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1. GİRİŞ 

Tanı ve tedavinin takibinde laboratuarlar, önemli bir konumda yer alırlar. Laboratuvar raporları klinisyenlere 

hastalıkların tanı, takip ve tedavisinde son derece önemli bilgiler vermektedir. Günümüzde laboratuvar çalışmalarında 

hedef,  tetkiklerin istenmesinden itibaren, numunenin gelmesi, sonucun bildirilmesine kadar geçen tüm süreçlerde doğru ve 

zamanında gerçekleşmesini sağlamaktır. Bu süreçte test sonuçlarının eksik çıkması, kaybolması, test öncesi uyulması 

gereken kurallara uyulmaması, yanlış örnek kabı seçimi, yetersiz örnek alınması, eksik test girişi yapılması gibi sorunlarla 

çok sık karşılaşılabilmektedir. Laboratuvar işleyişinin hastane çalışanları ve hastalar tarafından yeterince bilinmemesi ve 

iletişim eksikliği nedeniyle ortaya çıkan bu tür sorunları azaltabilmek ve laboratuar işleyişini diğer hastane çalışanlarıyla 

paylaşabilmek amacıyla bu laboratuvar rehberi düzenlenmiştir. 

Rehberde, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarında laboratuvar 

işleyişi, tetkik isteminden sonuçların gönderilmesine kadar olan süreç (LBYS; laboratuvar bilgi yönetim sistem ), testlerle 

ilgili ayrıntılı bilgiler; genel çalışılma yöntemleri, çalışılma zamanları, teste göre numune türü ve numune kabı seçimi, 

numunelerin kabul ve ret kriterleri, sonuçların raporlanma zamanları, varsa panik değerleri ve klinik yararları hakkında 

gerekli bilgiler mevcuttur. 

Biyokimya laboratuvarında gerçekleştirilen testler için süreç temel olarak pre-analitik (analiz öncesi), analitik (analiz 

sırasında) ve post-analitik (analiz sonrası) olmak üzere 3 kısımdan oluşmaktadır. Süreçlere ait alt parametreler ise 

şunlardır; 

 İstemin yapılması ve otomasyona kaydı 

Preanalitik süreç   

 İstem ve sonuç takip barkodunun çıkarılması 

 Örneğin uygun şekilde alınması  

 Örneğin laboratuvara taşınması 

 Örneğin kontrol ve kabulünün yapılması 

 Kabul kriterlerine uymayan örneklerin ayrılması, red edilmesi ve kliniklere bildirilmesi 

 Kanların santrifüj edilerek serumlarının ayrılması   

 Kabul edilen örneklerin çalışıldıkları birimlere göre ayrılması 

 İlgili birimlerin örnekleri alması ve çalışma için hazırlık yapılması 

 Cihazın çalışmaya hazırlanması 

Analitik süreç  

 İnternal kalite kontrollerinin çalışılması, gerekirse kalibrasyonların yapılması  

 İnternal kalite kontrolü ve kalibrasyon değerleri geçerli ise; örneklerin cihaza yüklenmesi ve çalışmanın 

başlatılması 

 Sonuçların kontrolü ve teknisyen onayının yapılması 

 Panik değerlerin kontrolü ve otomasyon uyarısının yapılması/kontrolü  

 Sonuçların kontrolü ve uzman onayının yapılması 
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 Dış kalite kontrol sonuçlarının takibi ve hatalı sonuçların düzeltilmesine ait çalışmaların yapılması  

 

 Sonuçların rapor edilmesi  

Postanalitik süreç  

 Sonuçların raporlama sürelerinin kontrolü  

 Zamanında raporlanamıyorsa nedeninin araştırılıp giderilmesi  

 Preanalitik hataların düzeltilmesine ait çalışmaların yapılması 

 Analitik hataların giderilmesine ait çalışmaların yapılması 

Örnek materyalinin yanlış, eksik ya da uygun olmayan koşullarda alınıp gönderilmesinin yanlış tanı ve/veya yanlış 

tedaviye yol açtığı bilinmektedir. Laboratuvar sonuçlarını etkileyen en önemli faktörler tetkik isteminin doğru yapılması, 

uygun koşullarda örnek toplanması ve taşınmasıdır. Biyokimya Laboratuvar testlerinin çalışılması sürecinde oluşabilen 

tüm hatalar incelendiğinde %65’inin pre-analitik döneme ait olduğu görülmektedir. Laboratuvarlarla ilgili hataların ancak 

yüzde 15’i analitik dönemde gerçekleşmektedir. 

 

BİYOKİMYA LABORATUVARINDA ÇALIŞILAN TESTLERİN İSTENMESİ 

Biyokimya Laboratuvarından test istemleri tüm hastalar için, Hastane Bilgi Yönetim Sistemine (HBYS) ilgili kişi                     

tarafından  tetkik adı veya tetkik kodu girilerek yapılır. Testlerin girişinin yapılabilmesi için, servis ve polikliniklerden, 

HBYS hasta sayfasında yer alan “Toplu İstem Formu” menüsü seçilir. Testlerin tam ve zamanında sonuçlanabilmesi için 

tetkik girişleri eksiksiz yapılmalıdır. Tetkik girişleri onaylandıktan sonra test eklenmemelidir. Onay sonrası her yeni test 

isteği için yeni bir HBYS girişi yapılması gereklidir. Bu işlemden sonra eğer örnek laboratuvarda ise laboratuvarı telefonla 

arayarak eklenen test ve yeni giriş hakkında bilgi verilmeli eklenen testin barkodu laboratuvara gönderilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

2. TESTLER  

KLİNİK KİMYA TESTLERİ 
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 GLUKOZ: 

Sinonim: Açlık kan şekeri; AKŞ 

Çalışma zamanı: Her gün. 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir. Acil biyokimya olarak gelen örneklerin sonuçları laboratuar kan 

kabulü yapıldıktan 1,5 saat sonra verilir. 

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300 µL serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Numune alma: Vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle alınmışsa sarı 

kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir. 

Hastanın hazırlanması: Numune alınması için 8 saatlik sabah açlığı gereklidir. 

Çalışma yöntemi: Enzimatik, spektrofotometrik, kinetik 

Referans aralığı: 
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

Yenidoğanlar (1 gün) mg/dL 40 60 

Yenidoğanlar (>1 gün) mg/dL 50 80 

Çocuklar mg/dL 60 100 

Yetişkinler (16-60 yaş) mg/dL 70 110 

Yetişkinler (60-90 yaş) mg/dL 80 115 

Yetişkinler (>90 yaş) mg/dL 75 120 

 

Kullanımı: Karbonhidrat metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır. 

Numune red nedenleri: Hasta 8 saatlik sabah açlığı  ile gelmemiş ise reddedilir. Acil vakalarda bu şart aranılmaz. 

Hastadan sarı veya kırmızı kapaklı tüpe alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre bekletilmesinden dolayı 

numune reddedilir. Uygun olmayan tüpte örnek alımı,  aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz örneklerden dolayı 

numune reddedilir. 

 

 

 

 

 POST PRANDİAL GLUKOZ: 

Sinonim: Tokluk kan şekeri; TKŞ 

Çalışma zamanı: Her gün. 
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Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300 µL serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Numune alma: Vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle alınmışsa sarı 

kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir. 

Hastanın hazırlanması: Numune alınması için yemekten sonra 2 saat geçmesi gereklidir. Acil durumlarda bu şart 

aranılmaz 

Çalışma yöntemi: Enzimatik, spektrofotometrik, kinetik 

Referans aralığı: Normoglisemi için 120. dakika glukoz değeri <140 mg/dl olmalıdır. 

Kullanımı: Karbonhidrat metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır. 

Numune red nedenleri: Hastadan sarı veya kırmızı kapaklı tüpe alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre 

bekletilmesinden dolayı numune reddedilir. Uygun olmayan tüpte örnek alımı,  aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz 

örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 GLUKOZ (İdrar): 

Sinonim:  

Çalışma zamanı: Her gün. 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir. Acil biyokimya olarak gelen örneklerin sonuçları laboratuar kan 

kabulü yapıldıktan 1,5 saat sonra verilir. 

Numune türü: 24 saatlik idrar, spot idrar. 

Numune miktarı: 1 mL. 

Numune kabı: Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir. 

Numune alma: 24 saatlik idrar miktarı belirtilmelidir 

Hastanın hazırlanması:  

Çalışma yöntemi: Enzimatik, spektrofotometrik, kinetik 

Referans aralığı: 24 saatlik idrar  < 0.5 g/24 sa (2.78 mmol/24 sa)  

                                     Rasgele idrar  1-15 mg/dL  (0.06-0.83 mmol/L )  

Kullanımı: Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve DM takibinde kullanılır. 

Numune red nedenleri: İdrarın 5 günden uzun süre buzdolabında saklanması. 
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 GLUKOZ (Mayi): 

Sinonim:  

Çalışma zamanı: Her gün. 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir. Acil biyokimya olarak gelen örneklerin sonuçları laboratuar kan 

kabulü yapıldıktan 1,5 saat sonra verilir. 

Numune türü: BOS, perikardiyal, peritoneal, plevral ve synovial sıvılar. 

Numune miktarı: 200 µL. 

Numune kabı: Jelsiz steril tüp. 

Numune alma:  

Hastanın hazırlanması:  

Çalışma yöntemi: Enzimatik, spektrofotometrik, kinetik 

Referans aralığı: 

BOS 
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

<12 YAŞ mg/dl 60 80 

13-15 YAŞ mg/dl 50 75 

>15 YAŞ mg/dl 40 70 

 

Plevral Mayi 
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

<7 gün mg/dl 40 60 

7 gün-1 ay mg/dl 50 80 

2 ay-15 YAŞ mg/dl 60 100 

16-60 YAŞ mg/dl 70 110 

>60 YAŞ mg/dl 80 115 

 

Kullanımı: Normalde BOS glukoz değeri, eş zamanlı kan glukozunun %60-80’i düzeyindedir. Bakteriyal menenjitler, 

merkezi sinir sistemi maligniteleri, romatoid menenjit ve hipoglisemi BOS glukoz düzeyinde düşüşe neden olur. 

Numune red nedenleri: 

 

  ÜRE: 

Sinonim:BUN; Kan Üre Azotu 
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Çalışma zamanı: Her gün. 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir. Acil biyokimya olarak gelen örneklerin sonuçları laboratuar kan 

kabulü yapıldıktan 1,5 saat sonra verilir. 

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300 µL serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: Enzimatik, spektrofotometrik, kinetik 

Referans aralığı: BUN değerine göre; Üre değeri için BUN* 2,14. 

 
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

<1 YAŞ mg/dL 9 41 

1-18 YAŞ mg/dL 11 39 

18-60 YAŞ mg/dL 13 43 

60-90 YAŞ mg/dL 17 49 

 

Sabah alınan idrar 

9-30 g/L 

24 saatlik idrar 

<35 g/24sa 

Kullanımı: Böbrek fonksiyon testlerinden biridir. Protein metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır.  

Üre düzeyini arttıran nedenler: 

• Yaş, 

• Diyetteki protein miktarındaki artış, 

• Renal perfüzyonun azaldığı durumlar,  

• Akut ve kronik intrensek böbrek hastalığı,  

• Postrenal obstrüksiyon BUN düzeyini yükseltir.  

Üre düzeyini düşüren nedenler: 

• Düşük proteinli diyet,  

• Gebeliğin son dönemleri,  

• İnfantlar,  

• Akromegali,  

• Ağır karaciğer hastalıkları   
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• Celiac sprue’da BUN düzeyi düşer. 

Numune alma: Vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle alınmışsa sarı 

kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir. 

Hastanın hazırlanması: Numune alınması için 8 saatlik sabah açlığı gereklidir.  

Numune red nedenleri: Hastadan sarı veya kırmızı kapaklı tüpe alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre 

bekletilmesinden dolayı numune reddedilir. Uygun olmayan tüpte örnek alımı,  aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz 

örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 KREATİNİN: 

Sinonim: CREA 

Çalışma zamanı: Her gün. 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir. Acil biyokimya olarak gelen örneklerin sonuçları laboratuar kan 

kabulü yapıldıktan 1,5 saat sonra verilir. 

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300 µL serum. 

Çalışma yöntemi: Spektrofotometrik, kinetik 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Numune alma: Vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle alınmışsa sarı 

kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir. 

 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

0-60 GÜN mg/dL 0,24 0,85 

60-365 GÜN mg/dL 0,17 0,42 

1-3 YIL mg/dL 0,24 0,41 

3-5 YIL mg/dL 0,31 0,47 

5-7 YIL mg/dL 0,32 0,59 

7-9 YIL mg/dL 0,40 0,60 

9-11 YIL mg/dL 0,39 0,73 

11-13 YIL mg/dL 0,53 0,79 

13-16 YIL mg/dL 0,57 0,87 

16-90 YIL (kadın) mg/dL 0,50 0,90 
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16-90 YIL (erkek) mg/dL 0,70 1,20 

 

       İdrar Sabah 1. İdrar: 

       Kadınlar : 28-217 mg/dL 

       Erkekler: 39-259 mg/dL 

       24 saatlik idrar: 

       Kadınlar : 740-1570 mg/24 sa 

       Erkekler : 1040-2350 mg/24 sa  

       Kreatinin klerensi:71-151mL/dak  

 

Kullanımı: Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. 

Kreatinin düzeyini arttıran nedenler: 

• Böbrek hastalıkları,  

• Şok,  

• Maligniteler,  

• SLE,  

• Diabetik nefropati,  

• Konjestif kalp yetmezliği  

• Akromegalide serum kreatinin düzeyi artar. 

Kreatinin düzeyini düşüren nedenler: 

•  Müsküler distrofi,  

• Diabetik ketoasidozda serum kreatin seviyesi düşer. 

Hastanın hazırlanması: Numune alınması için 8 saatlik sabah açlığı gereklidir.  

Numune red nedenleri: Hastadan sarı veya kırmızı kapaklı tüpe alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre 

bekletilmesinden dolayı numune reddedilir. Uygun olmayan tüpte örnek alımı,  aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz 

örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 KREATİNİN KLİRENSİ: 

Sinonim: GFR 

Çalışma zamanı: Hafta içi her gün.  Cuma ve cumartesi günleri 24 saatlik idrar toplanmaz. 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir. Acil biyokimya olarak gelen örneklerin sonuçları laboratuar kan 

kabulü yapıldıktan 1 saat sonra verilir. 
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Numune türü: Serum ve 24 saatlik idrar 

Numune miktarı: 300 µL serum ve 1 ml idrar 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler ile kan örneği alınır. Serum ya da plazma test süresinin ortasında alınmalıdır.24 

saatlik idrar soğuk ortamda veya koruyucu madde eşliğinde toplanmalıdır. 

Çalışma yöntemi: spektrofotometrik, kinetik 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

Yetişkinler mL/dk 71 151 

 

Kullanımı: Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde ve böbrek hastalıklarının takibinde kullanılır.  

Kreatinin klirensinin düştüğü durumlar: 

• Glomerüler filtrasyon hızını azaltan her türlü böbrek hastalığı, 

• Şok, 

• Hipovolemi 

• Nefrotoksik ilaçlar 

• Konjestif kalp yetmezliği 

• Dehidratasyon 

Numune alma: Hastanın 24 saatlik idrarı ve serumu alınmalıdır. Serum ya da plazma test süresinin ortasında alınmalıdır. 

 Hastanın kan örneği vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle alınmışsa sarı 

kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir. 

Hastanın 24 saatlik idrar miktarı, boyu ve kilosu belirtilmelidir. 

24 saatlik idrar toplanması: Sabah saat 08:00’de hastaya ilk idrarı dışarı atması söylenir. Ertesi gün sabah saat 

08:00’e kadar gelen tüm idrarlar temiz bir kapta toplanır.  Toplama kabı soğuk ortamda bekletilmelidir. Soğuk ortam 

mümkün değilse toplama kabına koruyucu maddeler eklenmelidir. 

• Buzdolabı  :  +4 oC 

• Dondurulmuş  :  -20 oC 

• 6N HCL  :  24 saatlik idrar kabına 10 ml 

• Borik asit  :  24 saatlik idrar kabına 5 g 

• Asetik asit (%50) :  24 saatlik idrar kabına 10 ml 

 

Hastanın hazırlanması:  Test süresince çay ve kahve içilmemeli, herhangi bir ilaç alınmamalı ve egzersiz yapılmamalıdır.  

Numune red nedenleri: Hastadan sarı veya kırmızı kapaklı tüpe alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre 

bekletilmesinden dolayı numune reddedilir. Uygun olmayan tüpte örnek alımı,  aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz 
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örneklerden dolayı numune reddedilir. 24 saatlik idrar örneğinin dökülmüş olması, soğuk ortam veya koruyucu madde 

kullanılmamasından dolayı numune reddedilir. 

 

 ÜRİK ASİT : 

Sinonim: Ürat, ÜA 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de  verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300 µL serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: Enzimatik, spektrofotometrik 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

Yetişkin (kadın) mg/dL 2,4 5,7 

Yetişkin (erkek) mg/dL 3,4 7,0 

 

 İdrar (Tietz'e göre referans aralık) 

250-750 mg/24 saat 

Spot idrar 

37-92 mg/dL 

Kullanımı: Gut ve diğer pürin metabolizma bozukluklarının değerlendirilmesinde kullanılır.  

Ürik Asit düzeyini arttıran nedenler: 

• Gut,  

• Böbrek yetmezliği,  

• Lösemi,  

• Multiple myeloma,  

• Polistemi,  

• Lenfoma,  

• Gebelik toksemisi,  

• Psöriazis,  

• Polikistik böbrek hastalığı, 

• Pürinden zengin diyet (karaciğer, böbrek vb.)  
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• Ağır egzersizde serum ürik asit düzeyi yükselir. 

Ürik Asit düzeyini düşüren nedenler: 

• Wilson hastalığı,  

• Fanconi sendromu,  

• Ksantinüri,  

• Düşük pürin içeren diyetle beslenmede ise ürik asit düzeyi düşer. 

Numune alma: Vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle alınmışsa sarı 

kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir. 

Hastanın hazırlanması: Numune alınması için 12 saatlik sabah açlığı gereklidir.  

Numune red nedenleri: Hastadan sarı veya kırmızı kapaklı tüpe alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre 

bekletilmesinden dolayı numune reddedilir. Uygun olmayan tüpte örnek alımı,  aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz 

örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 TOTAL PROTEİN : 

Sinonim: TP 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de  verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir. Acil biyokimya olarak gelen örneklerin sonuçları laboratuar kan 

kabulü yapıldıktan 1,5 saat sonra verilir. 

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300 µL  serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: spektrofotometrik 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

KORD g/L 48,0 80,0 

PREMATÜRE g/L 36,0 60,0 

< 7 GÜN g/L 46,0 70,0 

7 GÜN-3 AY  g/L 44,0 76,0 

4-6 AY  g/L 44,0 70,0 

7-12 AY g/L 51,0 73,0 

1-3 YAŞ g/L 51,0 75,0 

4-15 YAŞ g/L 60,0 80,0 
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16-60 YAŞ g/L 64,0 83,0 

> 60 YAŞ g/L 60,0 81,0 

Kullanımı: Böbrek ve karaciğer hastalıklarının takibinde kullanılır. Nutrisyonel durum takip parametresidir. 

Total Protein düzeyini arttıran nedenler: 

• Aşırı dehidratasyon,  

• Hipergammaglobulinemi,  

• Poliklonal veya monoklonal gammopatilerde serum protein düzeyi artar.  

Total Protein düzeyini düşüren nedenler: 

• Gastroenteropatiler,  

• Yanıklar,  

• Nefrotik sendrom,  

• Kronik karaciğer hastalıkları,  

• Malabsorbsiyon,  

• Malnütrisyon,  

• Agammaglobulinemilerde serum protein düzeyi düşer. 

Numune alma: Vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle alınmışsa sarı 

kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir. Venöz 

staz ve ayakta durma postürü serum total proteini yükseltirken, gebeliğin son trimesteri ve uzamış yatak istirahati serum 

total protein seviyesini düşürür. 

Hastanın hazırlanması: Numune alınması için 12 saatlik sabah açlığı gereklidir.  

Numune red nedenleri: Hastadan sarı veya kırmızı kapaklı tüpe alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre 

bekletilmesinden dolayı numune reddedilir. Uygun olmayan tüpte örnek alımı,  aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz 

örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 TOTAL PROTEİN (BOS): 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir. Acil biyokimya olarak gelen örneklerin sonuçları laboratuar kan 

kabulü yapıldıktan 1,5 saat sonra verilir. 

Numune türü: BOS 

Numune miktarı: 200 µL 

Numune kabı: Jelsiz düz tüp 

Çalışma yöntemi:  Türbidimetrik 
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Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

>1 ay mg/L 150 450 

Kullanımı: Merkezi sinir sistemi hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır. Menenjit ve ensefalomyelit gibi kan-beyin 

bariyerinin bozulduğu durumlarda BOS total protein düzeyi yükselir. 

Numune red nedenleri: BOS’un hemorajik olması. 

 

 TOTAL PROTEİN (İDRAR): 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir. Acil biyokimya olarak gelen örneklerin sonuçları laboratuar kan 

kabulü yapıldıktan 1,5 saat sonra verilir. 

Numune türü: 24 saatlik idrar, spot idrar 

Numune miktarı: 1 mL 

Numune kabı: Jelsiz düz tüp. Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir. 

Numune alma: 24 saatlik idrar miktarı belirtilmelidir. 

Çalışma yöntemi:  Türbidimetrik 

Referans aralığı:  
 BİRİM REF. DEĞ. 

