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Bu test kataloğunun bütün hakları SYNLAB’a aittir. 
Hatalardan, yanlışlıklardan ve sehven yanlış yazılmış 

fiyatlardan dolayı şirketimiz sorumlu değildir. Şirketimiz 
değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Şirketimiz tüm metin, resim ve içeriklerin kullanım hak-
kına sahiptir. 5486 sayılı yasanın hükümleri uyarınca 

SYNLAB’ın yazılı ve açık izni olmaksızın bu kataloğun 
herhangi bir kısmının kullanımı yasaktır.

Test Kataloğu
Referans MB Sağlık Lab. San. ve Tic. A.Ş.
Balgat Mah. Ziyabey Cad. 1410. Sokak No: 4
Çankaya - Ankara  Telefon: (312) 327 30 30 
Faks: (312) 327 54 06
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Çalışma yöntemlerine ait açıklamalar

RIA Radioimmunoassay

ECLlA Enzyme-linked chemiluminescent Immunosorbent Assay

EIA Enzyme Immunoassay

HPLC High Performance Liquid Chromatography

LC-MS MS Liquid Chromatography - Mass Spectrometry

lFA Immunofluorescent Antibody Assay

ICP-MS Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry

FIA Fluorescent  Immunoassay

ELFA Enzyme - Linked Fluorescent Assay

PCR Polymerase Chain Reaction

IHA Indirect  Hemagglutinasyon

GC-MS Gas Chromatography Mass Spectrometry

RT-PCR Real Time Polymerase Chain Reaction

PCR-SSP Polymerase Chain Reaction Single Spesific Primer

RID Radialimmunodiffusion

ISE lon Selective Electrode

AAS Atomic Absorption Spectrometry

PEG Polyethylene Glycol

FPIA Fluorescent Polarisation Immunoassay
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Tıbbi Mikrobiyoloji
Test Rehberi
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Test Talep Formunda testlerin işaretlenmesi dışında doldurulması gereken yerler;

• Hastanın adı-soyadı, cinsiyeti ve doğum tarihi, adresi ve T.C. kimlik numarası
• Gönderen merkez veya laboratuvar numarası
• Testi isteyen/yapılan kişi/kurum adres bilgileri
• İstemi yapan doktorun adı, telefonu, adresi
• Klinik tanı veya ön tanısı
• İstenen testler
• Numune türü ve alındığı anatomik bölge
• Numunenin alındığı tarih ve saat
• Aldığı ilaçlar
• Gebelik durumu
• 24 saatlik idrar örnekleri için toplam hacim ve toplandığı süre
• Numunenin laboratuvara ulaştığı tarih ve saat
• Numuneyi laboratuvarda kabul eden kişinin adı soyadı

(Son iki madde laboratuvar tarafından numune kabul edildikten sonra doldurulur.)

Alacağınız numunenin tipi, miktarı, alınma zamanı, alındıktan sonra dayanıklılık şartları ve süresi (bu süre 
aynı zamanda taşıma şeklini de soğuk ortam ya da kuru buz ile gönderme gibi, belirlemenizi sağlar) gibi bilgi-
ler Test Kataloğu’nda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

!!! Test talepleri sözlü olarak kabul edilmemekte eğer daha önceden bir istem var ve buna ekleme yapılacaksa 
ya da hasta bilgileri ile ilgili bir düzeltme yapılacaksa bunlar ya yeni bir Test Talep Formu ile ya da kurumun 
kaşesi ve düzeltmeyi isteyen kişinin adı soyadı ve imzasını içeren istek yazısının faks çekilmesi ile yapılır. 
Labo- ratuvar bunların haricindeki değişiklikleri kabul etmemektedir.

Analiz için problem oluşturabilecek analiz öncesi durumlar aşağıda özetlenmiştir. Lütfen numuneyi hastadan 
almadan ve laboratuvara göndermeden önce bu şartların oluşmamasına dikkat ediniz.

• Numunenin etiketlenmemesi ya da yanlış etiketlenmesi ya da üzerinde isim olmaması
• Kan alma tarihi ve saatinin olmaması
• Numune türünün belirtilmemesi veya yanlış belirtilmesi
• Yetersiz numune
• Yanlış katılan kimyasal maddeler
• Kimyasal maddelerle numune arasındaki yanlış ilişki
• Yanlış saklama koşulları
• Çok eski materyal
• Bakteriyolojik materyalin ya da düz kanın dondurulması
• Materyalin çözüldükten sonra tekrar dondurulması
• Serum ayrılması için uzun süre bekleme
• Yetersiz santrifuj
• Yanlış transport ya da saklama koşulları
• Hastanın yanlış hazırlanması
• Hemoliz, lipemi, pıhtı oluşumu gibi etkileyici faktörler
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NOT: Kanda alkol testi, ikili, üçlü, dörtlü tarama testleri ve yeni doğan tarama testlerinin  numuneleri ile birlikte   
bu testlere ait  eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş formlarının da   laboratuvara gönderilmesi gerekmektedir.  
Bu formları Synlab web sitesinden ya da laboratuvarı arayarak temin edebilirsiniz.
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Numune alma

Test talep formalarının doldurulması ve numunelerin etiketlenmesi 

Test Talep Formu kullanıyorsanız;

Bizim tarafımızdan gönderilen Test Talep Formu’nda analiz edilecek testler işaretledikten sonra lütfen aşağı-
da yer alan ve formda bulunan bilgileride doldurunuz;

• Hastanın adı-soyadı, cinsiyeti ve doğum tarihi, adresi ve T.C. kimlik numarası
• Gönderen merkez veya laboratuvar numarası
• Testi isteyen/yapılan kişi/kurum adres bilgileri
• İstemi yapan doktorun adı, telefonu, adresi
• Klinik tanı veya ön tanısı
• İstenen testler
• Numune türü ve alındığı anatomik bölge
• Numunenin alındığı tarih ve saat
• Varsa aldığı ilaçlar
• Varsa gebelik durumu
• 24 saatlik İdrar örnekleri için toplam hacim ve toplandığı süre

Eğer test taleplerinizi internet üzerinden laboratuvar bilgi sistemine giriş yapıyorsanız;

Bu durumdaki merkezler bilgisayar ekranında yer alan Test Talep Formu’nda istedikleri testleri işaretledikten 
sonra testlerin dışındaki doldurulması gereken aşağıda yer alan bilgileri de bilgisayara kayıt etmeli ve bunları 
doldurmalıdır. Eğer, barkod yazıcı kullanıyorsanız, barkodları çıkarıp, serumu ayrılmış numunenin üzerine 
yapıştırınız.

Eğer laboratuvarın yazılım sistemine değil de kendi sisteminize giriyorsanız ve Synlab laboratuvarına enteg-
rasyonla bağlı iseniz ;

Test istemlerinizi kendi sisteminizden yaptıktan sonra otomatik olarak bizim sistemimizde de görülecektir. 
Bu durumda siz sadece gerekiyorsa barkodlarını barkod yazıcıdan çıkarıp, serumları ayrılmış numuneler 
üzerine yapıştırıp laboratuvara ulaştırınız. Barkodlarını alamadığınız numunelerin üzerlerine açık bir şekilde 
hasta adını soyadını yazmanız gerekmektedir. Ayrıca aşağıda yer alan bilgilerin kendi bilgisayarınızda da 
olmasını sağlayınız.
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Test İstemlerinin Yapılması
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Bilgisayar ekranında yer alan Test Talep Formu’nda istedikleri testleri işaretledikten sonra testler-
in dışındaki doldurulması gereken aşağıda yer alan bilgileri de bilgisayara kayıt etmeli ve bunları 
doldurmalıdır. Eğer, Barkod yazıcı kullanıyorsanız, barkodları çıkarıp, serumu ayrılmış numunenin 
üzerine yapıştırınız.

7

Test Talep Formunda testlerin işaretlenmesi dışında doldurulması gereken yerler;

• Hastanın adı-soyadı, cinsiyeti ve doğum tarihi, adresi ve T.C. kimlik numarası
• Gönderen merkez veya laboratuvar numarası
• Testi isteyen/yapılan kişi/kurum adres bilgileri
• İstemi yapan doktorun adı, telefonu, adresi
• Klinik tanı veya ön tanısı
• İstenen testler
• Numune türü ve alındığı anatomik bölge
• Numunenin alındığı tarih ve saat
• Aldığı ilaçlar
• Gebelik durumu
• 24 saatlik idrar örnekleri için toplam hacim ve toplandığı süre
• Numunenin laboratuvara ulaştığı tarih ve saat
• Numuneyi laboratuvarda kabul eden kişinin adı soyadı

(Son iki madde laboratuvar tarafından numune kabul edildikten sonra doldurulur.)

Alacağınız numunenin tipi, miktarı, alınma zamanı, alındıktan sonra dayanıklılık şartları ve süresi (bu süre 
aynı zamanda taşıma şeklini de soğuk ortam ya da kuru buz ile gönderme gibi, belirlemenizi sağlar) gibi bilgi-
ler Test Kataloğu’nda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

!!! Test talepleri sözlü olarak kabul edilmemekte eğer daha önceden bir istem var ve buna ekleme yapılacaksa 
ya da hasta bilgileri ile ilgili bir düzeltme yapılacaksa bunlar ya yeni bir Test Talep Formu ile ya da kurumun 
kaşesi ve düzeltmeyi isteyen kişinin adı soyadı ve imzasını içeren istek yazısının faks çekilmesi ile yapılır. 
Labo- ratuvar bunların haricindeki değişiklikleri kabul etmemektedir.

Analiz için problem oluşturabilecek analiz öncesi durumlar aşağıda özetlenmiştir. Lütfen numuneyi hastadan 
almadan ve laboratuvara göndermeden önce bu şartların oluşmamasına dikkat ediniz.

• Numunenin etiketlenmemesi ya da yanlış etiketlenmesi ya da üzerinde isim olmaması
• Kan alma tarihi ve saatinin olmaması
• Numune türünün belirtilmemesi veya yanlış belirtilmesi
• Yetersiz numune
• Yanlış katılan kimyasal maddeler
• Kimyasal maddelerle numune arasındaki yanlış ilişki
• Yanlış saklama koşulları
• Çok eski materyal
• Bakteriyolojik materyalin ya da düz kanın dondurulması
• Materyalin çözüldükten sonra tekrar dondurulması
• Serum ayrılması için uzun süre bekleme
• Yetersiz santrifuj
• Yanlış transport ya da saklama koşulları
• Hastanın yanlış hazırlanması
• Hemoliz, lipemi, pıhtı oluşumu gibi etkileyici faktörler

7

Test Talep Formunda testlerin işaretlenmesi dışında doldurulması gereken yerler;

• Hastanın adı-soyadı, cinsiyeti ve doğum tarihi, adresi ve T.C. kimlik numarası
• Gönderen merkez veya laboratuvar numarası
• Testi isteyen/yapılan kişi/kurum adres bilgileri
• İstemi yapan doktorun adı, telefonu, adresi
• Klinik tanı veya ön tanısı
• İstenen testler
• Numune türü ve alındığı anatomik bölge
• Numunenin alındığı tarih ve saat
• Aldığı ilaçlar
• Gebelik durumu
• 24 saatlik idrar örnekleri için toplam hacim ve toplandığı süre
• Numunenin laboratuvara ulaştığı tarih ve saat
• Numuneyi laboratuvarda kabul eden kişinin adı soyadı

(Son iki madde laboratuvar tarafından numune kabul edildikten sonra doldurulur.)

Alacağınız numunenin tipi, miktarı, alınma zamanı, alındıktan sonra dayanıklılık şartları ve süresi (bu süre 
aynı zamanda taşıma şeklini de soğuk ortam ya da kuru buz ile gönderme gibi, belirlemenizi sağlar) gibi bilgi-
ler Test Kataloğu’nda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

!!! Test talepleri sözlü olarak kabul edilmemekte eğer daha önceden bir istem var ve buna ekleme yapılacaksa 
ya da hasta bilgileri ile ilgili bir düzeltme yapılacaksa bunlar ya yeni bir Test Talep Formu ile ya da kurumun 
kaşesi ve düzeltmeyi isteyen kişinin adı soyadı ve imzasını içeren istek yazısının faks çekilmesi ile yapılır. 
Labo- ratuvar bunların haricindeki değişiklikleri kabul etmemektedir.

Analiz için problem oluşturabilecek analiz öncesi durumlar aşağıda özetlenmiştir. Lütfen numuneyi hastadan 
almadan ve laboratuvara göndermeden önce bu şartların oluşmamasına dikkat ediniz.

• Numunenin etiketlenmemesi ya da yanlış etiketlenmesi ya da üzerinde isim olmaması
• Kan alma tarihi ve saatinin olmaması
• Numune türünün belirtilmemesi veya yanlış belirtilmesi
• Yetersiz numune
• Yanlış katılan kimyasal maddeler
• Kimyasal maddelerle numune arasındaki yanlış ilişki
• Yanlış saklama koşulları
• Çok eski materyal
• Bakteriyolojik materyalin ya da düz kanın dondurulması
• Materyalin çözüldükten sonra tekrar dondurulması
• Serum ayrılması için uzun süre bekleme
• Yetersiz santrifuj
• Yanlış transport ya da saklama koşulları
• Hastanın yanlış hazırlanması
• Hemoliz, lipemi, pıhtı oluşumu gibi etkileyici faktörler

6

Numune alma

Test talep formalarının doldurulması ve numunelerin etiketlenmesi 

Test Talep Formu kullanıyorsanız;

Bizim tarafımızdan gönderilen Test Talep Formu’nda analiz edilecek testler işaretledikten sonra lütfen aşağı-
da yer alan ve formda bulunan bilgileride doldurunuz;

• Hastanın adı-soyadı, cinsiyeti ve doğum tarihi, adresi ve T.C. kimlik numarası
• Gönderen merkez veya laboratuvar numarası
• Testi isteyen/yapılan kişi/kurum adres bilgileri
• İstemi yapan doktorun adı, telefonu, adresi
• Klinik tanı veya ön tanısı
• İstenen testler
• Numune türü ve alındığı anatomik bölge
• Numunenin alındığı tarih ve saat
• Varsa aldığı ilaçlar
• Varsa gebelik durumu
• 24 saatlik İdrar örnekleri için toplam hacim ve toplandığı süre

Eğer test taleplerinizi internet üzerinden laboratuvar bilgi sistemine giriş yapıyorsanız;

Bu durumdaki merkezler bilgisayar ekranında yer alan Test Talep Formu’nda istedikleri testleri işaretledikten 
sonra testlerin dışındaki doldurulması gereken aşağıda yer alan bilgileri de bilgisayara kayıt etmeli ve bunları 
doldurmalıdır. Eğer, barkod yazıcı kullanıyorsanız, barkodları çıkarıp, serumu ayrılmış numunenin üzerine 
yapıştırınız.

Eğer laboratuvarın yazılım sistemine değil de kendi sisteminize giriyorsanız ve Synlab laboratuvarına enteg-
rasyonla bağlı iseniz ;

Test istemlerinizi kendi sisteminizden yaptıktan sonra otomatik olarak bizim sistemimizde de görülecektir. 
Bu durumda siz sadece gerekiyorsa barkodlarını barkod yazıcıdan çıkarıp, serumları ayrılmış numuneler 
üzerine yapıştırıp laboratuvara ulaştırınız. Barkodlarını alamadığınız numunelerin üzerlerine açık bir şekilde 
hasta adını soyadını yazmanız gerekmektedir. Ayrıca aşağıda yer alan bilgilerin kendi bilgisayarınızda da 
olmasını sağlayınız.



