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1. GĠRĠġ 

 
           Hastanelerde laboratuvar organizasyonları tüm biyolojik örneklerin laboratuvar testlerinin yapılmasını ve 

raporlandırılmasını sağlayan birimlerdir. Günümüzde laboratuar çalışmalarında hedef, test isteklerinin yapılmasından 

sonuçların ilgili yerlere ulaşmasına kadar geçen süreyi kısaltmaktır. Bu sürenin önemli bir bölümü (%55-60) 

preanalitik evredir. Laboratuvar informasyon sistemi (LİS) ve Hastane Otomasyon Sistemlerinin (HOS) 

geliştirilmesiyle bu süreler ideal zamanlara yaklaşmıştır. 

             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, eksik test girişi yapılması vb. gibi 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 Dörtyol Devlet Hastanesi Labaratuvarının işleyişi, test profili, tetkik girişinden sonuçların 

gönderilmesine kadar olan süreç (LİS / HOS), preanalitik evrede örnek alınırken dikkat edilmesi gereken noktalar, 

hastaların numune vermeden önce dikkat etmesi gerekenler ve ön hazırlık işlemi gereken testlerde dikkat edilmesi 

gerekenler, numune kaplarının yapılacak testlere göre doğru olarak belirlenmesi ve uygun etiketleme, alınan 

numunelerin laboratuvara uygun şartlarda taşınması, laboratuarın analitik kalite çalışmaları, testlerin çalışılma 

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

sonuçların raporlanma zamanları, normal değerleri, varsa panik değerleri hakkında bilgilere yer verildi. 
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2.LABORATUVAR ĠġLEYĠġĠ 

 

2.1. PREANALĠTĠK SÜREÇ 

2.1.1. TEST GĠRĠġĠ : 

2.1.1.1. Test girişleri için hastane otomasyon sisteminde (HOS) hasta sayfasında yer alan "tetkik" menüsü 

seçilerek tetkik giriş sayfası açılır. Burada hangi test/testler istenmişse istek yapılabilir. Test seçimi tamamlandıktan sonra 

onaylanır ve hastalar poliklinikten laboratuvar kayıt ve kan alma birimine yönlendirilir.  

2.1.1.2. 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 enformasyon sistemi (LİS) tarafından görülmeyecektir. Onay sonrası her yeni test isteği için yeni bir HOS 

girişi ve LİS kaydı yapılması gerekir. 

 

2.1.2 NUMUNELERĠN ALINMASI VE LABORATUVARA TRANSFERĠ : 

2.1.2.1 Polikliniklerden yapılan test isteklerinin laboratuvar otomasyon sisteminde kaydı yapılır. Poliklinik 

sekreteri tarafından; istemlere ait barkodlar çıkartılarak hastaya verilir ve hasta kan alma birimine yönlendirilir. Kan 

örneği için testlere göre uygun örnek tüpü seçimi yapılır, seçilen tüplere barkod etiketleri yapıştırılır. Kan alma biriminde 

barkot okuyucu ile barkotlar, kan alma saatinin belirlenmesi için okutulur ve hasta kan almaya geçer. Hasta kan alma 

koltuğunda dinlendirilirken istenilen testler kontrol edilir. Uygunsuz bir durum yoksa  tüp üzerindeki isimle kan alınan 

kişinin aynı kişi olduğu doğrulandıktan sonra kan alma işlemi gerçekleştirilir.  

2.1.2.2 Bebeklerin kan alma işlemi öncesinde, bebeğin sakinleşmesi ve ortama uyum sağlaması 

beklenirken aileye kan alma işlemi hakkında bilgi verilir. Bu işlem 1 kez denendikten sonra, başarısız olunursa hasta 

çocuk servisine yönlendirilir. 

2.1.2.3 İdrar ve gaita testleri için hastalara barkod etiketi yapıştırılmış idrar ve gaita kabı verilip tuvalete 

yönlendirilir, daha sonra hastalar örneklerini ilgili laboratuvar birimine getirirler. Hastanın “Kültür-Antibiyogram” testi 

varsa; hasta uygun örnek kabı alması için mikrobiyoloji laboratuvarına yönlendirilir. Kan alma işlemi tamamlanan 

hastalara sonuçların ne zaman çıkacağı ve sonuçlarını nereden alabileceği bilgileri verilir.  

2.1.2.4 Bebeklerden idrar ve gaita örneği için örnek kapları aileye verilip nasıl örnek toplayacakları 

hakkında bilgi verilir. Topladıkları örnekleri ilgili laboratuvar birimine getirmeleri söylenir. 

2.1.2.5 Servisler ve Acil'de hastaların örnekleri kendi birimlerinde alınır. Test istekleri HOS'a girildikten 

sonra testlere göre örnek kabı seçimi yapılır, örnek kaplarına barkod etiketi yapıştırılır. Damar yolu açık hastalarda kan 

alma için hastanın diğer kolu kullanılır. Alınan örnekler bekletilmeden personelle ilgili laboratuvar birimine gönderilir. 
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2.1.3 TETKĠKLER ÖNCESĠ DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN ÖN HAZIRLIK ĠġLEMLERĠ : 
 

2.1.3.1 Laboratuar test sonuçlarını etkileyen faktörler : 
a. 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. 

b. Egzersizin etkisi: Egzersizin vücut sıvılarının yapılarına etkisi aktivitenin süresi ve yoğunluğu ile ilgilidir. 
Egzersiz sonunda alınan 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. 

c. Açlık durumu: Açlık kan şekeri düzeyi ölçümü gibi bazı testler için istenen bir durum olduğu gibi laboratuvar 
işleminin standardizasyonu ve teknikleri açısından numune alımında 10-12 saatlik açlık istenir. Bu durumun 16 saatten 
uzun olmaması gerekir. Test için kan vermeye gelmeden önceki gece saat 21:00'den sonra SU HARĠÇ HĠÇBĠR SEY 

YEMEYĠNĠZ VE ĠÇMEYĠNĠZ! İhtiyaç duyduğunuz miktarda su alabilirsiniz Laboratuvar testlerimize bir etkisi 
olmayacaktır. Bu süre boyunca sigara, çay, kahveden sakınınız.  

d. Besinlerin etkisi: Bazı plazma yapıtaşlarının derişimi yakın zamanda yenilip içilen besinlerden etkilenir. 
Bunların içinde kan glukozu, trigliserid, 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. Yüksek proteinli beslenme serumda üre, amonyak ve ürik asit 
değerlerini arttırabilmektedir. 

e. Sigara içme: İçerdiği nikotinden dolayı sigara birçok testi etkiler. Bunların içinde lipidler, hormonlar, vitamin 
B12, CEA gibi parametreler sayılabilir. 

f. Alkol kullanımı: Plazma laktat, ürik asit ve trigliserid düzeylerini arttırabilmektedir. Yükselmiş HDL, GGT, ürik 
asit ve MCV değerleri kronik alkol kullanımı ile ilgili olabilmektedir.Sirkadiyen değiĢim: 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. 

g. Ġlaçların etkisi: İlaçlar analiz yöntemlerini in vitro etkilediği için in vivo değişimlere de yol açabilirler.  
h. Yüksek ateĢ: Serum hormon düzeyleri yanı sıra lipidler, kalsiyum, ürik asit gibi birçok parametreyi etkiler. 
i. Cinsiyet ve yaĢın etkisi: Hastanın yeni doğan, puberte, yetişkin olmasına ve cinsiyete göre çeşitli hormon, 

enzim, lipidler, elementler gibi birçok parametre değişim gösterir. Örneğin: alkalen fosfataz, kemik büyümesine paralel 
olarak pubertede en yüksek değerlere ulaşır. Puberteden sonra aktivite 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. 

2.1.3.2 Kanda lipid analizi öncesi bilinmesi gerekenler : 
a. En az 3 hafta süresince beslenme alışkanlıklarının değiştirilmemesi, 
b. Kilonun sabit olarak korunması (ani kilo değişikliklerinden kaçınılması), 
c. 12 saatlik açlık sonrası kan verilmesi, 
d. Duygusal ve fiziksel stresten sakınılması, 
e. 3 gün öncesinden itibaren alkol alınmaması önerilir, 
2.1.3.3 Kan verilmeden önce dikkat edilmesi gereken genel hususlar  : 
a. Tüm laboratuvar tetkikleri için 10-12 saatlik açlık sonrası sabah kan verilmesi, 
b. Tetkik için hastanemize gelmeden önce ağır ve zorlayıcı egzersizden kaçınılması, kan vermeden önce yarım 

saat kadar dinlendirilmesi, 
c. Gece saat 21:00’dan sonra su hariç hiçbir şey yenilip içilmemesi, 
d. Düzenli kullanılan ilaçlar var ise kesilmeden önce doktora danışılması, 
e. OGTT testi için gebelerin 16-24. haftalarda laboratuara başvurmaları ve teste gelmeden 3 gün öncesinden en 

az 150 g/gün karbonhidrat içeren normal bir diyet almaları önerilir. 
f. Ayrıca kanın hemolizli (kırmızı kan hücrelerinin parçalanmış olması), bulanık (yüksek şilomikron ve lipid düzeyi) 
ve ikterik (yüksek bilirubin düzeyi) olması laboratuvarımızda yapılan tüm tetkiklerin ölçümünü etkileyebileceğinden 
sonuçların bu durumlar göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerekmektedir. 
2.1.4 VENÖZ KAN ALIMI : 
2.1.4.1 Laboratuarımızda tahlil için en fazla kullanılan numune venöz kandır. Numune alırken dikkat edilmesi 
gereken durumlara uyulmalıdır. Kan numunesi alınan kola takılan turnikenin bir dakikadan fazla kalmaması gerekir. 
Turnike ile yapılan birkaç dakikalık staz venöz kanda birçok parametreyi etkiler. Örneğin, ALT, CK, LDH, albumin, 
bilirubin, kalsiyum, %5 - 10 civarında artarken; glukoz, fosfat %2-5 civarında azalır. 
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2.1.4.2 Sıvı veya kan vermede kullanılan bir damar ve setten örnek alınmamalıdır. Mecbur kalınırsa infüzyona 10 - 20 
dakika ara verildikten sonra numune alınabilir. Bu durumlarda diğer kol tercih nedeni olmalıdır. Büyük yaralı veya 
hematomlu koldan, mastektomili kadınlarda memenin alındığı taraftaki koldan kan alınmamalıdır. 

2.1.4.3 Alınan kanın hemolize olmaması için azami gayret gereklidir. Hemoliz, serumda potasyum, fosfor, enzimler gibi 
parametrelerin yüksek çıkmasının yanı sıra diğer ölçüm yöntemlerinde de hataya neden olur. Kan örneğine eklenen 
antikoagülan da önemlidir. Kanın ölçülecek parametreye uygun antikoagülanla alınması gereklidir. Rehberimizde bu 
durum testlere göre ayrı ayrı belirtilmiştir. Hemen çalışılmayacak örneklerin de bekleme süresi ve derecesine dikkat 
edilmemesi durumunda istenmeyen hatalı sonuçlar çıkabilir. 

2.1.4.4 Venöz kan alınırken dikkat edilmesi gereken hususlar aĢağıdaki gibidir : 
a. Açlık gerektiren testler için 8-12 saat açlık gerekir. 
b. İlaç tedavisinin sürdüğü durumlarda örneğin alınması sabah ilaç alımından önce yapılmalıdır. 
c. Kan alımı esnasında hasta yatar veya oturur pozisyonda olmalıdır. 
d. Kan alan sağlık görevlisi, “Laboratuvar Kayıt ve Numune Alma Talimatı”nda belirtildiği şekilde hazırlıklarını yapar ve kan 

alma işlemine geçer. 
e. Uygun ven seçilir. Antekubital fossada median kubital ve sefalik ven tercih edilir. 

f. Mayi takılı koldan kan alınmaz. 
g. Kan alınacak damar bölgesi %70’lik etil alkol ile merkezden dışa doğru dairesel hareketle silinir. Alkolün kuruması 

beklenir. Çünkü alkol kalıntıları hemolize neden olabilir. Silinen bölgeye steril olmayan materyalle dokunulmaz. 
h. Kol dirsek büklümünün 10-15 cm. üstünden turnike ile sıkılır. Kol veni belirgin değilse el, el bileği, ayak bileği venleri de 

kan almada kullanılabilir. 
i. İğne ucu mümkün olduğu kadar geniş seçilmelidir. 
j. Vakumlu kan tüpüne kan almak için; kan alma tüpü tutucusuna iğne ile vidalanır. Hazırlanmış steril iğne ucu ile kol 

arasındaki açı 15 derece olacak şekilde damara girilir. 
k. Turnike kolda 1 dakikadan fazla sıkılı kalmamalıdır. 
l. Turnike iğnenin başarılı bir şekilde damara yerleştirilmesinden sonra çözülmelidir. 
m. Enjektöre alınmış kan, hemoliz olmaması için, iğne enjektörden uzaklaştırıldıktan sonra, yavaşça ve tüp kenarından 

kaydırılarak dikkatli bir şekilde aktarılmalıdır. 
2.1.4.5 Örnek tüplerinin alınma sırası oldukça önem taĢımakta olup, örnekler alınırken aĢağıdaki sıraya 

uyulmalıdır. 
a. Antikoagülansız düz kan (sarı veya kırmızı kapaklı jelli veya hiçbir katkı maddesi olmayan düz  tüplere) 
b. Koagülasyon testleri için antikoagülanlı tam kan (mavi kapaklı) ve sedimantasyon testi için Na sitratlı siyah kapaklı tüp 
c. Hematoloji testleri için antikoagülanlı tam kan (mor kapaklı) 
2.1.4.6 Antikoagulanlı tüpler, tüplerin içinde pıhtı oluşmaması için kan alınır alınmaz 5-6 kez yavaşça alt üst edilir. Serum 

tüpleri kesinlikle altüst edilmez ve çalkalanmaz. 
2.1.4.7 Sedimentasyon için siyah kapaklı içinde Na sitrat bulunan tüplere kan alınır. Üzerindeki çizgi düzeyinden daha az 

miktarda alınmaz. 
2.1.4.8 Koagülasyon testlerinin (PT, APTT, INR, Fibrinojen) çalışılabilmesi için kan; mavi kapaklı içinde Na sitrat bulunan 

tüplere alınır. Kanın çizgi düzeyinde alınması gereklidir. Tüpün üzerindeki çizgiden az veya daha fazla alınan kan direkt 
test sonucunu etkileyebilmektedir. 

 
 

2.1.4.9 SERUM  : 
a. Biyokimya, hormon, ELİSA ve seroloji testleri için kırmızı ya da sarı kapaklı kalın ve ince jelli tüplere alınan kanın 

santrifüj edilmesi sonucunda elde edilen kanın sıvı kısmıdır. 
b. Tüpler içinde bulunan jel, santrifüj sonrasında serum ve kan hücreleri arasında fiziksel bir engel oluşturmakta, tüp 

çeperinde bulunan silika partikülleri sayesinde serum pıhtılaşmasını hızlandırmaktadır. Kan alındıktan sonra silika 
partikülleri ile iyice temas etmesi için 5-6 kez yavaĢça altüst edilmelidir; tüp kesinlikle çalkalanmamalıdır. 

c. Aynı örnekten birden fazla test istenmesi halinde 4-5 mL serum yeterlidir. (Bu miktar yaklaşık 10 mL kan örneğinden 
sağlanabilir). Jelli tüpler 5 ml kan örneği ile tamamen doldurulmalıdır. Daha az kan örneği ile yeterli serum elde 
edilemez. 

d. Hemolizli veya bulanık serumlar bir çok tetkik için uygun değildir. Yeniden örnek alınmalıdır!! 
 