24 saatlik mg/24 saat <140 

rastgele mg/L <150 

 

Kullanımı: Böbrek fonksiyonlarının takibinde kullanılır. Glomerüler ve tübüler zedelenmeler ile aşırı üretime bağlı olarak 

(ör.gammopatiler) proteinüri oluşabilir. Nefrotik sendrom, diabetik nefropati, multiple myeloma, monoklonal 

gammopatiler, renal tübüler fonksiyon bozuklukları ve üriner sistem enfeksiyon ve maligniteleri idrarla atılan total protein 

miktarında artışa neden olur. Ayrıca egzersiz, ateş ve gebelik geçici, menstrüasyona bağlı kanama, prostatik sıvılar, semen 

ve alkali idrar yanlış yüksek sonuçlara neden olabilir 

 

 ALBUMİN : 

Sinonim: ALB 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de  verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 
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örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir. Acil biyokimya olarak gelen örneklerin sonuçları laboratuar kan 

kabulü yapıldıktan 1,5 saat sonra verilir. 

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300 µL serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: spektrofotometrik 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

KORD g/L 36,0 44,0 

PREMATÜRE g/L 33,0 40,0 

< 7 GÜN g/L 28,0 44,0 

7 GÜN-15 YAŞ  g/L 38,0 54,0 

16-60 YAŞ g/L 35,0 50,0 

> 60 YAŞ g/L 34,0 50,0 

 

Kullanımı: Nutrisyonel durum ve kan onkotik basıncı hakkında bilgi verir. 

Albumin düzeyini arttıran nedenler: 

• Dehidratasyon  

• Ampisillin kullanımı albumin yüksekliğine neden olur. 

Albumin düzeyini düşüren nedenler: 

• Hızlı hidrasyon,  

• Siroz ve diğer karaciğer hastalıkları,  

• Alkolizm,  

• Gebelik,  

• Nefrotik sendrom,  

• Malabsorbsiyon,  

• Malnutrisyon,  

• Neoplaziler,  

• Protein kaybettirici enteropatiler, (Crohn hastalığı, ülseratif kolit)  

• Hipertiroidizm,  

• Yanıklar,  

• Uzamış immobilizasyon,  

• Kalp yetmezliği  
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• Akut enflamatuvar  olaylarda serum albumin düzeyi düşer. Albumin, prealbumin ve transferin ile birlikte negatif 

akut faz reaktanı olarak kabul edilir. 

• Kronik hastalıklarda serum albumin seviyesi düşer. Karaciğer ve böbrek rahatsızlığı yoksa serum albumin 

düzeyinin düşük olması vucuttaki protein rezervlerinin azaldığını gösterir.  

Numune alma: Vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle alınmışsa sarı 

kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir. Venöz 

staz ve ayakta durma postürü serum albumin seviyesini yükseltirken, gebeliğin son trimesteri ve uzamış yatak istirahati 

serum albumin seviyesini düşürür. 

Hastanın hazırlanması: Numune alınması için 12 saatlik sabah açlığı gereklidir.  

Numune red nedenleri: Hastadan sarı veya kırmızı kapaklı tüpe alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre 

bekletilmesinden dolayı numune reddedilir. Uygun olmayan tüpte örnek alımı,  aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz 

örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 ALT : 

Sinonim: ALT, SGPT 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir. Acil biyokimya olarak gelen örneklerin sonuçları laboratuar kan 

kabulü yapıldıktan 1,5 saat sonra verilir. 

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300 µL  serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: spektrofotometrik, kinetik 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

Yetişkin (kadın) U/L 5 33 

Yetişkin (erkek) U/L 5 41 

Kullanımı: Karaciğer fonksiyon testlerinden biridir.  

ALT düzeyini arttıran nedenler: 

• Karaciğer hastalıkları,  

• Safra yolları obstrüksiyonu,  

• Kas zedelenmeleri,  

• Müsküler distrofiler,  
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• Akut pankreatit,  

• Konjestif kalp yetmezliği,  

• Böbrek yetmezliği,  

• Hepatotoksik ilaçlar ALT düzeyinde artışa neden olur. 

Numune alma: Vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle alınmışsa sarı 

kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması: Numune alınması için 12 saatlik sabah açlığı gereklidir.  

Numune red nedenleri: Hastadan sarı veya kırmızı kapaklı tüpe alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre 

bekletilmesinden dolayı numune reddedilir. Uygun olmayan tüpte örnek alımı,  aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz 

örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 AST : 

Sinonim: AST, SGOT 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de  verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir. Acil biyokimya olarak gelen örneklerin sonuçları laboratuar kan 

kabulü yapıldıktan 1,5 saat sonra verilir. 

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300 µL serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: spektrofotometrik, kinetik 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

Yetişkin (kadın) U/L 5 32 

Yetişkin (erkek) U/L 5 40 

Kullanımı: Bütün vücut dokularında bulunmakla birlikte, karaciğer, kalp ve iskelet kası en çok bulunduğu dokulardır.  

AST düzeyini arttıran nedenler: 

• Herhangi bir nedene bağlı karaciğer hücre zedelenmesi veya hasarı,  

• Kolestatik ve obstrüktif sarılık,  

• Kronik hepatitler,  

• Enfeksiyöz mononükleoz,  

• Kalp veya iskelet kası nekroz veya travması,  

• Kalp veya iskelet kası inflamatuar hastalıkları,  
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• Akut MI,  

• Ağır egzersiz,  

• Kalp yetmezliği,  

• Ciddi yanıklar,  

• Hipotiroidizm,  

• İntestinal obstrüksiyon,  

• Maling hipertermi  

• Talasemi majörde AST düzeyi artar.  

Numune alma: Vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle alınmışsa sarı 

kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması:  

Numune red nedenleri: Hastadan sarı veya kırmızı kapaklı tüpe alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre 

bekletilmesinden dolayı numune reddedilir. Uygun olmayan tüpte örnek alımı,  aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz 

örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 TOTAL BİLİRUBİN : 

Sinonim: T.BİL. 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de  verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir. Acil biyokimya olarak gelen örneklerin sonuçları laboratuar kan 

kabulü yapıldıktan 1,5 saat sonra verilir. 

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300 µL  serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Numune alma: Vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle alınmışsa sarı 

kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir. 

Numune alındıktan sonra direk ışıktan korunmalıdır. 

Çalışma yöntemi: spektrofotometrik, kinetik 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

Yenidoğan 0-1 gün mg/dL  ≤8,0 

Yenidoğan 1-2 gün mg/dL  ≤13,0 

Yenidoğan 3-5 gün mg/dL  ≤17,0 
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Yetişkin mg/dL 0,2 1,2 

 

Kullanımı: Karaciğer ve safra kesesi fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.  

Total Bilirubin düzeyini arttıran nedenler: 

• Hepatocellüler hasarlar (İnflamatuar, toksik, neoplastik),  

• İntra ve extrahepatik safra yolları tıkanıklıkları,  

• Hemolitik hastalıklar,  

• Neonatal fizyolojik sarılık,  

• Crigler- Najar sendromu,  

• Gilbert hastalılığı,  

• Dubin- Johnson sendromu,  

• Fruktoz intoleransı  

• Hipotiroidizmde serum total bilirubin düzeyi artar. 

Numune alma: Vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle alınmışsa sarı 

kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması: Her zaman numune alınabilir. 

Numune red nedenleri: Hastadan sarı veya kırmızı kapaklı tüpe alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre 

bekletilmesinden dolayı numune reddedilir. Uygun olmayan tüpte örnek alımı,  aşırı lipemik, hemolizli ve yetersiz 

örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 DİREK BİLİRUBİN : 

Sinonim: D.BİL. 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir. Acil biyokimya olarak gelen örneklerin sonuçları laboratuar kan 

kabulü yapıldıktan 1,5 saat sonra verilir. 

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300 µL serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Numune alma: Vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle alınmışsa sarı 

kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir. 

Numune alındıktan sonra direk ışıktan korunmalıdır. 

Çalışma yöntemi: spektrofotometrik, kinetik 
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Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

 mg/dL 0 0,3 

 

Kullanımı: Karaciğer ve safra kesesi fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.  

Direk Bilirubin düzeyini arttıran nedenler: 

• Hepatocellüler hasarlar (İnflamatuar, toksik, neoplastik),  

• İntra ve extrahepatik safra yolları tıkanıklıkları,  

• Dubin- Johnson sendromu,  

• Rotor sendromunda serum direk bilirubin düzeyi artar. 

Hastanın hazırlanması: Her zaman numune alınabilir. 

Numune red nedenleri: Hastadan sarı veya kırmızı kapaklı tüpe alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre 

bekletilmesinden dolayı numune reddedilir. Uygun olmayan tüpte örnek alımı,  aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz 

örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 GAMA GLUTAMİL TRANSFERAZ : 

Sinonim: GGT, GAMA GT 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir. Acil biyokimya olarak gelen örneklerin sonuçları laboratuar kan 

kabulü yapıldıktan 1,5 saat sonra verilir. 

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300 µL serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: spektrofotometrik, kinetik 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

KORD IU/L 11 194 

PREMATÜRE IU/L 11 194 

< 7 GÜN IU/L 10 300 

7 GÜN-1 AY  IU/L 7 180 

2-3 AY  IU/L 7 100 

4 AY-15 YAŞ IU/L 7 50 
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> 15 YAŞ ERKEK IU/L 7 60 

> 15 YAŞ KADIN IU/L 7 40 

 

Kullanımı: Karaciğer hastalıklarının takibinde kullanılır. Alkol ve ilaçların karaciğer üzerine toksik etkisini takip etmede 

kullanılır.  

GGT düzeyini arttıran nedenler: 

• Obstrüktif sarılık,  

• İntrahepatik kolestazis,  

• Pankreatit, 

• Karaciğerdeki metastatik karsinomlarda serum GGT düzeyi yükselir ve bu hastalıkların tanısında değerlidir.  

Serum GGT düzeyi karaciğer rahatsızlıklarında ALP ile beraber hareket ederken, kemik hastalıklarında etmez. 

Numune alma: Vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle alınmışsa sarı 

kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması:  

Numune red nedenleri: Hastadan sarı veya kırmızı kapaklı tüpe alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre 

bekletilmesinden dolayı numune reddedilir. Uygun olmayan tüpte örnek alımı,  aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz 

örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 ALKALEN FOSFATAZ : 

Sinonim: ALP 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir. Acil biyokimya olarak gelen örneklerin sonuçları laboratuar kan 

kabulü yapıldıktan 1,5 saat sonra verilir. 

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300 µL  serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: spektrofotometrik, kinetik, enzimatik 

Referans aralığı:  

 
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

0-15 GÜN IU/L 83 248 

15GÜN-365 GÜN IU/L 122 469 
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1-10YAŞ IU/L 142 335 

10-13 YAŞ IU/L 129 417 

13-15 YAŞ IU/L 57 (K) / 116(E) 254(K) / 468(E) 

15-17 YAŞ IU/L 50(K) / 82(E) 117(K) / 331(E) 

17-19 YAŞ IU/L 45(K) / 55(E) 87(K) / 149(E) 

19-90 YAŞ  (kadın) IU/L 35 105 

19-90 YAŞ (erkek) IU/L 40 130 

 

Kullanımı: Karaciğer, safra kesesi ve kemik dokusuna bağlı hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır. 

ALP düzeyini arttıran nedenler: 

• Bilier obstrüksiyon,  

• Bilier atrezi,  

• Siroz,  

• Osteitis deformans,  

• Hiperparatiroidizm,  

• Paget hastalığı,  

• İnfiltratif karaciğer hastalıkları,  

• Enfeksiyöz mononükleoz,  

• Metastatik kemik tümörleri,  

• Metabolik kemik hastalıkları,  

• Viral hepatitler,  

• Gebelik,  

• Konjestif kalp yetmezliği,  

• Çocukların büyüme dönemlerinde ALP düzeyi yüksektir. 

Numune alma: Vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle alınmışsa sarı 

kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması:  

Numune red nedenleri: Hastadan sarı veya kırmızı kapaklı tüpe alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre 

bekletilmesinden dolayı numune reddedilir. Uygun olmayan tüpte örnek alımı,  aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz 

örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 TRİGLİSERİT: 

Sinonim: TG 

Çalışma zamanı: Her gün 
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Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü:  Serum. 

Numune miktarı: 300 µL  serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: spektrofotometrik, enzimatik 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

Yetişkin mg/dl 70 200 

 

Kullanımı: Hiperlipideminin değerlendirilmesinde kullanılır. 

Numune alma: Vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle alınmışsa sarı 

kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması: Numune alınması için 12 saatlik sabah açlığı gereklidir.  

Numune red nedenleri: Hastadan sarı veya kırmızı kapaklı tüpe alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre 

bekletilmesinden dolayı numune reddedilir. Uygun olmayan tüpte örnek alımı,  aşırı ikterik, hemolizli ve yetersiz 

örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 TOTAL KOLESTEROL: 

Sinonim: CHOL 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü:  Serum. 

Numune miktarı: 300 µL  serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: spektrofotometrik, enzimatik 

Referans aralığı:  

 
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

Yetişkin mg/dl 50 200 

 

Kullanımı: Hipolipidemi, Hiperlipidemi ve ateroskleroz risk takibi değerlendirilmesinde kullanılır. 
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Numune alma: Vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle alınmışsa sarı 

kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması: Sonbahar ve kış aylarında serum total kolesterol düzeyi daha yüksektir. Kan alma postürü, en son 

yenilen yemek, emosyonel stres, menstrüel dönem serum total kolesterol düzeyi üzerinde etkili olduğundan numune alırken 

bu durumlar kaydedilmelidir.  Numune alınması için 12 saatlik sabah açlığı gereklidir.  

Numune red nedenleri: Hastadan sarı veya kırmızı kapaklı tüpe alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre 

bekletilmesinden dolayı numune reddedilir. Uygun olmayan tüpte örnek alımı,  aşırı ikterik, hemolizli ve yetersiz 

örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 HDL-KOLESTEROL: 

Sinonim: HDL-C 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü:  Serum. 

Numune miktarı: 300 µL  serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: spektrofotometrik, enzimatik 

Referans aralığı:  

 
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

Kadın (risk yok) mg/dl  >65 

Kadın (orta derecede risk) mg/dl 45 65 

Kadın (yüksek risk) mg/dl <45  

Erkek (risk yok) mg/dl  >55 

Erkek (orta derecede risk) mg/dl 35 55 

Erkek (yüksek risk) mg/dl <35  

 

Kullanımı: Ateroskleroz risk takibi değerlendirilmesinde kullanılır. 

Numune alma: Vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle alınmışsa sarı 

kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması: Numune alınması için 12 saatlik sabah açlığı gereklidir.  
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Numune red nedenleri: Hastadan sarı veya kırmızı kapaklı tüpe alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre 

bekletilmesinden dolayı numune reddedilir. Uygun olmayan tüpte örnek alımı,  aşırı ikterik, hemolizli ve yetersiz 

örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 LDL-KOLESTEROL: 

Sinonim: LDL-C 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü:  Serum. 

Numune miktarı: 300 µL serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: spektrofotometrik, enzimatik 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

 mg/dl 0 130 

 

Kullanımı: Ateroskleroz risk takibi değerlendirilmesinde kullanılır. 

Numune alma: Vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle alınmışsa sarı 

kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması: Numune alınması için 12 saatlik sabah açlığı gereklidir.  

Numune red nedenleri: Hastadan sarı veya kırmızı kapaklı tüpe alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre 

bekletilmesinden dolayı numune reddedilir. Uygun olmayan tüpte örnek alımı,  aşırı ikterik, hemolizli ve yetersiz 

örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 SODYUM: 

Sinonim: NA 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir. Acil biyokimya olarak gelen örneklerin sonuçları laboratuar kan 

kabulü yapıldıktan 1,5 saat sonra verilir. 

Numune türü:  Serum. 

Numune miktarı: 300 µL serum. 
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Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: ISE 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

PREMATÜRE mmol/L 116 140 

< 7 GÜN mmol/L 134 146 

> 7 GÜN mmol/L 136 145 

 

İdrar (Tietz'e göre referans aralık) 

40-220     mmol/24 saat 

       Spot idrar (Tietz'e göre referans aralık) 

E 

<40 yaş   25-301 mmol/L 

≥40 yaş   18-214 mmol/L 

 

K 

<40 yaş   15-267 mmol/L 

≥40 yaş   15-237 mmol/L 

 

Kullanımı: Elektrolit ve su dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır. 

Numune alma: Vakumlu sarı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle alınmışsa sarı kapaklı tüpe 

iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması: Numune alınması için 12 saatlik sabah açlığı gereklidir.  

Numune red nedenleri: Hastadan sarı veya kırmızı kapaklı tüpe alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre 

bekletilmesinden dolayı numune reddedilir. Uygun olmayan tüpte örnek alımı,  aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz 

örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 

 POTASYUM: 

Sinonim: K 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir. Acil biyokimya olarak gelen örneklerin sonuçları laboratuar kan 

kabulü yapıldıktan 1,5 saat sonra verilir. 
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Numune türü:  Serum. 

Numune miktarı: 300 µL serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: ISE 

Referans aralığı:  

 
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

KORD mmol/L 5,00 10,20 

PREMATÜRE mmol/L 3,00 6,00 

< 7 GÜN mmol/L 3,70 5,90 

> 7 GÜN mmol/L 3,50 5,10 

  

         İdrar (Tietz'e göre referans aralık) 

25-125 mmol/24 saat 

       Spot idrar (Tietz'e göre referans aralık) 

E 

<40 yaş   11-80 mmol/L 

≥40 yaş   17-99 mmol/L 

 

K 

<40 yaş   17-145 mmol/L 

≥40 yaş   22-164 mmol/L 

 

Kullanımı: Elektrolit ve asit-baz  dengesinin değerlendirilmesi ile böbrek fonksiyonlarının takibinde kullanılır.  

POTASYUM düzeyini arttıran nedenler: 

• Trombositoz,  

• Lösemi,  

• Hemoliz,  

• Doku hasarı,  

• Status epileptikus,  

• Maling hiperpireksi,  

• Asidoz,  

• Akut böbrek yetmezliği,  

• Addison hastalığı,  
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• Pseudohipoaldosteronizm,  

• Ağır egzersiz,  

• Şok  

• Dehidratasyonda serum potasyum konsantrasyonu artar.  

 

POTASYUM düzeyini düşüren nedenler: 

• Kronik açlık,  

• Diare,  

• Kusma,  

• İntestinal fistüller,  

• Renal tübüler asidoz,  

• Fanconi sendromu,  

• Primer ve sekonder aldesteronizm,  

• Cushing sendromu,  

• Bartter sendromu,  

• Alkaloz,  

• osmotik diürezde ise serum potasyum konsantrasyonu düşer. 

Numune alma: Vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle alınmışsa sarı 

kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması: Diurnal varyasyonu vardır. Sabah saat 08.00’de maksimum, akşam 22.00’de ise minimum 

düzeylerdedir. 

Numune red nedenleri: Hastadan sarı veya kırmızı kapaklı tüpe alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre 

bekletilmesinden dolayı numune reddedilir. Uygun olmayan tüpte örnek alımı,  aşırı lipemik, ikterik, özellikle hemolizli ve 

yetersiz örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 

 KLOR: 

Sinonim: Cl 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir. Acil biyokimya olarak gelen örneklerin sonuçları laboratuar kan 

kabulü yapıldıktan 1,5 saat sonra verilir. 

Numune türü:  Serum. 



 

BİYOKİMYA LABORATUARI TEST  REHBERİ 

DOKUMAN KODU: 
BL.RH.01 

YAYIN TARİHİ: 
06.05.2016 

REVİZYON TARİHİ: 
10.01.2020 

REVİZYON NO: 
03 

SAYFA NO: 
32/121 

 

32 
 

Numune miktarı: 300 µL serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: ISE 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

KORD mmol/L 96 104 

PREMATÜRE mmol/L 95 110 

< 7 GÜN mmol/L 96 110 

> 7 GÜN mmol/L 98 110 

İdrar (Tietz'e göre referans aralık) 

110-250  mmol/24 saat 

       Spot idrar (Tietz'e göre referans aralık) 

E 

<40 yaş   27-371 mmol/L 

≥40 yaş   30-260 mmol/L 

 

K 

<40 yaş   20-295 mmol/L 

≥40 yaş   24-255 mmol/L 

 

Kullanımı: Elektrolit ve asit-baz dengesi ile su metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır.  

KLOR düzeyini arttıran nedenler: 

• Dehidratasyon,  

• Renal tübüler asidoz,  

• Akut böbrek yetmezliği,  

• Diabetes insipudus,  

• Salisilat intoksikasyonu,  

• Respiratuar alkalozda serum klor düzeyi artar. 

KLOR düzeyini düşüren nedenler: 

•  Aşırı kusma,  

• Aldesteronizm,  

• Respiratuar asidoz,  

• Su intoksikasyonu gibi durumlarda ise serum klor seviyesi düşer. 
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Numune alma: Vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle alınmışsa sarı 

kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması:  

Numune red nedenleri: Hastadan sarı veya kırmızı kapaklı tüpe alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre 

bekletilmesinden dolayı numune reddedilir. Uygun olmayan tüpte örnek alımı,  aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz 

örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 KALSİYUM: 

Sinonim: Ca 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir. Acil biyokimya olarak gelen örneklerin sonuçları laboratuar kan 

kabulü yapıldıktan 1,5 saat sonra verilir. 

