. 
 
NUMUNE KABUL/ RED KRİTERLERİ  
1 - Laboratuvara ait olmayan numune gönderilmesi  
2 - Numunenin yanlış tüpe alınması  
3 - Numunenin barkodsuz veya yanlış barkodla gelmesi  
4- Numune miktarının yetersiz olması  
5 - Antikoagülanlı tüplere uygun hacimde kan alınmamış olması  
6 - Antikoagülanlı tüplerde pıhtı gözlenmesi  
7 - Analizin etkilenebileceği düzeyde hemoliz varlığı  
8 - Çalışma saatleri dışında alınmış örnekler  
9 - Laboratuar menüsünde olmayan tetkikler  
10 - Sıvı giden koldan alınan numune  
11 - Menstrüasyon halindeyken gelen bayanların idrarı kabul edilmez  
 
2.6.  ÖRNEKLERİN ÇALIŞILMA ZAMANI 
Hastanemiz Laboratuvarında rutin ve acil panele ait testler çalışılmaktadır. Rutin testler, resmi 
tatil günleri dışında kalan günlerde 08:00-15:30 saatleri dahilinde; acil testler ise haftada 7 
gün 24 saat kesintisiz olarak çalışılmaktadır. Test girişleri için hastane otomasyon sisteminde 
(HOS) hasta sayfasında yer alan “tetkik işlemleri”  menüsü seçilerek tetkik giriş sayfası açılır. 
Burada hangi test/testler istenmişse adı, kısaltması veya kodu girilerek istek yapılabilir. Tüm 
testler açılarak tek tek işaretleme de yapılabilir. Test seçimi tamamlandıktan sonra hastalar 
poliklinikten kan alma birimine yönlendirilir. Test onayları laboratuvar kayıt biriminde 
yapılır. Acil biriminde ve Servislerde test girişleri için aynı işlemler yapılır ve hastalardan 
alınan test materyalleri laboratuvara gönderilir. Tetkik girişleri onaylandıktan sonra test 
eklenmemelidir. Çünkü onay sonrası işaretlenen testler Laboratuvar İnformasyon Sistemi 
(LİS) tarafından görülmeyecektir.  Onay sonrası her yeni test isteği için yeni bir HOS girişi ve 
LİS kaydı yapılması ve yeni bir numune alımı gerekir. 
 
3. ÖRNEKLERİN ANALİZİ 
Analizlerden önce, analizörlerin reaktif, kit, sarf malzemeleri tamamlanır. Gerekli bakımları 
yapılır. İnternal kalite kontrol çalışmaları gerçekleştirilir. Sonuçlar kabul edilebilir değerlerde 
ise hasta örnekleri çalışılmaya başlanır. Sonuçlar “geçersiz” olarak değerlendirilirse çalışma 
başlatılmaz ve cihaz ile ilgili bakım ve kalibrasyonlar gerçekleştirilir. Cihaz kontrolleri 
tamamlandıktan sonra, hasta örnekleri çalışılır. Cihazlar tamamladığı analizlerin sonuçlarını 
otomatik olarak LİS’e gönderir. LİS’de hastaların tüm sonuçları toplanır, bu sonuçlar 
değerlendirilir, uygun bulunan sonuçlar onaylanır. Uygun olmayan testler, sebebi araştırılarak 
(numunenin göz ile değerlendirilmesi vb) yeniden çalışılır. Acil örnekler rutinden ayrı olarak 
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hemen çalışılır ve analiz sonuçları bekletilmeden onaylanır. Panik değerler listesine ait bir test 
sonucu bulunursa, analiz süreci gözden geçirilerek test tekrarlanır. Tekrar sonuçları da panik 
değer listesinde ise, testi isteyen bölüme bilgi verilir. Test sonucu hastanın kliniği ile 
örtüşmüyorsa hastadan yeni örnek alınarak analiz tekrarlanır. Üyesi olduğumuz eksternal 
kalite kontrol programının belirlediği takvim günlerinde program dahilinde olan testler için 
eksternal kalite kontrol serumları hasta testleriyle birlikte çalışılır 
 
3.1. KALİTE GÜVENLİĞİ 
İç kalite kontrol programı uygulaması ile her gün en az iki seviyeli (Normal, Düşük veya 
Yüksek) kontrol örnekleri çalışılarak günlük ve günler arası performans denetlenmektedir. 
Dış kalite kontrol programı uygulamasında ise, analizi yapılan dış kalite kontrol örnekleri 
dünyanın her yerinden bu programa katılmış çok sayıda laboratuvarın sonuçları ile 
karşılaştırılır ve gerçek değere uygunluk denetlenir. Laboratuvarımız, kalite güvenliği için 
uluslararası düzeyde çok sayıda laboratuvarın katıldığı dış kalite kontrol programlarına 
katılmaktadır. 
 
4. HASTA SONUÇLARININ VERİLMESİ 
Test sonuçları LİS’ de onaylandığı zaman poliklinik, acil ve servislerdeki bilgisayarlarda 
hasta sayfasında görülebilir.  
Dikkat: Hasta kliniğiyle uyumsuz olduğunu düşündüğünüz her test sonucu için ilgili 
laboratuvarla zamanında etkili iletişim ve etkileşim çok önemlidir. 
Sonuçların Klinik Uyumluluğu, test istem formuna veya LIS’ in ilgili bölümüne hasta ile 
ilgili bilgilerin yazılması bulguların değerlendirilmesi açısından çok değerlidir. Klinik tablo 
ile uyumsuz olduğu düşünülen sonuçlarda laboratuvar ile mutlaka temasa geçilmelidir. 
 
4.1. Laboratuvar Testleri Sonuç Teslim Süreleri:  
 Laboratuvarda her sabah 08.00-09.00 saatleri arasında cihazlara günlük bakım ve 

kalite kontrol çalışmaları yapıldığı için test çalışmaya acil testler hariç olmak kaydıyla 
09.00 itibariyle başlanmaktadır.  

 Acil tetkikleri 24 saat çalışılmakta olup, rutin tetkikler 08.00-15.00 saatleri arasında 
çalışılmaktadır. 

 Kan gazları, örnek laboratuvara geldikten sonra bekletilmeden hemen çalışılır ve 
sonuçları Hastane Bilgisayar Sistemi ile istem yapan doktora iletilir.  

 Saat 15.00 den sonra istenecek tetkikler için acil test menülerinden istem yapılmalıdır. 
 Testlerin çalışılmasında herhangi bir nedenle gecikme olması durumunda Laboratuvar 

sorumlusu tarafından hastane otomasyon sistemi üzerinden tüm birimlere gerekli 
bilgilendirme yapılacaktır.  

 Gerekli durumlarda, hastaların test sonuçları laboratuvar ve poliklinik sekreterliğinden 
yazdırılarak rapor halinde de verilebilmektedir.  

 Panik değerde olan test sonuçları, klinik hastalarında ilgili hekime veya klinik sorumlu 
hemşiresine, poliklinik hastalarında ise istemi yapan hekime veya Poliklinik Sorumlu 
Hemşiresi’ne en kısa zamanda telefonla bildirilir. Ayrıca, panik test değerleri, istem 
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yapan hekimin dikkatini çekmesi için, Hastane Bilgisayar Sistemi’nde koyu pembe 
renkle gösterilir.  

 Tıbbî Biyokimya test sonuçlarına hastanemiz web sayfasında Laboratuvar Sonuçları 
bölümünden hastaya ait iki kimlik tanımlayıcısı ile de ulaşılabilinir. 

 
 İlgili numunenin laboratuvara kabul edildiği zaman itibariyle aşağıda belirtilen 

süreler içinde sonuç verilmektedir. 
 

 
  

4.2. HPLC tekniği ile çalışılan testler 
 

*Vanil Mandelik Asit – HVA (Asitli İdrar): Bu testler hasta biriktirilerek çalışıldığı için 
sonuçlar en geç 10 gün sonra verilmektedir. Bu testler için numune verildiğinde mutlaka 
laboratuvar sekreterliğine sonucun ne zaman çıkacağı danışılmalıdır 

* Metanefrin (Asitli İdrar):  Bu testler hasta biriktirilerek çalışıldığı için sonuçlar en geç 10 
gün sonra verilmektedir. Bu testler için numune verildiğinde mutlaka laboratuvar 
sekreterliğine sonucun ne zaman çıkacağı danışılmalıdır.  