2.1.4.10 EDTA'LI TAM KAN : 
a. Mor kapaklı EDTA’lı tüplere alınan ve pıhtılaşması engellenen kanlar tam kan olarak nitelendirirlir.Tam kan sayımı için 

kullanılır. 
b. 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 iĢleminden kesinlikle kaçınılmalıdır. 
c. Kan alımı esnasında kanın işaretli çizgiye kadar doldurulmasına özellikle dikkat edilmelidir. 
d. Kan tam olarak tüp üzerindeki işaretli çizgiye kadar alınmamış veya tüpün içerisinde pıhtı oluşmuş ise yeniden örnek 

alınmalıdır. 
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2.1.4.11 SĠTRATLI TAM KAN  : 
a. Mavi kapaklı sitratlı tüp ve siyah kapaklı Na-sitratlı sedimantasyon tüpüne alınan kanlar pıhtılaşması engellenen ve 
sedimantasyon ve koagulasyon tetkikleri için kullanılan kanlardır. 
b. Kan örneği 9/1 oranında sodyum sitrat içeren mavi kapaklı tüplere ve sedimantasyon tahlili için siyah kapaklı ince uzun 
tüplere alnır. 
c. 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. 
d. Koagülasyon testleri için mavi kapaklı tüplere alınan kan örneği 1500 x g'de 15 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. 
e. Hemolizli örnek kesinlikle kabul edilmez. 
f. Koagülasyon testleri için alınan sitratlı plazma örneği en geç 2 saat içerisinde test edilmelidir. 

 
2.1.5 KAN ÖRNEKLERĠNĠN KORUNMASI VE LABORATUARA TRANSFERĠ 

 

2.1.5.1 Kan alımı sonrası örnek taşıyıcı personel tarafından, uygun taşıma kaplarında çalkalamadan laboratuvara hızla 

ulaştırılmalıdır. (bknz. Numune TaĢıma Talimatı) Hastanelerde;servislerde ve kan alma biriminde numuneler 

alındıktan sonra çalışılmak üzere laboratuara taşınması gereken mesafeler genelde kısadır.Bu mesafe kısa olsa 
bile klinik örneklerin sızıntı yapması,dökülmesi,laboratuar ve klinik personelinin enfeksiyöz malzemelere maruz 

kalma riski yine de vardır.Bu nedenle alınan numuneler laboratuara taşınırken bazı hususlara dikkat edilmesi 

gereklidir. 

a. Numuneler servislerde alındıktan sonra belirlenmiş bölgelerde toplanır.Bu numuneler bekletilmeden,önceden 
görevlendirilmiş bir görevli tarafından laboratuara ulaştırılır.  

b. Klinik örneklerin laboratuara taşınmasında mutlaka bu iş için ayrılmış ikincil kaplar (klinik örnek taşıma kutuları) 
kullanılmalıdır. Örnek taşıma kapları içerisinde taşınan materyal dökülmeyi ve kontaminasyonu önlemek amacıyla ağzı 
kapaklı tüplerde veya kaplarda ağzı sıkıca kapatılmış olarak taşınmalıdır. 

c. Hepatit ve HİV enfeksiyonu riski taşıyan bir hasta örneği özel uyarı etiketi ile belirtilmelidir. 

 

d. Bazı analizler için örneğin buz üzerinde veya soğukta (4˚C ) taşınması , bazı analizler için örneğin ışıktan korunması 
önemlidir. Eğer böyle bir test istemi varsa bu özel durumlara dikkat edilerek numuneler taşınmalıdır. 

e. İkincil kaplar metal yada plastik olabilir, otoklavlanabilir ya da kimyasal dezenfektanlara karşı dayanıklı olmalı ve 
tercihen contalı kapağa sahip olmalıdır. 

f. Otoklavlama suretiyle ya da kimyasal dezenfektanlar kullanarak düzenli olarak dekontamine edilmelidir. 

 

 

2.1.6 KAPĠLLER KAN ALIMINDA DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKENLER : 
2.1.6.1 Genellikle parmak ucu (3. ve 4. parmaklar) tercih edilir. Bebeklerde ise topuk tercih edilir. 
2.1.6.2 Kan alınacak bölge %70’lik alkolle temizlenir, kurutulur sonra lanset ile delinir. 
2.1.6.3 Parmağa masaj yapılmaz. 
2.1.6.4 Kanın ilk damlası pamuk ile silinir. Sonraki damla mikropipetle alınır. 
 
2.1.7 ĠDRAR VE GAĠTA NUMUNESĠ TOPLANMASI SIRASINDA DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKENLER : 
 
a. Herhangi bir zamanda ve kantitatif analiz amacıyla idrar numunesi için sabah idrarı olması uygundur. Bu idrar daha 
konsantredir; nadiren çıkan maddeler (beta hCG, sediment) kolayca tespit edilebilir. 
b. Tek numune (spot idrar, random idrar numunesi) metabolik anormalliklerin belirlenmesinde kullanılır. 

c. Orta akım idrarı ise bakteriyolojik incelemeler için tercih edilir. İdrar numunesinin biyokimyasal tetkik açısından 
menstrüasyon zamanında verilmemesi önerilir. 
 
2.1.7.1 Bebek ve çocuklarda idrar örneği alınması sırasında dikkat edilmesi gerekenler : 
a. Üretra (idrarın geldiği delik) etrafı dezenfektan madde (genellikle sabunlu su) emdirilmiş pamuk veya gazlı bez ile 
temizlendikten sonra yalnızca su emdirilmiş pamuk veya gazlı bez ile durulanır. 
b. Laboratuvar kayıt / kan alma biriminden temin edilecek idrar kültür poşetinin (ağzı yapışkan kağıt ile kapalı, tek 
kullanımlık, steril plastik kültür poşeti) yapışkan bandı açılarak üretra etrafına düzgünce yapıştırılır. 
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c. İdrar kültür poşetini yerinden oynatmadan çocuk bezi bağlanarak giysileri giydirilip çocuğun kendini rahat hissetmesi 
sağlanır. 
d. Yeterli miktarda idrar toplandıktan sonra poşet yerinden çıkarılarak idrar  laboratuvarına teslim edilir. 
 
2.1.7.2 YetiĢkinlerde idrar örneği alınması sırasında dikkat edilmesi gerekenler  : 
a. Üriner bölge temizlendikten sonra bir miktar idrar tuvalete yapılır, orta idrar laboratuvar tarafından verilen idrar kabına 
alınarak kapağı kapatılır, idrarın son kısmı tuvalete yapılır. 
b. Laboratuvar kayıt / kan alma biriminden temin edilecek idrar toplama kabına yeterli miktarda idrar toplandıktan sonra 
idrar kabı idrar laboratuvarına teslim edilir. 
c. Örnek en geç 30 dk içinde laboratuvara teslim edilmelidir. 
 
2.1.7.3 24 saatlik idrar  örneği toplarken dikkat edilmesi gerekenler   : 
a. Analizi yapılacak parametrelerin stabilizasyonu için gerekli koruyucu maddeler (6N Hidroklorik asit) idrar toplamaya 

başlamadan önce toplama kabına konulmalıdır. 

b. Sabah ilk idrar atılarak mesane boşaltılır. 

c. 24 saat süresince idrarın tamamı idrar toplama kabı içine boşaltılır. Bu süre içinde toplama kabı serin bir yerde saklanır. 

d. Ertesi sabah ilk idrar da toplama kabına alınarak en kısa zamanda laboratuara ulaştırılır. 

 
2.1.7.4 Gaita Numunesi Verilirken Dikkat Edilmesi Gerekenler  : 
a. Hastaya laboratuvar kayıt / kan alma biriminden gaita toplama kabı verilir ve kabın içine ceviz büyüklüğünde gaita 
konulması istenir. 
b. Parazitik araştırmalar için taze dışkı incelemesi gerektiğinden gaita kabı bekletilmeden gaita laboratuvarına teslim 
edilmelidir. 
 
 

2.1.8 LABORATUVAR NUMUNE RED KRĠTERLERĠ : 
2.1.8.1 1. Uygun kap ya da tüpe alınmaması  
2. Barkodsuz olması veya barkodun uygun yapıştırılmamış olması  
3. Örnek miktarının az veya çok olması (örneğin, tüplerin işaretli yere kadar doldurulması gereklidir) 4. Uygun transport 
şartlarının sağlanmaması (soğuk zincir, buzlu su, ışıktan koruma gibi)  
5. Yanlış zamanda alınması  
6. Yanlış yerde saklanması  

7. Lipemik olması  
8. Pıhtılı olması  
9. Kan gazı örneklerinin hava kabarcığı içermesi  
10. Laboratuvar rehberinde belirtilen saatler dışında örnek gönderilmesi  
11. Uygunsuz test istemi  
12. Örnek türünün belirtilmemesi  
13. Sonradan eklenen testler  
14.Hasta bilgisinin örnek bilgisi ile uyumlu olmaması (anne üzerinden bebek veya alıcı üzerinden donör için istem yapmak 
gibi) 
2.1.8.2 Laboratuvara tahlil göndermeden önce mutlaka bilgisayara tahlillerin girişi doğru yapılmalıdır. Bilgisayarda girişi 
olmayan kanlar kabul edilmeyecek, geri gönderilecektir. 
2.1.8.3 Üzerinde barkot etiketi olmayan ya da istenilen tetkike uygun barkodu olmayan numuneler kabul edilmeyecektir. 
Yani yalnızca HBYS’ye kayıt edilen ve barkodlarıyla birlikte teslim edilen tahliller çalışılacaktır. 
2.1.8.4 Uygun şartlarda saklanılmayan uzun süre bekletilmiş numuneler kabul edilmeyecektir. 
2.1.8.5 Biyokimya, Hormon, ELİSA ve Seroloji testleri için kırmızı ya da sarı kapaklı jelli tüplere alınmayan ya da 5 cc den 
az alınan kanlar kabul edilmez. 
2.1.8.6 Hemogram için; içinde EDTA bulunan mor kapaklı tüplere alınmayan kanlar ya da 2 cc den az alınan kan örnekleri 
kabul edilmez. 
2.1.8.7 Sedimentasyon için; üzerindeki çizgi düzeyinden daha az miktarda alınan kan ya da siyah kapaklı içinde Na sitrat 
bulunan tüplere alınmayan kan örnekleri kabul edilmez. 
2.1.8.8 Koagülometre testlerinin (PT, APTT, Fibrinojen) çalışılabilmesi için kan; mavi kapaklı içinde Na sitrat bulunan 
tüplere alınmamışsa ve 2 cc den az ise kabul edilmez. 
2.1.8.9 İdrar mikroskopisi için 10 cc den az idrar kabul edilmez. 
2.1.8.10 Genel olarak hemolizli kanlar ve hemogram, koagülometre ve sedimentasyon için pıhtılı kanlar kabul 
edilmez. Böyle bir durum tespit edildiğinde numuneyi gönderen birim telefonla aranarak bilgi verilir ve yeni numune 
istenir. 
2.1.8.11 Kan alma, servisler ve acilden alınan numuneler bu konuda eğitim almış kişilerle gönderilmelidir. Hasta, Hasta 

yakını, Refakatçi tarafından getirilen kanlar teslim alınmayacaktır. 
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2.1.8.12 Laboratuvar teknisyeni numunelerin yukarıdaki şartlara uygunluğunu kontrol ederek kabul eder. 
2.1.8.13 Uygun olmayan numuneler geri gönderilerek usulüne uygun numune gönderilmesi sağlanır. 
2.1.8.14 Reddedilen numunelerin cinsi, ret sebebi ve geldiği yer “Numune Red Formu” na kaydedilerek laboratuvar 
sorumlu hekimine günlük bildirilir. 
 

2.1.9 ÖRNEKLERĠN LABORATUVARA KABULÜ, AYRIġTIRILMASI : 
2.1.9.1 Örnekler laboratuvara gelince, HOS'den yapılan test isteklerine bakılarak örnek kabının uygunluğu, örnek miktarı, 
pıhtılaşma, kontaminasyon, vb. kontrolü yapılır. Uygun olmayan örnekler (yetersiz, pıhtılı vb. “Numune Red Formuna” 
kaydedilir. (Bknz. Red Kriterleri Talimatı) İlgili servis aranarak gerekli bilgilendirme yapılır. 
2.1.9.2 Kabul edilen örneklerden serum veya plazmada çalışılacak testler için olanlar santrifüj edilir. Santrifüj süresi ve 
hızı testlere göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak biyokimyasal analizler, hormon analizleri için serum, koagülasyon 
testleri için plazma eldesinde 5000 rpm 10 dakika santrifüj edilir. HIV, HCV, HbsAg gibi testlerde ise 3000 rpm, 20 dakika 
santrifüj önerilir. 
2.1.9.3 Acil laboratuvarında idrar mikroskopisi için sediment hazırlığında idrar örneği 2000 rpm 5 dakika döndürülür. 
Rutinde ise tam idrar tahlili otomatik idrar cihazında çalışılmaktadır. Santrifüj sonrası hemoliz görülen serumlar çalışılmaz 

ve “Numune Red Formu”na kaydedilir. Hastadan tekrar kan alınması için kan alma birimi, acil veya servisler bilgilendirilir. 
 

2.2 ANALĠTĠK SÜREÇ : 
2.2.1 ANALĠZ : 

a. Cihazları kullanarak yapılan analizlerden önce cihazların bakım işlemleri yapılır ve "internal kalite kontrol" çalışmaları 
gerçekleştirilir. Sonuçlar kabul edilebilir değerlerde ise hasta örnekleri çalışılmaya başlanır. Sonuçlar "geçersiz" olarak 
değerlendirilirse çalışma başlatılmaz ve ilgili prosedürler gerçekleştirilir. 
b. Cihazlar tamamladığı analizlerin sonuçlarını otomatik olarak HOS'e gönderir. Bu aşamada sonuçların klinik 
uyumluluğu önemlidir, bu nedenle test istem formuna veya LIS’ in ilgili bölümüne hasta ile ilgili bilgilerin yazılması 
bulguların değerlendirilmesi açısından çok değerlidir. HOS'de hastaların tüm sonuçları toplanır, bu sonuçlar biyokimya 
uzmanı veya sorumlu uzman tarafından değerlendirilir, uygun bulunan sonuçlar onaylanır. Uygun olmayan testler sebebi 
araştırılarak (numunenin gözle değerlendirilimesi vb.) yeniden çalışılır. HOS bağlantısı olmayan cihazlarla çalışılan testler ve 
cihazlarla çalışılmayan testlerin analiz sonuçları manuel olarak HOS'e girilip onaylanır. Acil örnekler; rutinden ayrı olarak 
hemen çalışılır ve analiz sonuçları bekletilmeden onaylanır. Klinik tablo ile uyumsuz olduğu düşünülen sonuçlarda 
laboratuvar ile mutlaka temasa geçilmelidir. 
c. Panik Değer Listesine ait bir test sonucu bulunursa, önce analiz tekrarlanır. Tekrar sonuçları da panik değer listesinde 
ise testi isteyen klinisyenle görüşülüp hastanın kliniği hakkında daha fazla bilgi alınır, test sonucu hastanın kliniği ile 
örtüşüyorsa “Panik Değer Bildirim Formu” na kaydedilerek sonuç onaylanır. Hastanın kliniği ile örtüşmüyorsa analiz süreci 

gözden geçirilir hata kaynağı aranır, hastadan yeni örnek alınarak analiz tekrarlanır. 
 
2.2.2 REFERANS ARALIĞI  :  

a. Testler için bildirilen referans aralığı sağlıklı bireylerden elde edilen değerlerin %95’ini içeren grubu temsil eder ve 
test sonucunu değerlendirmek için bir genel oluşturur. Çeşitli faktörlere bağlı olarak bu değerler hastadan hastaya 
varyasyonlar gösterebilir. Analiz yönteminin değiştiği durumlarda metoda bağlı olarak referans aralığı da değişebilir. 
 