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300 µL serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: spektrofotometrik,  

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

0-10 GÜN mg/dL 7,6 10,4 

10 GÜN-2 YAŞ mg/dL 9,0 11,0 

2-12 YAŞ mg/dL 8,8 10,8 

12-18 YAŞ mg/dL 8,4 10,2 

18-60 YAŞ mg/dL 8,6 10,0 

60-90 YAŞ  mg/dL 8,8 10,2 

> 90 YAŞ mg/dL 8,2 9,6 

 

İdrar  

100-300  mg/24 saat 

       Spot idrar  

6,8-21,3 mg/dL 

 

Kullanımı: Çeşitli endokrin ve metabolik bozuklukların değerlendirilmesinde kullanılır.  

KALSİYUM düzeyini arttıran nedenler: 
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• Primer ve tersier hiperparatiroidizmde,  

• Kemik metastazları,  

• Maligniteler,  

• Polisitemia vera,  

• Feokromasitoma,  

• Sarkoidozis,  

• Vitamin D intoksikasyonu,  

• Süt-Alkali sendromu,  

• Tirotoksikozis,  

• Akromegali,  

• Dehidratasyona neden olan durumlarda serum kalsiyum düzeyi artar.  

KALSİYUM düzeyini düşüren nedenler: 

• Hipopartiroidizm,  

• Pseudohipoparatiroidizm,  

• D vitamini eksikliği,  

• Kronik böbrek yetmezliği,  

• Magnezyum eksikliği,  

• Akut pankreatit,  

• Hiperfosfatemi,  

• Sistinozis,  

• Osteomalazi,  

• Alkolizm,  

• Hepatik siroz,  

• Hipoalbuminemi durumlarında serum kalsiyum düzeyi azalır.  

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

miktarı yaklaşık 0,8 mg/dl  azalır. 

Numune alma: Vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle alınmışsa sarı 

kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması: Venöz staz 5 dakikayı geçmemelidir.  

Numune red nedenleri: Hastadan sarı veya kırmızı kapaklı tüpe alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre 

bekletilmesinden dolayı numune reddedilir. Uygun olmayan tüpte örnek alımı,  aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz 

örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 FOSFOR: 
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Sinonim: PO4; P; İNORGANİK FOSFOR; FOSFAT 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir. Acil biyokimya olarak gelen örneklerin sonuçları laboratuar kan 

kabulü yapıldıktan 1,5 saat sonra verilir. 

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300 µL serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: spektrofotometrik,  

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

1-30 GÜN mg/dl 3,9 7,7 

30-365 GÜN mg/dl 3,5 6,6 

1-4 YIL mg/dl 3,1 6,0 

4-7 YIL mg/dl 3,2 5,6 

7-10 YIL mg/dl 3,0 5,5 

10-13 YIL mg/dl 3,2 5,7 

13-16 YIL mg/dl 2,8 5,1 

16-19 YIL mg/dl 2,5 4,9 

19-90 YIL mg/dl 2,5 4,5 

 

İdrar  

0,4-1,3  g/24 saat 

       Spot idrar  

40-136 mg/dL 

 

Kullanımı: Fosfor metabolizmasının ve kalsiyum fosfor dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.  

FOSFOR düzeyini arttıran nedenler: 

• Osteolitik kemik metastazları,  

• Sarkoidozis,  

• Süt-Alkali sendromu,  

• Vitamin D intoksikasyonu,  

• Böbrek yetmezliği,  
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• Hipoparatiroidizm,  

• Akromegali,  

• Pulmoner embolizm,  

• Laktik asidoz,  

• Respiratuar asidozda serum fosfor düzeyi artar. 

FOSFOR düzeyini düşüren nedenler: 

• Osteomalazi,  

• Steatore,  

• Renal tübüler asidoz,  

• Gram negatif septisemi,  

• Hipo kalemi,  

• Vitamin D eksikliği,  

• Malnütrisyon,  

• Malabsorbsiyon,  

• Ağır diare,  

• Kusma,  

• Primer hiperparatiroidizm,  

• Hiperkalsemi,  

• Salisilat zehirlenmesi,  

• Respiratuar enfeksiyonlar,  

• Hiperinsülinemi,  

• Respiratuar alkaloz,  

• Osteoblastik kemik metastazları,  

• Renal tübüler defektlerde serum fosfor düzeyi düşer.  

Numune alma: Vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle alınmışsa sarı 

kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması:   

Numune red nedenleri: Hastadan sarı veya kırmızı kapaklı tüpe alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre 

bekletilmesinden dolayı numune reddedilir. Uygun olmayan tüpte örnek alımı,  aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz 

örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 MAGNEZYUM: 

Sinonim: Mg 

Çalışma zamanı: Her gün 
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Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300 µL serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: spektrofotometrik,  

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

Yetişkinler mg/dL 1,6 2,6 

60-90 YAŞ mg/dL 1,6 2,4 

>90 YAŞ mg/dL 1,7 2,3 

 

İdrar  

72,9-121,5  mg/24 saat 

       Spot idrar  

4,10-13,80 mg/dL 

 

Kullanımı: Magnezyum metabolizmasının ve elektrolit dengesinin değerlendirilmesinde ve preeklampsi tedavisi 

uygulanan hastaların takibinde kullanılır. Serum magnezyum konsantrasyonu genellikle BOS magnezyum düzeyi ve 

eritrosit içi magnezyum düzeyi ile paralel hareket eder.  

MAGNEZYUM düzeyini arttıran nedenler: 

• Dehidratasyon,  

• Böbrek yetmezliği,  

• Adrenokortikal yetmezlik,  

• Addison hastalığı,  

• Travma,  

• Hipotiroidizm,  

• Multiple myelomada serum magnezyum düzeyi artar. 

MAGNEZYUM düzeyini azaltan nedenler: 

•  Diyetle magnezyum alımının azalması,  

• Akut pankreatit,  

• Hipoparatiroidizm,  

• Kronik alkolizm,  
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• Delirium tremens,  

• Kronik glomerülonefrit,  

• Hiperaldesteronizm,  

• Diabetik ketoasidoz, 

• Gebelikte serum magnezyum düzeyi düşer. 

Numune alma: Vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle alınmışsa sarı 

kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması:   

Numune red nedenleri: Hastadan sarı veya kırmızı kapaklı tüpe alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre 

bekletilmesinden dolayı numune reddedilir. Uygun olmayan tüpte örnek alımı,  aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz 

örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 KREATİN KİNAZ: 

Sinonim: CK, CPK 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir. Acil biyokimya olarak gelen örneklerin sonuçları laboratuar kan 

kabulü yapıldıktan 1,5 saat sonra verilir. 

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300 µL serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: spektrofotometrik, kinetik  

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

Yetişkin (kadın) IU/L 20 170 

Yetişkin (erkek) IU/L 20 190 

 

Kullanımı: İskelet ve kalp kasında dejenerasyona yol açan durumların değerlendirilmesinde kullanılır. KREATİN 

KİNAZ düzeyini arttıran nedenler: 

• Akut MI,  

• Progresif müsküler distrofi,  

• Polimyozit,  

• Yanıklar,  
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• Travma,  

• Ağır egzersiz,  

• Status epileptikus,  

• Postoperatif dönem,  

• Yaygın beyin enfarktüsü,  

• Gebeliğin son dönemleri ve doğum, 

• Maling hipertermi,  

• IM enjeksiyonlar,  

• Konvülsiyonlar,  

• Kardiyak defibrilasyon sonrasında serum Kreatin kinaz düzeyi artar. 

Numune alma: Vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle alınmışsa sarı 

kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması:   

Numune red nedenleri: Hastadan sarı veya kırmızı kapaklı tüpe alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre 

bekletilmesinden dolayı numune reddedilir. Uygun olmayan tüpte örnek alımı,  aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz 

örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 KREATİN KİNAZ MB: 

Sinonim: CK-MB, CPK-MB 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir. Acil biyokimya olarak gelen örneklerin sonuçları laboratuar kan 

kabulü yapıldıktan 1,5 saat sonra verilir. 

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300 µL serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: İmmünoinhibisyon (spektrofotometrik, kinetik) veya MEIA 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

 µg/L - 5  

 

Kullanımı: Akut MI tanısında kullanılır. Akut MI’da CK / CK-MB oranı tercih edilir. Akut MI’da 4-8 saatte yükselmeye 

başlar, 24 saatte pik yapar.  
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KREATİN KİNAZ MB düzeyini arttıran nedenler: 

• Kardiyak travmalar,  

• Myokardit,  

• Konjestif kalp yetmezliği,  

• Koroner anjiografi,  

• Kalp cerrahisi,  

• Müsküler distrofi,  

• Polimyozit,  

• Yanıklar,  

• SLE,  

• REYE sendromu,  

• Hipo ve hipertermide CK-MB düzeyi yükselir. 

Numune alma: Vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle alınmışsa sarı 

kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir.  

 Hastanın hazırlanması:   

Numune red nedenleri: Hastadan sarı veya kırmızı kapaklı tüpe alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre 

bekletilmesinden dolayı numune reddedilir. Uygun olmayan tüpte örnek alımı,  aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz 

örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 LAKTAT DEHİDROGENAZ: 

Sinonim: LDH, LD 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir. Acil biyokimya olarak gelen örneklerin sonuçları laboratuar kan 

kabulü yapıldıktan 1,5 saat sonra verilir. 

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300 µL  serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: spektrofotometrik, kinetik  

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

Yetişkinler IU/L 135 250 
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Kullanımı: Kalp ve karaciğer hastalıklarının tanısında kullanılır.  

LDH düzeyini arttıran nedenler: 

• Akut MI,  

• Megaloblastik anemi,  

• Pernisiyöz anemi,  

• Karaciğer hastalıkları,  

• Şok,  

• Hipoksi,  

• Siroz,  

• Obstrüktif sarılık,  

• Böbrek hastalıkları,  

• Kas hastalıkları,  

• Konjestif kalp yetmezliği,  

• Lösemi,  

• Hemolitik anemi,  

• Orak hücreli anemi,  

• Lenfoma,  

• Renal enfarktüs,  

• Akut pankreatitte serum LDH düzeyi artar. 

Numune alma: Vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle alınmışsa sarı 

kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması:   

Numune red nedenleri: Hastadan sarı veya kırmızı kapaklı tüpe alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre 

bekletilmesinden dolayı numune reddedilir. Uygun olmayan tüpte örnek alımı,  aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz 

örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 AMİLAZ: 

Sinonim: AMY 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir. Acil biyokimya olarak gelen örneklerin sonuçları laboratuar kan 

kabulü yapıldıktan 1,5 saat sonra verilir. 

Numune türü: Serum. 
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Numune miktarı: 300 µL serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: spektrofotometrik, kinetik, enzimatik  

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

 IU/L 28 100 

 

     

       Spot idrar  

E 

16-491 U/L 

 

K 

21-447 U/L 

 

Kullanımı: Pankreas fonksiyon testlerinden biridir. 

 AMİLAZ düzeyini arttıran nedenler: 

• Pankreatit,  

• Pankreatik kist veya pseudokistleri,  

• Parotis bezi enfeksiyonları,  

• İntestinal obstrüksiyon,  

• İntestinal enfarktüs,  

• Ektopik gebelik,  

• Safra yolları hastalıkları,  

• Diabetik ketoasidoz,  

• Peritonit,  

• Makroamilazemi,  

• Akciğer ve overin bazı tümörleri,  

• Böbrek yetmezliği,  

• ERCP,  

• Abdominal travma,  

• Kafa travması,  

• Viral enfeksiyonlar,  

• Oddi sfinkterinde kasılmaya neden olan aneljezikler,  
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• Alkol kullanımında serum amilaz düzeyi artar.  

Numune alma: Vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle alınmışsa sarı 

kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması:   

Numune red nedenleri: Hastadan sarı veya kırmızı kapaklı tüpe alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre 

bekletilmesinden dolayı numune reddedilir. Uygun olmayan tüpte örnek alımı,  aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz 

örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 LİPAZ: 

Sinonim: LİP 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir. Acil biyokimya olarak gelen örneklerin sonuçları laboratuar kan 

kabulü yapıldıktan 1,5 saat sonra verilir. 

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300 µL serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: spektrofotometrik 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

Yetişkinler IU/L 13 60 

 

Kullanımı: Pankreas fonksiyon testlerinden biridir.  

LİPAZ düzeyini arttıran nedenler: 

• Pankreatit,  

• Pankreatik kist veya pseudokistleri,  

• Safra kesesi koliti,  

• İntestinal obstrüksiyon,  

• İntestinal enfarktüs,  

• Ektopik gebelik,  

• Safra yolları hastalıkları,  

• Diabetik ketoasidoz,  

• Peritonit,  
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• Akciğer ve overin bazı tümörleri,  

• Böbrek yetmezliği,  

• ERCP,  

• Abdominal travma,  

• Kafa travması,  

• Viral enfeksiyonlar,  

• Oddi sfinkterinde kasılmaya neden olan narkotik aneljezikler ve heparin kullanımı serum lipaz düzeyinde artışa 

neden olur.  

Akut pankreatit için lipazın sensitivitesi ve spesifitesi amilazdan daha yüksektir ve daha uzun süre yüksek kalır. 

Numune alma: Vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle alınmışsa sarı 

kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması:   

Numune red nedenleri: Hastadan sarı veya kırmızı kapaklı tüpe alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre 

bekletilmesinden dolayı numune reddedilir. Uygun olmayan tüpte örnek alımı,  aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz 

örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 KOLİNESTERAZ  : 

Sinonim: CHE, PCHE, PSEUDOKOLİNESTERAZ 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir. Acil biyokimya olarak gelen örneklerin sonuçları laboratuar kan 

kabulü yapıldıktan 1,5 saat sonra verilir. 

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300 µL serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: spektrofotometrik, enzimatik 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

Erkekler, çocuklar ve ≥40 
yaş kadınlar 

IU/L 5320 12920 

16-39 yaş gebe olmayan 
ve hormonal doğum 
kontrol yöntemi 
kullanmayan kadınlar 

IU/L 4260 11250 

18-41 yaş gebe olan veya 
doğum kontrol yöntemi 

IU/L 3650 9120 
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kullanan kadınlar 
 

Kullanımı: Karaciğer fonksiyon testlerinden biridir. Uzamış anestezi, sinir gazı ve organofosforlu insektisit 

zehirlenmelerinin değerlendirilmesinde kullanılır. Genetik kolinesteraz varyantları anestezinin uzamasına neden olur.  

KOLİNESTERAZ  düzeyini düşüren nedenler: 

• Hepatitler,  

• Siroz,  

• Malnütrisyon,  

• Anemiler,  

• Akut enfeksiyonlar,  

• Akut MI,  

• Pulmoner embolizm,  

• Postoperatif dönem,  

• Kronik böbrek yetmezliği,  

• Gebeliğim son dönemleri,  

• Serum albumin konsantrasyonunu düşüren durumlarda kolinesteraz  düzeyi düşer. 

Numune alma: Vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle alınmışsa sarı 

kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması:   

Numune red nedenleri: Hastadan sarı veya kırmızı kapaklı tüpe alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre 

bekletilmesinden dolayı numune reddedilir. Uygun olmayan tüpte örnek alımı,  aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz 

örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 DEMİR : 

Sinonim: Fe 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300 µL  serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: spektrofotometrik 

Referans aralığı:  
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YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

< 7 GÜN µg/dL 100 250 

7 GÜN – 1 YAŞ µg/dL 40 100 

2-15 YAŞ µg/dL 50 120 

Yetişkinler µg/dL 33 193 

 

Kullanımı: Her türlü aneminin değerlendirilmesinde kullanılır. Özellikle demir eksikliği anemisi, sideroblastik anemi, 

talasemi ve demir zehirlenmelerinde çok önemli parametredir. 

SERUM DEMİR düzeyini arttıran nedenler: 

• Pernisiyöz anemi,  

• Aplastik anemi,  

• Hemolitik anemi,  

• Hemokromatozis,  

• Akut lösemi,  

• Kurşun zehirlenmesi,  

• Akut hepatitler,  

• Vitamin B6 eksikliği,  

• Talasemi,  

• Tekrarlayan transfüzyonlar,  

• Akut demir zehirlenmelerinde serum demir seviyesi yükselir. 

 SERUM DEMİR düzeyini düşüren nedenler: 

• Demir eksikliği anemisi,  

• Akut ve kronik enfeksiyonlar,  

• Hipotiroidizm, 

• Postoperatif dönemde serum demir düzeyi düşer. 

Numune alma: Diurnal varyasyonu vardır. Serum demir seviyesi sabah saatlerinde en üst düzeyde bulunur.Vakumlu sarı 

veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle alınmışsa sarı kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan 

sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması:  12 saatlik sabah açlığı gereklidir. Diurnal varyasyon nedeniyle sabah erken saatte alınmalıdır. 

Enfeksiyon durumlarında serum seviyesi düşük olacağından enfeksiyon sonrası bakılmalıdır. 

Numune red nedenleri: Hastadan sarı veya kırmızı kapaklı tüpe alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre 

bekletilmesinden dolayı numune reddedilir. Uygun olmayan tüpte örnek alımı,  aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz 

örneklerden dolayı numune reddedilir. 
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 DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ : 

Sinonim: TIBC 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de  verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300 µL serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: spektrofotometrik 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

Kadın µg/dL 135 392 

Erkek µg/dL 125 345 

 

Kullanımı: Serum demir düzeyinin değerlendirilmesinde kullanılır.  

SERUM DEMİR BAĞLAMA düzeyinin arttığı durumlar: 

• Hipokromik anemiler,  

• Akut hepatitler  

• Gebeliğin son dönemlerinde TIBC artar.  

 

SERUM DEMİR BAĞLAMA düzeyinin düştüğü durumlar: 

• Demir eksikliğine bağlı olmayan anemiler,  

• Kronik enfeksiyonlar,  

• Maligniteler,  

• Siroz, 

• Hemakromatozis,  

• Renal hastalıklar  

• Talasemide TIBC düşer. 

Numune alma: Diurnal varyasyonu vardır. Serum TIBC seviyesi sabah saatlerinde en üst düzeyde bulunur. Vakumlu sarı 

veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle alınmışsa sarı kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan 

sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması:  12 saatlik sabah açlığı gereklidir. Diurnal varyasyon nedeniyle sabah erken saatte alınmalıdır. 

Enfeksiyon durumlarında serum seviyesi düşük olacağından enfeksiyon sonrası bakılmalıdır. 
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Numune red nedenleri: Hastadan sarı veya kırmızı kapaklı tüpe alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre 

bekletilmesinden dolayı numune reddedilir. Uygun olmayan tüpte örnek alımı,  aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz 

örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 GLUKOHEMOGLOBİN: 

Sinonim: HbA1C 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü: EDTA’lı tam kan 

Numune miktarı: 300 µL  

Numune kabı: Mor kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: Türbidimetrik 

Referans aralığı:  

 

YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

 % 4,8 5,9 

 mmol/mol 29 41 

 

Kullanımı: Diabetes mellitusun uzun dönem takibinde kullanılır. Son 4-8 haftalık kan glukoz düzeyi açısından bilgi verir. 

Numune alma: Enjektörle alınmışsa mor kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır.  

Hastanın hazırlanması:   

Numune red nedenleri:  Hastadan mor kapaklı tüpe alınan numune pıhtılı veya hemolizli ise reddedilir. 

 

 İMMÜNGLOBULİN A: 

Sinonim: IgA 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü: Serum, BOS, eklem mayi 

Numune miktarı: 300 µL  

Numune kabı: Serum için sarı kapaklı jelli tüpler, BOS ve mayi için kırmızı kapaklı steril boş tüpler.  

Çalışma yöntemi: Türbidimetrik 
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Referans aralığı:  

YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

< 1 YAŞ g/L < 0,81 

1-3 YAŞ g/L 0,16 0,98 

4-6 YAŞ g/L 0,27 1,90 

7-9 YAŞ g/L 0,33 2,98 

10-11 YAŞ g/L 0,52 1,99 

12-13 YAŞ g/L 0,57 3,50 

14-15 YAŞ g/L 0,46 2,43 

16-19 YAŞ g/L 0,60 3,39 

YETİŞKİN g/L 0,70 4,00 

BOS  g/L 0,0005 0,006 

 

Kullanımı: Vücut sekresyonlarında bulunur ve virüs nötralizasyonunda rol oynar. 

 

IgA düzeyini arttıran nedenler: 

• IgA myeloma, 

• Mediterrenean lenfoma, 

• Siroz, 

• Kronik karaciğer hastalıkları, 

• Kronik enfeksiyonlarda IgA düzeyi artar. 

IgA düzeyini düşüren nedenler: 

• İmmün yetmezlikler, 

• Non-IgA myelomalar, 

• Protein kaybına neden olan hastalıklar, 

• Ataksia telenjektazide IgA düzeyi düşer. 

Numune alma: Kan örneği vakumlu sarı ve BOS vs. mayi kırmızı kapaklı tüplere alınmalıdır. Kan örneği enjektörle 

alınmışsa sarı kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj 

edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması:  

Numune red nedenleri: Hastadan alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre bekletilmesi, uygun olmayan tüpte 

örnek alımı, aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 İMMÜNGLOBULİN G: 
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Sinonim: IgG 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü: Serum, BOS, eklem mayi 

Numune miktarı: 300  µL 

Numune kabı: Serum sarı kapaklı jelli tüpler, BOS ve mayiler ise kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: Türbidimetrik 

        Referans aralığı:  

YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

YENİDOĞAN g/L 2,27 13,78 

1-3 YAŞ g/L 4,42 8,95 

4-6 YAŞ g/L 4,92 14,30 

7-9 YAŞ g/L 5,59 14,39 

10-11 YAŞ g/L 6,81 15,23 

12-13 YAŞ g/L 7,41 15,13 

14-15 YAŞ g/L 6,99 16,71 

16-19 YAŞ g/L 5,36 15,47 

YETİŞKİN g/L 7,00 16,00 

 BOS g/L 0,01 0,04 

 

Kullanımı: Bakteri, virüs ve toksinlere karşı uzun süreli koruyuculuğu sağlayan antikorlardır. Nörolojik hastalıkların ayırıcı 

tanısında BOS IgG düzeyi yol gösterici olabilir. Multiple skleroz, subakut sklerozan panensefalit ve merkezi sinir sistemi 

sifilisinde BOS IgG süzeylerinde artış olur. 