* Normetanefrin (Asitli İdrar):  Bu testler hasta biriktirilerek çalışıldığı için sonuçlar en geç 
10 gün sonra verilmektedir. Bu testler için numune verildiğinde mutlaka laboratuvar 
sekreterliğine sonucun ne zaman çıkacağı danışılmalıdır 

* Katekolaminler (Asitli İdrar): Bu testler hasta biriktirilerek çalışıldığı için sonuçlar en geç 
10 gün sonra verilmektedir. Bu testler için numune verildiğinde mutlaka laboratuvar 
sekreterliğine sonucun ne zaman çıkacağı danışılmalıdır.  

* Seratonin (Plazma): Cuma günleri çalışılmakta aynı günde raporlanır.  

* Seratonin (24 Saat İdrar): Cuma günleri çalışılmakta aynı günde raporlanır.  

* 5HIAA (24 Saatlik İdrar): Pazartesi günü çalışılmakta aynı günde raporlanır.  

* HbA1c: Günlük çalışılıp aynı günde raporlanır 

TEST ADI 
SONUÇ VERME SÜRESİ 

ACİL TESTLER RUTİN TESTLER 
Biyokimya 1 saat 5 saat 
Hormon-tümör-kardiyak 1 saat 5 saat 
Hemoglobin A1C - 5 saat 
Koagülasyon 1 saat 4 saat 
Tam idrar 30 dakika 3.5 saat 
Gaitada gizli kan 30 dakika 2 saat 
Kan Gazı 15 dakika - 
Hemogram 30 dakika 4 saat 

17 
 



Biyokimya                      Laboratuvar Test Rehberi         FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  

 
*Homosistein: Cuma günleri çalışılmakta aynı günde raporlanır 

*Hemoglobin elektroforezi: Pazartesi günleri çalışılmakta aynı günde raporlanır 

*D vitamini: Gün aşırı sonuç raporlanmaktadır 

*B1, B2, B6, C, A, E vitaminleri: Bu testler hasta biriktirilerek çalışıldığı için sonuçlar en geç 
15 gün sonra verilmektedir. Bu testler için numune verildiğinde mutlaka laboratuvar 
sekreterliğine sonucun ne zaman çıkacağı danışılmalıdır 

*İdrarda okzalat, sitrat: Bu testler hasta biriktirilerek çalışıldığı için sonuçlar en geç 15 gün 
sonra verilmektedir. Bu testler için numune verildiğinde mutlaka laboratuvar sekreterliğine 
sonucun ne zaman çıkacağı danışılmalıdır 

4.3. Özel koagülasyon testleri; Protein C, Protein S, Antitrombin 3,Aktif Protein C Rezistansı 
Bu testler hasta biriktirilerek çalışıldığı için sonuçlar en geç 15 gün sonra verilmektedir. Bu 
testler için numune verildiğinde mutlaka laboratuvar sekreterliğine sonucun ne zaman 
çıkacağı danışılmalıdır.  
Önemli not: Yukarıda verilen sonuç tarihleri, laboratuvardan (cihaz arızası, otomasyon 
arızaları v.b) ya da numuneden kaynaklanan bir problem (yetersiz, uygunsuzluk v.b) 
durumunda değişebilir. Bu durumda ilgili poliklinik ve kat sekreterlikleri, yataklı servislerin 
sekreterlikleri bilgilendirilir. 
5. PANİK DEĞERLER:  
Biyokimya laboratuvarında çalışılan testlerden, belirlenen referans aralığı dışında hasta hayatı 
için riskli olabilecek değerlerin belirlenmesi sonucu oluşturulan listedir. Bu listenin amacı 
hasta güvenliğini tehlikeye atabilecek sonuçlar elde edildiğinde ilgili hekime bildirilmesi 
sürecinin işletilmesinin sağlanmasıdır. Süreç şu şekildedir:  
1. Numunenin uygun olup olmadığı kontrol edilir.  
2. Testin hastaya ait daha önceki değerleri otomasyondan kontrol edilir.  
3. Testin cihaz kalibrasyon ve kontrolleri gözden geçirilir.  
4. Cihazın okumalarında anormallik olup olmadığı izlenir.  
5. Test bilinen bir kontrolle birlikte tekrar edilir.  
6. En son elde ettiğimiz ve doğruluğundan emin olduğumuz sonuç hala panik değerlerde ise 
ilgili hemşire veya doktoruna telefonla haber verilir.  
7. Panik değer bildirim sisteme girilerek bildirildiğine dair kayıt yapılır. 
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PANİK DEĞER LİSTESİ: 
 

 
 
 

TESTLER  ALT SINIR  ÜST SINIR  

                 BİYOKİMYA    

AMİLAZ  200 U/ 
KALSİYUM 6 mg/dl 13 mg/dL 
KALSİYUM (ÇOCUK) 6,5 mg/dl 12,7 mg/dL 
KLOR 80mEq/l 120 mEq/L 
KREATİNİN (Diyaliz hastaları dışında)   5mg/dl 
ÜRE   171 mg/dL 
GLUKOZ  40 mg/dl 450 mg/dL 
GLUKOZ(ÇOCUK) 46 mg/dl 445 mg/dL 
GLUKOZ (BOS) 40 mg/dl 200 mg/dL 
MAGNEZYUM 1 mg/dl 5 mg/dL 
FOSFOR  1 mg/dl 9 mg/dL 
POTASYUM 2.5 mEq/L 6.5 mEq/L 
SODYUM 120 mEq/L 160 mEq/L 
LİTYUM  2 mEq/ L 
DİGOKSİN   3 ng/mL 
URİK ASİT  13 mg/ dL 
KARBAMAZEPİN  15 μg/mL 
FENİTOİN  22μg/mL 
VALPROİK ASİT  150 μg/mL 

                KARDİYAK   

TROPONİN I   1,6 ng/mL 
 PT  30 sn 
 aPTT  78 sn 
FİBRİNOJEN 100 mg/dl 700 mg/dL 
INR  >5 

                HEMATOLOJİ    

HEMATOKRİT %20 %60 
TROMBOSİT 40000 μL 1000000 μL 
BEYAZ KÜRE 2000 μL 30000 μL 
BEYAZ KÜRE(ÇOCUK) 2000 μL 43000 μL 
HEMOGLOBİN  7 g/dl 20 g/dL 

 
 
                 İDRAR 

KİMYASAL ANALİZ: GLUKOZ VE 
KETON İÇİN KUVVETLİ POZİTİF TEST 
MİKROSKOBİK ANALİZ: PATOLOJİK 
KRİSTALLER (ÜRAT, SİSTEİN, LÖSİN, 
TİROZİN) BULUNMASI 
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6. LABORATUVAR TESTLERİ 

BİYOKİMYA HORMON-TÜMÖR-KARDİYAK 
SPESİFİK HORMON 

TESTLERİ 

Glukoz* Free T3 25-OH D Vitamin 
Üre* Free T4 Homosistein 
Kreatinin* TSH VanilMandelikAsit-HVA 
Ürik Asit Estradiol Metanefrin 
Kolesterol FSH Normetanefrin 
Trigliserid LH Katekolaminler 
HDL Progesteron Seratonin 
LDL Prolaktin 5HIAA 
Total Protein* B-HCG*  

Albümin* Ferritin KOAGULASYON 

ALT* Kortizol PT* 

AST* Testosteron APTT* 
ALP AFP Fibrinojen* 
CK* CEA  Faktör 8 
CK- MB* CA 125 Faktör 9 
LDH* CA 19-9 Faktör 2 
GGT CA 15-3 Faktör 5 
Amilaz* Total/Free PSA Faktör 7 
Na* Vitamin B 12 Faktör 10 
K* Folik Asit Faktör 11 
Cl* DHEASO4 D-Dimer* 
Kalsiyum* PTH Protein C ve S  