2.2.3 PANĠK DEĞERLER  : 
a. “Kritik yada Panik Değerler”olarak da bilinen“Kritik Laboratuar Sonuçları”, önemli düzeyde normal sınırların dışında 
kalan ve rutin testler olmalarına rağmen yaşamı tehdit eden değerleri gösteren test sonuçlarıdır.Kritik değerlerin 
bildirilmesinde yaşanan gecikmeler ve yanlışlıklar, tedavinin gecikmesi, aksaması, ve hatalar nedeniyle hastalara ciddi zarar 
verecek risklere neden olmaktadır. 
b. Bu nedenle laboratuvarımızda bir panik değer listesi hazırladık ve HOS üzerinden de bu değerleri tanımlayarak 
bilgisayar kayıtlarını sağladık. Labaratuvarımızda bu listeden bir sonuç tespit edildiğinde aşağıdaki süreçler takip 
edilmektedir. 
 Kritik/panik değer tespit edildiğinde örnek tekrar  gözle incelenir, herhangi bir anormallik tespit edilmediğinde tekrar 
çalışılır ve çıkan sonuç kontol edilir.  
 Panik değer tespit edildiği zaman sonuç hastanın doktoruna, hemşireye veya doktora ulaşılamadığında poliklinik 
sekreterlerine anında haber verilir. 
 Laboratuvarda bu panik/kritik değer  panik değer bildirim formuna hem bildiren hem de bildirilen adı açıkca yer almak 
şartı ile kayıt edilir. Ayrıca bilgisayar üzerinde HOS da kayıt yapılır. 
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Tablo.1. Panik Değerler Listesi 

KAN KİMYASI 

TEST DÜġÜK YÜKSEK 

Amilaz Yok > 500 Ü/l 

Total bilirubin (Yenidoğanda) Yok >15 mg/dl 

Kalsiyum (Ca) < 6 mg/dl >13 mg/dl 

Klorür (Cl) < 75 mEq/l > 130 mEq/l 

Glukoz < 40 mg/dl > 450 mg/dl 

Glukoz (Yenidoğanda) < 30 mg/dl > 300 mg/dl 

Fosfor (P) < 1 mg/dl > 10 mg/dL 

Potasyum (K) < 2,8 mEq/l >6,5 mEq/l 

Potasyum (Yenidoğanda) < 2,5 mEq/l > 8,0 mEq/l 

Sodyum (Na) < 120 mEq/l > 160 mEq/l 

BUN (diyaliz hastaları dışında) - >100 mg/dl 

Kreatinin - >13 mg/dl 

Troponin I  > 0.023 ngr/Lt 

HEMOTOLOJĠ 

Hct < 20 vol % > 60 vol % 

Hb < 7 gm/dl   20 gm/dl    

Trombosit < 40 000/ mm3 >1 000 000 /mm3 

aPTT Yok 100 saniye 

PT Yok 45 saniye 

INR - > 5.5 

WBC < 1500/ mm3 > 35000 /mm3 

ĠDRAR ANALĠZĠ   

 Glukoz ve keton için kuvvetli pozitif  test 

 Patolojik kristaller (ürat, sistein lösin, tirozin) 

 
 
2.2.4 KALĠTE GÜVENLĠĞĠ : 
 

a. Ġç kalite kontrol programı uygulaması ile her gün iki seviyeli kontrol örnekleri çalışılarak günlük ve günler arası 
performans denetlenmektedir. 

b. DıĢ 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. Üyesi 
olduğumuz eksternal kalite kontrol programlarının (KBUDEK, BİORAD, ECAT, OWA, RİQAS vb.) belirlediği takvim 
günlerinde program dâhilinde olan testler için eksternal kalite kontrol serumları hasta testleriyle birlikte çalışılır. 
Laboratuvarımızda çalışılan testlerin tamamı eksternal kalite-kontrol programına dahildir.             Gelen sonuçlar 
laboratuar sorumlu uzmanı tarafından değerlendirilip uygun olmayan sonuç varsa düzeltici faaliyet başlatılır. Her yıl bu 
abone olunan dış kalite kontol programlarında değişiklikler olabilmektedir. 
 
 
 

Tablo 2: Laboratuvarımızda çalıĢılan testlerin hemoliz, lipemi ve bilirubinemiden etkilenme dereceleri 
 

Test Adı Hemoliz Lipemi Bilirubinen» 

Albumin ++   

ALP + ++  

ALT ++   
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AST ++   

Bilirubin ++ ++  

BUN ++   

Demir ++   

Ferritin +   

Fibrinojen  +  

Folik asit ++   

Fosfor ++   

Klor ++   

Kolesterol + + + 

Kortizol ++   

Kreatinin +  ++ 

LDH ++   

Potasyum ++ ++  

Protein    

Protrombin zamanı + +  

T3 +   

T4 +   

TSH +   

Trigliserid ++   

Ürik asit ++   

 
 
 

2.3 POSTANALĠTĠK SÜREÇ : 
2.3.1 Sonuç Gönderme ( Raporlama)     :Test sonuçları laboratuvarda uzman doktor tarafından onaylandığı zaman 
otomatik olarak HOS'a geçer ve poliklinik, acil ve servislerdeki bilgisayarlarda hasta sayfasında görülebilir. Test 
sonuçlarının yazıcı çıktıları da hastanın muayene olduğu birim sekreterleri tarafından hastaya verilir. 

 

Tablo.3. Rutin Laboratuarı Sonuç Çıkma Süreleri 
 

YAPILAN TETKİK SONUÇ ÇIKMA ZAMANI 

Rutin Biyokimya Sonuçları 
Sabah alınan kanlar aynı gün 14.00’de  
Öğleden sonra alınan kanlar ertesi gün 09.00’da 

Hemogram sonuçları(KAN SAYIMI) Sabah ve öğleden sonra alınan kanlar, alındıktan 1 saat sonra  

Tam idrar tahlili sonuçları Sabah ve öğleden sonra alınan idrarlar, alındıktan 1 saat sonra 

Sedimantasyon sonuçları Sabah ve öğleden sonra alınan kanlar, alındıktan 2 saat sonra 

Koagülasyon (PT, aPTT, fibrinojen) sonuçları  Sabah ve öğleden sonra alınan kanlar, alındıktan 1 saat sonra 

Hormon sonuçları  
Sabah alınan kanlar aynı gün 14.00’de 
Öğleden sonra alınan kanlar ertesi gün 09.00’da 

Biyokimya+hemogram+TĠT+Sedim+ 
PT,aPTT,ĠNR+Hormon 

Sabah alınan kanlar aynı gün 14.00’de  
Öğleden sonra alınan kanlar ertesi gün 09.00’da 

Kan alma saatleri  
  08.00-12.00 
  13.00-15.00 

NOT: Yukarıda belirtilen sonuç verme süreleri olağandışı durumlarda değişebilir. (yetersiz ve yanlış numuneler, otomasyon 

problemleri, cihaz arızaları ve cihaz bakımları gibi) 
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2.4 MESAĠ SAATLERĠ DIġINDA LABORATUVAR ĠġLEYĠġ SÜREÇLERĠ : 

2.4.1 Pre analitik, analitik ve post analitik süreçler rutin laboratuvarla benzerdir. 

a. Acil laboratuvarda hemogram, idrar tahlili,  gaitada gizli kan, idrarda gebelik testi (B-HCG), glukoz, üre, kreatinin, 
total bilirubin (pediatrik), amilaz, Na, K, Cl, ALT, AST,Ca,CRP, LDH, CK, CK-MB, troponin, APTT, PT, INR testleri 
çalışılmaktadır. 

b. Belirtilen testler dışında başka testler zorunlu olmadıkça yapılmaz. 

c. Servisten ve poliklinikten gelen kan örnekleri mesai saatleri içinde rutin laboratuvarda, mesai saatleri dışında acil 
laboratuvarda çalışılır. 

 
Tablo.4. Acil Laboratuvarı Sonuç Çıkma Süreleri 
 

Acil Biyokimya Kan alındıktan 1 saat  sonra  

Hemogram Kan alındıktan 30 dakika sonra 

Tam Ġdrar Tahlili  İdrar alındıktan 45 dakika sonra 

Biyokimya + Hemogram  Kan alındıktan 1 saat sonra 

Biyokimya + Hemogram + TĠT Kan ve idrar alındıktan 1 saat sonra 

Gaitada gizli kan Numune alındıktan 30 dakika sonra 

Hemogram+ TIT + Biyokimya + TroponinI Numune alındıktan 1 saat sonra 

PT-aPTT-INR  Numune alındıktan 1 saat sonra 

PT-aPTT-INR + TIT + Hemogram + Biyokimya + TroponinI Numune alındıktan 1 saat sonra 

 
 
2.5 LABORATUVAR GÜVENLĠĞĠ : 

2.5.1 Laboratuvarlarda güvenli çalışma için hastane ve laboratuvar ortamında kan yolu ile bulaşan enfeksiyonlardan 
korunmak için uyulması gereken standart/evrensel önlemler şunlardır : 
2.5.1.1 Tanısı ne olursa olsun her hasta/her klinik numune kan yolu ile bulaşan etkenlerle enfekte kabul edilerek ona 
göre önlem alınmalıdır. 
2.5.1.2 Hasta veya numune ile temastan önce ve sonra ellerinizi yıkayın. 
2.5.1.3 Kan ve vücut sıvıları ile temas etme ihtimali bulunan her durumda eldiven giyin, kullanılmış eldiveni tekrar 

kullanmayın. 
2.5.1.4 Laboratuvarda çalışırken koruyucu gömlek veya önlük giyin. 
2.5.1.5 Laboratuvar giysileri ve önlükler laboratuvar alanlarının dışında GĠYĠLMEMELĠDĠR. 
2.5.1.6 Kan veya vücut sıvılarının sıçrama ihtimali bulunan her durumda maske ve gözlük kullanın. 
2.5.1.7 Damlacık oluşturma ihtimali bulunan işlemleri mutlaka güvenlik kabini içinde gerçekleştirin. 
2.5.1.8 Asla ağızla pipetaj yapmayın. 
2.5.1.9 Tek kullanımlık malzemeleri ve işi biten numuneleri enfekte atık kutusuna atın. Yeniden kullanılacak malzemeyi 
uygun şekilde dezenfekte edin ve gerekiyorsa sterilize edin. 
2.5.1.10 Zorunlu kalmadıkça keskin ve kesici-delici eşyalar kullanmaktan kaçının. Şişe ve tüp kırığı gibi malzemeyi 
toplamak için maşa gibi aletler kullanın. 
2.5.1.11 Kesinlikle kullanılmış iğnenin kapağını kapatmaya, iğneyi yerine takmaya çalışmayın; delinmeye dayanıklı 
enfekte atık kabına atın. 
2.5.1.12 Çalışma ortamına dökülen veya saçılan kan veya diğer numuneleri 1/10 oranında dilüe edilmiş çamaşır suyu ile 
temizleyin. 
2.5.1.13 Çalışma alanında gereksiz madde ve aparatlar bulundurulmayın. 
2.5.1.14 Çalışmalar bitince tüm cihazlar ve tesisatı kapatın, kullanılan malzemeleri yerlerine koyun. 
2.5.1.15 Laboratuvarda yemek, içmek, sigara içilmesi ve laboratuvar malzemesini bu amaçla kullanmak güvenlik 

açısından yasaktır. 
2.5.1.16 Saçılma ve sıçramalara karşı vücudu kaplayan kıyafetler giyilmelidir. 
2.5.1.17 Deri yoluyla hastalıkların bulaşma riskinden dolayı laboratuvar ortamında çalışılırken açık yaralar mutlaka su 
geçirmez yara bandı ile kapatılmalıdır. 
2.5.1.18 Laboratuvar kapılarını güvenlik açısından her zaman kapalı tutun. 
2.5.1.19 Kimyasallar ve elektrikli cihazlar ön bilgilendirme ve risk değerlendirmesi yapıldıktan bulunduğu yerden başka 
bir yere taşınabilir. 
2.5.1.20 Bina ve laboratuvarların kolay ulaşılabilecek uygun yerlerine yangın söndürücüler konmalıdır. 
2.5.1.21 Bir yangın çıktığında yapılacak ilk iş olarak yangını haber verin. Yangının yayılmasını önlemek için kapıları 
kapatıp yardım isteyin. Yardım gelince yangın tüpleri ile olaya müdahale edilebilir. 
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2.5.1.22 Tüm atıklar sistem prosedürlerine göre uygun kaplara atılmalıdır. 
2.5.1.23 Laboratuvara çocukların girmesi yasaktır. 
2.5.1.24 Elektrik panolarını izinsiz açmayın. 
2.5.1.25 Kablo çekme veya diğer elektrik tadilatları için elektrik teknisyenlerine başvurun. 
2.5.1.26 Uzatma kablolarını kullanmaktan kaçınınız. Eğer kullanmanız mutlaka gerekiyorsa, topraklı ve sigortalı olanlarını 
kullanınız. Uzatma kabloları, kapıların altından, pencerelerden geçirilmemeli, tavana asılmalı veya diğer uzatma kablolarına 
takılmalıdır. 
2.5.1.27 Çalışma izni olmayan laboratuvara giremez. Çalışma izni olanlar beraberlerinde yetkisiz kişileri çalışma alanına 
alamaz. 
2.5.1.28 Kullanımı hakkında bilgi sahibi olmadığınız cihazlar için yardım isteyiniz, anlamadığınızı sorunuz, kullanımını 
bilmediğiniz cihazları çalıştırmaya çalışmayınız. 
 
 
 
 

3. LABORATUVAR TEST TANIMLARI : 
3.1 BĠYOKĠMYA TESTLERĠ : 
 

GLUKOZ  : 
 

ÇalıĢma Zamanı:  Her gün (7/24) 

Numune Alma Zamanı:  Rutinde 15:00'e kadar, Acil 7/24 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün , Acil 30 dakika 

Numune türü / Numune Kabı:  Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı Jelli Tüp 

Normal Değer Aralığı:  70 - 110 mg/dl ( Yetişkin) 

  20 -60 mg/dl ( Prematur) 

  30-60 mg/dl (Yenidoğan) 

  50-80 mg/dl (< 1 yas) 

  60-100 mg/dl (Çocuk) 

Klinik Yararı: Diabetes Mellitus (DM) tanı ve takibinde, hipoglisemi tanısında yararlıdır. 

Numune Ret Kriteri: Serumu ayrılmadan Sarı kapaklı biyokimya tüpünde beklemiş kan, hemolizli numune, yetersiz 
serum. Numunenin alınma saati yazılmamışsa. 
 

Panik Değer  : 
 

 Birim Alt Limit Üst Limit 

YetiĢkin mg/dL 40 450 

Yenidoğan mg/dL 30 300 
 

 

ÜRE   : 
ÇalıĢma Zamanı:  Her gün (7/24) 

Numune Alma Zamanı:  Rutinde 15:00'e kadar, Acil 7/24 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün, acil 30 dakika 

Numune türü / Numune Kabı:  Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı Jelli Tüp 

Normal Değer Aralığı:  Yetişkin : 17-43 mg/dl 

  Çocuk   : 12-35 mg/dl 

  Yenidoğan : 8-25 mg/dl 

Klinik Yararı: Dehidratasyon, şok, kanama, konjestif kalp yetmezliği, akut-kronik böbrek yetmezliği, glomerüler ve 

tübüler hastalıklar, üreter, mesane, üretra tıkanıklıkları, prostat hiperplazisi durumlarında artar. Asırı kusma, ishal, düşük 

protein alımı ve şiddetli karaciğer hastalıklarında azalır. 

Numune Ret Kriteri: Serumu ayrılmadan Sarı Kapaklı biyokimya tüpünde beklemiş kan, hemolizli numune, yetersiz      

serum. 
 

Panik Değer : 
 

 Birim Alt Limit Üst Limit 

YetiĢkin mg/dL   100 
 

KREATĠNĠN  : 
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ÇalıĢma Zamanı:  Her gün (7/24) 

Numune Alma Zamanı:  Rutinde 15:00'e kadar, Acil 7/24 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün, acil 30 dakika 

Numune türü / Numune Kabı:  Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı Jelli Tüp 

Normal Değer Aralığı:  0,6-1,3 mg/dl 

Klinik Yararı: Kas nekrozları, muskuler distrofiler, travma, polimiyelit durumlarında artar, İdrar kreatinin düzeyi ile birlikte 

glomerüler filtrasyon hızının hesaplanmasında kullanılır. Akut böbrek yetmezliğinin sınıflandırılmasında üre/kreatinin oranı 

yararlıdır. 

