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AMAÇ: 
          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, sonuçların klinisyene geç ulaşması vb sorunlar en çok karşılaşılan 
sorunlardandır. 
 
Altınözü Devlet Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı olarak; 
1) Hem bu tür sorunları azaltabilmek hem de laboratuvar çalışma süreçlerini ve 

prosedürlerini başta klinisyenler olmak üzere diğer hastane çalışanlarıyla paylaşmayı 
2) Hastanemiz Biyokimya laboratuvarının çalışma süreçlerini ve prosedürlerini standardize 

ederek doğru sonuç elde edilmesini sağlamayı 
3) Doğru örnek alımı ile preanalitik sorunları en aza indirmeyi 
4) Örnek kabul-red ile ilgili kurallar hakkında hem laboratuvar hem de ilgili diğer hastane 

personellerinin bilgilendirilmesini sağlamayı 
5) Test için gerekli tüm ekipman ve uygun malzeme seçimi hakkında çalışanları 

bilgilendirmeyi 
6) Laboratuvar olarak tüm hastane çalışanlarıyla uyum içinde çalışarak test çeşitliliğimizi 

arttırmayı 
7) Hastanemiz Laboratuvar hizmetlerinin organizasyonu, çalışması ve geliştirilmesine 

yönelik düzenlemeler yapmayı hastalarımıza daha iyi bir hizmet vermeyi 
8)  Uluslararası standartlarda güvenilir ve hızlı sonuç vererek klinik tanıya en üst düzeyde 

destek olmayı amaçlıyoruz. 
 

KAPSAM:  
Tanı ve tedavinin takibinde laboratuvarlar önemli bir yer tutar. Test sonuçlarının güvenilirliği 
sadece laboratuvar çalışmasına bağlı olmayıp numunenin alınmasından laboratuvara 
gönderilmesine kadar birçok basamaktan etkilenir. Bu basamaklar : 

1- PREANALİTİK(ANALİZ) EVRESİ 
a. Test istemi 
b. Otomasyona kayıt 
c. Barkotun basılıp uygun kap/tüplere etiketlenmesi 
d. Örneğin alınması 
e. Laboratuvara taşınması 
f. Örneklerin kabulü 
g. Çalışma birimlerine göre ayrılması 

 
2- ANALİTİK(ANALİZ) EVRESİ 

a. Cihazın çalışmaya hazırlanması  
b. İç kalite kontrolünün, gerekirse kalibrasyonların yapılması 
c. Kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi 
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d. Örneklerin çalışılması 
 

3- POST ANALİTİK(ANALİZ SONUÇ) EVRE 
a. Sonuçların kontrolü ve onaylanması 
b. Rapor edilmesi 

 
SORUMLULUKLAR:  

 
 Laboratuvar Sorumlusu 

1) Laboratuvar güvenliği de dâhil, laboratuvarın yönetimi ve tüm faaliyetlerinin  kalite 
yönetim sistemine göre yürütülmesini ve bu iş ve işlemlerin yürütülmesi için uygun 
kişilerin görevlendirilmesini yapar. 

2) Laboratuvarın ihtiyaçlarının tespitini, sonuçlarının güvenilirliği ve izlenebilirliği ile 
laboratuvarda Hastane Kalite Standartları’nın yerine getirilmesini sağlar. 

3) İç kalite kontrol ve dış kalite değerlendirme sonuçlarının uygun periyotlarda yapılması ve 
değerlendirilmesi ile gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerinin yapılması veya 
yaptırılmasından sorumludur. 

4) Testlerin zamanında yapılması ve sonuçlarının kayıt altına alınmasını ve hizmet talebinde 
bulunan kişi/kurum/kuruluşa zamanında rapor edilmesini sağlar. 

5) Laboratuvar personelinin tüm faaliyetlerini izler, eğitim almalarını sağlar ve yeterliliklerini 
değerlendirir. 

6) Teknik personele iç kalite kontrol, dış kalite kontrol değerlendirme ve Hastane Kalite 
Standartları konusunda eğitim verir. 

 
 Laboratuvar Personeli 

1) Gerektiğinde laboratuvara başvuran kişilerden usulüne uygun olarak örneklerin 
alınmasını sağlamak, teste uygun hale getirmek üzere hazırlamak, 

2) Laboratuvar ortamını ve cihazları, analizin preanalitik, analitik ve postanalitik evrelerine 
hazır hale getirmek, 

3) Laboratuvarın görev kapsamındaki işleri ve testleri yazılı düzenlemelere göre yapmak ve 
değerlendirilmek üzere uzmana sunmak, 

4) Dekontaminasyon işlemlerini ve atıkların güvenli şekilde tasnifini ve bertaraf edilmesini 
sağlamak, 

 Laboratuvar Personel Durumu 
- Laboratuvar Sorumlusu, Laboratuvar Teknikerleri ve Teknisyenleri, Kan Alma 

Hemşiresi 
 

FAALİYET ALANI :  

❖ Hastanemiz Laboratuvarı, amacına ulaşabilmek için şu görevleri üstlenmiştir; 
1) Günün her saati kesintisiz laboratuvar hizmeti sunmak. 
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2) Hastane gereksinimine göre saptanan laboratuvar tetkiklerini optimal koşullarda 
optimal süre içinde çalışmak. 

3) Klinik örneklerin uluslararası standartlara uygun olarak alınmasını, transferini ve 
sonuçlanmasını  sağlamak. 

4) Uluslararası standartlara uygun olarak, örneklerin kabulü ve sonuçların hasta ve 
doktora ulaşmasını sağlamak. 

5) Uluslar arası standartlara uygun İç ve dış  kalite kontrol çalışmalarını yapmak. 
6) Her bir test için verimlilik oranlarını inceleyerek laboratuvarın etkin ve verimli 

çalışmasını sağlamak. 
7)  Laboratuvar alanında güncel gelişmeleri izleyerek laboratuvarın gelişmesine yönelik 

kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmak, uygulamak. 
8) Laboratuvar testleri, yorumları gibi konularda klinisyenlere bilgi aktarımında bulunmak, 

danışmanlık hizmeti vermek. 
9) Laboratuvar hizmetlerinin yürütülmesinde, ilgili laboratuvar bölümü ve klinisyenler 

arasında iletişim ortamı oluşturmak ve laboratuvar hizmetlerinin hem kendi içerisinde 
hem de hastane ile koordinasyonunu sağlamak. 

10) Hastanenin laboratuvar hizmeti gereksinimlerini belirlemek. 
11) Laboratuvar hizmetinin kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde sunulabilmesi için gerekli 

ortamı sağlamak 
12) Laboratuvar hizmetlerinde kaliteyi geliştirecek sistemlerin oluşturulmasını sağlamak 
13) Laboratuvar yazışmalarını yapar. 
14) Stok kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulmasını sağlar ve denetler. 
15) Laboratuvar faaliyetleri ile ilgili kayıtların tutulmasını, bilgi ve belgelerin gizliliğini ve 

arşivlendirilmesini sağlar. 
 
❖ LABORATUVAR İŞLEYİŞİ; 

a) Kan alma saatleri sabah saat 08:00 – 16:00 arasıdır. 
b) Kanlar tetkik durumuna göre aç karnına alınır. 
c) Laboratuvar Ünitesi aynı zaman Acil laboratuvarı olarak da çalıştığı için çalışma saati 

24 saattir. 
d) Acil Hasta sonuçları bekletilmeksizin 15 dk ile 1 saat içerisinde verilir. 
e) Laboratuvarda bulunan cihazların bakımı ( kit,solusyon vb.malzemeleri miktar 

kontrolü  ve cihaz yıkaması) günlük çalışmaya başlamadan önce günlük haftalık ve 
aylık olmak üzere kısımlara bölünerek  cihaz kullanma talimatlarına göre mesai 
başlangıcında yapılır 

f) Günlük kalibrasyon gerektiren testlere sabah çalışmaya başlamadan önce, diğer 
testlere de kalibrasyonları ihtiyaç halinde  çalışılır. İhtiyaç halinde gün içinde 
kalibrasyon  tekrarlanır. 

 
g) Testlerin iç Kalite kontrolleri Kontrol ve Kalibrasyon çizelgesine göre sabahları 

çalışmaya başlamadan önce  yapılır.İhtiyaç halinde çalışma sırasında gün içinde 
tekrarlanarak yapılır 
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❖ LABORATUVARDA ÇALIŞILAN TETSLER 

1. Biyokimya (Glukoz, Kan üre nitrojen(BUN), Kreatinin, ALT, AST, Ürik asit, Demir, UIBC, 
Total Kolesterol, Trigliserid, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Alkalen Fosfataz, GGT, 
Total Bilirubin, Direkt Bilirubin, LDH, CK, CK-MB, Sodyum, Potasyum, Klor, Fosfor, 
Magnezyum, Kalsiyum, Amilaz, Albumin, Total Protein, CRP, RF) 

2. Hemoglobin A1C 
3. Hemogram 
4. Tam İdrar Tetkiki 
5. Koagülasyon (INR, PTZ, PTZ % (aktivite), APTT 
6. Sedimantasyon 
7. Kardiak (Troponin I) 
8. Hormon (BetaHCG) 
9. Kan Grubu 
10. Cross-match 
11. Gaitada Gizli Kan Karttest 
12. Rotavirüs/ Adenovirüs Karttest 
13. Hormon Dış (Hatay Devlet Hastanesine gönderilmektedir) 

 
 

LABORATUVAR ÇALIŞMA ÇİZELGESİ 
                                                         HASTALAR 
  ACİL      POLİKLİNİK    SERVİSLER 
   
 
TETKİK İSTEMİ    TETKİK İSTEMİ    TETKİK İSTEMİ 
 
 
ÖRNEK ALIMI        HASTA    ÖRNEK ALIMI 
 
 
PERSONEL              KAN ALMA BİRİMİ                                
PERSONEL 
 
     
                                                                     LAB. NUMUNE KABUL BİRİMİ 
 

 
 
 

 

 
NUMUNE UYGUN DEĞİL 

 
NUMUNE 
UYGUN 

NUMUNE  RED EDİLDİ 
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           ACİL              POLİKLİNİK          SERVİSLER          NUMUNE AYRIMI  
   
 
 
                                                                             
                                                                  ACİL SERVİS HASTALARI   POLİKLİNİK/SERVİS HASTLARI 

 
            LABORATUVAR 
 
              CİHAZLAR 
 
       BAKIMLARI YAPILDI 

                   
               KALİBRASYONLARI YAPILDI 

                   
              İÇ KALİTE KONTROL SONUÇLARI UYGUN 

DIŞ KALİTE KONTROL SONUÇLARI UYGUN 
 
 
 
 

 STAD(ACİL) HASTA GİRİŞİ               NORMAL HASTA GİRİŞİ 

 
 
                                                                    SONUÇLAR 
 
                                      PANİK DEĞERLİ SONUÇ               NORMAL SONUÇ            
 
                                                                   
                                       TEST TEKRARLANIR                               ONAY   
 
   
 SİSTEM ÜZERİNDEN   PANİK DEĞER BİLDİRİM YAPILIR 
  
 
                                                ONAY  =>  SONUÇLAR KLİNİSYENE GİDER 
 
 

NUMUNE KABUL 
EDİLDİ 
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LABORATUVAR  ANALİZ EVRELERİ 

A. PREANALİTİK EVRE 

1. Test Girişleri  
1- Test girişleri için hastane otomasyon sisteminde  hasta sayfasında yer alan “tetkik” 

menüsü seçilerek tetkik giriş sayfası açılır. Burada hangi test/testler istenmişse adı, 
kısaltması veya kodu girilerek istek yapılabilir.  

2- Tüm testler açılarak tek tek işaretleme yapılır. 
❖ Poliklinik Tetkik İstemi: Hekimin istediği tetkikleri bilgi işlem elemanları ve ya 

poliklinik hemşiresi otomasyona girer. Test seçimi tamamlandıktan sonra hastalar 
poliklinikten laboratuvar kayıt ve kan alma birimine yönlendirilir.  Hastalar Kan 
Alma Biriminde kan verirler. İdrar ve gaita verecek hastalar ise, Kan Alma Birimi 
tarafından yönlendirilir. 

❖ Yatan Hasta Tetkik İstemi: Servisdeki hekimin isteği ile hemşireler veya bilgi işlem 
elemanları tarafından otomasyona tetkikler girilir. Alınması gereken her numune 
(kan, idrar v.s.) için bir barkod etiketi basılır. Bu etikette barkod işaretlerine ek 
olarak hastanın adı- soyadı, barkod numarası, barkodun basıldığı tarih ve saati, 
analiz çeşidi,  örnek türü bulunur.  Barkotlama yapıldıktan sonra, servis hemşireleri 
tarafından numuneler alınır, sistem üzerinden ‘numune alma’ yapılır  ve uygun 
koşullarda görevli personel ile numunelerin Numune Kabul birimine tranfüzyonu 
sağlanır. 

❖ Acil Tetkik İstemi: Acil Serviste hekimin isteği ile bilgi işlem elemanları tarafından 
otomasyona tetkikler girilir. Alınması gereken her numune (kan, idrar v.s.) için bir 
barkod etiketi basılır. Barkod uygun numune kabının üzerine yapıştırılarak örnek 
alınır, sistem üzerinden ‘numune alma’ yapılır ve uygun koşullarda görevli personel 
ile numunelerin Numune Kabul birimine tranferi sağlanır. 

3- Laboratuvar Kabulü, Laboratuvar Numune Kabul biriminde yapılır.  

4- Tetkik girişleri onaylandıktan sonra test eklenmemelidir. Çünkü onay sonrası 
işaretlenen testler Laboratuvar Modüler Sistemi tarafından görülmeyecek hastaya ait 
çift giriş oluşacaktır. 

5- Onay sonrası her yeni test isteği için yeni bir hastane otomasyon sistemi girişi ve 
Laboratuvar Modüler Sistemine kayıt yapılması gerekir. 
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2. NUMUNELERİN UYGUN ŞEKİLDE ALINMASI VE TRANSFERİ; 

1- Acil Servis Ve Yataklı Birimlerde numune alma süreci 
a. Acil Servis ve diğer Servislerde hastaların kan örnekleri servis hemşiresi tarafından 

alınır. 
b. Örnek alma ve laboratuvara transferi ne kadar hızlı olursa numune sonuçları o 

ölçüde kısa sürede çıkacaktır  
c. Acil servis ve yataklı birimlerde kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra kan ve 

Numune alma işlemi gerçekleştirilir.  
d. Hekim test taleplerini otomasyon sisteminde yapar.  
e. Servis hemşiresi sistemden Kan ve Numune test taleplerini görür.  
f. Testlerin barkotlarını basar, testlere uygun tüplere kurallara uygun bir şekilde 

yapıştırır. 
g. Kan ve ya Numune Alımından sonra  Numune Alma işlemini yapar. 
h. Barkotlarda hastanın kimlik tanımlayıcılarıyla birlikte, testin adı,  örneğin alınış 

tarihi ve saati yer alır. Böylece numune alım tarihi ve saati Hastane Bilgisayar 
Yönetim Sisteminde(HBYS) ve buna entegreçalışan Laboratuvar Bilgisayar 
Sistemine (LİS) kaydedilmiş olur. 

 
 

2- Kayıt/ Kan Alma Ünitesi ( Polikliniklerde ) Numune alma süreci 
a. Polikliniklerden yapılan test isteklerinin Laboratuvar Modüler Sistemi’ne kaydı 

yapıldıktan sonra, kayıt/kan alma birimine gelen hastaya Kan Alma Hemşiresi 
hastaya ait kimlik doğrulaması yapar. 

i. Polikliniklerden yapılan test isteklerini HBYS’de görür,  Numune Kabul işlemini 
yaparak testlere ait barkotları basar.  

b. Daha sonra testlere uygun örnek tüpünün üzerine, uygun barkod etiketler 
yapıştırılır.  

c. Barkotlarda hastanın kimlik tanımlayıcılarıyla birlikte, testin adı, örneğin alınış tarih 
ve saati yer alır.  

d. Böylelikle örneğin alım tarihi ve saati hastane otomasyon sistemine ve Laboratuvar 
Bilgisayar Sistemine (LİS) kaydedilmiş olur. kan örnekleri alınır.  

e. İdrar ve gaita testleri için hastalara barkod yapıştırılmış idrar ve gaita kabı verilip 
tuvalete yönlendirilir, daha sonra hastalar örneklerini ilgili laboratuvar (Numune 
Kabul)  birimine getirirler. 
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3- NUMUNELERİN UYGUN OLARAK BARKODLANMASI 
Barkod: Bu etikette barkod işaretlerine ek olarak hastanın adı- soyadı, barkod 
numarası, barkodun basıldığı tarih ve saati, analiz çeşidi,  örnek türü bulunur.   
➢ Her barkodun bir ismi vardır. Barkod ismine göre tüplere yapıştırılır. 

 
 
❖ HASTAYA AİT BARKOD 

1- Barkod ismine göre tüpün orijinal etiketinin üzerine gelecek şekilde tüpe paralel olarak 
kırıştırmadan yapıştırılmalıdır. 

2- Numunelerde Barkod : Barkod ismine göre numune kabına paralel olarak,numune 
kabının ortasına kırıştırmadan yapıştırılmalıdır. 

3- Bir tüp üzerine, örnek alımının problemli olduğu hastalar hariç sonuçların zamanında 
çıkması için iki farklı barkod aynı tüpe yapıştırılmamalıdır. 

4- Aynı tüpe alınacak iki numunenin barkodu tüpün etketinin üzerine üst üste sadece 
barkod isimleri görülecek şekilde yapıştırılır. 

5- Barkodlama yaparken kesinlikle barkodun tüpün seviyesini görmeye, hemolizlimi, 
pıhtılımı kontrolünü yapmaya engel olacak şekilde yapıştırılmamalıdır. İkinci bir barkot 
için ayrı bir tüpe örnek alınır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barkod Adı Tüp Adı 

BİYOKİMYA Sarı veya kırmızı kapaklı jelli tüp 

DIŞ HORMON  Sarı veya kırmızı kapaklı jelli tüp 

HORMON BİZİM (Troponın I / Beta-Hcg ) Mor kapaklı edtalı tüp 

HEMOGRAM Mor kapaklı edtalı tüp 

KOAGÜLASYON Mavi kapaklı sitratlı tüp 

KAN GRUBU Mor kapaklı edtalı tüp 

CROSS MATCH Mor kapaklı edtalı tüp 

HbA1c Mor kapaklı edtalı tüp 

SEDİMANTASYON Mor kapaklı edtalı tüp 

GGK Kırmızı/Beyaz kapaklı kab 

ROTA / ADENO VİRÜS Kırmızı/Beyaz kapaklı kab 

İDRAR  Kırmızı/Beyaz kapaklı bardak 
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❖ İSTEM-BARKOD-TÜP UYUMUNUN KONTROLÜ MUTLAKA YAPILMALIDIR. 

 

           

 
 
❖ BİYOKİMYA TESTLERİ ÖNCESİNDE HASTALARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR 

Yapılan testlerden doğru sonuç elde edebilmemiz için burada belirtilenleri bütünüyle 
okumanız çok önemlidir. Lütfen aşağıda belirtilen konuları inceleyiniz. 
1- Günlük biyolojik ritim, egzersiz, açlık, diyet, ilaç alınması veya sigara kullanılması birçok 

laboratuvar tetkikini etkilemektedir.  
2- Kortizol, demir, vitamin B12, folat, TSH testlerinde günlük biyolojik değişkenlik çok 

belirgin olabilir. Bu nedenle, özellikle bu testler başta olmak üzere laboratuvar tetkikleri 
için SABAH KAN VERİLMESİ önerilir. 

3- Fiziksel aktivitenin testler üzerine kısa ve uzun vadeli etkileri vardır. Egzersiz sonrası kısa 
süreli olarak laktat, CK, AST, LDH yükselir. Bu değişiklikler egzersiz sonlandırıldıktan kısa 
bir süre sonra normale döner. Egzersizin uzun süreli etkisi olarak CK, AST, LDH, plazma 
testesteronu, luteinizan hormonunu yükselttiği bilinmektedir. Bu nedenle tetkik için 
hastanemize gelmeden önce ağır ve zorlayıcı egzersizden kaçınılmalıdır, kan vermeden 
önce yarım saat kadar dinlenmiş olmanız önerilir. 

4- Kanda glikoz, trigliserid, kolesterol ve elektrolitler (sodyum, potasyum, klor) gibi testler 
için kan örneği 10 – 12 saatlik açlık sonrası alınmalıdır. Uzamış açlık değişik oranlarda 
bilirubin, trigliserid, glikoz düzeylerini değiştirmektedir.  

5- Et yenmesi plazma potasyumunu, trigliseridleri ve ALP enzimini yükseltir.  
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6- Tüm bunlara ek olarak yemeklerden sonra kanda artan şilomikronlar serum veya 
plazmada bulanıklık yaparak ölçüm yapılan metotların yanlış sonuçlar vermesine neden 
olabilmektedir.  

7- Bazı gıdalar kan ve idrar test sonuçlarını etkilemektedir.  
8- Yüksek proteinli beslenme serumda üre, amonyak ve ürik asit değerlerini 

artırabilmektedir.  
9- Kan lipit paneli, folat, vitamin B12. magnezyum testleri için 12 saatlik açlık 

gerekmektedir. 
10- Genel olarak tüm testler için 10 – 12 SAATLİK AÇLIK sonrası kan verilmesi laboratuvarımız 

tarafından önerilmektedir.  
11- Test için kan vermeye gelmeden önceki gece saat 21:00'den sonra SU HARİÇ HİÇBİR ŞEY 

YEMEYİNİZ VE İÇMEYİNİZ!. İhtiyaç duyduğunuz miktarda su alabilirsiniz. BU SÜRE 
BOYUNCA SİGARA, ÇAY KAHVEDEN SAKININIZ. 

12- Alkol kullanımı plazma laktat, ürik asit ve trigliserid düzeylerini arttırabilmektedir. 
13- Birçok ilaç laboratuvar testlerini değişik biçimlerde etkileyebilmektedir. Kullandığınız 

ilaçlar hakkında doktorunuzdan bilgi isteyiniz.  
14- Düzenli kullandığınız ilaçlar var ise, doktorunuz almamanızı söylemediği sürece kesinlikle 

günlük düzeninizi bozmaksızın ilaçlarınıza devam ediniz.  
Bu nedenle; 

 Genel sağlık taraması laboratuvar tetkikleri için 10 – 12 saatlik açlık sonrası sabah 
kan verilmesi 

 Tetkik için hastanemize gelmeden önce ağır ve zorlayıcı egzersizden kaçınılması, 
kan vermeden önce yarım saat kadar dinlenilmesi 

 Gece saat 21:00'den sonra su hariç hiçbir şey yenilip içilmemesi 
 Düzenli kullanılan ilaçlar var ise kesilmeden önce doktora danışılması önerilir. 

15- Ayrıca kanın hemolizli (kırmızı kan hücrelerinin parçalanmış olması) bulanık, (yüksek 
şilomikron düzeyi) ve ikterik (yüksek bilirubin düzeyi) olması laboratuvarımızda yapılan 
tüm testlerin ölçümünü etkileyeceğinden sonuçların bu özellikler göz önünde 
bulundurularak değerlendirilmesi gerekmektedir. 
 
❖ ANALİZ SONUCUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

 
1.Preanalitik (ANALİZ ÖNCESİ ) Faktörler: 
             Güvenilir ve tıbbi açıdan değerlendirilebilir sonuç elde edebilmek için sadece doğru 
transport 
ve doğru analiz yeterli değildir. Analiz sonuçlarını etkileyen faktörler Tablo 1’de verilmiştir. 
             Klinik laboratuvarlar sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli bileşenlerden biridir. 
Klinik laboratuvarlarınbaşlıca fonksiyonu klinisyenlere hastaların teşhis, tedavi ve 
takiplerinde önemli bilgiler sağlamaktır. Bu bilgilerin doğru, güvenilir, en kısa sürede ve en az 
maliyetle elde edilmesi istenir. Doğru ve güvenilir test sonuçları elde etmek için örnek alma 
öncesinden başlayarak sonuçların raporlanıp klinisyene ulaşmasına kadar geçen süreçteki 
değişkenlerin ve etkilerin bilinmesi sonuçların doğru yorumlanması açısından gereklidir.  
Klinik laboratuvardaki hata kaynakları incelendiğinde hataların analitik ve postanalitik (analiz 
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sonrası) dönemden çok preanalitik (analiz öncesi) döneme ait olduğu bildirilmiştir. 
Laboratuvar test değerlerine etki eden değiştirilebilir ve değiştirilemez birçok faktör 
bulunmaktadır. 
 
 
 
Tablo 1: Analiz sonuçlarını etkileyen faktörler 

Değişmeyen 
Faktörler 

Değişen Faktörler Endojen Faktörler Eksojen Faktörler 

Cinsiyet Beslenme Hemoglobinemi Farmakoterapi 
Irk Alkol Bilirubinemi Antikoagülanlar 
Kalıtım Vücut Ağırlığı Hiperlipemi Bakteriyel Kontaminasyon 
 Kas Dokusu   
 Aktivite   
 Pozisyon   
 Günlük Ritm   
 İlaçlar   
 Gebelik   

 

 Bu faktörler hakkında aşağıda kısa bilgiler verilmiştir. 

1. Postürün Etkisi: Normal bir erişkinin ayakta durma halindeki kan hacmi yatan bir kişiye 
göre 600-700 ml (%10 luk azalma) daha azdır. Dik oturuşta proteinsiz mayi kapiller 
aracılığıyla dokulara geçeceğinden plazma hacminde önemli farka neden olur. Bunun sonucu 
olarak bütün proteinlerin konsantrasyonu artacaktır ( enzimler, protein yapısındaki 
hormonlar, proteine bağlı taşınan ilaçlar, kalsiyum ve bilirubin). Birkaç günlük yatak 
istirahatinde plazma ve ekstrasellüler mayi hacmi düşer. Bu sebeple hematokrit %10 artar. 
Uzamış yatak istirahatinde ise sıvı retansiyonu olur. Protein ve albumin düzeylerinde azalma 
görülür. Kemik kalsiyum mobilizasyonu sonucu iyonize kalsiyum miktarı artar. 
 
2. Egzersizin Etkisi: Egzersizin vücut sıvıları üzerine etkisi aktivitenin süresi ve derecesine 
bağlıdır. Egzersiz sonunda alınan kan örneklerinde aspartat aminotransferaz(AST), laktat 
dehidrogenaz (LDH), kreatin kinaz (CK), üre, kreatinin, transferin sonuçlarında yükselmelerin 
olduğu, kan glukozunun değişimler gösterebileceği, plazma renin aktivitesi, aldosteron, 
büyüme hormonunun patolojik düzeylere ulaştığı göz önünde bulundurulmalıdır. Hematüri 
ve proteinüri görülür. Egzersizin bir preanalitik değişken olarak etkisinin en aza indirilmesi 
için kan verilmesinden bir gün önce ağır spor, uzun mesafe yürüşü veya koşusu yapılmaması 
önerilmektedir. Egzersiz bazı hormonlarda da değişimlere neden olur. En önemli değişiklik 
serbest T4 düzeylerinde olur. Serum TSH, T3 ve tiroksin düzeyleri herhangi bir değişim 
göstermez iken serbest T4 % 35 kadar artar ve 6-7 gün içinde normale döner. 
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3. Açlık Durumu: Genellikle laboratuvar testleri için 10-12 saat açlık süresi istenir. Bu sürenin 
16 saatten uzun olması tercih edilmez. 
 
4. Besinlerin Etkisi: Bazı plazma bileşenlerinin etkisi öğün içinde alınan gıdalarla değişiklik 
gösterebilir. En büyük artış, serum glukozu, demir, total lipd ve alkalen fosfataz seviyelerinde 
görülür. Kahve, çay, kola gibi kafein bulunan içeceklerde kan bileşenlerinin 
konsantrasyonunu etkiler. 
 
5. Sigara: İçerdiği nikotin nedeniyle birçok laboratuvar testini etkiler. Bunlar arasında lipidler, 
hormonlar, vitamin B12 ve CEA sayılabilir. Glukoz toleransı da sigara içenlerde bozulmuştur. 
 
6. Alkol Alımı: Alkol tüketimi kısa ve uzun süreli etkilere bağlı olarak birçok analit üzerinde 
değişikliğe neden olabilir. Kısa süreli etki ile alımından 2-4 saat sonra etanol; plazma glukoz 
düzeylerini azaltır, ürik asit ve laktat düzeylerini artırır. Uzun süreli kullanımda ise GGT, AST 
ve ALT düzeylerinde artışa neden olur. Ayrıca alkol alışkanlığı olanlarda ortalama eritrosit 
hacmi (MCV) ‘nde artış olduğu bilinmektedir. Alkol alımından sonra hiper trigliseridemi 
görülür. 
 
7. İlaç Kullanımı: İlaçların laboratuvar testlerine hem in vivo hem in vitro etkileri mevcuttur. 
İlaçlar intramusküler olarak verildiğinde kas irritasyonuna neden olurlar. Bu durum bir kısım 
enzimlerin artmasına neden olur (kreatinin kinaz, aldolaz ve laktat dehihrogenaz gibi). 
Diüretik ilaçlar hiponatremiye yol açarlar. Thiazidler hiperglisemiye neden olabilir. 
Laboratuvar testlerine en önemli etkiyi yapan ilaçalardan biri fenitoindir. Hastada kalsiyum 
ve fosfor seviyelerini azaltır ve alkalen fosfatazı yükseltir, indirekt bilirubin miktarını düşürür 
ve GGT aktivitesini yükseltir. Ayrıca serumda T3 ve T4 değerlerini düşürür. Testleri 
yorumlarken kullanılan ilaçların etkisi mutlaka göz önüne alınmalıdır. 
 