Fosfor GH Antitrombin 3 
Magnezyum ACTH APC resistans 
Total Bilirubin* İnsülin Mixing Testi 
Direkt Bilirubin* C Peptid vWF 

Demir Mikroalbümin  
Demir Bağ.Kap IGF 1 KAN GAZI* 
 Kalsitonin TAM İDRAR TAHLİLİ* 
 Troponin GAİTADA GİZLİ KAN* 
 Karbamazepin UYUŞTURUCU TARAMA 

TESTİ (idrarda) 

 Valproik Asit HBA1C 
 Fenitoin  Hemoglobin elektroforezi (HPLC 

ile) 
 Digoksin Vitamin B1, B2, B6, C, A, E 
  İdrarda okzalat, sitrat 

Not: * işareti olan testler 24 saat çalışılmaktadır. 
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6.1. BİYOKİMYA TESTLERİ  
 
GLUKOZ 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Acil: Aynı gün 1saat sonra 
      Rutin: Aynı gün 4 saat sonra 
Numune Türü: Serum, BOS, İdrar 
Numune Kabı: Sarı Kapaklı Jelli Tüp  
Hastanın hazırlanması: Numune alınması için 8-12 saatlik sabah açlığı gereklidir. 
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Hemolizli 
numune, yetersiz serum. 
Çalışma Yöntemi: Enzimatik (Glukoz Oksidaz) 
Referans Aralığı: Yetişkin: 70–110 mg/dl, 
                               Prematür: 20 -60 mg/dl, 
                               Yenidoğan: 30–60 mg/dl, 
                               <1yaş: 50–80 mg/dl 
                               Çocuk: 60–100 mg/dl 
 
ÜRE  
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Acil: Aynı gün 1.saat sonra 
      Rutin: Aynı gün 4 saat sonra  
Numune Türü: Serum, 24 saatlik idrar 
Numune Kabı: Sarı Kapaklı Jelli Tüp  
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Hemolizli 
numune, yetersiz serum. 
Çalışma Yöntemi: Enzimatik (üreaz) 
Referans Aralığı: Yetişkin: 10–50 mg/dl, 
                               Çocuk: 12–35 mg/dl, 
                           Yenidoğan: 8–25 mg/dl, 
                           12 - 20g/gün (24 saatlik idrar) 
 
KREATİNİN  
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Acil: Aynı gün 1 saat sonra 
      Rutin: Aynı gün 4 saat sonra  
Numune Türü: Serum, 24 saatlik idrar 
Numune Kabı: Sarı Kapaklı Jelli Tüp  
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Hemolizli 
numune, yetersiz serum. 
Çalışma Yöntemi: Kinetik (Alkalin pikrat JAFFE) 
Referans Aralığı: Kadın: 0.5 - 1.1 mg/dl (serum)      600 - 1800mg/gün(24 saatlik idrar) 
         Erkek:  0.7 - 1.3 mg/dl                  800 - 2000mg/gün(24 saatlik idrar) 
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ÜRİK ASİT 
  
Çalışma zamanı: Hergün 
Sonuç Verme Zamanı: Acil: Aynı gün 1 saat sonra 
      Rutin: Aynı gün 4 saat sonra  
Numune Türü: Serum, 24 saatlik idrar 
Numune Kabı: Sarı Kapaklı Jelli Tüp  
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Hemolizli 
numune, yetersiz serum. 
Çalışma Yöntemi: Ürikaz-Peroksidaz 
Referans Aralığı: Kadın: 3.1-7.8 mg/dl 
         Erkek:  3.7-9.2 mg/dl 
                            24 saatlik idrar: 250 -750mg/gün 
      
TOTAL PROTEİN 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Acil: Aynı gün 1 saat sonra 
      Rutin: Aynı gün 4 saat sonra  
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 istirahati total protein düzeyini düşürür. 
Numune Türü: Serum 
Numune Kabı: Sarı Kapaklı Jelli Tüp  
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Hemolizli 
numune, lipemik numune, yetersiz serum, uzamış turnike uygulaması 
Çalışma Yöntemi: Biüret 
Referans Aralığı: 5.7 - 8.2 g/dl 
 
ALBÜMİN 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Acil: Aynı gün 1 saat sonra 
      Rutin: Aynı gün 4saat sonra  
Numune Türü: Serum 
Numune Kabı: Sarı Kapaklı Jelli Tüp  
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Hemolizli 
veya lipemik numune, yetersiz serum, uzamış turnike uygulaması 
Çalışma Yöntemi: Brom Cresol Green (BCG) 
Referans Aralığı: 3.2 - 4.8 g/dl 
 
 
TOTAL BİLİRUBİN  
   
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Acil: Aynı gün 1 saat sonra 
      Rutin: Aynı gün 4 saat sonra  
Numune Türü: Serum 
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Numune Kabı: Sarı Kapaklı Jelli Tüp  
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Hemolizli 
numune, yetersiz serum 
*Işıktan korunmalıdır. 
Çalışma Yöntemi: Enzim atik (vanadate okidasyon) 
Referans Aralığı: 0.3-1.2 mg/dl 
 
DİREKT BİLİRUBİN  
  
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Acil: Aynı gün 1 saat sonra 
      Rutin: Aynı gün 4 saat sonra  
Numune Türü: Serum 
Numune Kabı: Sarı Kapaklı Jelli Tüp  
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Hemolizli 
numune, yetersiz serum. 
*Işıktan korunmalıdır. 
Çalışma Yöntemi: enzim atik (Vanadate oxidation) 
Referans Aralığı: 0,0-0.2 mg/dl 
 
TOTAL KOLESTEROL  
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı:  
       Rutin: Aynı gün 4 saat sonra 
Numune Türü: Serum 
Numune Kabı: Sarı Kapaklı Jelli Tüp  
Hastanın hazırlanması: Numune alınması için 8-12 saatlik sabah açlığı gereklidir. 
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Hemolizli 
numune, yetersiz serum. 
Çalışma Yöntemi: Enzim atik  
Referans Aralığı: 50-200 mg/dl 
 
HDL KOLESTEROL  
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı:  
       Rutin: Aynı gün 4 saat sonra 
Numune Türü: Serum 
Numune Kabı: Sarı Kapaklı Jelli Tüp  
Hastanın hazırlanması: Numune alınması için 8-12 saatlik sabah açlığı gereklidir. 
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Hemolizli 
numune veya, yetersiz serum. 
Çalışma Yöntemi: Enzimatik  
Referans Aralığı: 40-60 mg/dl 
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LDL KOLESTEROL   
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Rutin: Aynı gün 4 saat sonra 
Numune Türü: Serum 
Numune Kabı: Sarı Kapaklı Jelli Tüp  
Hastanın hazırlanması: Numune alınması için 8-12 saatlik sabah açlığı gereklidir. 
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Hemolizli 
numune, yetersiz serum.  
Çalışma Yöntemi: Enzim atik 
Referans Aralığı: 60-130 mg/dl 
  
TRİGLİSERİD 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Rutin: Aynı gün 4saat sonra 
Numune Türü: Serum 
Numune Kabı: Sarı Kapaklı Jelli Tüp  
Hastanın hazırlanması: Numune alınması için 8-12 saatlik sabah açlığı gereklidir. 
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Hemolizli 
numune, yetersiz serum. 
Çalışma Yöntemi: Enzimatik 
Referans Aralığı: 60-15 mg/dl 
  
ALANİN AMİNOTRANSFERAZ 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Acil: Aynı gün 1 saat sonra 
      Rutin: Aynı gün 4saat sonra  
Numune Türü: Serum 
Numune Kabı: Sarı Kapaklı Jelli Tüp  
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Hemolizli 
numune, yetersiz serum 
*Serum örnek alındıktan sonra mümkün olan en kısa sürede çalışılmalıdır. 
Çalışma Yöntemi: Enzim atik  
Referans Aralığı: Kadın: 10 - 49 U/l                     
 