98

Numune analizi ve
sonuçların raporlanması

İdeal analitik metod doğru (accuracy), kesin [precise], sensitif ve spesifik olmalıdır. Doğru sonuç vermelidir 
[occurate) ve tekrar çalışmalarda aynı sonuçlar elde edilmelidir [precise] (şekil 1.1). Analitin düşük konsant-
rasyonlarını ölcmeli (sensitif) ve diğer maddelerle interferansa girmemelidir (spesifik). Ayrıca ucuz, basit ve 
yapılması hızlı olmalıdır. Pratikte ideal olan bir test yoktur fakat laboratuvar hekimi sonuçların klinik olarak 
yararlı olacak şekilde yeteri kadar güvenilir olmasını sağlamalıdır. Laboratuvar personeli bunu başarmak için 
azami çaba sarfetmelidir ve analitik metodlar sıkı bir şekilde kalite kontrol programlarına ve kalite güvence 
(assurance) işlemlerine tabi tutulmalıdır.

Yine de sonuçlarda bir miktar impresizyon veya analitik varyasyon bulunur. Bunun boyutu aynı numune üze- 
rinde aynı metodu kullanarak çalışılan tekrarlanan ölçümlerle değerlendirilebilir. Sonuçlar standart deviasyo- 
nun (SD) hesaplanabildiği bir ortalama etrafında toplanmalıdır. Analizin impresizyonu CV olarak ifade edilir 
ve şu formülle hesaplanır:

CV = SD x 100 / ortalama sonuç

Laboratuvar verilerinin yorumunda biyolojik ve analitik varyasyon değerlerini de göz önünde bulundurmak 
gerekmektedir.

Farklı metodlar kullanarak elde edilen sonuçların birbiri yerine geçemeyeceğinin bilinmesi önemlidir. İki sonu-
cu karşılaştırken ikisi de aynı analitik metodla çalışılmış olmalıdır.

Bir numunede genellikle ilişkili olan testlerin birlikte çalışılması tercih edilir. Örneğin plazma kalsiyum ve fosfat 
konsantrasyonu ve alkalen fosfataz aktivitesi kemik hastalıklarının tanısında zararlı bilgiler sağlayabilir. Çok 
kanallı otoanalizörler tek bir serum numunesinden aynı anda 20’nin üzerinde test çalışabilmektedir. Fakat 
her bir numuneden bir çok testin çalışılması çok fazla miktarda bilgi sağlamakla birlikte bu bilgilerin bir çoğu 
istenmemekte, yanlış yorumlanmakta ve hepsinden kötüsü klinisyenin önemli sonuçları fark etmesini önleye-
bilmektedir. Sadece gerekli olan testlerin çalışılması tercih edilmelidir.

Sonuçların rapor edilmesi: Çalışma tamamlandıktan ve gerekli kalite-kontrol kuralları uygulandıktan 
sonra sonuçlar tatmin edici bulunursa rapor basılabilir. Bilgisayarlar laboratuvar tıbbında veri işlenmesi için 
yoğun olarak kullanılmaktadır. Laboratuvar bilgi sisemleri (LiS) ile kaydı yapılan ve testleri istenen hastalara 
ait bilgiler cihazlara gönderilmekte, buna göre analizler yapılmakta ve sonuçlar otomatik olarak bilgisayarlara 
aktarılmaktadır.
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Hata kaynakları
Hatalı sonuçlar en iyi yönden bakılırsa sıkıntı verirler, en kötüsü ise önemli zararlara yol açarlar. Testin işleme 
alınmasındaki her bir basamakta belirlenmiş protokollere sıkı sıkıya uymak hataları en aza indirebilir. Hatalar 
üç aşamada gerçekleşebilir:

• Pre-analitik: Laboratuvar dışında oluşan hatalardır. Örneğin hatalı numune alınması, yanlış etiketle-
me, uygun olmayan saklama koşulları vs.

• Analitik: İnsan veya cihaz kaynaklı laboratuvar içinde oluşan hatalardır.
• Post-analitik: Doğru sonuç elde edilse bile rapor kağıdına yanlış sonuç yazılması.

İyi laboratuvarlarda bile oluşan küçük hataların çoğu kalite-kontrol işlemleri ile saptanabilir. Bir kısmı ise sap-
tanamamaktadır. Maalesef oluşan hata riski tamamen ortadan kaldırılamamaktadır.

Sonuçların yorumu

Bir laboratuvar test sonucu elde edildiğinde aşağıdaki noktalar göz önünde bulundurulmalıdır:

• Normal mi?
• Önceki sonuçlardan önemli miktarda farklı mı?
• Klinik bulgularla uyumlu mu?

Normal mi?

‘Normal’ kelimesinin kullanımında çeşitli zorluklar bulunur. Şöyle ki:

Sağlıklı bir toplumda bir testin referans aralığını belirlerken yeterli sayıdaki kişiden numuneler alınıp ortalama  
± 2 SD hesaplanır. İstatistiksel olarak ortalama ± 2 SD içinde kalan değerler ‘normal aralık’ olarak değer-
lendirilir. Ölçümü yapılan test popülasyon içinde normal (Gaussian) dağılıma sahipse değerlerin yaklaşık                 
% 95’i ortalama ± 2 SD içinde yer alır. (Tablo 1.2); geriye kalan değerlerin yarısı bu sınırların altında, yarısı 
ise üzerinde bulunur. Buradan birkaç önemli nokta ortaya çıkmaktadır:

• Popülasyonun sağlıklı olduğu varsayılmakla beraber bu tanıma göre bireylerin %5’i normal aralığın
dışında yer alır. Başka bir ifadeyle her sağlıklı 20 kişiden biri bu aralığı dışında bulunur.

• ‘Normal’ kelimesinin istatistiksel kullanımı kelimenin gerçek anlamını yansıtmaz.
• İstatistik olarak ‘normal’ tanımı risksiz bir durumu yansıtmaz. Örneğin kolesterol düzeyi normal olan

sağlıklı görünen bir kişide koroner kalp hastalığı riskinin olmadığı şeklinde yorum yapılamaz.

Böylece bir test için yukarıda bahsedildiği gibi tanımlanan ve hesaplanan normal aralığın çeşitli sınırlamaları 
bulunur. Sadece popülasyondaki diğer bireylerden çıkan sonuçları karşılaştırılabilecek şekilde bir değer ara-
lığı verir. Normal kavramı her zaman ‘ideal olma’ olarak kabul edilemeyeceği gibi bir riskin olmadığı veya bir 
hastalığın gelişmeyeceği anlamına da gelmez.
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Fizyolojik faktörler bir analitin konsantrasyonunu etkilediğinde bir kişinin sonucu benzer durumdaki sağlıklı 
kişilerden elde edilen değerlerle karşılaştırarak değerlendirilmelidir. Bu yüzden çeşitli yaş grupları, erkek veya 
kadın gibi popülasyonun alt grupları için normal değerleri belirlemek gerekebilir.

‘Normal’ kelimesinin kullanımı ile ilişkili problemleri azaltmak için ortalama ± 2 SD’ a dayalı ‘referans aralık’
kavramı geniş bir şekilde kabul görmüştür. Bununla beraber laboratuvar dışında ‘normal aralık’ terimi halen 
yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bir sonucu yorumlamak için referans aralık kullanıldığında birey popülasyonla karşılaştırılır. Bazı testler önem-
li biyolojik varyasyon gösterir fakat bir kişide analitik ve biyolojik varyasyonun birlikteliği bir popülasyondakine 
göre genellikle daha düşüktür. Örneğin plazma kreatinin konsantrasyonu 0.5 - 1.2 mg/dl’dir, bir kişideki günler 
arası varyasyon ise bundan daha düşüktür. Böylece bir kişi için anormal olan bir test sonucunun kabul edilen 
‘normal aralık’ içinde olması mümkün olabilmektedir.

Anormal bir sonuç her zaman patolojik bir olayın bulunduğunu göstermemekte, normal bir sonuç da her za- 
man patolojik bir olayın olmadığını göstermez. Bununla beraber referans aralığın sınırlarından daha büyük bir 
anormal test sonucunun patolojik bir süreçle ilişkili olma olasılığı daha büyüktür.

Pratikte normal değerlerle hastalıkta görülenler arasında nadiren kesin bir sınır bulunur; şüpheli sonuçlar ileri 
araştırmalarla desteklenmelidir. Tek bir sonuca dayanarak hastanın tedavisinde önemli bir karar alınacaksa 
‘cut-off’ noktasının veya ‘karar düzeyinin’ seçilmesi çok önemlidir. Örneğin PKU taramasında pozitif sonucu 
gösteren kan fenilalanin konsantrasyonu hastalığa sahip tüm infantları kapsamalıdır, diğer bir ifadeyle yanlış 
negatifler olmamalıdır. Bu durumda bazı normal çocuklarda test pozitif çıkabilmekte (yalancı pozitif) ve ilave 
araştırmalara gidilmektedir. Genellikle hastanın tedavisi tek bir sonuca göre belirlenmemektedir.

Çalışılan bir test sağlıklı insanların %5’inde yukarıdaki tanıma göre referans intervalin dışında bir değere 
sahiptir.

Bir kişide ne kadar fazla test çalışılırsa anormal bir sonuç elde etme olasılığı o kadar fazladır.

Farklı mı?
Daha önceki tarihlerde çalışılan bir testin sonucu mevcutsa klinisyen sonuçları karşılaştırabilir ve aralarında 
anlamlı bir farkın olup olmadığını değerlendirebilir. Bu çalışmanın kesinliğine [precision] ve doğal biyolojik 
varyasyona bağlıdır. Tablo 1.2’de bazı testlerdeki varyasyon örnekleri verilmiştir.

Analitik ve biyolojik varyasyonun etkileri ilgili testin tüm standart deviasyonunu hesaplayarak değerlendirile-
bilir:

CVT= √ CVA
2 + CVR

2

CVA: Analitik varyasyon CVB: Biyolojik varyasyon CVT: Total varyasyon

İki ölçüm arasındaki fark testin CVT’sini 2.8 kat aşıyor ise, fark, klinik olarak anlamlı kabul edilebilir.

Klinik bulgularla uyumlu mu?
Sonuç klinik bulgularla uyumlu ise tanının desteklenmesi yönünde yardımcı olur. Uyumlu değilse başka altta 
yatan başka nedenler aramalıdır. Numunenin toplanmasında, etiketlenmesinde, çalışılmasında veya sonuç-
ların rapor edilmesinde hata yapılmış olabilir. Pratik uygulamada hastadan ikinci bir numune alınmalı ve test 
tekrar çalışılmalıdır. Sonuç konfirme edilmişse testin yararlılığı ve klinik tanı tekrar gözden geçirilmelidir.

11

EK-1
Kan alma
Kan alımından önce hastaların hazırlanmasıyla ilgili kendilerine 
verilecek bilgi ve talimatlar;
Hasta üzerinde uygulanan bütün prosedürler hastanın bilgilendirilmiş onamını gerektirir. Hasta, rutin labora-
tu- var prosedürlerinin çoğunda, istek formunu laboratuvara sunduğunda ve isteyerek genel kan alma pro-
sedürünü (örneğin, kan almak için damarı delme işlemi) kabul ettiğinde bu işlem onam anlamına gelebilir. 
Merkezlerden alınan kanlar laboratuvara geldiğinde hastanın Numune Alma El Kitabındaki bilgiler ve öneriler 
doğrultusunda bilgilendirildiği ve onayının alındığı kabul edilir.

Neler hissedilir?

Kan örneği kolunuzdaki bir toplardamardan (venden) alınır. Elastik bir bandaj dirseğinizin üzerine uygulanır. 
Bu esnada bir basınç hissedilebilir. İğnenin girişi esnasında hiçbir şey hissedilmeyebilir veya geçici bir acı 
hissedilebilir diye bilgi veriniz.

Riskler nelerdir?

• Hastaya işlemi açıklayınız, Venden kan örneği alınırken küçük de olsa hematom gelişebileceği, hafif
ağrı hissedilebileceği, baş dönmesi yaşanabileceğini belirtiniz. Çok düşük oranda problem gelişme
riski bulunduğunu söyleyiniz.

• İğnenin giriş yerinde küçük bir zedelenme gelişebileceğini, bu zedelenme riskinin kan alımından sonra
birkaç dakika süreyle basınç uygulanarak giderileceğini belirtiniz.

• Nadir durumlarda kan alımından sonra ven şişebilir. Bu problem flebit olarak adlandırılır. Bu durum
gelişirse günde birkaç defa ılık kompres uygulanarak tedavi edilebileceğini söyleyiniz.

• Kanama bozukluğu olan kişilerde kan alınan yerden devam eden bir kanama gözlenebilir. Aspirin,
varfarin (kumadin) ve diğer kanı sulandırıcı ilaçlar kanamaya yol açabilir. Kanama veya pıhtılaşma
problemleriniz varsa veya kanı sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız kan alımından önce doktorunuza bilgi
vermeniz gerekir diye söyleyiniz.

• Hasta, kan verme işlemi esnasında daha önceleri bayılma hikayesi belirttiyse amonyaklı inhalanları
hazır bulundurunuz. Kan tüplere alınırken vakum eksikliği veya ven kollapsı nedeniyle ikinci bir defa
kan alma işleminin gerekebileceğini söyleyiniz.
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2
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EK-1
Kan alma
Kan alımından önce hastaların hazırlanmasıyla ilgili kendilerine 
verilecek bilgi ve talimatlar;
Hasta üzerinde uygulanan bütün prosedürler hastanın bilgilendirilmiş onamını gerektirir. Hasta, rutin labora-
tu- var prosedürlerinin çoğunda, istek formunu laboratuvara sunduğunda ve isteyerek genel kan alma pro-
sedürünü (örneğin, kan almak için damarı delme işlemi) kabul ettiğinde bu işlem onam anlamına gelebilir. 
Merkezlerden alınan kanlar laboratuvara geldiğinde hastanın Numune Alma El Kitabındaki bilgiler ve öneriler 
doğrultusunda bilgilendirildiği ve onayının alındığı kabul edilir.
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Bu esnada bir basınç hissedilebilir. İğnenin girişi esnasında hiçbir şey hissedilmeyebilir veya geçici bir acı 
hissedilebilir diye bilgi veriniz.

Riskler nelerdir?
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kan alma işleminin gerekebileceğini söyleyiniz.
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Genel olarak

Kan alma standart koşullar altında gerçekleştirilmelidir. Mümkünse aşağıdaki şartları karşılayıp hastanın da 
uymasını sağlayınız.

• Sabah 7.00 ve 9.00 saatleri arasında kan alma
• Son 3 günde ağır fiziksel aktivite olmaması
• Kan almadan birkaç gün öncesine kadar alkol alınmaması (özellikle son 24 saat içinde)
• 10–12 saatlik açlık (16 saatten uzun olmamalıdır)
• Test icin kan vermeye gelmeden önceki gece saat 22:00’den sonra su hariç hiçbir şey yenilip                    

içilmemesi önerilir.
• Aynı pozisyonda kan alma (oturarak ya da yatarak)
• Kan almadan önce 10 dakika rahatlama için zaman verme
• Kan almadan önce hastanın beklerken oturması sağlanır.