IgG düzeyini arttıran nedenler: 

• IgG myeloma, 

• Karaciğer hastalıkları, 

• Kronik hastalıklar, 

• Otoimmün hastalıklar, 

• Malignitelerde serum IgG düzeyi artar. 

IgG düzeyini düşüren nedenler: 

• İmmün yetmezlikler, 

• Protein kaybına neden olan hastalıklarda serum IgG düzeyi düşer. 
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Numune alma: Kan örneği vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere alınmalıdır. Kan örneği enjektörle alınmışsa sarı 

kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir. BOS 

örneği kırmızı kapaklı boş tüplere alınmalıdır. 

Hastanın hazırlanması:  

Numune red nedenleri: Hastadan alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre bekletilmesi, uygun olmayan tüpte 

örnek alımı, aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 İMMÜNGLOBULİN M: 

Sinonim: IgM 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü: Serum, BOS, eklem mayi 

Numune miktarı: 300  µL 

Numune kabı: Serum sarı kapaklı jelli tüpler, BOS ve mayiler ise kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: Türbidimetrik 

Referans aralığı:  

YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

< 1 YAŞ g/L < 1,21 

1-3 YAŞ g/L 0,16 1,22 

4-6 YAŞ g/L 0,20 1,76 

7-9 YAŞ g/L 0,26 1,74 

10-11 YAŞ g/L 0,26 1,50 

12-13 YAŞ g/L 0,29 2,00 

14-15 YAŞ g/L 0,19 1,57 

16-19 YAŞ g/L 0,20 2,17 

YETİŞKİN g/L 0,40 2,30 

BOS g/L 0,00005 0,0008 

Kullanımı: Bakteri, virüs ve toksinlere karşı üretilen ilk antikorlardır. BOS’da 3 mg/dl’nin üzerindeki değerler menenjit 

lehine değerlendirilir. 

IgM düzeyini arttıran nedenler: 

• Waldenstrom makroglobulinemisi, 

• Enfeksiyonların akut fazı, 
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• Otoimmün hastalıklar, 

• Kronik karaciğer hastalıkları, 

• Aktif sarkoidoz, 

• Nefrotik sendrom, 

• Lenfomalarda serum IgM düzeyi artar. 

IgM düzeyini düşüren nedenler: 

• İmmün yetmezlikler, 

• Protein kaybına neden olan hastalıklarda serum IgM düzeyi düşer. 

Numune alma: Kan örneği vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere alınmalıdır. Kan örneği enjektörle alınmışsa sarı 

kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir. BOS 

örneği kırmızı kapaklı boş tüplere alınmalıdır. 

Hastanın hazırlanması:  

Numune red nedenleri: Hastadan alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre bekletilmesi, uygun olmayan tüpte 

örnek alımı, aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 İMMÜNGLOBULİN E: 

Sinonim: IgE 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de  verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü: Serum  

Numune miktarı: 300  µL 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: Nefelometrik, ECLIA, FEIA 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

< 1YAŞ IU/L < 65 

2-12 YAŞ IU/L < 150 

13-15 YAŞ IU/L < 200 

> 15 YAŞ IU/L < 100 

Kullanımı: Alerjik hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır. 

IgE düzeyini arttıran nedenler: 

• Allerjik hastalıklar, 
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• Parazit enfestasyonları, 

• Bronkopulmoner aspergillosis, 

• Astma, 

• Hiperimmünglobulin E sendromu, 

• Wiskott-aldrich sendromunda serum IgE düzeyi artar. 

IgE düzeyini düşüren nedenler: 

• Neoplazmlar, 

• Ataksi talenjiektazi, 

• Agammaglobulinemilerde serum IgE düzeyi düşer. 

 

Numune alma: Kan örneği vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere alınmalıdır. Kan örneği enjektörle alınmışsa sarı 

kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması:  

Numune red nedenleri: Hastadan alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre bekletilmesi, uygun olmayan tüpte 

örnek alımı, aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 

 KOMPLEMAN C3: 

Sinonim: C3 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Numune miktarı: 500  µL 

Numune kabı: Serum sarı kapaklı jelli tüpler, BOS ve mayiler ise kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: Türbidimetrik 

Referans aralığı:  

YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

 g/L 0,90 1,80 

 

Kullanımı: Akut faz reaktanlarından biridir. Kompleman sistemindeki klasik ve alternatif yollar C3 basamağında birleşir.  

C3 düzeyini arttıran nedenler: 

• Akut enflamatuar hastalıklar, 
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• Atopik dermatit, 

• Bilier obstrüksiyon, 

• Amiloidozise bağlı olarak serum C3 düzeyi artar. 

C3 düzeyini düşüren nedenler: 

• Otoimmün hastalıklar, 

• Bakteriemi, 

• Doku hasarı, 

• Kronik hepatit, 

• Nefrit, 

• Malnütrisyon, 

• DIC, 

• Konjenital eksiklikler nedeniyle serum C3 düzeyi düşer. 

Numune alma: Kan örneği vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere alınmalıdır. Kan örneği enjektörle alınmışsa sarı 

kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir. BOS 

örneği kırmızı kapaklı boş tüplere alınmalıdır. 

Hastanın hazırlanması: Numune red nedenleri: Hastadan alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre 

bekletilmesi, uygun olmayan tüpte örnek alımı, aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz örneklerden dolayı numune 

reddedilir. 

 

 KOMPLEMAN C4: 

Sinonim: C4 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Numune miktarı: 500  µL 

Numune kabı: Serum sarı kapaklı jelli tüpler, BOS ve mayiler ise kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi:  Türbidimetrik 

Referans aralığı:  

YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

 g/L 0,10 0,40 

 

Kullanımı: Akut faz reaktanlarından biridir. Kompleman sistemindeki klasik yolda yer alır. 
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C4 düzeyini arttıran nedenler: 

• Akut enflamatuar hastalıklar, 

• Malignitelere bağlı olarak serum C3 düzeyi artar. 

C4 düzeyini düşüren nedenler: 

• Otoimmün hastalıklar, 

• Kronik hepatit, 

• Akut glomerulonefrit, 

• SLE, 

• Herediter anjioödem, 

• Protein kaybedilen hastalıklar, 

• Konjenital eksiklikler nedeniyle serum C4 düzeyi düşer. 

Numune alma: Kan örneği vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere alınmalıdır. Kan örneği enjektörle alınmışsa sarı 

kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir. BOS 

örneği kırmızı kapaklı boş tüplere alınmalıdır. 

Hastanın hazırlanması:  

Numune red nedenleri: Hastadan alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre bekletilmesi, uygun olmayan tüpte 

örnek alımı, aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 ANTİSTREPTOLİZİN O: 

Sinonim: ASO 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü: Serum 

Numune miktarı: 500  µL 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: Türbidimetrik 

Referans aralığı:  

YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

Çocuklar IU/mL < 150 

Yetişkinler IU/mL < 200 
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Kullanımı: Streptolizin O’ya karşı kanda dolaşan antikorlardır. A Grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarının tanı 

ve takibinde kullanılır.  

Numune alma: Kan örneği vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere alınmalıdır. Kan örneği enjektörle alınmışsa sarı 

kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması:  

Numune red nedenleri: Hastadan alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre bekletilmesi, uygun olmayan tüpte 

örnek alımı, aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 C REAKTİF PROTEİN: 

Sinonim: CRP 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir. Acil biyokimya olarak gelen örneklerin sonuçları laboratuar kan 

kabulü yapıldıktan 1,5 saat sonra verilir. 

Numune türü: Serum 

Numune miktarı: 500  µL 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi:  Türbidimetrik 

Referans aralığı:  

YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

Yetişkinler mg/L < 5 

 

Kullanımı: Nonspesifik akut faz reaktanıdır. Enfeksiyon ve enflamasyonların değerlendirilmesinde kullanılır. Viral ve 

spiroketal enfeksiyonlarda artmadığından özellikle bakteriyel enfeksiyonların tanısında değerlidir. Yüksekliği kroner kalp 

hastalığı riskinin erken bir göstergesi olduğundan, kroner kalp hastalığı için risk taraması amacıyla kullanılır. 

Numune alma: Kan örneği vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere alınmalıdır. Kan örneği enjektörle alınmışsa sarı 

kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması:  

Numune red nedenleri: Hastadan alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre bekletilmesi, uygun olmayan tüpte 

örnek alımı, aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 ROMATOİD FAKTÖR: 

Sinonim: RF 
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Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü: Serum  

Numune miktarı: 500 µL  

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi:  Türbidimetrik 

Referans aralığı:  

YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

 IU/Ml            < 14  

 

Kullanımı: IgG’ye karşı kanda dolaşan antikorlardır. 

RF düzeyini arttıran nedenler: 

• Romatoid artrit, 

• Miks bağ dokusu hastalığı, 

• SLE vb. otoimmün hastalıklar, 

• Enfeksiyöz mononükleoz vb. gibi viral enfeksiyonlar, 

• Akut iltihabi hastalıklarda serum RF düzeyi artar. 

Numune alma: Kan örneği vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere alınmalıdır. Kan örneği enjektörle alınmışsa sarı 

kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması:  

Numune red nedenleri: Hastadan alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre bekletilmesi, uygun olmayan tüpte 

örnek alımı, aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 MİKROALBÜMİN: 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü: Spot/24 saatlik idrar 

Numune miktarı: 5 mL  

Numune kabı: İdrar tüpü. 

Çalışma yöntemi: İmmünotürbidimetrik 
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Referans aralığı:  
 BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

Spot idrar (sabah 2. İdrar)    

Yetişkinler mg albümin/g kreatinin < 20 

Çocuklar mg albümin/g kreatinin < 37 

24 saatlik  idrar mg/gün < 30 

 

Kullanımı: Diabetik nefropati ve retinopati ile tip I diabetes mellitusun erken tanı ve tedavi takibinde kullanılır. 

Yükseldiği durumlar: 

• Diabetes mellitus 

• Hipertansiyon 

• Kardiyovasküler hastalıklar 

• Nefropati 

• Hematüri 

• Hemoglobinüri 

• Myoglobinüri 

 PROKALSİTONİN 

Sinonim: ProCT 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir. Acil biyokimya olarak gelen örneklerin sonuçları laboratuar kan 

kabulü yapıldıktan 1,5 saat sonra verilir. 

Numune türü: Serum 

Numune miktarı: 150 µL  

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler 

Çalışma yöntemi: FIA 

Referans aralığı:  

 BİRİM BELİRTİLER 

PCT <0,5 µg/L           Olası lokal bakteriyal enfeksiyon, düşük risk 

0,5 <PCT<2 µg/L Enfeksiyon mümkündür 

2<PCT<10 µg/L Ciddi sepsis veya septik şok gelişimi için yüksek risk 

PCT>10 µg/L Şiddetli bakteriyal sepsis ya da septik şok 
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Kullanımı: Bakteriyemi (duyarlılık %76, özgüllük % 70), sistemik iltihabi cevap sendromu (SIRS), sepsis, septik şok. 

 

 AMONYAK 

Sinonim: NH3; NH4; Amonyum 

Çalışma zamanı: Her gün (yalnızca Haliliye Ek Bina) 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü: Plazma 

Numune miktarı: 20 µL  

Numune kabı: K2 EDTA’lı tüp (mor kapaklı tüp). 

Çalışma yöntemi:  Enzimatik yöntem 

Referans aralığı:  

YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

KADIN µmol/L 11 51 

ERKEK µmol/L 16 60 

 

Kullanımı: Karaciğer sirozunun son evrelerindeki hepatik ensefalopati ve hepatik koma, hepatik yetmezlik, akut ve 

subakut nekroz ve Reye Sendromu tanısında kullanılır. Açıklanamayan letarji ve kusma, ensefalopati, açıklanamayan 

nörolojik bozukluğu olan yenidoğanlarda tayini yapılmalıdır. 

Yükseldiği durumlar: 

• Bazı doğuştan metabolizma kusurları 

• Yenidoğanda  geçici hiperamonyemi 

• Ağır kc. hastalıklarında 

• Ölüm durumunda olan çocuklar 

• Şişkinlik ve staz ile birlikte GI sistem enfeksiyonu 

• Üreterosigmoidostomi 

• Bazı hematolojik hastalıklar; akut lösemi ve kemik iliği naklinden sonra 

• Total parenteral beslenme 

• Sigara içimi, egzersiz, valproik asit tedavisi 

 

Azaldığı durumlar:  

• Koroid ve retinanın girat atrofisi ile birlikte hiperornitinemi (ornitin aminotransaminaz aktivite eksikliği) 
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Numune alma: Tüpün üzerindeki çizgiye kadar kan alınmalı ve soğuk ortamda, en kısa sürede laboratuara ulaştırılmalıdır. 

Soğuk (tercihen 4 C°’de)  santrüfüjleme yapılmalıdır. Plazma hemen çalışılmayacaksa dondurularak saklanmalıdır. 

Beklemiş numunelerde amonyak düzeyinin yükseleceği dikkate alınmalıdır. 

Numune red nedenleri: Tüpteki işaretli yere kadar kan alınmaması, numunenin soğuk ortamda laboratuara 

ulaştırılmaması, hemolizli veya uzun süre beklemiş olması, lipemi. 

 

HEMATOLOJİ TESTLERİ 

 HEMOGRAM: 

Sinonim: CBC 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir. Acil biyokimya olarak gelen örneklerin sonuçları laboratuar kan 

kabulü yapıldıktan 1,5 saat sonra verilir. 

Numune türü: EDTA’lı tam kan 

Numune miktarı: 1 ml 

Numune kabı: Mor kapaklı  steril tüpler. 

Çalışma yöntemi: Empedans, VCS teknoloji 

Referans aralığı:  

ERKEK 
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

WBC *103 cells/µL 3,7 10,1 

%NE % 39,3 73,7 

%LY % 18 48,3 

%MO % 4,4 12,7 

%EO % 0,6 7,3 

%BA % 0 1,7 

NE# *103 cells/µL 1,63 6,96 

LY# *103 cells/µL 1,09 2,99 

MO# *103 cells/µL 0,24 0,79 

EO# *103 cells/µL 0,03 0,44 

BA# *103 cells/µL 0 0,08 

RBC *106 cells/µL 4,06 5,58 

HGB g/dL 12,9 15,9 
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HCT % 37,7 53,7 

MCV fL 81,1 96 

MCH pg 27 31,2 

MCHC g/dL 31,8 35,4 

RDW-CV % 11,5 14,5 

PLT *103 cells/µL 155 366 

MPV fL 6,9 10,6 

RETC *103 cells/µL 0,00 1500 

%R % 0,610 2,24 

 

KADIN 
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

WBC *103 cells/µL 3,7 10,1 

%NE % 39,3 73,7 

%LY % 18 48,3 

%MO % 4,4 12,7 

%EO % 0,6 7,3 

%BA % 0 1,7 

NE# *103 cells/µL 1,63 6,96 

LY# *103 cells/µL 1,09 2,99 

MO# *103 cells/µL 0,24 0,79 

EO# *103 cells/µL 0,03 0,44 

BA# *103 cells/µL 0 0,08 

RBC *106 cells/µL 3,60 4,69 

HGB g/dL 10,8 14,2 

HCT % 37,7 53,7 

MCV fL 81,1 96 

MCH pg 27 31,2 

MCHC g/dL 31,8 35,4 

RDW-CV % 11,5 14,5 

PLT *103 cells/µL 155 366 

MPV fL 6,9 10,6 

RETC *103 cells/µL 0,00 1500 
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%R % 0,610 2,24 

 

 

Kullanımı: Hematolojik hastalıklar, akut ve kronik enfeksiyonlar, travma, ameliyat öncesi ve sonrası gibi durumlarda 

kullanılır. Hastanın genel sağlık durumu hakkında bilgi verir. 

Numune alma: Vakumlu tüplere özel iğneleriyle kan örneği alınır. Seviye çizgisine kadar gelmesine dikkat edilir. 

Enjektörle alınmışsa mor kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır.  

Hastanın hazırlanması:   

Numune red nedenleri:  Hastadan mor kapaklı tüpe alınan kan örneği pıhtılı, hemolizli ve kan-anti koagülan oranı uygun 

değil ise reddedilir. 

 

 PROTROMBİN ZAMANI: 

Sinonim: PTZ 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir. Acil biyokimya olarak gelen örneklerin sonuçları laboratuar kan 

kabulü yapıldıktan 1,5 saat sonra verilir. 

Numune türü: Sitratlı plazma 

Numune miktarı: 1 ml 

Numune kabı: Mavi kapaklı  steril tüpler. 

Çalışma yöntemi: Koagülometrik; İmmünolojik, clotting, kromojenik 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

 Saniye 10,0 14,5 

 INR 0,85 1,20 

Kullanımı: Protrombin zamanı externsek yolun bir göstergesidir. Genellikle oral antikoagülan tedavinin izlenmesinde 

kullanılır. Ayrıca faktör II, V, VII ve X’un konjenital yetersizlikleri, disfibrinojemi, karaciğer yetmezliği, DIC ve K 

vitamin yetersizliğinin araştırılmasında kullanılır. 

Numune alma: Vakumlu tüplere özel iğneleriyle kan örneği alınır. Seviye çizgisine kadar gelmesine dikkat edilir. 

Enjektörle alınmışsa mavi kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Numune alındıktan sonra 

plazma hemoliz edilmeden hemen separe edilmeli ve soğuk ortamda muhafaza edilmelidir. 

Hastanın hazırlanması:   

Numune red nedenleri: Hastadan mavi kapaklı tüpe alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre bekletilmesinden 

dolayı numune reddedilir. Uygun olmayan tüpte özellikle heparinli tüpte örnek alımı,  aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve 
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yetersiz örneklerden dolayı numune reddedilir. Pıhtılı numune reddedilir. Kan/sitrat oranının uygun olmaması ve kan 

miktarının seviye çizgisinden az/çok olmasından dolayı da numune reddedilir. 

 

 AKTİVE PARSİYELTROMBOPLASTİN ZAMANI: 

Sinonim: APTT, PTT 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir. Acil biyokimya olarak gelen örneklerin sonuçları laboratuar kan 

kabulü yapıldıktan 1,5 saat sonra verilir. 

Numune türü: Sitratlı plazma 

Numune miktarı: 1 ml 

Numune kabı: Mavi kapaklı steril tüpler. 

Çalışma yöntemi: Koagülometrik; İmmünolojik, clotting, kromojenik 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

 Saniye 21 36 

 

Kullanımı: İntrensek koagülasyon sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır. Heparin tedavisinin monitörize edilmesi, 

hemofili A ve B taraması, faktör II, V, VIII, IX, X, XI ve XII’nin konjenital eksikliklerinin taranması, DIC, 

disfibrinojenemi, karaciğer yetmezliği, dolaşan antikoagülanlar ve K vitamini yetersizliğinin değerlendirilmesinde 

kullanılır.    

Numune alma: Vakumlu tüplere özel iğneleriyle kan örneği alınır. Seviye çizgisine kadar gelmesine dikkat edilir. 

Enjektörle alınmışsa mavi kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Numune alındıktan sonra 

plazma hemoliz edilmeden hemen separe edilmeli ve soğuk ortamda muhafaza edilmelidir. 

Hastanın hazırlanması:   

Numune red nedenleri: Hastadan mavi kapaklı tüpe alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre bekletilmesinden 

dolayı numune reddedilir. Uygun olmayan tüpte özellikle heparinli tüpte örnek alımı,  aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve 

yetersiz örneklerden dolayı numune reddedilir. Pıhtılı numune reddedilir. Kan/sitrat oranının uygun olmaması ve kan 

miktarının seviye çizgisinden az/çok olmasından dolayı da numune reddedilir. 

 

 FİBRİNOJEN: 

Sinonim: FIB, Faktör I 

Çalışma zamanı: Her gün 
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Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir. Acil biyokimya olarak gelen örneklerin sonuçları laboratuar kan 

kabulü yapıldıktan 1,5 saat sonra verilir. 

Numune türü: Sitratlı plazma 

Numune miktarı: 1 ml 

Numune kabı: Mavi kapaklı  steril tüpler. 

Çalışma yöntemi: Koagülometrik; İmmünolojik, clotting, kromojenik 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

 g/L 1,80 3,50 

 

Kullanımı: Akut faz reaktanlarından biridir.  

Fibrinojen düzeyini düşüren nedenler: 

• Konjenital afibrinojenemi, 

• Hipofibrinojenemi, disfibrinojenemi,  

• Yaygın damar içi pıhtılaşması,  

• Akut polmoner emboli,  

• Sistemik fibrinoliz,  

• Pankreatit  

• Ağır karaciğer yetmezliğinde fibrinojen düzeyleri azalır. 

 

Fibrinojen düzeyini arttıran nedenler: 

• Enfeksiyonlar,  

• Gebelik,  

• Travma  

• Yaygın doku nekrozunda fibrinojen düzeyi artar.  