Numune Ret Kriteri: Serumu ayrılmadan Sarı Kapaklı biyokimya tüpünde beklemiş kan, hemolizli numune, yetersiz 

serum. 

Panik Değer : 
 

 Birim Alt Limit Üst Limit 

YetiĢkin mg/dL   13 
 

ÜRĠK ASĠT  : 
ÇalıĢma Zamanı:  Mesai saatlerinde 

Numune Alma Zamanı:  Rutinde 15:00'e kadar 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün 

Numune türü / Numune Kabı:  Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı Jelli Tüp 

Normal Değer Aralığı:  2,6-7,2 mg/dl 

Klinik Yararı: Gut, Lesh-Nyhan sendromu, miyeloproliferatif hastalıklar, kemoterapi alan lösemi-lenfoma hastaları, akut 

ve kronik böbrek yetmezliği, diüretik, salisilat kullanımı, ketoasidoz, laktik asidoz, kurşun-alkol intoksikasyonu, gebelik 

toksemisinde artar. 6- merkaptopurin, allopürinol kullanımı, renal tübüler absorbsiyon bozuklukları, Wilson hastalığı ve 

fanconi sendromunda azalır. 

Numune Ret Kriteri: Serumu ayrılmadan Sarı Kapaklı biyokimya tüpünde beklemiş kan, hemolizli numune, yetersiz 

serum. 
 

TOTAL PROTEĠN : 
ÇalıĢma Zamanı:  Mesai saatlerinde 

Numune Alma Zamanı:  Rutinde 15:00'e kadar 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün 

Numune türü / Numune Kabı:  Kırmızı ya da Sarı Kapaklı Jelli Tüp 

Normal Değer Aralığı:  6,4 - 8,2 mg/dl 

Klinik Yararı: Dehidratasyon, addison hastalığı, diabetik ketoasidoz, multipl myelomda artar, nefrotik sendrom, 

malabsorbsiyon, travma, geniş yanık ve karaciğer yetmezliğinde azalır. 

Numune Ret Kriteri: Hemolizli numune, eksik serum, serumu ayrılmadan Sarı kapaklı biyokimya tüpünde beklemiş kan, 

uzamış turnike uygulaması(protein düzeyini yükseltir) 
 

ALBUMĠN  : 
ÇalıĢma Zamanı:  Mesai saatlerinde 

Numune Alma Zamanı:  Rutinde 15:00'e kadar 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün 

Numune türü / Numune Kabı:  Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı Jelli Tüp 

Normal Değer Aralığı:  3,4 - 5 mg/dl 

Klinik Yararı: Dehidratasyonda artar, karaciğer hastalıkları, glomerulonefrit, malabsorbsiyon, yanık durumlarında azalır. 

Albumin negatif akut faz reaktanıdır ve akut ve kronik inflamatuar durumlarda azalır. 

Numune Ret Kriteri: Hemolizli numune, eksik serum, serumu ayrılmadan Sarı kapaklı biyokimya tüpünde beklemiş kan, 

uzamış turnike uygulaması 

 

BĠLĠRUBĠN (TOTAL) : 
ÇalıĢma Zamanı:  Mesai saatlerinde 

Numune Alma Zamanı:  Rutinde 15:00'e kadar 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün 

Numune türü / Numune Kabı:  Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı Jelli Tüp 

Normal Değer Aralığı: 0,00 - 1,00 mg/dl  
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  ( < 1 ay): 4,0- 8,0 mg/dl 

Klinik Yararı: Karaciğer ve safra kesesi fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. İntrahepatik ve ekstrahepatik 

safra yolları tıkanıkları hepatoselüler hasar, hemolitik hastalıklar, neonatal fizyolojik sarılık, Criggler - Najar sendromu, 

Gilbert hastalığı, Dubin Johnson Sendromu, fruktoz intoleransı ve hipotiroidizmde serum direk bilirubin düzeyi artar. 

Numune Ret Kriteri: Serumu ayrılmadan Sarı Kapaklı biyokimya tüpünde beklemiş kan, hemolizli numune, yetersiz 

serum. Oda ısısında ve ışıkta 30 dakika beklemiş örnek. 
 

Panik Değer : 
 

 Birim Alt limit Üst Limit 

Yenidoğan mg/dL - 15 

 
 
 

BĠLĠRUBĠN (DĠREKT) : 
ÇalıĢma Zamanı:  Mesai saatlerinde 

Numune Alma Zamanı:  Rutinde 15:00'e kadar 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün  

Numune türü / Numune Kabı:  Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı Jelli Tüp 

Normal Değer Aralığı:  Yetişkin: 0.00 -0,3 mg/dl,  

  ( < 1 ay): 0 - 2,0 mg/dl 

Klinik Yararı: Karaciğer ve safra kesesi fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. İntrahepatik ve ekstrahepatik 

safra yolları tıkanıklıkları hepatoselüler hasar, kolestaz, Dubin Johnson Sendromu, Rotor Sendromunda da artar. 

Numune Ret Kriteri: Serumu ayrılmadan Sarı Kapaklı biyokimya tüpünde beklemiş kan, hemolizli numune, yetersiz 

serum. 
 

Panik Değer: Yok 

Ġndirek Bilirubin = Total Bilirubin - Direk Bilirubin (~Total Bilirubinin %10'u) 
 

KOLESTEROL (TOTAL) : 
ÇalıĢma Zamanı:  Mesai saatlerinde 

Numune Alma Zamanı:  Rutinde 15:00'e kadar 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün  

Numune türü / Numune Kabı:  Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı Jelli Tüp 

Normal Değer Aralığı:  130 - 200 mg/dl   

Klinik Yararı: Koroner Arter Hastalığı, lipid metabolizması bozuklukları, DM, obezite, hipertansiyon gibi hastalıkların 

takibinde önemlidir. 

Numune Ret Kriteri: Hemolizli numune, uzamış turnike uygulaması 
 

Panik Değer: Yok 
 

HDL-KOLESTEROL : 
ÇalıĢma Zamanı:  Mesai saatlerinde 

Numune Alma Zamanı:  Rutinde 15:00'e kadar 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün  

Numune türü / Numune Kabı:  Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı Jelli Tüp 

Normal Değer Aralığı:  35-60 mg/dl 

Klinik Yararı: Koroner Arter Hastalığı, lipid metabolizması bozuklukları, DM, obesite, hipertansiyon gibi hastalıkların 

takibinde önemlidir. 

Numune Ret Kriteri: Hemolizli numune, uzamış turnike uygulaması 
 

Panik Değer: Yok 
 

LDL-KOLESTEROL : 
ÇalıĢma Zamanı:  Mesai saatlerinde 

Numune Alma Zamanı:  Rutinde 15:00'e kadar 

Numune türü/Numune Kabı:  Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı Jelli Tüp 

Normal Değer Aralığı: 59 - 150 mg/ dl 
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Klinik Yararı:  Koroner Arter Hastalığı, lipid metabolizması bozuklukları, DM, obesite, 

hipertansiyon gibi hastalıkların takibinde önemlidir. 

Numune red kriteri: Hemolizli numune, uzamış turnike uygulaması 
 

Panik Değer: Yok 
 

TRĠGLĠSERĠT  : 
ÇalıĢma Zamanı:  Mesai saatlerinde 

Numune Alma Zamanı:  Rutinde 15:00'e kadar 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün  

Numune türü / Numune Kabı:  Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı Jelli Tüp 

Normal Değer Aralığı: 30 - 200 mg/ dl 

Klinik Yararı: Koroner Arter Hastalığı, lipid metabolizması bozuklukları, DM, obezite, hipertansiyon gibi hastalıkların 

takibinde önemlidir. 

Numune Ret Kriteri: Hemolizli numune, uzamış turnike uygulaması 

Panik Değer. Yok 

 
SGPT(ALT) : 
ÇalıĢma Zamanı:  Her gün (7/24) 

Numune Alma Zamanı:  7/24  

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün, acil 30 dakika 

Numune türü / Numune Kabı:  Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı Jelli Tüp 

Normal Değer Aralığı:  30-65 U/L 

Klinik Yararı: Karaciğer fonksiyon testlerinden biridir. Karaciğer hastalıkları, safra yolları obstrüksiyonu, kas 

zedelenmeleri, muskuler distrofiler, akut pankreatit, konjestif kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği ve hepatotoksik ilaçlar, 

yoğun egzersiz, ayakta durma ALT düzeyinde artışa neden olur. 

Numune Ret Kriteri: Hemoliz 

Panik Değer: Yok 
 

 

SGOT(AST) : 
ÇalıĢma Zamanı:  Her gün (7/24) 

Numune Alma Zamanı:  7/24  

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün, acil 30 dakika 

Numune türü / Numune Kabı:  Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı Jelli Tüp 

Normal Değer Aralığı:  15-50 U/L 

Klinik Yararı: Miyokard İnfarktüsü, konjestif kalp yetmezliği, perikardit, miyokardit, hepatik konjesyon, viral-toksik 

hepatit, enfeksiyoz mononükleoz, Reye sendromu, kolanjit, tıkanma sarılığı, siroz da artar. Vitamin B6 eksikliğinde ve 

üremide azalabilir 

Numune Ret Kriteri: Hemoliz 

Panik Değer: Yok 

 
 
ALKALEN FOSFATAZ (ALP) : 
ÇalıĢma Zamanı:  Mesai saatlerinde 

Numune Alma Zamanı:  Rutinde 15:00'e kadar 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün  

Numune türü / Numune Kabı:  Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı Jelli Tüp 

Normal Değer Aralığı:  50 -136 U/L 

Klinik Yararı: Safra yolları patolojilerinde normalin 3-10 katı artış olabilir. Primer ve metastatik kemik tümörleri, rickets, 

osteomalazi, primer hiperparatrodizm, akromegali, paget hastalığı, kronik böbrek yetmezliği, akciğer infarktı, ince barsak 

hastalıkları, siroz, akut / kronik pankreatit, akciğer, meme, kolon ve over tümörlerinde, kalp yetmezliğine bağlı hepatik 

konjesyonda, gebeliğin 3. trimesterinde artar. Hipotroidi, hipofosfatemi, vitamin C eksikliği, şiddetli anemi ve 

kwashiorkorda azalır. 

Numune Ret Kriteri: Hemoliz 

Panik Değer: Yok 
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GGT (GAMA GLUTAMĠL TRANSFERAZ) : 
ÇalıĢma Zamanı:  Mesai saatlerinde 

Numune Alma Zamanı:  Rutinde 15:00'e kadar 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün 

Numune türü / Numune Kabı:  Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı Jelli Tüp 

Normal Değer Aralığı:  5-85 U/L 

Klinik Yararı: Kronik alkol alımına bağlı karaciğer hasarında erken artış gösterir. Karaciğer tümörlerinde çok yükselir. 

Alkalen Fosfatazın da yükseldiği karaciğer/kemik patolojilerinin ayırıcı tanısında yararlıdır (özellikle çocukluk çağında). 

Obstruktif safra ve safra yolları hastalıklarında da artar. 

Numune Ret Kriteri: Hemoliz 

Panik Değer; Yok 

 

 

 
KREATĠN KĠNAZ (CK)  : 
ÇalıĢma Zamanı:  Her gün (7/24) 

Numune Alma Zamanı:  7/24 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün, acil 30 dakika 

Numune türü / Numune Kabı:  Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı Jelli Tüp 

Normal Değer Aralığı:  45-170 U/L 

Klinik Yararı: İskelet ve kalp kasında dejenerasyona yol açan durumların değerlendirilmesinde kullanılır. AMI, progressif 

muskuler distrofi, polimiyozit, yanıklar, travma, ağır egzersiz, status epileptikus, post-op. dönem yaygın beyin enfarktüsü, 

gebeliğin son dönemleri ve doğum, malign hipertemi, İ.M. enjeksiyonlar, konvülsiyonlar ve kardiyak defibrilasyon 

sonrasında CK düzeyi artar. 

Numune Ret Kriteri: Hemoliz 

 
TROPONĠN T (HS) : 
ÇalıĢma Zamanı:  Her gün (7/24) 

Numune Alma Zamanı:  7/24 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün, acil 30 dakika 

Numune türü / Numune Kabı:  Serum, Plazma veya Tam kan / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı Jelli Tüp veya EDTA’lı 

mor kapaklı tüp (Çalışılan cihaza göre değişebilir.) 

Normal Değer Aralığı:  0.014 ng/ml  

Klinik Yararı: AMI sonrasındaki ilk 48 saat içinde hemen hemen CK-MB kadar duyarlıdır. %85’ten fazla oranda CK-MB ile 

uyumludur. Göğüs ağrısının başlamasından sonraki 8. saatten sonra duyarlılık %100’e ulaşır. 6 gün boyunca yüksek 

duyarlılığa sahiptir.  

Numune Ret Kriteri: Hemoliz veya Pıhtılı kan 

Panik Değer : 

 

Birim Alt limit Üst Limit 

µg/L - 0.052 

 

 

 
LDH (LAKTAT DEHĠDROGENAZ) : 
ÇalıĢma Zamanı:  Her gün (7/24) 

Numune Alma Zamanı:  7/24 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün, acil 45 dakika 

Numune türü / Numune Kabı:  Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı Jelli Tüp 

Normal Değer Aralığı:  50-250 U/L 

Klinik Yararı: Kalp ve karaciğer hastalıklarının tanısında kullanılır. AMI, megaloblastik ve pernisiyöz anemi, karaciğer 

hastalıkları, şok, hipoksi, siroz, obstrüktif sarılık, böbrek hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, konjestif kalp 

yetmezliği, lösemi, hemolitik anemi, orak hücreli anemi, lenfoma, renal enfarktüs ve akut pankreatitte LDH düzeyi artar. 

Numune Ret Kriteri: Hemoliz 
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Panik Değer : Yok 

 

 

 
POTASYUM (K+) : 
ÇalıĢma Zamanı:  Her gün (7/24) 

Numune Alma Zamanı:  7/24 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün, acil 30 dakika 

Numune türü / Numune Kabı:  Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı Jelli Tüp 

Normal Değer Aralığı:  3,5 – 5,1 mmol/L 

Klinik Yararı: Yüksek doz insülin kullanılması, alkaloz, hiperaldosteronizm, renal tubuler asidoz, diüretikler, kusma, diare, 

aşırı laksatif kullanımında azalır. Hücresel yıkım, travma, hemoliz, asidoz, insülin eksikliği, renal yetmezlik, 

hipoaldosteronizmde artar. 

Numune Ret Kriteri: Hemolizli numune, uzamış turnike uygulaması 

Panik Değer : 

 
 

 Birim Alt Limit Üst Limit 

YetiĢkin-çocuk mmol/L 2.8 6.5 

Yenidoğan mmol/L 2.5  8 
 

 
SODYUM ( Na+) : 
ÇalıĢma Zamanı:  Her gün (7/24) 

Numune Alma Zamanı:  7/24 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün, acil 30 dakika 

Numune türü / Numune Kabı:  Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı Jelli Tüp 

Normal Değer Aralığı:  136– 145 mmol/L 

Klinik Yararı: Diare, kusma, diüretik kullanımı, hipoaldosteronizm, uygunsuz ADH salınımı, konjestif kalp yetmezliği, siroz, 

nefrotik sendrom, yanık, travma durumlarında azalır. Ateş, egzersiz, Diabetes İnsipitus, akut böbrek yetmezliği, 

hiperaldosteronizm, diare, kusma durumlarında artar. 