Kan almadan önce aşağıdaki malzemeleri hazır bulundurunuz

• Deri dezenfeksiyonu: %70’lik alkol (izopropil alkol, etanol) veya %10’luk povidon iyot, swablar, gazlı 
pedler, yara bandı.

• Tek kullanımlık lateks veya vinil eldivenler
• Turnike, adaptör, iğne uçları veya tek kullanımlık şırıngalar
• Etiketler ve kalem
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Tüm yukarıda bahsedilenler gözönüne alındıktan sonra;
• Kan alma işleminden önce ellerinizi iyice yıkayınız.

• Hastanın kimliğini doğrulayın. Bunu hastanın ismini sorarak veya kimlik kartını görerek yapabilirsiniz.

• Hasta sandalye veya koltuğa rahat bir pozisyonda oturmalı, kolunu düz bir şekilde uzatarak kolluğa 
yerleştirmelidir. Kol dirsekten bükülü halde olmamalıdır, hastanın kolunu omuzdan bileğe kadar düz 
uzatmasını sağlayın.

• Oturarak/yatarak ve ayakta durarak kan alma pozisyonları, sonuçları ciddi anlamda etkiler. Ço-
ğunlukla biyokimya ve hematolojik ölçümler etkilenmektedir. Yatarak ve oturma pozisyonu ara-
sındaki fark % 5-15’ dir !!!

• Büyük yaralı veya hematomlu koldan, mastektomili kadınlarda memenin alındığı taraftaki koldan, iyi-
leşmekte olan yanık alanlarından kan alınmamalıdır. Hematim bölgesinden alınan numuneler hatalı 
test sonuçlarına yol açabildiği için diğer bir ven bölgesi mevcut değilse numune hematomun alt kısmın-
dan  alınabilir.

• Hastadan ne kadar hacimde kan alınacağını belirleyin, istenen testler için uygun sayıda ve türde tüp 
ve uygun iğne seçip hazırlayın. En sık kullanılan iğneler 19-22 numaradır. Numara büyüdükçe çap 
küçülür, normal erişkinde genellikle 21-yeşil uçlu veya 22-siyah uçlu kullanılır.

• Eğer venöz kan toplayacaksanız, uygun veni seçin. Büyük ve dolgun venleri seçmek için her iki kolu 
kontrol edin. Yetişkinlerde antekubital fossada kalın ve derinin yüzeyine yakın veni tercih edebilirsiniz.

• Kan alınacak bölgenin çevresini, %70’lik izopropanolle doymuş gazlı bezle, dairesel hareketlerle ve 
kan alma bölgesinden dışa doğru temizleyin. Hemolizi ve hastadaki yanma duyusunu önlemek için 
bölgenin hava ile kurumasını sağlamalısınız.

• Kan alma bölgesinin 10-15 cm üzerinden turnikeyi uygulayıp, İşaret parmağı ile venlerin geçiş yolunu 
palpe edin. Alım yapılacak ven bölgesine gerekirse işaret parmağı ile ve ikinci parmakla hafifçe vurarak 
venin dilate olmasını sağlayın. Hastanın yumruğunu bir iki defa açıp kapamasını söyleyerek venlerin 
daha belirgin olması da sağlanabilir ama aşırı el pompası kan akımını aktive etmek için gerekli değildir 
ve kaçınılmalıdır, bu hareket plazma potasyum, fosfat ve laktat konsantrasyonlarını arttırır. Damara 
girme ve kan alma kola turnike bağlandıktan sonra 1 dakika içinde tamamlanmalıdır. Eğer yeniden 
kan almanız gerekirse diğer kol kullanılmalıdır. Kola uzun süre turnike uygulanması sonucu protein 
konsantrasyonunda, proteine bağlı ve hücresel komponentlerde artışa sebep olabilir.

• İnfüzyon yapılıyorsa infüzyon 3 dakikalığına durdurulmalı ve sonra tercihen diğer koldan kan alınmal-
dır.

• Vakumlu kan tüpüne kan almak için, kan alma tüpü tutucusuna iğnesini vidalayın. Vene  girmek için iğne-
yi, kan alınacak enle hizalayıp, deriye yaklaşık 15 derecelik açı yapacak  şekilde vesin içine 0,5-1 cm itin.

• İğne yerine yerleştikten sonra tüp, tıpayı delmek ve vakumu boşaltmak amacıyla ileri (adaptöre doğru) 
bastırılmalıdır. Tüpü çok ileri itmeyin, böylece iğnenin tüp kapağını delmesi ve vakumun erken kaybına 
yol açmasını önlemiş olursunuz. Kan tüpün içine akmaya başladığında iğne hareket ettirilmeden turni- 
keyi gevşetiniz.
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• Vakum bitinceye kadar tüp doldurulur, sonra tüp adaptörden çekilir ve yerine başka tüp sokulur.

• Kan alma tüplerine şu sırayla kan almaya özen gösteriniz. Önce katkı maddesiz kırmızı ya da sarı 
kapaklı düz tüplere sonra sitrat içeren mavi kapaklı koagülasyon tüplerine sonra sıra ile kırmızı ya da 
sarı kapaklı jelli düz tüpler, yeşil kapaklı heparinli tüpler, mor kapaklı, EDTA içeren, hemogram tüpleri 
ve gri kapaklı okzalat-fluoridli tüplere kan alınız.

• Enjektöre kan almak için, iğneyi enjektörün ucuna sıkı bir şekilde yerleştirip iğnenin üzerindeki koruyu-
cu plastiği çıkarın.

• Enjektör ve iğne kan alınacak vene paralel tutulur ve iğne deriye yaklaşık 15 derecelik bir açıyla venin 
içine itilir. Ven duvarı delinirken ilk anda hissedilen direnç ortadan kalktığı zaman, enjektördeki basınç 
gevşer ve piston geri çekilirken enjektöre kan dolar.

• Enjektöre alınmış kanı, hemoliz olmaması için, iğneyi enjektörden çıkardıktan sonra, tüp kapağı açıla-
rak hazırlanmış tüplere yavaşça ve tüp kenarından kaydırarak dikkatli bir şekilde aktarın.

• Tüplerin ağzını sıkıca kapatın, tüplerin içinde katkı maddesi veya antikoagulan varsa tüpleri yavaşça 
5-7 kez alt üst ederek karıştırın.

• Kan alma işlemini tamamladığınızda, iğneyi geri çektikten sonra sızıntı olmaması için hastaya kuru 
gazlı bez veya pamuk vererek, kan alınan bölgeye 2,5 dakika bastırması ve kolunu yukarıya doğru 
tutmasını sağlayın. Sonra yara bandı yapıştırın.

• Alınan numuneler kan ise aynı gün çalışılmıyorsa +4°C derecede buzdolabında 1 gece bekletilebilir. 
Daha uzun süreler kalacaksa serumları ayrılarak –20°C derecede dondurulup saklanır. Çalışılacağı 
zaman çözdürülür.

• Serumu ayrıldıktan sonra tüpte kalan kanları ve kan alımında kullandığınız enjektörlerin piston kısmını 
kırmızı renkli tıbbi atık torbasına atınız. Kan alma için kullandığınız iğne uçları ve enjektör uçlarını da 
sarı renkli tıbbi atık kovasına atınız.
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Kan aldıktan sonra;

• Antikoagülanlı tüplere kan aldıysanız tüpleri nazik bir şekilde en az 5-6 defa alt üst etmeyi 
unutmayın

• Tüm tüpleri hastanın ismi veya kimlik numarası, kan alınan saat ve tarih ve kan alan kişinin 
baş harflerinin yazılı olduğu barkodla etiketleyip, Test Talep Formu ndaki doldurulması ge-
reken bilgileri kontrol edin.

• Serumları ayırmadan önce kırmızı yada sarı kapaklı tüpleri tercihen dik pozisyonda 10-20 
dakika süreyle (45 dakikayı geçmemeli) pıhtılaşmaya bırakın.

Kan aldıktan sonra hematom oluşmaması için 

aşağıdaki kurallara dikkat edin;

• Venin sadece ön duvarı delinir.

• İğneyi çıkarmadan önce turnike kaldırılır.

• Sadece büyük venler kullanılır. Yüzeyel ince venlerden alınmaz.

• İğnenin venin ön duvarına tamamen girdiğinden emin olunur. Kısmen girmesi kanın yumu-
şak dokuya sızmasına neden olabilir.

• Kolu bandaja alırken gazlı ped kullanarak bölgeye bir miktar basınç uygulanır.

Kan örneği alınamazsa;

• İğnenin pozisyonunu değiştirin, iğne venin çok uzağından giriş yaptıysa iğne geri çekilmeli, 
İğne venin çok uzağında değilse vene doğru ilerletilmelidir. İğne yarım tur döndürülebilir.

• Başka bir tüp deneyin, tüpün vakumu kalmamış olabilir.

• Turnikeyi gevşetin. Çok sıkı uygulanmış böylece kan akımını durdurmuş olabilirsiniz.

• Vene sondaj yapmak (iğneyi dik sokmak) hastada ağrıya yol açtığı için bu hareketten kaçı-
nın. Çoğu zaman ilk girilen bölgenin altında bir yere girilmesi önerilir.

• Hiç bir zaman iki defadan fazla giriş yapmayın.
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• Antikoagülanlı tüplere kan aldıysanız tüpleri nazik bir şekilde en az 5-6 defa alt üst etmeyi 
unutmayın

• Tüm tüpleri hastanın ismi veya kimlik numarası, kan alınan saat ve tarih ve kan alan kişinin 
baş harflerinin yazılı olduğu barkodla etiketleyip, Test Talep Formu ndaki doldurulması ge-
reken bilgileri kontrol edin.

• Serumları ayırmadan önce kırmızı yada sarı kapaklı tüpleri tercihen dik pozisyonda 10-20 
dakika süreyle (45 dakikayı geçmemeli) pıhtılaşmaya bırakın.

Kan aldıktan sonra hematom oluşmaması için 

aşağıdaki kurallara dikkat edin;

• Venin sadece ön duvarı delinir.

• İğneyi çıkarmadan önce turnike kaldırılır.

• Sadece büyük venler kullanılır. Yüzeyel ince venlerden alınmaz.

• İğnenin venin ön duvarına tamamen girdiğinden emin olunur. Kısmen girmesi kanın yumu-
şak dokuya sızmasına neden olabilir.

• Kolu bandaja alırken gazlı ped kullanarak bölgeye bir miktar basınç uygulanır.

Kan örneği alınamazsa;

• İğnenin pozisyonunu değiştirin, iğne venin çok uzağından giriş yaptıysa iğne geri çekilmeli, 
İğne venin çok uzağında değilse vene doğru ilerletilmelidir. İğne yarım tur döndürülebilir.

• Başka bir tüp deneyin, tüpün vakumu kalmamış olabilir.

• Turnikeyi gevşetin. Çok sıkı uygulanmış böylece kan akımını durdurmuş olabilirsiniz.

• Vene sondaj yapmak (iğneyi dik sokmak) hastada ağrıya yol açtığı için bu hareketten kaçı-
nın. Çoğu zaman ilk girilen bölgenin altında bir yere girilmesi önerilir.

• Hiç bir zaman iki defadan fazla giriş yapmayın.
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Hemolitik, lipemik 
ve ikterik numuneler

Anlamlı derecede hemoliz ya da lipemi görünen numuneler belli parametrelerin analizi için kullanılmamalıdır. 
İkterik numuneler çoğunlukla özel bir hastalığın sonucu olarak ortaya çıkarlar ve bu yüzden analiz edilirler 
(hepatit gibi).

Hemoliz

Hemoliz, eritrositlerin parçalanmasıdır. Hafif, orta veya ileri derecede olabilir. Hemoliz sonucunda, eritro-
sit içindeki maddeler seruma geçerler. Serumda hemoglobin konsantrasyonu 20 mg/dL’nin üzerinde olursa 
hemoliz olduğu gözle anlaşılır. Hemoliz olması durumunda hücre içindeki konsantrasyonları hücre dışında-
kinden yüksek olan maddelerin serumdaki konsantrasyonları anormal yüksek bulunur. Hemoliz durumunda 
yüksek bulunan maddeler şunlardır:

Özellikle K ve Mg olmak üzere Aldolaz, Asit Fosfataz, LDH enzimleri ile Fosfor. Genel bir ifade 
olarak hemoliz, 400-500 nm arasında okunan deneyleri bozabilir. Hemolizin üç nedeni vardır 
bunlar zaman, ısı ve travma’dır.

• Zaman: Kanı santrifüj etmeden 2 saatten fazla bekletmek genellikle bir miktar hemolize yol açar.
Santrifüj etmeden önce kanın pıhtılaşması için en az 10-20 dakika beklenmelidir.

• Isı: Kan hiçbir zaman sıcak bölgede örneğin sıcak arabada, sıcak güneş altında bırakılmaz.
• Travma: Ven içinde iğnenin hareketi veya venin kollaps olması hemolize neden olabilir. Çok kü-

çük iğne uçlarının kullanılması hemolize yol açabilir. Laboratuvarlar tarafından kullanılan iğne 
uçları genellikle 21 (yeşil uçlu) veya 22 (siyah uçlu) numaradır. 23 numaralı iğne ucu (mavi uç) 
kullanılırsa büyük olasılıkla hemoliz gelişebilir. Sadece çok gerekli durumlarda daha küçük iğne 
uçları kullanılır. Parmak ucundan kan alınırken parmağı sıkmak başlıca hemoliz nedenidir.
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Lipemi
Kanda anormal miktarda yağ bulunmasıdır. Sonuçları etkileyen en önemli neden hastanın aç olmamasıdır, bu 
durumda şu testler etkilenebilir: Glukoz, trigliserid, ALP, üre, amonyak, ürik asit.

Eğer numuneyi analiz etmek kaçınılmazsa ve yeniden numune alınması imkansızsa, sonuçlar dikkat notu ile 
birlikte verilir ve hemolizli yada lipemik numune diye belirtilir.

Özet olarak hemolize sebep olan durumlar aşağıdaki gibidir, 
bunlardan kaçınınız!!!

• Yoğun turnike uygulanması

• Sallama

• Enjektöre hızlı çekiş, karıştırma ve enjektörden tüpe hızlı bir şekilde boşaltma

• Soğutma ya da ısıtma

• Tamamlanmamış santrifüj

• Serum ayrılması için tam kan olarak uzun süre bekletme (2 saatten fazla)

• Hematomlu bölgeden kan alınması

• Kan alma bölgesinin kuru olmaması
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Kan örneklerinin hazırlanması
Tam kan

Eğer test katoloğuna göre EDTA, heparin ya da sitrat’ lı kan isteniyorsa; Bu antikoagulanları içeren tüplere tüp 
üzerindeki işaretli seviyeye kadar kan alındıktan sonra pıhtı oluşmasın diye iyice karıştırılır ama çalkalanmaz. 
Numune, barkod kullanılıyorsa barkodlanır yoksa hastanın ismi üzerine yazılır, laboratuvara gönderilir.

Not: Eğer birden fazla antikoagülanlı tüpe kan alınacaksa, doku tromboplastini kontaminasyonunu en aza 
indirgemek için sitratlı tüpe ikinci sırada kan alınır.