Yüksek fibrinojen düzeyleri tromboz riskini arttırdığından kardiyovasküler hastalıklar ve inme riski artar. 

Numune alma: Vakumlu tüplere özel iğneleriyle kan örneği alınır. Seviye çizgisine kadar gelmesine dikkat edilir. 

Enjektörle alınmışsa mavi kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Numune alındıktan sonra 

plazma hemoliz edilmeden hemen separe edilmeli ve soğuk ortamda muhafaza edilmelidir. 

Hastanın hazırlanması:   

Numune red nedenleri: Hastadan mavi kapaklı tüpe alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre bekletilmesinden 

dolayı numune reddedilir. Uygun olmayan tüpte özellikle heparinli tüpte örnek alımı,  aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve 
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yetersiz örneklerden dolayı numune reddedilir. Pıhtılı numune reddedilir. Kan/sitrat oranının uygun olmaması ve kan 

miktarının seviye çizgisinden az/çok olmasından dolayı da numune reddedilir. 

 

 D-DİMER: 

Sinonim: FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir. Acil biyokimya olarak gelen örneklerin sonuçları laboratuar kan 

kabulü yapıldıktan 1,5 saat sonra verilir. 

Numune türü: Sitratlı plazma 

Numune miktarı: 500 µL  plazma  

Numune kabı: Mavi kapaklı steril sitratlı tüpler. 

Çalışma yöntemi:  Koagülometrik, türbidimetrik 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

 mg/L 0 0,5 

 

Kullanımı: Normalden yüksek D-DİMER düzeyleri bir pıhtı oluşumunu, dolayısıyla derin ven trombozu, pulmoner emboli 

veya DIC olabileceğini düşündürür. Over karsinomları ve böbrek hastalarında fibrin yıkımının saptanmasında önmelidir. 

Ayrıca AMI tedavi takibinde kullanılır. 

Numune alma: Kan örneği vakumlu mavi kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle alınmışsa mavi 

kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir. Plazma 

bekletilecek ise mutlaka soğuk ortamda bekletilmelidir. 

Hastanın hazırlanması:  

Numune red nedenleri: Hastadan alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre bekletilmesi, uygun olmayan tüpte 

örnek alımı, kan/antikoagülan oranının seviye çisgisinden az/çok olması, aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz 

örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 FAKTÖR VIII: 

Sinonim: Antihemofilik faktör 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  



 

BİYOKİMYA LABORATUARI TEST  REHBERİ 

DOKUMAN KODU: 
BL.RH.01 

YAYIN TARİHİ: 
06.05.2016 

REVİZYON TARİHİ: 
10.01.2020 

REVİZYON NO: 
03 

SAYFA NO: 
66/121 

 

66 
 

Numune türü: Sitratlı plazma 

Numune miktarı: 500 µL 

Numune kabı: Mavi kapaklı   tüpler. 

Çalışma yöntemi: Koagülometrik 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

 % 70 150 

Kullanımı: Herediter faktör 8 eksikliği (Hemofili A) X’ e bağlı geçiş gösteren ve kanamya eğilimle karakterize bir 

hastalıktır. Klinik olarak faktör 8 eksikliği, hastanın plazma faktör 8 seviyelerine göre, şiddetli (<%1) , orta derece (%1-5) 

ve hafif (>%5) olmak üzere derecelere ayrılır. Etkilenen bireylerde aPTT uzamışken, PT VE TT normaldir. Ayrıca faktör 8 

bir akut faz reaktanı olup, östrojen kullanımı, karaciğer hastalığı, dibetes mellitus, stres veya egzersiz durumlarında da 

yükselebilmektedir. 

Numune alma: Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir. 

Hastanın hazırlanması:  Risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra, heparin tedavisi testten 2 gün önce kesilmelidir. 

Numune red nedenleri: Uygun olmayan kan/antikoagülan oranları, pıhtılı, hemolizli, heparinli numuneler. 

 

  FAKTÖR IX: 

Sinonim: Antihemofilik faktör B; Christmas faktör; Otoprotrombin II 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü: Sitratlı plazma 

Numune miktarı: 500 µL 

Numune kabı: Mavi kapaklı   tüpler. 

Çalışma yöntemi: Koagülometrik 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

 % 70 120 

Kullanımı: Kalıtsal faktör 9 eksikliği (Hemofili B), X’ e bağlı geçiş gösteren, kanama diyatezi ve düşük plazma faktör 9 

aktivitesi ile karakterize bir hastalıktır. Başlıca erkekler etkilenirken, kadınlar taşıyıcıdır. 1/25000 sıklıkta görülür. 

Etkilenmiş bireylerde aPTT uzamışken, PT normaldir. Akkiz faktör 9 eksikliği ise, oral antikoagülan kullanımı , şiddetli 

karaciğer hastalığı ve K vitamini yetersizliğinde gözlenebilir. 

Numune alma: Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir. 
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Hastanın hazırlanması:  Risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra, kumadin türevi antikoagülan kullanan  hastalarda 2 

hafta, heparin tedavisinde ise 2 gün önce tedavi kesilmelidir. 

Numune red nedenleri: Uygun olmayan kan/antikoagülan oranları, pıhtılı, hemolizli, heparinli numuneler. 

 

 SEDİMANTASYON: 

Sinonim: ESR 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir. Acil biyokimya olarak gelen örneklerin sonuçları laboratuar kan 

kabulü yapıldıktan 1,5 saat sonra verilir. 

Numune türü: Sitratlı kan 

Numune miktarı: 1,6 ml 

Numune kabı: Siyah kapaklı  steril tüpler. 

Çalışma yöntemi: Westergen metodu 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

< 7 GÜN ERKEK mm/saat < 10 

 7 GÜN-50 YAŞ ERKEK mm/saat < 15 

> 50 YAŞ ERKEK mm/saat < 20 

    

< 7 GÜN KADIN mm/saat < 10 

 7 GÜN-50 YAŞ KADIN mm/saat < 20 

> 50 YAŞ KADIN mm/saat < 25 

Kullanımı: İnflamatuar hastalıklar, akut ve kronik enfeksiyonlar, doku nekrozu, temporal arterit, maligniteler, romatoid 

hastalıklar ve otoimmün hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır. 

Numune alma: Vakumlu tüplere özel iğneleriyle kan örneği alınır. Seviye çizgisine kadar gelmesine dikkat edilir. 

Enjektörle alınmışsa siyah kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır.  

Hastanın hazırlanması:   

Numune red nedenleri: Hastadan siyah kapaklı tüpe alınan kan örneğinin uzun süre bekletilmesinden dolayı numune 

reddedilir. Uygun olmayan tüpte örnek alımı,  aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz örneklerden dolayı numune 

reddedilir. Pıhtılı numune reddedilir. Kan/sitrat oranının uygun olmaması ve kan miktarının seviye çizgisinden az/çok 

olmasından dolayı da numune reddedilir. 
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İDRAR TESTLERİ 

 TAM İDRAR TETKİKİ: 

Sinonim: TİT 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir. Acil biyokimya olarak gelen örneklerin sonuçları laboratuar kan 

kabulü yapıldıktan 1,5 saat sonra verilir. 

Numune türü:  Spot idrar. Özellikle sabahın ilk idrarı ve orta idrar tercih edilir. 

Numune miktarı: 10 ml 

Numune kabı: İdrar kapları  

Çalışma yöntemi: Strip + mikroskopi 

Referans aralığı:  

Kullanımı: İdrarda patolojik bulgulara neden olan durumların tanı ve takibinde kullanılır. 

Hastanın hazırlanması:   

Numune red nedenleri: Numunenin menstrüasyon döneminde verilmesi, kirli kapla getirilmesi, numunenin uzun süre 

bekletilmesi ve numunenin yetersiz oluşu nedenlerinden dolayı numune reddedilir. 

 

        HORMON TESTLERİ 

 SERBEST T3 : 

Sinonim: FT3, FREE TRİİODOTHYRONİNE 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300 µL serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: ECLIA, MEIA 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

 pmol/L 3,1 6,8 

 

Kullanımı: Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.  

FT3 düzeyini arttıran nedenler: 
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• Hipertiroidi,  

• T3 tirotoksikozunda artar. 

FT3 düzeyini düşüren nedenler: 

• Hipotiroidi,  

• Kronik hastalığı olan veya uzun süre hastanede yatmış olan hastalar ötiroid olsalar bile FT3 düzeyi düşük 

bulunabilir.  

Total T3’ün yaklaşık % 0,3-0,5 ‘i FT3’tür 

Numune alma: Vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle alınmışsa sarı 

kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması:   

Numune red nedenleri: Hastadan alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre bekletilmesi, uygun olmayan tüpte 

örnek alımı, aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 SERBEST T4 : 

Sinonim: FT4, FREE TİROKSİN 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300  µL serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: ECLIA, MEIA 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

Kord pmol/L 21,9 51,6 

Yeni doğan pmol/L 33,5 81,3 

Yetişkinler pmol/L 12 22 

 

Kullanımı: Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.  

FT4 düzeyini arttıran nedenler: 

• Hipertiroidi 

FT4 düzeyini düşüren nedenler: 

• Hipotiroidi,  
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• Kronik hastalığı olan veya uzun süre hastanede yatmış olan hastalar ötiroid olsalar bile FT4 düzeyi düşük 

bulunabilir.  

Total T4’ün yaklaşık % 0,02-0,04’ ü FT4’tür.  

Numune alma: Vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle alınmışsa sarı 

kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması:   

Numune red nedenleri: Hastadan alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre bekletilmesi, uygun olmayan tüpte 

örnek alımı, aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 TSH: 

Sinonim: sTSH, Tirotropin,   

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300 µL serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: ECLIA, MEIA 

Referans aralığı:  

 
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

Prematür bebekler mU/L 0,7 27 

1-4 GÜN mU/L 1,0 39 

2-20 HAFTA mU/L 1,7 9,1 

5 AY-20 YAŞ mU/L 0,7 6,4 

Yetişkinler mU/L 0,27 4,20 

 

Kullanımı: Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. 

TSH düzeyini arttıran nedenler: 

• Hipotiroidizm,  

• Hashimoto tiroiditi,  

• Ektopik TSH salgılanan durumlar,  

• Subakut tiroidit,  
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• Tiroid hormon rezistansında serum TSH seviyesi yükselir.  

TSH düzeyini düşüren nedenler: 

• Hipertiroidizmde,  

• Hipotalamik ve hipofizer hipotiroidizmde serum TSH seviyesi düşer. 

Numune alma: Vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle alınmışsa sarı 

kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması:   

Numune red nedenleri: Hastadan alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre bekletilmesi, uygun olmayan tüpte 

örnek alımı, aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 ANTİ TİROGLOBULİN: 

Sinonim: ANTİ-TG 

Çalışma zamanı: Her hafta Çarşamba ve Cuma günleri 

Sonuç verme zamanı: Çarşamba günü saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00’ ye kadar gelen 

numunelerin sonuçları saat 15:00 de, saat 12:00 den sonra gelen örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300 µL serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: ECLIA, MEIA 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

 kU/L < 115 

Kullanımı: Otoimmün tiroid hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır. TPO antikorları ile karşılaştırıldığında önemi 

daha azdır.  

ANTİ TG düzeyini arttıran nedenler: 

• Hashimoto tiroiditi,  

• Graves hastalığı,  

• tiroid karsinomları,  

• İdiopatik miksödem,  

• Pernisiyöz anemi,  

• SLE,  

• Quervain subakut tiroiditinde anti-tiroglobulin  düzeyi yüksek görülebilir. 

•  Normal populasyonun % 10’unda düşük düzeyde yükseklik görülebilir.  
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Tiroglobulin düzeyi düşük olan hastalarda da anti-tiroglobulin düzeyine bakılmalıdır. Tiroglobulin antikorlarının varlığı, 

tiroglobulin ölçümünde interferansa neden olabilir. 

Numune alma: Kan örneği vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle 

alınmışsa sarı kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj 

edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması:   

Numune red nedenleri: Hastadan alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre bekletilmesi, uygun olmayan tüpte 

örnek alımı, aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 TİROİDPEROKSİDAZ ANTİKOR: 

Sinonim: ANTİ-TPO 

Çalışma zamanı: Her hafta Çarşamba ve Cuma günleri 

Sonuç verme zamanı: Çarşamba günü saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00’ ye kadar gelen 

numunelerin sonuçları saat 15:00 de, saat 12:00 den sonra gelen örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300 µL serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: ECLIA, MEIA 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

 kU/L < 34 

 

Kullanımı: Otoimmün tiroid hastalıklarının (Hashimoto tiroiditi, Graves hastalığı) tanısında kullanılır. Otoimmün tiroid 

hastalığı olan kişilerde hastalığın şiddeti ile korelasyon gösterir. Addison hastalığı, Tip I diabetes mellitus ve pernisiyöz 

anemi gibi bazı hastalıklarda da pozitif sonuçlar görülebilir. 

Numune alma: Kan örneği vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle 

alınmışsa sarı kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj 

edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması:   

Numune red nedenleri: Hastadan alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre bekletilmesi, uygun olmayan tüpte 

örnek alımı, aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 BETA-HCG: 

Sinonim: ß-HCG, Human Chorionic gonadotropin 
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Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir. Acil biyokimya olarak gelen örneklerin sonuçları laboratuar kan 

kabulü yapıldıktan 1,5 saat sonra verilir. 

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300 µL serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: ECLIA, MEIA 

Referans aralığı:  

 
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

Gebe olmayan, menopoz öncesindeki sağlıklı kadın U/L < 5,3 

Postmenopoz  sağlıklı kadın U/L < 8,3 

Erkek U/L < 2,6 

Gebelik haftası    U/L   

3. Hafta U/L 5,8 71,2 

4. Hafta U/L 9,5 750 

5. Hafta U/L 217 7138 

6. Hafta U/L 158 31795 

7. Hafta U/L 3697 163563 

8. Hafta U/L 32065 149571 

9. Hafta U/L 63803 151410 

10. Hafta U/L 46509 186977  

12. Hafta U/L 27832 210612 

14. Hafta U/L 13950 62530 

15. Hafta U/L 12039 70971 

16. Hafta U/L 9040 56451 

17. Hafta U/L 8175 55868 

18. Hafta U/L 8099 58176 

 

Kullanımı: İn vivo ve in vitro fertilizasyon hastaları ile bazı tümörlerin tanı ve takibinde kullanılır. 

BETA-HCG düzeyini arttıran nedenler: 

• Gebelik, 
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• Ektopik gebelik, 

• Mol hidatiform, 

• Testis tümörleri, 

• Overin germ hücreli tümörleri 

Numune alma: Kan örneği vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle 

alınmışsa sarı kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj 

edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması:   

Numune red nedenleri: Hastadan alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre bekletilmesi, uygun olmayan tüpte 

örnek alımı, aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 PROGESTERON: 

Sinonim: PROG, C-21 STEROİD, P4 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de  verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300  µL serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: ECLIA, MEIA 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

Erkek µg/L 0,2 1,4 

Kadın    

Foliküler faz µg/L 0,2 1,5 

Ovülasyon faz µg/L 0,8 3,0 

Lüteal faz µg/L 1,7 27 

Postmenopoz µg/L 0,1 0,8 

 

Kullanımı: Ovülasyon, Corpus luteum fonksiyonları, gebelikte plasental fonksiyonların değerlendirilmesinde; indüksiyon 

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

 

PROGESTERON düzeyini arttıran nedenler: 
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• Konjenital adrenal hiperplazi, 

• Lipoid overian tümörler, 

• Teka lütein kisti, 

• Molar gebelik, 

• Over koryoepiteliomalarda progesteron düzeyi artar. 

PROGESTERON düzeyini düşüren nedenler: 

• Abortus riski, 

• Primer ve sekonder hipogonadizm, 

• Kısa luteal faz sendromunda serum progesteron seviyesi düşer. 

Numune alma: Kan örneği vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle 

alınmışsa sarı kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj 

edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması:   

Numune red nedenleri: Hastadan alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre bekletilmesi, uygun olmayan tüpte 

örnek alımı, aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 PROLAKTİN: 

Sinonim: PRL 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300 µL serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: ECLIA, MEIA 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

Erkek µg/L 4,04 15,2 

Kadın µg/L 4,79 23,3 

Gebelik, 3. trimester µg/L 95 473 

 

Kullanımı:  

PROLAKTİN düzeyini arttıran nedenler: 
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• Prolaktin salgılayan tümörler, 

• Hipotalamo-pitüiter hastalıklar, 

• Primer hipotiroidizm, 

• Anoreksia nervoza, 

• Polikistik over sendromu, 

• Böbrek yetmezliği, 

• İnsülin kaynaklı hipoglisemi, 

• Adrenal yetmezliklerde serum prolaktin düzeyi artar. 

PROLAKTİN düzeyini düşüren nedenler: 

• Sheehan sendromunda serum prolaktin düzeyi azalır. 

Numune alma: Kan örneği vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle 

alınmışsa sarı kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj 

edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması: Uyku, stres, egzersiz, gebelik ve koitus sonrasında prolaktin düzeyi artar. Sirkadiyen ritmi 

olduğundan sabahları prolaktin düzeyi en üst düzeyde bulunur. Bu nedenle sabah kalktıktan 3-4 saat sonra prolaktin düzeyi 

için kan örneği verilmelidir. Ayrıca hastanın aç olması gereklidir.   

Numune red nedenleri: Hastadan alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre bekletilmesi, uygun olmayan tüpte 

örnek alımı, aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 TOTAL TESTESTERON: 

Sinonim:  

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300 µL serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: ECLIA, MEIA 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

Erkek µg/L 2,8 8 

Kadın µg/L 0,06 0,82 
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Kullanımı:  

TOTAL TESTESTERON düzeyini arttıran nedenler: 

• Adrenal hiperplazi, 

• Adrenokortikal tümörler, 

• Testiküler feminizasyon, 

• İdiopatik hirşutizm, 

• Virilizan over tümörlerinde serum total testesteron düzeyleri artar. 

TOTAL TESTESTERON düzeyini düşüren nedenler: 

• Down sendromu, 

• Primer ve sekonder hipogonadizm, 

• Üremi, 

• Myotonik distrofi, 

• Karaciğer yetmezliği, 

• Kriptorşitizm, 

• Puberte gecikmesinde serum total testesteron seviyesi düşer. 

 

Not: Serbest testesteron düzeyi testesteron taşıyıcı protein olan SHBG konsantrasyonlarındaki değişimlerden etkilenmez.       

Bu nedenle SHBG düzeyinin düşük (Hipertiroidizm, gebelik, oral konraseptif kullanımı vb.) ve yüksek olduğu 

(Hipotiroidizm, androjen eksikliği, obesite vb.) durumlarda Serbest testesteron düzeyini ölçmek, total testesterondan daha 

anlamlıdır.  

 

Numune alma: Kan örneği vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle 

alınmışsa sarı kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj 

edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması: Total testesteronun sirkadiyen ritmi vardır. Sabah saat 07:00 civarında en yüksek seviyelere 

ulaşır. Akşam saat 20:00 civarında ise en düşük seviyelere geriler. Egzersiz sonrası total testesteron konsantrasyonunda 

artış olur. İmmobilizasyon ve glukoz yüklemesi sonrasında düşer. 50 Yaş üzerinde progresif düşüş olur.   

Numune red nedenleri: Hastadan alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre bekletilmesi, uygun olmayan tüpte 

örnek alımı, aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 DEHİDROEPİANDROSTERON SÜLFAT: 

Sinonim: DHEA-S, DHEA-SO4, DHEA SÜLFAT 

Çalışma zamanı: Her gün 
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Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300 µL serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: ECLIA, MEIA 

Referans aralığı:  

 

 
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

Kadın    

10-14 µg/dL 33.9 280 

15-19 µg/dL 65.1 368 

20-24 µg/dL 148 407 

25-34 µg/dL 98.8 340 

35-44 µg/dL 60.9 337 

45-54 µg/dL 35.4 256 

55-64 µg/dL 18.9 205 

65-74 µg/dL 9.40 246 

≥ 75 µg/dL 12.0 154 

Erkek    

10-14 µg/dL 24.4 247 

15-19 µg/dL 70.2 492 

20-24 µg/dL 211 492 

25-34 µg/dL 160 449 

35-44 µg/dL 88.9 427 

45-54 µg/dL 44.3 331 

55-64 µg/dL 51.7 295 

65-74 µg/dL 33.6 249 

≥ 75 µg/dL 16.2 123 

Çocuk    

< 1 hafta µg/dL 108 607 

1-4 hafta µg/dL 31.6 431 
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1-12 ayda µg/dL 3.4 124 

1-4 yaş µg/dL 0.47 19.4 

5-9 yaş µg/dL 2.8 85.2 

 

 

Kullanımı: Androjen eksiklik ve fazlalığının değerlendirilmesinde kullanılır. Testesteron ve androstenedion ile beraber 

değerlendirilmelidir. 

DHEA-S düzeyinin araştırıldığı nedenler: 

• Hirşutizm, 

• Amenore, 

• Konjenital adrenal hiperplazi, 

• Adrenal karsinomalar, 

• Polikistik over sendromu durumlarında serum DHEA-S düzeyi araştırılır. 