8. Ateş: Serum hormon düzeyleri yanı sıra lipidler, kalsiyum düzeyi, ürik asit gibi birçok 
parametreyi etkiler. 
9. Transfüzyon: Total kan veya plazma transfüzyonu verilen miktara bağlı olarak plazma 
protein konsantrasyonunu yükseltir. Glukoz çözeltilerinin infüzyonu, plazma fosfat ve 
potasyum konsantrasyonlarını azaltır. 
10. Yaş ve Cinsiyetin Etkisi: Laboratuvar testleri için genel olarak çoçuk, adolesan, erişkin ve 
yaşlılık dönemlerine ait referans değerler vardır. Ancak özellikle yenidoğan dönemine ait çok 
farklı referans değerler vardır. Örneğin alkalen fosfataz kemik büyümesine paralel olarak 
pubertede en yüksek değerlere ulaşır. Puberteden sonra aktivite azalır. Kadın ve erkek cinse 
ait yapısal farklılıklar endokrin testler başta olmak üzere, birçok biyokimyasal ve hematolojik 
testte referans değerlerin çok değişik olmasına yol açmaktadır.Serum kreatinin,üre ve ürik 
asit erkeklerde daha yüksektir. Hemoglobin,ferritinve demir düzeyleri ise menstruel kaybı 
nedeniyle genellikle daha düşüktür. Örneğin CA 125 menstrüel peryotta normalin iki katına 
çıkabilir. 
 



 

 

 

TC 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ 

BİYOKİMYA LABORATUARI TEST VE 
GÜVENLİK REHBERİ 

DOKÜMAN KODU: BİY.RH.01 

YÜRÜRLÜK TARİHİ: 15.02.2012 

REVİZYON NO: 04 

REVİZYON TARİHİ: 05.05.2020 

SAYFA NO: 14/106 

 

11. Gebelik: Gebelik her ne kadar fizyolojik bir durum olsada, organizmada meydana gelen 
değişiklikler birçok laboratuvar parametresini etkiler. Gebelikte en önemli değişiklik ortalama 
plazma hacmindeki artışa bağlı hemodilüsyondur. Tüm laboratuvar test sonuçlarının 
yorumlanmasında dikkate alınmalıdır. 
 
12. Diurnal Ritm: Gün içerisinde bazı analitlerin salınımı, metabolizması ya da dolaşıma 
çıkmasında değişiklikler görülebilir. Mesela serum demiri 08.00-14.00 saatleri itibariyle aynı 
hastanın iki ayrı zamandaki numunesine göre %50 gibi fark gösterebilir. Sabah 06.00 
civarında serum kortizol düzeyleri pik yaparken, gece 00.00 de en düşük düzeylere 
inmektedir. Ayrıca öğleden sonra yapılan glukoz tolerans testlerinde glukoz değerleri sabah 
yapılanlara göre biraz daha yüksek çıkar. 
Bazı analitlerin gün içinde gösterdiği değişimler. 
 

 
 
13. Mevsimsel Değişiklikler: Özellikle yaz ve kış mevsimi arasında bazı laboratuvar 
parametreleri farklılık 
gösterir. Bunlar arasında D vitamini düzeylerinin yazın daha yüksek olması, trigliserid ve total 
kolesterol 
düzeylerinin yazın kışa göre daha düşük olması sayılabilir. 
14. Rakım: Deniz seviyesinden daha yüksek yerlerde yaşamak bazı laboratuvar 
parametrelerini etkiler. 
Hemoglobin, hematokrit ve CRP gibi testlerde yükseklik görülür. 
 
 
 
 
 

PARAMETRE MAKSİMUM(SAAT) MİNİMUM(SAAT) DEĞİŞİM(%) 

ACTH 06-10 00-04 150-200 

Kortizol 05-08 21-03 180-200 

Büyüme Hormonu 21-23 01-21 300-400 

Prolaktin 05-07 10-12 80-100 

Renin 09-12 10-12 120-140 

Adrenalin 09-12 02-05 30-40 

Hemoglobin 06-18 22-24 8-15 

Demir 14-18 02-04 50-70 

Potasyum 14-16 23-01 5-10 

Testesteron 02-04 20-24 30-50 

TSH  20-2  7-13  5-15 

T4  8- 12  23-3  10-20 



 

 

 

TC 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ 

BİYOKİMYA LABORATUARI TEST VE 
GÜVENLİK REHBERİ 

DOKÜMAN KODU: BİY.RH.01 

YÜRÜRLÜK TARİHİ: 15.02.2012 

REVİZYON NO: 04 

REVİZYON TARİHİ: 05.05.2020 

SAYFA NO: 15/106 

 

❖ NUMUNE ALIMI İLE İLGİLİ KURALLAR 

 Kan Örnekleri Alım Kuralları: 

1- Genel kural; 10-12 saatlik açlıktan sonra sabah kan alınmalıdır. Ancak hekim diğer 
zamanlarda da kan tetkiki isteyebilir, testlerin yorumunda bu durumu göz önüne 
almalıdır. 

2- Açlığın 16 saatten uzun olmaması gerekir. Diurnal değişim gösteren kan testleri için kan 
alma zamanı önemlidir 

3- Düzenli kullanılan ilaçlar var ise kan vermeden önce doktora danışılmalıdır. 
4- İlaç tedavisinin sürdüğü durumlarda örneğin alınması sabah ilaç alımından önce 

yapılmalıdır. 
5- Kan vermeden önce ağır ve zorlayıcı egzersizden kaçınılmalı, hasta yarım saat kadar 

dinlenmelidir. 
6- Hasta ve çalışan sağlığı açısından işlemin her basamağında mutlaka eldiven kullanılmalıdır. 
7- Kan almaya başlamadan önce hastanın adı ve Soyadı sorularak kimliği doğrulanmalıdır.  
8- İSTEM-BARKOD-TÜP UYUMU KONTROL EDİLMELİDİR 
9- Kan alımı esnasında hasta oturur veya yatar pozisyonda olmalıdır. 
10- Hastanın kolunu omuzdan bileğe kadar düz uzatması sağlanmalıdır.  
11- Hematom oluşabileceğinden hastanın kolu kesinlikle bükülmemelidir. 
12- Fistül, damar grefti uygulanmış ya da mastektomili meme tarafındaki kol, ödemli ve skarlı 

bölgeler, hematom, kan transfüzyonu tedavisi uygulanan kolda üst seviyeler zorunlu 
kalınmadıkça venöz kan alımı için uygun değildir.  

13- Serum veya kan verilen koldan  numune alınmamalıdır. Bu durumlarda diğer kol tercih 
edilmelidir. 

14- Hastaya IV infüzyon yapılıyorsa infüzyona 5-10 dakika ara verildikten sonra veya 
mümkünse diğer koldan kan alınmalıdır. 

15- Hastadan ne kadar hacimde kan alınacağı belirlenmeli, istenen testler için uygun sayıda ve 
türde tüp  seçilmelidir.  

16- Çeşitli analitlerin düzeylerini etkileyebileceğinden (Ca, K, ALP vb.) veya pıhtılaşma, hemoliz 
gibi sonuçlara yol açacağından;  herhangi bir tüpe alınmış örnek, kesinlikle bir diğerine 
eklenmemeli, aktarılmamalıdır. 

17-  İğne ucu mümkün olduğu kadar geniş seçilmelidir. 
18-  Hem geniş hem de yüzeye yakın damar seçilmelidir. 
19- Turnike, kan alınacak damardan yaklaşık 10-15 cm yukarı bağlanır. 
20- Turnike en fazla bir dakika uygulanmalıdır .  
21- Turnike iğnenin başarılı bir şekilde damara yerleştirilmesinden sonra çözülmelidir.  
22- Damara girilmeden önce 3-4 defadan fazla yumruk açılıp kapatılmamalıdır; bu 

hareket,plazma potasyum, fosfat ve laktat konsantrasyonlarını artırır. 
23- Kan alınacak bölgenin çevresi, temizlenmelidir. 
24- Derinin kendi kendine kuruması beklenmelidir. 
25- Kan alırken vakumlu tüp tercih edilmelidir.   
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❖ KOLDAN VENÖZ KAN ALMA İŞLEMİ BASAMAKLARI 

1- Kullanılacak malzemeleri bir tepsi icinde 
hazırlayınız ve işleme başlamadan once kontrol 
ediniz 

2- Kolundan venoz kan alınacak kişinin, kollarının 
antekubital bolgesi, kolun 1/3 alt kısmı ve onkolu 
acıkkalacak şekilde giysilerini cıkarmasını sağlayınız 

3- Her iki antekubital bolgeyi inceleyerek venlerin en 
belirgin olduğu ust ekstremiteyi saptayınız ve bu 
kolukan alınacak kol olarak seciniz 

4- Venoz kan alınacak kolu, govde ile 30 derecelik acı 
yapacak şekilde, on kolun gergin (ekstansiyonda) 
ve dışa rotasyonda tutulması ile birlikte alttan bir 
destek (sandalye kenarı veya masa) ile 
destekleyiniz 

5- Her iki ele eldiven giyiniz 
6- Dirseğin 3-4 parmak (5-10 cm) ust kısmından, 
kolayca acılabilecek şekilde ve venoz donuşu 
engelleyecek fakat arteriyel kan akımını 
engellemeyecek sıkılıkta lastik turnikeyi bağlayınız. 

7- Kolundan venoz kan alınacak kişiye, kan alınacak taraftaki elini 3-4 kez yumruk yapıp 
acmasını söyleyiniz ve hastanın yumruğunu sıkmasını söyleyiniz 
8-  Kan alınacak bolgedeki venler uzerine parmaklarla hafif darbelerle vurarak venlerin 
daha cok 
 belirginleşmesini sağlayınız ve kan alınacak veni seciniz 
9- Secilen vene girilecek nokta merkez olmak uzere en az 5 cm capında bir daire 
buyukluğundeki alanı,dairesel hareketlerle ve kan alma bölgesinden dışa doğru  
dezenfektan solusyonla veya % 70’lik alkol iledoymuş pamuk tamponla ıslatılmış pamukla 
temizleyiniz.  

10- Bundan sonra bu bolgeye steril olmayan hicbir şey dokundurulmamalıdır. 
 
 
❖ VAKUMLU TÜPE VENÖZ KAN ALMA 
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1. Steril iğnenin vidalı tarafındaki şeffaf koruyucu kılıfı cıkarınız ve iğnenin vidalı kısmını tup 
tutucuya vidalayarak takınız 

2. Uzerine iğne takılmış olan holderı, aktif olarak kullandığınız ele alınız ve iğnenin koruyucu 
bolumunu cıkarınız 

3. Serbest kalan el ile kan alınacak kolu dirsek kısmından tutarak ve bu elin başparmağı ile 
deriyi damara girilecek noktanın 2-3 cm altından dışa ve aşağıya doğru gerdirerek damara 
girilecek bölgeyi sabitleştiriniz 

4. Tup tutucu sistemin iğnesini, kesik ucgen ucu uste gelecek şekilde ve deri ile arasında 15-
20 derecelik bir acı olacak şekilde iterek deri tabakasını geciniz ve deri altından vene 
paralel olarak 0,5-1 cm ilerletiniz 

5. Ven duvarına dayatılan iğneyi, hafif ve ani bir hareketle ven icine itiniz ve vene girdiğinizi 
hissettikten sonra 0.4 – 0.6 cm (1 cm) ilerletiniz 

6. Kan alma sistemini, aktif olarak kullanılmayan elin işaret ve başparmağı ile, iğnenin tup 
tutucu sisteme girdiği kısımla hasta kolu arasında sabitleştiriniz 

7. Kan alma tupunu, aktif olarak kullanılan elin işaret parmağı ve orta parmağı tup tutucu 
sistemin tutma yerinde iken, başparmak ile, enjeksiyon yapıyormuş gibi ilerleterek tup 
tutucu sisteme sokunuz 

8. Kan tupe vakum sayesinde akmaya başlayınca turnikeyi gevşetiniz veya hastanın 
yumruğunu açmasını sağlayınız. 

9. Kan alma tupu kanla dolduğunda, aktif olarak kullanılan elin başparmağıyla tup tutucu 
sistemin tutma yerine karşı basınc uygularken, dolu kan alma tupunu tup tutucu 
sistemden geri cekiniz 

10. Holderin içinde kalan subaplı iğne kısmına tüpleri sırasıyla takınız Önce katkı 
maddesiz (biyokima, hormon), sonra katkı maddeli (EDTA’lı, SİTRATLI) tüplere kan 
alınmalıdır. 

11. İğneyi, tup tutucu sistemin yonunu değiştirmeden damardan cıkarınız ve damara giriş 
yeri uzerine kuru bir pamuk kapatınız. 

12. Tup tutucudaki iğneyi, dondurerek cıkarınız ve kesici-delici atık kutusuna atınız 
 

 Enjektöre venöz kan almak için; 
a. Hastadan ne kadar hacimde kan alınacağı belirlenmeli, alınması istenen kan miktarı için 

uygun büyüklükte enjektör (2cc-5cc -10cc v.s)  seçilmelidir. 
b.  İğne enjektörün ucuna sıkı bir şekilde yerleştirilir 
ve iğnenin üzerindeki kılıf çıkarılır. 
c. Enjektör ve iğne kan alınacak vene paralel tutulur 
ve iğne deriye yaklaşık 15 derecelik bir açıyla venin 
içine itilir. 
d. Ven duvarı delinirken ilk anda hissedilen direnç 
ortadan kalktığı zaman, enjektördeki basınç gevşer 
ve piston geri çekilirken enjektöre kan dolar. 
e. Enjektör ile kan alımı esnasında kanın tüpe 
kuvvetli aspirasyonundan kaçınılmalıdır.  
f. Enjektöre alınmış kan, hemoliz olmaması için,  
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mutlaka iğne ucu çıkartılmalı, tüpe 45 derecelik açıyla sızdırma yöntemiyle ve fazla basınç 
uygulamadan kan boşaltılmalıdır. 

g. Kapağı çıkartılıp yeniden takılmış tüpler vakumlu sistem kan almada kullanılmamalıdır. 
Enjektörle alınan kanlarda kullanılmalıdır. Pıhtılaşma, vücut için yabancı bir yüzey olan 
enjektörle temasın hemen ardından başlayacağından, enjektöre alınan kan örneği sırası 
ile; 

 Mor kapaklı EDTA'lı tüp,  
 Mavi ve siyah kapaklı sodyum sitratlı tüpler, 
 Kırmızı veya sarı kapaklı katkılı ya da katkısız serum tüplerine  boşaltılmalı, içinde katkı 

maddesi olan tüplerden birbirine enjektör aracılığı ile bulaş olmamasına özellikle dikkat 
edilmelidir. 

 Antikoagülan içeren vakumlu tüplere kan alımı sırasında kanın işaretli çizgiye kadar 
dolmasına özellikle dikkat edilmelidir. 

h. Antikoagülan içeren tüplere kan alındıktan sonra tüp 5-7 defa yavaşça alt üst edilerek 
özenle karıştırılmalıdır. 

i.  Kan alınma işlemi biten tüpler mutlaka ters-düz işlemi hemen yapılmalı ve tüpler spora 
dik pozisyonda yerleştirilmelidir. 

j.  Kesinlikle çalkalama yapılmamalıdır. 
k.  Tüplere kan alma işlemi bittikten sonra alkollü pamuk veya enjeksiyon bandı yapıştırılır.  
l.  Her iki kan yöntemiyle kanı alınan hastaya, kuru pamuk uzerine 2-3 dakika parmağını 

bastırmasını soylenir ve bunu yapması sağlanır 
m. Hemolizli örnek kesinlikle kabul edilmez. 
n. Eldivenleri cıkarınız ve kullanılan malzemeleri, korunma ilkelerine gore uygun cop 

kovalarına atınız 
o. Bebeklerin kan alma işlemi öncesinde Aileye kan alma işlemi hakkında bilgi verilir. 
p. Bebekten kanalma işlemi 2 teknisyen/hemşire tarafından yapılır. 
q.  Bebeklerden idrar ve gaita örneği için numune kapları aileye verilip nasıl numune 

toplayacakları hakkında bilgi verilir ve topladıkları numuneleri Numune Kabul birimine 
getirmeleri söylenir. 

r. Sonuç alma yeri ve testlerin çıkış zamanıyla ilgili sözlü bilgi verilir. Ayrıca testlerin çıkış 
zamanıyla ilgili hastaların göreceği yerlere tablolar asılmalıdır 
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❖ NUMUNE ALMADA KULLANILAN MATERYALLER 

 Kan tüpleri içerikleri ve tüp kapak renkleri 

 

 

      

1. Kırmızı Kapaklı Tüpler: Biyokimya laboratuvarlarinda yapilan testler için gerekli olan kani 
almakta kullanilir.Bu tüpler plazmanin hizli, net ve kolay bir sekilde ayrışması için 
tasarlanmıştır 

Renk Kullanım Amacı, İçerik Yetersiz ya da Fazla Örnek Alımı 

 
Kırmızı - SARI 

Serum ayrımı için kullanılır. 
Polimer jel ve pıhtı aktivatörü 
silika partikülleri içermektedir. 

Yetersiz serum, testin tekrar edilememesi 

 
Mor 

 
Tam kan eldesi için kullanılır.  
EDTA içermektedir. 

Örnek miktarı azlığında eritrositlerde şişme, 
düşük eritrosit sayımı, boyanma değişiklikleri, 
fazlalığında ise pıhtı oluşumu 

 
Mor 

Sedimentasyon çalışmalarında 
tam kan eldesi için kullanılır. 
Sodyum sitrat içermektedir 

Eksik örnek alındığında sedimentasyon 
süresinde uzama, 
yetersiz karıştırıldığında pıhtı oluşumu 

 
Mavi 

PT Aptt ve INR  testlerinin 
çalışılması için numuneyi saklar 

Eksik örnek alındığında teslerin sonucunda 
yükselme,fazla örnek alındığında teslerin 
sonucunda azalma olur 
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2. Sarı kapaklı Jelli Tüpler: Biyokimya laboratuvarlarinda yapilan testler için gerekli olan 
kani almakta kullanilir.Bu tüpler serum ile plazmanin hizli, net ve kolay bir sekilde 
ayrismasi için tasarlanmistir. 
BİYOKİMYA, HORMON, ELİZA, SEROLOJİ Sarı kapaklı jelli tüplere kan alınır. Sadece 
HbA1c için mor kapaklı tüpe (EDTA’lı) kan alınır. Bunun için hasta ortalama akşam 
21.00’dan sonra su hariç hiçbir şey yiyip içmemelidir. Zorunlu olmadıkça ilaç almamalıdır. 
Sabah yine hiçbir şey yiyip içmeden hastaneye gelip kanını vermelidir.  İçindeki jel 
sayesinde kan santrifüj edildikten sonra serum ile şekilli elamanlar arasına girerek analiz 
sırasında şekilli elamanların serum içine karışmasını önleyerek hemoliz riskini ortadan 
kaldırır.  
Ayrıca koruma kapak sayesinde enfeksiyonu engeller.  
Tüpler içinde bulunan jel, santrifüj sonrasında serum ve kan hücreleri arasında fiziksel bir 
engel oluşturmakta, tüp çeperinde bulunan silika partikülleri sayesinde serum 
pıhtılaşmasını hızlandırmaktadır.  
Aynı örnekten birden fazla test istenmesi halinde 4-5 mL serum yeterlidir. (Bu miktar 
yaklaşık 10 mL kan örneğinden sağlanabilir).  
Jelli tüpler 10 ml kan örneği ile tamamen doldurulmalıdır. Daha az kan örneği ile yeterli 
serum elde edilemez.  
Numune Alım Şekli: Vakumlu kan alma sistemi. Enjektörle alınması zorunlu olan 
durumlarda (kan alınması zor olan venöz damarlarda) enjektörün iğnesi çıkartılıp, 
enjektör tüpe 45 derece açıyla gelecek şekilde sızdırma yöntemiyle boşaltılmalı ve her iki 
durumda da beklemeden ters-düz işlemi yapılmalıdır.  
Ters-düz Çevirme: 3-4 defa çalkalamadan yapılır. 
Alınacak Numune Miktarı: Vakumlu sistem kullanılması durumunda otomatik miktarda 
kan alınır. Zorunlu olarak enjektör kullanılması durumunda belirtilen çizgi hizasına kadar 
veya 4-6 cc kan alınmalıdır.  
Barkodlama: Hastaya ait barkod tüpün orijinal etiketinin üzerine gelecek şekilde tüpe 
paralel olarak kırıştırmadan yapıştırılmalıdır.  
Laboratuvar Numune Red Kriteri: Kanın yetersiz alınması, lipemi olması, hemoliz tespit 
edilmesi. 
Çalışılan Testler: Biyokimya, hormon, eliza ve serolojik testler çalışılmaktadır.  
Santrifüj yapılır. 
3. Mor Kapaklı Tüp 
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1. Hematoloji ve Mikrobiyoloji laboratuvarlarında hastanın tam kan sayımı için kullanılır. 
2. İçerisinde bulunan K3 EDTA sayesinde, kanın şekilli elamanlarının (hücrelerinin) yapısını 

bozmadan kanın pıhtılaşmasını önler. Korumalı kapak sayesinde enfeksiyon riskini 
ortadan kaldırır. Hemogram.kan grubu,Cross match ve HbA1c  testlerinin çalışılması için 
numuneyi saklar. 

3. Numune Alım Şekli: Vakumlu kan alma sistemi. Enjektörle alınması zorunlu olan 
durumlarda (kan alınması zor olan venöz damarlarda) alınan kan enjektörün iğnesi 
çıkartılıp, enjektör tüpe 45 derece açıyla gelecek şekilde sızdırma yöntemiyle boşaltılmalı 
ve her iki durumda da beklemeden ters-düz işlemi yapılarak kanın edta ile teması 
sağlanmalıdır. 

4. Ters-düz Çevirme: 6-7 defa, çalkalamadan yapılır!!! 
5. Alınacak Numune Miktarı: Vakumlu sistem kullanılması durumunda otomatik miktarda 

kan alınır. Zorunlu enjektör kullanılması durumunda belirtilen çizgi hizasına kadar  
6. Barkodlama: Hastaya ait barkod tüpün orijinal etiketinin üzerine gelecek şekilde tüpe 

paralel olarak kırıştırmadan yapıştırılmalıdır. 
7. Laboratuvar Numune Red Kriteri: Kanın yetersiz alınması, pıhtılı olması, hemoliz tespit 

edilmesi. 
8. Çalışılan Testler: Hemogram, Hba1c  ve kan grubu çalışılmaktadır. 
9. Sadece Kan Grubu için Alınan Numune Santrifüj yapılır 
 

4. Mor Kapaklı Tüp 
 

 

1. Kanın sedimantasyon hızını tayin etmede kullanılır.  
2. %3,2’lik 1,28 ml.lik sitratlı siyah kapaklı tüplere (siyah kapaklı) veya K2E 5,4 mg li 3mL mor 

kapaklı tüpe alınmış olmalı ve en geç 30 dk içinde Numune ve Kan Taşıma kabında direkt 
ışık görmeyecek şekilde ile oda ısısında (20-25ºC) laboratuvara ulaştırılmalıdır.  

3. Hemolizli, bulanık ve pıhtılı serumlar tetkik için uygun değildir. Yeniden örnek alınmalıdır 
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4. Numune Alım Şekli: Vakumlu kan alma sistemi. Enjektörle alınması zorunlu olan 
durumlarda (kan alınması zor olan venöz damarlarda) alınan kan enjektörün iğnesi 
çıkartılıp, enjektör tüpe 45 derece açıyla gelecek şekilde sızdırma yöntemiyle boşaltılmalı 
ve her iki durumda da beklemeden ters-düz işlemi yapılarak kanın edta ile teması 
sağlanmalıdır.  

5. Ters-düz Çevirme: 6-7 defa, çalkalamadan yapılır!!!  
6. Alınacak Numune Miktarı: Vakumlu sistem kullanılması durumunda otomatik miktarda 

kan alınır. Zorunlu enjektör kullanılması durumunda belirtilen çizgi hizasına kadar  Nakil 
esnasında tüplerin çalkalanmadan ve yatay olarak taşınmasına dikkat edilmelidir 

 
 

4. .Mavi Kapaklı Sitratlı Tüp 

 
 
Sitratlı tam kan, pt ve aptt testleri için 

Tüp: Mavi kapaklı sitratlı tüp 

2. İçerisinde bulunan %3,2 Sodyum Sitrat sayesinde, kanın şekilli elamanlarının 
(hücrelerinin) yapısını bozmadan kanın pıhtılaşmasını önler. Korumalı kapak sayesinde 
enfeksiyon riskini ortadan kaldırır. PT Aptt ve INR  testlerinin çalışılması için numuneyi 
saklar. 

3. Numune Alım Şekli: Vakumlu kan alma sistemi. Enjektörle alınması zorunlu olan 
durumlarda (kan alınması zor olan venöz damarlarda) alınan kan enjektörün iğnesi 
çıkartılıp, enjektör tüpe 45 derece açıyla gelecek şekilde sızdırma yöntemiyle boşaltılmalı 
ve her iki durumda da beklemeden ters-düz işlemi yapılarak kanın sitrat ile teması 
sağlanmalıdır. Venöz kan alımı esnasında damara ilk seferde zorlamadan girilmeli, turnike 
çok sıkı olmamalıdır. Eğer kan yavaş ve zorlama ile geliyor ise diğer koldan tekrar doğru 
kan örneği alınmalıdır.Kan örneğinin sodyum sitrat ile karışabilmesi için tüpler işaretli 
çizgiye kadar tam olarak doldurulmalı ve 6-7 kez çok yavaşça altüst edilerek kanın 
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antikoagülan ile tam teması sağlanmalıdır.Numune tüpü test çalışılana kadar buzlu kap 
içerisinde saklanmalıdır. 

4. Ters-düz Çevirme: 6-7 defa, çalkalamadan yapılır!!! 

5. Alınacak Numune Miktarı: Vakumlu sistem kullanılması durumunda otomatik 
miktarda kan alınır. Zorunlu enjektör kullanılması durumunda belirtilen çizgi hizasına 
kadar numune alınır. 

6. Barkodlama: Hastaya ait barkod tüpün orijinal etiketinin üzerine gelecek şekilde tüpe 
paralel olarak kırıştırmadan yapıştırılmalıdır. 

7. Laboratuvar Numune Red Kriteri: Kanın çizgi hizasından az ve ya fazla olması, pıhtılı 
olması, hemoliz tespit edilmesi. 

8. Çalışılan Testler:  PT, Aptt ve INR çalışılmaktadır. Santrifüj yapılır. 

*** Koagülasyon testleri için alınan sitrat plazma örneği en geç 2 saat içerisinde 
testedilmelidir. Bu nedenle etiket üzerine örnek alınış saati not edilmelidir. 

5. Kırmızı/Beyaz/Gri Kapaklı Nonsteril İdrar Kabı 

              

1. Sızdırmaz kapağı sayesinde numunenin dökülmeden ve sızdırmadan taşıma imkanı 
sağlayarak enfeksiyon riskini ortadan kaldırır. 

2. Alınacak Numune Miktarı: 20-50 cc arası 
3. Barkodlama: Pardağın boyuna paralel gelecek şekilde yapıştırılır. 
4. Laboratuvar Numune Red Kriteri: Eksik numune, harici maddelerin tesptinde, yanlış 

numune verilmesinde ve bayanlarda regl dönemlerinde numune kabul edilmez. 
5. Çalışılan Testler: Tam idrar testi çalışılmaktadır. 
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6. Mavi/Kırmızı/Beyaz Kapaklı Gaita Kabı 

               

1. Sızdırmaz kapağı sayesinde numunenin dökülmeden ve sızdırmadan taşıma imkanı 
sağlayarak enfeksiyon riskini ortadan kaldırır. 

2. Alınacak Numune Miktarı: En az kaşığını dolduracak miktarda numune alınmalıdır.  
3. Laboratuvara Transfer: Yataklı servislerden ve acil servisden yapılan transferler 

pnomatik sistemle çalkalanmayacak şekilde yapılmalıdır.  
4. Laboratuvar Numune Red Kriteri: Eksik numune, harici maddelerin tesptinde, yanlış 

numune verilmesinde, numunenin idrarla karışmasında. 
5. Çalışılan Testler: GGK (Gaitada Gizli Kan) 

 

❖ KAN NUMUNELERİN ALINMASI  

a) Serum 

1. Tüp: Sarı/ kırmızı  kapaklı plastik jelli tüp 
2. Tüpler içinde bulunan jel, santrifüj sonrasında serum ve kan hücreleri arasında fiziksel bir 

engel oluşturmakta, tüp çeperinde bulunan silika partikülleri sayesinde kanın 
pıhtılaşmasını hızlandırmaktadır. 

3. 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. 

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

5. Hemolizli veya bulanık serumlar bir çok tetkik için uygun değildir. Yeniden örnek 
alınmalıdır!! 

b) Tam Kan (EDTA’lı) 

1. Tüp: Mor kapaklı cam K3EDTA tüp 3 mL 
2. Tam kan mor kapaklı EDTA'lı tüplere alınır.  
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3. Tüplerin içerisinde pıhtı oluşmaması için kan alınır alınmaz tüp 5-6 kez yavaşca alt üst 
edilerek karıştırılır. 

4. Çalkalama işleminden kesinlikle kaçınılmalıdır. 
5. Kan tam olarak tüp üzerindeki işaretli çizgiye kadar alınmamış veya tüpün içerisinde pıhtı 

,hemoliz oluşmuş ise yeniden örnek alınmalıdır! 

c) SEDİMANTASYON (Sitratlı Tam Kan/ Tam Kan (EDTA’lı)) 

1. Tüp: %3,2’lik 1,28 ml.lik sitratlı siyah kapaklı ve ya Mor kapaklı cam K3EDTA tüp 3 Ml 
2. Tüplere (siyah kapaklı) alına kan ve en geç 30 dk içinde Numune ve Kan Taşıma 

kabında direkt ışık görmeyecek şekilde ile oda ısısında (20-25ºC) laboratuvara 
ulaştırılmalıdır. 

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

4. Nakil esnasında tüplerin çalkalanmadan ve yatay olarak taşınmasına dikkat edilmelidir 
5. Hemolizli,bulanık ve pıhtılı serumlar bir çok tetkik için uygun değildir. Yeniden örnek 

alınmalıdır 
 
d ) Sitratlı Tam Kan ( PT,aPTT ) 

1. Kan örneği %3,2 oranında sodyum sitrat içeren mavi kapaklı tüplere alınır. 
2. Tüplere ( mavi kapaklı) alına kan ve en geç 30 dk içinde Numune ve Kan Taşıma 

kabında direkt ışık görmeyecek şekilde ile oda ısısında (20-25ºC) laboratuvara 
ulaştırılmalıdır. 