Serum
Serum numuneleri için miktarın yaklaşık iki katı kan alınmalıdır, örneğin 2 ml serum için 4 -5ml kan alınır. Kan 
özel serum tüpüne alınır ve içindeki pıhtılaşma faktörünün etkisini artırmak için yavaşça 5-6 defa alt üst edilir. 
Kanın pıhtılaşması için 10-20 dk. tüp dik pozisyonda bekletilir ve sonra 3000-3500 rpm’ de 10 dakika santrifüj 
edilir. Eğer jelli tüp kullanılmamışsa ayrılmış serum transport tüplerine veya serumu düzgün etiketlenmiş ikinci 
bir serum tüpüne aktarılır. Numune etiketlenir. Bu numune artık transport edilebilir veya saklanabilir.

Plazma
• Kan özel tüplere alınır (Ör. EDTA’lı tüpler);
• Dolum talimatnamesi tam olarak uygulanarak işaretli yere kadar kan alınır.
• İyice karıştırılır (Sallama yapılmaz).

Laboratuvarın test kataloğuna göre eğer plazma istenmişse; EDTA, heparin ya da sitrat’ lı özel tüplere alınır. 
Sonra 10 dk. 3000 rpm’ de santrifuj edilir. Eğer gerekiyorsa ayrılmış plazma transport tüplerine aktarılır. Nu-
mune etiketlenir. Bu numune artık transport edilebilir veya saklanabilir.

Terapötik ilaç takibi için kan alma
Jelli tüplere örneğin alınması ve depolanması örnekteki bazı ilaçların konsantrasyonunda azalmaya neden 
olabilir. Örnek miktarına ve saklama süresine bağlı olarak bu azalma klinik olarak anlamlı olabilir bu nedenle 
ilaç düzeylerinin ölçümünde örneklerin jelli tüplere alınması önerilmez, düz jelsiz tüpe alınmalıdır.

İlaç konsantrasyonu genellikle tam kan veya serumdan ölçülür. Örneğin alınma zamanı ilaç konsantrasyo-
nunu etkileyebilmektedir. Dip konsantrasyonlar (dozaj aralığının sonundaki) antikonvülzan ilaçlar için kullanı-
lırken ‘peak’ düzeylerin ölçümü bazı antibiyotikler için yararlı olmaktadır. Klinisyenin önerileri doğrultusunda 
hastadan alınacak kan örneğinin zamanı belirlenir.

Örneğin lityum için son doz alındıktan 12 saat sonra genellikle kan örneği alınır.
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PCR-analizleri için numune toplama
Polymerase chain reaction (PCR) metodunun yüksek hassasiyetine bağlı olarak, aşağıdaki önlemler dikka-
te alınmalıdır.

• RNA ya da DNA ile herhangi bir kontaminasyondan kaçınmak zorunludur, aksi takdirde yanlış pozitif 
sonuçlar olacaktır.

• Numune toplama esnasında eldiven kullanılmalıdır. Numuneler alındıktan sonra kapak iyice kapatılır 
ve yeniden açılmaz. Kan alırken antikoagulan olarak PCR’ ı baskıladığı için heparin kullanılmaz.

• EDTA, DNAazları inhibe ettiğinden genellikle tüm PCR çeşitlerinde EDTA’ lı tam kan tercih edilir, sit-
ratlı tam kan da kullanılabilir.

Diyaliz hastaları için kan alma prosedürü

Kan alımı ve işlenmesi esnasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

Kan alımı yapılacak tüplere hasta barkodları yapıştırılmalı ve her bir hastanın numunesi kendi ismi yapıştırıl-
mış tüplere konulmasına dikkat edilmelidir.

Eğer barkod yazıcınız mevcut ve hasta kaydını laboratuvarın bilgi sistemine siz girip yaptıysanız lütfen bar-
kodları yazdırıp tüplerin üzerine bunları yapıştırınız.

Giriş kanı
• Rutin biyokimya testleri için (Biyokimya yazan barkodu lütfen GİRİŞ tüpüne yapıştırın)
• Kırmızı (veya sarı) kapaklı tüplere, hemogram testi için mor kapaklı EDTA’lı tüplere kan örneği alınır 

ve hemen sonra her iki tüp de ağzı kapalı halde yavaşça 5-6 defa alt-üst edilir.
• Mor kapaklı tüpler laboratuvara gönderilinceye kadar buzdolabında (+4°C’de) tutulmalıdır.
• Kırmızı (sarı) kapaklı tüplere alınan kan numuneleri 30 dakika kadar dik pozisyonda tutulduktan sonra 

3500 devirde 10 dk santrifüj edilmelidir.
• Ankara ili sınırları içindeki merkezler bu tüpleri laboratuvara gönderinceye kadar buzdolabında tut-

malıdır. Ankara ili sınırları dışındaki merkezler ise santrifüj sonrası serum örneklerini 5 mL’lik ikincil 
plastik tüplere pastör pipetleri ile koyup gönderene kadar buzdolabında tutmalı sonra Ek-2’de yer alan 
Numune Taşıma Talimatında yer alan hususlara dikkat ederek laboratuvara göndermelidir.

• Aylık testler için 1 adet plastik tüpe alınan serum numunesi yeterli iken 3 ve 6 aylık testler için serum 
numunesi 3 ayrı tüpe (biyokimya, hepatit ve hormon-PTH) alınmalıdır.

• Diyabeti olan hastalarda (HbA1c bakılması istenen hastalarda) fazladan bir adet daha EDTA’lı tüpe 
kan alınmalıdır.
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 Çıkış kanı
• Diyaliz sonrası (çıkış kanı) testler için kırmızı (veya sarı) kapaklı tüplere kan örneği alınır ve tüp yine 

yavaşça 5-6 defa alt-üst edilir. Diyaliz çıkış yazan barkodu lütfen ÇIKIŞ tüpüne yapıştırın)

• Çıkış tüpü 30 dk kadar dik pozisyonda tutulduktan sonra 3500 rpm’de 10 dk santrifüj edilir.

• Ankara ili sınırları içindeki merkezler bu tüpleri laboratuvara gönderinceye kadar buzdolabında tut-
malıdır. Ankara ili sınırları dışındaki merkezler ise santrifüj sonrası serum örneklerini 5 mL’lik ikincil 
plastik tüplere pastör pipetleri ile koyup gönderene kadar buzdolabında tutmalı sonra Ek-2’de yer alan 
Numune Taşıma Talimatında yer alan hususlara dikkat ederek laboratuvara göndermelidir.

!!! Size gönderilen barkodları yapıştırırken Biyokimya ya da giriş yazan barkodu GİRİŞ tüpüne, Di-
yaliz çıkış yazanıda ÇIKIŞ tüpüne yapıştırmanız çok önemlidir, çünkü Diyaliz çıkış yazan barkodun 
yapıştırıldığı tüpten sadece BUN, K, Kreatinin çalışılmaktadır.

Ankara ili sınırları içindeki merkezler; sporlara dik şekilde konmuş buzdolabındaki tüpleri, gelen kuryelere, 
Test Talep Form ları ve gönderen tarafından kuryenin numuneleri aldığı saat kısmı da mutlaka doldurulup 
gerekli kısımlar imzalanmış olarak, Kurye Numune Teslim Alma Formu ile birlikte teslim edeceklerdir.

Ankara ili sınırları dışındaki merkezler; daha önce dondurdukları buz akülerini taşıma çantalarına koymalı, 
sporlara dik şekilde konmuş tüpleri bu taşıma çantalarına yerleştirmeli, tüplerin çanta içine dağılmasını önle-
mek için destek uygulanmalı ve ağzını kapatıp kargoya teslim etmelidir.

Test Talep Form’ları varsa, doldurulup imzalanmış ve bir poşet dosya içinde çanta içine konarak tüp-
lerle birlikte kargoya teslim edilmelidir!!!

Diyaliz Merkezlerinden kan örnekleri gönderilirken aşağıdaki problemlerle çok sık karşılaşılmaktadır, 
lütfen bu durumları göz önünde bulundurun:

• EDTA’lı mor kapaklı tüplere alınan kan örnekleri hemen 5-6 defa alt üst edilmez ise pıhtılaşmakta ve 
hemogram sonuçları hatalı çıkabilmektedir.

• EDTA’lı mor kapaklı tüplere alınan kan örneklerinin dondurulması. Bu durumda kırmızı ve beyaz kü-
reler parçalanacak, sonuçlar hatalı çıkacaktır.
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• Kırmızı (sarı) kapaklı tüplere alınan kan örnekleri santrifüj edilmeden uzun süre bekletilirse bazı pa-
rametreler düşük (örneğin glukoz) veya yüksek (örneğin potasyum ve fosfor) çıkabilmektedir. (BU 
DURUMDAN MUTLAKA KAÇINMALISINIZ!!!)  Böyle  durumlarda  lütfen  yeniden numune alıp 
gönderiniz.

• Hasta doğum tarihinin bildirilmemesi.

• Bir hasta kanının farklı bir hasta barkodu yapışmış tüpe konulması.

• Ay içinde tek gönderilen örnekler için istem formunun yazılmamış olması veya tüp üzerine hasta ismi 
yazılmaması. (EN SIK GÖRÜLEN HATA !!!)

• Kan veya serumların uzun süre oda ısısında bekletilmesi.

• Tüp kapaklarının sıkı bir şekilde kapatılmaması ve serumun transport esnasında dışarıya dökülmesi.

• Hemogram kanı mutlaka giriş biyokimya kanı ile aynı anda alınmalıdır.
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İdrar alma
Orta-akım idrarı

Tanımlanmış koşullarda, üretra girişindeki olası kontaminasyonları önleyerek idrar numunesi almak gerekir. 
Bu yüzden ilk idrar toplanmamalıdır. Bir miktar dışarı yapıldıktan sonra steril kaplara alınır.
Mikrobiyolojik testler için alınacaksa özellikle sabah ilk yapılan idrarın orta kısmı alınmalıdır.

Spot idrar

Günün herhangi bir saatinde alınan idrardır. Sabah ilk veya ikinci idrarın orta kısmının alınması tercih edilir. 
Katekolamin ve metabolitleri için ise atak anında alınan idrar önemlidir.
Mikroskopik inceleme, protein miktarı ve gebelik için özellikle sabah idrarı daha konsantre olduğu için tercih 
edilmelidir.

24 saatlik idrar toplama

Numuneyi stabilize etmek için kimyasal madde katılmış (ya da kimyasal madde izin verilmiyorsa soğuk ortam 
kullanılmış) toplama kabında 24 saat boyunca toplanan idrar.
Tam toplama saati ve idrar miktarının belirtilmesi çok önemlidir.

24 saatlik idrar toplamaya başlamadan önce lütfen aşağıdaki şekilde hastalarınızı bilgilendiriniz

• Normalden biraz daha az sıvı için ve alkol içmeyin (normal: 1,5-2 Litre/24saat)
• İdrar toplamadan önce ve sonrasında ellerinizi yıkayın
• 24 saatlik idrar toplamaya başlanılacak gün, sabah ilk idrar dışarı atılır toplanmaz. Bundan sonraki 24 

saatte gelen idrar toplama kabına biriktirilir.
• Sabah 8 den ertesi gün sabah 8 e veya sabah 9 dan ertesi gün sabah 9 a kadar tüm idrar gündüz ve 

gece boyunca, dikkatlice toplama kabına biriktirilir.
• Toplama süresince idrar kabı soğuk ve karanlık ortamda saklanmalıdır.
• Toplama kabına idrar eklediğinizde koruyucu madde kullanılacaksa bu madde ile karışması için iyice 

çalkalanır.
• Ertesi sabahki ilk idrar da yani sabah 8 veya 9 daki idrarınız da toplama kabına eklenerek idrar top- 

lama işlemi bitirilir.
• Toplama zamanının bitişi not edilir.
• İdrar bekletilmeden laboratuvara getirilir.
• Cuma ve cumartesi günleri 24 saatlik idrar toplanmamalıdır.
• İdrarda ölçülecek test için koruyucu madde gerekiyorsa laboratuvara danışılmalıdır.
• Bazı testler için (okzalat, sitrat, VMA, HVA, 5-HIAA, katekolaminler, metanefrinler, serotonin) idrara 
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 koruyucu bir madde eklenmesi gerekmektedir. Laboratuvardan temin edilen bu koruyucu madde idrar 
kabının dibine boşaltılır, daha sonra idrar tarif edildiği şekilde toplanır.

24 saatlik idrarda eğer, VMA, HVA ve 5-HIAA, katekolaminler, metanefrinler, serotonin bakılacaksa;

• Test sonuçlarının güvenilir olması için aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekmektedir.
• Vanilyasız diyet 3 gün boyunca uygulanır. 4. gün sabah 8 ya da 9 da yukarıda açıklandığı gibi idrar 

toplanmaya başlanır.
• Diyet süresince ve idrar toplama süresi içinde ağır egzersizden kaçınılmalıdır.
• Bu testler için laboratuvardan alınan koruyucu madde 5lt.’lik pet şişeye boşaltıldıktan sonra yukarıda 

açıklanan şekilde toplamaya başlanır.

Vanilya içeren ürünler aşağıda yer almaktadır;

• Çay, kahve, kakao
• Muz, greyfurt, domates, portakal, ananas, mandalina
• Dondurma, dondurma külahı
• Vanilyalı soslar, vanilyanın girdiği her türlü yiyecek ve içeçekler pastalar, bisküviler, salep, meşrubatlar 

v.b.
• Hazır gıdalar, hazır çorbalar
• Kuruyemişler, salça, kurutulmuş meyveler
• Alkollü içecekler

Not: Metanefrin için diyet şart değildir. Diyetli idrar da kullanılabilir

İdrar koruyucuları

Koruyucu ilavesi veya ısı kontrol uygulamaları toplama tamamlandıktan sonra 4 saat içinde veya uygun koru-
yucu toplamanın başında ilave edilmelidir. Koruyucu ilave edilmesi gereken idrar testleri ayrıntıları ile birlikte 
Ek-4’teki tabloda verilmiştir.

Eğer idrar toplandıktan sonra toplama kabı ile birlikte şehir içindeki bir merkezden ya da ayaktan labora-
tu- vara direkt başvuran hastalar tarafından, 24 saatlik toplamanın sonucunda direk laboratuvara geliyorsa, 
geldikten sonra hacmi ölçülüp analiz için 10 mL’ lik tüplere aktarılıp ağzı kapatılır ve buzdolabında belirlenen 
çalışma gününe kadar saklanır.

Şehir içindeki ya da dışındaki müşteriler tarafından gönderilen ve yukarıda yer alan uyarılar doğrultusunda 
toplanmış idrar numuneleri, hacmi ölçüldükten sonra sadece çalışılacak miktar olan 10ml’ lik kısmı transport 
kabı içerisinde soğuk ortamda kargo ya da kurye ile laboratuvara ulaştırılır.

Bazı ilaçlar yanlış sonuçlara neden olabildiği için hastanın kullandığı bir ilaç varsa bu mutlaka sorgulanır ve 
Laboratuvar Test Talep Formunda hangi ilaç/ilaçları kullanıldığı mutlaka belirtilir. Bu ilaçlar içerisinde en çok 
kullanılanlar; asetaminofen, aspirin, MAO inhibitörleri, metildopa, levodopa, fenotiyazinler, klorpromazin, pro-
mazine, fenotiyazin, rezerpin, kafein, lityum, eritromisin, tetrasiklinler, aminofilin ve diğer birçok ilaçtır.
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Bakteriyolojik örnek alımı
Kültür için örnek toplama

Etiketleme; İstenen testlerin düzenli bir şekilde işleme alınması için gerekli bilgilerin alınması oldukça önem-
lidir. Uygun klinik bilgi çok arzu edilse de mevcut değilse en azından aşağıdaki bilgiler elde edilmelidir:

• Hastanın adı-soyadı
• Örneğin kaynağı veya alınma bölgesi
• Tarih
• Örneğin türü
• İstenen test

Örneğin doğru bir şekilde elde edilmesi için;

• Hastaya tam olarak açıklamada bulunulmalı
• Steril bir örnek kabı kullanılmalı
• Doğru etiketleme yapılıp ve gecikmeden laboratuvara numune gönderilmeli.
• Toplama kabının kontaminasyonundan kaçınılmalıdır.