Numune Ret Kriteri: Hemoliz 

Panik Değer : 

 
 

Birim Alt limit Üst Limit 

mmoI/L 120  160 

 

 
KLORÜR (Cl-)  : 
ÇalıĢma Zamanı:  Her gün (7/24) 

Numune Alma Zamanı:  7/24 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün, acil 30 dakika 

Numune türü / Numune Kabı:  Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı Jelli Tüp 

Normal Değer Aralığı:  98 – 107 mmol/L 

Klinik Yararı: Elekrolit dengesi ve asit baz ile su metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır. Dehidratasyon, renal 

tübüler asidoz, akut böbrek yetmezliği, diabetes insipidus, salisilat inoksikasyonu ve respiratuvar alkalozda serum Cl düzeyi 

artarken aşırı kusma, aldosteronizm, respiratuvar asidoz ve su intoksikasyonu gibi durumlarda ise Cl düzeyi düşer. 

Numune Ret Kriteri: Hemoliz 

Panik Değer : 

 
 

Birim Alt limit Üst Limit 

mmol/L 75  130 
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KALSĠYUM (Ca++) : 
ÇalıĢma Zamanı:  Her gün (7/24) 

Numune Alma Zamanı:  Her gün (7/24) 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün, acil 30 dakika 

Numune türü / Numune Kabı:  Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı Jelli Tüp 

Normal Değer Aralığı:  8,5 – 10,1 mg/ dl 

Klinik Yararı: Çeşitli endokrin ve metabolik bozuklukların değerlendirilmesinde kullanılır. Primer ve tersiyer 

hiperparatiriodizm, kemik metastazları, çeşitli maligniteler, polisitemia vera, feokromasitoma, sarkoidozis, vitamin D 

intoksikasyonu süt/alkali sendomu, tirotoksikozis, akromegali ve dehidratasyona neden olan durumlarda serum Ca düzeyi 

artar. Hipoparatiroidizm, Vitamin D eksikliği, kronik böbrek yetmezliği, magnezyum eksikliği, akut pankreatit, 

hiperfosfatemi, sistinozis, osteomalazi, alkolizm, hepatik siroz ve hipoalbuminemi durumlarında serum Ca düzeyi azalır. 

Ayrıca total Ca düzeyi kandaki protein konsatrasyonundan da etkilenir. Protein miktarı 1g/dl artarsa, kalsiyum miktarı 

yaklaşık 0.8 mg/dl azalır. 

Numune Ret Kriteri: Hemoliz 

Panik Değer : 
 

Birim Alt limit Üst Limit 

mg/ dl 6  13 

 
 
AMĠLAZ : 
ÇalıĢma Zamanı:  Her gün (7/24) 

Numune Alma Zamanı:  7/24 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün, acil 30 dakika 

Numune türü / Numune Kabı:  Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı Jelli Tüp 

Normal Değer Aralığı:  25– 115 U/L  
 

Klinik Yararı: Akut pankreatitte tanıya yardımcıdır Tükrük bezleri ve fallop tüplerinin inflamatuar durumlarında, 

makroamilazemide artabilir. 

Numune Ret Kriteri: Hemoliz, ikter, lipemik numune 

Panik Değer : 

 

Birim Alt limit Üst Limit 

U/L   500 

 
 

FOSFOR : 
ÇalıĢma Zamanı:  Mesai saatlerinde 

Numune Alma Zamanı:  Rutinde 15:00'e kadar 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün  

Numune türü / Numune Kabı:  Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı Jelli Tüp 

Normal Değer Aralığı:  2,5 – 4,9 mg/dl 

Klinik Yararı: Hipoparatroidi, kronik böbrek yetmezliğinde artar. Primer hiperparatrodizm, vitamin D eksikliği, 

malabsorbsiyon, diabetik ketoasidozda azalır. 

Numune Ret Kriteri: Hemoliz, ikter, lipemi 

Panik Değer : 

 
 

Birim Alt limit Üst Limit 

mg/dL  1  10 
 

 
 
MAGNEZYUM : 
ÇalıĢma Zamanı:  Mesai saatlerinde 

Numune Alma Zamanı:  Rutinde 15:00'e kadar 
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Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün  

Numune türü / Numune Kabı:  Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı Jelli Tüp 

Normal Değer Aralığı:  1,8 – 2,4 mg/dl 

Klinik Yararı: Böbrek yetmezliği (GFR 30 ml /dk’ya yaklaştığında), tedavi öncesinde diabetik koma, hipotiroidizm, addison 

hastalığı, yüksek miktarlarda deniz suyu yutma gibi durumlarda artar; hemen hemen her zaman gastrointestinal veya 

renal bozukluğa bağlı olan durumlarda azalır. 

Numune Ret Kriteri: Hemoliz, ikter, lipemi 

 
 
DEMĠR (IRON)  : 
ÇalıĢma Zamanı:  Mesai saatlerinde 

Numune Alma Zamanı:  Rutinde 15:00'e kadar 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün  

Numune türü / Numune Kabı:  Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı Jelli Tüp 

Normal Değer Aralığı:  35 – 150 µg/dl 

 

Klinik Yararı: Her türlü anemi, demir eksikliği, talasemi sideroblastik anemi ve demir zehirlenmesinin 

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

zehirlenmesi, akut hepatitler, vitamin B6 eksikliği, talasemi, tekrarlayan transfüzyonlar ve akut demir zehirlenmesinde 

serum demir düzeyi yükselirken, demir eksikliği anemisi, akut ve kronik enfeksiyonlar, hipotiroidizm ve post-op 

dönemlerde serum demir düzeyi düşer. 

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

Panik Değer : Yok 

 

DEMĠR BAĞLAMA KAPASĠTESĠ (IBCT)  : 
ÇalıĢma Zamanı:  Mesai saatlerinde 

Numune Alma Zamanı:  Rutinde 15:00'e kadar 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün  

Numune türü / Numune Kabı: Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı Jelli Tüp 

Normal Değer Aralığı:  250 – 450 mg/dl 

 

Klinik Yararı: Serum demir düzeylerinin değerlendirilmesinde kullanılır Hipokrom anemiler, akut hepatitler ve gebeliğin 

son dönemlerinde TIBC artarken, demir eksikliğine bağlı olmayan anemiler, kronik enfeksiyonlar, maligniteler, siroz, 

hemokromatozis, renal hastalıklar ve talasemilerde IBCT düşer. 

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

Panik Değer : Yok 

 
 
TOKLUK KAN ġEKERĠ : 
ÇalıĢma Zamanı:  Mesai saatlerinde 

Numune Alma Zamanı:  Rutinde 15:00'e kadar 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün  

Numune türü / Numune Kabı: Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı Jelli Tüp 

Normal Değer Aralığı:  Tokluk kan şekerine bakılırken hasta doyuncaya kadar yemek yedikten 2 saat 

sonraki kan şekeri seviyesi ölçülür. 2. saat değeri < 140 mg/dl olmalıdır. 
 

Klinik Yararı:  Şüpheli DM tanısında, DM’li hastaların takibinde yararlıdır. 

Numune Ret Kriteri: Uygun saatte alınmamış numune, 30 dakikadan uzun beklemiş numune, hemoliz, yetersiz serum. 

Panik Değer : Yok 
 

 
 
 
 
GLUKOZ TARAMA TESTĠ 50 g : 
ÇalıĢma Zamanı:  Mesai saatlerinde 
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Numune Alma Zamanı:  Yükleme için 50g glukoz ılık suda çözülür ve 5 dakikada hastaya içirilir. İçimi takip 

eden 1. saatin sonunda kan örneği alınır. 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün 

Numune türü / Numune Kabı:  Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı Jelli Tüp 

Normal Değer Aralığı:  140mg/dl. 

 

Klinik Yararı: 16 – 24 gebelik haftalarında gestasyonel diabet tarama testi olarak kullanılır. Test sonucu 140> mg/dl 

çıkarsa hastaya 100 gr'lık OGTT uygulanır. 

 

Numune Ret Kriteri: Hastanın yüklemeyi uygun şekilde yapamaması, kan alma saatlerine uyulmaması, kusma, yükleme 

süresince su haricinde sıvı alımı, 24- 28. hafta dışındaki gebeler, 30 dakikadan uzun beklemiş numune, hemoliz. 

Panik Değer : Yok 

 
ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTĠ 75 g (OGTT) : 

ÇalıĢma Zamanı:  Mesai saatlerinde  

Numune Alma Zamanı:  Açlık kan şekeri 115 mg/dl ya da postprandiyal kan şekeri (120. dk.) 140 mg/dl 

olan hastalarda yapılması tercih edilir. Hastanın ağır stres, akut serebral ve kardiyak olaylar, uzun süreli aktivite, 

enfeksiyon gibi OGTT’yi etkileyebilecek bir sorunun olmamasına dikkat edilmelidir. Akut hastalıkların geçmesi beklenmeli, 

çok gerekli olmayan tedaviler kesilmelidir. Hastaya test yapılmadan 3 gün öncesinden 200 gr/gün karbonhidratlı bir diyet 

verilmelidir. Hastaya kahve ve sigara içmemesi önerilmelidir. Numune alınması için 10 – 16 saatlik sabah açlığı gereklidir. 

Açlık örneği alındıktan sonra hastaya 400-500ml su içinde 75 gr glikoz içeren solüsyon 5 dk içerisinde içirilir, 30, 60, 90 ve 

120 dk'larda tekrar kan örneği alınır. Test sırasında hasta sakin ve dinlenme durumunda olmalıdır. Su, sigara ve ilaç dahi 

hiçbir şey yiyip içmemelidir. Bulantı, kusma olması durumunda test sonlandırılır. 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün 

Numune türü / Numune Kabı:  Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı Jelli Tüp 

Normal Değer Aralığı:  Açlık: 126-145 mg/dl 

 30.dk: 110 – 170 mg/dl 

 60.dk: 120 – 170 mg/dl 

 90 dk: 110 – 140 mg/dl 

 120dk:70 – 129 mg/dl 

 2. saat ve diğer sonuçlardan (30, 60, 90 dk) en az birinin 200 mg/dl'den yüksek 

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

ise OGTT yapılmamalıdır. 

 

Klinik Yararı: Açlık kan şekeri değeri 126-140mg/dl arasında olan gebe olmayan, erişkin hastalarda DM veya bozuk glikoz 

toleransı tanısı koymak için uygulanan testtir. 

 

Numune Ret Kriteri: Hastalara teste başlamadan 3 gün öncesinden en az 150 g/gün karbonhidrat içeren normal bir 

beslenme uygulanır. Hastanın yüklemeyi uygun şekilde yapamaması, kan alma saatlerine uyulmaması, kusma, yükleme 

süresince su haricinde sıvı alımı, gıda alımı, sigara içilmesi, 30 dakikadan uzun beklemiş numune, hemoliz. 

Panik Değer : Yok 

 

C-REAKTĠF PROTEĠN (CRP) : 
ÇalıĢma Zamanı:  Mesai saatlerinde 

Numune Alma Zamanı:  Rutinde 15:00'e kadar 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün  

Numune türü / Numune Kabı:  Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı Jelli Tüp 

Normal Değer Aralığı:  0,00 – 5 mg/L 

Klinik Yararı: İnfeksiyon, doku hasarı ve hücresel nekrozda artar. En duyarlı akut faz reaktanıdır ancak özgüllüğü zayıftır. 

Tekrarlanan ölçümleri Romatoid Artrit gibi inflamatuar hastalıkların takibinde yararlıdır. 

Numune Ret Kriterleri: Hemoliz 

Panik Değer  : Yok 
 
ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTĠ 100 g (OGTT) 
ÇalıĢma Zamanı:  Mesai saatlerinde 
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Numune Alma Zamanı:  Numune alınması için 10 – 12 saatlik sabah açlığı gereklidir. Kahve ve sigaraya 

izin verilmez. Açlık örneği alındıktan sonra hastaya 400 – 500 ml su içinde 100 gr glikoz içeren solüsyon 5 dk içerisinde 

içirilir. 1., 2. ve 3. saatlerde kan örneği alınır. Test sırasında hasta sakin ve dinlenme durumunda olmalıdır. Su, sigara ve 

ilaç dâhil hiçbir şey yiyip içmemelidir. Bulantı kusma olması durumunda test sonlandırılır. 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün 

Numune türü / Numune Kabı:  Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı Jelli Tüp 

Normal Değer Aralığı:  Açlık: 105 mg/dl 

 1.Saat: 190 mg/dl 

 2.Saat: 165 mg/dl 

 3.Saat: 145 mg/dl 

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

 

Klinik Yararı: Gizli, süpheli DM olanlarda, Glukoz tarama testi bozuk gebelerde gestasyonel DM tanısında ve reaktif 

hipoglisemi tanısında yararlıdır. 50 gr. Glikoz yükleme testi sonucu > 140 mg/dl çıkarsa hastaya 100 gr.lık OGTT uygulanır. 

Numune Ret Kriteri: Serumu ayrılmadan kırmızı kapaklı biyokimya tüpünde beklemiş kan, 

hemolizli numune, yetersiz serum, diyet listesine uyulmaması. 

Panik Değer : Yok 

 

HEMOGLOBĠN A1C : 
ÇalıĢma Zamanı:  Mesai saatlerinde  

Numune Alma Zamanı:  Rutinde 15:00'e kadar 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün 

Numune türü / Numune Kabı: Tam kan / EDTA’lı mor kapaklı tüp 

Normal Değer Aralığı:  %4-8 

Klinik Yararı:  Terapötik doz ve uzun süreli kan glukoz düzeyi kontrolü ile diabetik hastanın uyumunun takibinde 

kullanılır.  

Numune Ret Kriteri: Pıhtılı kan 

 Panik Değer : Yok  

 

ASO  : 
ÇalıĢma Zamanı:  Mesai saatlerinde 

Numune Alma Zamanı:  Rutinde 15:00'e kadar 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün  

Numune türü / Numune Kabı:  Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı Jelli Tüp 

Normal Değer Aralığı:  0,00 – 200 IU/ ml 

Klinik Yararı: A grubu β hemolitik streptekoklara bağlı gelişen hastalıklarda artar. 

Numune Ret Kriterleri: Hemoliz 

Panik Değer : Yok 

 
 
ROMATOĠD FAKTÖR (RF) : 
ÇalıĢma Zamanı:  Mesai saatlerinde 

Numune Alma Zamanı:  Rutinde 15:00'e kadar 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün  

Numune türü / Numune Kabı:  Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı Jelli Tüp 

Normal Değer Aralığı:  0-20 IU/ ml 

Klinik Yararı: Romatoid artrit ve bazı inflamatuar durumlarda artabilir. 

Numune Ret Kriterleri: Hemoliz 

Panik Değer : Yok 

 

 

 

 

 
3.2 HEMATOLOJĠ TESTLERĠ : 
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3.2.1 TAM KAN SAYIMI (HEMOGRAM) 
 

ÇalıĢma Zamanı:  Her gün 

Numune Alma Zamanı:  7/24 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün (7/24) (Acil 30 dakika) 

Numune Türü:  EDTA'lı tam kan 

Numune Miktarı:  2 ml 

Numune Kabı:  Mor kapaklı tüp 

Klinik Yararı: Anemi ve diğer hematolojik hastalıklar, enfeksiyon, kanama bozuklukları, alerjik durumların 

değerlendirilmesinde yararlıdır. 