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

4. Nakil esnasında tüplerin çalkalanmadan ve yatay olarak taşınmasına dikkat edilmelidir  
5. Venöz kan alımı esnasında damara ilk seferde zorlamadan girilmeli, turnike çok 

sıkıolmamalıdır. Eğer kan yavaş ve zorlama ile geliyor ise diğer koldan tekrar doğru 
kan örneği alınmalıdır. 

6.  Kan örneğinin sodyum sitrat ile karışabilmesi için tüpler işaretli çizgiye kadar 
tamolarak doldurulmalı ve 5-6 kez çok yavaşça altüst edilerek kanın antikoagülan ile 
tam teması sağlanmalıdır. 

7. Numune tüpü test çalışılana kadar buzlu kap içerisinde saklanmalıdır. 

• Koagülasyon testleri için alınan sitrat plazma örneği en geç 2 saat içerisinde test 
edilmelidir. Bu nedenle etiket üzerine örnek alınış saati not 
edilmelidir.Hemolizli,bulanık, pıhtılı serumlar bir çok tetkik için uygun değildir. 
Yeniden örnek alınmalıdır 
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❖ İDRAR ÖRNEĞİ ALIMI İLE İLGİLİ KURALLAR 

1. Sabah ilk idrarı veya spot idrar  (günün herhangi bir saatinde alınan idrar) verilmesi 
uygundur. Mümkün olduğu kadar sabah ilk idrarı tercih edilmelidir. Çünkü bu idrar 
mikroskobik analiz ve protein gibi maddeler bakımından daha konsantredir.  

2. Ancak idrar yoğunluğunun düşük olduğu durumlarda değerlendirmeler buna göre 
yapılmalı, yalancı negatif sonuçların artacağı bilinmelidir. 

3. Hastadan, ayrıca, idrar toplamadan önceki saatlerde ağır bir fiziksel aktiviteden kaçınması 
istenir. Bu tür bir aktivite hematüri ve silendirüri gibi idrar değişikliklerine yol açabilir. 

4. İncelemenin hastada aşırı bir diürezin olduğu dönmede yapılması tercih edilmez, çünkü 
dilüe idrarda parçalanma nedeniyle çeşitli elemanların sayısı azalır. Yine ileri derecede 
alkali bir idrarın incelenmesi de tercih edilmemektedir, çünkü bu durum lökositlerin, 
silendirlerin parçalanmasına ve ayrıca fosfatların çökelmesine yol açarak diğer idrar 
elemanlarının değerlendirilmesini maskeleyebilir. 

5. Orta akım idrarının toplanması önerilen diğer bir uygulamadır. 
6. Kadınlarda menstrüasyon döneminde eritrositlerle olası kontaminasyon nedeniyle idrar 

incelemesi yapılmamalıdır. 
7. İşemesini kontrol edemeyecek durumda olan bebek ve küçük çocuklarda temizlenmiş dış 

genital organa plastik torbalar bağlanabilir. Uygun olarak yapıldığında yeterli idrar örneği 
toplanabilir. Bununla birlikte, fekal kontaminasyon ve yalancı bakteriüri görülebilir ve 
suprapubik aspirasyon gerekebilir. 

8. İdrarın başka maddelerle kontamine olmamasına dikkat edilmelidir 

 Alınması 

 İdrar kuru tek kullanımlık kırmızı plastik  bardaklara alınarak analiz edilir. 
 Hasta ilgili bölgeyi iyice yıkar, kurular. Bir miktar idrarı tuvalete yapar, sonra 

orta idrarını kaba yapar ve son idrarını yine tuvalete yaparak kabı temiz bir 
şekilde laboratuvara getirir 

 İdrar Numumesi 5cc den az olmamalıdır 
 

❖ GAİTA ÖRNEĞİ ALIMI İLE İLGİLİ KURALLAR 
 

1. Gaitada gizli kan aranacaksa en az 3 gün et, balık ve yeşil sebze  yenmemelidir. Demir 
tedavisi de kesilmelidir 

2. Kırmızı et, brokoli, turp, karaturp gibi yiyecekler; kolşisin, iyot ve borik asit gibi ilaçlar 
aynı kimyasal reaksiyonu başlatabilir ve kan olmasa bile testin pozitif görünmesine 
neden  olabilirler (yanlış pozitif sonuç). Diğer yandan C vitamini kimyasal reaksiyonu 
ve kan olduğu zaman oluşması gereken renk değişimini engeller (yanlış negatif sonuç).  

3. Hastanın ishal, hemeroid kanaması, adet döneminde olduğu zamanlarda ve diş eti 
kanaması durumlarında verdiği örnekler kabul edilmez. 

4. Gaitanın başka maddelerle kontamine olmamasına dikkat edilmelidir 
5. Büyük abdestini kontrol edemeyecek durumda olan bebek ve küçük çocuklarda bebek 

bezi ters bağlanarak numune alınabilir 
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 Alınması 

 Gaitada gizli kan tetkiki için mavi kapaklı, kuru  temiz kaplar kullanılmaktadır. 

 Gaita en az nohut tanesi büyüklüğünde gaita numune kabına alınır. 

 
ÖN HAZIRLIK İŞLEMİ GEREKTİREN TESTLER: 
 

A. Oral Glukoz Tolerans Testi (OGTT)  
 
 Normal Erişkinlerde OGTT Uygulaması 

1. Test günü ilaç kullanılmaz. 
2. Test 10-12 saatlik açlıktan sonra yapılır: Teste sabah saat 7.00-9.00 arası başlanır. Bazal 

plazma insülin düzeyi sabah, günün ilerleyen saatlerinden daha yüksektir. İnsülinin 
glukoza cevabı sabah daha yüksek, gece yarısı ise en düşüktür. Glukoz Tolerans Testi 
öğleden sonra yapılırsa yüksek glukoz değerleri elde edilir. 

3. Test süresince hasta sigara içmez. Test süresince hastanın yemek yemez herhangi bir şey 
içmez. 

4.  Hastalara oral verilecek glukoz miktarı: Yetişkinlerde: 75 g glukoz (maksimum insülin 
salınımının elde edildiği glukoz dozu), 

5. Çocuklarda: 1,75 g/kg glukoz ( maksimum 75 g) 
6. Gebelerde: 75 veya 100 g glukoz 
7. 25 g/ 100 ml glukoz çözeltisi hazırlanır. Bu çözelti 5 dakika içerisinde hastaya içirilir. 

Hazırlanan glukoz çözeltisine limon suyu (Askorbik asit içerir.) ilave edilmez. Limon suyu 
ilavesi glukoz oksidaz ölçüm metodunda sonuçların daha düşük çıkmasına neden olur.  

8. 75 gram şeker yükleme testi: Hastanın aç olması ve 3 gün karbonhidrat içeren bir diyet 
yapılması gereklidir. İlk önce açlık kan şekerine bakılır 75 gram glukoz içeren 400-500 ml 
su içildikten  sonra yarımşar saat aralıklarla 4 defa  hastanın glukozuna bakılır. Klinisyenin 
isteğine görede:  

 Hastadan venöz kan: 
 Glukoz yüklemesinden 10 dakika önce ve, 
 Glukoz yüklemesi yapıldıktan 120 dakika sonra alınır. 

9. 100 gram şeker yükleme testi: 50 gr. şeker yükleme testi anormal olan hastalar ile 
gebelik diyabeti için risk faktörü taşıyanlara yapılır. Hastanın aç olması ve 3 gün 
karbonhidrat içeren bir diyet yapılması gereklidir. İlk önce açlık kan şekerine bakılır. 100 
gram glukoz içeren 400-500 ml su içildikten sonra birer saatlik aralar ile 3 defa kan alınır 

 
Erişkinlerde OGTT Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

  Açlık Plazma Glukozu 120. Dakikadaki Plazma 
Glukozu 

Bozulmuş Açlık Glisemisi 100–125 mg/dl   

Bozulmuş Glukoz Toleransı < 126 mg/dl 140–199 mg/dl 
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Diabetes Mellitus >126 mg/dl >200 mg/dl 

 
 Diabetes Mellitus Tanısı 

1. Diabetes Mellitus belirtileri ve rastgele plazma glukoz konsantrasyonunun ≥ 200 
mg/dl olması 
Rastgele plazma glukoz ölçümü, günün herhangi bir saatinde son yemek saati 
önemsenmeden alınan örnektir. 
 Diabetes Mellitus’un klasik belirtileri, poliüri, polidipsi ve açıklanamayan kilo 
kaybıdır. 

VEYA 

2. Plazma açlık glukozu ≥ 126 mg/dl.  

VEYA 

3. OGTT sırasında 2. saat plazma glukoz değerinin ≥ 200 mg/dl olması. 

10.  Hiperglisemi açık olarak saptanamazsa test başka bir gün tekrar edilerek sonuçlar 
doğrulanmalıdır.  
 

 Gestasyonel Diabet Tanısı için Gebelerde OGTT Uygulaması  
 Gebelerde açlık plazma glukozunun 126’nın üstünde olması veya rastgele alınan örnekte 

plazma glukozunun 200’ün üstünde olması diabet tanısı için sınır değerdir. 
 Eğer hiperglisemi bulguları açık olarak saptanamazsa tanı sonraki günlerde OGTT 

yapılarak doğrulanmalıdır. 
 OGTT gebeliğin 24–28. haftasında uygulanmaktadır. 
 Günün herhangi bir zamanında 50 g  oral glukoz verilir. 
 Eğer 1. saat’ deki kan glukoz konsantrasyonu 140 mg/dl ise OGTT uygulanır. 
 Ertesi sabah 8–14 saat açlıktan sonra açlık kanı alınır.   
 100 g veya 75 g oral glukoz verilir. 
 Değerlendirme tablodaki değerlere göre yapılır. 
 “Gestasyonel Diabet” tanısı için glukoz konsantrasyonlarından en az ikisinin bu değerlerin 

üstünde olması gerekir. 
 

 100-g glukoz yüklemesi 

  mg/dl  mmol/l 

Açlık 95 5.3 

1-h 180 10.0 

2-h 155 8.6 

3-h 140 7.8 

 75-g glukoz yüklemesi 

Açlık 95 5.3 

1-h 180 10.0 

2-h 155 8.6 
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* 100 g glukozla yapılan Oral Glukoz Tolerans Testleri; herhangi zamanda 2 veya daha fazla 
yüksek değer varsa tanı pozitif kabul edilir. 
 
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR! 
1. Yakın zamanda cerrahi operasyon, miyokard infarktüsü geçiren ve doğum yapan 

hastalara OGTT testi uygulanmamalıdır. 
2. Açlık kan şekeri çok yüksek olan hastalara uygulanmamalıdır. 
3. Hastanın test esnasında gribal enfeksiyonu olmamalıdır. 
4. Test esnasında hasta kusarsa teste son verilmelidir. 3 gün sonra test tekrar edilebilir. 
5. Test yapılmadan önce doktorun izni dahilinde tiazid, fenitoin gibi ilaçlar kullanılıyorsa 

3 (üç)gün   önceden bırakılmalıdır. 
 
 
 
OGTT Sonuçlarını Etkileyen İlaçlar 

Biguanidler Metformin 

Anabolik Steroidler Nandrolone, Stanazol 

Hormon Antagonistleri Lanreotide, Octreotide 

Thiazid Diüretikleri Bendrofluazide (Bendroflumethiazide), Chlortalidone, 
Cyclopenthiazide, Hydrochlorothiazide, Indapamide, 
Mefruside, Metolazone, Polythiazide, Xipamide 

Loop Diüretikleri 
(Tiazidlerden daha az etkili) 

Bumetanide, Frusemide (Furosemide), Torasemide 

Potasyum Tutucu Diüretikler Özellikle thiazide içeren diüretikler 

Adrenoceptor Blokörleri   
(** cardio-selective) 

Acebutolol, Atenolol**, Betaxolol**, Bisoprolol**, 
Carvedilol, Celiprolol, Esmolol, Labetalol, 
Metoprolol**, Nadolol, Nebivolol**, Oxprenolol, 
Pindolol, Propanolol, Sotalol, Timolol 

Anti-Hipertansif Diazoxide 

Lipid  Düşürücü İlaçlar Nicotinic acid  

Glucokortikoid Tedavi 
(Sistemik) 

Betamethasone, Cortisone Acetate, Deflazacort, 
Dexamethasone, Hydrocortisone, Methylprednisolone, 
Prednisolone, Triamcinolone 

İnsan Büyüme Hormonu Somatotrophin 

Diğer Endokrin İlaçlar Danazol, Gestrinone 

Östrogenler Conjugated Oestrogens, Diethylstilbestrol, Estradiol, 
Estriol, Ethinylestradiol, Fosfestrol Tetrasodium, 
Mestranol, Oestrone Sulphate, Piperazine, 
Polyoestradiol Phosphate, Raloxifene, Tibolone 

Antikonvulsanlar Phneytoin 

Antibiotikler Nitrofurantoin 

Anti-Androgenler Bicalutamide, Cyproterone Acetate, Flutamide 
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Östrogen içeren kombine oral kontraseptifler 

 
6. 10-12 saat açlık sonrası uygulanır. 
7. Hasta test süresince bir şeyler yiyip içmemelidir, sigara içmemelidir. 
8. Kadınlarda mensturasyon döneminde OGTT yapılmaması önerilir, 3 gün önce veya 

sonrası  olmasına dikkat edilmelidir. 
9. Test sadece ayaktan hastalara uygulanır. Yatak istirahati OGTT’yi bozar. 
10. Gelmeden önce kişi kayıt yaptırmış olmalıdır.  

   
 OGTT nin yapılışı 

 Kan alma biriminde önce açlık kanınız alınacaktır. Daha  sonra laboratuvar 
teknisyeni/hemşire tarafından  hazırlanmış olan suda eritilmiş glukozun tamamını 5 
dakika içerisinde içiniz. Bitince saatinize bakıp laboratuvar teknisyeni/hemşireye 
bildiriniz. 

  Kanlar size söylenen zamanlarda alınacaktır.Bekleme sırasında çok fazla hareket 
etmeden oturur vaziyette bekleyiniz. 

  Testin uygulanma süresince kesinlikle hiçbir şey yiyip içmeyiniz, sigara içmeyiniz ve size 
söylenen sürelere uyunuz. Size söylenen sürelerde kan alma birimine kanınızı veriniz. 

 Laboratuvar teknisyeni hastayı testin yapılışı hakkında bilgilendirmelidir 
 
NOT: Gebelerdeki  50 gramlık şeker(OGTT) yüklemeleri için  hastanın aç veya tok olması 
gerekmemektedir. Kişi hafif bir kahvaltı ile kan alma birimine başvurmalıdır. 

❖ NUMUNELERİN TRANSFERİ 

a) Acil Servis ve yataklı birimlerden alınan tüm kan ve numune örnekleri 
1. Testlere göre barkod etiketleri uygun tüplere yapıştırılmış olarak gönderilmelidir. 
2. Acil Servis ve Yataklı servislerde alınan numuneler sağlık personeli yada bu konuda 

eğitim almış kişiler tarafından transfer edilmelidir. 
3. Kan dışında laboratuvara aynı numuneden tek örnek gönderilir. İki örnek 

gönderilmişse yalnız birisi incelemeye alınır. 
b) Numune Taşıma Kapları Ve Numunelerin Transfer Güvenliği: 

1. Bir veya birden fazla örnek tüpü veya şişesinin taşınma sırasında kırılmaması için önlem 
alınmalıdır. 

2. Mutlaka Numune ve Kanlar Kapaklı güneş ışığı geçirmeyen her ihtimale karşı sıvı 
sızdırmayan kenarları olan kapaklı Numune Taşıma Çantasında taşınmalıdır. 

3. Tüm kanlar Kapaklı tüplerle, Numuneler kapaklı kaplarla taşınmalıdır 
4. Tek örnek tüpünü alacak şekilde koymak için kalın oluklu karton, fiber tahta veya 

strofordan yapılmış kutular kullanılabilir. Örneklerin tek tek taşınması için yastıklı bir 
taşıma zarfı yeterli koruma sağlayacaktır. 

1. Biyokimya, Hormon, Elisa, Seroloji Kanları Sarı/ Kırmızı kapaklı tüplere alınmış olmalı.  
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2. Hemogram, Kan Grubu,Cross match,Hormon Bizim, HbA1c testleri için kanlar  K2EDTA’lı 
mor kapaklı tüplere alınmış olmalı.  

3. Sedimantasyon hızı testi için numuneler, %3,2’lik 1,28 ml.lik sitratlı tüplere (siyah 
kapaklı) alınmış olmalı 

4. Koagülasyon testleri için numuneler %3,2 oranında sodyum sitrat içeren mavi kapaklı 
tüplere allınmış olmalı 

5. TİT kırmızı/beyaz kapaklı bardaklara alınmış olmalı 
6. GGK mavi/Kırmızı kapaklı  gaita kabına alınmış olmalı 

c) Numuneleri Taşıma İçin Uygun Süre ve Isı 
1. Tüm örnekler sıcakla kontaminasyondan korunmalıdır.  
2. Herhangi bir nedenle numuneler hemen nakledilemiyorsa 2-8 0C’de buzdolabında 

saklanmalıdır. 
3. Biyokimya,Hormon,Elisa,seroloji , Hemogram ,Kan Grubu  ,Koagülasyon,HbA1c kanları 

en geç 30 dk içinde Numune ve Kan Taşıma kabında spora yerleştirilmiş olarak ,direkt 
ışık görmeyecek şekilde oda ısısında (20-25ºC) laboratuvara ulaştırılmalıdır.  

4. Nakil esnasında tüplerin çalkalanmamasına ve dik olarak taşınmasına dikkat edilmelidir 

d) Kardiak ( TROPONİN I ) Kanları 
✓ Bu tetkikler acil tetkikleri olduğundan hiç vakit kaybetmeden (ilk 10dk içinde) kapağı 

kapalı direkt ışık görmeyecek  dik şekilde sallamadan ve oda ısısnda (20-25ºC) ilgili 
laboratuvara ulaştırılmalıdır 

✓ Sedimantasyon hızı testi kanları en geç 30 dk içinde Numune ve Kan Taşıma kabında 
direkt ışık görmeyecek şekilde oda ısısında (20-25ºC) laboratuvara ulaştırılmalıdır. Nakil 
esnasında tüplerin çalkalanmamasına ve yatay olarak taşınmasına dikkat edilmelidir 
e) Tam İdrar Tahlili (TİT) Numunesi 

✓ Kırmızı kapaklı non steril idrar bardağına alınmış numune 30 dk içinde transfer kapları ile 
oda ısısında (20-25ºC) laboratuvara direkt ışıka maruz bırakılmadan temiz ve kapalı 
şekilde, sallamadan laboratuvara ulaştırılmalıdır 

 
f) Gaitada Gizli Kan (GGK) Numunesi 

✓ Numuneler hasta tarafından mavi kapaklı gaita numune kabına alınarak 1 saat içinde, 
direkt ışıka maruz bırakılmadan oda ısısında (20-25ºC) temiz ve kapalı şekilde 
laboratuvara ulaştırılmalıdır 

Numunelerde Stabilite:  
✓ Oda ısısında (220C )  Tam Kan(otomatik sistemler için 22 0C de  24 saat içinde önemli bir 

değişiklik olmaz 
✓ Buzdolabı ısısında (+40C), metabolitler, enzimler,idrar,gaita ve elektrolitlerde 24 saat 

içinde önemli bir değişiklik olmaz.  
✓ Dondurucu ısısında (-15,-20 0C)Alınan serum örnekleri (-15C) - (-20C)'de yaklaşık 2 ile 4 

hafta arası dondurularak saklanabilir. Ancak örneklerden LDH enzimi çalışılacaksa 
numunenin dondurulması tercih edilmez 
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✓ Kan alma biriminde toplanan örnekler 15’er dakikalık periyotlarda, uygun taşıma kapları 
ile ilgili laboratuvara transfer edilir. Hem kan alma biriminde hem de acil ve servislerde  
numune alma ve numunelerin transferi işlemleri; numune alma ve transferine uygun, 
numune kabul ve red kriterleri doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. 
 
 
 

TEST ADI NUMUNE 
TÜRÜ 

STABİLİTE 

ALBUMİN Serum 40C de 72 saat    -200C de 6ay 

ALKALEN FOSFATAZ  Serum 0-40C de 2-3 gün  

AMİLAZ Serum 15-250C de 7 gün        2-80C de 1 ay 

BİLİRUBİN , TOTAL Serum 2-80C de3 gün Işıktan korunmalıdır 

BİLİRUBİN, DİREKT Serum 2-80C de 3 gün Işıktan korunmalıdır 

KALSİYUM Serum Oda sıcaklığında 8saat 2-80C de 1 gün  -200C 
de 1yıl  

KLORÜR Serum  15-250C de 7 gün (Ağzı kapalı tüpte saklama 
koşuluyla) 40C de 7 gün    -200C de 4 ay 

TOTAL KOLESTEROL Serum 2-8 0C de 4 gün     -200C de 3 ay 

HDL KOLESTEROL Serum +40C de 4 gün    -200C de 3 ay 

LDL KOLESTEROL Serum 40C de 4 gün    -200C de 3 ay 

KREATİNİN KİNAZ(CK) Serum 40C de 12saa    -200C de 3gün 

CK-MB Serum 2-80C de 8 gün    -200C de 4 hafta 

KREATİNİN Serum 2-80C de 6 gün    -200C de 6 ay 

GLUKOZ Serum 250C de 8 saat    40C de 72 saat 

ALANİN AMİNO TRANSFERAZ  Serum 2-80C de 3 gün     

ASPARTAT AMINO 
TRNSFERAZ  

Serum 2-80C de 24 gün        -20C de 1 yıl 
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 TEST ADI NUMUNE 
TÜRÜ 

STABİLİTE 

GAMA-GLUTAMIL 
TRANSFERAZ ( GGT) 

Serum 2-80C de 1ay        -20C de 1 yıl 

HEMOGLOBİN A1C ( 
GLİKOZİLE HEMOGLOBİN ) 

Tam Kan Tam Kan örnekleri hemolizat ile muamele edilerk 
bekletilir ve cihaza yüklenir. 
15-200C de 3ay    . 2-80C de 7 gün            -20C de 6ay 

DEMİR Serum 2-80C de 7 gün             

DOYMAMIŞ DEMİR 
BAĞLAMA KAPASİTESİ(UIBC) 

Serum Oda sıcaklığında 4 gün 

LAKTAT DEHİDROGENAZ 
(LDH) 

Serum Oda sıcaklığında 2-3 gün 

İNORGANİK FOSFOR Serum 2-80C de 8 saat -200C de 1 yıl 

POTASYUM Serum 15-250C de 14 gün(ağzı kapalı tüpte saklama 
koşuluyla) 
 40C de 14 gün -200C de 4 ay 

TOTAL PROTEİN Serum 40C de 72 saat -20 0C de 6 ay 

SODYUM(Na) Serum 15-250C de14 gün(ağzı kapalı tüpte saklama koşuluyla)  
40C de 14 gün -200C de 4 ay 

TRİGLİSERİT Serum 40C de 5-7 gün -200C de 3 ay  

ÜRE(BUN-KAN ÜRE 
NİTROJENİ 

Serum 2-80C de 3 gün-200C de 3 ay 
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(20-250C, %35-70 nem ) 

 

ÜRİK ASİT Serum 2-80C de3-5 gün -200C de 6 ay 

ESTRADİOL Serum 2-80C de 2 gün -200C de 6 ay 

FERRİTİN Serum 2-80C de 7 gün -20 0C de 12 ay 

AFP Serum 2-80C de 7 gün -200C de 3 ay 

FOLİK ASİT Serum 2-80C de 2 gün -200C de 1 ay 

FSH Serum 2-80C de 14 gün -200C de 6 ay 

FT4  Serum 2-80C de 48 saat -200C de 30 gün 

FT3 Serum 2-80C de 7 gün -200C de 30 gün 

TSH Serum 2-80C de 1 hafta -200C de 1 ay 

BHCG Serum 2-80C de 3 gün -200C de 12 ay 

LH Serum 2-80C de 14 gün -200C de 6 ay 

MYOGLOBİN Tam Kan 
(EDTAlı) 

2-80C de 2 gün -200C de 3 ay 

PARATHORMON Serum 2-80C de 2 gün -200C de 6 ay 

PROGESTERON Serum 2-80C de 5 gün -200C de 6 ay 

PROLAKTİN Serum 2-80C de 14 gün -200C de 6 ay 

TESTESTERON Serum 2-80C de 1 hafta -200C de 6 ay 

TROPONİN I Serum 2-80C de 24 saat -200C de 12 ay 

VİTAMİN B12 Serum 2-80C de 2 gün -200C de 2 ay 



 
 

 

LABORATUAR İŞLEYİŞ  
PROSEDÜRÜ VE TEST 

REHBERİ 

DOKÜMAN KODU: PR.16 

YÜRÜRLÜK TARİHİ: 15.02.2012 

REVİZYON NO: 00 

REVİZYON TARİHİ:  

SAYFA NO: 35/106 

 

HAZIRLAYAN 

LABORATUAR TEKNİSYENİ 

KONTROL EDEN 

KURUM KALİTE DİREKTÖRÜ 

ONAYLAYAN 

BAŞHEKİM 

   

 

 

ı)  Dondurulmuş veya Soğutulmuş Örneklerin Transferi; 
1- Yalıtılmış bir kab kullanılması gerekir. Soğutulmuş örnekler için genellikle buz paketleri kullanılır.  
2- Katı karbondioksit(kuru buz) dondurulmuş örneklerin çözünmesini önleyen uygun soğutma 

materyalidir ve -70 °C ye kadar ulaşılabilir.  
3- Yalıtılmış kablarda basınç altında karbondioksit birikmesini ve olası bir patlamayı önlemek amacıyla 

kabın içi havalandırılmalıdır.  
4- Gereken kuru buz miktarı, kabın büyüklüğüne ve ne kadar etkili bir biçimde yalıtıldığına, ayrıca örneğin 

ne kadar süre ile donmuş tutulması gerektiğine bağlıdır.  
5- Genel olarak çift çeperli kapta -20°C de bir gün numuneyi korumak için15x15x2 boyutta(iki litre) kuru 

buz yeterlidir. 
6- Fakat hava yolları kuru buzu tehlikeli madde olarak kabul etmektedir. 

 
g) Taşıyıcı Personelin Güvenliği: 
1) Numune taşınırken taşıyıcı olabilecek bütün tehlikelere karşı kendini korumalıdır. Bütün laboratuvar 

numuneleri potansiyel olarak enfekte kabul edilmelidir. Birçok hastalık etkeni vücut sıvıları ile bulaşır.  
2) Bunedenle koruyucu eldiven kullanılmalıdır.  
3) Enfeksiyon ajanlarının yayılmasının önlenmesinde bir diğer kural el yıkamadır. Bulaşma tehlikesine 

karşı özellikle şüpheli durumlarda eller yıkanmalıdır. 
4) Laboratuvara numune taşırken yiyecek yenmemeli, sıvı şeyler içilmemeli ve sigara içilmemelidir. 
5) Numune taşıma kapları belli aralıkalarla uygun bir dezenfektan ile temizlenmelidir. 

 
❖ UYGUN NUMUNE TOPLANMASI İLE İLGİLİ GENEL PRENSİPLER 
1- Numuneyi temin etmek için doğru anatomik bölge seçilmelidir. Endojen mikrobiyal flora ile 

kontaminasyonu önlenmelidir. 
2- Numune uygun teknik ve steril ekipmanla toplanmalıdır. Aseptik teknikler uygulanmalıdır. 
3- İnfeksiyonun akut safhasında antibiyotik tedavisi başlanmadan alınmalıdır. Başlanmış ise numune yeni 

antibiyotik dozu verilmeden verilmeden hemen önce alınmalı ve 
laboratuvar bilgilendirilmelidir. 

4- Numune etkenin canlılığını koruyacak ve çevrenin biyolojik güvenlini sağlayacak bir taşıma kabına 
aktarılmalıdır. Üzerine hasta adı, soyadı, numunenin alındığı tarih ve saat kaydedilmelidir. 

5- Numunenin kaynağı ve/veya özel bölge hem istem formu hem de numune kabı üzerinde açık ve doğru 
olarak tanımlanmalıdır. 