Numune alma: Kan örneği vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle 

alınmışsa sarı kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj 

edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması:  

Numune red nedenleri: Hastadan alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre bekletilmesi, uygun olmayan tüpte 

örnek alımı, aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 FOLLİKÜL SİTİMÜLAN HORMON: 

Sinonim: FSH, FOLLİTROPİN, PİTÜİTER GONADOTROPİN 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300 µL serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: ECLIA, MEIA 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

Erkek U/L 1,5 12,4 

Kadın    
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Foliküler faz U/L 3,5 12,5 

Ovülasyon faz U/L 4,7 21,5 

Lüteal faz U/L 1,7 7,7 

Postmenopoz U/L 25,8 134,8 

 

Kullanımı: Hipofiz fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Özellikle primer ve sekonder over yetmezliğinin 

ayırıcı tanısında değerlidir.  

FSH düzeyini arttıran nedenler: 

• Primer gonadal yetmezlik, 

• Overian ve testiküler agenezis, 

• Turner ve Kleinfelter sendromu, 

• Kastrasyon, 

• Alkolizm, 

• Menapoz, 

• Orşit serum FSH düzeylerinde artışa neden olur. 

FSH düzeyini düşüren nedenler: 

• Anterior hipofiz hipofonksiyonu, 

• Hipotalamik hastalıklar, 

• Gebelik, 

• Anoreksia nervoza, 

• Polikistik over sendromu, 

• Hemakromatozis, 

• Orak hücreli anemi, 

• Hiperprolaktinemi, 

• Östrojen ve androjenler ile tedavi durumlarında serum FSH düzeyi düşer. 

Numune alma: Kan örneği vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle 

alınmışsa sarı kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj 

edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması:  

Numune red nedenleri: Hastadan alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre bekletilmesi, uygun olmayan tüpte 

örnek alımı, aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 LÜTEİNİZAN HORMON: 

Sinonim: LH, LUTOTROPİN 
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Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300 µL serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: ECLIA, MEIA 

Referans aralığı:  

 
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

Erkek U/L 1,7 8,6 

Kadın    

Foliküler faz U/L 2,4 12,6 

Ovülasyon faz U/L 14 95,6 

Lüteal faz U/L 1 11,4 

Postmenopoz U/L 7,7 58,5 

 

Kullanımı: Hipotalamik ve pitüiter fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Özellikle primer ve sekonder gonodal 

yetmezliğinin ayırıcı tanısında değerlidir.  

LH düzeyini arttıran nedenler: 

• Primer gonadal yetmezlik, 

• PKOS, 

• Postmenapozda serum LH düzeyleri artar. 

LH düzeyini düşüren nedenler: 

• Pitüiter veya hipotalamik zedelenme 

• Kallman sendromu ( İzole gonadotropik yetmezlik), 

• Anoreksia nervoza, 

• Stres, 

• Malnütrisyon, 

• Kronik hastalık durumlarında serum LH düzeylerinde artış olur.  

Numune alma: Kan örneği vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle 

alınmışsa sarı kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj 

edilmelidir.  
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Hastanın hazırlanması: Diurnal varyasyonu vardır. Özellikle pubertede uykuda salınan LH miktarı daha fazladır. 

Numune red nedenleri: Hastadan alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre bekletilmesi, uygun olmayan tüpte 

örnek alımı, aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 ESTRADİOL: 

Sinonim: E2, 17-ß-ESTRADİOL 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300 µL serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: ECLIA, MEIA 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

Erkek ng/L 25,8 60,7 

Kadın ng/L   

Foliküler faz ng/L 12,4 233 

Ovülasyon faz ng/L 41,0 398 

Lüteal faz ng/L 22,3 341 

Postmenopoz ng/L 5 138 

Kullanımı: İnsanda en potent endojen östrojendir. Puberte, prekoks, amenore, ovülasyon indüksiyonunun takibi ve 

erkeklerde jinekomastinin değerlendirilmesinde kullanılır. 

Numune alma: Kan örneği vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle 

alınmışsa sarı kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj 

edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması:  

Numune red nedenleri: Hastadan alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre bekletilmesi, uygun olmayan tüpte 

örnek alımı, aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 FERRİTİN: 

Sinonim: FERR, 

Çalışma zamanı: Her gün 
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Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir 

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300 µL serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: ECLIA, MEIA 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

Erkek  (20-60 Yaş) µg/L 30 400 

Kadın (17-60 Yaş) µg/L 13 150 

 

Kullanımı: Demir eksikliği anemisi, kronik hastalık anemisi, talasemi, hemakromatozis ve demir yükleme tedavisinin 

takibinde kullanılır. Karaciğer hastalıklarının varlığında demir eksikliği olmasına rağmen ferritin normal düzeylerde 

bulunabilir. Ayrıca akut faz reaktanıdır. 

Numune alma: Kan örneği vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle 

alınmışsa sarı kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj 

edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması:  

Numune red nedenleri: Hastadan alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre bekletilmesi, uygun olmayan tüpte 

örnek alımı, aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 VİTAMİN B 12: 

Sinonim: VİT-B12, SİYANOKOBALAMİN 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300 uml serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: ECLIA, MEIA 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 
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 ng/L 197 771 

 

Kullanımı: Hematopoezis, ve normal noronal fonksiyonlar için VİT B12 gereklidir. 

VİTAMİN B12 düzeyini arttıran nedenler: 

• Kronik böbrek yetmezliği, 

• Konjenital kalp yetmezliği, 

• Diabetes mellitus, 

• AML, 

• KML, 

• Lökositoz, 

• Polistemia vera, 

• Karaciğer hastalıkları, 

• Protein malnütrisyonunda serum VİT B12 düzeyi artar. 

VİTAMİN B12 düzeyini düşüren nedenler: 

• İntrensek faktör eksikliği, 

• Malabsorbsiyon, 

• Vejetaryan beslenmede VİT B12 düzeyi düşer. 

Numune alma: Kan örneği vakumlu sarı  veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle 

alınmışsa sarı kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj 

edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması:  

Numune red nedenleri: Hastadan alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre bekletilmesi, uygun olmayan tüpte 

örnek alımı, aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 FOLİK ASİT: 

Sinonim: FOLAT 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de  verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300 uml serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: ECLIA, MEIA 
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Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

 µg/L 4,6 18,7 

 

Kullanımı: Folat eksiklğinin tanı ve tedavisinin takibinde, megaloblastik ve makrositik anemilerin de değerlendirilmesinde 

kullanılır. 

FOLİK ASİT düzeyini arttıran nedenler: 

• Vejeteryan diyet alımında folik asit düzeyi artar 

FOLİK ASİT düzeyini düşüren nedenler: 

• Diyetle folat alımının azalması, 

• Hemodiyaliz, 

• Malabsorbsiyon, 

• Gebelik, 

• Kronik alkolizm, 

• Fenitoin vb. ilaçlar serum folik asit düzeyini düşürür. 

Numune alma: Kan örneği vakumlu sarı  veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle 

alınmışsa sarı kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj 

edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması:  

Numune red nedenleri: Hastadan alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre bekletilmesi, uygun olmayan tüpte 

örnek alımı, aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 CA 125: 

Sinonim:  

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300 uml serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: ECLIA, MEIA 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 
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  kU/L < 35 

 

Kullanımı: Özelikle over malignitelerinin takibinde kullanılan bir tümör markeridir. Toplumda sağlıklı kimselerin % 

1’inde serum CA 125 düzeyi yüksektir. Bu nedenle tarama amaçlı çalışılmamalı daha çok takip parametresi olarak 

kullanılmalıdır. 

CA 125 düzeyini arttıran nedenler: 

• Seröz, endometrial, şeffaf hücreli ve undiferansiye over karsinomları, 

• Endometrium veya fallop türlerinin adenokarsinomları, 

• Bazı nonjinekolojik maligniteler, 

• Hamilelik, 

• menstrüasyon, 

• Peritonal veya plevral inflamasyon, 

• Over kistleri, 

• Endometriozis durumlarında serum CA 125 düzeyi artar. 

Numune alma: Kan örneği vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle 

alınmışsa sarı kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj 

edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması:  

Numune red nedenleri: Hastadan alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre bekletilmesi, uygun olmayan tüpte 

örnek alımı, aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 CA 15-3: 

Sinonim:  

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300 uml serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: ECLIA, MEIA 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

  kU/L < 25 
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Kullanımı: Meme kanserli hastaların tanı, rekürrens ve tedavi takibinde kullanılır. Tarama amaçlı çalışılmamalı daha çok 

takip parametresi olarak kullanılmalıdır. 

CA 15-3 düzeyini arttıran nedenler: 

• Metastatik meme kanserleri, 

• Bazı maligniteler (pankreas, akciğer, karaciğer, over, kolon vb.), 

• Hepatit, 

• Siroz, 

• Sarkoidoz, 

• Tüberküloz, 

• SLE gibi durumlarda serum CA15-3 düzeyi artar. 

Numune alma: Kan örneği vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle 

alınmışsa sarı kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj 

edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması:  

Numune red nedenleri: Hastadan alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre bekletilmesi, uygun olmayan tüpte 

örnek alımı, aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 CA 19-9: 

Sinonim:  

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300 uml serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: ECLIA, MEIA 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

  kU/L < 39 

 

Kullanımı: Tüm gastrointestinal sistem kanserli hastaların tanı, rekürrens ve tedavi takibinde kullanılır. Tarama amaçlı 

çalışılmamalı daha çok takip parametresi olarak kullanılmalıdır. Pankreatik kanserlerde sensitivitesi %70-80’dir.CA 19-9 
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düzeyi ile tümör kitlesi arasında ilişki yoktur. Ca 19-9 testi CEA testi ile beraber kullanıldığında mide kanseri rekürrensinin 

tespitinde sensitivitesi  % 94’e kadar yükselir. 

CA 19-9 düzeyini arttıran nedenler: 

• Pankreatik kanserler, 

• Kolanjikarsinomlar, 

• Kolon kanserleri, 

• Adenokarsinomalar, 

• Kronik pankreatit, 

• Kolanjit, 

• Siroz vb. gibi durumlarda serum CA 19-9 düzeyi artar. 

Numune alma: Kan örneği vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle 

alınmışsa sarı kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj 

edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması:  

Numune red nedenleri: Hastadan alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre bekletilmesi, uygun olmayan tüpte 

örnek alımı, aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 CEA: 

Sinonim: KARSİNOEMBRİYONİK ANTİJEN  

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300 uml serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: ECLIA, MEIA 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

 Sigara kullanmayanlar (20-69 Yaş) µg/L < 3,8 

Sigara kullanmayanlar (40-69 Yaş) µg/L < 5,0 

Sigara kullanıcıları (20-69 Yaş) µg/L < 5,5 

Sigara kullanıcıları (40-69 Yaş) µg/L < 6,5 
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Kullanımı: Tarama testi olarak kullanılmamalıdır. 

CEA düzeyini arttıran nedenler: 

• Kolon kanserleri, 

• Over kanserleri, 

• Meme kanserleri, 

• Karaciğer kanserleri, 

• Pankreas kanserleri, 

• Rektum kanserleri, 

• Prostat kanserleri, 

• Mide kanserleri, 

• Bening karaciğer hastalıkları, 

• Ülseratif kolit, 

• Polipozis, 

• Bening meme hastalıkları, 

• Pulmoner enfeksiyonlar, 

• Amfizem, 

• Böbrek yetmezlikleri, 

• Sigara kullanımı gibi nedenlerle serum CEA düzeyi artar. 

Numune alma: Kan örneği vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle 

alınmışsa sarı kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj 

edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması:  

Numune red nedenleri: Hastadan alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre bekletilmesi, uygun olmayan tüpte 

örnek alımı, aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 ALFA-FETOPROTEİN: 

Sinonim: AFP 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300 uml serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 
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Çalışma yöntemi: ECLIA, MEIA 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

 kU/L ≤ 5,8 

 

Kullanımı: Hepatocellüler ve germ hücreli (nonseminomlar) karsinomlarda kullanılan bir tümör belirleyicisidir. Özellikle 

hepatocellüler karsinomlarda prognozun ve tedavinin etkinliğinin takibinde değerlidir. Germ hücreli karsinomların 

sınıflandırılması ve derecelendirilmesinde hCG ile beraber kullanılır. Diğer bazı kanserlerde de (pankreas, mide, kolon, 

akciğer vb. gibi) AFP düzeyi yükselebilir. Ayrıca siroz, hepatit ve alkolik karaciğer hastalığı gibi bening durumlarda da 

serum AFP düzeyi yükselebilir. Gebelik sırasında maternal AFP ölçümü önemlidir. Gebelikte maternal AFP 12. haftadan 

sonra artmaya başlar.  

Numune alma: Kan örneği vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle 

alınmışsa sarı kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj 

edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması:  

Numune red nedenleri: Hastadan alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre bekletilmesi, uygun olmayan tüpte 

örnek alımı, aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 TOTAL PROSTAT SPESİFİK ANTİJEN: 

Sinonim: TPSA 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300 uml serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: ECLIA, MEIA 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

<40 Yaş µg/L < 1,4 

40-49 µg/L < 2,0 

50-59 µg/L < 3,1 

60-69 µg/L < 4,1 
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≥70 µg/L < 4,4 

 

Kullanımı: Prostat hastalıklarının tanı ve takibinde kullanılır. Özellikle prostat karsinomları ve bening prostat 

hiperplazisinde değeri büyüktür. 

 TOTAL PSA düzeyini arttıran nedenler: 

• Prostat karsinomları, 

• Bening prostat hiperplazisi, 

• Prostatit, 

• Prostat enfarktları, 

Numune alma: Kan örneği vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle 

alınmışsa sarı kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj 

edilmelidir. Rektal muayene sonrası ve sonda uygulamalarından sonra numune almak için 72 saat beklenmelidir. 

Hastanın hazırlanması: PSA değerleri günden güne değişebilir ve yaşa göre artar. Supin pozisyonda PSA düzeyinde 

düşüş olur. Prostat manüplasyonu PSA düzeyinde artışa neden olur. 

Numune red nedenleri: Hastadan alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre bekletilmesi, uygun olmayan tüpte 

örnek alımı, aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 SERBEST PROSTAT SPESİFİK ANTİJEN: 

Sinonim: FPSA 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300 uml serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: ECLIA, MEIA 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

 µg/L 0,1 1 

 

Kullanımı: Prostat hastalıklarının tanı ve takibinde kullanılır. Özellikle prostat karsinomları ve bening prostat 

hiperplazisinde değeri büyüktür. 

SERBEST PSA düzeyini arttıran nedenler: 
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• Prostat karsinomları, 

• Bening prostat hiperplazisi, 

• Prostatit, 

• Prostat enfarktları, 

Numune alma: Kan örneği vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle 

alınmışsa sarı kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj 

edilmelidir. Rektal muayene sonrası ve sonda uygulamalarından sonra numne almak için 72 saat beklenmelidir. 

Hastanın hazırlanması: PSA değerleri günden güne değişebilir ve yaşa göre artar. Supin pozisyonda PSA düzeyinde 

düşüş olur. Prostat manüplasyonu PSA düzeyinde artışa neden olur. 

Numune red nedenleri: Hastadan alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre bekletilmesi, uygun olmayan tüpte 

örnek alımı, aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 SERBEST PSA/TOTAL PSA: 

Sinonim: FPSA/TPSA, f/t PSA 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300 uml serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: ECLIA, MEIA 

Referans aralığı:  
 BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

MALİGNİTE LEHİNE  % < 15 

MALİGNİTE VE BENİNG 

OLAYLARIN ÇAKIŞTIĞI 

ARALIK 

% 15 23 

BENİNG LAHİNE % > 23 

 

Kullanımı: Prostat hastalıklarının tanı ve takibinde kullanılır. Özellikle prostat karsinomları ve bening prostat 

hiperplazisinde değeri büyüktür. 

SERBEST PSA/ TOTAL PSA düzeyini arttıran nedenler: 

• Prostat karsinomları, 
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• Bening prostat hiperplazisi, 

• Prostatit, 

• Prostat enfarktları, 

Numune alma: Kan örneği vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle 

alınmışsa sarı kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj 

edilmelidir. Rektal muayene sonrası ve sonda uygulamalarından sonra numne almak için 72 saat beklenmelidir. 

Hastanın hazırlanması: PSA değerleri günden güne değişebilir ve yaşa göre artar. Supin pozisyonda PSA düzeyinde 

düşüş olur. Prostat manüplasyonu PSA düzeyinde artışa neden olur. 

Numune red nedenleri: Hastadan alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre bekletilmesi, uygun olmayan tüpte 

örnek alımı, aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 TROPONİN T: 

Sinonim: TnT, TROP T 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir. Acil biyokimya olarak gelen örneklerin sonuçları laboratuar kan 

kabulü yapıldıktan 1,5 saat sonra verilir. 

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300 uml serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: ECLIA, MEIA 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

Negatif ng/L 0 14 

Düşük düzeyde risk ng/L 14 100 

Yüksek düzeyde risk ng/L > 100 

 

Kullanımı: Akut MI tanısında kullanılır. Sensitivitesi Troponin I ya göre daha yüksektir. AMI’dan 2-6 saat sonra yükselir 

ve 24 saat civarında pik yapar. Yükselme 6 gün sürebilir. 20 gün boyunca yüksek kalır. 

TROPNİN T düzeyini arttıran nedenler: 

• Akut MI, 

• Unstabile anjina, 

• PTCA, 
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• Myokardit gibi nedenlerle serum Troponin T düzeyi yükselir. 

Numune alma: Kan örneği vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle 

alınmışsa sarı kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj 

edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması:  

Numune red nedenleri: Hastadan alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre bekletilmesi, uygun olmayan tüpte 

örnek alımı, aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 PARATİROİD HORMON (İNTAKT): 

Sinonim: PTH, PARTHYRİN, PARATHORMON 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300 uml serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: ECLIA 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

 ng/L 15 65 

 

Kullanımı: Sadece intakt olan PTH molekülleri ölçülür. Primer hiperparatiroidizm ile malignite kaynaklı hiperkalseminin 

ayırıcı tanısında kullanılır. İyonize kalsiyum tarafından regüle edilmektedir. 

Numune alma: Kan örneği vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle 

alınmışsa sarı kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj 

edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması:  

Numune red nedenleri: Hastadan alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre bekletilmesi, uygun olmayan tüpte 

örnek alımı, aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 İNSÜLİN: 

Sinonim: Her hafta Çarşamba ve Cuma günleri 

Çalışma zamanı:  
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Sonuç verme zamanı: Çarşamba günü saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00’ ye kadar gelen 

numunelerin sonuçları saat 15:00 de, saat 12:00 den sonra gelen örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300 uml serum. 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: ECLIA, MEIA 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

 mU/L 2,6 24,9 

Tokluk mU/L 16 166 

   

Kullanımı: Tip I ve II diabetes mellitus, hipoglisemi, insülinoma ve insülin rezistan diabetin değerlendirilmesinde 

kullanılır. 

İNSÜLİN düzeyini arttıran nedenler: 

• İnsülinoma, 

• Reaktif hipoglisemi, 

• Fazla insülin alınması, 

• Cushing sendromu, 

• Tip I diabetes mellitus, 

• Feokromasitoma, 

• Akromegali gibi durumlarda serum insülin düzeyi artar. 

İNSÜLİN düzeyini düşüren nedenler: 

• Pankreas ß hücre harabiyetinde serum insülin düzeyi düşer. 

Numune alma: Kan örneği vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle 

alınmışsa sarı kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj 

edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması: Klinisyenin isteğine göre açlık veya tokluk çalışılabilir. Açlık serum seviyesi isteniyorsa 8-12 

saatlik açlık gereklidir. Ayrıca hasta oral antidiabetik ilaç ve insülin almamış olmalıdır. 

Numune red nedenleri: Hastadan alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre bekletilmesi, uygun olmayan tüpte 

örnek alımı, aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 KORTİZOL: 

Sinonim: HİDROKORTİZON, COMPOUND F 
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Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 300 uml serum veya EDTA’lı plazma 

Numune kabı: Serum için sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. Plazma için mor kapaklı EDTA’lı 

tüpler 

Çalışma yöntemi: ECLIA, MEIA 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

Sabah  (06:00-10:00) µg/dL 6,02 18,4 

Öğleden sonra (16:00-20:00) µg/dL  2,68 10,5 

 

Kullanımı: Hipotalamus-hipofiz-adrenal korteks aksının değerlendirilmesinde kullanılır. Akut stres, alkolizm, depresyon 

ve bazı ilaçlar diurnal varyasyonu bozarak bazal düzeyi etkileyebilir. 

KORTİZOL düzeyini arttıran nedenler: 

• Cushing hastalığı, 

• Adrenal adenom, 

• Adrenal karsinom, 

• Ektopik ACTH sendromu, 

• Gebelik, 

• Eksternal östrojen kullanımı gibi nedenlerle serum kortizol düzeyi artar. 

KORTİZOL düzeyini düşüren nedenler: 

• Addison hastalığı, 

• Konjenital adrenal hiperplazi, 

• Hipopitüiterizmde serum kortizol düzeyi düşer. 