Toplama zamanı; Balgam, idrar, gaita vb örnekleri sabah alınan ilk örnekler olmalı ve aynı gün laboratuvara 
gönderilmelidir.

Kan kültürü için
• İki şişe kan gerekir, biri aerobik diğeri anaerobik mikroorganizmaların varlığını tespit etmek için. Ana-

ero- bik şişe bulunamazsa sadece aerobik gönderilmelidir.
• Kan örneklerini mümkünse tedaviye başlamadan önce almalıdır. Hasta eğer antibiyotik kullanıyor ise 

son dozdan en uzak zamanda yeni doz verilmeden hemen önce alınmalıdır.
• Hastalığın başlangıcında 15-30 dk arayla iki veya üç set alınmalı; 48 saat sonra üreme olmazsa tek-

rarlanmalıdır.
• Organizmalar endokardit gibi intravasküler enfeksiyonlar esnasında sürekli yayılır fakat gizli enfeksi-

yonlar esnasında ise aralıklarla yayılırlar. Bazı gizli enfeksiyonlarda ön görülebilir ateş şekilleri vardır.
 Böyle durumlarda en uygun olanı ateş pik yapmadan 30 dk önce kan kültürü için kan alınmasıdır.
  Pratikte uygulanabilecek en iyi zamanlama ateş ortaya çıkmaya başladığı anda kan kültürü almaktır.
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• Kateter kaynaklı sepsis düşünülmedikçe kateterden kan kültürü alınmaz.
• Hematolojik, biyokimyasal ve benzeri tetkikler alınırken kan kültür örneği alınmaz. Çok amaçlı alım-

larda kontaminasyon riski  artar.

Kan kültürü alırken aşağıdaki yazılanları uygulayınız
• Tüm işlemlerde cerrahi aseptik teknik uygulanır.
• Kültür alınırken antiseptiklere, etkilerini gösterebilecek temas zamanının tanınması çok önemlidir.
• Gerekli malzemeler hazırlanır, eller, “ El Yıkama Talimatı” na uygun yıkanır.
• Kan kültürü örneği en sık kübital, ikinci sıklıktada femoral damarlardan alınır. Mecbur kalınmadıkça el 

üstü venlerinden ve ayak venlerinden örnek alınmaz.
• Merkezden çevreye doğru 5-6 cm çapındaki bir alan %70 lik alkolle silinir (1-3 dk süreyle kuruması 

beklenir)
• İkinci olarak ayrı bir pamukla, aynı hareketlerle batikonla silinir.
• Üçüncü olarak tekrar %70 lik alkollü pamukla silinir ve el değmeden damara enjektörle girilerek kan 

alınır. El değmek zorunda kalınıyorsa steril eldiven kullanılabilir.
• Yeterli miktarda kan alındıktan sonra damardan çıkılır.
• Daha sonra damar üzeri spançla bastırılır
• Kan örneği şişeye enjekte edildikten sonra kanın pıhtılaşmaması ve besiyeri ile karışması için şişe 

birkaç kez hafifçe çalkalanır.
• Kan kültürü alınırken iki kan kültürü arasında en az 15-30 dakika olur.
• Erişkin hastalardan her damar içine girişte optimum 10 cc kan alınır
• Çocuk hastalardan 1-5 cc arası kan almak yeterli olur.
• Kültür şişesine hastanın barkodu basılır, almakta olduğu antibiyotik varsa mutlaka Test Talep Formu-

na yazılarak porter ile hemen labaratuvara gönderilir.
• Hemen gönderilemeyecekse buzdolabında saklanarak en kısa sürede gönderilir

Üst solunum yolu

Burundan ve boğazdan kültür örneklerini elde etme işlemleri ile ilgilidir.

Burun sürüntü örneği; ince steril bir swab nazik bir şekilde burundan sokularak farenksle temas et-
tirip, nazikçe döndürülmesi sağlanıp çekilerek alınmalı. Burun sürüntü örneği Staphylococcus aureus taşıyı-
cılığını belirlemek için alınır. İnce steril bir swab nazik bir şekilde burundan sokularak farenksle temas ettirip, 
nazikçe döndürülmesi sağlanıp çekilir. Bu iki burun deliği içinde yapılır.

Boğaz kültüründe; Genellikle boğaz sürüntü örneği A grubu beta-hemolitik streptokok varlığının sap-
tanması için steril bir swab ağızdan sokularak alınmalıdır. Örneğin oral sekresyonla kontaminasyonunu önle-
mek için dil basacağı kullanılır. Her iki tonsiller fossa, arka farinks ve inflamasyonlu veya ülserli, kriptli bölge-
lere swab sürülür ve ağızdan çıkarılır. Örnek alınırken dil ve oral kavitenin yan duvarlarına temas olmamasına 
dikkat edilir. Mümkünse Steril Kuru Swab kullanın. Kuru swab özellikle A grubu beta-hemolitik streptokok 
varlığının araştırılması için tercih edilmektedir.
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Bakteriyolojik örnek alımı
Kültür için örnek toplama

Etiketleme; İstenen testlerin düzenli bir şekilde işleme alınması için gerekli bilgilerin alınması oldukça önem-
lidir. Uygun klinik bilgi çok arzu edilse de mevcut değilse en azından aşağıdaki bilgiler elde edilmelidir:

• Hastanın adı-soyadı
• Örneğin kaynağı veya alınma bölgesi
• Tarih
• Örneğin türü
• İstenen test

Örneğin doğru bir şekilde elde edilmesi için;

• Hastaya tam olarak açıklamada bulunulmalı
• Steril bir örnek kabı kullanılmalı
• Doğru etiketleme yapılıp ve gecikmeden laboratuvara numune gönderilmeli.
• Toplama kabının kontaminasyonundan kaçınılmalıdır.

Toplama zamanı; Balgam, idrar, gaita vb örnekleri sabah alınan ilk örnekler olmalı ve aynı gün laboratuvara 
gönderilmelidir.

Kan kültürü için
• İki şişe kan gerekir, biri aerobik diğeri anaerobik mikroorganizmaların varlığını tespit etmek için. Ana-

ero- bik şişe bulunamazsa sadece aerobik gönderilmelidir.
• Kan örneklerini mümkünse tedaviye başlamadan önce almalıdır. Hasta eğer antibiyotik kullanıyor ise 

son dozdan en uzak zamanda yeni doz verilmeden hemen önce alınmalıdır.
• Hastalığın başlangıcında 15-30 dk arayla iki veya üç set alınmalı; 48 saat sonra üreme olmazsa tek-

rarlanmalıdır.
• Organizmalar endokardit gibi intravasküler enfeksiyonlar esnasında sürekli yayılır fakat gizli enfeksi-

yonlar esnasında ise aralıklarla yayılırlar. Bazı gizli enfeksiyonlarda ön görülebilir ateş şekilleri vardır.
 Böyle durumlarda en uygun olanı ateş pik yapmadan 30 dk önce kan kültürü için kan alınmasıdır.
  Pratikte uygulanabilecek en iyi zamanlama ateş ortaya çıkmaya başladığı anda kan kültürü almaktır.
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• Kateter kaynaklı sepsis düşünülmedikçe kateterden kan kültürü alınmaz.
• Hematolojik, biyokimyasal ve benzeri tetkikler alınırken kan kültür örneği alınmaz. Çok amaçlı alım-

larda kontaminasyon riski  artar.

Kan kültürü alırken aşağıdaki yazılanları uygulayınız
• Tüm işlemlerde cerrahi aseptik teknik uygulanır.
• Kültür alınırken antiseptiklere, etkilerini gösterebilecek temas zamanının tanınması çok önemlidir.
• Gerekli malzemeler hazırlanır, eller, “ El Yıkama Talimatı” na uygun yıkanır.
• Kan kültürü örneği en sık kübital, ikinci sıklıktada femoral damarlardan alınır. Mecbur kalınmadıkça el 

üstü venlerinden ve ayak venlerinden örnek alınmaz.
• Merkezden çevreye doğru 5-6 cm çapındaki bir alan %70 lik alkolle silinir (1-3 dk süreyle kuruması 

beklenir)
• İkinci olarak ayrı bir pamukla, aynı hareketlerle batikonla silinir.
• Üçüncü olarak tekrar %70 lik alkollü pamukla silinir ve el değmeden damara enjektörle girilerek kan 

alınır. El değmek zorunda kalınıyorsa steril eldiven kullanılabilir.
• Yeterli miktarda kan alındıktan sonra damardan çıkılır.
• Daha sonra damar üzeri spançla bastırılır
• Kan örneği şişeye enjekte edildikten sonra kanın pıhtılaşmaması ve besiyeri ile karışması için şişe 

birkaç kez hafifçe çalkalanır.
• Kan kültürü alınırken iki kan kültürü arasında en az 15-30 dakika olur.
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• Çocuk hastalardan 1-5 cc arası kan almak yeterli olur.
• Kültür şişesine hastanın barkodu basılır, almakta olduğu antibiyotik varsa mutlaka Test Talep Formu-

na yazılarak porter ile hemen labaratuvara gönderilir.
• Hemen gönderilemeyecekse buzdolabında saklanarak en kısa sürede gönderilir
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Burundan ve boğazdan kültür örneklerini elde etme işlemleri ile ilgilidir.

Burun sürüntü örneği; ince steril bir swab nazik bir şekilde burundan sokularak farenksle temas et-
tirip, nazikçe döndürülmesi sağlanıp çekilerek alınmalı. Burun sürüntü örneği Staphylococcus aureus taşıyı-
cılığını belirlemek için alınır. İnce steril bir swab nazik bir şekilde burundan sokularak farenksle temas ettirip, 
nazikçe döndürülmesi sağlanıp çekilir. Bu iki burun deliği içinde yapılır.

Boğaz kültüründe; Genellikle boğaz sürüntü örneği A grubu beta-hemolitik streptokok varlığının sap-
tanması için steril bir swab ağızdan sokularak alınmalıdır. Örneğin oral sekresyonla kontaminasyonunu önle-
mek için dil basacağı kullanılır. Her iki tonsiller fossa, arka farinks ve inflamasyonlu veya ülserli, kriptli bölge-
lere swab sürülür ve ağızdan çıkarılır. Örnek alınırken dil ve oral kavitenin yan duvarlarına temas olmamasına 
dikkat edilir. Mümkünse Steril Kuru Swab kullanın. Kuru swab özellikle A grubu beta-hemolitik streptokok 
varlığının araştırılması için tercih edilmektedir.
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Alt solunum yolu
Balgam örneği alımı;

• Ağzın su veya tuzlu su ile çalkalanması normal orofaringeal flora ile kontaminasyonu azaltabilecektir.

• Derin bir ekspektorasyon yaparak balgam çıkartıp önceden etiketlenmiş kaba konulur.

• Özellikle sabah çıkarılan ilk balgam örneği tercih edilmeli. Tüberküloz tanısı için üç gün ayrı ayrı alın-
malıdır.

• Kültür için tükrük kabul edilmemelidir.

Hasta balgam çıkaramıyorsa doktora bilgi verilir. Aşağıda bildirilen alternatif bir metod önerilebilir:

Balgam indüksiyonu: Bu solunum terapisti tarafından doktorun talimatıyla uygulanır. İrritasyonla 
istem dışı derin öksürük uyarılır.

Trakeal aspirasyon: Trakea küçük bir emici kateterle nazikçe uyarılır, balgamın çıkmasına yol aça-
cak derin bir öksürük sağlanır. Ayrıca örnek şırınga ile aspire edilebilir.

Bronşiyal yıkamalar: Bunlar bronkoskobik muayene esnasında operasyon odasında doktor tarafın-
dan uygulanır.

Az bir balgam örneği yeterli olabilir fakat oral sekresyon olmamalıdır.

Quantiferon testi için numune alma

(Numune almadan önce mutlaka laboratuvardan tüp isteyiniz) Numune türü; Özel Tüplere alınan ”TAM 
KAN”

Numune uygun şekilde etiketlenmiş içeriği farklı 3 Cellestis QuantiFERON®-TB Gold Test tüpüne 1’er mL 
(+/- 0.2) olarak tam kan alınır (Nil kontrol (Giri), TB antijen(Kırmızı) ve Mitogen kontrol (Mor) tüpü). Kontrol 
çizgilerine dikkat et. Tüpün yanındaki siyah işaret, 1 mL dolum hacmini gösterir.

Antijenler kan alma tüplerinin iç yüzeyine yapıştırılmıştır, bu yüzden kan alımından sonra iyice çalkalanması 
çok önemlidir. En az 10 defa aşağı yukarı haraketle veya alt üst ederek kabın her defasında tüpün iç yüzeyine 
teması sağlanacak şekilde çalkalanır. Şiddetli çalkalamadan kaçınılmalıdır. İnkübasyona konuluncaya kadar 
17 - 27 derecede tutulur (buzdolabına koymayınız). Tüpler mümkün olduğunca çabuk 37°C’lik inkübatöre dik 
bir şekilde konur ve 16-24 saat inkübe edilir. İnkübasyonundan sonra, tüpler 15 dakika 2000 ila 3000 RCF 
(g)’de santrifüj edilerek plazma ayrılır. Tüpteki jel, hücreleri plazmadan ayrılmasını kolaylaştırır.

Santrifüj edilen örnekler üzeri etiketlenmiş birer yeni test tüpüne aktarılarak üzerlerine hasta adı ve hangi 
tüpe (Nil, TB, mitogen) ait oldukları yazılır. 2 - 8°C’de laboratuvarımıza çalışmak üzere gönderilir.
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Yara, eksuda örnek alımı
Yara, eksuda örneklerini toplarken aşağıdaki basamakları uygulayın:

• Kuru, steril bir gazlı bezle bölgeyi nazikçe temizleyin.
• Steril bir kültür swabı yara üzerine derince bastırarak nemli bir örnek alınmasını sağlayın ve swabı

kültür kabına yerleştirin.
• Oda ısısında muhafaza edin.

Göz sürüntüsü
Gözde enfeksiyon düşünüldüğünde alınır.

• Göz kapağı açılarak steril eküvyonlu cubuk ile göz kapaklarının iç mukozasından örnek alınır.
• Transport besiyeri içeren steril eküvyon kullanılır, eküvyonla alınan sürüntü örneği transport besiyeri

içine batırılıp laboratuvara gönderilir.
• Direkt inceleme ve kültür ayrı ayrı isteniyorsa iki ayrı örneğin gönderilmesi gerekmektedir.

Dış kulak sürüntü örneği
• Dış kulak yolu enfeksiyonu düşünüldüğünde alınır.
• Transport besiyeri içeren steril tüpe yerleştirilmiş steril eküvyon kullanılır.
• Eküvyonla dış kulak yoluna girilir, eküvyon döndürülerek örnek alınır, trasnport besiyeri içine batırılıp

laboratuvara gönderilir.