ASPARTAT AMİNOTRANSFERAZ 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Acil: Aynı gün 1 saat sonra 
      Rutin: Aynı gün 4saat sonra  
Numune Türü: Serum 
Numune Kabı: Sarı Kapaklı Jelli Tüp  
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Hemolizli 
numune, yetersiz serum  
*Serum örnek alındıktan sonra mümkün olan en kısa sürede çalışılmalıdır. 
Çalışma Yöntemi: Enzim atik 
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Referans Aralığı: Kadın: 13 – 40 U/l                                   
               
ALKALEN FOSFATAZ 
            
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Acil: Aynı gün 1 saat sonra 
      Rutin: Aynı gün 4 saat sonra  
Numune Türü: Serum 
Numune Kabı: Sarı Kapaklı Jelli Tüp  
*  EDTA ya da oksalat içeren antikoagülanlı tüpler kullanılmaz. 
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Hemolizli 
numune, yetersiz serum. 
Çalışma Yöntemi: Enzimatik 
Referans Aralığı: 30-120 mg/dl 
 
GAMA GLUTAMİL TRANSFERAZ 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Rutin: Aynı gün 4 saat sonra  
Numune Türü: Serum 
Numune Kabı: Sarı Kapaklı Jelli Tüp  
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Hemolizli 
numune, yetersiz serum 
Çalışma Yöntemi: Enzim atik 
Referans Aralığı: Kadın: 7 - 38 U/L       
                Erkek:  7 - 55 U/L   
                       
KREATİN KİNAZ 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Acil: Aynı gün 1 saat sonra 
      Rutin: Aynı gün 4 saat sonra  
Numune Türü: Serum 
Numune Kabı: Sarı Kapaklı Jelli Tüp  
Hastanın Hazırlanması: Numune vermeden önce aşırı kas egzersizlerinden kaçınılmalıdır. 
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Hemolizli, 
ikterik, aşırı lipemik numune, yetersiz serum,  
*Örnek ışıktan korunmalıdır. 
Çalışma Yöntemi: Enzim atik 
Referans Aralığı: Kadın: 0-146 U/L       
               Erkek:  0-172 U/L          
               
KREATİN KİNAZ - MB  
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Acil: Aynı gün 1 saat sonra 
      Rutin: Aynı gün 4saat sonra  
Numune Türü: Serum 
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Numune Kabı: Sarı Kapaklı Jelli Tüp  
Hastanın Hazırlanması: Numune vermeden önce aşırı kas egzersizlerinden kaçınılmalıdır. 
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Hemolizli, 
ikterik, aşırı lipemik numune, yetersiz serum,  
*Örnek ışıktan korunmalıdır. 
Çalışma Yöntemi: İmmün İnhibisyon 
Referans Aralığı: 0 - 25 U/L 
 
LAKTAT DEHİDROGENAZ 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Acil: Aynı gün 1 saat sonra 
      Rutin: Aynı gün 4 saat sonra  
Numune Türü: Serum 
Numune Kabı: Sarı Kapaklı Jelli Tüp  
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Hemolizli 
numune, yetersiz serum,  
*Aktivite kaybı meydana geldiğinden buzdolabında veya dondurularak saklanmamalıdır 
*Serum örnek alındıktan sonra mümkün olan en kısa sürede çalışılmalıdır 
Çalışma Yöntemi: Enzim atik 
Referans Aralığı: 25 - 250 U/L 
  
POTASYUM 
     
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Acil: Aynı gün 1 saat sonra 
      Rutin: Aynı gün 4 saat sonra  
Numune Türü: Serum, 24 saatlik idrar 
Numune Kabı: Sarı Kapaklı Jelli Tüp  
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Hemolizli 
numune, yetersiz serum, lipemik örnek, uzamış turnike uygulaması. 
*Serum örnek alındıktan sonra mümkün olan en kısa sürede çalışılmalıdır 
Çalışma Yöntemi: ISE 
Referans Aralığı: 3.5-5.5 mEq/L 
24 saatlik İdrar: 25 – 125 mEq/gün 
 
SODYUM 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Acil: Aynı gün 1 saat sonra 
      Rutin: Aynı gün 4 saat sonra  
Numune Türü: Serum, 24 saatlik idrar 
Numune Kabı: Sarı Kapaklı Jelli Tüp  
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte, özellikle yüksek ısılı 
ortamda tüpün kapağı açık olarak uzun süre beklemiş kan. Hemolizli numune, yetersiz serum, 
lipemik örnek 
*Serum örnek alındıktan sonra mümkün olan en kısa sürede çalışılmalıdır 
Çalışma Yöntemi: ISE 
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Referans Aralığı: 135-155 mEq/L 
24 saatlik İdrar: 40 – 220 mEq/gün 
 
KLORÜR 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Acil: Aynı gün 1 saat sonra 
      Rutin: Aynı gün 4 saat sonra  
Numune Türü: Serum, 24 saatlik idrar 
Numune Kabı: Sarı Kapaklı Jelli Tüp  
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte, özellikle yüksek ısılı 
ortamda tüpün kapağı açık olarak uzun süre beklemiş kan. Hemolizli numune, yetersiz serum, 
lipemik örnek. 
*Serum örnek alındıktan sonra mümkün olan en kısa sürede çalışılmalıdır 
Çalışma Yöntemi: ISE 
Referans Aralığı: 99 -109 mEq/L 
24 saatlik İdrar: 110 – 250 mEq/gün 
 
FOSFOR 
 
Çalışma zamanı: Mesai saatlerinde 
Sonuç Verme Zamanı: Acil: Aynı gün 1 saat sonra 
      Rutin: Aynı gün 4 saat sonra  
Numune Türü: Serum 
Numune Kabı: Sarı Kapaklı Jelli Tüp  

   Antikoagülanlı tüpler kullanılmaz 
Hastanın hazırlanması: Numune açlıkta alınmalı ve mümkün olduğunca çabuk serum 
ayrılmalıdır. Sirkadyen ritim gösterir. Yemek ile mensturasyon döneminde, fosfat bağlayan 
antiasitlerin kullanımında seviye düşer. 
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Hemolizli 
numune, yetersiz serum, uzamış turnike uygulaması. 
* Serum örnek alındıktan sonra mümkün olan en kısa sürede çalışılmalıdır 
Çalışma Yöntemi: Fosfo molibdat UV 
Referans Aralığı: 2.4 - 5.1 mg/dl 
                      
KALSİYUM 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Acil: Aynı gün 1 saat sonra 
      Rutin: Aynı gün 4 saat sonra  
Numune Türü: Serum 
Numune Kabı: Sarı Kapaklı Jelli Tüp 

  Antikoagülanlı tüpler kullanılmaz 
Hastanın hazırlanması: Numune alınması için 10 saatlik sabah açlığı gereklidir. Numune 
alımı sırasında turnike 10 dk'dan uzun süre tutulmamalıdır. Egzersiz sonrası örnek 
alınmamalıdır. Kan kalsiyum seviyesi 02.00-04.00 saatleri arasında en düşük, saat 20.00'de 
ise en yüksek seviyede bulunur. 