Numune Ret Kriterleri: Numunenin pıhtılı olması, yetersiz numune 
 

Normal Değer Aralığı YetiĢkin 

 Alt Üst 

WBC 103 / mm3 4.60 10.20 

Nötrofil 103 / mm3 2.00 6.90 

Lenfosit 103 / mm3 0.60 3.40 

Monosif 103 / mm3 0.00 0.90 

Eosinofil 103 / mm3 0.00 7.00 

Bazofil 103 / mm3 0.00 0.20 

RBC 106 / mm3 
4.04 6.13 

Hb g/dL 12.20 18.10 

Htc % 37.7 53.7 

MCV µm3  80 97 

MCH pg 27.0 31.20 

MCHC g/dL 31.80 35.40 

RDW % 11.60 16.00 

PLT 103 / mm3 
142.00 424.00 

PDW % 0.00 99.90 

PCT % 0.00 9.99 

WBC 103  / mm3 
  

Nötrofil % 37.00 80.00 

Lenfosit % 10.00 50.00 

Monosif % 0.00 12.00 

Eosinofil % 0.00 7.00 

Bazofil % 0.00 2.50 

 

 

PANĠK DEĞERLER: Birimler Alt Sınır Üst Sınır 

Hematokrit % 20 60 

Hemoglobin g/dl 7 20 

Lökosit Hücre sayısı 1500 35.000 

Trombosit Hücre sayısı 40.000 1.000.000 

aPTT sn - 100 

PT sn - 45 

INR  - 5.5 

 

3.2.2 SEDĠMANTASYON (ESR) : 
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ÇalıĢma Zamanı:  Mesai saatlerinde 

Numune Alma Zamanı:  Rutinde 15:00'e kadar 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün  

Numune türü / Numune Kabı:  Sitratlı kan/Siyah kapaklı sedimantasyon tüpü 

Numune Miktarı:  2 ml 

Normal Değer Aralığı:  0-20 mm/saat 

Klinik Yararı: Enfeksiyon ve diğer inflamatuvar durumlarda artar 

Numune Ret Kriterleri: Hemoliz, aşırı lipemi, pıhtılı olması, yetersiz/fazla numune 

Panik Değer : Yok 

 

3.2.3 PROTROMBĠN ZAMANI ( PT) : 
ÇalıĢma Zamanı:  Her gün (7/24) 

Numune Alma Zamanı:  7/24 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün (acil olan numuneler 1 saat sonra) 

Numune türü / Numune Kabı:  Plazma / Sitratlı-Mavi kapaklı tüp 

Normal Değer Aralığı:  11 – 14 sn 

Klinik Yararı: Kanama- pıhtılaşma bozukluklarının değerlendirilmesinde kullanılır. 

Numune Ret Kriteri: Hemolizli, pıhtılı numune, yetersiz veya fazla miktarda alınmış numune, lipemik olması 

Panik Değer : 

 
 

Birim Alt limit Üst Limit 

saniye   45 

 

3.2.4 PARSiYEL TROMBOLASTiN ZAMANI (aPTT) : 
ÇalıĢma Zamanı:  Her gün (7/24) 

Numune Alma Zamanı:  7/24 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün (acil olan numuneler 1 saat sonra) 

Numune türü / Numune Kabı:  Plazma / Sitratlı-Mavi kapaklı tüp 

Normal Değer Aralığı:  26 – 40 sn 

Klinik Yararı: Kanama- pıhtılaşma bozukluklarının değerlendirilmesinde kullanılır. 

Numune Ret Kriteri: Hemolizli, pıhtılı numune, yetersiz veya fazla miktarda alınmış numune, lipemik olması 

Panik Değer : 

 
 

Birim Alt limit Üst Limit 

saniye   100 

 

 

3.2.5 KAN GRUBU TAYĠNĠ : 
ÇalıĢma Zamanı:  Her gün (7/24) 

Numune Alma Zamanı:  7/24 

Sonuç Verme Zamanı:  30 dakika 

Numune türü / Numune Kabı:  Sitratlı, EDTA’lı kan / Mor Kapaklı Tüp 

Klinik Yararı: Kan grubu tayini 

Numune Ret Kriterleri: Tüp üzerinde gerekli bilgilerin eksikliği Numunenin pıhtılı olması, hemolizli olması 

 

 
3.3 ĠDRAR ANALĠZĠ : 

ÇalıĢma Zamanı:  Her gün (7/24) 

Numune Alma Zamanı:  7/24 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün numune verildikten 1 saat sonra (acilde 45 dk sonra) 

Numune türü / Numune Kabı:  Spot idrar (orta idrar tercih edilir) / Non-steril idrar bardağı, bebekler için 

pediatrik idrar torbası 
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Normal Değer Aralığı: 
 

Ġdrar Biyokimyası Normal Değerler 

Ürobilinojen Normal 

Glukoz Negatif 

Bilirubin Negatif 

Keton Negatif 

Protein Negatif 

Nitrit Negatif 

Dansite 1000-1030 

pH 5-8 

Eritrosit 0-3 

Lökosit 0-5 

 

Klinik Yararı: İdrarda patolojik bulgulara neden olan hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır.  

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

menstruasyon zamanında verilmesi 

Panik Değer : (+++) Glukoz,  (+++) Keton Patolojik kristaller (Ürat, sistein, lizin) 

 
 

3.4 HORMON TESTLERĠ : 
 

 
ANTĠ-TPO : Anti Tiroid Peroksidaz (Anti-TPO) 
ÇalıĢma Zamanı:  Mesai saatlerinde 

Numune Alma Zamanı:  Rutinde 15:00'e kadar 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün  

Numune türü / Numune Kabı: Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı JelliTüp 

Normal Değer Aralığı:  < 35 IU/mL 

Klinik Yararı Anti-TPO, tiroid hücrelerinde hormon sentezleyen spesifik peroksidaza karşı oluşan IgG sınıfı bir antikordur. 

Otoimmün tiroid hastalıklarının (Hashimato troiditi, idiopatik miksödem, Graves hastalığı vb) tanısında kullanılır. Yüksek 

TSH ve tiroid mikrozomal antikorları kronik otoimmün tiroiditis (Hashimato) tanısında altın standarttır.  

Numune Ret Kriteri: Yetersiz Numune, Hemoliz 

Panik Değer: Yok 
 
ANTĠ-TG : Anti Tirolobulin Antkior (Anti-TG) 
ÇalıĢma Zamanı:  Mesai saatlerinde 

Numune Alma Zamanı:  Rutinde 15:00'e kadar 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün  

Numune türü / Numune Kabı: Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı JelliTüp 

Normal Değer Aralığı:  < 60 IU/mL 

Klinik Yararı TgAb, organizmanın immün sistemi tarafından, Tgb’ye karşı üretilen proteindir. IgG sınıfı bir antikordur. 

Otoimmün tiroid hastalıklarında serum düzeyleri yükselir. Hashimato ve Graves gibi otoimmun tiroid hastalıklarının 

değerlendirilmesi; bu hastalıkların tiroiditlerden ayırt edilmesinde yardımcı olur. 

Numune Ret Kriteri: Yetersiz Numune, Hemoliz 

Panik Değer: Yok 
 
 
SERBEST T3 (FT3) : 
ÇalıĢma Zamanı:  Mesai saatlerinde 

Numune Alma Zamanı:  Rutinde 15:00'e kadar 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün  
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Numune türü / Numune Kabı:  Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı Jelli Tüp 

Normal Değer Aralığı:  2,50– 3.9 pg/mL 

Klinik Yararı: Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Hipertiroidizm ve T3 tirotoksikozunda serum FT3 

düzeyi artarken hipotioidizmde azalır. Ayrıca kronik hastalığı olan veya uzun süre hastanede yatmış olan kişiler ötiroid 

olsalar bile FT3 düzeyi düşük bulunabilir. 

Numune Ret Kriteri          : Hemoliz 

Panik Değer              : Yok 
 

 
SERBEST T4 (FT4) : 
ÇalıĢma Zamanı:  Mesai saatlerinde 

Numune Alma Zamanı:  Rutinde 15:00'e kadar 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün  

Numune türü / Numune Kabı:  Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı Jelli Tüp 

Normal Değer Aralığı:  0.61 – 1.12 ng/dl 

Klinik Yararı: Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Hipertiroidizmde serum FT4 düzeyi artarken, 

hipotiroidizmde azalır. 

Numune Ret Kriteri: Hemoliz 

Panik Değer                                       : Yok 

 
TĠROĠD STĠMULAN HORMON (TSH)  : 
ÇalıĢma Zamanı:  Mesai saatlerinde 

Numune Alma Zamanı:  Rutinde 15:00'e kadar 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün  

Numune türü / Numune Kabı:  Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı Jelli Tüp 

Normal Değer Aralığı:  0,34 – 5.60 mU/L 

Klinik Yararı: Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde ve tedavi takibinde kullanılır. 

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

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

Numune Ret Kriteri: Hemoliz 

Panik Değer : Yok 

 
 
FERRĠTĠN  : 
ÇalıĢma Zamanı:  Mesai saatlerinde 

Numune Alma Zamanı:  Rutinde 15:00'e kadar 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün  

Numune türü / Numune Kabı:  Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı Jelli Tüp 

Normal Değer Aralığı:  30 – 400 ng/ml 

Klinik Yararı: Demir eksikliği anemisi, kronik hastalık anemisi, talasemi, hemokromatozis ve demir yükleme tedavisinin 

takibinde kullanılır. 

Numune Ret Kriteri: Hemoliz 

Panik Değer : Yok 

 

 
B-12  : 
ÇalıĢma Zamanı:  Mesai saatlerinde 

Numune Alma Zamanı:  Rutinde 15:00'e kadar 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün  

Numune türü / Numune Kabı:  Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı Jelli Tüp  

Normal Değer Aralığı:  191 – 863 pg/ml 

Klinik Yararı:  Myeloproliferatif hastalıklar, lökositoz, bazı karsinom olguları (özellikle karaciğer metastazlarında, üremide 

artabilir. Emilim bozukluğu, yetersiz alım (sıkı vejetaryan diyet) ve artmış gereksinim (gebelik, laktasyon gibi) durumlarda 

eksikliği ortaya çıkabilir. B12 eksikliğinde pernisiyöz anemi oluşur. 

Numune Ret Kriteri: Hemoliz 

Panik Değer : Yok 
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FOLĠK ASĠT : 
ÇalıĢma Zamanı:  Mesai saatlerinde 

Numune Alma Zamanı:  Rutinde 15:00'e kadar 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün  

Numune türü / Numune Kabı:  Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı Jelli Tüp 

Normal Değer Aralığı:  4,60 – 18,70 ng/ml 

Klinik Yararı: Pernisiyöz anemide (normal de olabilir), folik asit alımı sonrasında, vejetaryanlarda, hemolizli 

numunelerdeki yanlış yükselmelerde, kan nakli sonrasında artabilir. Emilim bozukluğu, yetersiz alım (malnütrisyon 

veya alkolizm) ve artmış gereksinim (gebelik, laktasyon, bebeklik gibi) durumlarda eksikliği ortaya çıkabilir. Folik 

asit eksikliğinde megaloblastik anemi oluşur. 

Numune Ret Kriteri: Hemoliz 

Panik Değer : Yok 

 
 
BETA HCG : 
ÇalıĢma Zamanı:  Mesai saatlerinde 

Numune Alma Zamanı:  Rutinde 15:00'e kadar 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün  

Numune türü / Numune Kabı: Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı JelliTüp 

Normal Değer Aralığı : < 5 mIU/ml  
 

Gebelik Birim Değer 

3-4. Hafta mlU/ml 9-130 

4-5. Hafta mlU/ml 75- 2.600 

5-6. Hafta mlU/ml 850-20.800 

6-7. Hafta mlU/ml 4.000- 100.000 

7-12. Hafta mlU/ml 11.500-289.000 

12-16. Hafta mlU/ml 18.300- 137.000 

16-29. Hafta mlU/ml 1.400-53.000 

29-41. Hafta mlU/ml 940- 60.000 

 

Klinik Yararı: Gebelik, ektopik gebelik durumlarında, mol hidatiform, koryokarsinom ve germ hücreli tümörlerde 

artar. 

Numune Ret Kriteri: Hemoliz 

Panik Değer : Yok 
 

LÜTEĠNĠZASYON HORMONU (LH) : 
ÇalıĢma Zamanı:  Mesai saatlerinde 

Numune Alma Zamanı:  Rutinde 15:00'e kadar 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün  

Numune türü / Numune Kabı: Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı JelliTüp 

Normal Değer Aralığı:  Folikuler :  2,4 - 12,60 mlu/ml 

 Midsiklus :  14 - 96 mlu/ml 

 Luteal :  1,0 - 11,4 mlu/ml 

 Menapozal :  7,7 - 59 mlu/ml 

 Erkek:  1,24 - 8,62 mlu/ml  

Klinik Yararı: Primer hipogonadizm, gonadotropin salgılayan hipofiz tümörleri, erken puberte, tam testiküler 

feminizasyon sendromu, menstrüel siklusun luteal fazı, menopozda artar. Sekonder hipogonadizm (hipofizer LH 

veya FSH eksikliği) hipotalamik tümörlerde de azalabilir. 

Numune Ret Kriteri: Hemoliz 

Panik Değer : Yok 
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FOLĠKÜL STĠMÜLAN HORMON (FSH) : 
ÇalıĢma Zamanı:  Mesai saatlerinde 

Numune Alma Zamanı:  Rutinde 15:00'e kadar 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün  

Numune türü / Numune Kabı: Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı JelliTüp 

Normal Değer Aralığı:  Folikuler :  3,5 - 12,50 mlu/ml 

 Midsiklus :  4,7 – 21,5 mlu/ml 

 Luteal :  1,70 - 7,70 mlu/ml 

 Menapozal :  25,8 – 134,8 mlu/ml 

 Erkek:  1,27 - 19,26 mlu/ml  

Klinik Yararı: Primer hipogonadizm, gonadotropin salgılayan hipofiz tümörleri, erken puberte, tam testiküler 

feminizasyon sendromu, menstrüel siklusun folliküler fazı, menopozda artar. Sekonder hipogonadizm (hipofizer LH veya 

FSH eksikliği) hipotalamik tümörlerde de azalabilir. 

Numune Ret Kriteri: Hemoliz 

Panik Değer: Yok 

 
ESTRADĠOL (E2) : 
ÇalıĢma Zamanı:  Mesai saatlerinde 

Numune Alma Zamanı:  Rutinde 15:00'e kadar 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün  

Numune türü / Numune Kabı: Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı JelliTüp 

Normal Değer Aralığı:  Folikuler :  12,5 - 166 pg/ml 

 Midsiklus :  85,80 – 498 pg/ml 

 Luteal : 43,80 - 211 pg/ml 

 Menapozal :  5 – 54,70 pg/ml 

 Erkek:  20 - 70 pg/ml 

Klinik Yararı: Puberte prekoks, amenore, ovulasyonu induksiyonun takibi ve erkeklerde jinekomastinin değerlendirilmesi 

için kullanılır. 

Numune Ret Kriteri: Hemoliz 

Panik Değer: Yok 
 

ĠNSÜLĠN : 
ÇalıĢma Zamanı:  Mesai saatlerinde 

Numune Alma Zamanı:  Rutinde 15:00'e kadar 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün  

Numune türü / Numune Kabı: Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı JelliTüp 

Normal Değer Aralığı:  2,6-24,9 uIU/ml 

Klinik Yararı Pankreasta bulunan Langerhans adacıklarının, β-hücrelerinde üretilen, iki disülfid köprüsüyle bağlı α- (21 

AA) ve β- (30 AA) zincirinden oluşan polipeptid yapıda bir hormondur. 