Katater kültürü
• IV katater: Santral kataterlerde enfeksiyon belirti ve bulgusu varsa katater çevresindeki deri
• Antiseptik ile temizlenir. Katater aseptik olarak çıkarılır ve uzaklaştırılır ve 5 cm’lik distal ucu steril

kapaklı bir tüpe veya kaba konulur. Örnek 15 dk. içinde laboratuvara ulaştırılır. Bu süre içinde oda
ısısında bekletilir. Bu süre içinde gönderilemeyen örnekler en fazla 24 saat +4°C’de bekletilir.

BOS
• Örneğin alınacağı alan deri antiseptikleri ile silinir.
• L3 –L4, L4-L5 veya L5-S1 aralığından uygun iğne ile girilir. Subaraknoid aralığa ulaşıldığında üç ayrı

kırılmaz tüpe 1-2 mL BOS alınır.
• Alınacak BOS miktarı bakteri kültürü için 1 mL’den mantar kültürü için 2 ml’den ARB kültürü için

2 mL’den fazla olur. BOS en geç 15 dakika içerisinde laboratuvara ulaştırılmalı bu süre içinde ulaştı-
rılamayan örnekler kesinlikle buzdolabına konulur. Laboratuvar gönderilmeyen örnekler oda ısısında
en fazla 24 saat bekletilebilir.

• BOS kültürü ile birlikte kan kültürü de alınır.
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Vücut sıvıları (asit, abdominal, safra, eklem,                    
pericardial, peritoneal, plevral, sinoviyal)

• Cilt uygun antiseptikle silinir.

• Perkutanöz iğne aspirasyonu veya cerrahi olarak sıvı alınır. Olabildiğince fazla sıvı almaya çalışılma-
lıdır.

• Örnek steril kapaklı tüpe veya anaerobik transport sistemine en az 1 ml olmak üzere konulur. 15 da-
kika içinde örnek laboratuvar ulaştırılır.

• Perikardiyal sıvı ve fungal kültür dışında olanlar 24 saat oda ısısında saklanabilir. Perikardiyal sıvı ve 
fungal kültür için örnekler +4°C’de saklanır.

• Eğer bu sıvılardan hücre sayımı yapılacaksa 2 mL’lik miktar EDTA’lı tüpe ektarılır ve laboratuvara 
analiz için gönderilir.

Üretral akıntı
• Gonokok veya gonokok dışı üretrit tanısında alınır. Örnek özel swaplarla alınır, uygun transport besi-

yeri içine konulur.

• Üretradan örnek alırken hastanın son idrarını yapmasından bu yana en az 1 saat geçmiş olması 
önem- lidir.

• Akıntı varlığında örnek direkt olarak lam üzerine alınabilir. Ancak gözle görülen bir akıntı yok ise ince 
swap üretra içine 2-3 cm kadar sokulduktan sonra döndürülerek örnek alınır.

Vajen kültürü
• Sekresyon ve akıntılar silinir.

• Vajinanın mukozal membranından steril eküvyonla sekresyon alınır ve uygun transport besiyerine 
konulur. Örnek oda ısısında 24 saat saklanabilir.
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İdrar kültürü için örnek alımı

Kültür için sabah ilk idrarı ya da mesanede en az üç (3) saat beklemiş idrar uygundur. idrar kültürü istemi 
yapıldığında örnek toplama için aşağıdaki basamakları uygulayın:

• Hastaya dikkatli bir şekilde orta akım idrar toplama tekniğini ve örneğin kontamine olmaması gerekti-
ğini anlatın. Örneğin nasıl alınacağını ve steril durumda numune kabına aktarılacağını öğretin.

• İdrarda infekte organizmaların varlığını veya yokluğunu onaylamak için steril koşullarda alınmış bir ör-
neğe gerek duyulur. Örnek genital bölgeden herhangi bir mikroorganizma ile kontamine olmamalıdır. 
Bu nedenle hastalara aşağıdaki basamakların uygulaması anlatılmalıdır.

• Suprapubik bölgedende idrar örneği alınır. Bunun için gece 24.00’den sonra tuvalete gidilimez sabah 
uyanıncada bol sıvı alınır. Yaklaşık 3 saat sonrada suprapubik bölgenin dezenfeksiyonu yapılıp alınır.

Bayan hastalar için aşağıdaki şartların yerine getirilmesini söyleyin

• Menstruasyon döneminde iseniz önce temiz bir tamponla akıntıyı durdurması söylenir.
• İdrar çıkış bölgesindeki deri katlantılarını ayırıp sonra steril antiseptik bir pad ile idrar çıkış bölgesini 

önden arkaya doğru temizlemesi söylenir.
• Tuvalete idrar yapmaya başladıktan sonra idrar akışı düzenli oluncaya kadar bekleyip sonra 5-10 mL 

idrarı idrar kabına alması, idrar kabını genital bölge ile temas ettirmemesi gerektiği söylenir.
• İdrar kabının üzerine, ad-soyad ve toplama zamanını belirten bir etiket yapıştırın ve en kısa sürede 

laboratuvara gönderin. Bu mümkün değilse örnekler gecici bir sure +4°C de bekletilebilir. Bu sure 
hiçbir zaman 24 saatten fazla olmamalıdır.

Erkek hastalar için aşağıdaki şartların yerine getirilmesini söyleyin

• Sabunlu su ve sonra temiz su ile penisin ucunu yıkaması ve kurumaya bırakması söylenir.
• Tuvalete idrar yapmaya başlayıp idrar akışı düzenli oluncaya kadar bekleyip sonra 5-10 mL idrarı 

idrar kabına alması, idrar kabını genital bölge ile temas ettirmemesi gerektiği söylenir.
• İdrar kabının üzerine, ad-soyad ve toplama zamanını belirten bir etiket yapıştırın ve en kısa sürede 

laboratuvara gönderin. Bu mümkün değilse örnekler gecici bir sure +4°C de bekletilebilir. Bu sure 
hiçbir zaman 24 saatten fazla olmamalıdır.

• Sabun, deterjan gibi temizleyici ajanlar örnek toplamadan önce uretral bölgeden yıkayarak uzaklaştı-
rılmalıdır.

• Kateterize edilmiş bir hastadan idrar örneği elde edilirken 21-23 no’lu iğne ucu ve 3 mL’lik şırınga kul-
lanın. Antiseptik bir pad ile kauçuk kateterin alt ucundaki bir bölgeyi hazırlayın. 45 derecelik bir açıyla 
iğneyi katetere sokun ve dikkatli bir şekilde şırınga pistonunu çekerek idrar toplayın.

Not: İdrar örneği drenaj torbasından alınmamalıdır.
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Vücut sıvıları (asit, abdominal, safra, eklem,                    
pericardial, peritoneal, plevral, sinoviyal)

• Cilt uygun antiseptikle silinir.

• Perkutanöz iğne aspirasyonu veya cerrahi olarak sıvı alınır. Olabildiğince fazla sıvı almaya çalışılma-
lıdır.

• Örnek steril kapaklı tüpe veya anaerobik transport sistemine en az 1 ml olmak üzere konulur. 15 da-
kika içinde örnek laboratuvar ulaştırılır.

• Perikardiyal sıvı ve fungal kültür dışında olanlar 24 saat oda ısısında saklanabilir. Perikardiyal sıvı ve 
fungal kültür için örnekler +4°C’de saklanır.

• Eğer bu sıvılardan hücre sayımı yapılacaksa 2 mL’lik miktar EDTA’lı tüpe ektarılır ve laboratuvara 
analiz için gönderilir.

Üretral akıntı
• Gonokok veya gonokok dışı üretrit tanısında alınır. Örnek özel swaplarla alınır, uygun transport besi-

yeri içine konulur.

• Üretradan örnek alırken hastanın son idrarını yapmasından bu yana en az 1 saat geçmiş olması 
önem- lidir.

• Akıntı varlığında örnek direkt olarak lam üzerine alınabilir. Ancak gözle görülen bir akıntı yok ise ince 
swap üretra içine 2-3 cm kadar sokulduktan sonra döndürülerek örnek alınır.

Vajen kültürü
• Sekresyon ve akıntılar silinir.

• Vajinanın mukozal membranından steril eküvyonla sekresyon alınır ve uygun transport besiyerine 
konulur. Örnek oda ısısında 24 saat saklanabilir.
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İdrar kültürü için örnek alımı
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• Hastaya dikkatli bir şekilde orta akım idrar toplama tekniğini ve örneğin kontamine olmaması gerekti-
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Gaita kültürü için örnek alımı
Gaita örneklerini toplarken aşağıdaki talimatları uygulayın.

• Ceviz büyüklüğünde küçük bir miktar yeterlidir. Farklı birkaç kültür türü istenmiş ise her biri için ceviz 
büyüklüğündeki bir miktar gerekir. Örneği sızdırmaz, steril bir kaba koyun.

• Gaita örneği kolaylıkla elde edilemezse rektal swablar kabul edilebilir; bununla beraber örneğin gaita 
mı, rektal swab mı olduğu belirtilmelidir.

Steril swab kullanımı
Swab sistemi ambalajı yırtılmadığı sürece steril olarak kabul edilir.

• Ambalajı açın ve swabI paketten çıkarın.
• Swab çubuğunu tüpten çıkarın.
• Uygun örneği toplayın ve swabı tüpe yerleştirin. Swabın transport vasatıyla temasını sağlayacak şe-

kilde kapağı itin.
• Örnek tüpü üzerine hastanın ismini ve kültür bölgesini yazın.
• Örneği laboratuvara gönderin.

Spermiogram ve androlojik değerlendirme için semen verme 
tekniği

• Ejakülatın ünite dışından getirilmesi uygun değildir. Sperm verecek hastalar laboratuvarda vermelidir. 
Sperm örneği istediğiniz hastalarınızı lütfen laboratuvara yönlendiriniz.

• Dışarıdan getirilen spermler, ısı değişikliği ve güneş ışığına maruz kalabileceğinden sonuçlar etkile-
nir.

• 2-7 gün arasında cinsel perhiz uygulanmalıdır.
• Tüm ejakülat steril kabın içine alınabilmelidir. Özellikle ilk damlalar çok değerlidir ve sperm konsant-

ras- yonu yoğundur.
• Yukarıda anlatılan ve önemi belirtilen noktalara rağmen, eğer hastanın ejakülatı ünite dışında vermesi 

zorunlu ise, verilen ejakülatın steril kap içinde üniteye getirilmesi esnasında kabın mutlak aliminyum 
folyo ile sarılması çok soğuk ya da sıcağa maruz bırakılmaması ve en geç yarım saat içinde labora-
tuvara ulaştırılması gerekmektedir.

Laboratuvara gelen numunelerin saklanması ve ilave istemler
Laboratuvarın çalışma prensibi olarak, laboratuvarımıza gelen ve kaydı yapılıp çalışılan numuneler, ileri tet-
kikler veya test tekrarları için Serumlar; buzdolabında/derin dondurucuda 1 hafta, tam kan örnekleri; buzdo-
labında 3 gün boyunca saklanır. Eğer testler çalışma gününden önce geldi ise, çalışma gününe kadarda aynı 
şekilde saklanır. Daha ileri süreli saklamaya ihtiyaç duyulursa -20°C de veya -70°C de saklanır.
Saklama/dayanıklılık koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgiler testlerin yanında mevcuttur. Şayet ilave bir analiz ta-
lebiniz olursa burada yer alan süre ve şartlara göre talebiniz karşılanacaktır. İlave serum ihtiyacı olursa bu 
tarafınıza bildirilecektir.
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EK-2

Numune taşıma talimatı
Numune Alma El Kitabı’nda ve Synlab Laboratuvarı Test kataloğu’nda yer alan önerilere ve açıklamalara 
uygun olarak aldığınız numuneleri (miktar, saklama koşulu) travma ve basınç etkilerine dayanıklı, sızdırmaz 
kabın içine koyun (vida kapaklı tüp, ağzı kapaklı sekonder tüp vs). Bu katalogta yer alan testler için alınması 
gereken numunelerin, belirtilen dayanıklılık şartlarında (uygun ısı koşullarında) transportunu gerçekleştirme-
ye özen gösteriniz. Numuneyi daha sonra numune taşıma çantası içerisindeki strafor/sünger in içine yerleş-
tirip üstünü strafor kapakla kapatıp çantanın içine koyun. Böylece taşıma esnasında birincil kabında oluşan 
bir sızıntı olsa bile strafor tarafından ve numune taşıma çantası tarafından sızmanın önlenmesi amaçlanır.

Çanta içerisinde soğuk ortam oluşması için buz kasetleri kullanın. 2-8˚C’de taşınması gereken örnekleri çan-
tanın içindeki bölümlere yerleştirin, –20˚C’de taşınması gereken örnekleri ise çantadaki buz kasetine temas 
edecek şekilde yerleştirin ya da gerekiyorsa kuru buz ile gönderin. Eksiksiz olarak doldurulmuş Test Talep 
Form unu çanta içerisindeki bölmeye koymayı ya da gelen kuryeye vermeyi unutmayın.

Şehir içi
Synlab Laboratuvarında çalışılmak üzere belirlenmiş olan spesifik testler, kuryeler tarafından hafta içi 09:00 
ve 18:00 saatlerinde, hafta sonu Pazar hariç 09:00 ve 16:00 saatleri arasında merkezlerden alınarak Test 
Talep Formları ve gönderen tarafından Kuryenin numuneleri aldığı saat kısmıda mutlaka doldurulup gerek-
li kısımlar imzalanmış olarak Kurye Numune Teslim Alma Formu ile birlikte laboratuvara getirilip Numu-
ne Kabul ve Kayıt birimine teslim edilir. Lütfen, kurye tarafından size verilen Kurye Numune Teslim Alma 
Formu’nu doldurup imzalayınız.

Şehir Dışı
Dış merkezlerden gönderilen numuneler ise; numuneyi gönderen birim tarafından yukarda açıklandığı şekil-
de hazırlanıp Test Talep Formları doldurulup, kargoya teslim edilerek laboratuvara ulaştırılır.

Dondurulmuş numunelerin taşınması

İstek üzerine dondurulmuş numuneler müşterilerden, kuryelerin toplama saati dışında olsa dahi özel kurye ile 
aldırılır. Şehir dışından gelen numuneler kuru buz ile gönderilir.

Acil Numuneler
Laboratuvarın test kataloğunda yer alan sonuç bildirme zamanı dışında acil numune istemi olduğu durum-
larda, Test Talep Formları üzerine büyük harfle ve kırmızı kalemle ACİL yazılıp, numuneyi almaya gelen 
kuryelere de bu konuda bilgi verilerek ve/ veya laboratuvar bu konuda telefonla bilgilendirilerek numuneler 
laboratuvara gönderilir. Eğer kuryenin uğrama saati dışında ise telefonla laboratuvara bilgi verilip kuryenin 
talepte bulunan merkeze yönlendirilmesi sağlanır. Laboratuvara geldikten sonra hemen işleme alınıp acil 
olarak örnekler çalışılır.
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EK-2
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EK-3
Koagülasyon testleri İçin  
kan alma ve hazırlama
Koagülasyon faktör testlerinde doğru sonuçların elde edilebilmesi için örneklerin uygun şekilde hazırlanması 
gerekir. Uygun olmayan koşullarda örneğin hazırlanması hatalı sonuçlara ve doktorun hatalı yorumlarına yol 
açabilecektir.

Mümkün olabildiğince aşağıdaki koşullara uyulması koagülasyon testlerinde doğru sonuçların elde edilmesi-
ne katkı sağlayacaktır:

• Hasta mümkünse aç olmalıdır, bazı testler için hasta antikoagülan ilaç (heparin veya varfarin) alma-
mış olmalıdır.