27 
 



Biyokimya                      Laboratuvar Test Rehberi         FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  

 
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Aşırı 
hemolizli numune, yetersiz serum 
Çalışma Yöntemi: Arsenozo 
Referans Aralığı:  Serum: 8.3 - 10.6 mg/dl 
               24 saatlik İdrar: 100 – 300 mg/gün 
 
MAGNEZYUM 
 
Çalışma zamanı: Mesai saatlerinde 
Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 4 saat sonra  
Numune Türü: Serum 
Numune Kabı: Sarı Kapaklı Jelli Tüp  

  Antikoagülanlı tüpler kullanılmaz 
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Aşırı 
hemolizli numune, yetersiz serum.  
*Serum örnek alındıktan sonra mümkün olan en kısa sürede çalışılmalıdır 
Çalışma Yöntemi: ksilidil blue 
Referans Aralığı: Serum: 1.3 - 2.7 mg/dl 
               24 saatlik İdrar: 7.3 12.2 mg/gün 
           
AMİLAZ 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Acil: Aynı gün 1 saat sonra 
      Rutin: Aynı gün 4saat sonra  
Numune Türü: Serum, 24 saatlik idrar 
Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüp     
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Aşırı 
hemolizli numune, yetersiz serum.  
Çalışma Yöntemi: Etiliden blok 
Referans Aralığı: Serum: 30 -118 U/L 
               24 saatlik İdrar: < 650 U/L 
  
DEMİR 
  
Çalışma zamanı: Mesai saatlerinde 
Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 4 saat sonra  
Numune Türü: Serum 
Numune Kabı: Sarı Kapaklı Jelli Tüp  

   Antikoagülanlı tüpler kullanılmaz 
Hastanın hazırlanması: 10 saatlik açlık sonrasında numune alınmalıdır. Ayrıca sabah 
örneklerdeki serum demir konsantrasyonu, öğleden sonra alınanlara göre daha yüksek 
olduğundan numunenin sabah alınmasına özen gösterilmelidir. Enfeksiyon varlığında serum 
Fe düzeyinin geçici olarak düşebileceği unutulmamalıdır. 
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Hemoliz, 
ikter, lipemik numune, uzamış turnike uygulaması, yetersiz serum.  
Çalışma Yöntemi: Kolorimetrik 
Referans Aralığı: 50 - 175 µg/dl    

28 
 



Biyokimya                      Laboratuvar Test Rehberi         FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  

 
DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ 
 
Çalışma zamanı: Mesai saatlerinde 
Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 4 saat sonra  
Numune Türü: Serum 
Numune Kabı: Sarı Kapaklı Jelli Tüp  
                         Antikoagülanlı tüpler kullanılmaz 
Hastanın hazırlanması: 10 saatlik açlık sonrasında numune alınmalıdır. Ayrıca sabah 
örneklerdeki serum demir konsantrasyonu, öğleden sonra alınanlara göre daha yüksek 
olduğundan numunenin sabah alınmasına özen gösterilmelidir. Enfeksiyon varlığında serum 
Fe düzeyinin geçici olarak düşebileceği unutulmamalıdır. 
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Hemoliz, 
ikter, lipemik numune, uzamış turnike uygulaması, yetersiz serum.  
Çalışma Yöntemi: Kolorimetrik 
Referans Aralığı:  250 – 450 µg/dl 
                       
6.2. HORMON – TÜMÖR - KARDİYAK TESTLERİ  

                   
SERBEST T3 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Rutin: Aynı gün 5 saat sonra  
Numune türü: Serum 
Numune kabı: Sarı kapaklı Jelli tüp    
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Aşırı 
hemolizli, ikterik, lipemik numune, yetersiz serum.  
Çalışma Yöntemi: Elektrokemilüminesans 
Referans Aralığı: 2.3 - 4.2 pg/ml 

                 
SERBEST T4 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Rutin: Aynı gün 5 saat sonra  
Numune türü: Serum 
Numune kabı: Sarı kapaklı Jelli tüp    
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Aşırı 
hemolizli, ikterik, lipemik numune, yetersiz serum.  
Çalışma Yöntemi: Elektrokemilüminesans 
Referans Aralığı: 0.89 - 1.76 ng/dl 
 
 
TİROİD STİMULAN HORMON 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Rutin: Aynı gün 5 saat sonra  
Numune türü: Serum 
Numune kabı: Sarı kapaklı Jelli tüp    
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Hastanın Hazırlanması: Diürnal ritmi vardır. Saat 02:00 - 04:00 arasında max. 17:00 -18:00 
arasında ise min. düzeydedir.  
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Aşırı 
hemolizli, ikterik, lipemik numune, yetersiz serum.  
Çalışma Yöntemi: Elektrokemilüminesans 
Referans Aralığı: 0.35 - 5.5 µlU/ml 
 
FSH 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Rutin: Aynı gün 5 saat sonra  
Numune türü: Serum 
Numune kabı: Sarı kapaklı Jelli tüp    
Hastanın Hazırlanması: Değişken salınımı vardır, saat 02.00 - 04:00 arasında en çok 17:00 - 
18:00 arasında en az düzeydedir. 
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Aşırı 
hemolizli, ikterik, lipemik numune, yetersiz serum.  
Çalışma Yöntemi: Elektrokemilüminesans 
Referans Aralığı: Foliküler Faz:  2.5 – 10.2 mIU/ml 
         Mid siklüs:       3.4 – 33.4 mIU/ml 
         Luteal Faz:        1.5 – 9.1 mIU/ml 
         Hamilelikte:      < 0.3 mIU/ml 
         Post menapoz:   23 – 116.3 mIU/ml 
         Erkekte:          1.4 – 18.1 mIU/ml 
 
LH 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Rutin: Aynı gün 5 saat sonra  
Numune türü: Serum 
Numune kabı: Sarı kapaklı Jelli tüp    
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Aşırı 
hemolizli, ikterik, lipemik numune, yetersiz serum.  
Çalışma Yöntemi: Elektrokemilüminesans 
Referans Aralığı: Foliküler Faz:  1.9 – 12.5 mIU/ml 
         Mid siklüs:       8.7 – 76.3 mIU/ml 
         Luteal Faz:        0.5 – 16.9 mIU/ml 
         Hamilelikte:      0.1 – 1.5 mIU/ml 
         Post menapoz:   15.9 – 54.0 mIU/ml 
         Erkekte: 

      20 – 70 yaş:      1.5 – 9.3 mIU/ml 
       > 70 yaş:         3.1 – 34.6 mIU/ml 

 
ESTRADİOL 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Rutin: Aynı gün 5 saat sonra  
Numune türü: Serum 
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Numune kabı: Sarı kapaklı Jelli tüp    
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Aşırı 
hemolizli, ikterik, lipemik numune, yetersiz serum.  
Çalışma Yöntemi: Elektrokemilüminesans 
Referans Aralığı: Foliküler Faz:  11 – 69 pg/ml 
         Mid siklüs:       146 – 526 pg/ml 
         Luteal Faz:        33 – 150 pg/ml 
         Post menapoz:   0 – 37 pg/ml 
         Erkekte:            0 -52 pg/ml 
 
PROGESTERON 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı:  
       Rutin: Aynı gün 5 saat sonra  
Numune türü: Serum 
Numune kabı: Sarı kapaklı Jelli tüp    
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Aşırı 
hemolizli, ikterik, lipemik numune, yetersiz serum.  
Çalışma Yöntemi: Elektrokemilüminesans 
Referans Aralığı:  Foliküler Faz:  0.15 – 1.40 ng/ml 
          Luteal Faz:        3.34 – 25.56 ng/ml 
          Post menapoz:   0 – 0.73 ng/ml 
          Erkekte:            0.28 -1.22 ng/ml 
 
PROLAKTİN 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Rutin: Aynı gün 5 saat sonra  
Numune türü: Serum 
Numune kabı: Sarı kapaklı Jelli tüp    
Hastanın Hazırlanması: Uyku, ruhsal gerginlik, bedensel alıştırma, gebelik ve koitus 
sonrasında PRL düzeyi artar. Sabahları prolaktin düzeyi en üst seviyede bulunur. Bu nedenle 
hasta uyan dıktan 3-4 saat sonra kan alınmalıdır. Ayrıca hastanın aç olması tercih edilir. 
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Aşırı 
hemolizli, ikterik, lipemik numune, yetersiz serum.  
Çalışma Yöntemi: Elektrokemilüminesans 
Referans Aralığı: Erkek: 2.1 – 17.7 ng/ml 
         Kadın: 2.8 – 29.2 ng/ml 
         Hamilelikte: 9.7 - 208.5 ng/ml 
B-HCG 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Rutin: Aynı gün 5 saat sonra  
Numune türü: Serum 
Numune kabı: Sarı kapaklı Jelli tüp    
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Aşırı 
hemolizli, ikterik, lipemik numune, yetersiz serum.  
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Çalışma Yöntemi: Elektrokemilüminesans 
Referans Aralığı: 0 – 5 mIU/ml 
        Hamilelikte: 
  1 hafta:       5 – 50 mIU/ml 
  1 – 2 hafta: 50 – 500 mIU/ml 
  2 – 3 hafta: 100 – 5.000 mIU/ml 
  3 - 4 hafta:  500 – 10.000 mIU/ml 
  4 – 5 hafta: 1.000 – 50.000 mIU/ml /ml 
  5 – 6 hafta: 10.000- 100.000 mIU/ml 
  6 – 8 hafta: 15.000- 200.000 mIU/ml 
  2 – 3 ay:     10.000- 100.000 mIU/ml 
 