6- Numunenin laboratuvara hızla ulaşması, saklanacaksa saklama koşullarının uygun olması sağlanmalıdır. 
7- Numune miktarı yeterli olmalıdır. Aksi halde hatalı negatif sonuçlara neden olur. 
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❖ NUMUNELERİN LABORATUVARA KABULU VEYA REDDİ 

 
a) LABORATUVAR NUMUNE KABUL KRİTERLERİ:

1- Numune alım kurallarına uygun alınmış numune kabul edilir 
2- Testlere uygun tüplere ve  uygun kaplara alınmış olan numuneler kabul edilir. 
3- Hemolizli olmayan numuneler kabul edilir. 
4- Pıhtılı olmayan Edtalı ,sitratlı numuneler kabul edilir. 
5- Yeterli miktarda alınmış olan numuneler kabul edilir 
6- Barkod etiketleri silik ve yırtık olmayan, barkod etiketi barkodlama kurallarına uygun numune 

kabul edilir 
7- Uygun transfer koşullarına ve süresine göre transfer edilmiş numuneler kabul edilir 
8- LABORATUVARDA REDDEDİLEN TÜM NUMUNELERE  SİSTEM ÜZERİNDEN HATA (OLAY) BİLDİRİM 

FORMU DOLDURULUR 

b) LABORATUVAR NUMUNE RED KRİTERLERİ: 

Numuneler Laboratuvar’a gelince kontrol edilir. Uygunsuz olan numuneler belirlenir. Uygunsuzluk 
durumları şunlardır:
1- Hangi analizlerin yapılacağı net olmayan,otomasyona girişi yapılmamış numuneler 
2- Üzerinde hasta kimliğinin belirgin olmadığı numune 
3- Barkot etiketleri silik ve yırtık numuneler, barkod etiketi tüpün etiketi üzerine düzgün şekilde 

yapıştırılmamış olan numuneler 
4- Son kullanma tarihi geçmiş tüpe alınmış numune 
5- Yanlış örnek kabına numune alınmış 
6- Antikoagülanlı tüpe eksik ya da fazla numune alınmış 
7- Kapağı açılmış sızan numune kabı olması 
8- Kırık veya steril olmayan kaplar ile gönderilmiş numune  
9- Yeterli miktarda alınmamış numune 
10- Tüpteki antikoagulan miktarının az veyafazla olması 
11- Serum/plazmanın hemolizli,lipemikveya ikterik olması 
12- Serum/plazmanın santrifüjden sonra dahi pıhtılı olması 
13- Açlık, tokluk, egzersiz gibi durumlara dikkat edilmeden alınan numuneler 
14- Hastanın kullandığı ilaçlar ve kulanım süreleri uygun olmadan alınan numuneler 
15- Uzun süre uygunsuz koşulda beklemiş numune 
16- Başka bir materyalle kontamine olmuş numune 
17- Alınan numunenin Laboratuvara uygunsuz transportu yapılmış numune 
18- Çalışma saatleri dışında numune alımı yapılmış numune  
19- Yukarıdaki istisnalar dışında 24 saat içinde bir hastadan aynı mikrobiyolojik 
20- İncelemenin tekrar istenmesi durumunda numune reddedilir. 
21- Laboratuvara uygun transfer süresinde gelmeyen numuneler kabul edilmez 
22- Hatalı numune toplanması tespit edildiğinde numune laboratuvarımız tarafından kabul edilmez. 
23- Hemoliz; Kandaki eritrositlerin parçalanması ile hemoglobin ve diğer içeriklerinin kana 

karışmasıdır. Hemoliz bazı testlerde eritrosit içi maddelerin seruma karışması, oluşan 
hemodilüsyon ve bazı testlerde de kimyasal interferans nedeniyle sonuçları etkilemekte ve hatalı 
sonuçlara yol açmaktadır. Bu durumda serum olması gerektiği gibi değil, hemolizin şiddetine göre 
koyulaşan kırmızı bir renkte olmaktadır. Hemoliz, bazı testlerde eritrosit içi maddelerin seruma 
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karışması, oluşan hemodilüsyon ve bazı testlerde de kimyasal interferans nedeniyle sonuçları 
etkilemekte ve hatalı sonuçlara yol açmaktadır. 

❖ HEMOLİZ SEBEPLERİ: 
1- Alınan kanın enjektörden iğneyi çıkarmadan tüpe boşaltılması 
2-Aınan kanın laboratuvara gönderilmeden önce uzun süre bekletilmesi   
3-Santrifüj edilmeyen kanın buzdolabına konularak bekletilmesi vb.  
 
UYARI: 
Kan beklediği zaman kan glukoz düzeyi 10 mg/saatte düşer.  
Gece alınmış kanın laboratuvara sabah gönderilmesi ile kan glukozu yaşamla bağdaşmayacak kadar 
düşük çıkmaktadır.  
 
Lipemi: serumda veya plazmada lipidlerin normalin üstünde miktarlarda bulunması durumudur. 
Lipemi aç karna alınmamış numunelerde veya hiperlipidemisi olan hastaların serum veya 
plazmalarında gözlenebilmektedir. Lipemik serumdaki bulanıklık, yoğunluk ve renk değişikliği hatalı 
sonuçlara neden olmaktadır. 

İkter: serumda veya plazmada bilirubin düzeylerinin yükselmiş olarak bulunması anlamına 
gelmektedir. birçok testte de bulanıklıktan dolayı hatalı sonuçlara neden olabilmektedir 
 
Laboratuvarımızda çalışılan testlerin hemoliz, lipemi ve bilirubinemiden(ikter) etkilenme 
Dereceleri: 
 

Test Adı Hemoliz Lipemi Bilirubinemi 

Albumin ++   

ALP + ++  

ALT ++   

AST ++   

Bilirubin ++ ++  

BUN ++   

Demir ++   

Ferritin +   

Folik asit ++   

Fosfor ++   

Klor ++   

Kolesterol + + + 

Kortizol ++   

Kreatinin +  ++ 

LDH ++   

Potasyum ++ ++  

Protein    

T3 +   
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T4 +   

TSH +   

Trigliserid ++   

Ürik asit ++   

 

NUMUNE KABUL 

1- Numune Kabulu  mesai saatleri içinde gündüz Laboratuvar  birimde görevli personel tarafından 
yapılır.  

2- Çalışılan cihaz ve testler göre gruplandırılması yapılır. 
3- Mesai saaleri dışında bu görevi Nöbetçi Laboratuvar personeli yapar. 
4- Acil ve servislerden gelen numune taşıyıcı personel tarafından Laboratuvar birimine teslim eder. 

gelen numunelerin laboratuvar istem onayı ve kabulü burada yapılır. 
5- Acil ve servislerden ve Poliklerden gelen hastaların Laboratuvar istem onayı numune alımından 

önce Laboratuvar Laboratuvar birimindeki görevli hemşire tarafından yapılır. 
6- Kayıt/Kan Alma biriminde alınan kanlar 15 dk aralıklarla Laboratuvar Birimine transferi yapılarak 

numune kabulü orada yapılır. Kayıt/Kan Alma biriminde kanları alınan hastalar  İdrar ve Gaita 
numunelerini  Laboratuvar birimine kapı penceresinden  teslim eder 

 

Hayati tehlikesi olan ve servis hemşiresi tarafından laboratuvara bilgi verilen hastalara ait 
numunelerin laboratuvar istem onayı ve kabulü doğrudan laboratuvar  
Sorumlusu veya teknikeri tarafından yapılır ve teslim alınarak, ivedilikle çalışılması sağlanır 

 

 
c) Numune red edildiğinde; 

1- Uygun olmayan örnekler Laboratuvar Bilgisayar Sistemine programı üzerinden de reddi sebebi 
girilerek yapılır. 

2- Laboratuvar Bilgisayar Sistemi üzerinden Hata Bildirim Formu doldurulur.   
3- Red edilen örnekler için yeniden istem yapılarak hastadan yeniden numune alınmalı 
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B)ANALİTİK EVRE 

1- Numunelerin Santrifüj Edilmesi 
 

 
 
Santrifüj kullanırken dikkat edilmesi gereken kurallar  

1- Tüpler karşılıklı dizilmeli. 
2- Karşıllıklı dizilen bu tüpler aynı seviyede olmalı. 
3- Santrifüj edilecek kan tek ise karşısına aynı seviyede su dolu aynı özellikte tüp 

konur. 
4- Kan alımı sonrasında numune direk olarak güneş ışığı almayacak şekilde şekilli 

elementlerin çökmesi  ve pıhtılaşma sürecinin tamamlanması için oda ısısında 
bekletilir. Bu süre genellikle 15-20 dakika kadardır. Bu süre sonrası serumun 
veya plazmanın santrifüj ile pıhtıdan ayrılması gerekir. 

5- Numune serum tüpünde 15 dk’dan önce henüz pıhtılaşma olmaksızın santrifüj 
edilirse numunede sonradan fibrin oluşumuna neden olmaktadır. Oluşan fibrin 
de cihaz pipetleri tarafından aspire edilerek hem yanlış sonuçlara hem de 
cihazda tıkanıklıklara neden olmaktadır.  

6- Bazen cihazın pipetini fibrin tıkaması sonucunda sonraki birkaç hasta numunesi 
de bu olumsuzluktan etkilenebilmektedir. Fibrin içeren numunelerle hiçbir 
analiz çalışılamaz. Böyle bir numune olduğunda tekrar 10 dk 3000 devirde 
santrifüj edilir, berrak serum elde edilirse çalışılır. 

7- Bazı numunelerde ne kadar santrifuj edilirse edilsin fibrin oluşumu 
engellenememektedir. Böyle durumlarda istemi yapan hekim ile görüşülerek 
analizin yeni bir numune ile tekrarına karar verilir 

8- Şayet uzun süre santrifüj edilmeden bekletilirse bu taktirde serum glukoz 
düzeyleri azalacak ve daha bir çok parametre bu bekletilmeden etkilenecektir.  

9- Aynı şekilde tam kan, sitratlı tam kan,EDTA’lı tam kan olarak uzun süre 
bekletilmesi, numunedeki elektrolit konsantrasyonlarında, enzimlerin 
aktivitesinde, hematoloji ve pıhtılaşma parametrelerinde çeşitli değişikliklere yol 
açabileceği için bundan da kaçınmalıdır. 
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10- Santrifüj süresi ve hızı testlere göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak 
biyokimyasal analizler ve hormon analizleri için kan 3000 rpm’de 15 dakika 
santrifüj etmek yeterlidir.  

11- Santrifüj sonrası hemoliz görülen serumlar çalışılmaz. Hastadan tekrar kan 
alınması için kan alma birimi, acil veya servisler bilgilendirilir.  

12- Optimal sonuçlar için santrifüj neticesinde ayrışan serum berrak olmalı, 
içerisinde kırmızı kan hücresi, pıhtı, fibrin veya gözle görülür herhangi bir 
partikül içermemelidir.  

13- Sıvı üzerinde lipid tabakası olan santrifüj edilmiş numuneler, bir örnek kabı veya 
ikincil tübe transfer edilmelidir. Lipemik materyalin değil, yalnızca arındırılmış 
numunenin transfer edilmesine dikkat edilmelidir.  

14- Ayrıca Laboratuvar Modüler Sistemi ortamında hasta sonuç sayfasına numune 
red kriterlerine göre işlem yapılır. 

 

 

PANİK DEĞERLER VE BİLDİRİM SÜRECİ 

 

AMAÇ :  Laboratuvarda çalışılan testlerden referans aralıkları dışında kalan ,hasta 
güvenliği açısından önem arz  eden, hasta için risk oluşturabilecek testlerin 
belirlenmesi, belirlenen test sonuçlarının çalışanı uyarması ve ilgili hekime doğru ve 
mümkün olan en kısa sürede ulaştırılmasının sağlanmasını sağlamak 
 

Panik değer listesi; laboratuvarda çalışılan testlerden belirlenen referans aralığı dışında 

ve kişi için riskli olabilecek değerlerin klinisyenlerle görüşülmesi sonucunda belirlenerek 

oluşturulan listedir. Panik değerler HBYS üzerinden tanımlanmıştır. Hastanemizde 

çalışılan tetkiklerin referans aralıkları ve panik değerleri Hatay Devlet Hastanesi veri 

tabanından çekildiği için tüm veriler Hatay Devlet Hastanesi ile aynıdır. 

 
 
BİYOKİMYA TETKİKLERİ PANİK DEĞER LİSTESİ 

TEST DÜŞÜK YÜKSEK 

Glukoz (0-1 gün ) ≤ 30 mg/dL ≥ 200 mg/dL 

Glukoz (≥2 gün) ≤ 40 mg/dL ≥ 500 mg/dL 

BUN  - ≥ 100 mg/ dL 

Kreatinin            - ≥ 4 mg/dL 

Sodyum ≤ 120 mmol/L ≥ 160 mmol/L 

Potasyum ≤ 2.8 mmol/L ≥ 6.5 mmol/L 

Klorür ≤ 70 mmol/L ≥ 120 mmol/L 

Kalsiyum ≤ 6 mg/ dL ≥  13 mg/ dL 

Fosfor ≤ 1 mg/ dL ≥  9 mg/ dL 
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Magnezyum ≤ 1 mg/dL ≥  9 mg/ dL 

Amilaz           - ≥ 200 U/L 

T.Bilirubin   - ≥ 15 mg/ dL 

AST   - ≥ 200 U/L 

ALT   - ≥ 200 U/L 

GGT   - ≥ 200 U/L 

LDH            - ≥ 1000 U/L 

Trigliserid              - ≥ 1000 mg/dL 

Demir ≤ 1 µg/dL ≥ 1800 µg/dL 

Urik asit (0-18 yaş)            - ≥ 12 mg/dL 

Urik asit ( yetişkin)            - ≥ 13 mg/dL 

TROPONİN I  - ≥ 22.01 ng/L 

 

❖ Diyaliz Servisi Hastalarına Üre, Kreatinin, Potasyum testleri için Panik 

Değer Bildirimi yapılmaz. 

 
 
 
HEMATOLOJİK TETKİKLER PANİK DEĞER LİSTESİ 
 

TEST DÜŞÜK YÜKSEK 

Hematokrit(Yetişkin)            - > % 100 

Hemoglobin (Yetişkin) < 7 g/ dL > 20 g/ dL 

Hemoglobin (0-30 gün 

erkek) 

<8 >26 

Hemoglobin (0-30 gün 

kadın) 

<7 >26 

Hemoglobin (31-60 

gün erkek-kadın) 

<7 >24 

WBC < 2000/mm³ >100.000/mm³ 

Trombosit sayımı 

(PLT) 

<40.000/mm³ >1.000.000/mm³ 

INR - ≥ 5 

APTT - ≥ 150 sn 

 
 
PANİK DEĞER BİLDİRİM SÜRECİ 
 

1. Laboratuvar çalışanı hastanın panik değerli test sonucu çıktığında hasta ismine 

tıkladığı zaman sesli uyarı verir. Laboratuvar çalışanı test sonucunu görür.  

2. Bu durumda numune tekrar seviye hemoliz vb yönlerden kontrol edilir. 

3. Laboratuvar çalışanı test ile ilgili kalibrasyon ve kontrol değerlerini kontrol eder. 

4. Test aynı test tüpünden tekrarlanır. Çok yüksek ise dilüsyonlu olarak tekrarlanır. 
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5. Dilüsyonlu ve normal çalışma karşılaştırılır.  

6. Uygunsuzluk var ise kontrol çalışılır. Kontrol değeri istenilen aralıkta değilse 

cihaza günlük bakım prosedürü uygulandıktan sonra teste kalibrasyon verilir. 

Ardından kontrol tekrarlanır( Laboratuvarımızda kontrol değeri istenilen aralıkta 

olmayan testler hiçbir surette ÇALIŞILMAZ ) 

7. Panik değer hastanın klinik durumuna uymuyorsa doktor ile istişare yapılarak 

tekrar panik değer çıkan tetkikin istemi yapılır ve hastadan tekrar yeni numune 

alınarak test tekrarlanır. 

8. Sonuçlarda uygunsuzluk yok ise panik butonu tıklanır. Açılan ekranda bildirim 

yapılan doktor adı ve açıklama girilir. Kaydet butonu tıklanır.  

9. Panik değer olan sonuç onaylanır. 

10. Panik değerli hasta sonucu hastanın doktorunun ekranına otomasyondan 

uyaran olarak yansır. Bildirim aynı zamanda doktorun cep telefonuna da mesaj 

olarak gitmektedir. 

11. Bildirilen panik değer için açılan pencere test istemini yapan  klinisyen ‘okudum’ 

işlemi yapıldıktan sonra kapanır. 

12. Panik değer mesai içinde onay yapan Laboratuvar Sorumlusu, mesai dışı nöbetçi 
tekniker/teknisyen tarafından klinisyene HBYS üzerinden bildirilmektedir.             

 
             SORUMLULUKLAR: Bu sürecin uygulanmasından tüm laboratuvar çalışanları 
sorumludur. 

 
A. İNTERNAL VE EXTERNAL KALİTE GÜVENLİĞİ 
Klinik laboratuvarlar sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli bileşenlerden biridir. Klinik 
laboratuvarların başlıca fonksiyonu klinisyenlere hastaların teşhis, tedavi ve 
takiplerinde önemli bilgiler sağlamaktır. Bu bilgilerin doğru, güvenilir, en kısa sürede ve 
en az maliyetle elde edilmesi istenir. Doğru ve güvenilir test sonuçları elde etmek için 
örnek alma öncesinden başlayarak sonuçların raporlanıp klinisyene ulaşmasına kadar 
geçen süreçteki değişkenlerin ve etkilerin bilinmesi sonuçların doğru yorumlanması 
açısından gereklidir. Laboratuvar hizmetini ‘sadece cihaza kan verip sonuç almak’ 
düşüncesi olarak algılamanın son derece yanlış bir yaklaşım olduğunu bilmek gerekir. 
 
 

 

1.İç kalite  kontrol   serumu 
Günlük test çalışmalarına başlamadan önce kullanılan ve içindeki parametrelerin 
(Glukoz,AST,ALT……)konsantrasyonu bilinen serumlardır. 
2.Dış  kalite  kontrol  serumu 
Belirli periyotla yurtdışından veya yurt içinde üye olunan Dış Kalite Programlarından 
gelen ve içindeki parametrelerin konsantrasyonu bilinmeyen serumlardır. 
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1. İÇ (İNTERNAL) KALİTE KONTROL: 

                Bir laboratuvar kendi olanaklarıyla yaptığı değerlendirmelerle, bulduğu 
sonuçların tekrarlanabilirliğini kontrol edebilir. Laboratuvarların kendi olanaklarıyla 
yaptıkları bu kontrollere ‘internal kalite kontrolü’ denir.   
              İnternal kalite kontrol uygulamaları laboratuvarlarda yıllardır çok yaygın olarak 
kullanılmasına rağmen, klinik laboratuvarlarda bilimsel anlamda yeni yeni kullanılmaya 
başlanmıştır. İnternal kontrol sayesinde laboratuvarlar, zaman zaman ortaya çıkabilecek 
teknik sorunların neden olabileceği yanlışlıklardan kendini koruyabilir ve zaman içinde 
elde ettiği sonuçların belirli bir yönde kaymasını önleyebilir.  
             Ancak internal kalite kontrol elde edilen sonuçların doğruluğunu yani gerçek 
ölçüm değerini sağlayamaz. Referans metod kullanılarak belirlenmiş bir kontrol 
örneğinin analizi ile elde edilen sonuç kısmen fikir versede doğruluğun 
değerlendirilmesi ancak eksternal kalite kontrol ile mümkün olur. İnternal kalite kontrol 
materyalleri ticari olarak temin edilmektedir. Kan sayım ve biyokimya cihazlarının 
kontrolü için her çalışma gününün başında ticari olarak temin edilmiş ve sayım sonuçları 
bilinen en az  bir seviyeli kontrol örnekleri çalışılmaktadır. Bu Çalışma ile günlük ve 
günler arası performans denetlenmektedir.  
            Laboratuvarımızda her gün numune çalışmadan yapmakta olduğumuz iç kalite 
güvenliğiyle ilgili işlemlerin bir kısmı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir 
 
. 

LABORATUVARIMIZDA KONTROL VE KALİBRASYON 

CİHAZ ADI KALİBRASY
ON 

KONTROL KABUL 
KRİTERİ 

DÜZELTİCİ 
FAALİYET 

İLGİLİ 
KAYIT 

BİYOKİMYA 
(ROCHE COBAS 
501 ) 

Kit değişiminde 
kalibrasyon 
isteyen her 
teste ve 
kontrol 
sonuçları kabul 
edilebir sınırlar 
dışında olan 
testlere 
mutlaka 
kalibrasyon 
çalışılr. 

İki seviye 
internal kalite 
serumu 
bulunmaktadı
r, çalışılan 
testlerin 
hepsine 
günlük  iki 
seviye olarak 
kontrol 
serumları 
çalışılmaktadı
r 

HEDEF 
MEAN 
DEĞERİ 
OLUP,2SD 
DEĞERİNİ
N İÇİNDE 
OLMASI. 

1-Laboratuvar 
İnternal Kalite 
Formu düzenlenir ve 
formdaki sebep 
analizleri gözden 
geçirilir.  
2-Günlük bakım 
prosudürüne göre 
tekrar yapılır. 
3- Tekrar kontrol 
verilir. 
4-Düzelmez ise 
kalibrasyon ardından 
tekrar kontrol verilir. 
5-düzelmez ise kit 
değiştirilir.Yeni kite 
kalibrasyon ardından 
kontrol verilir. 
6-Durum Teknik 
servise 

İnternal 
Kalite 
Sonuçlarının 
mutlaka 
HBYS 
aktarılması 
ve konrol 
edilerek 
onaylanması 
gerekir.İntern
al Kalite 
Formu 
Düzenlenirse 
Cihaz 
dosyasında 
saklanır.ihtiy
aç halinde 
arıza bildirim 
formu 
düzenlenir. 
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aktarılır.sorun 
giderilmiyorsa arıza 
bildirim formu 
düzenlenerek 
gelmesi sağlanır. 
7-Sorun 
çözülemezse sorun 
klinisyenlere 
bildirilir.test 
kesinlikle 
çalışılmaz,HBSY den 
test kapatılır.Bu test 
hastalar açısından 
önem taşınıyorsa 
kan sorun 
giderildikten sonra 
çalışılmak üzere 
uygun koşullarda 
saklanır. 

HEMOGRAM 
(ROCHE 
SYSMEX 
XT1800İ) 

Kontrol 
serumu 
sonuçlarının 
kötü gelmesi 
durumda firma 
teknik servisi 
tarafından 
yapılır 

Low,Normal 
ve High 
olmak üzere 3 
seviyede 
konrol 
serumu 
bulunur.Herg
ün en az iki 
seviye 
çalışılır. 
İhtiyaç 
duyulması 
halinde 
kontroller 
çalışma 
sırasında, gün 
içindede 
tekrarlanabili
r 

Kontrol 
serumların
ın değeri 
bilinen 
kabul 
edilebilir 
sınırlar 
içinde 
çıkması 

1-Laboratuvar 
İnternal Kalite 
Formu düzenlenir ve 
formdaki sebep 
analizleri gözden 
geçirilir.  
2-Günlük bakım 
prosudürüne göre 
tekrar yapılır. 
3- Tekrar kontrol 
verilir. 
4-Düzelmez ise  
5-Durum Teknik 
servise 
aktarılır.sorun 
giderilmiyorsa arıza 
bildirim formu 
düzenlenerek 
gelmesi sağlanır. 
6-Sorun 
çözülemezse sorun 
klinisyenlere 
bildirilir.test 
kesinlikle çalışılmaz 
HBSY den test 
kapatılır.Bu test 
hastalar açısından 
önem taşınıyorsa 
kan sorun 
giderildikten sonra 
çalışılmak üzere 
uygun koşullarda 
saklanır  

İnternal 
Kalite 
Sonuçlarının 
mutlaka 
HBYS 
aktarılması 
ve konrol 
edilerek 
onaylanması 
gerekir.İntern
al Kalite 
Formu 
Düzenlenirse 
Cihaz 
dosyasında 
saklanır.ihtiy
aç halinde 
arıza bildirim 
formu 
düzenlenir. 
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KAN GRUBU 
(Ortho BioVue 
System)  

Kan grubu 
kutusunun 
üstündeki 
helogramın  
renk 
değiştirmemiş 
olması 
gerekir.ABO1  
N/A1 ile 
ABO2  N/B ile 
ters olmalıdır 

kasette 
4,bölümde 
yani Ctl. De 
kan her 
zaman 
aşağıda 
olmalı 

Her 
hastaya 
çalışılır ve 
Kan 
grubunun 
serum 
gruplama 
ile uyumlu 
olması 
gerkir 

Tekrar çalışılır.Sonuç 
aynı çıkarsa Bu uyum 
çeşitli nedenlerden( 
yaşlı, kanser vb. 
hastalarda) dolayı 
bozulabilir.Klinisyen
den hasta ile ilgili 
bilgi alınır.Teknik 
servis aranır.çözüm 
bulunamazsa ve ya 
herhangi bir 
şüphede kalınırsa 
kesinlikle sonuç 
onaylanmaz.Hasta 
daha hassas kan 
grubu tayini yapan 
bir merkeze 
yönlendirilir 

Kanlar ve kan 
grupu 
kasetleri 24 
saat saklanır 

KOAGÜLASYON 
 

Servis 
tarafından 
kalibrasyon 
yapılır 

Yeni test 
flakonu 
hazırlandığınd
a ve Hergün 
en az iki 
seviye 
çalışılır. 
İhtiyaç 
duyulması 
halinde 
kontroller 
çalışma 
sırasında, gün 
içindede 
tekrarlanabili
r 

Kontrol 
serumların
ın değeri 
bilinen 
kabul 
edilebilir 
sınırlar 
içinde 
çıkması 

1-Laboratuvar 
İnternal Kalite 
Formu düzenlenir ve 
formdaki sebep 
analizleri gözden 
geçirilir.  
2-Günlük bakım 
prosudürüne göre 
tekrar yapılır. 
3- Tekrar kontrol 
verilir.Kötü gelirse 
yeni test flakonu 
hazırlanır 
4-Düzelmez ise 
Durum Teknik 
servise 
aktarılır.sorun 
giderilmiyorsa arıza 
bildirim formu 
düzenlenerek 
gelmesi sağlanır. 
5-Sorun çözülemese 
sorun klinisyenlere 
bildirilir.test 
kesinlikle çalışılmaz. 
HBSY den test 
kapatılır Bu test 
hastalar açısından 
önem taşıyorsa kan 
sorun giderildikten 
sonra çalışılmak 
üzere uygun 
koşullarda saklanır  

Kontrol 
sonuçlarının 
her durumda 
mutlaka 
çıktısı 
alınır.İnternal 
Kalite Formu 
Düzenlenirse 
arkasına 
zımpalanark 
saklanır.ihtiy
aç halinde 
arıza bildirim 
formu 
düzenlenir. 
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HORMON (AQ 
T90 ) 
 

Yeni lotlu her 
kutu 
açıldığında ve 
kontrol 
sonuçları kabul 
edilebir sınırlar 
dışında olan 
testlere 
mutlaka 
kalibrasyon 
çalışılr. 

Her 
kalibrasyonda
n sonra ve 
Hergün en az 
iki seviye 
çalışılır. 
İhtiyaç 
duyulması 
halinde 
kontroller 
çalışma 
sırasında, gün 
içindede 
tekrarlanabili
r 

Kontrol 
serumların
ın değeri 
bilinen 
kabul 
edilebilir 
sınırlar 
içinde 
çıkması 

1-Laboratuvar 
İnternal Kalite 
Formu düzenlenir ve 
formdaki sebep 
analizleri gözden 
geçirilir.  
2-Günlük bakım 
prosudürüne göre 
tekrar yapılır. 
3- Tekrar kontrol 
verilir. 
4-Düzelmez ise 
kalibrasyon ardından 
tekrar kontrrol 
verilir. 
5-düzelmez ise kit 
değiştirilir.Yeni kite 
kalibrasyon ardından 
kontrol verilir. 
6-Durum Teknik 
servise 
aktarılır.sorun 
giderilmiyorsa arıza 
bildirim formu 
düzenlenerek 
gelmesi sağlanır. 
7-Sorun çözülemese 
sorun klinisyenlere 
bildirilir.test 
kesinlikle çalışılmaz. 
HBSY den test 
kapatılır Bu test 
hastalar açısından 
önem taşınıyorsa 
kan sorun 
giderildikten sonra 
çalışılmak üzzere 
uygun koşullarda 
saklanır 

Kontrol 
sonuçlarının 
her durumda 
mutlaka 
çıktısı 
alınır.İnternal 
Kalite Formu 
Düzenlenirse 
arkasına 
zımpalanark 
saklanır.ihtiy
aç halinde 
arıza bildirim 
formu 
düzenlenir. 

İDRAR (DIRUI 
H-800,FUS200) 

 Hergün sabah 
HER İki 
modüle 
negatif ve 
pozitif kontrol 
çalışılır.Gerekl
i görülmesi 
halinde 
çalışma 
sırasında da 
tekrarlanır 

kabul 
edilebilir 
sınırlar 
içinde 
çıkarak 
geçmesi 

1-Laboratuvar 
İnternal Kalite 
Formu düzenlenir ve 
formdaki sebep 
analizleri gözden 
geçirilir.  
2-Günlük bakım 
prosudürüne göre 
tekrar yapılır. 
3- Tekrar kontrol 
verilir.Kötü gelirse 
yeni test flakonu 
hazırlanır 
4-Düzelmez ise 
Durum Teknik 
servise 

İnternal 
Kalite 
Sonuçlarının 
mutlaka 
HBYS 
aktarılması 
ve konrol 
edilerek 
onaylanması 
gerekir.İntern
al Kalite 
Formu 
Düzenlenirse 
Cihaz 
dosyasında 
saklanır.ihtiy
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aktarılır.sorun 
giderilmiyorsa arıza 
bildirim formu 
düzenlenerek 
gelmesi sağlanır. 
5-Sorun çözülemese 
sorun klinisyenlere 
bildirilir.test 
kesinlikle çalışılmaz. 
HBSY den test 
kapatılır Bu test 
hastalar açısından 
önem taşıyorsa kan 
sorun giderildikten 
sonra çalışılmak 
üzere uygun 
koşullarda saklanır 

aç halinde 
arıza bildirim 
formu 
düzenlenir 

SEDİMANTASY
ON  

Kontrol Kanı   1-Laboratuvar 
İnternal Kalite 
Formu düzenlenir ve 
formdaki sebep 
analizleri gözden 
geçirilir.  
2-Günlük bakım 
prosudürüne göre 
tekrar yapılır. 
3- Tekrar kontrol 
verilir. 
4-Düzelmez ise 
Durum Teknik 
servise 
aktarılır.sorun 
giderilmiyorsa arıza 
bildirim formu 
düzenlenerek 
gelmesi sağlanır 

Kontrol 
sonuçlarının 
her durumda 
mutlaka 
çıktısı 
alınır.İnternal 
Kalite Formu 
Düzenlenirse 
arkasına 
zımpalanark 
saklanır.ihtiy
aç halinde 
arıza bildirim 
formu 
düzenlenir. 
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 Arıza Bildirim Formu cihaz arızalandığında da doldurulur. İlgili Firmaya Faks 
çekilir. Formların örnekleri aşağıdadır 
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2. DIŞ (EKSTERNAL) KALİTE KONTROL: 

             Dış kalite kontrol (EQA) farklı laboratuvarlardan elde edilen sonuçların dış 
kaynaklı bir kuruluş ile organize edilen yeterlilik testiyle geçmişi kapsayan objektif 
kıyaslama olarak tanımlanabilir. Kalite güvencesinin önemli bir bileşeni olup, klinik 
laboratuvar uygulamaları için standart oluşturur. Testler için özellikle izlenebilir referans 
standartları olmadığında önemlidir. Böyle durumlarda test sonuçlarının kesinliğini 
garantilemek mümkün değildir. Dış kalite kontrol uygulamaları, laboratuvar 
kıyaslanabilirliği ve harmonizasyonu arasında güvenilir analizler için güvence 
sağlamaktadır. 
HematoFarklı laboratuvarların performanslarınının karşılaştırıldığı kontrol prosedürleri 
dış kalite kontrol olarak da adlandırılır. İç ve dış kalite kontrol birbirini tamamlarlar. 
İnternal kalite kontrol analitik yöntemin doğruluk ve kesinliğinin günlük izlenmesini 
sağlarken dış kalite analitik yöntemlerin doğruluklarınınuzun dönem sürdürülmesini 
sağlar 
             Eksternal Kalite Kontrol Programı’nın(EQAS) hedefi daha doğru laboratuvar 
sonuçlarının elde edilmesidir. Medikal hataların azaltılması ve hasta güvenliğinin 
arttırılması sağlık-bakım sektöründe ve sağlık organizasyonlarında çalışan tüm 
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profesyoneller için hedef haline gelmiştir.Hastanemizde çalışılan dış kalite kontrol serum 
sonuçları elimize ulaştığında o gün çalışılan internal kalite sonuçlarıyla birlikte 
değerlendirilerek eksternal kalite formu doldurularak kayıt altına alınarak yapılması 
gereken düzenleyici yapıcı faaliyetler hakkında bize yol haritası çizmektedir. 