• Hastadan alınan kan örneklerini açık mavi kapaklı tüplere (%3.2’lik sodyum sitratlı) konur. Tüpler 
işaretli çizgiye kadar tamamen dolmalıdır. Doku tromboplastin tarafından koagülasyonun aktive ol-
maması için kan alımı esnasında doku harabiyetine yol açmamaya çalışmalıdır. Fibrin pıhtıları içeren 
örnekler reddedileceğinden, pıhtılı örnek göndermeyiniz.

• Trombosit içermeyen plazma örneği hazırlamak için örnek iki defa santrifüj edilir. Kan örneği alındık-
tan hemen sonra mümkünse 4°C’de 3000 - 3500 devirde 10 dk santrifüj edin. Dikkatli bir şekilde plaz-
mayı hücrelerden ayırın ve plastik bir tüpe koyun ve tekrar 4°C’de 3000 - 3500 devirde 10 dk santrifüj 
edin. Dipte yaklaşık 250 ml kalacak şekilde üstteki plazmayı başka bir plastik tüpe aktarın.

• Hasta örnekleri soğuk zincir sağlanarak 4°C’de laboratuvara gönderilmelidir.

• İstem formunda hastanın kliniği ve varsa kullandığı ilaçlar ile ilgili kısım doldurulur.

• Örneğin dikkatli bir şekilde hazırlanması geçerli sonuçların elde edilmesini sağlayacaktır.
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EK-4
İdrar koruyucuları
Koruyucu ilavesi veya ısı kontrol uygulamaları toplama tamamlandıktan sonra 4 saat içinde veya uygun ko-
ruyucu toplamanın başında ilave edilmelidir.

İdrar örneklerinin toplanması, kullanılacak koruyucular ve saklama ve gönder-
me koşulları:

Test Adı Oda 
Isısı

Buzdo-
labı

Don-
muş 6N HCI

Asetik 
Asit 
%50

Borik 
Asit Transfport

Aldosteron E E E H H T Soğuk 
ortamda

Amino Asitler H E T H H H Soğuk 
ortamda

Aminolevulinik Asit H E H E T H Soğuk 
ortamda

Arsenik E T E E E E Soğuk 
ortamda

Bakır E T E E E E Soğuk 
ortamda

Civa E T E E E E Soğuk 
ortamda

Çinko E E E E E E Soğuk 
ortamda

5-Hidroksiindol asetik asit 
(S-HIAA) H E H pH 2-5 

E T H Soğuk 
ortamda

Homovanillik Asit (HVA) * H E H pH 2-4 
E T H Soğuk 

ortamda

İyot E T H H H H Soğuk 
ortamda

Kadmiyum E T E E E E Soğuk 
ortamda

Kalsiyum E T E E E E Soğuk 
ortamda

Katekolaminler   (Epinefrin, 
Norepinefrin, Dopamin, Meta-
nefrin, Normetanefrin)* H E H E T H

Soğuk 
ortamda
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EK-3
Koagülasyon testleri İçin  
kan alma ve hazırlama
Koagülasyon faktör testlerinde doğru sonuçların elde edilebilmesi için örneklerin uygun şekilde hazırlanması 
gerekir. Uygun olmayan koşullarda örneğin hazırlanması hatalı sonuçlara ve doktorun hatalı yorumlarına yol 
açabilecektir.

Mümkün olabildiğince aşağıdaki koşullara uyulması koagülasyon testlerinde doğru sonuçların elde edilmesi-
ne katkı sağlayacaktır:

• Hasta mümkünse aç olmalıdır, bazı testler için hasta antikoagülan ilaç (heparin veya varfarin) alma-
mış olmalıdır.

• Hastadan alınan kan örneklerini açık mavi kapaklı tüplere (%3.2’lik sodyum sitratlı) konur. Tüpler 
işaretli çizgiye kadar tamamen dolmalıdır. Doku tromboplastin tarafından koagülasyonun aktive ol-
maması için kan alımı esnasında doku harabiyetine yol açmamaya çalışmalıdır. Fibrin pıhtıları içeren 
örnekler reddedileceğinden, pıhtılı örnek göndermeyiniz.

• Trombosit içermeyen plazma örneği hazırlamak için örnek iki defa santrifüj edilir. Kan örneği alındık-
tan hemen sonra mümkünse 4°C’de 3000 - 3500 devirde 10 dk santrifüj edin. Dikkatli bir şekilde plaz-
mayı hücrelerden ayırın ve plastik bir tüpe koyun ve tekrar 4°C’de 3000 - 3500 devirde 10 dk santrifüj 
edin. Dipte yaklaşık 250 ml kalacak şekilde üstteki plazmayı başka bir plastik tüpe aktarın.

• Hasta örnekleri soğuk zincir sağlanarak 4°C’de laboratuvara gönderilmelidir.

• İstem formunda hastanın kliniği ve varsa kullandığı ilaçlar ile ilgili kısım doldurulur.

• Örneğin dikkatli bir şekilde hazırlanması geçerli sonuçların elde edilmesini sağlayacaktır.
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EK-4
İdrar koruyucuları
Koruyucu ilavesi veya ısı kontrol uygulamaları toplama tamamlandıktan sonra 4 saat içinde veya uygun ko-
ruyucu toplamanın başında ilave edilmelidir.

İdrar örneklerinin toplanması, kullanılacak koruyucular ve saklama ve gönder-
me koşulları:

Test Adı Oda 
Isısı

Buzdo-
labı

Don-
muş 6N HCI

Asetik 
Asit 
%50

Borik 
Asit Transfport

Aldosteron E E E H H T Soğuk 
ortamda

Amino Asitler H E T H H H Soğuk 
ortamda

Aminolevulinik Asit H E H E T H Soğuk 
ortamda

Arsenik E T E E E E Soğuk 
ortamda

Bakır E T E E E E Soğuk 
ortamda

Civa E T E E E E Soğuk 
ortamda

Çinko E E E E E E Soğuk 
ortamda

5-Hidroksiindol asetik asit 
(S-HIAA) H E H pH 2-5 

E T H Soğuk 
ortamda

Homovanillik Asit (HVA) * H E H pH 2-4 
E T H Soğuk 

ortamda

İyot E T H H H H Soğuk 
ortamda

Kadmiyum E T E E E E Soğuk 
ortamda

Kalsiyum E T E E E E Soğuk 
ortamda

Katekolaminler   (Epinefrin, 
Norepinefrin, Dopamin, Meta-
nefrin, Normetanefrin)* H E H E T H

Soğuk 
ortamda
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Test Adı Oda 
Isısı

Buzdo-
labı

Don-
muş 6N HCI

Asetik 
Asit 
%50

Borik 
Asit Transfport

17-Ketosteroidler H E E H E H Soğuk 
ortamda

Kollajen NTX-Telopeptid H T E H H E Soğuk 
ortamda

Kortizol H E E H E E Soğuk 
ortamda

Krom E T E H E E Soğuk 
ortamda

Kursun E T E E E E Soğuk 
ortamda

Metanefrinler* H E H E T H Soğuk 
ortamda

Mikroalbumin, 24 saat T E E H H H Soğuk 
ortamda

Molibden E T E E E E Soğuk 
ortamda

Monoklonal Protein E T E H H H Soğuk 
ortamda

Nikel E E H H E T Soğuk 
ortamda

Oksalat H E E E E T Soğuk 
ortamda

Porfirinler ve porfobilinojen H E H H H H Soğuk 
ortamda

Pridinolin-Deoksipiridinolin, 
Total* H H E T E E Donmuş  

halde

Sistin H E E H H H Soğuk 
ortamda

Sitrat H E E E E T Soğuk 
ortamda

Ürik Asit H E E H H T Oda  
ısısında

Vanilmandelik Asit (VMA)* H E H pH 2-5 E T H Soğuk 
ortamda

E: Evet H: Hayır T: Tercih edilir G: Gerekli

* =Toplamanın başında koruyucu ilave edilmesi gerektiğini gösterir.
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24 Saatlik idrar toplamalarda bildirilen idrar koruyucularının konsantrasyonları ve koşulları

Oda ısısı: 20-25°C

Buz dolabı: 4°C

Donmuş: -20°C

6N HCI: 24 saatlik idrara 10 ml

Asetik asit %50: 24 saatlik idrara 10 ml

Borik asit (kristal halinde): 24 saatlik idrara 5 gr

İdrar Koruyucular — 24 Saatlik İdrar Örneklerinin Toplanması ve Taşınması

Işıktan korunması gerekiyor*

 Koruyucu Seçenekler Taşıma sıcaklığı

Test Adı
Dışarıdan Gelen

Boric 
Acid

50% 
Acetic 
Acid

Tolu-
ene

Na-
2CO3 6N HCl 6N 

HNO3 Thymol Dışarıdan Gelen
Ortam Buz 

Dolabı
Dondurul-

muş

Aldosteron, 
24 Saatlik 

idrar
Tamam Tamam Tamam Tamam Tercih 

Edilen
Ta-

mam
Kabul 

Edilmez

Kabul 
Edil-
mez

Kabul 
Edil-
mez

Kabul 
Edilmez

Buzdolabı Tercih Edilen ≤ 28 gün  
Dondurulmuş Tamam ≤ 28 gün 
Koruyucu madde ile ortam Tamam 
≤ 14 gün

Alüminyum, 
24 Saatlik 

idrar
Tamam Tercih 

Edilen Tamam
Kabul 
Edil-
mez

Tamam Ta-
mam

Kabul 
Edilmez Tamam Ta-

mam
Kabul 

Edilmez

Buzdolabı Tercih Edilen ≤ 28 gün  
Dondurulmuş Tamam ≤ 28 gün  
Ortam Tamam ≤ 28 gün

Arsenik, 24 
Saatlik idrar Tamam Tercih 

Edilen Tamam
Kabul 
Edil-
mez

Tamam Ta-
mam

Kabul 
Edilmez Tamam Ta-

mam
Kabul 

Edilmez

Buzdolabı Tercih Edilen ≤ 28 gün  
Dondurulmuş Tamam ≤ 28 gün  
Ortam Tamam ≤72 saat

Kadmiyum, 
24 Saatlik 

idrar
Tamam Tercih 

Edilen Tamam
Kabul 
Edil-
mez

Tamam Ta-
mam

Kabul 
Edilmez Tamam Ta-

mam
Kabul 

Edilmez

Buzdolabı Tercih Edilen ≤ 28 gün  
Dondurulmuş Tamam ≤ 28 gün  
Ortam Tamam ≤ 28 gün

Kalsiyum, 
24 Saatlik 

idrar
Tamam Tercih 

Edilen Tamam Tamam Tamam Ta-
mam

Kabul 
Edilmez Tamam Ta-

mam Tamam
Buzdolabı Tercih Edilen ≤ 14 gün  
Dondurulmuş Tamam ≤ 14 gün  
Ortam Tamam ≤ 72 saat

Katekola-
minler ve 

Metabolitle-
ri, 24 Saat-

lik idrar

Kabul 
Edilmez Tamam Tamam Tamam Tamam

Kabul 
Edil-
mez

Kabul 
Edilmez

Tercih 
Edilen

Ta-
mam

Kabul 
Edilmez

Buzdolabı Tercih Edilen ≤ 7 gün 
Koruyucu madde ile ortam Tamam ≤ 
7 gün Dondurulmuş Tamam ≤14 gün
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Test Adı Oda 
Isısı

Buzdo-
labı

Don-
muş 6N HCI

Asetik 
Asit 
%50

Borik 
Asit Transfport

17-Ketosteroidler H E E H E H Soğuk 
ortamda

Kollajen NTX-Telopeptid H T E H H E Soğuk 
ortamda

Kortizol H E E H E E Soğuk 
ortamda

Krom E T E H E E Soğuk 
ortamda

Kursun E T E E E E Soğuk 
ortamda

Metanefrinler* H E H E T H Soğuk 
ortamda

Mikroalbumin, 24 saat T E E H H H Soğuk 
ortamda

Molibden E T E E E E Soğuk 
ortamda

Monoklonal Protein E T E H H H Soğuk 
ortamda

Nikel E E H H E T Soğuk 
ortamda

Oksalat H E E E E T Soğuk 
ortamda

Porfirinler ve porfobilinojen H E H H H H Soğuk 
ortamda

Pridinolin-Deoksipiridinolin, 
Total* H H E T E E Donmuş  

halde

Sistin H E E H H H Soğuk 
ortamda

Sitrat H E E E E T Soğuk 
ortamda

Ürik Asit H E E H H T Oda  
ısısında

Vanilmandelik Asit (VMA)* H E H pH 2-5 E T H Soğuk 
ortamda

E: Evet H: Hayır T: Tercih edilir G: Gerekli

* =Toplamanın başında koruyucu ilave edilmesi gerektiğini gösterir.
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24 Saatlik idrar toplamalarda bildirilen idrar koruyucularının konsantrasyonları ve koşulları

Oda ısısı: 20-25°C

Buz dolabı: 4°C

Donmuş: -20°C

6N HCI: 24 saatlik idrara 10 ml

Asetik asit %50: 24 saatlik idrara 10 ml

Borik asit (kristal halinde): 24 saatlik idrara 5 gr
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Koruyucu Seçenekler Taşıma sıcaklığı

Test Adı
Dışarıdan Gelen

Boric 
Acid

50% 
Acetic 
Acid

Tolu-
ene

Na-
2CO3 6N HCl 6N 

HNO3 Thymol Dışarıdan Gelen
Ortam Buz 

Dolabı
Dondurul-

muş
3-Methoxyt-

yramine,
24 Saatlik

idrar

Tamam Tamam Tamam Tercih 
Edilen Tamam Ta-

mam Tamam Tercih 
Edilen

Ta-
mam

Kabul 
Edilmez

Buzdolabı Tercih Edilen ≤ 28 gün 
Dondurulmuş Tamam ≤ 90 gün  
Ortam Tamam ≤ 28 gün

Mikroal-
bumin, 24 

Saatlik idrar
Tamam Tercih 

Edilen Tamam Tamam Kabul 
Edilmez

Ta-
mam

Kabul 
Edilmez

Kabul 
Edil-
mez

Kabul 
Edil-
mez

Tamam
Buzdolabı Tercih Edilen ≤ 7 gün 
Dondurulmuş Tamam ≤ 7 gün  
Ortam Tamam ≤ 7 gün

Nikel, 24 
Saatlik idrar Tamam Tercih 

Edilen Tamam
Kabul 
Edil-
mez

Tamam
Kabul 
Edil-
mez

Kabul 
Edilmez

Kabul 
Edil-
mez

Ta-
mam

Kabul 
Edilmez

Buzdolabı Tercih Edilen ≤ 28 gün 
Dondurulmuş Tamam ≤ 28 gün  
Ortam Tamam ≤ 28 gün

Oksalat, 24 
Saatlik idrar

Kabul 
Edilmez Tamam Tamam

Kabul 
Edil-
mez

Kabul 
Edilmez

Ta-
mam

Kabul 
Edilmez

Tercih 
Edilen

Kabul 
Edil-
mez

Tamam
Buzdolabı Tercih Edilen ≤ 14 gün 
Dondurulmuş Tamam ≤ 14 gün  
Ortam Kabul Edilmez