FERRİTİN 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 5 saat sonra  
Numune türü: Serum 
Numune kabı: Sarı kapaklı Jelli tüp    
              Örnekler iyi santrifüj edilmelidir. 
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Aşırı 
hemolizli, ikterik, lipemik numune, yetersiz serum.  
Çalışma Yöntemi: Elektrokemilüminesans 
Referans Aralığı: Kadın: 10 - 291 ng/ml 
         Erkek: 22 - 322 ng/ml 
 
KORTİZOL 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 5 saat sonra  
Numune türü: Serum 
Numune kabı: Sarı kapaklı Jelli tüp   
Örnek alma: Gün içi değişimi olduğundan kan alma zamanı önemlidir. Sabah 06:00-08:00 
arasında en yüksek, öğleden sonra saat 16:00’da ise en düşük düzeydedir. Örnek alındığı saat 
laboratuvara bildirilmelidir. 
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Aşırı 
hemolizli, ikterik, lipemik numune, yetersiz serum.  
Çalışma Yöntemi: Elektrokemilüminesans 
Referans Aralığı:  Sabah saat 7 – 9               :   4.30 –  22.40 µg/dl  
       Öğleden sonra saat 15 -17:   3.09 – 16.66 µg/dl  
 
TESTOSTERON 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 5 saat sonra  
Numune türü: Serum 
Numune kabı: Sarı kapaklı Jelli tüp 
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Hastanın hazırlanması: Total testosteron düzeyi saat 07:00’de en yüksek, 20:00’de ise en 
düşük düzeydedir. Bedensel alıştırma sonrası toplam testesteron düzeyi artarken hareketsiz 
kalma ve glikoz yüklemesi sonrasında düşer, 50 yaşın üzerindeyse ilerleyici düşüş olur. 
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Aşırı 
hemolizli, ikterik, lipemik numune, yetersiz serum.  
Çalışma Yöntemi: Elektrokemilüminesans 
Referans Aralığı: Kadın: 14 -76 ng/dl 
         Erkek: 241 – 827 ng/dl 
 
AFP 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 5 saat sonra  
Numune türü: Serum 
Numune kabı: Sarı kapaklı Jelli tüp    
              Örnekler iyi santrifüj edilmelidir. 
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Aşırı 
hemolizli, ikterik, lipemik numune, yetersiz serum.  
Çalışma Yöntemi: Elektrokemilüminesans 
Referans Aralığı: 0 – 8 ng/ml 
 
CEA 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 5 saat sonra  
Numune türü: Serum 
Numune kabı: Sarı kapaklı Jelli tüp    
*Örnekler iyi santrifüj edilmelidir. 
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Aşırı 
hemolizli, ikterik, lipemik numune, yetersiz serum.  
Çalışma Yöntemi: Elektrokemilüminesans 
Referans Aralığı: 0 – 5 ng/ml 
 
CA 125 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 5 saat sonra  
Numune türü: Serum 
Numune kabı: Sarı kapaklı Jelli tüp    
*Örnekler iyi santrifüj edilmelidir. 
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Aşırı 
hemolizli, ikterik, lipemik numune, yetersiz serum.  
Çalışma Yöntemi: Elektrokemilüminesans 
Referans Aralığı: 0 – 35 U/ml 
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CA 19-9 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 5 saat sonra  
Numune türü: Serum 
Numune kabı: Sarı kapaklı Jelli tüp    
*Örnekler iyi santrifüj edilmelidir. 
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Aşırı 
hemolizli, ikterik, lipemik numune, yetersiz serum.  
Çalışma Yöntemi: Elektrokemilüminesans 
Referans Aralığı: 0 – 31 U/ml  
         
CA 15-3 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 5 saat sonra  
Numune türü: Serum 
Numune kabı: Sarı kapaklı Jelli tüp    
*Örnekler iyi santrifüj edilmelidir.  
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Aşırı 
hemolizli, ikterik, lipemik numune, yetersiz serum.  
Çalışma Yöntemi: Elektrokemilüminesans 
Referans Aralığı: 0- 38 
          
TOTAL PSA 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 5 saat sonra  
Numune türü: Serum 
Numune kabı: Sarı kapaklı Jelli tüp 
Örnek alma: Rektal muayene ve sonda takılmasından sonra örnek almak için 72 saat 
beklemek gerekir.  
Hastanın hazırlanması: PSA günden güne değişebilir ve yaşla birlikte artar. Ayrıca supin 
duruş PSA değerini düşürürken, prostat maniplasyonu PSA düzeyinde artışa neden olur.  
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Aşırı 
hemolizli, ikterik, lipemik numune, yetersiz serum.  
Çalışma Yöntemi: Elektrokemilüminesans 
Referans Aralığı: 0 – 4 ng/ml     
          
VİTAMİN B12 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 5 saat sonra  
Numune türü: Serum 
Numune kabı: Sarı kapaklı Jelli tüp   
Örnek alma: Örnek almak için 10 saatlik sabah açlığı gereklidir. 
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Aşırı 
hemolizli, ikterik, lipemik numune, yetersiz serum.  
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Çalışma Yöntemi: Elektrokemilüminesans 
Referans Aralığı: 211 – 911 pg/ml         
 
FOLİK ASİT 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 5 saat sonra  
Numune türü: Serum 
Numune kabı: Sarı kapaklı Jelli tüp    
Örnek alma: Örnek almak için 10 saatlik sabah açlığı gereklidir.            
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Aşırı 
hemolizli, ikterik, lipemik numune, yetersiz serum.  
Çalışma Yöntemi: Elektrokemilüminesans 
Referans Aralığı: 3.1 – 20 ng/ml 
 
DHEA SO4 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 5 saat sonra  
Numune türü: Serum 
Numune kabı: Sarı kapaklı Jelli tüp    
              Örnekler iyi santrifüj edilmelidir. 
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Aşırı 
hemolizli, ikterik, lipemik numune, yetersiz serum.  
Çalışma Yöntemi: Elektrokemilüminesans 
Referans Aralığı: Kadın: 25.9 – 460.2 
         Erkek: 34.5 – 568.9 
PTH 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 5 saat sonra  
Numune türü: Serum 
Numune kabı: Sarı kapaklı Jelli tüp    
*Örnekler iyi santrifüj edilmelidir. 
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Aşırı 
hemolizli, ikterik, lipemik numune, yetersiz serum.  
Çalışma Yöntemi: Elektrokemilüminesans 
Referans Aralığı: 11.1 – 79.5 pg/ml 
 
C PEPTİD 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 5 saat sonra  
Numune türü: Serum 
Örnek alma: Örnek almak için 10 saatlik sabah açlığı gereklidir. 
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Aşırı 
hemolizli, ikterik, lipemik numune, yetersiz serum.  
Çalışma Yöntemi: Elektrokemilüminesans 
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Referans Aralığı: 0.81 – 385 ng/ml 
        
İNSÜLİN 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 5 saat sonra  
Numune türü: Serum 
Numune kabı: Sarı kapaklı Jelli tüp    
*Örnekler iyi santrifüj edilmelidir. 
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Aşırı 
hemolizli, ikterik, lipemik numune, yetersiz serum.   
Çalışma Yöntemi: Elektrokemilüminesans 
Referans Aralığı: 2.6 – 17.6 ng/ml 
        
TROPONİN I 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Acil: Aynı gün 1saat sonra 
      Rutin: Aynı gün 5 saat sonra  
Numune türü: Serum 
Numune kabı: Sarı kapaklı Jelli tüp    
* EDTA ve Sitratlı örnekler kullanılmaz 
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Aşırı 
hemolizli, ikterik, lipemik numune, yetersiz serum.  
Çalışma Yöntemi: Elektrokemilüminesans 
Referans Aralığı: 0 – 0.1 ng/ml 
 