Numune alma: Kan örneği vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere vakumlu tüp iğnesi ile alınmalıdır. Enjektörle 

alınmışsa sarı kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj 

edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması: Diurnal varyasyonu olduğundan kan alma saati önemlidir. Sabah saat 06:00 ile saat 08:00 

arasında maksimum düzeye ulaşır. Öğleden sonra saat 16:00 da ise minimum düzeylerdedir. Numunenin alındığı saat kayıt 

edilmelidir. 
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Numune red nedenleri: Hastadan alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre bekletilmesi, uygun olmayan tüpte 

örnek alımı, aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

  VİTAMİN D3 (25 OH): 

Sinonim: 25-Hidroksi kolekalsiferol; 25 (OH) Kalsiferol; Kalsiferol 

Çalışma zamanı: Her hafta Çarşamba ve Cuma günleri 

Sonuç verme zamanı: Çarşamba günü saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00’ ye kadar gelen 

numunelerin sonuçları saat 15:00 de, saat 12:00 den sonra gelen örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 200 µL  

Numune kabı: Kırmızı kapaklı jelli tüp 

Çalışma yöntemi: ECLIA 

Referans aralığı:  
 BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

Ciddi eksiklik µg/L  <20 

Eksiklik µg/L 20 30 

Optimal düzey µg/L 30 80 

Toksisite ihtimali µg/L  >80 

Kullanımı: Kalsiyum ve fosfor metabolizması için çok önemlidir. Plazma düzeyi, kişinin diyetle aldığı D vitamini 

düzeyini gösterir. Diyetle yetersiz alınması, bazı karaciğer hastalıkları, Vit D 25 hidroksilaz enzim aktivitesinin azalması 

ve nontropik sprue’ya bağlı malabsorbsiyonlarda serum Vitamin D düzeyi azalır. 

Numune red nedenleri: Aşırı hemoliz, lipemi, ikter. 

 

 ACTH (ADRENOKORTİKOTROPİK HORMON) 

Sinonim: Kortikotropin 

Çalışma zamanı: Her hafta Çarşamba ve Cuma günleri (Yalnızca Haliliye  Ek Bina) 

Sonuç verme zamanı: Çarşamba günü saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00’ ye kadar gelen 

numunelerin sonuçları saat 15:00 de, saat 12:00 den sonra gelen örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir. 

Numune türü: EDTA’lı plazma 

Numune miktarı: 300 µL  

Numune kabı: Mor kapaklı tüp 

Çalışma yöntemi: ECLIA 
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Referans aralığı:  

Sabah  (07:00-10:00) BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

 ng/L 7,2 63,3 

Kullanımı: Pitüiter bez foksiyonunu gösterir. Hiperkortizolizm (Cushing Sendromu, ektopik ACTH sendromu ve ektopik 

CRH salınımı), hipokortizolizm (Addison Hastalığı, sekonder adrenal yetmezlik, hipotalamik yetmezlik), konjenital 

adrenal hiperplazi ve adrenal karsinomların ayırıcı tanısında kullanılır. 

Numune red nedenleri: Aşırı hemoliz, lipemi, ikter. 

 

 

 MAKROPROLAKTİN 

Sinonim: MakroPRL 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü: Serum 

Numune miktarı: 500 µL  

Numune kabı: Kırmızı kapaklı jelli tüp 

Çalışma yöntemi: ECLIA 

Referans aralığı:  

Monomerik prolaktin oranı > % 50 Makroprolaktin yok 

Monomerik prolaktin oranı %40-50 Sınırda 

Monomerik prolaktin oranı < %40 Makroprolaktin var 

Kullanımı: Prolaktin konsantrasyonunun yüksek bulunmasına rağmen, klinik ve radyolojik olarak hiperprolaktinemi 

olasılığını düşündüren bulgular sergilemeyen hastalarda, biyolojik olarak aktivite gösteren monomerik prolaktin oranının 

belirlenmesi amacıyla kullanılır. 

 

 Anti CCP 

Sinonim: CCP; Cyclic citrullinated peptide antibody 

Çalışma zamanı: Hergün  (Yalnızca Haliliye Ek Bina) 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü: Serum. 
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Numune miktarı: 16µL 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: ECLIA 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

 U/mL 0 ≥17 

 

Kullanımı:RA tanısında kullanılır. Anti-CCP’nin RA tanısında spesifitesi %96, sensitivitesi ise %78’dir. Özellikle erken 

tanıda çok değerlidir. Çünkü hastaların %70’inde erken evrede pozitifleşir. Ayrıca seronegatif RA’lerin %30-40’ında da 

anti-CCP pozitifliği görülmektedir. Anti-CCP pozitifliğinin erozif hastalık için bir gösterge olduğu da belirtilmektedir. 

 

 C-Peptit 

Sinonim: İnsülin C-Peptit; CPR; Connecting peptide; Peptit reaktivitesi 

Çalışma zamanı:  Hergün (Yalnızca Merkez Bina) 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 20µL 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: ECLIA 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

 ng/mL 1,10 4,40 

 

Kullanımı: Eksojen olarak verilen insüline karşı antikor oluştuğunda, insülin düzeylerinin hesaplanması. 

Uygunsuz insülin kullanımına bağlı gelişen hipoglisemi tanısında; bu tür olguda yüksek serum insülin düzeyleri, düşük C-

peptit düzeyleri saptanır. 

Arttığı durumlar: 

• İnsülinoma 

• Tip 2 DM 

 

Azaldığı durumlar: 

• Eksojen insülin uygulaması (ör., faktisyöz hipoglisemi) 

• Tip 1 DM 
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Hastanın hazırlanması: Numune alınması için 10 saatlik sabah açlığı gereklidir. 

Numune red nedenleri: Aşırı hemoliz, lipemi, ikter. 

 

 Büyüme Hormonu  

Sinonim: hGH; Somatotropin; STH 

Çalışma zamanı: Hergün (Yalnızca Merkez Bina) 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü: Serum. 

Numune miktarı: 40µL 

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: ECLIA 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

 pg/mL   

 

Arttığı durumlar: 

• Hipofizer jigantizm 

• Akromegali 

• Laron tipi cücelik (defektif GH reseptörü) 

• Ektopik GH salgılanması (mide ve ac.  neoplazmı) 

• Malnütrisyon 

• Böbrek yetmezliği 

• Siroz 

• Stres, egzersiz, uzamış açlık 

• Kötü kontrollü DM 

• Anoreksiya nevroza 

 

Azaldığı durumlar: 

• Hipofizer tip cücelik 

• Hipopituitarizm 

• Adrenokortikal hiperfonksiyon 

Numune red nedenleri: Aşırı hemoliz, lipemi, ikter. 
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 Takrolimus 

Sinonim: FK506 

Çalışma zamanı: Pazartesi ve Çarşamba günleri (Yalnızca Merkez bina) 

Sonuç verme zamanı:  Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir.  

Numune türü: Plazma 

Numune miktarı: 300µL 

Numune kabı: K2 EDTA’lı veya K3 EDTA’lı  tüp (mor kapaklı tüp). 

Çalışma yöntemi: ECLIA 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

 ng/mL 5 20 

 

Kullanımı: İlaç düzryinin takibinde kullanılır. 

Numune alma: Hastanın son ilaç kullanma zamanı ve dozu belirtilmelidir. 

 

İLAÇ VE BAĞIMLILIK MADDE TESTLERİ 

 DİGOKSİN: 

Sinonim:  

Çalışma zamanı: Örnek geldiği zaman çalışılır. 

Sonuç verme zamanı: Aynı gün sonuç verilir. 

Numune türü: Serum 

Numune miktarı: 500 uml  

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: Nefelometrik, ECLIA, FPIA 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

TERAPÖTİK KONSANTRASYON µg/L 0,90 2,0 

TOKSİK KONSANTRASYON µg/L > 2,0 

 

Kullanımı: İlaç düzeyi takibinde kullanılır. 

Numune alma: Kan örneği vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere alınmalıdır. Kan örneği enjektörle alınmışsa sarı 

kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir.  
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Hastanın hazırlanması: Son dozdan 8-12 saat sonra örnek alınmalııdr. Hastanın son ilaç kullanma zamanı ve dozu 

belirtilmelidir. 

Numune red nedenleri: Hastadan alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre bekletilmesi, uygun olmayan tüpte 

örnek alımı, aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 FENİTOİN: 

Sinonim: DİFENİLHİDANTOİN, EPDANTOİN 

Çalışma zamanı:  Örnek geldiği zaman çalışılır. 

Sonuç verme zamanı: Aynı gün sonuç verilir.  

Numune türü: Serum 

Numune miktarı: 500 uml  

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: Nefelometrik, ECLIA, FPIA 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

TERAPÖTİK KONSANTRASYON mg/L 10 20 

TOKSİK KONSANTRASYON mg/L > 20 

 

Kullanımı: İlaç düzeyi takibinde kullanılır. 

Numune alma: Kan örneği vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere alınmalıdır. Kan örneği enjektörle alınmışsa sarı 

kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması: Son dozdan 8-12 saat sonra örnek alınmalııdr. Hastanın son ilaç kullanma zamanı ve dozu 

belirtilmelidir. 

Numune red nedenleri: Hastadan alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre bekletilmesi, uygun olmayan tüpte 

örnek alımı, aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 VALPROİK ASİT: 

Sinonim:  

Çalışma zamanı: Örnek geldiği zaman çalışılır. 

Sonuç verme zamanı: Aynı gün sonuç verilir. 

Numune türü: Serum 

Numune miktarı: 500 uml  

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: Nefelometrik, ECLIA, FPIA 

Referans aralığı:  
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YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

TERAPÖTİK KONSANTRASYON mg/L 50 100 

TOKSİK KONSANTRASYON mg/L > 100 

 

Kullanımı: İlaç düzeyi takibinde kullanılır. 

Numune alma: Kan örneği vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere alınmalıdır. Kan örneği enjektörle alınmışsa sarı 

kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması: Son dozdan 8-12 saat sonra örnek alınmalııdr. Hastanın son ilaç kullanma zamanı ve dozu 

belirtilmelidir. 

Numune red nedenleri: Hastadan alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre bekletilmesi, uygun olmayan tüpte 

örnek alımı, aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 KARBAMEZAPİN: 

Sinonim: TEGRATOL 

Çalışma zamanı: Örnek geldiği zaman çalışılır. 

Sonuç verme zamanı: Aynı gün sonuç verilir. 

Numune türü: Serum 

Numune miktarı: 500 uml  

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: Nefelometrik, ECLIA, FPIA 

Referans aralığı:  
YAŞ BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

TERAPÖTİK KONSANTRASYON mg/L 4 10 

TOKSİK KONSANTRASYON mg/L > 15 

 

Kullanımı: İlaç düzeyi takibinde kullanılır. 

Numune alma: Kan örneği vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere alınmalıdır. Kan örneği enjektörle alınmışsa sarı 

kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması: Son dozdan 8-12 saat sonra örnek alınmalııdr. Hastanın son ilaç kullanma zamanı ve dozu 

belirtilmelidir. 

Numune red nedenleri: Hastadan alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre bekletilmesi, uygun olmayan tüpte 

örnek alımı, aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 LİTYUM: 

Sinonim:  
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Çalışma zamanı: Örnek geldiği zaman çalışılır. 

Sonuç verme zamanı: Aynı gün sonuç verilir. 

 Numune türü: Serum 

Numune miktarı: 500 uml  

Numune kabı: Sarı kapaklı jelli tüpler veya kırmızı kapaklı steril boş tüpler. 

Çalışma yöntemi: ISE 

Referans aralığı:  
 BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

TERAPÖTİK KONSANTRASYON mmol/L 0,6 1,2 

TOKSİK KONSANTRASYON mmol/L > 2,00 

 

Kullanımı: İlaç düzeyi takibinde kullanılır. 

Numune alma: Kan örneği vakumlu sarı veya kırmızı kapaklı tüplere alınmalıdır. Kan örneği enjektörle alınmışsa sarı 

kapaklı tüpe iğne çıkarıldıktan sonra yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alınan kan geciktirilmeden santrafüj edilmelidir.  

Hastanın hazırlanması: Son dozdan 8-12 saat sonra örnek alınmalııdr. Hastanın son ilaç kullanma zamanı ve dozu 

belirtilmelidir. 

Numune red nedenleri: Hastadan alınan kan örneğinin santrafüj edilmeden uzun süre bekletilmesi, uygun olmayan tüpte 

örnek alımı, aşırı lipemik, ikterik, hemolizli ve yetersiz örneklerden dolayı numune reddedilir. 

 

 AMFETAMİN: 

Sinonim: Ectasy; methylendioxymetamphetamin; methylendioxyamphetamin 

Çalışma zamanı: Her hafta Çarşamba ve Cuma günleri 

Sonuç verme zamanı: Aynı gün sonuç verilir. 

Numune türü: İdrar 

Numune miktarı: 13 µL 

Numune kabı: İdrar tüpü 

Çalışma yöntemi: EMIT 

Referans aralığı: Pozitif ya da negatif 

 

 OPİAT: 

Sinonim: Morphine, codeine, heroin 

Çalışma zamanı: Her hafta Çarşamba ve Cuma günleri 

Sonuç verme zamanı: Aynı gün sonuç verilir. 

Numune türü: İdrar 

Numune miktarı: 12 µL 
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Numune kabı: İdrar tüpü 

Çalışma yöntemi: EMIT 

Referans aralığı: Pozitif ya da negatif 

 

 KANABİNOİD: 

Sinonim: Marijuana 

Çalışma zamanı: Her hafta Çarşamba ve Cuma günleri 

Sonuç verme zamanı: Aynı gün sonuç verilir. 

Numune türü: İdrar 

Numune miktarı: 13 µL 

Numune kabı: İdrar tüpü 

Çalışma yöntemi: EMIT 

Referans aralığı: Pozitif ya da negatif 

 

 BENZODİAZEPİN: 

Sinonim: 

Çalışma zamanı: Her hafta Çarşamba ve Cuma günleri 

Sonuç verme zamanı: Aynı gün sonuç verilir. 

Numune türü: İdrar 

Numune miktarı: 10 µL 

Numune kabı: İdrar tüpü 

Çalışma yöntemi: EMIT 

Referans aralığı: Pozitif ya da negatif 

 

 KOKAİN: 

Sinonim: 

Çalışma zamanı: Her hafta Çarşamba ve Cuma günleri 

Sonuç verme zamanı: Aynı gün sonuç verilir. 

Numune türü: İdrar 

Numune miktarı: 12 µL 

Numune kabı: İdrar tüpü 

Çalışma yöntemi: EMIT 

Referans aralığı: Pozitif ya da negatif 
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 FENSİKLİDİN: 

Sinonim: PCP; Angel Dust 

Çalışma zamanı: Her hafta Çarşamba ve Cuma günleri 

Sonuç verme zamanı: Aynı gün sonuç verilir. 

Numune türü: İdrar 

Numune miktarı: 14 µL 

Numune kabı: İdrar tüpü 

Çalışma yöntemi: EMIT 

Referans aralığı: Pozitif ya da negatif 

 

 ETANOL: 

Sinonim: Etil Alkol 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Rutin biyokimya için saat 12:00’ ye kadar gelen numunelerin sonuçları saat 15:00 de verilir. Saat 

12:00’den sonra gelen numunelerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’ de verilir. Cuma günü saat 12:00 den sonra gelen 

örneklerin sonuçları pazartesi günü saat 12:00’ de verilir. Acil biyokimya olarak gelen örneklerin sonuçları laboratuar kan 

kabulü yapıldıktan 1,5 saat sonra verilir. 

Numune türü: Plazma 

Numune miktarı: 9 µL 

Numune kabı: EDTA ve sodyum florit/ potasyum oksalat (gri kapaklı tüp) 

Çalışma yöntemi: Enzimatik reaksiyon 

Referans aralığı:  
 BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

 mg/dL 0 50 

Kullanımı: Alkol intoksikasyonunun ve overdozunun saptanmasında kullanılır. Kan alkol seviyesinin 80 mg/dL den 

yüksek oluşu flashing, reflekslerde yavaşlama ve görmede bozukluğa neden olur. 

İnterfere edici durumlar: Yükselmiş kan ketonları (Diabetik ketoasidoz) kan alkolünün ve nefes testinin yanlış olarak 

yüksek kalmasına neden olur. 

 

KAN GAZI TESTLERİ 

Sinonim: Arteryal kan gazları; ABGS 

Çalışma zamanı: Her gün 

Sonuç verme zamanı: Laboratuara ulaştırıldıktan sonra 30 dk. İçinde. 

Numune türü: Tam kan 

Numune miktarı: 1cc 
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Numune kabı: Kuru heparinli enjektör ya da kapiller tüp 

Çalışma yöntemi: Blood gas 

Referans aralığı:  

ARTERYAL 
 BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

HCO3 mmol/L 22 26 

Laktat mmol/L  <1,8 

MetHb % 0 1,5 

BE(ecf) mmol/L -2 3 

Anion Gap mmol/L 10 20 

COHb % 0 1,5 

Hct % 34 50 

Sodyum ( Na) mmol/L 138 146 

İyonize kalsiyum mmol/L 1,15 1,35 

pH - 7,35 7,45 

HHb % 0 1,5 

Glukoz mg/dL 70 105 

pCO2 mmHg 35 45 

Klor (Cl) mmol/L 98 109 

O2Hb % 94 100 

tHB g/dL 12 18 

Potasyum (K) mmol/L 3,5 4,9 

pO2 mmHg 80 105 

sO2 % 95 98 

 

VENÖZ 
 BİRİM MİN. REF. DEĞ. MAX. REF. DEĞ. 

HCO3 mmol/L 23 28 

Laktat mmol/L 0,5 2,2 

MetHb % 0 1,5 

BE(ecf) mmol/L -2 3 

Anion Gap mmol/L 10 20 

COHb % 0 1,5 

Hct % 34 50 
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Sodyum ( Na) mmol/L 138 146 

İyonize kalsiyum mmol/L 1,15 1,35 

pH - 7,31 7,41 

HHb % 0 1,5 

Glukoz mg/dL 70 105 

pCO2 mmHg 41 51 

Klor (Cl) mmol/L 98 109 

O2Hb % 94 100 

tHB g/dL 12 18 

Potasyum (K) mmol/L 3,5 4,9 

pO2 mmHg 70 105 

sO2 % 95 98 

 

Kullanımı: Metabolik asidoz ve alkalozun tanısı ve takibinde,  solunum yetmezliğinin tipinin saptanmasında,  oksijen 

tedavisinin endikasyonu ve takibinde,  ani gelişen ve sebebi açıklanamayan dispne sebebini araştırmada kullanılır. 

 
 

3.LABORATUAR TESTLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN 

TESTLERE AİT BİLGİLER  

 

Laboratuar Testlerini Etkileyen Faktörler:  

Klinik laboratuarlar sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli bileşenlerden biridir. Klinik laboratuarların 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. Laboratuar hizmetini ‘sadece cihaza kan verip sonuç almak’ 

düşüncesi olarak algılamanın son derece yanlış bir yaklaşım olduğunu bilmek gerekir.  

 Klinik laboratuvardaki hata kaynakları incelendiğinde hataların analitik ve postanalitik (analiz sonrası) dönemden çok 

preanalitik (analiz öncesi) döneme ait olduğu bildirilmiştir. Laboratuar test değerlerine etki eden değiştirilebilir ve 

değiştirilemez birçok faktör bulunmaktadır. 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 
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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.  

 

3. Açlık Durumu: Genellikle laboratuar 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 lipid ve alkalen fosfataz seviyelerinde görülür. Kahve, çay, kola gibi kafein bulunan 

içeceklerde kan bileşenlerinin konsantrasyonunu etkiler.  

 

5. Sigara: İçerdiği nikotin nedeniyle birçok laboratuar 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. 

Laboratuar 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.  
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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: Laboratuar 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. Örneğin CA-125 menstrüel peryotta normalin iki katına çıkabilir.  

 

11. Gebelik: Gebelik her ne kadar fizyolojik bir durum olsada, organizmada meydana gelen değişiklikler birçok 

laboratuar parametresini etkiler. Gebelikte en önemli değişiklik ortalama plazma hacmindeki artışa bağlı hemodilüsyondur. 

Tüm laboratuar 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.  

 

13. Mevsimsel Değişiklikler: Özellikle yaz ve kış mevsimi arasında bazı laboratuar 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 laboratuar parametrelerini etkiler. Hemoglobin, 

hematokrit ve CRP gibi testlerde yükseklik görülür.  

 

 
Ön Hazıralık İşlemi Gerektiren Testler ve Bu Testlere İlişkin Kurallar: 
 
Postprandial Glukoz Testi:  

Hasta aç iken bazal kan örneği alınır. Kahvaltı yapıldıktan 2 saat sonra tekrar kan alınır. 

Oral Glukoz Tolerans Testinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:  

1.Yakın zamanda cerrahi operasyon, miyokard infarktüsü geçiren ve doğum yapan hastalara OGTT testi 

uygulanmamalıdır.  

2. Açlık kan şekeri 126 mg/dL ve üstü olan hastalara uygulanmamalıdır.  
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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 gün önceden bırakılmalıdır.  

6. Test sabah saat 08:00-10:00 arası çalışılır. 10-12 saat açlık sonrası uygulanır.  

7. Hasta test süresince bir şeyler yiyip içmemelidir, sigara içmemelidir, uyumamalıdır.  

8. Kadınlarda mensturasyon döneminde OGTT yapılmaması önerilir, 3 gün önce veya sonrası olmasına dikkat edilmelidir.  

 

Gebelerde Oral Glukoz Tolerans Testi: 

 1. Tarama amaçlı 24-28. haftalarda yapılır.  

2. Açlık gerektirmez.  

3. 50 gr Glukoz 400 mL su ile verilir.  

4. 1 saat sonra kan örneği alınır.  

Not:Tarama amaçlı gebe OGTT’si sonrası 1. saat kan glukozu >140 mg/dL ise tanı amaçlı  

100gr glukoz OGTT yapılır.  

5. 100 gr. Glukoz testinde gebe aç olmalıdır.100 gr glukoz 400 ml su ile verilir. 0.,60.,120.,180. dakikalarda kan örnekleri 

alınır. 