 .Laboratuvarımız kalite güvenliği için KBUDEK (Biyokimya, Hemogram, Hba1c, 
Koagülasyon,SpesifikProtein),ONEWORLDACCURACY(Sedimantasyon,İdrar,Troponin
)gibi uluslar arası düzeyde çok sayıda laboratuvarın katıldığı Dış Kalite Kontrol 
programlarına katılmaktadır.  

  

 
Tekrarlanabilirlik:   

Aynı numunenin aynı anda ve ya farklı zamanlarda 5-6 defa cihazda çalışılması 
sağlanarak çıkan sonuçlar  değerlendirilerek cihazın perfomansı hakkında izlem 
yapılıyor. 

Sonuçların Klinik Uyumluluğu : 
Test istem formuna veya Laboratuvar Modüler Sistemi’ nin ilgili bölümüne hasta ile ilgili 
bilgilerin yazılması bulguların değerlendirilmesi açısından çok değerlidir.Klinik tablo ile 
uyumsuz olduğu düşünülen sonuçlarda laboratuvar ile mutlaka temasa geçilmelidir 

Hasta örnekleri laboratuvarımızda 24 saat saklandığı için gerektiğinde testler aynı 
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örnekte tekrarlanarak sonuç ile yeniden değerlendirme yapmak mümkündür.Ancak 
bazı test parametlerinin numune beklemesinden dolayı değerlerinde farklılık olabileceği 
gözden kaçırılmamalıdır 
3. ANALİZ 

1- Cihazları kullanarak yapılan analizlerden önce cihazların günlük bakımı yapılır. 
2- Cihazların gösterge reaktif,kit sölusyon v.b malzemelerin kontrolü 

yapılır.yetersiz ise ekleme ve ya değiştirme yapılır. 
3- Cihazda bulunan testlerin kalibrasyonu kontrol edilir. kalibrasyonu gereken  

testlere kalibrasyon yapılır. 
4- “internal kalite kontrol”çalışmaları gerçekleştirilir.Varsa düşük,orta ve yüksek 

kontrol seviyelerinden en az iki tanesi çalışılır  
5- Sonuçlar kabul edilebilir değerlerde ise hasta örnekleri çalışılmaya başlanır.  
6- Sonuçlar “geçersiz” olarak değerlendirilirse çalışma başlatılmaz ve cihaz ile ilgili 

prosedürler gerçekleştirilir. Cihazın günlük bakımı vs.yapılır.  
7- Sorun giderilemiyorsa teknik servis çağrılmaktadır 
8- Uygun olmayan testler, sebebi araştırılarak (numunenin göz ile 

değerlendirilmesi, vb) yeniden çalışılır.  
9- Acil örnekler rutinden ayrı olarak hemen çalışılır ve analiz sonuçları 

bekletilmeden onaylanır. 
10- Panik Değer Listesine ait bir test sonucu bulunursa, analiz süreci gözden 

geçirilerek test  tekrarlanır.  
11- Test sonucu hastanın kliniği ile örtüşmüyorsa hastadan yeni örnek alınarak 

analiz tekrarlanır. 
12- Üyesi olduğumuz eksternal kalite kontrol programının belirlediği takvim 

günlerinde program dahilinde olan testler için eksternal kalite kontrol serumları 
hasta testleriyle birlikte çalışılır. 

13- Laboratuvarımızda çalışılan testlerin büyük çoğunluğu eksternal kalite kontrol 
programına dahildir. 

14- Uygun olmayan testler, sebebi araştırılarak (numunenin göz ile 
değerlendirilmesi, vb) yeniden çalışılır 

15- Cihazlar tamamladığı analizlerin sonuçlarını otomatik olarak Laboratuvar 
Modüler Sistemine gönderir. Laboratuvar Modüler Sistemi’nde hastaların tüm 
sonuçları toplanır, bu sonuçlar değerlendirilir, uygun; bulunan sonuçlar 
onaylanır.  
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C)POSTANALİTİK EVRE 

 

1- Sonuç Gönderme ( Raporlama) 
1- Manuel çalışılan testler (kangrubu,GGKve HbA1c ) dışında test sonuçları çıktığı 

zaman cihazlar otomasyona bağlı olduğu için sonuçlar doğrudan otomasyonda 
aktarılır 

2- Hastanemizde mesai saatleri içinde sonuçlanan tetkikleri Laboratuvar 
Sorumlusu ve ya Laboratuvar tekniker tarafından hiç bekletilmeden uygunluğu 
kontrol edilerek uygun olanlar hiç bekletilmeden onaylanır. 

3- Test sonuçları Laboratuvar Modüler Sistemin’ de onaylandığı zaman poliklinik, 
acil ve servislerdeki bilgisayarlarda hasta sayfasında görülebilir.  

4- Test sonuçlarının yazıcı çıktıları da hastanın muayene olduğu birim sekreterleri 
tarafından hastaya verilir. 

5- Hastalar www.altinozudh.gov.tr sitesinde laboratuvar sonuç menüsüne girip 
barkod numarasını ve protokolünü yazarak internet üzerinden sonuçlarını 
alabilir. 
 

2- Referans Aralığı 
 Testler için belirtilen referans aralığı sağlıklı bireylerden elde edilen değerlerin %95’ 

ini 
içeren grubu temsil eder ve test sonucunu değerlendirmek için genel bir baz oluşturur. 
Çeşitli 
faktörlere bağlı olarak bu değerler hastadan hastaya varyasyonlar gösterebilir. Analiz 
yönteminin değiştiği durumlarda metoda bağlı olarak referans aralığı da değişebilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- LABORATUVARIMIZDA ÇALIŞILAN TESTLER VE TESTLERİN ÇALIŞMA ZAMANLARI 
VE REFERANS ARALIKLARI 
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TEST ÖRNEK KAP/KAPAK METOD ÇALIŞMA 
GÜNÜ 

RAPOR 
TARİHİ 

REFERANS 
DEĞERLER 

GGT Serum Sarı/Kırmızı ENZ Her gün Aynı 
gün 

7-64 U/L 

Glukoz Serum Sarı/Kırmızı ENZ Her gün Aynı 
gün 

70-110  
mg/Dl 

HbA1c Tam 
Kan(edta) 

Mor PHOT   4-6 mg/dL 

LDH Serum Sarı/Kırmızı ENZ Her gün Aynı 
gün 

90-180 U/L 

LDL Kolesterol  Serum(örnek 
aç iken 
alınmalıdır.) 

Sarı/Kırmızı ENZ Her gün Aynı 
gün 

<160 mg/dL 

Potasyum  Serum Sarı/Kırmızı ENZ Her gün Aynı 
gün 

3.5-5.1 
mmol/L 

Protein Total Serum Sarı/Kırmızı PHOT Her gün Aynı 
gün 

6.4-8.3 
mg/dL 

Sodyum Serum Sarı/Kırmızı ISE Her gün Aynı 
gün 

135-145  
mmol/L 

Trigliserit Serum(örnek 
aç iken 
alınmalıdır.) 

Sarı/Kırmızı ENZ Her gün Aynı 
gün 

10-18  
mg/dL 

Ürik Asit Serum Sarı/Kırmızı ENZ Her gün Aynı 
gün 

2.6-7.2 
mg/dL 

HEMATOLOJİ TESTLERİ 

Hemogram  (Tam 
kan sayımı) 

Tam Kan 
(EDTA) 

Mor Otomatize Her gün Aynı 
gün 

WBC      4,1-
10,9 
LYM      0,6-
4,1 
LYM%  10-
58,5 
MID         0-
1,8 
MID%    0,1-
24 
GRAN     2-7,8 
GRAN% 
RBC        4,2-
6,3 
HGB       12-18 
HCT       37-51 
MCV      80-97 
MCH      
MCHC   31-36 
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RDW      11,5-
16 
 PLT       140-
440 
MPV       0-
99,8 

Sedimantasyon hızı 
(ESR) 

Tam Kan 
(EDTA) 

Mor Westergren Her gün Aynı 
gün 

K:0-20 E: 0-15 
50 Yaş Üstü 
K: 0-30 E: 0-
20 

Kan Grubu Tam Kan 
(EDTA 

Mor  Her gün Aynı 
gün 

 

Cross -match Tam Kan 
(EDTA 

Mor  Her gün Aynı 
gün 

 

Protrombin zamanı Plazma 
(Örnek 4 saat 
içinde analiz 
edilmelidir) 

Mavi COAG Her gün Aynı 
gün 

12-16 sn 

Aktive Parsiyel 
Tromboplastin 
zamanı 
(aPTT) 

Plazma 
(Örnek 4 saat 
içinde analiz 
edilmelidir) 

Mavi COAG Her Gün Aynı 
gün 

26-40 sn 

INR PT değeri 
kullanılarak 
hesaplanır. 

Mavi COAG Her Gün Aynı 
gün 

0,8-1,2  

HORMON TESTLERİ 

B-Hcg Tam Kan Mor  Her gün Aynı 
gün 

0-5 IU/mL 

Estradiol (E2) Serum Sarı/Kırmızı CHEM Her gün 2 iş 
günü 

Foleküler Faz 
:0-160pg/mL 
Ovulasyon : 
34-400 pg/mL 
Luteal Faz: 
27-246 pg/mL 
Postmenapoz: 
0-30 pg/mL 
Erkek: 0-56 
pg/mL 
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Ferritin Serum Sarı/Kırmızı CHEM Her gün 2 iş 
günü 

13-150 ng/mL 

FSH(Folikül stimülan 
Hormon) 

Serum Sarı/Kırmızı CHEM Her gün 2 iş 
günü 

Foleküler Faz 
:2.8-11.3 
mIUmL 
Ovulasyon : 
5.8-21 mIUmL 
Luteal Faz: 
1.2-9 mIUmL 
Postmenapoz: 
21.7-153 
mIUmL 
Erkek: 0.7-
11.1 mIUmL 

LH( Luteinizan 
Hormon) 

Serum Sarı/Kırmızı CHEM Her gün 2 iş 
günü 

Foleküler Faz 
:2.4-12.6 
mIUmL 
Ovulasyon : 
17-77 mIUmL 
Luteal Faz: 0-
14.7 mIUmL 
Postmenapoz: 
11.3-39.8 
mIUmL 
Erkek: 0.8-7.6 
mIUmL 

PRL (Prolaktin) Serum Sarı/Kırmızı CHEM Her gün 2 iş 
günü 

11-67 pg/mL 

Progesteron Serum Sarı/Kırmızı CHEM Her gün 2 iş 
günü 

Foleküler Faz 
:0-1.13nIUmL 
Ovulasyon : 0-
16 nIUmL 
Luteal Faz: 
0.95-21 
nIUmL 
Postmenapoz: 
0-1 nIUmL 
Erkek: 0-0.75 
nIUmL 

T3  serbest Serum Sarı/Kırmızı CHEM Her gün 2 iş 
günü 

2,6-4,4 pg/mL 

T4 serbest Serum Sarı/Kırmızı CHEM Her gün 2 iş 
günü 

1-1,6 ng/dL 

Testesteron, total Serum Sarı/Kırmızı CHEM Her gün 2 iş 
günü 
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TSH (tiroid stimülan 
hormon) 

Serum Sarı/Kırmızı CHEM Her gün 2 iş 
günü 

0,27-4,2 
pg/mL 

Vitamin B12 Serum(ışıktan 
Korunmalıdır.) 

Sarı/Kırmızı CHEM Her gün 2 iş 
günü 

150-660 
pg/mL 

Folik asit Serum Sarı/Kırmızı CHEM Her gün 2 iş 
günü 

 

Paratiroid Hormon 
(PTH), intakt 

Serum Sarı/Kırmızı CHEM Her gün 2 iş 
günü 

 

HBsAg Serum Sarı/Kırmızı CHEM Her gün 2 iş 
günü 

Negatif 

AntiHbs Serum Sarı/Kırmızı CHEM Her gün 2 iş 
günü 

<10  IU/mL 

HAV IgM Serum Sarı/Kırmızı CHEM Her gün 2 iş 
günü 

Negatif 

Anti HIV Serum Sarı/Kırmızı CHEM Her gün 2 iş 
günü 

Negatif 

Anti HCV Serum Sarı/Kırmızı MEIA Her gün 2 iş 
günü 

Negatif 

 
 

KARDİYAK PANEL 

Troponin I Tam Kan Mor  Her gün Aynı gün 0,01-0,23 
µg/mL 

İDRAR ANALİZİ 

TEST ÖRNEK Alınması Gereken 
Numune Miktarı 

KAP/KAPAK METOD ÇALIŞMA 
GÜNÜ 

RAPOR 
TARİHİ 

Tam İdrar 
Tetkiki(TİT) 

İdrar 5mL İdrar Kabı Kimyasal/ 
Mikroskobik 

Herg ün Aynı 
gün 

Adeno/Rotavirüs Gaita  Gaita Kabı Karttest Hergün  

 
 

İdrar Biyokimyası Referans Değerler 

Ürobilinojen 0,1 

Glukoz Negatif 

Bilirubin Negatif 

Keton Negatif 

Protein Negatif 

Nitrit Negatif 

Dansite 1.010-1.030 

Ph 5.0-7.0 

Eritrosit Negatif 

Lökosit Negatif 
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İdrar Mikroskobi Referans Değerler 

Lökosit(WBC) 0-5 

Eritrosit(RBC) 0-3 

Squamöz epitel(SQEP) 0-10 

NonSquamöz e(NSE) 0-4 

Hyalen silendir(HYA) 0-1 

Granüler S.(GRAN) 0-1 

Mum Silendir(WAXY) 0-1 

Bakteri (BACT)  0-11 

YST 0-11 

CAOX 0-5 

 
 
 
HASTA SONUÇ RAPORLARI 
Hasta sonuç raporlarında Hasta, doktor ve poliklinik bilgileri ile numune ile ilgili  
aşağıdaki parametreler bulunmaktadır. 
İstem tarihi                :Klinisyenin hastaden tetkik istediği zamanı gösterir. 
Barkod basım tarihi    :Numunelere ait barkod olusturulduğu zamanı gösterir 
 Numune alma zamanı    : Kan ve Numunenin Alındığı zamanı gösterir. 
 Numune kabul zamanı : Laboratuvarın hasta istemine onayı zamanı gösterir. 
Onaylama zamanı        : Laboratuvar sonuçlarının çıktığını gösterir. 
Yazdırılma zamanı (Rapor Tarihi)  : Laboratuvar sonuçlarının çıktığını gösterir. 

 
 
 
BİYOKİMYA LABORATUVARIMIZDA SONUÇ VERME SÜRELERİ 
 

ACİL (7/24) TEST LİSTESİ 

Sıra 
No 

TEST ADI ÇALIŞMA 
SÜRESİ 

Sıra 
No 

TEST ADI ÇALIŞMA 
SÜRESİ 

1 Hemogram(Tam 
Kan  Sayımı) 

30 dk 14 ABO/RH Tayini 45 dk 

2 Glukoz 
(otoanalizör) ile 

60 dk 15 Amilaz 60 dk 

3 Troponin I 45 dk 16 ALT 60 dk 

4 Fosfor 60dk 17 AST 60 dk 

5 Bun ( Üre ) 60 dk 18 Total Bilirubin 60 dk 

6 Sodyum  ( Na ) 60 dk 19 Direkt Bilirübin 60 dk 

7 Potasyum ( K ) 60 dk 20 Total Protein 60 dk 

8 Klor( Cl ) 60 dk 21 Tam İdrar Tetkiki 45 dk 

9 Kalsiyum (Ca) 60 dk 22 ALP 60 dk 

10 BETAHCG 45 dk 23 LDH 60 dk 
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11 Kreatinin 60 dk 24 Ürik Asit 60 dk 

12 D.BİL 60 dk 25 PT/INR 45 dk 

13 T.BİL 60 dk 26 APTT 45 dk 

   27 CROSS MATCH 45 dk 

 
Acil servisten gelen hastaların numune çalışma süreleri ve 7/24 çalışılan testler yukarıda 
tabloda belirtilmiştir. 
 
TETKİKLERİN PAKET OLARAK İSTENDİĞİNDE SONUÇ TESLİM SÜRELERİ 
 

 
TETKİK PAKET İSMİ 

ACİL (7/24)TESTLER 
İÇİN(Numunenin 
Laboratuvara 
ulaşmasından sonra) 

RUTİN KANLAR İÇİN 
(Numunenin Laboratuvara 
ulaşmasından sonra) 

BİYOKİMYA 60 DK 180 DK 

HORMON/ELİZA 2 İŞ GÜNÜ SONRA 2 İŞ GÜNÜ SONRA 

HEMOGRAM 30 DK 105 DK 

TROPONIN I/BETA-HCG (KANDA) 45 DK 105 DK 

TAM İDRAR TETKİKİ 45 DK 120 DK 

ABO/RH TAYİNİ 45 DK 90 DK 

G.G.K/ADENO VİRÜS/ROTA VİRÜS 30 DK 90 DK 

SEDİMANTASYON 60 DK 120 DK 

KOAGULASYON 45 DK 120 DK 

CROSS MATCH 45 DK 90 DK 

❖ HASTA YOĞUNLUĞU, OTOMASYON PROBLEMLERİ, CİHAZ ARIZALARI VB. DURUMLARDA SONUÇ 
VERME SÜRELERİ DEĞİŞEBİLMEKTEDİR. BU GİBİ DURUMLARDA LABORATUVAR, KLİNİSYEN VE 
HASTAYI BİLGİLENDİRİR. 
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BİYOKİMYA  LABORATUVARIMIZDA KULLANDIĞIMIZ CİHAZLAR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CİHAZ ADI MARKASI MODELİ ÜRETİM 
YILI 

SERİ NO TEMSİLCİ 
FİRMA 

HİZMETE 
GİRİŞ 
TARİHİ 

BİYOKİMYA 
 

ROCHE COBAS 6000 
 

2013 1292-11 DETAY LAB 01.01.2019 

HEMOGRAM ROCHE SYSMEX XT-
1800İ 

2014 71003 DETAY LAB 01.01.2019 

KOAGÜLASYON STAGO ST ART 2013 A454044616 STARMED 01.01.2019 

İDRAR ANALİZÖR  
DIRUI 

FUS100 H800 2015 N1500100FUS0151 
N1500800H0249SE 

STARMED 01.01.2019 

KAN GRUBU ORTHO WORKSTATION 2015 61002275 LABOTEST 01.01.2019 

KARDİYAK RADİOMETER AQT90 2015 980-031 ÇUKUROVA 01.01.2019 

SEDİMANTASYON YHLO VISION-A 2015 VA0045 FİDALAB 01.01.2019 
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BİYOKİMYA LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ 

 
Biyokimya Laboratuvarı Güvenlik Rehberi, hasta ve çalışan güvenliğini, numune 

güvenliğini, laboratuvar ortamında uyulması gereken kuralları, kullanılan kimyasal 
maddelere karşı alınması gereken tedbirleri, ,yangına karşı ve elektrik güvenliğini 
sağlamaya yönelik tedbirleri, laboratuvara giriş çıkışlara ilişkin kuralları ve temizlik, 
dezenfeksiyon kurallarını kapsamaktadır. 

❖ LABORATUVAR BİYOGÜVENLİK DERECESİ; 
 
Hastanemiz Laboratuvarı CDC (Hastalık kontrol merkezi) ve NIH(Ulusal Sağlık 
Enstitüsü)’ye göre 2 derece seviyesinde değerlendirilmektedir. 

2.Derece Değerlendirme: Farklı risk derecelerine sahip insan hastalıkları ile ilişkili 
ajanlarla çalışılır, orta risklidir. İnfeksiyöz ajan varlığı bildirilmemiş insan deri, kan, vücut 
sıvıları ve dokuları ile çalışılır, birincil bariyer önerilir, dekontaminasyon varsa ikincil 
bariyer önerilir.  

 
A-) LABORATUVAR ORTAMINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

1- Güvenli çalışma bilgileri öğrenilmelidir. 
2- Gerektiğinde Kişisel Koruyucu Ekipman kullanılmalıdır 

 Kişisel Koruyucu Ekipmanlar; 
a) İş gömleği  
b) Eldiven  
c) Gözlük  
d) Maske  

  

3- Saçlar kısa ya da uzun ise arkadan toplanmış olmalıdır. Tırnaklar kısa olmalıdır. Elde 
yara kesiği varsa su geçirmez bant ile kapatılmalıdır. 

4- Kullanıldıktan sonra her bir eşya, alet veya cihaz yönteme uygun şekilde 
temizlenerek yerine kaldırılmalıdır.  

5- Giysi standardına uyulmalıdır. Altınözü Devlet Hastanesi Laboratuvarları’nda forma 
olarak beyaz renkli uzun kollu önlük giyilmeli, ayağa ise kapalı terlik veya ayakkabı 
giyilmeli 

6- Laboratuvarda hiçbir zaman yiyecek ve içecek bulundurulmamalı.  
7- Laboratuvarda hiçbir zaman sigara içilmemeli ve içirilmemelidir. 
8- Her türlü örnek ya da reaktifi potansiyel olarak infeksiyöz nitelikte kabul edilmeli 
9- Deney sırasında örnek ve reaktiflere direkt olarak temas edilmemeli, eldiven 

kullanılmalı 
10- Herhangi bir infeksiyöz materyalin ya da reaktifin dökülmesi durumunda 

laboratuvar birim  sorumlusu veya Lab. Uzmanı ile temasa geçip uygun 
dezenfektanla temizliği yapılmalı. 
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11- Çalışan Güvenlik Komitesine, Enfeksiyon Komitesine ve enfeksiyon 
hekimine/hemşiresine müracaat edilmeli. 

12- Herhangi bir madde ile direkt temas sonrasında mutlaka eller yıkanmalı  
13- Çalışma bitiminde kullanılan malzemelerin temiz ve düzenli kalması sağlanmalı 
14- Analiz yapılan bölümler, çalışan personelin rahatça hareket etmesine olanak 

sağlayacak şekilde düzenlenmeli. 
15- Laboratuvarda hasta örneklerinin kabul edildiği ve çalışıldığı tezgâhlar KİRLİ ALAN 

olarak kabul edilmeli  
16- Bu tezgâhların üzerinde bulunan bilgisayar ve telefon gibi cihazlar eldivensiz 

kullanılmamalı. 
17- Laboratuvar dışına çıkışta eller mutlaka dezenfektan ile dezenfekte edilip sonra EI 

Yıkama Talimatı' na göre yıkanmalı. 
18- Laboratuvarlarda çalışma alanlarına ziyaretçi kabul edilmemelidir. 
19- Laboratuvarlara personel haricinde giriş ve çıkışlar yasaktır. 

                                
LABORATUVAR GİRİŞ ÇIKIŞ KURALLARI 
 

1) Biyokimya Laboratuvarı için kapı girişine uluslararası biyogüvenlik uyarı amblemi 
(biyolojik tehlike işareti) konulmalı ve laboratuvar seviyesi yazılmalıdır.  

2) Çalışan personel laboratuvara sivil kiyafetiyle girmemelidir. Dize kadar uzun 
kollu önü kapanabilen beyaz renkte çalışma önlüğü ve kapalı ayakkabı ve ya 
kapalı terlik giymiş olmalıdır. 

3) Laboratuvarların giriş çıkışı denetlenmeli, analiz yapılan bölümlere görevli 
ve/veya sorumlu kişiler dışında kişilerin girmeleri engellenmelidir. Ziyaret kabulu 
kısıtlı ve sadece personel odasında yapılabilir.  

4) Laboratuvar kapıları çalışma sırasında kapalı tutulmalıdır.  
5) Kesinlikle Laboratuvarlara küçük yaşta çocuklar giremez 
6) Laboratuvara zorunlu hallerde girmesi gereken sivil kişiler,  

❖ HER TÜRLÜ RİSKE KARŞI;  
a) Kişi asla laboratuvarda yalnız bırakılmaz.  
b) Kişi üzerine dikkat gösterilmelidir.  
c) Kişinin işi olmayan alanlara girişi mutlaka önlenmelidir.  
d) Kişinin işini ivedilikle bitirip bir an önce dışarı çıkması sağlanmalıdır. 

7) Laboratuvar çıkışında mutlaka kişisel koruyucu ekipman çıkarılmalı ve eller 
yıkanmalıdır.  

8) Nöbetçi personel nöbeti devredeceği kişi gelmeden nöbet mahallini terk 
etmeyecektir.  

9) Personel mesai saatleri içinde görev mahallini terk etmemelidir. Ancak Zorunlu 
hallerde yerine bir görevli bırakarak ayrılabilir.  

 
B-) LABORATUVAR ORTAMINDA KİMYASAL MADDELERE KARŞI ALINMASI GEREKEN 
TEDBİRLER 
Tüm tehlikeli tıbbi kimyasal atıklar Atık Yönetimi Planı veya tehlikeli atıklar  
prosedürüne göre uygulanır  

1- Tüm çalışanlar işyerinde kullanılan tehlikeli kimyasalları bilmelidir..  
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2- Her kimyasalın uygun bir şekilde etiketlenmesini sağlamalıdır. 

3- Çalışanlara kullandıkları kimyasallar hakkında eğitim verilmelidir. 

4- Bu eğitim şunları içermelidir: 

 
2.1.Tehlikeli kimyasalların tipleri: 

a) Fiziksel: 
 Patlayıcı 
 Yanıcı 
 Reaktif 

 
b) Sağlık açısından: 

 Toksik etki 
 Koroziv etki 

Bu maddelerin özellikleri araştırılmalı ve bu yönden tedbirler alınmalıdır. Kimyasal 
madde etiketlerinde bulunan  “R” işaretleri, kullanıcıyı hem tehlike sembolleri 
açısından hem de tehlikenin niteliği açısından uyarır,  “S “işaretleri ise bu maddelerle 
çalışırken ortaya çıkacak sağlıkla ilgili tehlikelerden nasıl korunulacağı ile ilgili güvenlik 
önerilerini belirtir 

 2.2. Kendini koruma 
1- Bilgi toplama 
2- Ambalaj etiketleri/üretici dökümanları/MSDS’ler 
3- Çalışma prosedürlerinin periyodik gözden geçirilmesi 
4- Tüm maruziyetleri minimize etme 
5- İyi hijyen pratiği 
6- Yeme-içme, sigara yasağına uyma 
7- Kimyasallarla çalışma sonrası ellerin yıkanması 
8- Amaca uygun kişisel koruyucu ekipmanların giyilmesi 
9- Risklerin asla küçümsenmemesi 
10- Gerektiğinde uzman yardımı istenmesi 

2.3.Personel Kontaminasyonu: 
Maruz kalma durumlarında; 
1- Çalışma arkadaşlarınızı uyarın. 
2- Kontamine giysileri hemen çıkarın sızdırmaz poşete koyarak ağzını sıkıca 

kapatınız.  
3- Poşetin üzerine kimyasal bulaş diye etiketleyiniz. Poşetteki giysileri 

laboratuvar kirli çamaşır kovasına atınız. 
4- Suyu (duş/lavabo/göz yıkama ünitesi) bolca akıtarak etkilenmiş vücut 

bölgelerini 15-20 dakika yıkayın. 
5- Laboratuvar sorumlusuna haber veriniz. 

2.4.Göze kimyasal madde sıçraması ve yanık: 
1- Tahriş olmamış gözü koru; diğer göz kapağı zorla açılarak su/göz solüsyonları 

ile en az 15-20 dakika yıkama işlemi uygulayın. 
2- Yıkama esnasında parmaklarınızla göz kapaklarını açın ve göz bebeğinizi 

farklı yönlere oynatın ki su her tarafa gidebilsin. 
3- Yıkama esnasında kimyasalın diğer göze gitmesini engelleyin. 
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4- Yıkamanın etkinliği açısından varsa kontakt lensler hemen çıkarılmalıdır. 
5- Steril veya temiz bir yara bezi ile kapatın. 
6-  Hemen, hastanedeki 1112 acil servisi arayın. Ve yardım gelmesini bekleyiniz. 
7- Mutlaka Tıbbi yardım alın. 

2.5.Cilde kimyasal sıçraması 
1- 10-20 dakika kadar bol su ile yıkayın. 
2- Eldiven ve kıyafetleri su ile yıkadıktan sonra çıkarın. 
3- Acilen kazazedenin tıbbi destek alması için hastanedeki 1112 acil servisi 

arayın ve yardım gelmesini bekleyiniz veya kazazedeyi kendinizin nakil şansı 
var ise acil servise naklini yapınız. 