DİGOKSİN 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Acil: Aynı gün 1saat sonra 
      Rutin: Aynı gün 5 saat sonra  
Numune türü: Serum 
Numune kabı: Sarı kapaklı Jelli tüp    
    EDTA ve Sitratlı örnekler kullanılmaz 
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Aşırı 
hemolizli, ikterik, lipemik numune, yetersiz serum.  
Çalışma Yöntemi: Elektrokemilüminesans 
Referans Aralığı:  0.8 – 2.0 ng/ml (terapotik konsantrasyon) 
 
VALPROİK ASİT 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Rutin: Aynı gün 5 saat sonra  
Numune türü: Serum 
Numune kabı: Sarı kapaklı Jelli tüp    
*EDTA ve Sitratlı örnekler kullanılmaz 
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Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Aşırı 
hemolizli, ikterik, lipemik numune, yetersiz serum.  
Çalışma Yöntemi: Elektrokemilüminesans 
Referans Aralığı: 50-100ng/ml (terapotik konsantrasyon)  
        
 
KARBAMAZEPİN 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: 
     Rutin: Aynı gün 5 saat sonra  
Numune türü: Serum 
Numune kabı: Sarı kapaklı Jelli tüp    
    EDTA ve Sitratlı örnekler kullanılmaz 
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Aşırı 
hemolizli, ikterik, lipemik numune, yetersiz serum.  
Çalışma Yöntemi: Elektrokemilüminesans 
Referans Aralığı:  4 -10 ng/ml (terapotik konsantrasyon) 
           
FENİTOİN 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Rutin: Aynı gün 5 saat sonra  
Numune türü: Serum 
Numune kabı: Sarı kapaklı Jelli tüp    
*EDTA ve Sitratlı örnekler kullanılmaz 
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Aşırı 
hemolizli, ikterik, lipemik numune, yetersiz serum.  
Çalışma Yöntemi: Elektrokemilüminesans 
Referans Aralığı: 10 – 20 ug/ml 
 
6.3.SPESİFİK HORMON TESTLERİ 
 
VİTAMİN D3(25-OH VİT D3) 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Ertesi gün  
Numune türü: Serum 
Numune kabı: Sarı kapaklı Jelli tüp    
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Aşırı 
hemolizli, ikterik, lipemik numune, yetersiz serum.  
Çalışma Yöntemi: HPLC 
Referans Aralığı: 10 – 40 ng/ml 
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GH HORMON 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Rutin: Aynı gün 5 saat sonra  
Numune türü: Serum 
Numune kabı: Sarı kapaklı Jelli tüp 
Hastanın Hazırlanması: Numune tercihen sabah aç karnına ve 30 dakika dinlenme sonrası 
alınmalıdır. 
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Aşırı 
hemolizli, ikterik, lipemik numune, yetersiz serum.  
Çalışma Yöntemi: Elektrokemilüminesans 
Referans Aralığı: Erkek: 0 – 3 ng/ml 
         Kadın: 0 – 8 ng/ml 
    
ACTH 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Rutin: Aynı gün 5 saat sonra  
Numune türü: EDTA lı plazma 
Numune kabı: Mor kapaklı hemogram tüpü 
Hastanın Hazırlanması: Numune alınır alınmaz acilen, soğuk ortamda laboratuvara 
ulaştırılmalıdır. 
Numune Red Kriteri: Plazması ayrılmadan beklemiş kan. Aşırı hemolizli numune, yetersiz 
örnek,transport şartlarına uyulmaması  
Çalışma Yöntemi: Elektrokemilüminesans 
Referans Aralığı: 0 – 46 pg/ml 
 
TG 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Rutin: Aynı gün 5 saat sonra  
Numune türü: Serum 
Numune kabı: Sarı kapaklı Jelli tüp    
Hastanın Hazırlanması: Troid muayenesinden sonra numune alınmaması gerekmektedir. 
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Aşırı 
hemolizli, ikterik, lipemik numune, yetersiz serum.  
Çalışma Yöntemi: Elektrokemilüminesans 
Referans Aralığı: 0.73 – 84 ng/ml 
     
HOMOSİSTEİN 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Rutin: 1 hafta sonra  
Numune türü: Serum 
Numune kabı: Sarı kapaklı Jelli tüp    
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Aşırı 
hemolizli, ikterik, lipemik numune, yetersiz serum.  
Çalışma Yöntemi: HPLC 
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Referans Aralığı: 5 – 15 µmol/l  
 
MİKROALBÜMİN 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Rutin: Aynı gün 5 saat sonra  
Numune türü: Serum 
Numune kabı: Sarı kapaklı Jelli tüp    
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Aşırı 
hemolizli, ikterik, lipemik numune, yetersiz serum.  
Çalışma Yöntemi: immunoturbidimetrik 
Referans Aralığı: < 30 mg/day 
 
IGF 1(SOMATOMEDİN C) 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Rutin: 1 hafta sonra  
Numune türü: Serum 
Numune kabı: Sarı kapaklı Jelli tüp    
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Aşırı 
hemolizli, ikterik, lipemik numune, yetersiz serum.  
Çalışma Yöntemi: Elektrokemilüminesans 
Referans Aralığı: 110 - 250 ng/ml 
 
KALSİTONİN 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Rutin: 1 hafta sonra  
Numune türü: Serum 
Numune kabı: Sarı kapaklı Jelli tüp    
Numune Red Kriteri: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı jelli tüpte beklemiş kan. Aşırı 
hemolizli, ikterik, lipemik numune, yetersiz serum.  
Çalışma Yöntemi: Elektrokemilüminesans 
Referans Aralığı: Erkek: 0 – 18.2 pg/ml 
         Kadın: 0 - 11.5 pg/ml 
 
6.4.KOAGÜLASYON TESTLERİ 
 
PT 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Acil: Aynı gün 60 dakika sonra 
      Rutin: Aynı gün 4 saat sonra  
Numune türü: Sitratli plazma 
Numune kabı: Mavi kapaklı tüp 
Numune Red Kriterleri: Pıhtılı, hemolizli,lipemik, donmuş ve beklemiş örnekler, yetersiz ya 
da seviye çizgisini çok fazla aşmış örnekler kabul edilmez  
Stabilite:    oda ısısı: 4 saat  
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Çalışma Yöntemi: Koagülometrik 
Referans değerleri: 10-14 sn 
 
aPTT 

 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Acil: Aynı gün 60 dakika sonra 
      Rutin: Aynı gün 4 saat sonra  
Numune türü: Sitratli plazma 
Numune kabı: Mavi kapaklı tüp 
Numune Red Kriterleri: Pıhtılı, hemolizli, lipemik, donmuş ve beklemiş örnekler, yetersiz ya 
da seviye çizgisini çok fazla aşmış örnekler kabul edilmez  
Stabilite:    2-8 ºC: 1 saat  
         -20 ºC: 1 ay 
Çalışma Yöntemi: Koagülometrik 
Referans değerleri: 20-36 sn 
 
FİBRİNOJEN 

 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Acil: Aynı gün 60 dakika sonra 
      Rutin: Aynı gün 3 saat sonra  
Numune türü: Sitratli plazma 
Numune kabı: Mavi kapaklı tüp 
Numune Red Kriterleri: Pıhtılı, hemolizli, lipemik, donmuş ve beklemiş örnekler, yetersiz ya 
da seviye çizgisini çok fazla aşmış örnekler kabul edilmez  
Stabilite:    2-8 ºC: 1 saat  
         -20 ºC: 1 ay 
Çalışma Yöntemi: Koagülometrik 
Referans değerleri: 150 - 400 mg/dl 
 