         4.  NUMUNE ALIMI İLE İLGİLİ KURALLAR 
 

• Laboratuara serum, plazma, tam kan, idrar, bos, çeşitli sıvılar (plevral, perikardiyal …)  gibi çok çeşitli 

örnekler gelmektedir. 

• Alınan (santrifüj edilmemiş) kanlar soğuk bir yüzeyde veya ortamda bekletilmemelidir (hemolize neden olur). 

• Alınan kanlar en geç bir saat içinde laboratuara mutlaka ulaştırılmalıdır. Kanların  laboratuvara ulaşmasındaki 

gecikme kan potasyumununda ↑, amonyakda ↑, glukozda ↓, PTH’ da ↓ nedenidir.  

• İdrar analizlerinde 24 saatlik idrarda yapılan tetkikler için 24 saatlik idrarın tümü karıştırılıp hepsi 

gönderilmelidir. İdrarda ölçülecek parametre için koruyucu gerekiyorsa laboratuara danışılmalıdır. 

                             Spot idrar örneklerinin laboratuara  en geç yarım saat içinde ulaşması gerekir. 

• BOS ve diğer vücut sıvıları için jelsiz steril tüp kullanılmalıdır. 
 

       Kan Almada Uyulması Gereken Kurallar 
 
 
       Venöz Kan Alımı 
 

1. Mümkünse kan sabah 07-09 saatlerinde alınmalı. 

2. Kan, mutlaka 8-12 saat açlık sonrası alınmalı. 

3.    Kan, tanı konmadan ve tedavi başlamadan önce alınmalı. 

4.    Kan alımı esnasında hasta yatar veya oturur pozisyonda olmalıdır. 
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5.    Prognoz izlenmesi için istenen testlerle ilgili kan örnekleri hastadan her zaman aynı pozisyonda alınmalıdır. 

6. İğne ucu mümkün olduğu kadar geniş seçilmelidir. 

7. Turnike kolda bir dakikadan fazla sıkılı kalmamalıdır. 

8.    Turnike iğnenin başarılı bir şekilde damara yerleştirilmesinden sonra çözülmelidir. 

9.    Sıvı veya kan vermede kullanılan bir damar ve setten örnek alınmamalıdır. Örnek alınmadan önce 3 dakikalığına 

sıvının verilmesi durdurulmalıdır ve hasta kartına uygun bir şekilde not edilmelidir. Diğer koldan veya aynı koldan 

infüzyon bölgesinin aşağı kısmından kan alınabilir. Fakat, glukoz ve elektrolitler gibi infüzyon sıvısında bulunan analitler 

için infüzyon yapılan koldan kan alınmaz.   

10. Enjektörle kan alınan hastalarda kan, tüpün kenarından yavaş bir şekilde iğne ucu   çıkartılarak boşaltılmalı asla 

fışkırtılarak tüpe boşaltılmamalıdır (hemolize neden olur). 

11.  Kan alımı şu sıra ile yapılmalıdır:  

                  - kan kültürü 

                  - koagülasyon tüpleri 

                  - sedimantasyon tüpleri 

                  - ilave madde içermeyen tüpler 

                  - ilave madde içeren diğer tüpler 

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

edilmelidir. 

13.  Antikoagülan içeren tüplere kan alındıktan sonra tüp yavaşça alt üst edilerek özenle karıştırılmalıdır. Kesinlikle 

çalkalama yapılmamalıdır. 

 
Serum 

Tüp: Sarı kapaklı plastik jelli tüp 

* Tüpler içinde bulunan jel, santrifüj sonrasında serum ve kan hücreleri arasında fiziksel bir engel oluşturmakta, tüp 

çeperinde bulunan silika partikülleri sayesinde 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 5 ml kan örneği ile tamamen doldurulmalıdır. Daha az kan örneği ile yeterli serum elde edilemez. 

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

çalkalanmamalıdır! 

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

 

EDTA'lı tam kan 

Tüp: Mor kapaklı  EDTA’lı tüp 

* 2 mL tam kan mor kapaklı EDTA'lı tüplere alınır. Tüplerin içerisinde pıhtı oluşmaması için kan alınır alınmaz tüp 8-10 

kez yavaşca alt üst edilerek karıştırılır. Çalkalama işleminden kesinlikle kaçınılmalıdır. 
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* Kan alımı esnasında kanın işaretli çizgiye kadar doldurulmasına özellikle dikkat edilmelidir. 

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

alınmalıdır. 

 

Sitratlı tam kan 

Tüp: Mavi kapaklı sitratlı tüp 

* Kan örneği 9:1 oranında sodyum sitrat içeren mavi kapaklı tüplere alınır. 

* Venöz kan alımı esnasında damara ilk seferde zorlamadan girilmeli, turnike çok sıkı olmamalıdır. Eğer kan yavaş ve 

zorlama ile geliyor ise diğer koldan tekrar doğru kan örneği alınmalıdır. 

* Kan örneğinin sodyum sitrat ile doğru oranda karışabilmesi için tüpler işaretli çizgiye kadar tam olarak doldurulmalı ve 

3-4 kez çok yavaşça altüst edilerek kanın antikoagülan ile tam teması sağlanmalıdır. 

* Alınan kan örneği 2000-2500g (3500-4000rpm) de 10-15 dakika oda ısısında santrifüj edilerek trombositten fakir plazma 

elde edilmelidir. Daha düşük santrifüj hızı ve sürede trombositler plazmada kalarak F IV'ü plazmaya verirler ve pıhtılaşma 

analizinin yanlış çıkmasına yol açabilirler. 

* Hemolizli örnek kesinlikle kabul edilmez. 

* Koagülasyon testleri için alınan sitratlı plazma örneği en geç 2 saat içerisinde test edilmelidir.  

 

Tüp: Siyah kapaklı sitratlı tüp 

* Sedimantasyon çalışmaları için kullanılır. 

* Kan örneğinin sodyum sitrat ile karışabilmesi için tüpler işaretli çizgiye kadar tam olarak doldurulmalı ve 8-10 kez çok 

yavaşça altüst edilerek kanın antikoagülan ile tam teması sağlanmalıdır. 
 

                     
   Sarı kapaklı tüp                                                               Kırmızı kapaklı tüp 
 Biyokimya, Hormon, Tümör markırları                         ELISA  

        Troponin T, ASO, CRP, RF 
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Mavi kapaklı tüp (Sitrat’lı)                                        Mor kapaklı tüp (EDTA’lı) 
PT, aPTT                                                                  Hemogram, HbAIc, ACTH 
 

                                     
  Siyah kapaklı tüp (Sitrat’lı)                                         İdrar kabı 
  Sedimantasyon 
 

 
       24 Saatlik İdrar Toplama Tekniği 

1. İdrar toplanmaya başlanacağı sabah ilk idrar tuvalete boşaltılır, saat not edilir (örneğin sabah saat 08:00). Bu andan 

itibaren tüm idrar gündüz ve gece boyunca, dikkatlice toplama kabına biriktirilir. Ertesi sabahki idrar da (örneğin ertesi 

sabah saat 08:00’ deki idrar) toplama kabına eklenerek, idrar toplama işlemi tamamlanır. Beklemeden laboratuara 

getirilir. 

2. Cuma ve cumartesi günleri 24 saatlik idrar toplanmaz. 

3. 3-5 litrelik temiz ve kuru bir kap temin edilir. Su için kullanılan pet şişeler en uygundur. Kola, deterjan gibi 

maddelerin konmuş olduğu kaplar kesinlikle uygun değildir. 

4. Biriktirme süresince evin en serin yerinde, karanlık bir ortamda tutulmalıdır. 

5. İdrar toplama kabı siyah, ışık geçirmeyen bir poşet içinde hastaneye getirilmelidir. 

6. Hastaya önerilen bir diyet varsa dikkatlice uygulanmalıdır. 

7. Birinci idrar toplama kabı dolarsa, başka idrar toplama kabına geçildiğinde bir önceki kapta bulunan idrarın yaklaşık 

yarısı bu kaba karıştırılır. 

 
 
         5. ÖRNEK KAPLARININ UYGUN ŞEKİLDE ETİKETLENMESİ 
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Hasta barkodları örnek kapları üzerine doğru bir şekilde yapıştırılmalıdır, tüp üzerine yapıştırılması sırasında çok dikkatli 

ve titiz davranmak gerekmektedir. Tüp üzerindeki barkodların, barkod okuyucu sistemler tarafından okunabilmesi için 

etiketlerin uygun yere, uygun şekilde yapıştırılması zorunludur. Etiketler tüpün eksenine paralel gelecek şekilde tüpün üst 

kısmından,  kapakğın hemen altından, başlayarak yapıştırmak gerekmektedir.  Hasta kimliği ile örnek kabı üzerindeki barkodta 

yer alan bilgilerin aynı olmasına dikkat edilmelidir. Yırtık, silik ya da okunmayan barkodlar kullanılmamalıdır. 

 
 
             6.  NUMUNELERİN TRANSFERİ VE LABORATUARA KABULÜ İLE İLGİLİ KURALLAR 
 
     Örneklerin Transferi 
 

1. Alınan örnekler en geç bir saat (idrar yarım saat)  içinde ve oda ısısında laboratuara ulaştırılmalıdır.  

2. Servisin portörü eline eldiven giymiş olmalıdır. 

Örnekler, hastane için belirlenmiş olan taşıma kapları ya da çantaları içinde taşınmalıdır (ceplere koymadan, avuca          

alınmadan). 

3. Hemolize neden olmamak için, taşıma kabı ya da çanta fazla sarsılmadan laboratuara ulaştırılmalıdır. 

4. Örnekler çanta içinde sporlara dik bir şekilde dizilmiş olmalıdır. 

5. Kapaklarının kapalı olduğuna dikkat edilmelidir. 

6. Hasta bilgilerini içeren barkodların örnek kapları üzerine yapıştırılmış olduğu kontrol edilmelidir. 

7. Örnekler portör tarafından laboratuarda örnek  kabül biriminde çalışan personele teslim edilmelidir. 

8. Acil servis ve yataklı servislerden alınan örnekler laboratuvarımıza personel haricinde pnömatik tüp sistemi aracılığı   

ile de transfer edilmektedir. 

 
        Laboratuar Örnek Kabul ve Red Kriterleri 
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1. Hasta adı ve soyadının bulunmadığı, örnek tanımının yapılmadığı, hatalı yapıldığı veya istem formu ile örnek 

kabındaki bilgilerin uyumsuz olduğu durumlarda numune kabulü yapılmaz. Ayrıca barkodu olmayan numuneler 

laboratuvara kabul edilmez, 

2. Analiz için alınan örneğin yetersiz olması, 

        3. Hemoliz , 

4. Lipemik numuneler geldiğinde, 

5. Pıhtılı numuneler, 

6. Test için uygunsuz tüp kullanımı, 

7. Uygunsuz alınmış örnek,  

8. Yanlış barkod yapıştırılmış örnekler (doğru barkod yazdırılıp, yapıştırıldıktan sonra kabul edilir), 

9. Laboratuvara uygun transfer koşullarında gelmeyen örnekler, 

10. Önerilen sürelerin dışında bekletilmiş örnekler, 

11. Örnek toplamak için kullanılan nonsteril kaptan örneğin sızması nedeniyle kontaminasyon oluşması, 

12. Tüplerin veye diğer cam toplayıcı kapların kırık, çatlak veya kötü görünümlü olması, 

13. Örneklerin taşıyıcı kabın veya çantanın içine dökülmesi. 

14. Bir başka materyalle kontamine örnekler (idrarın dışkı ile karışmış olması gibi) reddedilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEST ADI HEMOLİZ LİPEMİ BİLİRÜBİNEMİ 
ALBUMİN ++   
ALP + ++  
ALT ++   
AST ++   
BİLİRÜBİN ++ ++  
DEMİR ++   
FERRİTİN +   
FİBRİNOJEN  +  
FOLİK ASİT ++   
FOSFOR ++   
KLOR ++   
KOLESTEROL + + + 
KORTİZOL ++   
KREATİNİN +  ++ 
LDH ++   
POTASYUM ++ ++  
PROTEİN    
PROTROMBİN ZAMANI + +  
PTH +   
T3 +   
T4 +   
TSH +   
TRİGLİSERİD ++   
ÜRİK ASİT ++   
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 7. SONUÇLARIN RAPORLANMASI VE YORUMLANMASI : 

 
Genel olarak  rutin laboratuarımıza gelen örnekler için  saat 12:00’e kadar gelen örneklerin sonuçları aynı gün içinde, 

saat 12:00’den sonra gelen örneklerin sonuçları ertesi gün saat 12:00’de verilmektedir. Acil test istekleri 15 dakika ila 1 saat 

arasında  çalışılıp onaylanır. Test sonuçları LIS’ de onaylandığı zaman otomatik olarak HOS’a geçer ve poliklinik, acil ve 

servislerdeki bilgisayarlarda hasta sayfasında görülebilir. Test sonuçlarının yazıcı çıktıları da hastanın muayene olduğu birim 

sekreterleri tarafından hastaya verilir.  

 

Hastalar www.sueadh.gov.tr sitesinde laboratuvar sonuçları menüsüne girip, T.C. Kimlik No, barkod numarasını ve 

protokolünü yazarak internet üzerinden de sonuçlarını alabilir. 

ÖNEMLİ: Yukarıda belirtilen sonuç verme süreleri olağandışı durumlarda bazen değişebilir. (cihaz arızaları, otomasyon 
problemleri vb.) Bu gibi durumlarda Biyokimya Laboratuvarı tarafından HBYS’de kullanıcı ekranına arızanın giderilme 
zamanı ve sonuç verme süreleri ile ilgili olarak gerekli açıklamalar yapılır. 

          Testler; 

1. Referans aralığı olarak kabul edilen değer kümesinin içinde olup olmadığına,  

2. Farklı test sonuçlarının birbiriyle ilişkisine,  

3. Testlerden elde edilen ardışık sonuçlardaki farkın düzeyine,  

4. Sonuçların şahsın kliniğiyle uyumuna,  

5. Zamana bağlı değişikliğin biyolojik değişiklikten farklı olup olmadığına göre yorumlanı 

    

8. PANİK DEĞERLER 
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TESTİN ADI NUMUNE TÜRÜ YAŞ DÜŞÜK  PANİK DEĞER YÜKSEK PANİK 
DEĞER 

BİRİM 

GLUKOZ SERUM/PLAZMA < 4 HAFTA ≤ 40 ≥ 400 
MG/DL 

GLUKOZ SERUM/PLAZMA ≥ 4 HAFTA ≤ 50 ≥ 400 
MG/DL 

KREATİNİN SERUM/PLAZMA 1 GÜN-4 HAFTA **** ≥ 1.5 
MG/DL 

KREATİNİN SERUM/PLAZMA 5 HAFTA-23 AY **** ≥ 2.0 
MG/DL 

KREATİNİN SERUM/PLAZMA 2 YAŞ- 11 YAŞ **** ≥ 2.5 
MG/DL 

KREATİNİN SERUM/PLAZMA 12 YAŞ-15 YAŞ **** ≥ 3.0 
MG/DL 

KREATİNİN SERUM/PLAZMA ≥ 16 YAŞ **** ≥ 10.0 
MG/DL 

CK (KREATİNİN KİNAZ, TOTAL) SERUM GENEL **** ≥ 10000 
U/L 

T.BİLURUBİN SERUM <1 YAŞ **** ≥ 15.0 
MG/DL 

NA (SODYUM) SERUM GENEL  ≤ 120 ≥ 160 
MMOL/L 

K (POTASYUM) SERUM GENEL  ≤ 2.5 ≥ 6.0 
MMOL/L 

CA (KALSİYUM) SERUM GENEL ≤ 6.5 ≥ 12.0 
MG/DL 

P (FOSFOR) SERUM GENEL  ≤ 1.0 **** 
MG/DL 

MG (MAGNEZYUM) SERUM GENEL  ≤ 1.0 ≥ 9.0 
MG/DL 

LİTYUM SERUM GENEL  **** >1.5 
MMOL/L 

WBC 
TAM KAN GENEL  ≤ 2 ≥ 100 103CELLS/µL 

MUTLAK NÖTROFİL SAYISI 
TAM KAN GENEL ≤ 0.5 **** 103CELLS/µL 

HGB 
TAM KAN GENEL  <7.0 ≥ 20.0 G/DL 

HCT 
TAM KAN GENEL <%20 >%65 % 

PLT 
TAM KAN GENEL < 30 ≥ 1000 103CELLS/µL 

APTT PLAZMA GENEL **** ≥ 150 
SN 

INR PLAZMA GENEL **** ≥ 5.0 
 

FİBRİNOJEN PLAZMA GENEL ≤ 60 **** 
MG/DL 

KARBAMAZEPİN SERUM GENEL  **** 10 
MG/L 

DİGOKSİN SERUM GENEL  **** ≥ 4.0 
µG/L 

FENİTOİN SERUM GENEL  **** 20 
MG/L 

VALPROİK ASİT SERUM GENEL  **** 100 
MG/L 
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     KISALTMALAR: 

 HBYS: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi 

 LBYS: Laboratuar Bilgi Yönetim Sistemi 

 BOS: Beyin omurilik sıvısı 

 

     TANIMLAR: 

• LİPEMİK: Hastanın serum örneğinin çok fazla lipid (kan yağlarını) içermesi durumudur. Hasta serumu süt 

görünümündedir.  Birçok testin doğru çalışılmasını engeller. 

• İKTERİK: Hastanın serum örneğinin yüksek konsantrasyonda bilirubin içermesidir. Yüksek bilirubin 

konsantrasyonundan dolayı serum koyu sarı görünümden portakal rengine kadar değişmiş olabilir. Birçok test 

parametresini etkiler. 

• HEMOLİZ: Eritrositlerin (alyuvarların) büyük boyutlarda yıkımından serumun kırmızı renk almasıdır. Genellikle kan 

alımı esnasında veya enjektöre alınan kanın basınçla örnek tüpüne boşaltılmasından dolayı eritrositler parçalanır. Bazı 

kan anomalilerinde ve bazı tedavilerde (ribavirin vs. tedaviler gibi)  hemolizli örnekler görülmektedir. Birçok test 

parametresini etkiler. Özellikle potasyum ve bazı enzimler büyük boyutlarda etkilenir. 

ETANOL PLAZMA/SERUM GENEL **** ≥ 400 
MG/DL 

İYONİZE KALSİYUM SERUM < 1 YAŞ ≤ 0.5 ≥ 1.5 
MMOL/L 

İYONİZE KALSİYUM SERUM ≥ 1 YAŞ ≤ 0.75 ≥ 1.625 
MMOL/L 

KARBON MONOKSİD 
(KARBOKSİHEMOGLOBİN) TAM KAN GENEL **** ≥ 20 % 

PH, ARTERYAL TAM KAN GENEL ≤ 7.200 ≥ 7.600 
PH 

PCO2, ARTERYAL TAM KAN GENEL ≤ 20.0 ≥ 70.0 
MMHG 

PO2, ARTERYAL TAM KAN GENEL ≤ 40.0 **** 
MMHG 

LÖKOSİT SAYIMI (MANUEL) BOS GENEL **** ≥ 100.0 
HÜCRE/ µL 

PERİFERİK YAYMA TAM KAN GENEL BLAST 
 

 

AMONYAK SERUM < 1 YAŞ **** ≥ 100 
µMOL/L 

AMONYAK SERUM ≥ 1 YAŞ **** ≥ 200 
µMOL/L 

OZMOLALİTE SERUM GENEL ≤ 190 ≥ 390 
MOSM/KG 

TSH SERUM GENEL **** >50 
µU/ML 

TAKROLİMUS PLAZMA GENEL **** >40 
NG/ML 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Eritrosit�
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• YETERSİZ NUMUNE: Alınan kan, idrar veya vücut sıvılarının testin çalışılmasına uygun olmayacak kadar az 

olması. Kan/antikoagülan oranlarının olması gerekenden az veya çok olması. 

• BEKLETİLMİŞ NUMUNE: Hastadan alınan kan örneği en geç 1 saat içinde laboratuara gönderilip serum veya 

plazmanın ayrılabilmesi için santrafüj edilmesi gereklidir. Tam kanda çalışılan bazı testlerin ise soğuk ortama alınması 

gerekmektedir. Numune alındıktan sonra en geç 1 saat içinde laboratuara ulaştırılamadığı zaman serumun veya 

plazmanın ayrılması ve bazı numunelerin soğuk ortama alınması gecikmektedir. Bu nedenlerle alınan örnekteki 

ölçülmek istenilen maddelerin konsantrasyonlarında değişmeler, yapılarında bozulmalar başlar. Bu durumdaki 

numunelere bekletilmiş örnek denir. İdrar örnekleri ise bekletilmeden laboratuara gönderilmelidir.  

• PIHTILI NUMUNE: E.D.T.A.lı , Sitrat’lı, heparinli vb. tam kan örneklerinin örnek tüpünde pıhtılaşmasıdır.  

• YANLIŞ NUMUNE: İlgili laboratuara ait örneğin başka laboratuar tüpü ile gönderilmesi. Örneğin: hemogram için 

düz tüple örnek gönderilmesi. Kan/antikoagülan oranlarının olması gerekenden az veya çok olması. 

• SİRKADİEN RİTM VEYA DİURNAL VARYASYON: İnsan vücut sıvılarında bazı maddelerin sabah bazal 

metabolizma konsantrasyon değeri ile öğlenden sonra veya akşam, efor ve stres sonrası konsantrasyon değer 

farklılıkları. Örneğin; serum demiri, öğlenden sonraki değeri sabahki değerine göre yüksek bulunur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAZIRLAYAN  KONTROL EDEN ONAYLAYAN 

BİYOKİMYA LABORATUARI KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ HASTANE YÖNETİCİSİ 
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