4- Mutlaka yutulan maddenin özellikleri öğrenilmeli ve tıbbı destek sırasında 
bildirilmelidir. 

5- Eğer hasta kustuysa, kusmuğundan da örnek alınmalıdır. 
2.6.Zehirli madde solunması 

1- Hastayı zehirli ortamdan uzaklaştırın ve temiz havaya ya da havalandırması iyi 
bir ortama çıkarın. 

2- Nefes durması durumunda (göğüs kafesi hareket etmiyor ve cilt rengi 
değişiyorsa) ağızdan ağıza ya da ağızdan buruna suni solunum yaptırın.(Eğer bu 
konuda eğitimli iseniz) 

3- Acilen kazazedenin tıbbi destek alması için hastanedeki 1112 acil servisi arayın 
ve yardım gelmesini bekleyiniz veya kazazedeyi kendinizin nakil şansı var ise acil 
servise naklini yapınız. 

4- Mutlaka yutulan maddenin özellikleri öğrenilmeli ve tıbbı destek sırasında 
bildirilmelidir. 

5- Eğer hasta kustuysa, kusmuğundan da örnek alınmalıdır. 
6- Gaz kokan ya da havalandırmasız yoğun dumanlı bir ortama girilecek ise, bele 

ucu dışarıya uzanan bir ip bağlanmalıdır.  
7- Ağız ve burun gaz maskesi ya da ıslak bir mendille kapatılarak içeri girilmelidir. 
8- Gaz kokusu olan ortamda bir patlama ihtimaline karşı kibrit, çakmak vb. 

yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.  
9- Yoğun duman varsa çömelerek ya da yerde sürünerek ilerlenmelidir. 

2.7.Kimyasal yutulması 
1- Ağzınızı hemen çalkalayın. Takma diş varsa çıkarın. 
2- Kusmayacak kadar, yavaş yavaş su ya da süt için. 
3- Kusma eğilimi başlarsa, sıvı verilmesine devam edilmelidir. 
4- Asla kusturulmamalıdır. Çünkü yutulurken boğazı ve yemek borusunu yakan bir 

madde (kostik soda gibi), kusturulmaya çalışılırken tekrar yanıklara neden 
olacaktır. 

5- Kusma varsa,  akciğerlere kusmuğun kaçmaması için baş aşağıda tutulmalıdır. 
6- Bilinci yerinde değilse yaralının başı veya tüm vücudu mutlaka sol tarafa 

döndürülmelidir. 
7- Acilen kazazedenin tıbbi destek alması için hastanedeki 1112 acil servisi arayın 

ve yardım gelmesini bekleyiniz veya kazazedeyi kendinizin nakil  şansı var ise 
acil servise naklini yapınız . 

8- Mutlaka yutulan maddenin özellikleri öğrenilmeli ve tıbbı destek sırasında 
bildirilmelidir. 
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9- Eğer hasta kustuysa, kusmuğundan da örnek alınmalıdır. 
2.8.Yüzey Kontaminasyonu 

1- Laboratuvarı  kapıları kapatarak/kilitleyerek   ve uyarı yazısı asarak dökülme 
bölgesini izole edin.  Dökülen kimyasalın yayıldığı bölgeyi sınırlayın. 

2- Çalışma arkadaşlarınızı uyarın; dökülme 5 litreden fazla ise veya çok tehlikeli 
bir madde döküldüyse alanı boşaltın! Elektrik düğmelerini ve gaz vanalarını 
kapatın! 

3- Dökülen maddeyi uygun şekilde temizleyin. 
4- Kontamine malzemeyi uygun etiketli atık kutusuna atın. 
5- Laboratuvar sorumlu teknisyenine ve sorumlu uzmanına haber veriniz. 

 
 
 
3.BİYOLOJİK TEHLİKELERE KARŞI ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 
  
Kan ve vücut sıvılarından korunmada yapılması gerekenler: 

1- Santrifüj, vorteks v.b.yi uygun bir ajanla dezenfekte edilir.ASLA laboratuvar 
atıklarını ofis atıkları ile karıştırılmaz. 

2- Tüm kesici-delicileri yalnızca "kesici-delici kutusu"na atılır. 
3- Dış kısımlarına sprey dezenfektan sıkarak DEKONTAMİNE et!  
4- Tıbbi Atık Yönetimi planında tıbbi atıkların hastalarımıza, personelimize ve 

çevreye zarar vermeden bertaraf edilmeleri sağlanır. 
 
 Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz kalma durumlarında 

1- İğne batması/kesilme halinde; (yara yerini) su ve sabunla yıkanır. 
2- Ağız/burun/deriye sıçrama olduğunda; bulaşan materyali bol su ile 

uzaklaştırılır. 
3- Göze sıçramada; temiz su/serum fizyolojik ile irrigasyon yapılır 
4- Olayı amirine haber ver; eğer endikasyon varsa tedaviye 1-2 saat içinde 

başlamak için derhal bildirim yapılması esastır. 

5- Eğer giysilere bulaş olmuş ise Kontamine giyeceği üzerinizden çıkarın etrafa 
bulaşı engellemek için giyeceklerinizi sızdırmaz bir poşete koyunuz. 
Çamaşırhaneye göndermek için kirli çamaşır kovasına konulur. Poşetin üzerine 
tıbbi bulaş olduğunu bildiren bir etiket yapıştırılır. 

6- Biyolojik bulaş olan bölge yıkandıktan sonra uygun antiseptik ile dezenfekte edilir 
(göz ve ağız hariç) laboratuvarda el dezenfektanı bulunmaktadır 

7- Olayı laboratuvar sorumlu uzmanına  ve ya sorumlu laboratuvar teknisyenine 
haber vermelidir. 

8- Tedavi ve tavsiyeler için enfeksiyon komitesine ve enfeksiyon hekimine 
başvurulur.. 

9- Kazaya karışan örneğin incelenmesi için kalanını korumaya alınır 

 
 
 



 
 

 

TC 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ 

BİYOKİMYA LABORATUARI TEST VE 
GÜVENLİK REHBERİ 

DOKÜMAN KODU: BİY.RH.01 

YÜRÜRLÜK TARİHİ: 15.02.2012 

REVİZYON NO: 04 

REVİZYON TARİHİ: 05.05.2020 

SAYFA NO: 65/106 

 

Kesici, delici yaralanmaları 
Hastanedeki günlük faaliyetleri sırasında hastaların kan ve vücut sıvılarıyla 

temas etme ihtimali olan sağlık personelinin hepsi kan yoluyla bulaşan hastalıklar 
açısından yüksek risk altındadır. 

 

          KESİCİ-DELİCİ-BATICI ALET YARALANMALARINDA ALINACAK ÖNLEMLER  

1- Laboratuvarda e Delici-kesici aletlerle yaralanmaya karşı önlemler alınmalıdır.. 

2- Kesici-delici-batıcı aletlerin yanlış atığa atılmamalı 
3- Kullanılan Kesici-delici-batıcı  aletler geri dönüşümlü araç-gereçler 

(tornavida,çivi,penset,makas vb)Çalışma ortamında  unutulmamalıdır. Uygun taşıma 
kap ve çantalarında toplanmalıdır 

4- Çalışma ortamında kırılmış cam parçaları varsa diğer çalışanlar ve hastalar 
kazalara karşı uyarılmalı ve ortam hemen temizlenmelidir. 

5- Kullanılan Kesici-delici-batıcı aletlerin iş bitiminde ortalarda bir başkasına zarar 
verecek şekilde dağınık, ucu açık bırakılmamalı ve bu aletler kullanan kişi 
tarafından toplanmalı 

6- Kullandıktan sonra enjektör iğneleri ve bistüri v.b. kesicilere temas en aza 
indirilir. 

7- Enjektör iğnelerini atmadan önce eğip bükmek ya da kırmak gibi gereksiz ve 
sakıncalı uygulamalar yapılmaz.  

8- Kullanımdan sonra enjektör iğnelerinin ve kan alınan İğnelerinin kılıfı ya da 
kapağı yerine takılmaya çalışılmamalıdır. 

9- Her türlü kesici-delici aletler ,  Kesme, batma veya delme potansiyeline sahip her şey 
Örneğin, kullanılmış ve kullanılmamış enjektör  ve kan alma  iğneleri,  lam-lamel, 
bistürü bıçakları; kırılmış cam pipet, cam tüp ve şişeleri, petri kapları, kullanılmış ilaç 
ampulleri gibi batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıklar hangi 
amaçla kullanıldığına bakılmaksızın "tıbbi atık" olarak değerlendirilir ve ASLA genel 
çöpe gönderilmezler! Bu tür kirli malzeme, çeperi delinmeye dayanıklı, kırılmaz 
üzerinde "biyotehlike" logosu bulunan ve ağzı sıkıca kapatılabilen, sonradan 
karıştırılması-kurcalanması mümkün olmayan özel kesici-delici kaplarında biriktirilir. 
Kap dolduğunda kapağı güvenli bir şekilde " kapatılır. (tıbbi atık toplanan koruyucu 
kap daha sonra kırmızı çöp poşetine atılmalıdır.)  
 
 

 KESİCİ-DELİCİ-BATICI  ALET YARALANMALARINDA TEMAS SONRASI    YAPILACAKLAR  
1- İğne batan ya da kesilen yer derhal sabun ve su ile yıkanmalıdır. 
2- Hastanın vücut sekresyonlarının sıçradığı ağız, yüz, göz ve cilt yüzeyi bol suyla 

temizlenmelidir. 
3- Göze bulaş olmuşsa, gözler su veya serum fizyolojikle yıkanmalıdır. 
4- Enfeksiyon hekimine ve göz hastalıkları uzmanına müracaat etmeli  
5- Kesici-delici alet yaralanmasından sonra yaranın bir antiseptikle temizlenmesi 

veya sıkılarak kanatılması, enfeksiyon riskini azaltmadığı gibi kan dolaşımına 
yayılımı arttırabilir.   

6- Yaralanan yüzeye çamaşır suyu, deterjan gibi ajanlar kesinlikle sürülmemelidir.       
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 KESİCİ-DELİCİ-BATICI  ALET YARALANMALARI İLE KAN VE VUCUT SIVILARI İLE TEMAS 
SONRASI PROFİLAKSİ 

1- Hepatit B, Hepatit C ve HIV açısından gerekli muayene ve tetkiklerin 
yapılabilmesi için yaralanma sonrası acile 

2- Mesai saatlerinde Enfeksiyon hekimine müracaat etmeli  
3- Mesai dışında acil servise müracaat edilerek gerekli testlerin çalışılması 

sağlanmalı  
4- NOT: Muayeneye giderken bölümde bulunan 217.KİŞİSEL SAĞLIK BİLGİ FORMU 

ile müracaat edilmeli 
5- Kesici-delici Alet Yaralanmaları Bildirim Formu 
6- Kan Ve Vücut Sıvıları Sıçramasına Maruz Kalma Bildirim Formu 

****FORMLAR KALİTE BİRİMİNE VERİLMELİDİR 
 
 

4. ELEKTRİK GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK TEDBİRLER 
 
Elektrikli cihazların kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar: 
 

1- Kabloların yeterli uzunlukta olmalıdır  
2- Cihazları kullanmadan önce kontrol edilir  
3- Cihazlarla ilgili hatalar rapor edilir. 
4- Seyyar uzatma  kabloları zeminde tutulmamalı yüksek yerlere monte edilmelidir. 
5- Doğru bağlantıların kullanıldığından emin olun. 
6- Cihazları tamamen durduracak bir ana şalter bulunmalıdır Çalışanların gerekli  

talimatları almadan veya görevleri dışında arızaya müdahale etmemeli 
7- Elektrik panolarının on kısımlarında geçişi güçleştirecek malzeme bırakılmamalıdır.  

Aletlerinin kullanılması gereken yerlerde, yeteri kadar topraklanmış elektrikli 
prizler   bulunmalıdır.  
 
 

4. YANGIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK TEDBİRLER 
 

1- En yakın yangın çıkış kapısı ve merdiven bilinmelidir, buralara ulaşmayı engelleyici 
malzemeler konmamalıdır 

2- Yangın söndürücülerin yerleri ve kullanımı bilinmelidir. 
3- Yangın söndürücülerin etrafında boşluk bırakılmalıdır. 
4- Yangın alarm sisteminin kontrolü yapılmalıdır. 
5- Su, gaz ve yangın vanalarının yerleri ve kullanımı öğrenilmelidir. 
6- Doğal gaz arıza,İtfaiye, Polis, acil servis telefonları görünen yerlere asılmalıdır 
7- Su, gaz,tüp muslukları kullanılmadığında kapatılmalı 
8- Laboratuvar cihazları, klima ve elektrik düğmeleri kullanılmadığı ve gerekmediği 

zamanlarda kapatılmalı, fişleri çekilmelidir. 
9- Etil alkol gibi yanıcı,tutuşucu maddeler, alkol içeren dezenfektanlar vs aygaz Beki 

alevinden,elektrikle çalışan laboratuvar cihazlarından uzak tutulmalıdır. 
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LABORATUVARLARDA ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI 

 
1- AMAÇ 
Laboratuvarda çalışan sağlık personelinin laboratuvar kaynaklı enfeksiyonlardan 
korunması için gereken uygulama kurallarının belirlenmesidir. 
 
2- KAPSAM 
Laboratuvarda çalışan tüm sağlık personelini kapsar. 
 
3- UYGULAMA 

1. Tüm kanlar ve kanla bulaşmış örnekler ‘enfekte’ kabul edilmelidir. 
2. Laboratuvar kaynaklı tüm tıbbi atıklar ‘Tıbbi Atık Yönetimi Prosedürü’ne uygun 

olarak uzaklaştırılmalıdır. 
3. Enjektörler işlem sonrası kapakları kapatılmadan delinmeye dayanıklı özel 

kaplara atılmalıdır. 
4. Santrifüjleme ve vorteksleme işlemleri sırasında enfekte aerosol oluşumunun 

engellenmesi için işlem bittikten sonra 15 dakika beklenerek  kapak açılmalı ve 
tüpler işleme alınmalıdır. 

5. Enfekte aerosol oluşumunun engellenmesi için enfekte özeler alevin üst ucunda 
kurutulduktan sonra alevin içinde kor haline getirilmelidir.  

6. Kan ve vücut sıvılarıyla ilgili işlemler sırasında eldiven giyilmeli, eldiven 
çıkarıldıktan sonra ‘El Hijyeni Talimatı’na uygun olarak eller yıkanmalıdır. 

7. Kan ve diğer vücut sıvılarının sıçraması ihtimali bulunan durumlarda maske ve 
gözlük takılmalı, önlük giyilmelidir. 

8. Laboratuvarlarda yiyecek, içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. 
Laboratuvardaki soğutucularda yiyecek, içecek saklanmamalıdır. 

9. Ağız ile pipetleme yapılmamalı, otomatik pipetler kullanılmalıdır. 
10. Laboratuvar temizliği ‘Laboratuvar Temizlik Talimatına uygun olarak yapılmalı, 

materyal dökülmesi ya da sıçraması durumlarında ilgili bölüm ‘Dezenfeksiyon-
Sterilizasyon Talimatı’nda belirtilen yer-yüzey dezenfektanları ile dezenfekte 
edilmelidir.   

 
 
SOĞUK ZİNCİR UYGULAMA TALİMATI 
 
 
AMAÇ: Buzdolabı sıcaklığında (+2/+8°C) saklanması gereken kit ve solüsyonların , hiç bir 
noktada soğuk zinciri kırılmadan, güvenli ve kontrollü olarak teslim alınması, 
saklanması, kullanılması ve imhasının, hasta ve çalışan güvenliği ilkelerinden taviz 
verilmeden sağlanmasıdır. 
KAPSAM: Tüm soğuk zincire tabi ilaçların temin edilmesi ve saklama koşullarını kapsar. 
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SORUMLULAR: 

Hastane Yönetimi 
Kalite Yönetim Direktörü 
Laboratuvar Sorumlusu 
Laboratuvar Personeli 

TANIMLAR: 

Soğuk Zincir: Üretiminden uygulanmasına kadar geçen süreden ısının (genellikle +2 -
+8°C) hep sabit kalmasının zorunlu olduğu ürünlerdir. Isı bu seviyelerin altında ya da 
üstünde olduğunda ürünün etkinliği bozulur. 
Isı Koruma Kabini: kit ve solüsyonların ısısını korumak ve ortamın ısısından 
etkilenmesinin önlenmesi amacı ile kullanılan genellikle köpükten imal edilmiş ve içinde 
buz aküsü barındıran kutulardır. 
İlaç Dolabı: Sadece kit ve solüsyonların saklamak üzere imal edilmiş, ısı ve nem 
koruması standart buzdolaplarından daha hassas olan ve ısıyı +2-+8°C arasında stabil 
tutabilen buzdolaplarıdır. Kilitli olanları da mevcuttur. 
Uyarı Veren Dijital Derece (Datalogger vb.): Buzdolapları için geliştirilmiş ısıda 
meydana gelen değişiklikleri mümkünse alarm vererek uyarabilen, Usb bağlantısı ile 
veri aktarımı sağlanabilen ve belli periyotlarda kalibrasyonunun yapıldığı ısı ölçerlerdir. 
Soğuk Zincir İndikatör Etiketi: kit ve solüsyonların, önerilen depolama şartlarının 
maksimum sıcaklığı üzerinde kalınan süreyi gösteren bir belirteçtir. Bu etiketler 
saklanılması gereken sıcaklık üzerinde ne kadar süreyle maruz kalındığını renk 
değiştirerek tespit etmemizi sağlar. 
    SOĞUK ZİNCİRDE UYULMASI  GEREKEN BAŞLICA KURALLAR 
1.Laboratuvar Sorumlusu tarafından hazırlanan soğuk zincire tabi kit ve solüsyonların 
listesi Kalite Yönetim Direktörü ve Hastane Yönetimi tarafından onaylandıktan sonra 
ürün kullanım alanlarında dosya halinde veya tercihen duvara monte PVC kitap şeklinde 
bulundurulur.  
2. Laboratuvar  deposuna kargo veya firma aracılığıyla gelen soğuk zincire tabi kit ve 
solüsyonlar, Laboratuvar Sorumlusu tarafından teslim alınır. Teslim sırasında Teknik 
Şartnamenin Soğuk Zincir kit ve solüsyonların Teslimatı sırasında uyulması gereken 
kuralları hükmüne göre kontrolleri yapılır. 
3. Soğuk zincir kırılmış ise ürünler teslim alınmaz, her bir kutu çizilerekte yeniden 
kullanılması engellenir, firmadan yeniden ürün istenir. 
4. Kit ve solüsyonlar sadece kit ve solüsyon buzdolaplarında saklanır. Bu 
buzdolaplarında kit ve solüsyonlar dışında başka bir şey saklanmaz. 
5.Soğuk zincirde uygun koşullarda laboratuvara ulaştırılan kit ve solüsyonlar Teslim 
işlemi sonrası  hızla  buzdolabına yerleştirilir. Dolap uzun süre açık kalacaksa 5 dk 
yerleştirip 15 dk dolap kapağı kapatılarak yerleştirme gerçekleştirilir. kit ve solüsyonlar 
buzdolabına ön-arka-yan ve üstte 5 cm’lik boşluklar bırakılacak şekilde yerleştirilir. 
6. kit ve solüsyonların buzdolaplarının ısısı, uyarı veren dijital derecelerle( mesaj,alarm, 
mail vb.) günlük takip edilir.  
7.  Uyarı sensörü bulunan buzdolaplarında belirli periyotlarla ( haftalık veya aylık) rapor 
alınır. Laboratuvar sorumlusu tarafından imzalanıp arşivlenir. 
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8. Dijital termometrelerin ve kit ve solüsyon buzdolaplarının belli periyotlarla (yılda en 
az bir kez ) kalibrasyonu yapılmalıdır. 
9. Buz aküsü ve taşıma kabı her zaman hazır bulundurulmalıdır.  
10. Dolapların gereksiz açılması önlenmelidir.  
11. Buzdolaplarının kapak lastikleri sağlam, zemindeki dengesi yerinde olmalı, iç 
aydınlatması yeterli, duvar açıklığı uygun olmalıdır. 
12.Elektrik kesilmelerinin önlenmesi için buzdolapları jeneretöre bağlı olmalıdır 
13.Kontroller sırasında buzdolabının iç ısısının +2/+8°C arasında olmadığı görüldüğünde 
kontrol eden kişi öncelikle buzdolabı içerisindeki malzemenin ısısı normal düzeyde olan 
başka bir buzdolabına naklini sağlar.Daha sonra buzdolabı ayarlarını normal seviyeye 
getirmeye ( ısı düşükse ayarı yükseltir,ısı yüksekse ayarı düşürür)çalışır.Buzdolabında 
herhangi bir arıza tespit ederse arıza bildirimi yapar.Buzdolabının arızalı olduğunu 
belirten uyarı yazısı yazar ve kapatır. 
14.Buzdolabı kapağı her açıldığında çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. 
15.Buzdolabının içindeki hava sirkülasyonunun sağlanması amacıyla Buzdolabının 
doluluk oranı %50 yi geçmemelidir 
16.Buzdolapları güneş görmeyen kalorifer gibi ısıtıcılardan uzak olacak şekilde ve 
duvardan 15 cm aralık kalacak şekilde yerleştirilir 
17. Laboratuvarda kullanıma açılan soğuk zincire tabi kit ve solüsyonların 
saklanmasında kit ve solüsyonların prospektüsünde belirtilen saklama koşulları dikkate 
alınarak muhafaza edilir. 
LABORATUVARA SOĞUK ZİNCİRLE GELMESİ GEREKEN VE (+2,+8 C) DE MUHAFAZASI  
GEREKEN  TEST VE SARF MALZEME  LİSTESİ 

BİYOKİMYA HORMON 

1-GLUKOZ 1-TROPONİN 

2-ÜRE 2-BETA-HCG 

3-KREATİNİN 3-CLEANİNG SOLUSYON 

4-AST KOAGÜLASYON 

5-ALT 1-C.K PREST 

6- GGT 2-NEOPLASTİNE CL PLUS 

7-CK-MB 3-CaCl2 

8-TOTAL PROTEİN 4-KONTROLLER  

9-ALKALEN FOSFATAZ İDRAR 

10-ÜRİK ASİT 1-FOCUS 
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11-LAKTAT DEHİDROGENAZ 2-KONTROLLER 

12-KREATİN KİNAZ HEMOGRAM 

13-TOTAL BİLİRUBİN 1-CLEANİNG SOLUSYON 

14-DİREKT BİLİRUBİN 2-KONTROLLER 

15-AMİLAZ KAN GRUBU 

16-FOSFOR 1-BROMELİN SOLUSYONU 

17-DEMİR 2-ANTİJENLER 

18-TOTAL DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ 

19-TOTAL KOLESTEROL 

20-TRİGLİSERİD 

21-HDL KOLESTEROL 

22-ASO 

23-CRP 

24-RF 

25-ALBUMİN 

26-KALSİYUM 

27-MAGNEZYUM 

28-ISE (NA, K, Cl) 

29-HBA1C 

30-NACL 

31-A1CD2 

32-TÜM KONTROL VE KALİBRATÖRLER   
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LABORATUVARIMIZDA ÇALIŞILAN TESTLERİN KLİNİK KULLANIMI VE TESTLER İLE İLGİLİ 
İNTERFERE EDİCİ ÖZELLİKLER 

 

TESTLERİN MİNİMUM TEKRARLAMA ARALIKLARI 
 
Biyokimyasal parametrelerin belirli yan ömürleri vardır. Bu süreden önce testin 
tekrarlanması hastalığın takibi açısından fayda sağlamayacağı gibi ülke ekonomisine de 
ek yük getirecektir. Bu nedenle klinisyenler tarafından her testin minimum tekrarlanma 
süresinin bilinmesi oldukça önemlidir. 
 

TESTLER ARALIKLA
R 

Üre, Kreatinin 1 Gün 

*Karaciğer Fonksiyon Testleri 3 Gün 

Çinko (Zn), Bakır (Cu) 7 Gün 

Lipid Profili; Kolesterol, 
Trigliserid, HDL-
Kolesterol 

13 Gün 

FSH, LH, Prolaktin, Testosteron, 
E2, SHBG 

13 Gün 

Tiroid Fonksiyon Testleri, TSH, 
FT4, FT3 

13 Gün 

Demir (Fe), Ferritin 14 Gün 

Protein Elektroforez, Ig, IgE, 
Kriyoglobulin 

28 Gün 

AFP, CA 125, CA 19.9, CA 15.3, 
CEA, PSA 

28 Gün 

Progesteron, Renin, Aldosteron, 
Parathormon, IGF-1, GH 

28 Gün 

Vitamin B12, Folik Asit 60 Gün 

HbA1c 60 Gün 

Vitamin D 25, Vitamin D1:25, Vit-
E, Vit-A 

90 Gün 

 
* Parasetamol intoksikasyonu, Akut Hepatit ve 
Akut Kolestaz için geçerli değildir. 
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ALANİN AMİNOTRANSAMİNAZ (ALT, SGPT) 

Yöntem 

Otoanalizör ile Spektrofotometrik 

Başlıca örnek tipi 

Serum 

İnterfere Edici Faktörler 

-Önceki intramüskuler enjeksiyonlar ALT yükselmelerine neden olabilir. 

-İlaçlar artmış ALT seviyelerine neden olur. 

(örn: Asetaminofen, Allopürinol, Aminosalisilik asit (PAS), Ampisilin, Azotiopürin, 
Karbamazepin, Sefalosporinler, Klordiazoepoksit, Klorpropamid, Klofibrat, Kloksasilin, 
Kodein, Dikumarol, İndometazin, İzoniazid (INH), Metotreksat, Metildopa, Nafsilin, 
Nalidiksik asit, Nitrofurantoin, Oral kontraseptifler, Oksasilin, Fenotiazinler, 
Fenilbutazon, Fenitoin, Prokainamid, Propoksifen, Propranolol, Kinidin, Salisilatlar, 
Tetrasiklinler ve Verapamil.) 

Klinik kullanımı 

Karaciğer hastalığının tanısında en fazla kullanılan testtir. Kalpte, iskelet ve karaciğerde 
bulunur. AST ve ALT viral sarılığın başlangıcında süratle artar ve 1-2 hafta yüksek kalır. 
Toksik hepatit’te ALT ve AST artar fakat LDH hepatosit nekrozu sonucu daha büyük 
oranda artar. 

Yükseldiği durumlar 

-Karaciğer hastalıkları; 

*Hepatit, 

*Siroz, 

 *Reye sendromu 

 *Karaciğer metastazı, 

-Hepatik konjesyon, 

-Alkolizm, 

-Ciddi kas travması, 

-Kas distrofisi, malignensi, 

-Pankreatit, 

-Enfeksiyoz mononükleoz, 

-MI, 

-Myokardit, 

-Renal ve pulmoner enfarktus, 

-Dehidratasyon, 

-Dermatomyozit, polimyozit, 

-Şok, 
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-Konvulsiyonlar, eklampsi, 

-Çin otlarının kullanımı. 

Azaldığı durumlar 

-Azotemi, malnutrisyon, 

-Kronik alkolik karaciğer hastalığı, 

-İlerlemiş kronik böbrek diyalizi, 

-Metronidazol. 
 
AMİLAZ 

 Yöntem 

Otoanalizör ile Spektrofotometrik 
 
Klinik kullanımı 

Amilaz; kompleks karbonhidrat moleküllerini daha küçük parçalara ayıran enzimdir. 
Amilaz nişaştanın sindirimi için, ekzokrin pankreas ve tükrük bezleri tarafından 
oluşturulur. Pankreatitli hastaların serum ve idrarında artar. Akut pankreatitde 
başlangıçtan itibaren 2- 12 saat içinde serumda geçici yükselişler görülür. Serumdaki 
enzim yükselişi, pankreasın olaya katkısı ile direkt ilişkili değildir. Ne kadar yükselirse o 
kadar akut pankreatit olma ihtimali artar. 
 

Yükseldiği durumlar 

-Akut pankreatitis, 

-Diabetik ketoasidozis, 

-Makroamilazemi, tükrük bezi inflamasyonu, 

-Böbrek yetersizliği, 

-Pankreatik neoplasm, abseler, yalancı kistler, 

-Kabakulak, 

-Ektopik gebelik perforasyonu, 

-Yanıklar, 

-Asitler, perfore peptik ülser, 

-Prostat tümörü, 

-Barsak tıkanması, barsak infarktüsü, 

-Özefagus, akciğer karsinomatozisi, 

-Akut kolesistit, apandisit, peritonit, 

-İlaçlar (morfin), akut etanol alımı, 

-Post endoskopik retrograd kolanjio pankreatografi (ERCP), 

-Bulimia, anorexia nervosa. 

Azaldığı durumlar 

-İlerlemiş kronik pankreatit, 



 
 

 

TC 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ 

BİYOKİMYA LABORATUARI TEST VE 
GÜVENLİK REHBERİ 

DOKÜMAN KODU: BİY.RH.01 

YÜRÜRLÜK TARİHİ: 15.02.2012 

REVİZYON NO: 04 

REVİZYON TARİHİ: 05.05.2020 

SAYFA NO: 76/106 

 

-Hepatik nekrozis, 

-Kistik fibrozis. 
 

 

ALBUMİN  

 

 

Yöntem 
Otoanalizör ile Spektrofotometrik 
 
Klinik kullanımı 
Albumin, karaciğerde sentezlenen bir proteindir. Total proteinin yaklaşık %60’ını 
oluşturur. Besinsel durum, kan onkotik basıncı, proteinürili böbrek hastalıklarının 
takibinde kullanılır. 
 