Kullanım Alanları; ß-hüre sekresyon fonksiyonu (insülin üretimi)’nun değerlendirilmesi, İnsülin Direnci veya hipogliseminin 

araştırılması, İnsülinoma tanısı 

Numune Ret Kriteri: Yetersiz Numune, Hemoliz 
 

Panik Değer: Yok 

 

PARATHORMON : 
ÇalıĢma Zamanı:  Mesai saatlerinde 

Numune Alma Zamanı:  Rutinde 15:00'e kadar 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün  

Numune türü / Numune Kabı: Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı JelliTüp 

Normal Değer Aralığı:  15-65 ng/L 

Klinik Yararı Paratiroid bezinden salgılanan ve tek polipeptid zincirden oluşan PTH, optimal Ca iyonu düzeylerinin 

düzenlenmesinde rol alır. PTH kemik ve böbrekler üzerindeki doğrudan etkileriyle iyonize kalsiyum seviyelerini yükseltir: 

Kemikten ekstraselüler sıvıya kalsiyum iyonu rezorbsiyonunu artırır. PTH, böbreklerde Ca2+ reabsorbsiyonunu ve D 

vitamini sentezini artırırken; fosfat, Na ve HCO3 absorbsiyonunu baskılar hem renal tübüler iyonize kalsiyum 

reabsorbsiyonunda hem de renal fosfat ekskresyonunda artışa neden olur. 
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Kullanım Alanları: •Hiperkalsemi ve hipokalseminin ayırıcı tanısı •Primer ve sekonder hiperparatiroidizm ve malignite 

kaynaklı hiperkalseminin değerlendirilmesi •Osteoporoz ve renal osteodistrofi dahil diğer metabolik kemik bozukluklarının 

değerlendirilmesi ve tedavilerinin takibi  

Arttığı Durumlar: •Primer hiperparatiroidizm (başlıca paratiroid bezlerdeki adenomlar) •Sekonder hiperparatiroidizm 

(böbrek yetmezliğine bağlı sekonder hiperparatiroidide, paratirod bezinin düşük kalsiyum ve D vitamini  PTH↑seviyeleri 

tarafından sürekli uyarılması  •Ektopik PTH üretimi (psödohiperparatiroidi) kaynaklı hiperkalsemi 

Azaldığı durumlar: •Malignite ya da diğer nedenlere bağlı hiperkalsemi, sarkoidoz, •Postoperatif tiroidektomi, metastatik 

kemik tümörleri, paratiroid bezinin otoimmün yıkımı •İdİyopatik ya da cerrahi sonrası hipoparatiroidide, düşük PTH 

seviyesi eşliğinde hipokalsemi görülür. 

Numune Ret Kriteri: Yetersiz Numune, Hemoliz 
 

Panik Değer: Yok 

 
PROGESTERON   
ÇalıĢma Zamanı:  Mesai saatlerinde 

Numune Alma Zamanı:  Rutinde 15:00'e kadar 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün  

Numune türü / Numune Kabı: Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı JelliTüp 

Normal Değer Aralığı:  Folikuler :  0,20 – 1,5 ng/ml 

 Luteal :   1,70 - 27 ng/ml 

 Menapozal :  0,10 – 0,10 ng/ml 

 Erkek:  0,10 – 0,84 ng/ml 

 Gebelikte  

 1. Trimester: 12.26- 81,80 ng/ml 

 2. Trimester : 11,11- 81,40 ng/ml 

 3. Trimester: 39,30- 387,80 ng/ml 

Klinik Yararı: Ovulasyon, Corpus luteum fonksiyonları ve gebelik plasental fonksiyonların değerlendirilmesi, ovulasyon 

induksiyon takibi, progesteron tedavisi takibi ve erken abortus riski olan hastaların takibinde kullanılır. 

Numune Ret Kriteri: Hemoliz 

Panik Değer: Yok 
 

 
TOTAL TESTOSTERON : 
ÇalıĢma Zamanı:  Mesai saatlerinde 

Numune Alma Zamanı:  Rutinde 15:00'e kadar 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün  

Numune türü / Numune Kabı: Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı JelliTüp 

Normal Değer Aralığı:  Kadın: 0,06 – 0,82 ng/ml 

 Erkek: 2,80 – 8 ng/ml 

Klinik Yararı: Adrenal hiperplazi, Adrenokortikol tümörler, testiküler feminizasyon, idiopatik hirsutizm ve virilizan over 

tümörlerinde total testosteron düzeyi artarken; Down sendromu, primer ve sekonder hipogonadizm, üremi, myotonik 

distrofi, karaciğer yetmezliği, kriptorşidizm ve puberte gecikmesin de ise total testosteron düzeyi düşer. 

Numune Ret Kriteri: Hemoliz 

Panik Değer: Yok 
 

 
 
PROLAKTĠN : 

ÇalıĢma Zamanı:  Mesai saatlerinde 

Numune Alma Zamanı:  Rutinde 15:00'e kadar 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün  

Numune türü / Numune Kabı: Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı JelliTüp 

Normal Değer Aralığı:  Gebe Olmayan Kadın: 4,79 – 23,30 ng/ml 

 Erkek: 4,04 – 15,20 ng/ml 

Klinik Yararı: İlaçlara bağlı (en yaygın neden) hipofiz lezyonları (prolaktinoma, hipofiz sapında kesi gibi) hipotalamik 

lezyonlar (sarkoidoz, kraniofaringioma gibi), hipotiroidizm, addison hastalığı, polikistik over sendromu, gebelik, laktasyon, 

KBY, karaciğer yetersizliği durumlarında artar. Hipopituitarizmde ve ilaç etkilerine bağlı olarak azalabilir. 
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Numune Ret Kriteri: Hemoliz 
 

Panik Değer: Yok 
 

TOTAL IgE : 
ÇalıĢma Zamanı:  Mesai saatlerinde 

Numune Alma Zamanı:  Rutinde 15:00'e kadar 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün  

Numune türü / Numune Kabı:  Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı Jelli Tüp 

Normal Değer Aralığı             :  1.31-165 ku/l 

Klinik Yararı: Atopik hastalıklar (ekzojen astım hastalarının %60’ı, saman nezlesi hastalarının %30’u, atopik egzema); 

parazit hastalıkları (ör. Askaris, kancalı kurt hastalığı, Echinococcus infestasyonları)’ında artar. Astımda normal veya düşük 

olabilir. Kalıtımsal eksiklikler, edinsel immün yetersizlik, non-IgE myelomu, ataksi telenjiektazi durumlarında azalır. 

Numune Ret Kriterleri: Hemoliz 
 

Panik Değer: Yok 
 

 

 

 

 

 

3.5 TÜMÖR BELĠRTEÇLERĠ  : 
ÇalıĢma Zamanı:  Mesai saatlerinde 

Numune Alma Zamanı:  Rutinde 15:00'e kadar 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün  

Numune türü / Numune Kabı: Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı JelliTüp 

Numune Ret Kriteri: Hemoliz 

                      Panik Değer  Yok 
                       GĠRĠġ 

a. Tümör Göstergesi  : Tümörün varlığına ve progresyonuna bağlı olan maddelerdir. 

b. Ġdeal Tümör Göstergesi  :İdeal tümör göstergesi,Sadece malignensi varlığında saptanmalı, Malignitenin 
yerine ve tipine spesifik olmalı, Varolan malign doku miktarı ile korele olmalı, Tümör üyüklüğündeki değişikliğe hassas 
olmalı, Laboratuvar açısından ölçümü ve maliyeti ucuz olmalıdır.  

c. Şu aşamada, hiçbir tümör göstergesi yukarıdaki kriterlerin hepsini birden  karĢılayamamaktadır. 
 

3.5.1 Tümör Göstergelerinin Klinik Kullanımı :Göstergeler, aşağıdaki amaçlardan bir veya daha fazlası 
için kullanılmaktadır: 

Tarama 

kısıtlı değeri vardır Tanı 

Prognoz 

Tedaviye yanıtın izlemi 
değerli fonksiyonları vardır. 

Erken nükslerin tespiti 

 
3.5.1.1 Genel olarak tümörlerin izlem ve tanısında veya prognozun tayininde kullanılabilen çok az gösterge 
vardır. Histolojik olarak tümör tanısı almış bir hastada, tümör göstergeleri yüksek bulunursa, o zaman bu gösterge 
tedaviye yanıtı izlemede ve erken nüksleri saptamada kullanılabilir. Muhtemelen sadece hCG, koryokarsinom için 
gösterge olarak kullanıldığında yukarıdaki bütün amaçlar için kullanılabilir. Amerika'da, tarama amaçlı kullanılması 
onaylanan tek tümör göstergesi, prostat kanseri için PSA'dır. 
 

CA 19-9 : 
Normal Değer Aralığı: 0-34 U/ml 

Klinik Yararı: 

CA 19-9 Seviyesinin Arttığı Durumlar 

Pankreatik kanserlerde (%70-100), hepatosellüler kanserlerde (%22-51), gastrik kanserlerde (%42) ve kolorektal 

kanserlerde (%20) artar. Pankeatik Kanserlerde taramada yararlı değildir. Erken (küçük) pankreatik kanserlerde CA19-

9'un sensitivitesi düşüktür.  

Pankeatik Kanserlerde CA 19-9, tümörün progresyonunu ve tedaviye yanıtını izlemede yararlıdır. Gastrik kanserli 

hastaların izleminde de yararlı olabilir. Pankreatektomiyi takiben artan düzeyleri erken nüksün tespitinde yararlıdır. 

Akut ve kronik pankreatit, kolestaz, siroz, akut kolanjit, ve kistik fibroz gibi benign durumlarda da artabilir Benign 

pankreatik hastalıklarda CA 19-9 düzeyleri, malign olanlara göre daha az artar ve genellikle 120 U/ml'yi geçmez.  
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CEA   : 
Normal Değer Aralığı: Sigara içen :Erkek: 0.52-6.3ng/Ml   Kadın: 0.42-4.8ng/mL 

Sigara içmeyen    :Erkek: 0.37-3.3ng/mL   Kadın: 0.21-2.5ng/mL 

CEA Düzeylerinin Yükseldiği Durumlar 

Hemen hemen her türlü adenokarsinom tipinde artmakla beraber, özellikle uzak metastazları olan kolon 

adenokarsinomunda artar. Ayrıca; meme, mide ve akciğer kanserlerinde de yükselebilir. Erken malignensilerin 

neredeyse hiçbirinde artmaz.  

Hepatit, siroz, alkolik karaciğer hastalığı, inflamatuar barsak hastalıkları (hem Crohn, hem de ülseratif kolitte), pankreatit, 

bronşit, amfizem ve renal hastalıklar gibi benign hastalıklarda da yükselebilir. Ayrıca, sigara içen sağlıklı bireylerde de 

artmış CEA düzeyleri gözlenebilir. 

Sensitivitenin düşük olması; kolorektal kanserlerin taraması amaçlı kullanımını kısıtlar. Semptomatik hastalarda sensitivitesi 

daha yüksektir. Ancak diğer tanısal işlemler (ör: kolonoskopi) tanıda CEA'nın önüne geçebilir. Diğer başka durumlarda da 

yükselebildiğinden kolorektal kanser tanısında çok sık kullanılmaz. 

Kolorektal kanserlerle ilgili olarak prognoz, erken nüksleri belirleme ve tedaviye yanıtın izleminde önerilmektedir. 

 

CA 15-3 : 
Normal Değer Aralığı: 0-25 U/ml 

CA 15-3 düzeylerinin yükseldiği durumlar 

Sağlıklı bireylerin %5-6’sında ve daha sık olarak özellikle hepatik orjinli benign hastalıklarda (yanlış pozitif sonuçların oranı 

%30) yükselebilir. Meme kanseri dışında over, karaciğer ve akciğer kanserlerinde de  yükselebilir. Ancak meme kanseri 

dışındaki kullanımı henüz tam olarak belirlenememiştir. 

CA 15-3 sağlıklı bireylerde ve benign hastalıklarda da artabildiğinden erken dönem meme kanserini yakalama olasılığı 

düşüktür ve tarama testi olarak kullanılmamalıdır. CA 15-3 meme kanseri tanısı koymak amaçlı da kullanılmamalıdır. 

Erken dönem meme kanserli hastalarda tümör göstergesi olarak sensitivitesi sadece %15-35'dir.  

Son verilere göre, CA 15-3'ün, özellikle sistemik tedavi alan meme kanserli hastalarda, tedaviye yanıtı izlemede 

kullanılması önerilmektedir. Ek olarak, tedaviye yanıtı gösteren klinik bulgular ve görüntüleme yöntemleri ile birlikte 

kullanılmalıdır. 

CA 15-3'ün tarama, prognozu belirleme ve erken nükslerin saptanması amacıyla kullanımı henüz önerilmemektedir 

CA 125  : 
Normal Değer Aralığı:  0-35 U/ml 

CA 125 Düzeylerinin Arttığı Klinik Durumlar 

Bu göstergenin, over kanserinin dışında yüksek bulunduğu hem benign hem de malign durumlar tablo-6'da gösterilmiştir. 

Tablo 5: CA 125'in yükseldiği jinekolojik durumlar : 

BENĠGN 

Endometriyozis 

Akut PID 

Adenomiyozis 

Benign over neoplazmı 

Fonksiyonel över kisti 

Over fibromu (asit +) 

Mensturasyon 

Over hiperstimulasyonu 

Uterus myomu 

Açıklanamayan infertilité 

MALĠGN 

Over karsinomu 

Primer peritoneal karsinom 

Endometriyal karsinom 

JĠNEKOLOJĠK OLMAYAN DURUMLAR 

BENĠGN 

Akut hepatit 

Akut pankreatit 

Kronik karaciğer hastalığı 

Siroz 

Kolit 
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Konjestıf kalp yetmezliği 

Kontrolsüz diabet 

Divertikülit 

Benign asit 

Perikardit 

Pnömoni 

Poliarteritis nodosa 

SLE 

Renal hastalık 

Sarkoidoz 

MALĠGN 
Pankreas karsinomu 

Hepatoselluler karsinom 

CA 125 düzeyleri, birçok malign ve benign hastalıkta artabildiğinden over kanserleri için tarama testi olarak 
kullanılamaz. Spesifitesi düşük olduğundan over kanseri tanısı koymak için kullanılamaz.Over kanserleriyle ilgili 
olarak prognoz, erken nüksleri belirleme ve tedaviye yanıtın izleminde önerilmektedir. 

 
ALFA-FETO PROTEĠN (AFP) (Hepatosellüler Karsinom-HCC Göstergesi Olarak) : 
Normal Değer Aralığı:  0,0-5,80 U/ml 

AFP'nin tümör göstergesi olarak kullanım alanları yetişkinlerde primer karaciğer kanseri, çocuklarda hepatoblastoma ve 

germ hücreli tümörlerdir. Ancak mide, kolorektal, bilier sistem, pankreatik ve akciğer kanserlerinde de yüksek düzeyler 

gözlenebilir. Karaciğer rejenerasyonu, hepatit, kronik karaciğer hastalığı, siroz, ve özellikle hepatit alevlenmelerinde serum 

AFP'de geçici yükselmeler ve dalgalanmalar görülebilir. Ayrıca hamilelikte ve nöral tüp defektlerinde de yükselir. 

Hepatit B kronik taşıyıcıları, kronik HCV enfeksiyonlu hastalar, sirozlu hastalar ve bazı seyrek görülen metabolik hastalıkları 

olan bireyler tarama için adaydır. Çeşitli etiyolojilere bağlı siroz ve HBsAg pozitif kişiler gibi yüksek risk grubundakilerde 

AFP ve USG taramaları önerilmektedir.  

Semptomatik HCC (hepatosellüler kanser) vakalarının çoğunda AFP düzeyi 1000 ng/ml'den yüksek bulunurken, küçük 

asemptomatik tümörü olan hastaların üçte İkisinde AFP 200 ng/ml'nin altında saptanır. Ancak AFP'yi yükselten birçok 

neden olduğundan, yüksek bulunan AFP düzeyleri HCC tanısını tek baĢına koyduramaz. 

HCC'nin başarılı bir şekilde rezeke edilmesinden sonra, AFP değerleri 5-6 günlük yarı ömürle azalmaya başlar. AFP'nin 

referans değerlere (<10 ng/ml) düşüşü tam veya tama yakın patolojik remisyonu gösterir. Seri AFP ölçümleri ile 

kemoterapiye yanıt izlenebilir ve BT gibi görüntüleme tekniklerinden daha yararlı olabilir. 

AFP erken nükslerin tespitinde kullanılabilir. Eğer tümör nüksü varsa AFP düzeyleri klinik belirtiler oluşmadan yükselmeye 

başlar. 