D-DİMER 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Acil: Aynı gün 1saatsonra 
      Rutin: Aynı gün 5 saat sonra  
Numune türü: Sitratli plazma 
Numune kabı: Mavi kapaklı tüp    
Numune Red Kriteri: Plazması ayrılmadan tüpte beklemiş kan. Aşırı hemolizli, ikterik, 
lipemik numune, seviyesinden az ya da fazla alınmış örnek.  
Stabilite:   2-8 ºC: 24 saat   
                  -20 ºC: 2 ay          
Çalışma Yöntemi: İmmünoturbidimetrik 
Referans değerleri: 0 - 500 ng/ml 
 
 
 
 

40 
 



Biyokimya                      Laboratuvar Test Rehberi         FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  

 
FAKTÖR 8 

 
Çalışma zamanı: 15 günde 1 
Sonuç Verme Zamanı: Rutin: 2 hafta sonra  
Numune türü: Sitratli plazma 
Numune kabı: Mavi kapaklı tüp 
Numune Red Kriterleri: Pıhtılı, hemolizli, heparinli örnekler, yetersiz ya da seviye çizgisini 
çok fazla aşmış örnekler kabul edilmez  
Stabilite:    2-8 ºC: 1 saat  
         -20 ºC: 1 ay 
Çalışma Yöntemi: Koagülometrik 
Referans değerleri: % 60-150 
 
FAKTÖR 9 

 
Çalışma zamanı: 15 günde 1 
Sonuç Verme Zamanı: Rutin: 2 hafta sonra 
Numune türü: Sitratli plazma 
Numune kabı: Mavi kapaklı tüp 
Numune Red Kriterleri: Pıhtılı, hemolizli, heparinli örnekler, yetersiz ya da seviye çizgisini 
çok fazla aşmış örnekler kabul edilmez  
Stabilite:    2-8 ºC: 1 saat  
         -20 ºC: 1 ay 
Çalışma Yöntemi: Koagülometrik 
Referans değerleri: % 60-150 
 
VON WİLLEBRAND FAKTÖR ANTİJENİ 
 
Çalışma zamanı: 15 günde 1 
Sonuç Verme Zamanı: Rutin: 2 hafta sonra 
Numune türü: Sitratli plazma 
Numune kabı: Mavi kapaklı tüp 
Numune Red Kriterleri: Pıhtılı, hemolizli, heparinli örnekler, yetersiz ya da seviye çizgisini 
çok fazla aşmış örnekler kabul edilmez  
Stabilite:    2-8 ºC: 1 saat  
         -20 ºC: 1 ay 
Çalışma Yöntemi: Koagülometrik 
Referans değerleri: % 60-150 
 
ANTİTROMBİN- III (AT-III) 
 
Çalışma zamanı: 15 günde 1 
Sonuç Verme Zamanı: Rutin: 2 hafta sonra 
Numune türü: Sitratli plazma 
Numune kabı: Mavi kapaklı tüp 
Numune Red Kriterleri: Pıhtılı, hemolizli, heparinli örnekler, yetersiz ya da seviye çizgisini 
çok fazla aşmış örnekler kabul edilmez  
Stabilite:    2-8 ºC: 1 saat  
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         -20 ºC: 1 ay 
Çalışma Yöntemi: Koagülometrik 
Referans değerleri: % 60-150 
 
PROTEİN C/S AKTİVİTESİ 
 
Çalışma zamanı: 15 günde 1 
Sonuç Verme Zamanı: Rutin: 2 hafta sonra 
Numune türü: Sitratli plazma 
Numune kabı: Mavi kapaklı tüp 
Numune Red Kriterleri: Pıhtılı, hemolizli, heparinli örnekler, yetersiz ya da seviye çizgisini 
çok fazla aşmış örnekler kabul edilmez  
Stabilite:    2-8 ºC: 1 saat  
        -20 ºC: 1 ay 
Çalışma Yöntemi: Koagülometrik 
Referans değerleri: % 60-140 
 
6.5. TAM İDRAR TAHLİLİ 
 
Çalışma zamanı: Her gün 
Sonuç Verme Zamanı: Acil: Aynı gün 30 dakika sonra 
      Rutin: Aynı gün 3saat 30 dakika sonra  
Numune türü: Spot idrar (orta idrar tercih edilir) 
Numune kabı: Non-steril idrar bardağı, bebekler için pediatrik idrar torbası 
Numune Red Kriteri: Yetersiz numune, uzun süre beklemiş numune, kirli kapta gelmiş 
numune, numunenin menstruasyon zamanında verilmesi. 
Stabilite:  Oda ısısı: 1 saat 
                 2-8 °C: 2-3 saat                 
Çalışma Yöntemi: Tam otomatik idrar biyokimyası ve dijital imagine tekniği ile sediment 
analizi. 
 
6.6.HEMOGLOBİN A1C TESTİ  
      
Çalışma zamanı: Mesai saatlerinde 
Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 5 saat sonra 
Numune Türü: EDTA’ lı tam kan  
Numune Kabı: Mor Kapaklı Tüp 
Numune Red Kriteri: Yanlış tüpe kan alınması, pıhtılı numune gelmesi, alınan kan miktarının 
az ya da fazla olması 
Stabilite:  oda ısısı: 24 saat 
                2-8 °C: 1 hafta                 
Çalışma Yöntemi: HPLC vb. metotlar 
Referans Aralığı: % 4.5-6        
 
6.7.KAN GAZI-ELEKTROLİT-METABOLİT ANALİZİ 
 
Çalışma zamanı: Yedi gün, 24 saat 
Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 15 dakika sonra 
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Numune Türü: Heparinli tam kan  
Numune Kabı: Kuru heparinli kan gazı enjektörü 
Numune Red Kriteri: Heparinsiz enjektöre kan alınması, pıhtılı numune gelmesi, alınan kan 
miktarının az ya da fazla olması, numunenin havayla temas etmesi, bekletilmiş numune. 
Stabilite:  oda ısısı: 1 saat 
                2-8 °C: 2 saat                 
Çalışma Yöntemi:  vb. metodlar      
Referans aralığı: Ph:      7.35 -7.45  
             pCO2: 35 – 45 mmhg 
        pO2: 83 -108 mmhg 
 
6.8.GAİTADA GİZLİ KAN TESTİ 
             
Çalışma Zamanı: Her gün  
Sonuç verme zamanı: Acil: Aynı gün 30 dakika sonra 
       Rutin: Aynı gün 1 saat sonra  
  
Numune türü: Gaita 
Numune kabı: Kapaklı gaita kabı 
Hastanın Hazırlanması: Hastada diyet kısıtlaması gerekli değildir. Test insan hemoglobinine 
hassastır. Örnek alındıktan sonra 30 dakika içerisinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. 
Çalışma Yöntemi: İmmünkromatografik 
Referans değerleri: Negatif   
  
6.9. SEDİMENTASYON HIZI (ESR) 
 
Çalışma zamanı: Yedi gün, 24 saat 
Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 1 saat sonra 
Numune Türü: Sitratlı tam kan  
Numune Kabı: Siyah Kapaklı Tüp 
Numune Red Kriteri: Pıhtılı, yetersiz ya da seviye çizgisini çok fazla aşmış örnekler kabul 
edilmez  
Stabilite:  oda ısısı 8 saat 
Çalışma Yöntemi:  Westergren (kapalı sistem)  
Referans aralığı:  <20 
 
6.10.İDRARDA UYUŞTURUCU TARAMA TESTİ   
 
Çalışma Zamanı: Her gün  
Sonuç verme zamanı: Rutin: Aynı gün 5 saat sonra  
Numune türü: Spot idrar 
Numune kabı: Kapaklı idrar kabı 
Hastanın Hazırlanması: Hastadan gözetim altında, imza karşılığı spot idrar numunesi alınır. 
Numune Red Kriteri: Yetersiz idrar örneği, beklemiş idrar örneği kabul edilmez. Gözetim 
altında idrar vermeyi red edenlerden örnek kabul edilmez. 
Stabilite:  oda ısısı: 1saat 
                  2-8 °C: 3 saat 
                  -20°C: 3 ay 
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Çalışma Yöntemi: İmmünkromatografik (Amfetamin, barbiturat, benzodiazepin, kokain, 
morfin, THC’nin idrarda var olup olmadığı araştırılır.) 
Referans değerleri: Negatif   
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