Yükseldiği durumlar 
-Dehidratasyon (relatif artış), 
-IV albumin infüzyonu. 
Azaldığı durumlar 
-IV sıvılarla süratli hidrasyon, aşırı hidrasyon, 
-Siroz, diğer karaciğer hastalıkları, kronik alkolizm, 
-Gebelik ve oral kontraseptif kullanımı, 
-Birçok kronik hastalıklar, nefrotik sendrom, neoplazi, protein kaybettirici enteropatiler, 
peptik ülser, tiroid hastalıkları, yanıklar, ciddi cilt hastalıkları, uzamış hareketsizlik, kalp 
yetmezliği, kronik iltihabi hastalıklar ve diğer kronik katabolik durumlar. 
-Overhidrasyon, Kapiller permeabilite artışı, 
-İnflamatuar hastalıklar, Familyal idiopatik disproteinemi.
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ALKALEN FOSFATAZ (ALP) 
 
Yöntem 

Otoanalizör ile Spektrofotometrik 

 

Klinik kullanımı 

Hepatobiliyer ve kemik kaynaklı hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır. Kemik 
hastalıkları artmış osteoblastik aktivite ile karakterizedir. Olası metastatik hastalıklar, 
sirozun saptanması, alkolizm, karaciğer ve kemik primer ve metastatik neoplazileri, 
kalp ve akciğer infarktlarının iyileşmesi, enfeksiyoz mononükleoz ve diğer birçok 
durumlarda osteoblastik aktivite artar. Kemik kırıklarının iyileşmesinde ve gebeliğin 3. 
trimesterinde geçici yükselmeler görülür. Çocuklarda kemik gelişimi sırasında ALP 
yükselir. 
 

Yükseldiği durumlar 

-Safra tıkanıklığı, 

-Siroz (özellikle primer biliyer siroz), 

-Karaciğer hastalığı (hepatit, infiltratif karaciğer hastalığı, yağlı metamorfozis), 

-Pulmoner enfarktus, 

-Kemiğin Paget hastalığı, 

-Osteitis deformans, rickets, osteomalazi, 

-D hipervitaminozu, 

-Hiperparatiroidizm, 

-Hipertiroidizm, 

-Ülseratif kolit, barsak perforasyonu, 

-Akromegali, 

-Kemik neoplazmı, metastazı, kırık iyileşmesi, 

-Enfeksiyoz mononükleoz, 

-Gebelik, puberte, postmenopozal kadınlar, 

-CMV enfeksiyonu, sepsis, 

-Hipernefroma, lösemi, myelofibrozis, multiple myeloma, 

-İlaçlar (östrojenler, albumin, eritromisin ve diğer antibiyotikler, 
kolestazis oluşturan ilaçlar [fenotiazinler]). 

Azaldığı durumlar 

-Hipotiroidizm, 

-Malnütrisyon, 

-Pernisiyoz anemi, 

-Hipofosfatemi, 

-D hipervitaminozu, 



 
 

 

TC 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ 

BİYOKİMYA LABORATUARI TEST VE 
GÜVENLİK REHBERİ 

DOKÜMAN KODU: BİY.RH.01 

YÜRÜRLÜK TARİHİ: 15.02.2012 

REVİZYON NO: 04 

REVİZYON TARİHİ: 05.05.2020 

SAYFA NO: 78/106 

 

-Süt-alkali sendromu, 

-Aşırı B vitamini kullanımı, 

-Çölyak hastalığı, 

-Skorbüt. 
 
 

BİLİRUBİN-DİREKT (KONJUGE BİLİRUBİN) 
 

Klinik kullanımı 

Hepatobiliyer sistem hastalıkları için değerlidir. İntrahepatik ve ekstrahepatik safra 
yolları tıkanıklıklarında, hepatosellüler hasarda direk bilüribin artar. 

 

Yükseldiği durumlar 

-Safra taşları, 

-Ekstrahepatik safra tıkanıklığı 

(tümör, inflamasyon, safra taşı, cerrahi travma), 

-Hepatosellüler hastalıklar, 

-Safra kesesi hastalıkları, 

-İlaç nedenli kolestazis, 

-İlerlemiş karaciğer metastazı, 

-Herediter hastalıklar; 

*Dubin Johnson sendromu, 

*Rotor’s sendromu. 
 

BILIRUBIN-TOTAL 
 

Örnek toplama özellikleri 

Serum 1 saat içinde ayrılmalı ve aluminyum folyo ile ışıktan korunmalı 

Klinik kullanımı 

İndirek (unkonjuge) bilirubin çoğunlukla yenidoğanlarda görülür. Bu ise, herhangi bir 
karaciğer bozukluğu olmadan eritrositlerin erken yıkılmaları ve yetersiz eritropoezden 
ileri gelir. Genetik hastalıklardan Crigler Najar ve Gilbert’s sendromlarında bilirubin 
normal oranda konjuge olamaz ve unkonjuge bilirubin artışına neden olur. Tersine 
safradaki blok veya anormal permeabiliteye bağlı olarak, bilirubinin ve diğer safra 
bileşenlerinin geçişi gecikerek, konjuge bilirubindeki artışa neden olur. 
 

Yükseldiği durumlar 

-Eritroblastozis fetalis, 

-Hemolitik sarılık, 

-Büyük hacimli kan transfüzyonu, 

-Büyük hematomların çözülmesi, 
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-Sepsis, 

-Neonatal hiperbilüribinemisi, 

-Hemolitik anemi, 

-Pernisiyöz anemi, 

-Siroz, 

-Transfüzyon reaksiyonları 

-Orak hücreli, anemi, 

-Hemoliz, 

-Karaciğer hastalıkları (Hepatit, siroz, neoplazm, safra tıkanıklığı, enfeksiyoz 
mononükleoz), 

-Herediter hastalıklar (Gilbert sendromu, Dubin Johnson sendromu), 

-İlaçlar (steroidler, difenilhidantoin, fenotiazinler, penisilin, eritromisin, klindamisin, 
kaptopril, amfoterisin B, sülfonamidler, azatiopurin, izoniazid, 5-amino salisilik asit, 
allopurinol, metildopa, indometazin, halotan, oral kontraseptifler, prokainamid, 
tolbutamid, labetalol), 

-Pulmoner embolizm veya infarkt, 

-Konjestif kalp yetmezliği sonucu hepatik konjesyon. 
 
 

KOLESTEROL - HDL 
 
Yöntem 

Otoanalizör ile Spektrofotometrik 

İnterfere edici faktörler 

-Sigara içimi ve alkol kullanımı HDL seviyesini düşürür, 

-HDL seviyesi yaş ve cinsiyete bağımlıdır. 

-HDL kolesterolde, kolesterol gibi, myokardiyal infarktüsten sonraki 3 ay anlamlı düşüş 
gösterir, 

-HDL seviyesi hipotiroidi hastalarında yükselir, hipertiroidlerde  azalır. 

 

Klinik kullanımı 

HDL lipoproteini kolesterol taşıyıcısıdır, karaciğer ve az miktarda barsaklarda üretilir. İyi 
kolesterol diye adlandırılır. Araştırmalar, düşük HDL-Kolesterol’lü şahıslarda 
Aterosklerozis riskinde anlamlı bir artış olduğunu göstermektedir. Hali hazırda düşük 
HDL- Kolesterol için tedavi bulunmamaktadır. Bununla beraber kilo kaybı, aşırı egzersiz, 
sigara içiminin durdurulması HDL seviyelerini arttırabilir. Bir grup ilaçların (niacin ve 
gemfibrozil) HDL seviyelerini arttırdığı rapor edilmiştir. Hem total kolesterol hem de 
HDL, koroner kalp hastalığı için bağımsız değişkenlerdir. Beraberce kullanıldığında risk 
tahmini artar. Total kolesterol/HDL oranı 3:1 idealdir, en azından 5:1 olmalıdır. 

Yükseldiği durumlar 
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-Familyal HDL lipoproteinemi, 

-Fenofibrat, gemfibrozil, nikotinik asit veya estrogenlerin kullanımı, 

-Düzenli aerobik egzersiz, 

-Günlük alkol alımı (1 – onz). 

Azaldığı durumlar 

-Ailesel apolipoprotein eksikliği, 

-Karaciğer hastalığı (Hepatit, siroz), 

-Hipoproteinemi (nefrotik sendrom, malnutrisyon), 

-Probucol alımı, 

-Sedanter yaşam şekli, 

-Akut MI, 

-CVA, 

-Açlık. 
 

KOLESTEROL-LDL 
 
Yöntem 

Otoanalizör ile Spektrofotometrik 

Başlıca örnek tipi 

Serum 

Not 

LDL”nin direkt ölçümü immünoseperasyon/spektrometri ile yapılabilir. Trigliserid 
seviyeleri 400 mg/dL’yi aştığı olgularda Friedwald formülü ile LDL kolesterol seviyeleri 
hesaplanamaz özellikle bu olgularda direkt ölçüm metodları kullanılır. 

 

Friedwald formülü  

LDL=Total kolesterol-(HDL+Trigliserid/5) 

(Bu formül trigliserid seviyeleri 400mg/dL nin üzerinde uygulanmaz.) 

Örnek toplama özellikleri 

Açlık gerektirmez. Hemoliz ve ikterik örneklerden kaçınılmalıdır. 
 
Klinik kullanımı 

LDL lipoproteini kolesterolce zengindir. Kötü kolesterol diye adlandırılır. Periferal 
dokularda depolanabilir. LDL kolesterol koroner plak formasyonuna katılır ve myokard 
enfarktüsü için katkıda bulunan bir faktördür. 

LDL ve VLDL’ nin yükseldiği durumlar 

-Familyal LDL lipoproteinemi, 

-Nefrotik sendrom, 
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-Glikojen depo hastalığı (von Gierke’s disease), 

-Hipotroidizm, 

-Alkol kullanımı, 

-Kronik karaciğer hastalığı (Hepatit, siroz), 

-Primer bilier siroz, 

-Hepatoma, 

-Gamopati (Multible myeloma), 

-Familyal hiperkolesterolemi tip IIa, 

-Cushing’s sendromu, 

-Apoprotein CII eksikliği, 

-Primer Hiperkolesterolemi, 

-Safra tıkanıklığı, 

-Diabetes Mellitus, 

-Kolesterolce zengin diyet, 

-Gebeliğin 3.trimestri, 

-İlaçlar (steroidler, fenotiazinler ve oral kontraseptifler). 

 

LDL ve VLDL‘ nin azaldığı durumlar 

-Açlık, malabsorbsiyon, 

-Abetalipoproteinemi, 

-Hipertroidizm, 

-Karaciğer yetmezliği, 

-Enfeksiyon ve enflamasyon, 

-Karsinoma. 
 
KALSİYUM 
 

Yöntem 

Otoanalizör ile Spektrofotometrik 

Örnek toplama özellikleri 
Yalnızca serum seperatörlü tüp kullanılmalı. Pıhtılaşmadan sonra hemen 
santrifüjlenmeli. Kapağı açmayın ve hava ile temas ettirmeyin. Oda ısısında veya 
buzdolabında bekleyenler çalışılabilir. Donmuş veya aliquated örnekler kabul 
edilmelidir. 

Olası kritik değerler 

< 6mg/dl (Tetaniye neden olur) 

> 14 mg/dl (Koma ve kalp durması) 
 

İnterfere edici faktörler 
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-Vitamin D intoksikasyonu artmış serum kalsiyum seviyesine neden olur, 

-Aşırı süt alımı artış sağlar, 

-Serum pH’ı azalırsa kalsiyum seviyesi artar, 

-Uzun süren turnike tatbiki pH’ı düşürür, kalsiyumda yanlış artış sağlar, 

-9 pm’de peak yapar, yükselir, 

-Hipoalbuminemi yapay olarak total kalsiyum seviyesini azaltır, 

-İlaçlar arttırırlar (Kalsiyum tuzları, hidralazin, lityum, tiazid diüretikler, PTH, tiroid 
hormonları, alkali antiasitler, ergokalsiferol, fenol, androjenler ve vitamin D), 

-İlaçlar azaltırlar (Asetozolamid, antikonvulzanlar, asparaginaz, aspirin, kalsitonin, 
sisplatin, kortikosteroidler, heparin, laksatifler, loop diüretikler, magnezyum tuzları, 
östrojenler, albuterol ve oral kontraseptifler). 

 

Klinik kullanımı 

Paratiroid fonksiyonunu ve kalsiyum metabolizmasını değerlendirmek için kullanılır. 
Serum kalsiyum tayini, böbrek yetmezliği, böbrek transplantasyonu, hiperparatiroidizm 
ve çeşitli malignensi hastalarında kullanılır. Vücudun en yaygın 5. elementidir. 
%99’u kemiklerde ve dişlerde hidroksiapatit kristalleri şeklinde bulunur. Plazma 
kalsiyumu: 

1-protein bağlı (%45) 

2-sitrat, laktat, fosfat ve bikarbonatla kompleks halinde ve küçük diffuz iyonlar (%10) 

3-iyonize kalsiyum (%45) 

 

Yükseldiği durumlar 

-Hiperparatiroidizm, 

-Nonparatiroid PTH üreten tümörler (örn.: Akciğer ve böbrek kanserleri), 

-Kemiğe metastazlı tümörler, 

-Paget hastalığı, 

-Uzun süren yatma ve hareketsiz kalma, 

-Süt alkali sendromu, 

-Vitamin D intoksikasyonu, 

-Lenfoma, 

-Granulomatöz bozukluklar (sarkoidoz ve tüberkuloz), 

-Addison’s hastalığı, 

-Akromegali, 

-Hipertiroidizm, 

-Diğer nedenler; 

*Ailesel hipokalsiürik hiperkalsemi, 

*Tirotoksikozis, 

*Adrenal yetersizlik, 
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*Vitamin A intoksikasyonu, 

*Akut renal yetmezliğin düzelmesi, 

*Lityum tatbiki, 

*Feokromasitoma, 

*Dissemine SLE. 

Azaldığı durumlar 

-İdiopatik hipoparatiroidism, 

-Böbrek yetersizliği, 

-Hiperfosfatemi, 

-Rikets, 

-Vitamin D eksikliği, 

-Osteomalazi, 

-Malabsorbsiyon, 

-Pankreatitis, 

-Yağ embolizmi, 

-Alkaloz, 

-Sepsis, 

-Hipoalbuminemi, 

-Hipomagnezemi, 

-Pseudohipoparatiroidism, 

-Yüklü kan transfüzyonu. 

 

KLOR (CL), (SERUM) 
 

İnterfere edici faktörler 

-Aşırı tuz infuzyonu klorid seviyesinin artmasına neden olur. 

-İlaçlar arttırır: Asetazolamid, amonyum klorid, androjenler, klorotiazid, kortizon 
preparasyonlar, östrojenler, guanetidin, hidroklorotiazid, metildopa ve non steroidal 
antiinflamatuar ilaçlar. 

-İlaçlar azaltır: Aldesteron, bikarbonat, kortikosteroidler, kortizon, hidrokortizon, loop 
diüretikler, tiazid diüretikler ve triamteren. 
 

Klinik kullanımı 

Klorür, su dağılımı, osmotik basınç ve anyon-katyon dengesinin korunmasında anlamlı 
olarak görev alır. 

Yükseldiği durumlar (Hiperkloremi) 

-Dehidratasyon, sodyum kaybı > klorid kaybı, 

-Renal tubüler asidoz, 

-Normal tuz çözeltisinin aşırı infüzyonu, 
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-Cushing sendromu, 

-Eklampsia, 

-Multible myeloma, 

-Böbrek disfonksiyonu, 

-Metabolik asidoz, 

-Hiperventilasyon, 

-Anemi, 

-Respiratuar alkaloz, 

-Hiperparatiroidizm, 

-Asetazolamid tatbiki, 

-Üreterosigmoidostomi, 

-Kistik fibrozis, 

-Uzamış diare, 

-Diabetes insipitus. 

Azaldığı durumlar(Hipokloremi) 

-Overhidrasyon, 

-Konjestif kalp yetersizliği, 

-CHF,uygunsuz ADH salınımı sendromu (SIADH), 

-Kusma, 

-Kronik gastrik suction, 

-Kronik respiratuar asidoz, 

-Tuz kaybettirici nefrit, 

-Addison hastalığı, 

-Diare, 

-Yanıklar, 

-Metabolik alkaloz, 

-Tiazid diüretik tatbiki, 

-Hipokalemi, 

-Primer aldesteronism, 

-Diaphorezis. 

 

KREATİN KİNAZ (CK)) 
 
Yöntem 

Otoanalizör ile Spektrofotometrik 

Klinik kullanımı 

CK, düz ve çizgili kas ve beyin ile ilişkili bir enzimdir. Serum CK aktivitesi muskuler 
distrofinin tüm tiplerinde aşırı artar. (örn.: Duchenne tipi ve ilerleyen kas hastalıkları) 
Ayrıca nörojenik kas hastalıkları (myastenia graves ve multiple sclerosis)’da CK normal 
değerdedir. Total kreatinin kinaz, değişik izoenzim komponentlerinden (CK-MM,CK-MB 
ve CK-BB) oluşmuştur. Bunlardan herhangi birinde veya daha fazlasındaki bir artış total 
kreatin kinaz artışına katkıda bulunur. Eğer total kreatinin kinaz artarsa hangi CK 
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izoenziminin arttığı araştırılmalıdır. Troponin I’de yapılırsa myokard hasarı 
değerlendirilebilir. 
 

Yükseldiği durumlar 

-MI, 

-Miyokardit, 

-Myozit, 

-Polymyozit, dermatomyozit, 

-Malign hipertermi sendromu, 

-Kalp cerrahisi, 

-Hipotermi, 

-Hipertermi. 
 
 

 (CK –MB) 
 

Akut MI tanısında kullanılır. Akut MI sonrasında 4-8 saatte yükselmeye başlar. 24 
saatte pik yapar. CK/CK-MB oranı tercih edilir. 

 

Yükseldiği durumlar 

-Akut myokardiyal infarktüs, 

-Kardiyak anevrizma cerrahisi, 

-Kardiyak defibrilasyon, 

-Myokardit, 

-Ventriküler aritmiler, 

-Kardiyak iskemi, 

-Aşırı egzersiz, 

-Myozit, 

-Polimyozit, dermatomyozit, 

-Miksödem, 

-CVA, 

-Aortanın akut disseksiyonu, 

-I.M. enjeksiyonlar, 

-Rabdomiyoliz, 

-Çarpma yaralanma ve travmaları, 

-Kas distrofisi, 

-Malign hipertermi sendromu, 

-Pulmoner emboli ve infarktüsü. 

Azaldığı durumlar 
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-Steroid kullanımı, 

-Kas kitlesinin azalması, 

-Bağ doku hastalıkları, 

-Alkolik karaciğer hastalığı, 

-Metastatik neoplasm. 

 

KREATİNİN (SERUM) 
 
Yöntem 

Otoanalizör ile Kolorimetrik 

İnterfere edici faktörler 
-İlaçlar arttırır: Aminoglikozidler (örnek: gentamisin), simetidin, ağır-metal 
kemoterapotik ajanlar (sisplatin) ve diğer nefrotoksik ilaçlar, sefalosporinler (örn.: 
sefoksitin). 

Klinik kullanımı 

Kreatininin, vücut sıvılarına salınımı dar sınırlar içinde ve sabit bir oranda olduğundan, 
glomerül filtrasyon oranı ve böbrek fonksiyonu için iyi bir indikatördür. Her gün 
yaklaşık kas kreatininin %1-2’si kreatinine dönüşür. Kreatinin günlük atılımı et diyetine 
bağlı olarak 
%10-30 oranında artabilir. Yaşlılarda kreatininin idrara atılımının azalmasından dolayı 
kreatinin miktarında hafif artışlar görülür. 

Yükseldiği durumlar 

-Glomerülonefrit, 

-Pyelonefrit, 

-Akut tübüler nekroz, 

-İdrar yolu tıkanıklıkları, 

-Diyabetik nefropati, 

-Nefrit, 

-Azalmış kan akımı; 

*Şok, 

*Dehidratasyon, 

*Konjestif kalp yetmezliği, 

*Ateroskleroz gibi, 

-Rabdomyoliz, 

-Akromegali, 

-Gigantizm. 

Azaldığı durumlar 

-Azalmış kas kütlesi; 

*Musküler distrofi, 

*Myastenia gravis. 
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ANTISTREPTOLIZIN O (ASO) 

Yöntem 

Nefelometrik veya Türbidimetrik (Kantitatif) 

Klinik kullanımı 

Poststreptokokkal hastalıklar (örn. Glomerulonefrit, romatizmal ateş, bakteriyel 
endokardit veya kızıl) gibi hastalıkların neden olduğu streptokok enfeksiyonlarının 
tanısında kullanılır. Streptolizin O ya karşı kanda dolaşan antikorlardır. A grubu beta 
hemolitik streptokok enfeksiyonlarının tanısında ve takibinde kullanılır. 

Yükseldiği durumlar 

-Streptokok infeksiyonu, 

-Akut romatizmal ateş, 

-Akut glomerülonefrit, 

-Bakteriyel endokardit, 

-Kızıl, 

-Streptokokkal pyodermi. 
 
 

C-REAKTİF PROTEİN (CRP; HS-CRP) 
 
Yöntem 

Nefelometrik 

İnterfere edici faktörler 

-Yükselmiş test sonuçları hipertansiyon, yükselmiş body mass indeksi, metabolik 
sendrom/Diabetes Mellitus, kronik enfeksiyon (gingivitis, bronşit), kronik enflamasyon 
(Romatoid Artrit) ve düşük HDL/ yüksek trigliserid durumlarında görülebilir. 

-Sigara içimi artmış seviyelere neden olabilir. 

-Azalmış test sonuçları orta derecede alkol harcanmasından, kilo kaybı ve artmış 
egzersizden kaynaklanabilir. 

-Bazı ilaçlar artmış test sonuçlarına neden olabilir (östrojenler ve progesteronlar). 

-Bazı ilaçlar azalmış test sonuçlarına neden olabilir (fibratlar, niasin ve statinler). 
 
 

Klinik kullanımı 

Akut faz reaktanıdır. Enfeksiyon hastalıklarının, neoplastik hastalıkların 
değerlendirilmesinde kullanılır. Ayrıca (>5 mg/dl)’den yüksek konsantrasyonlar 
romatoid artritte erezyonların ilerlediğinin göstergesidir. Yüksek serum CRP’si 
bakteriyel enfeksiyonlar için karakteristik olup viral menenjit veya meningoensefalit 
için karakteristik değildir. CRP bu hastalıkların klinik takibinde kullanılabilir. Yüksek CRP 
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seviyeleri uygun tedavi ile bakteriyel menenjitte komplikasyon gelişmezse 7 gün 
içerisinde normale döner. Yüksekliği koroner kalp hastalığı riskinin erken bir göstergesi 
olduğundan koroner kalp hastalığı için risk taraması amacıyla da kullanılır. 

Yükseldiği durumlar 

-Artrit, 

-Akut romatizmal ateş, 

-Reither sendromu, 

-Chron hastalığı, 

-Vaskülitler, 

-SLE, 

-Doku enfarktüsü ve hasarı, 

-Akut myokard enfarktüsü, 

-Pulmoner enfarktüs, 

-Renal transplantasyon reddi, 

-Kemik iliği transplant reddi, 

-Yumuşak doku travmaları, 

-Bakteriyel enfeksiyon, 

-Postoperatif yara enfeksiyonu, 

-İdrar yolu efeksiyonu, 

-Tüberküloz, 

-Malign hastalıklar, 

-Bakteriyel menenjit. 
 
 

ROMATOID FAKTÖR (RF) 
 
Yöntem 

Enzim immünoassay 

İnterfere edici faktörler 

-Yaşlı hastalar hatalı pozitif sonuç verebilirler. 

Klinik kullanımı 

Romatoid Artrit (RA); birçok eklemi özellikle metakarpal ve phalengeal eklemleri 
etkileyen inflamatuar bir hastalıktır. Bu hastalıkta synovial membranlarda lenfositler 
tarafından anormal immunoglobulin G (Ig G) antikorları oluşturulur. Bu Ig M ve Ig G 
antikorları anormal synovial antijenik Ig G ile reaksiyona girerek immun kompleksleri 
oluştururlar. Bu immun kompleksler kompleman sistemini aktive ederek eklemi hasara 
uğratırlar. Reaktif IgM (=RF): Testinde Ig M antikorlarının saptanmasına yöneliktir. 
IgG’ye karşı kanda dolaşan antikorlardır. 

Yükseldiği durumlar 
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-Romatoid artrit, 

-Miks bağ dokusu hastalıkları(SLE), 

-Kronik viral enfeksiyon, 

-Subakut bakteriyel endokardit, 

-Tuberküloz, 

-Kronik hepatit, 

-Dermatomyozit, 

-Skleroderma, 

-İnfeksiyöz mononükleozis, 

-Lösemi, 

-Siroz, 

-Sifiliz, 

-Böbrek hastalıkları, 

-Sjögren hastalığı. 
 
 

ROTAVİRÜS ANTİJENİ 

Klinik kullanımı 

Rota virüs özellikle çocuklarda (6 ay-2 yaş) görülen non bakteriyel gastroenteritin en sık 
nedenidir. Subklinik enfeksiyonlardan orta derece ishal ile ciddi ve öldürücü 
dehidratasyona neden olur. 
 
 

ÜRE NİTROGEN (BUN) (SERUM) 
 
Yöntem 

Otoanalizör ile Spektrofotometrik 

Klinik kullanımı 
Üre insanda protein katabolizmasının başlıca azot içeren metabolik ürünüdür. Ürenin 
%90’dan fazlası böbrekler tarafından atılır. Böbrek hastalıklarının bir çoğunda plazma 
üre konsantrasyonlarında artış görülür. Maalesef, böbrek fonksiyonları için bağımsız bir 
gösterge değildir. Böbrekten kaynaklanmayan faktörlerden dolayı kullanımı sınırlıdır. 
Plazma üre tayinlerinin başlıca kullanımı prerenal ve postrenal azotemi arasındaki 
ayrımı yaparken kreatinin ile birlikte ölçülmesinde değer kazanır. Klinisyenler 
çoğunlukla plazma üre nitrojen / kreatinin oranını hesaplarlar. Prerenal azotemi (kanda 
üre artışı) beraberinde plazma kreatinin ile birlikte olmayan üre artışları ile saptanır. 
Postrenal azotemi idrar atılımındaki tıkanma nedeniyle oluşabilir. Bu tıkanma ile 
birlikte hem üre hem de kreatinin artar. Fakat ürede kreatinine nazaran oransız bir artış 
görülür. 
 

Yükseldiği durumlar 
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-Dehidrasyon, 

-Böbrek Hastalıkları (glomerulonefrit, piyelonefrit, diabetik nefropati), 

-İdrar yolu tıkanmaları (prostat hipertrofi), 

-İlaçlar (aminoglikozidler ve diğer antibiyotikler, diüretikler, lityum, kortikosteroidler), 

-Gastrointestinal kanamalar, azalmış böbrek kan akımı (şok, MI, CHF) 

Azaldığı durumlar 

-Karaciğer hastalıkları, 

-Kötü beslenme, 

-Gebeliğin 3. trimesteri. 
 
 

ÜRİK ASİT (SERUM) 
 
Yöntem 

Otoanalizör ile Spektrofotometrik 

 

İnterfere edici faktörler 

-Stres ürik asit seviyelerini arttırır, 

-Röntgen çekimi için kullanılan X-ray kontrast maddeleri hem azaltır hem de 
çoğaltabilir. 

-İlaçlar serum seviyesini arttırırlar: Alkol, askorbik asit, aspirin (düşük doz), kafein, 
sisplatin, diazoksit, diüretikler, epinefrin, etambutol, levadopa, metildopa (Aldomet), 
nikotinikasit, fenotiyazinler ve teofilin. 

-İlaçlar serum seviyesini azaltırlar: Allopurinol, aspirin (yüksek doz), azothiopirin 
(Imuran), klofibrat, kortikosteroidler, östrojenler, glukoz infüzyonları, guanfesin, 
mannitol, probenesid ve warfarin. 

Klinik kullanımı 

Pürin nükleotidi katabolizmasının bir ürünüdür. Büyük oranda böbrekler ve az miktarda 
barsak tarafından atılır. Gut hastalığı tanısında ve esansiyel hipertansiyonun renal 
vasküler indikatörü olarak kullanılır. 

Yükseldiği durumlar 

-Gut, 

-Pürinlerin artan alımı, 

-Herediter enzim eksikliği (Hipoksantin guanin fosforibozil transferaz), 

-Metastatik kanser, 

-Multiple myeloma, 

-Lösemi, 

-Aşırı hücre yıkımı (kemoterapotik ajanlar, radyasyon tedavisi, lösemi, lenfoma, 
hemolitik anemi), 
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-Hemoliz, 

-Rabdomyoliz (örn.: ağır egzerzis, yanıklar, ezilme, epileptik atak, myokardiyal 
infarktüs), 

-Kronik renal yetersizlik, 

-Asidoz (ketotik veya laktik), 

-Hipotiroidizm, 

-Gebelik toksemisi, 

-Hiperlipoproteinemi, 

-Alkolizm, 

-Şok veya kronik kan kaybı, 

-İdiyopatik. 

-Kurşun zehirlenmesi, 

-İlaçlar (diüretikler, ASA’nın düşük dozları, ethambutol, nikotinik asit). 

 

Azaldığı durumlar 

-Wilson hastalığı ve hemokromatozis. 

-SIADH, Fankoni sendromu, alkolizm, 

-Karaciğer hastalığı, purin ve proteinlerden eksik diyet, 

-Ksantin oksidaz eksikliği, 

-İlaçlar (Allopurinol, yüksek doz ASA, probenesid, warfarin, kortikosteroid). 
 
 

DEMIR (FE) 
 
Yöntem 

Otoanalizör ile Spektrofotometrik 
 

İnterfere edici faktörler 

-Son zamanlardaki kan transfüzyonları, 

-Son zamanlarda yenilen yüksek demir içerikli besinler, 

-İlaçlar: Demiri yükseltenler: Kloramfenikol, dekstran, östrojenler, etanol, demir 
preparatları, metildopa ve oral kontraseptifler 

-İlaçlar: Demiri azaltanlar: ACTH, kolestramin, kloramfenikol, kolşisin, desferoksamin, 
metisilin ve testesteron 

Klinik kullanımı 

Vücud demirinin %70’i eritrositler içindeki hemoglobinde bulunur. Demirin %30‘u 
ferritin ve hemosiderrin şeklinde depolanır. Demir+globulin= Transferin. Serum demiri 
tayini transferrine bağlanan demirin miktar tayinidir. Eritrositlerin oluşumu ve yıkımı, 
demir metabolizması ve demir taşınımı ile ilgili her türlü durumun 
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değerlendirilmesinde yardımcıdır. Her türlü anemi, demir eksikliği, talasemi, 
sideroblastik anemi ve demir zehirlenmelerinin değerlendirilmesinde kullanılır. 