 

ĠNSAN KORYONĠK GONADOTROPĠNĠ (hCG) (Koryokarsinom Göstergesi Olarak) : 
Normal Değer Aralığı: 0-5 mIU/mL 

ArtmıĢ hCG Düzeyi Ġle Seyreden Durumlar 

Yüksek hCG düzeyleri gebelik, ektopik gebelik, çoğul gebelik ve molar gebelik gibi gebelikle ilişkili durumlarda artar. 

Tümörlerdeki hCG kaynağı trofoblast benzeri hücrelerdir. Koryokarsinom (%100), teratom (%40-60), seminom (%5-10) 

ve disgerminom (%3) gibi germ hücreli tümörlerde hCG seviyesi yükselir. 

Koryokarsinomların %50'si molar gebeliği takiben ortaya çıkar. Bu yüksek riskli hasta grubunda hCG tarama amaçlı 

kullanılabilir.  

Koryokarsinom tanısı için serum veya idrar hCG düzeylerine bakılabilir. Tümörün plasental trofoblastlardan üretildiğinden, 

hCG düzeyleri tümörün büyüklüğü hakkında bilgi verebilir. 

Serum -hCG düzeyleri koryokarsinomun prognozunu belirlemede kullanılan birkaç faktörden biridir. Tedaviye 

başlandığında 40.000 U/L'den yüksekse prognoz kötüdür. 

Serum hCG düzeyi tedaviye yanıtı izlemede ve erken nüksün tespitinde yararlıdır.  

 

PSA  : 
Normal Değer Aralığı:  Total PSA: 0,00-4,40 ng/ml 
 Free PSA: 0-1 ng/ml 

 
Arttığı Durumlar (Geçici yükselmeler 2-6 hafta içinde normale döner) : 
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a. PSA'da döngüsel ritm yoktur, ancak aynı gün alınan örnekler arasında %6-7 farklılık oluşabilir. 

b. Prostat hastalıkları 

c. Kanser 

d. Prostatit 

e. Benign prostat hipertrofisi 

f. Prostatik iskemi 

g. Akut idrar retansiyonu Manipülasyonlar 

h. Prostatik masaj  

i. Sistoskopi 

j. İğne biyopsisi  

k. Transüretral rezeksiyon 

l. Parmakla rektal muayene PSA'yı artırır 

m. Radyasyon tedavisi 

n. Kateter 

o. Ağır bisiklet egzersizi (birkaç gün)  

p. İlaçlar (ör. testosteron) 

q. Fizyolojik dalgalanmalar < %30 

 
Azaldığı Durumlar : 
a. 24-48 saat içinde ejakülasyon  

b. Kısırlaştırma 

c. Antiandrojen ilaç kullanımı  

d. Radyasyon tedavisi 

e. Prostatektomi 

f. PSA hastanede yatan hastalarda 3 gün içinde %17 azalır. 

g. Yapay (ör. doğru örnek alınmaması, çok yüksek başlangıç PSA değerleri) 
 

 Batı toplumlarında uygulanan tarama programlarında, asemptomatik olan fakat PSA düzeyleri 4ng/ml'in 
üzerinde bulunan erkeklerin %30'unda prostat kanseri gelişmiştir. Dijital rektal muayeneleri patolojik olup PSA'ları da 
4ng/ml'den yüksek olan kişilerde ise kanserin tanı koydurucu değeri %50' ye yakındır. Bu nedenle; prostat kanseri toplum 
taramalarının, serum PSA düzeylerinin ölçümü ile yapılabileceği düşüncesi yaygındır. 
 Serum PSA değerleri tedavi sonrası prostat kanserinin izleminde de önemlidir. Kanserin radikal 
prostatektomisini takiben serum PSA düzeyleri normal seviyelerine inmektedir. Radyoterapiyi takiben de serum PSA 
düzeyleri düşer. Tedavi sonrasında artan PSA düzeyleri kesinlikle hastalık nüksünün göstergesidir. 
ÜÇLÜ TEST (B-HCG, AFP, ESTRĠOL): 
Örnek Türü Kan Örnek Miktarı 5 mL  
Örnek Kabı Sarı kapaklı tüp  
Testle Ġlgili Uyarılar Prenatal tanı için üçlü tarama testi 16-22. gebelik haftasında yapılmalıdır, Mutlaka "Üçlü test 
tarama formu" doldurulmalıdır. BPD değeri mutlaka belirtilmelidir (26-52 mm). Onam Formu KDS tarafından hastaya 
verilmeli ve bir nüshası laboratuvara verilmelidir. Ek-10C, endikasyon belirtiniz.  
TaĢıma ve Teslim 18-20˚C,  
Dikkat edilmesi Gereken Hususlar: Üçlü test 14-22. gebelik haftaları arasında yapılmaktadır.  
14. haftadan küçük ve 22. Haftadan büyük gebelik haftalarında hesaplama yapılamamaktadır.   
Gebeler ultrason yapılan gün veya ertesi günü kan vermelidir.  
Daha uzun gecikmeler bu testin yanlış yorumlanmasına neden olacaktır.   
Gebenin doğum tarihi, ultrason tarihi ve ultrason bilgileri mutlaka doktor tarafından yazılmalıdır.   
Ultrason bilgileri verilemiyorsa son adet tarihi mutlaka belirtilmelidir. 
Numune ilgili firmanın anlaşmalı olduğu bir dış laboratuara (Adana Yaşam LAB) haftada 2 kez gönderilmekte, Sonuçlar en 
geç 1 hafta içerisinde internet üzerinden görülmekte ve çıktısı hastaya verilmektedir. 
Sonuç bölümüne “1” yazılarak sonucun çıktığı sisteme işlenmekte, sonuç grafik olduğundan hastane otomasyonuna 
yansıtılamamaktadır. 
Hasta sonucunu kaybederse sonuç istenilen herhangi bir zamanda laboratuar tarafından tekrar basılabilir  
 
3.6 KAN GAZI       : 
ÇalıĢma Zamanı:  24 saat (Alındığı anda laboratuara ulaştırılmalı ve bekletilmeden çalışılmalıdır.) 

Numune Alma Zamanı:  24 saat 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün  

Numune türü / Numune Kabı: Heparinli insülin enjektörü (tam kan) 
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Normal Değer Aralığı:  pH 7.35–7.45  

Na 135-145 mmol/L  

pCO2 35–45 mm Hg  

K 3.5–4.5 mmol/L  

pO2 80–100 mmHg  

Ca(i) 1.12–1.32 mmol/L  

cHb 11.5-17.4 g/dL  

CI 95-105 mmol/L  

Hct 35-50  

Glukoz 70-100 mg/dL  

sO2 75-99 %  

O2Hb 95-99 %  

Klinik Yararı Asit baz dengesi bozuklukları, kan gazlarının değerlendirilmesi Akciğerin gaz alış veriş fonksiyonunu (pO2 ve 

pCO2) değerlendirmek için yapılan kan gazı ölçümleri sadece arteriyel kanla yapılmalıdır.  

                                              pH            pCO2        HCO3  

Akut metabolik asidoz              Azalır         Normal      Azalır  

Akut solunumsal asidoz            Azalır         Artar         Normal  

Akut metabolik alkaloz             Artar          Normal      Artar  

Akut solunumsal alkaloz           Artar          Azalır        Normal  

Numune Ret Kriteri: Yetersiz, Pıhtılı Numune 
 

Panik Değer: Yok 

 
      3.7. KAPĠLLER BĠLĠRUBĠN : 
ÇalıĢma Zamanı:  08:00-24:00 

Numune Alma Zamanı:  08:00-24:00 

Sonuç Verme Zamanı:  Kan alındıktan 30 dk sonra 

Numune türü / Numune Kabı:  Hematokrit Pipeti 

Normal Değer Aralığı             :  <1 mg/dl 

Klinik Yararı: Özellikle bebeklerde venöz kan alımının zor olduğu veya işlem zorluğu göz önünde bulundurulduğunda 

Sarılık tespitinde ve takibinde kullanılır. Hematokrit pipeti ile topktan alınan tam kan santrifüj edilerek serumu ayrılır. Daha 

sonra 340 nm’de absorbans ölçülerek total (direkt+indirekt) bilirubin ölçümü gerçekleştirilir. Özellikle Yenidoğan sarılığının 

takibinde kullanışlıdır. 

Numune Ret Kriterleri: Yetersiz numune 

Panik Değer: Yok 

  
3.8.  HEPATĠT ve HIV BELĠRTEÇLERĠ : 
 

ÇalıĢma Zamanı:  Mesai saatlerinde 

Numune Alma Zamanı:  Rutinde 15:00'e kadar 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün  

Numune türü / Numune Kabı: Serum / Kırmızı ya da Sarı Kapaklı Jelli Tüp 
 
HBsAG : 
Normal Değer Aralığı: Negatif 

Klinik Yararı: HBV infeksiyonunun en erken göstergesidir. Genellikle 27-41 günde (en erken 14 günde) ortaya çıkar. 

Olguların %90'ında genellikle laboratuvar değişikliklerin veya semptomların başlamasından 12-20 hafta sonra kaybolur. 

HBV infeksiyonunda en güvenilir serolojik bulgudur. > 6 ay kalması taşıyıcılığı gösterir. Kronik infeksiyonda da bulunabilir. 

Bazı hastalarda asla tespit edilemez ve tanı HBc IgM'nin varlığına dayandırılır. 

Numune Ret Kriterleri: Hemoliz, lipemi, ikter 

Panik Değer  : Pozitif 
 

ANTĠ – HbS : 
Klinik Yararı: Antikor varlığı ( 10 mÜ/ml); (saptanabilen HBsAg’i olmadan) HBV infeksiyonunun, bulaştırıcılığın 

olmadığını, HBV infeksiyonuna karşı immüniteyi gösterir. 

Numune Ret Kriteri: Hemoliz, lipemi, ikter 
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Panik Değer : Yok 

 
ANTĠ-HBc IgM (Hepatit B Kor Antijenine KarĢı IgM Antikor)  : 
Normal Değer Aralığı: Negatif 

Klinik Yararı: En erken görünen spesifik antikordur; genellikle HbsAg'den 2 hafta sonra ortaya çıkar. Serolojik 

pencere dönemini kapsayan akut infeksiyon döneminde, kısa bir süre yüksek titrasyonda bulunur, sonra iyileşme 

sırasında düşük düzeylere iner ve ≤ 6 ay saptanabilir. 

Numune Ret Kriteri: Hemoliz, lipemi, ikter 

 

ANTĠ-HBc IgG (Hepatit B Kor Antijenine KarĢı IgG Antikor) : 
Normal Değer Aralığı: Negatif 

Klinik Yararı: Erken akut infeksiyon döneminde, HbsAg'nin ortaya çıkışından 4-6 hafta sonra, klinik belirtilerle birlikte 

görülür, yıllarca veya ömür boyu kalabilir. Kronik HBV infeksiyonlarında anti-HBc-total ve HbsAg her zaman vardır, 

anti-HbsAg görülmez. 

Numune Ret Kriteri: Hemoliz, lipemi, ikter 

HBe Ag’i : 
Normal Değer Aralığı: Negatif 

Klinik Yararı: HBV enfeksiyonunda yüksek infeksiyöz durumu gösterir. HbsAg'nin belirmesinden sonra 1 hafta içinde 

ortaya çıkar; akut olgularda HbsAg kaybolmadan önce kaybolur. Genellikle 3-6 hafta devam eder. 

Numune Ret Kriteri: Hemoliz, lipemi, ikter 

 

 

ANTĠ-HBe : 
Normal Değer Aralığı: Negatif 

Klinik Yararı: HBV enfeksiyonunda; HbeAg kaybolduktan sonra ortaya çıkar ve yıllarca kanda tespit edilebilir: 

İnfektivitenin azaldığını, akut infeksiyonun iyileşmesinde iyi prognozu gösterir. HBsAg ve anti-HBs olmaksızın anti-HBc 

ile birlikte olması yeni geçirilmiş akut infeksiyonu kesinleştirir (2-16 hafta) 

Numune Ret Kriteri: Hemoliz, lipemi, ikter 

 

 

ANTĠ – HCV  : 
Normal Değer Aralığı: Negatif 

Klinik Yararı: Geçmiş veya halen mevcut infeksiyonu gösterir ancak akut, kronik veya iyileşmiş infeksiyonları 

birbirinden ayıramaz. Maruz kalma sonrasında EIA ile; ortalama 2-3 hafta sonra saptanabilir. Maruz kalma sonrasında 

6 ay içinde hastaların > %97'sinde, 5 ay içinde> %90'ında, 15 hafta içinde %80' sinde tespit edilir. 

Numune Ret Kriteri: Hemoliz, lipemi, ikter 

Panik Değer : POZĠTĠF 

 
 

HEPATĠT A IgM (HAV IgM) : 
Normal Değer Aralığı: Negatif 

Klinik Yararı: Olguların> %99'unda  HAV IgM semptomlarla birlikte belirir, ilk ay içinde tepe yapar, 12 ay içinde 

(genellikle 6 ayda) tespit edilemez düzeylere iner. Varlığı yakın zamana ait akut infeksiyon tanısını doğrular. 

Numune Ret Kriteri: Hemoliz 

Panik Değer : Yok 

 
 

HEPATĠT A IgG (HAV IgG) : 
Normal Değer Aralığı: Negatif 

Klinik Yararı: Akut hepatit başlangıcında pozitiftir ve ömür boyunca tespit edilebilir. Daha önce HAV'a maruz 

kalındığını, iyileşmeyi ve A tipi hepatite karşı bağışıklığı gösterir. Negatif anti HAV-total akut HAV'ı ekarte eder. 

Numune Ret Kriteri: Hemoliz 

Panik Değer : Yok 

 
 

ANTĠ- HIV : 
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Normal Değer Aralığı: Negatif 

Klinik Yararı: HIV enfeksiyonunda, taşıyıcılık durumlarında antikor titresi yüksektir. HIV antikorları genellikle 

enfeksiyondan sonra 1-4 ay içinde, nadiren de 12 aydan daha uzun sürede ortaya çıkar; hastaların %95’inde 6 ay içinde 

görülür. 

Numune Ret Kriteri: Hemoliz, lipemi, ikter 

Panik Değer : POZĠTĠF 

 
 
 
 
 
3.9. GAĠTA ANALĠZĠ  : 
 
3.9.1 GAĠTADA MĠKROSKOPĠK BAKI  : 
 

Materyal alınması : 
a. Steril veya çok temiz kap içerisinde fındık büyüklüğünde gaita alınmalıdır. En geç yarım saat içerisinde temiz bir 
şekilde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Kabın dışı temiz olmalıdır. 
b. Gaita idrar ile karıştırılmamalıdır. 
c. Hasta mümkün olduğunca temiz şekilde numune vermeye çalışmalıdır. Gaita kaplarını ve etrafı kontamine 
etmemelidir. 
 
Nakil  : 
a. Materyal hasta tarafından 30 dakika içerisinde laboratuvara getirilmelidir. 
b. Numune kapları iyice kapatılmalı ve etrafı kontamine etmemeye dikkat edilmelidir. 
 
Değerlendirme ve ret kriterleri : 
a. Bahsedilen şekilde alınmayan veya gönderilmeyen materyal kabul edilmez. 
 
 
3.9.2 GAĠTADA GĠZLĠ KAN : 
ÇalıĢma Zamanı:  Her gün (7/24) 

Numune Alma Zamanı:  7/24 

Sonuç Verme Zamanı:  Aynı gün, acil 45 dakika 

Numune türü / Numune Kabı:  Gaita / Non- steril gaita kabı 

Normal Değer Aralığı:  Negatif 

Klinik Yararı: Gastrointestinal sistem kanamalarında pozitiftir. 

Numune Ret Kriterleri: Uzun süre beklemiş numune, uygun diyet yapmamış hasta 

Not: Hasta gaitada gizli kan testi için örnek vermeden, 3 gün boyunca et, sosis, salam, sucuk, pastırma gibi hayvansal 

gıdaları yememesi söylenir. 3 günlük diyet bittikten sonra hastadan dışkı örneği alınır. 

 