Yükseldiği durumlar 

-Pernisiyöz, aplastik anemi, 

-Vitamin B6 eksikliği, 

-Akut lösemi, 

-Akut hepatitler, 

-Hemosiderozis, 

-Hepatik nekrozis, 

-Hemakromatozis, 

-Kurşun toksisitesi, 

-Hemolitik anemi, 

-Demir toksisitesi, 

-Talasemi, 

-Akut demir zehirlenmeleri, 

-Massif transfüzyonlar. 

 

Azaldığı durumlar 

-Diyetle yetersiz demir alımı, 

-Demir eksikliği anemisi, 

-Hipotiroidizm, 

-Akut ve kronik enfeksiyonlar, 

-Post operatif dönem, 

-Kronik kan kaybı, 

-Demirin yetersiz emilimi, 

-Gebelik(geç), 

-Neoplazi, 

-Kronik gastrointestinal kan kaybı, 

-Kronik hematüri, 

-Kronik ağır fizyolojik veya patolojik menstruasyon. 
 
 

DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ (TOTAL), (TDBK) 

Yöntem 

Otoanalizör ile Spektrofotometrik 
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İnterfere edici faktörler 

-İlaçlar TDBK arttırırlar: Floridler ve oral kontaseptifler. 

-İlaçlar TDBK azaltırlar: ACTH ve kloramfenikol. 

Klinik kullanımı 

Total demir bağlama kapasitesi (TDBK); mobil demire bağlanabilen, tüm proteinlerin bir 
ölçümüdür. Transferin bu proteinler içinde en fazla miktarda olanıdır. Böylece TDBK, 
transferrinin indirekt ölçümüdür. Ferritin TDBK içine dahil edilmez. Çünkü o sadece 
depo demirini bağlar. TDBK, demir eksikliği olanların %70’inde artış gösterir. Transferrin 
negatif akut faz reaktanıdır. 

Yükseldiği durumlar 

-Oral kontraseptifler, 

-Gebeliğin son döneminde 

-Demir eksikliği anemisi, 

-Polistemia vera, 

-Hipokromik anemiler, 

-Akut hepatitler. 

Azaldığı durumlar 

-Hipoproteinemi, 

-Demir eksikliğine bağlı olmayan anemiler, 

-Kronik enfeksiyonlar, 

-Pernisiyöz anemi, 

-Maligniteler, 

-Siroz, 

-Hemolitik anemi, 

-Hemokromatozis, 

-Orak hücreli anemi, 

-Viral hastalıklar, 

-Talasemiler. 
 
 

FOSFOR (P, PO4, FOSFAT) 
 
Yöntem 

Otoanalizör ile Spektrofotometrik 

Başlıca örnek tipi 

Serum 
İnterfere edici faktörler 

-Sodyum fosfat içeren laksatifler veya enamalar fosfor seviyesini yükseltirler, 
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-Yakın zamandaki karbonhidrat alımı ve IV glukoz infuzyonu azalmış fosfor seviyesine 
neden olur. Çünkü fosfor glukoz ile beraber hücre içine girer. 

Klinik Kullanımı 

Fosfor, vücutta fosafat şeklinde bulunur, vücuttaki fosfatın çoğunluğu organik bileşik 
şeklindedir, küçük bir kısmı inorganik fosfattır. Fosfor metabolizmasının ve kalsiyum-
fosfor dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır. 
 

Yükseldiği durumlar 

1) Aşırı fosfat uygulanması; 

a) Aşırı ağızdan ve i.v. tatbiki, 

b) Fosfat içeren laksatifler (fosfat tabletleri, fosfat enemaları). 
c) Azalmış renal fosfat eksresyonu; 

2) Akut ve kronik böbrek yetersizliği, 

3) Hipoparatiroidism veya pseudohipoparatiroidism, 
4) Akromegali,tirotoksikozis, 

5) Bifosfanat terapi, 

6) Tümör kalsinozis. 

7) Orak hücreli anemi 

8) Hücrelerarası yer değiştirme; 

a) Lenfoma veya löseminin kemoterapisi, 

b) Tümör lizis sendromu, hemoliz 

c) Asidozis, 

9) Rabdomyolizis, malignant hipertermi. 

10) Artefakt: in vitro hemoliz. 

11) Pseudohiperfosfatemi: Hiperlipidemi, paraproteinemi, hiperbilirubinemi. 

Azaldığı durumlar 

-Alım uzun süren açlık (alkolikler), hiperalimentasyon veya fosfatsız i.v. infüzyon , 
-Malabsorbsiyon, malnütrisyon, 

-Fosfat bağlayıcı antiasitler, 

-Böbrekten kayıp, renal tübüler asidoz, 

-Osteomalazi, steatore, gram negatif bakteriel septisemi, 

-Hipokalemi, vitamin D eksikliği, 

-Ağır diyare, kusma, 

-Primer hiperparatiroidism, hiperkalsemi, 

-Salisilat zehirlenmesi, 

-Respiratuar enfeksiyonlar, respiratuvar alkaloz, 

-Hiperinsülinemi, 

-Osteoblastik kemik metastazları ve renal tübüler 
defektler. 
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GLUKOZ (SERUM), (AKŞ) 
 
(SERUM), (AÇLIK KAN ŞEKERI, AKŞ) 

Yöntem 

Otoanalizör ile Spektrofotometrik 

Başlıca örnek tipi 

Serum 

İnterfere edici faktörler 

-Stresin birçok şekli (örn. genel anestezi, serebrovasküler olay, myokardiyal infarktüs, 
şeker seviyesini artırırlar.) 

-Dekstroz içeren tüm IV sıvılar süratle glukoza çevrilirler, böylece 
şeker artar. 

-Birçok hamile kadının glukoz intoleransları vardır. 

-Arttıran ilaçlar: antideprasanlar (trisiklikler), beta adrenerjik blokerler, 
kortikosteroidler, dekstroz IV infüzyonu, dekstrotiroksin, diozoksid, diüretikler, 
epinefrin, östrojenler, glukagon, isoniazid, lityum, fenotiazinler, fenitoin, salisilatlar 
(akut toksisite) ve triamteren. 

-Azaltan ilaçlar: asetaminofen, alkol, anabolik steroidler, klofibrat, disopramid, 
gemfibrozil, insülin, monoamin oksidaz inhibitörleri, pentamidin, propranolol, tolazam, 
tolbutamid. 

Klinik kullanımı 

Kan glukoz konsantrasyonu bir çok biyokimyasal reaksiyon ve hormonlar tarafından 
düzenlenir. Normalde insülin ve diğer hormonlar glukozu dar sınırlar içinde tutar. Açlık 
glukoz, 2 saatlik postprandial glukoz ve glukoz tolerans testleri diabetes mellitus 
tanısında kullanılır. Tiroksin glukoz homeostazisinde yer almamasına rağmen 
glukojenolizi uyarır ve barsaktan glukoz absorbsiyon oranını arttırır. Bu faktörler glukoz 
intoleransını arttırır. Fakat hastada genelde normal açlık plazma glukoz seviyeleri 
görülür. Açlık glukoz seviyesi ≥ 126 mg/dL veya 2 saatlik postprandial glukoz seviyesi ≥ 
200 mg/dL ise diabetes mellitus tanısını destekler. 

Yükseldiği durumlar 

-Diabetes Mellitus, 

-Stres, Enfeksiyonlar, 

-Miyokard Enfarktüsü, 

-Cushing Sendromu, 

-Feokromositoma, 

-Akromegali, 

-Kronik böbrek yetmezliği, 

-Akut Pankreatit, 

-Glukagonoma, 

-Hemokromatozis, 
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-Bozulmuş Glukoz Toleransı, 

-Diüretik tedavi, 

-İlaçlar(Glukokortikoidler, Diüretikler [Thiazidler, Loop Diüretikleri]). 
 

Azaldığı durumlar 

-Açlık, 

-İnsülinoma, 

-Yaygın Karaciğer hastalığı 

-Hipotiroidizm, 

-Hipopituitarizm, 

-Addison’s hastalığı, 

-Yüksek doz insülin, 

-Hipoglisemik ajanlar. 
 
 

HEMOGLOBİN A1C (HBA1C, GLUKOLİZE HEMOGLOBİN, 
DIABETIK KONTROL İNDEKSI) 
 

Yöntem 

HPLC 

Başlıca örnek tipi 

Tam Kan 

İnterfere edici faktörler 

-Hemoglobinopatiler sonuçları çok etkiler. Çünkü; HbA’nın miktarı hastalıklara bağlı 
olarak anlamlı şekilde değişir. 

-RBC’nin yaşam süresi uzarsa yanlış olarak yükselmiş değerler saptanır. 

-Proteinlerin anormal düşük değerleri, yüksek glukoz seviyelerine rağmen düşük 
glikozile protein saptanmasına neden olur. 

Klinik Kullanımı 

Yetişkinlerde hemoglobinin %98’i Hemoglobin A’dır. Takriben HbA nın %7’si HbA1 
tipidir ve bu tip süratle glikolizasyona uğramaya eğilimlidir. HbA1 üç komponentten 
oluşur. HbA1a , HbA1b , HbA1c’dir. Total HbA1 ölçümlerinin %2-4’ü HbA1c’yi yansıtır. 
Diabetik hastalarda kan glukozunu uzun süreli takip etmede kullanılır. Son 4- 8 hafta 
içindeki ortalama kan glukoz konsantrasyonunu gösterir. 
 

Yükseldiği durumlar 

-Yeni tanı konmuş diabet hastaları, 

-Kötü kontrollü diabet hastaları, 

-Non diabetik hiperglisemi (Akut strese cevap olarak, Cushing Sendromu, 
Feokromositoma, Glukagonoma, Kortikosteroid tedavisi, Akromegali), 
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-Splenektomili hastalar, 

-Gebelik. 

Azaldığı durumlar 

-Hemolitik anemi, 

-Kronik kan kaybı, 

-Kronik böbrek yetersizliği. 
 
 

LAKTAT DEHIDROGENAZ (LDH) 
 
Yöntem 

Otoanalizör ile Spektrofotometrik 

İnterfere edici faktörler 

-Aşırı egzersiz total LDH ve özellikle LDH-1,LDH-2 ve LDH-5’ in yükselmesine neden olur, 

-Hemoliz yanlış pozitif LDH seviyesine neden olur, 

-İlaçlar arttırır: Alkol, anestezikler, aspirin, klofibrat, floridler, mitramisin, narkotikler ve 
prokainamid. 

-İlaçlar azaltır: Askorbik asit 

Klinik kullanımı 

Miyokard infarktüsü, karaciğer hastalıkları, pernisiyöz ve megaloblastik anemilerde, 
pulmoner emboli, malignite ve kas distrofilerin değerlendirilmesinde kullanılır. 
 

 

LAKTAT DEHİDROGENAZ (LDH) 

 

Yükseldiği durumlar 

-Myokardiyal infarktüs, 

-Pulmoner hastalıklar (embolism, infarktüs, pnömoni, konjestif kalp hastalığı), 

-Hepatik hastalıklar (hepatitis, aktif siroz, neoplazi), 

-Kırmızı hücre hastalıkları (megaloblastik anemi, hemolitik anemi veya protezli kalp 
kapakçığından gelen eritrosit hücresi yıkımı), 

-İskelet kas hastalıkları ve yaralanmaları (kas distrofileri, kas travması, son zamanlarda 
yapılan aşırı egzersiz), 

-Renal parankimal hastalıklar (infarktüs, glomerulnefritis, akut tübüler nekroz, renal 
transplant reddi), 

-Barsak iskemisi ve infarktüsü, 

-Testis tümörü (seminoma ve disgerminomalar), 

-Lenfoma ve diğer redikuloendotelyal sistem tümörleri, 

-İlerlemiş solid tümör kanserleri, 

-Pankreatitis, 
-Diffüz hastalıklar ve yaralanmalar (kalp krizi, kollojen hastalıklar, 
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şok, hipotansiyon). 

 

 

LDH-1 yüksekliği: 

-Akut myokardiyal infarktüs, 

-Hemolitik anemi, 

-Megaloblastik anemi, 

-Akut renal infarktüs, 

-Renal transplant, 

-Hemolizli örnek, 

-Testiküler kanser. 

LDH-3 yüksekliği: 

-Akut pulmoner infarktüs, 

-Yaygın pnömoni, 

-İlerlemiş kanser, 

-Akut pankreatit, 

-Lenfositoz. 

LDH-5 yüksekliği: 

-Hepatik konjesyon, 

-Hepatit veya hasarı, 

-İskelet kası hasarı. 

Tüm izoenzimlerin yüksekliği: 

-Sistemik hastalıklar, 

-Kollojen vasküler hastalıklar, 

-Sepsis, 

-Dissemine intravasküler koagulopati. 
 

POTASYUM (K), (SERUM) 
 

Örnek toplama özellikleri 

Santrifüjden sonra serum/plazmayı tüp içinde bekletilmemelidir. Eritrositlerdeki K+ 
seruma geçer. Yanlış yüksek sonuca neden olur. Aşırı lipemik serumlar 
ultrasantrifügasyon ile berraklaştırılmalıdır. Sabah saatleri maksimum, akşam 2200 de 
minimum düzeydedir. 
 

İntere edici faktörler 

-Turnike ile beraber kolu hareket ettirmek. K seviyesini artırabilir. 

-Hemoliz K değerlerinde artışa neden olur. 

-Bazı ilaçlar K seviyelerini artırır (aminokaproik asit, antibiyotikler, antineoplastik ilaçlar, 
kaptopril, epinefrin, heparin, histamin, isoniazid (INH), lityum, mannitol, potasyum 
tutucu diüretikler, potasyum suplemanları ve süksinil kolin ). 
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-Bazı ilaçlar K seviyelerini azaltırlar (asetozolamid, aminosalisilik asit, amfoterisin B, 
karbenisilin, sisplatin, diüretikler, glukoz infüzyonları, insülin, laksatifler, lityum 
karbonat, penisilin G sodyum, fenotiyazinler, salisilatlar (aspirin) ve kayeksalat). 

Klinik kullanımı 

En büyük intrasellüler katyondur (150 mEq/L). Eritrosit içi konsantrasyonu yaklaşık 
plazmadan 23 kat daha fazladır. Elektrolit ve asit baz dengesinin değerlendirilmesi ve 
böbrek fonksiyonlarının takibinde kullanılır. Ekstrasellüler potasyumun azalması, kas  
zayıflığı, irritabilite ve paraliz ile karakterizedir. Hızlı kalp atımı ve spesifik durum 
elektrokardiyogram üzerinde görülür. 3.0 mEq/L den daha düşük potasyum seviyeleri, 
aşırı nöromüsküler semptomlar ile ilişkilidir. Hücresel azalmanın kritik bir göstergesidir. 
Anormal olarak yüksek potasyum seviyeleri, mental konfüzyona, ekstremitelerde 
zayıflık, duyusuzluğa neden olur. Semptomlar 7.5 mEq/L den daha yüksek seviyelerde 
aşikardır. 10.0 mEq/L nin üzeri değerler ölümle sonuçlanır. 

Yükseldiği durumlar 

-Aşırı diyetle alımı, 

-Aşırı IV alım, 

-Akut veya kronik böbrek yetmezliği, 

-Hipoaldosteronizm, 

-Aldosteronu inhibe eden diüretikler, 

-Hemoliz, 

-Hemolize kanın transfüzyonu, 

-Enfeksiyon, 

-Asidozis, 

-Dehidratasyon, 

-Pseudohiperkalemi, (hemoliz,>106 ml trombositoz,>105 lökositoz), 

-Azalmış renal atılım, 

-Redistribisyon (Hücresel yer değiştirme). 

 

Azaldığı durumlar 

-Diyetle eksik alım, 

-İntravenöz yetersiz alım, 

-Yanıklar, 

-Gastrointestinal bozukluklar(diyare, kusma), 

-Diüretikler, 

-Hiperaldosteronizm, 

-Cushing sendromu, 

-Renal tübüler asidozis, 

-Licorice alımı, 

-İnsülin tatbiki, 

-Glukoz tatbiki, 

-Asit, 
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-Renal arter stenozu, 

-Kistik fibrozis, 

-Travma, 

-Cerrahi, 

-Artmış renal eksresyon, hücresel yer değiştirme (redistribution), ciltten kayıp. 
 

SODYUM (NA) (SERUM) 
 

İnterfere edici faktörler 

-Yakın zamandaki travma, cerrahi veya şok artan seviyelere neden olur, 

-Bazı ilaçlar arttırır: Anabolik steroidler, antibiyotikler, klonidin, kortikosteroidler, 
antitussifler, laksatifler, metildopa, karbenisilin, östrojenler ve oral kontraseptifler 

-Bazı ilaçlar azaltırlar: Karbamazepin, diüretikler, sodyum içermeyen IV sıvılar, 
sülfanilüre, triamteren, ACE inhibitörleri, haloperidol, heparin, nonsteroidal 
antiinflamatuar ilaçlar (NSAID), trisiklik antidepresanlar ve vazopressin. 

 

Klinik kullanımı 

Ekstrasellüler sıvının en büyük katyonudur. Plazma sıvısının her litresindeki inorganik 
katyonunun 154 mmol’ünün %90’ını oluşturur. Bu yüzden plazma osmolalitesinin 
yarısından sorumludur. Ekstrasellüler sıvının su dağılımının düzenlenmesinde en büyük 
rolü oynar. 

Yükseldiği durumlar 

1) İzovolemik hipernatremi 

• Diabetes İnsipidus (DI) (nörojenik ve nefrojenik), 

• Cilt kaybı (hiperemi). 

2) Hipervolemik hipernatremi 

• İatrojenik (hipernatremik solüsyonların uygulanması),  

• b.Aşırı mineralokortikoid (Conn’s sendromu, Cushing’s sendromu), 

• Tuz alımı. 

3) Hipovolemik hipernatremi (su ve Na+ kaybı (H2O kayıp> Na+) 

• Böbrek kaybı (diüretik, plikosüria), 

• GI, solunumsal, cilt kayıpları, 

• Adrenal kayıplar. 

Azaldığı durumlar 

Hipotonik hiponatremi 

İzovolemik hiponatremi; 

• SIADH (ADH nın uygunsuz salınımı sendromu), 

• Su intoksikasyonu, 

• Böbrek yetersizliği, 
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• Reset osmostat (kronik aktif TB, carcinomatosis), 

• Glukokortikoid eksikliği (hipopituitarism), 

• Hipotiroidism, 

• Thiazid diüretikleri, Hipovolemik hiponatremi; 

• Böbrek kayıpları, 

• Ekstrarenal kayıplar (GI; kusma, diyare), 

• Adrenal yetersizlik. 

Hipervolemik hiponatremi; 

• Kronik kalp yetmezliği, 

• Nefrotik sendrom, 

• Siroz, 

• Gebelik, 

İzotonik Hiponatremi=Normal serum osmolalite 

• Psödohiponatremi (artmış serum lipid ve proteinleri), 

• İzotonik infüzyon (glukoz, mannitol). 

Hipertonik hiponatremi=Artmış serum osmolalite 

• Hiperglisemi: kan şekerindeki normalin üzerindeki her 100 mg/dl’lik artış plazma 
Na konsantrasyonunu 1.6 m Eq/L düşürür. 

• Hipertonik infüzyonlar (glukoz, mannitol). 
 
 

TRIGLISERID (TG) 
 
Yöntem 

Otoanalizör ile Spektrofotometrik 

İnterfere edici faktörler 

-Yağlı yemek yenilmesi TG yüksekliğine neden olur, 

-Alkol alımı yükseltir, 

-Gebelik yükselmeye neden olur, 

-İlaçlar arttırır: Kolestramin, östrojenler ve oral kontraseptifler, 

-İlaçlar azaltır: Askorbik asit, asparaginaz, klofibrat ve kolestipol. 
 

Klinik kullanımı 

İnsanların aldıkları besinler içinde trigliseridler, çoğunlukla gliserol esterleri halinde 
bulunurlar. Doku depo yağlarının % 95’ini oluştururlar. Sindirimden sonra trigliseridler 
epitel hücreleri içinde tekrar sentez edilirler ve kolesterol ve apoproteinler ile birlikte 
şilomikronları oluştururlar. Tek bir kolesterol ve trigliserid değeri o cinsin ve yaşın üst 
limitinden %20 veya daha fazla düşük ise lipoprotein hastalıklarındaki 
hiperlipoproteinemi tanısını bertaraf eder. Artmış trigliserid seviyeleri şişmanlık, 
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aterosklerozis ve arterlerde plak oluşumundan dolayı myokardial enfarktüse neden 
olur. 

Yükseldiği durumlar 

-Glikojen depo hastalığı, 

-Hiperlipoproteinemi (Tip 1,2,3,4,5), 

-Hipotiroidizm, 

-Yüksek karbonhidratlı diyet, 

-Kötü kontrollü diabetes mellitus, 

-Arteeriosklerotik koroner ve periferal vasküler hastalıklarda risk, 

-Nefrotik sendrom, 

-Hipertansiyon, 

-Alkolik siroz, 

-Gebelik, östrojenler, 

-Myokardiyal enfarktüs, 

-Doymuş yağlı aşırı diyet, 

-Pankreatit, alkol alımı, 

-Sedanter yaşam şekli. 

Azaldığı durumlar 

-Malabsorbsiyon, 

-Malnütrisyon, 

-Hipertiroidizm, 

-Aşırı egzersiz, 

-İlaçlar (gemfibrozil, fenofibrat, nikotinik asit, metformin, klofibrat), 

-Konjenital abetalipoproteinemi. 
 
 

ERİTROSİT SEDİMENTASYON HIZI (ESR; WESTERGREN YÖNTEMİ) 

Örnek toplama özellikleri 

Numunenin pıhtılı, hemolizli veya aşırı lipemik olması, uzun süre beklemesi, kan/sitrat 
oranının uygunsuz olması ve miktarın gerekenden az/çok olması. 

Klinik kullanımı 

Bu test gizlenmiş hastalığı saptamak için kullanılır. Bazı klinisyenler şikayetlerin ayırıcı 
tanısında kullanırlar. Örn: Eğer hastada göğüs ağrısı varsa ESR, myokard enfarktüsünde 
artacak halbuki anginada normal olacaktır. Enflamatuar hastalıklar, akut ve kronik 
enfeksiyonlar, doku nekrozu, temporal arterit, maligniteler, romatoid hastalıklar ve 
otoimmün hastalıkların tanı ve tedavi takibinde kullanılır. Ayrıca ESR hastalığın 
takibinde ve tedaviye cevapta güvenilir bir indikatördür. Eğer klinik belirti ile ESR uyum 
içinde değilse C-reaktif protein testi sıklıkla yapılır. 
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Yükseldiği durumlar 

-Kronik böbrek yetersizliği, 

-Malign hastalıklar, 

-Bakteriyel enfeksiyon, 

-İnflamatuar hastalıklar, 

-Nekrotik doku hastalıkları, 

-Makroglobulinemi, 

-İleri yaş, 

-Ciddi anemiler (Demir eksikliği), 

-Gebelik, (B12 eksikliği), 

-Makrositozis, 

-Kadın cinsiyet, 

-Teknik nedenler 

(dilüsyon hataları, yüksek oda ısısı, titremiş ESR tüpü), 

-Fibrinojen yüksekliği (enfeksiyon, iltihap, malignansi). 

Azaldığı durumlar 

-Orak hücreli anemi, 

-Sferositoz, 

-Hipofibrinojenemi, 

-Aşırı lökositoz, 

-Polistemi vera, 

-Safra asitleri, 

-Yüksek doz steroidler, 

-Anizositoz, 

-Teknik nedenler (dilüsyon hataları, yetersiz karıştırma, pıhtılı örnek, kısa ESR tüpü, test 
sırasında titreme, düşük oda ısısı), 

-Protein anormallikleri(Hipogammaglobulinemi, Hiperviskositeli disproteinemi). 

ESR nin etkilenmediği durumlar 

-Şişmanlık, 

-Son yenilen yemek, 

-Aspirin, 

-Vücut ısısı, 

-NSAİD’lar. 
 

PROTROMBIN ZAMANI (PTZ) 
 

Klinik kullanımı 

Protrombin zamanı, pıhtılaşma mekanizmasındaki ekstrensek sistem ve genel yoldaki 
yeterliliği değerlendirmek için kullanılır. PT, fibrinojenin, protrombinin, faktör V, VII ve 
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X’un pıhtılaşma kabiliyetini ölçer. Anormal protrombin zamanı konjenital veya 
kazanılmış koagülasyon bozukluklarına bağlıdır. Yükselmiş PT değerleri faktör VIII, X, V, 
II, fibrinojen bozukluklarında görülür. Kazanılmış anormallikler, lupus antikoagulanı ve 
diğer spesifik faktör inhibitörlerin varlığına bağlı olabilir. Anormal değerler K vitamini 
eksikliğinde, dissemine intravasküler koagülasyonda (DIC) ve karaciğer hastalıklarında 
görülebilir. Protrombin zamanı Warfarin sodyum (Kumadin) tedavisinin takibinde 
kullanılır. 

*Atrial fibrilasyon daki hastalarda emboliden korunma 2.0-3.0 

*Pulmoner embolism 3.0-4.0 

*Prostetik kapak profilaksisi 2.5-3.5 

Yükseldiği durumlar 

-Siroz, 

-Hepatit, 

-Vitamin K eksikliği, 

-Salisilat intoksikasyonu, 

-Safra kanalı tıkanıklıkları, 

-Kumarin alımı, 

-DİK, 

-Masif kan transfüzyonu, 

-Herediter faktör eksikliği. 
 
 

AKTIVE PARSIYEL TROMBOPLASTIN ZAMANI 
(APTT) 

Örnek toplama özellikleri 

Heparin enjeksiyonu yapılan hastalarda bir sonraki dozdan 1 saat önce örnek 
toplanmalıdır. Heparin uygulanan koldan kan alınmamalıdır. 

 

Klinik kullanımı 

Pıhtı oluşumunda, intrinsik sistemin ve genel yolun değerlendirilmesinde kullanılır. 
Antikoagülan tedavi alan hastalarda kontrolün 1,5-2,5 katı olmalıdır. Faktör 1 
(fibrinojen), 2, 5, 8, 9, 10, 
11, 12, faktörlerinin değerlendirilmesinde, prekallikrein eksikliklerinin taranmasında, 
Heparin, argatroban ve hirudin tedavilerinin monitorize edilmesinde kullanılır. Ayrıca 
DİK, Disfibrinojenemi, karaciğer yetmezliği, dolaşan antikoagülanlar ve K vitamini 
yetersizliğinin değerlendirilmesinde kullanılabilir. 
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Yükseldiği Durumlar 

-Konjenital ve kazanılmış pıhtılaşma faktör eksiklikleri, 

-Karaciğer sirozu, 

-Vitamin K eksikliği, 

-Lösemi, 

-DİK, 

-Heparin uygulanması, 

-Hipofibrinojenemi, 

-Von Willebrand hastalığı, 

-Hemofili. 

Azaldığı Durumlar 

-DİK’in erken dönemi, 

-Yaygın kanser. 

 

BETA HUMAN KORIONIK GONADOTROPIN 
(Β-HCG) 

İnterfere edici faktörler 

-Hematüri ve proteinüri idrarda yanlış pozitif sonuç verir, 

-Hemoliz test sonuçlarını etkiler, 

-Bazı ilaçlar yanlış negatif sonuçlara neden olabilirler (örnek: diüretikler, prometazin), 

-Bazı ilaçlar yanlış pozitif sonuçlara neden olabilir (örnek: antikonvülzanlar, antiparkinson ilaçlar, 
hipnotik ajanlar, trankilizanlar (özellikle promazin ve onun türevleri) . 
 

Klinik kullanımı 

Başlıca gebeliğin teşhisi için kullanılır. İdrarda hCG testi, ilk periyodu geçirdikten sonraki ilk haftada 
normal gebeliğin tanısı için yeterlidir. Bununla beraber, kantitatif serum gebelik testi gebeliği daha 
erken saptar. hCG saptanabilir konsantrasyonu (5 IU/L) konsepsiyondan sonra 8-11 gün içinde 
belirir ki bu da son menstrual periyottan ölçülen güne kadar gebeliğin 3. haftası demektir. Kaçan 
periyodun ilk gününde gebe kadınların yarısında hCG seviyeleri 25 IU/L ye ulaşır. 8-10. haftalarda 
immunolojik hCG 100.000 IU/L ye ulaşır. Daha sonraları hCG konsantrasyonları serum ve idrarda 
yavaş yavaş düşmeye başlar. Kantitatif hCG seviyeleri, ektopik gebeliklerin veya anormal 
intrauterin gebeliklerin saptanmasında kullanılır. hCG seviyeleri 0 dan 200.000 IU/ml arası değişir 
ve geometrik ortalaması 
1.000 IU/L dir. Ektopik gebeliklerin %1’inde hCG 5 IU/L nin altında kalarak detekte edilemez. B-
hCG; trofoblastik kanserlerin takibinde, hastanın tedaviye cevabında ve hastalığın mümkünse 
saptanmasında kullanılır. Ayrıca, mol hidatiform, koryokarsinom, testis tümörü ve overin germ 
hücreli tümörlerinin değerlendirilmesinde ve takibinde kullanılır. 
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Yükseldiği durumlar 

-Normal gebelik, 

-Ektopik gebelik, 

-Düşük, 

-Gestasyonel Trofoblastik Tümörler, 

-Germinal Hücre Kaynaklı Gonadal Tümörler, 

-Bazı gastrik karsinomlar, 

-Bazı hepatomalar, 

-Bazı pankreatik karsinomalar, 

-Uterusun hidatiform molleri, 

-Koryokarsinomlar. 

Azaldığı durumlar 

-Düşük tehditi, 

-Tam olmayan düşük, 

-Ölü fetüs. 
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