Selenyum, 
24 Saatlik 

idrar

Kabul 
Edilmez

Tercih 
Edilen Tamam

Kabul 
Edil-
mez

Tamam Ta-
mam

Kabul 
Edilmez Tamam

Kabul 
Edil-
mez

Kabul 
Edilmez

Buzdolabı Tercih Edilen ≤ 7 gün 
Dondurulmuş Tamam ≤ 7 gün  
Ortam Kabul Edilmez

Fosfor, 24 
Saatlik idrar Tamam Tercih 

Edilen Tamam Tamam Tamam Ta-
mam

Kabul 
Edilmez Tamam Tamam Tamam

Buzdolabı Tercih Edilen ≤ 14 gün  
Ortam Tamam ≤ 14 gün  
Dondurulmuş Tamam ≤ 7 gün

Porfirin, 24 
Saatlik idrar

Kabul 
Edilmez

Kabul 
Edilmez

Kabul 
Edilmez

Kabul 
Edil-
mez

Kabul 
Edilmez

Kabul 
Edil-
mez

Gerekli-
dir*

Kabul 
Edil-
mez

Kabul 
Edil-
mez

Kabul 
Edilmez

Buzdolabı  ≤ 7 gün  
Dondurulmuş Kabul Edilmez  
Ortam Kabul Edilmez

Potasyum, 
24 Saatlik 

idrar
Tamam Tercih 

Edilen Tamam Tamam Tamam Ta-
mam Tamam Tamam Tamam Tamam

Buzdolabı Tercih Edilen ≤ 14 gün  
Ortam Tamam ≤ 14 gün  
Dondurulmuş Tamam ≤ 7 gün

Total Prote-
in, 24 Saat-

lik idrar

Kabul 
Edilmez

Tercih 
Edilen Tamam Tamam Kabul 

Edilmez
Ta-

mam
Kabul 

Edilmez

Kabul 
Edil-
mez

Kabul 
Edil-
mez

Tamam
Buzdolabı Tercih Edilen ≤ 14 gün  
Ortam Tamam ≤ 14 gün  
Dondurulmuş Tamam ≤ 1 gün

Serotonin, 
24 Saatlik 

idrar

Kabul 
Edilmez

Tercih 
Edilen Tamam

Kabul 
Edil-
mez

Tercih 
Edilen

Ta-
mam

Kabul 
Edilmez

Kabul 
Edil-
mez

Tamam Kabul 
Edilmez

Buzdolabı Tercih Edilen ≤ 14 gün  
Dondurulmuş Tamam ≤ 7 gün  
Ortam Kabul Edilmez

Sodyum, 
24 Saatlik 

idrar
Tamam Tercih 

Edilen Tamam Tamam Tamam Ta-
mam

Kabul 
Edilmez Tamam Tamam Tamam

Buzdolabı Tercih Edilen ≤ 14 gün  
Ortam Tamam ≤ 14 gün  
Dondurulmuş Tamam ≤ 7 gün

Talyum, 24 
Saatlik idrar Tamam Tercih 

Edilen Tamam
Kabul 
Edil-
mez

Tamam Ta-
mam

Kabul 
Edilmez Tamam Tamam Kabul 

Edilmez

Buzdolabı Tercih Edilen ≤ 28 gün 
Dondurulmuş Tamam ≤ 28 gün  
Ortam Tamam ≤ 28 gün

Üre, 24 Sa-
atlik idrar

Kabul 
Edilmez Tamam Tamam Tercih 

Edilen Tamam Ta-
mam Tamam Tamam Tamam Tamam

Buzdolabı Tercih Edilen ≤ 14 gün  
Dondurulmuş Tamam ≤ 14 gün  
Ortam Kabul Edilmez

Ürik Asit, 
24 Saatlik 

idrar

Kabul 
Edilmez Tamam Tamam Tercih 

Edilen
Kabul 

Edilmez
Ta-

mam Tamam
Kabul 
Edil-
mez

Kabul 
Edil-
mez

Tamam
Buzdolabı Tercih Edilen ≤ 14 gün  
Dondurulmuş Tamam ≤ 14 gün  
Ortam Kabul Edilmez

Vanillylman-
delic Acid 
(VMA), 24 

Saatlik idrar

Kabul 
Edilmez

Kabul 
Edilmez

Kabul 
Edilmez Tamam Tamam

Kabul 
Edil-
mez

Kabul 
Edilmez

Tercih 
Edilen Tamam Kabul 

Edilmez

Buzdolabı Tercih Edilen ≤ 56 gün 
Dondurulmuş Tamam ≤ 365 gün  
Ortam Kabul Edilmez

Çinko, 24 
Saatlik idrar Tamam Tercih 

Edilen Tamam
Kabul 
Edil-
mez

Tamam Ta-
mam

Kabul 
Edilmez Tamam Tamam Kabul 

Edilmez

Buzdolabı Tercih Edilen ≤ 28 gün 
Dondurulmuş Tamam ≤ 28 gün  
Ortam Tamam ≤ 28 gün
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Koruyucu Seçenekler Taşıma sıcaklığı

Test Adı
Dışarıdan Gelen

Boric 
Acid

50% 
Acetic 
Acid

Tolu-
ene

Na-
2CO3 6N HCl 6N 

HNO3 Thymol Dışarıdan Gelen
Ortam Buz 

Dolabı
Dondurul-

muş

Krom, 24 
Saatlik idrar Tamam Tercih 

Edilen Tamam
Kabul 
Edil-
mez

Kabul 
Edilmez

Kabul 
Edil-
mez

Kabul 
Edilmez

Kabul 
Edil-
mez

Kabul 
Edil-
mez

Kabul 
Edilmez

Buzdolabı Tercih Edilen ≤ 28 gün  
Dondurulmuş Tamam ≤ 28 gün  
Ortam Tamam ≤ 28 gün

Sitrat (Sitrik 
asit), 24 Sa-

atlik idrar

Kabul 
Edilmez Tamam Tamam Tamam Kabul 

Edilmez

Tercih 
Edi-
len

Kabul 
Edilmez

Kabul 
Edil-
mez

Kabul 
Edil-
mez

Tamam
Buzdolabı Tercih Edilen ≤ 14 gün  
Dondurulmuş Tamam ≤ 14 gün  
Ortam Kabul Edilmez

Bakır, 24 
Saatlik idrar Tamam Tercih 

Edilen Tamam
Kabul 
Edil-
mez

Tamam Ta-
mam

Kabul 
Edilmez Tamam Ta-

mam
Kabul 

Edilmez

Buzdolabı Tercih Edilen ≤ 28 gün 
Dondurulmuş Tamam ≤ 28 gün  
Ortam Tamam ≤ 28 gün

Serbest 
Kortizol, 24 
Saatlik idrar

Kabul 
Edilmez Tamam Tamam Tercih 

Edilen Tamam Ta-
mam

Kabul 
Edilmez

Kabul 
Edil-
mez

Kabul 
Edil-
mez

Kabul 
Edilmez

Buzdolabı Tercih Edilen ≤ 14 gün 
Dondurulmuş Tamam ≤ 28 gün 
Koruyucu madde ile ortam Tamam 
≤ 7 gün

Kreatinin, 
24 Saatlik 

idrar
Tamam Tercih 

Edilen Tamam Tamam Tamam Ta-
mam Tamam Tamam Ta-

mam Tamam
Buzdolabı Tercih Edilen ≤ 30 gün  
Ortam Tamam ≤ 30 gün  
Dondurulmuş Tamam ≤ 30 gün

Kreatinin 
klerensi, 

24 Saatlik 
idrar

Tercih 
Edilen Tamam Tamam Tamam Tamam Ta-

mam Tamam Tamam Ta-
mam Tamam

Buzdolabı Tercih Edilen  
Dondurulmuş Tamam  
Ortam Tamam

Protein 
Elektrofore-
zi, 24 Saat-

lik idrar

Tamam Tercih 
Edilen Tamam

Kabul 
Edil-
mez

Kabul 
Edilmez

Ta-
mam

Kabul 
Edilmez

Kabul 
Edil-
mez

Kabul 
Edil-
mez

Tamam
Buzdolabı Tercih Edilen ≤ 14 gün 
Dondurulmuş Tamam ≤ 5 gün  
Ortam Tamam ≤ 72 saat

Glukoz, 24 
Saatlik idrar

Kabul 
Edilmez Tamam Tamam Tercih 

Edilen Tamam Ta-
mam

Kabul 
Edilmez Tamam Ta-

mam Tamam
Buzdolabı Tercih Edilen ≤ 7 gün 
Dondurulmuş Tamam ≤ 7 gün  
Ortam Kabul Edilmez

Homova-
nillic Acid 
(HVA), 24 

Saatlik idrar

Kabul 
Edilmez

Kabul 
Edilmez

Kabul 
Edilmez

Kabul 
Edil-
mez

Tamam
Kabul 
Edil-
mez

Kabul 
Edilmez

Tercih 
Edilen

Kabul 
Edil-
mez

Kabul 
Edilmez

Buzdolabı Tercih Edilen ≤ 28 gün 
Dondurulmuş Tamam ≤ 180 gün  
Ortam Kabul Edilmez

5-Hydrox-
yindolea-
cetic Acid
(5-HIAA),
24 Saatlik

idrar

Kabul 
Edilmez Tamam Tamam Tamam Tamam

Kabul 
Edil-
mez

Kabul 
Edilmez

Tercih 
Edilen

Ta-
mam Tamam

Buzdolabı Tercih Edilen ≤ 56 gün 
Dondurulmuş Tamam ≤ 365 gün  
Ortam Kabul Edilmez

İmmüne-
lektroforezi, 
24 Saatlik 

idrar

Tamam Tercih 
Edilen Tamam

Kabul 
Edil-
mez

Kabul 
Edilmez

Ta-
mam

Kabul 
Edilmez

Kabul 
Edil-
mez

Kabul 
Edil-
mez

Tamam
Buzdolabı Tercih Edilen ≤ 14 gün 
Dondurulmuş Tamam ≤ 5 gün  
Ortam Tamam ≤ 72 saat

İyot, 24 Sa-
atlik idrar Tamam Tercih 

Edilen Tamam
Kabul 
Edil-
mez

Tamam
Kabul 
Edil-
mez

Kabul 
Edilmez

Kabul 
Edil-
mez

Kabul 
Edil-
mez

Kabul 
Edilmez

Buzdolabı Tercih Edilen ≤ 146 gün 
Dondurulmuş Tamam ≤ 146 gün  
Ortam Tamam ≤ 146 gün

Kurşun, 24 
Saatlik idrar Tamam Tercih 

Edilen Tamam
Kabul 
Edil-
mez

Tamam Ta-
mam

Kabul 
Edilmez Tamam Ta-

mam
Kabul 

Edilmez

Buzdolabı Tercih Edilen ≤ 28 gün 
Dondurulmuş Tamam ≤ 28 gün  
Ortam Tamam ≤ 28 gün

Magnez-
yum, 24 

Saatlik idrar
Tamam Tercih 

Edilen Tamam Tamam Tamam Ta-
mam

Kabul 
Edilmez Tamam Ta-

mam Tamam
Buzdolabı Tercih Edilen ≤ 14 gün 
Dondurulmuş Tamam ≤ 14 gün  
Ortam Tamam ≤ 72 saat

Mangan, 
24 Saatlik 

idrar
Tamam Tercih 

Edilen Tamam
Kabul 
Edil-
mez

Kabul 
Edilmez

Kabul 
Edil-
mez

Kabul 
Edilmez

Kabul 
Edil-
mez

Kabul 
Edil-
mez

Kabul 
Edilmez

Buzdolabı Tercih Edilen ≤ 28 gün 
Dondurulmuş Tamam ≤ 28 gün  
Ortam Tamam ≤ 7 gün

Civa, 24 
Saatlik idrar

Kabul 
Edilmez

Tercih 
Edilen Tamam

Kabul 
Edil-
mez

Tamam Ta-
mam

Kabul 
Edilmez Tamam Ta-

mam
Kabul 

Edilmez

Buzdolabı Tercih Edilen ≤ 7 gün 
Dondurulmuş Tamam ≤ 7 gün  
Ortam Kabul Edilmez
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SYNLAB LİPEMİ İNDEKSİ

NORMAL + POZİTİF ++ POZİTİF +++ POZİTİF

38

Ortam Oda Sıcaklığı (21–25 derece)
Buz Dolabı 4 derece
Dondurulmuş -20 degrees C
6N HCl 30 mL her 24-saatlik toplama kabına
50% Acetic Acid 25 mL her 24-saatlik toplama kabına
Na2CO3 
(crystals)

5 g her 24-saatlik toplama kabına

Toluene 30 mL her 24-saatlik toplama kabına
6N HNO3 15 mL her 24-saatlik toplama kabına
Boric Acid 
(crystals)

10 g her 24-saatlik toplama kabına

Thymol (10% in 
isopropanol)

10 mL her 24-saatlik toplama kabına

Not: 24 saatlik idrar hacminin bildirilmesi gerekmektedir.
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 Non-İnvaziv (Girişimsel Olmayan)     Prenatal  Test

(NIPT) 

Bazı Hastalıklarda Test Panelleri

36

 

Bazı Hastalıklarda Test Panelleri
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         Tekil Gebelik ve İkiz Gebelik              Tekil Gebelik 

            

NeoBona                  NeoBona Gelişmiş
Trizomiler 21,18,13                   Trizomiler 21,18,13 +  X,Y Kromozom Anomileri                             
7  iş gününde sonuç verilir        7 iş gününde sonuç verilir     

                                             

• Güven
• Deneyim
• Fetal Fraksiyon
• Kesinlik
• Belirginlik
• Tüm DNA nın çift sonlu okunması ile yüksek hassasiyet
• Son Teknoloji

DNA sekanslamada dünya lideri ILLUMINA

ve  Avrupa’ nın en yenilikçi ve prenatal tanı alanında deneyimli LABCO  güvencesi

39

HPV  ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar

Human Papilloma Virus (HPV) ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların (CYBH) tanısı hiç bu kadar 
kolay olmamıştı!

Taraması Yapılan 
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar 

  
• Chlamydia trachomatis
• Neisseria gonorrhoeae
• Herpes simplex (1/2)
• Mycoplasma genitalium
• Ureaplasma urealyticum
• Gardnerella vaginalis
• Trichomonas vaginalis
• Atopobium vaginae
• Treponema pallidum (genital ülserden)
• HPV

Testler 9+1 gruplar halinde tekli veya kombine testler halinde  
talep edilebilir.

• HPV testinin pozitif çıkması halinde,
• 14 yüksek riskli tip için genotipleme:
• 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68
• 5 düşük riskli tip:
• 6, 11, 42, 43, 44 (düşük riskli tipler istek üzerine çalışılır.)

Numune Türü Taraması Yapılacak Hastalıklar

Semen, anüs, serviks, üretra, prostat sıvısı Tüm CYBH+HPV

İlk idrar, vajinal akıntı, farenks Tüm CYBH (HPV hariç)

Kazıntı/sürüntü (eküvyon, fırça) kondilom, doku/biyopsi HPV

Lezyon kazıntısı HSV, Treponema pallidum

Tüm örnekler steril kaplara alınmalıdır.

+ + + + 

-

HPV COMBO

HPV COMBO 
Tek bir numuneden hem Sıvı Bazlı Sitoloji hem de HPV Genotiplendirme  test-
lerini çalışılmaktadır. 
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         Tekil Gebelik ve İkiz Gebelik              Tekil Gebelik 

            

NeoBona                  NeoBona Gelişmiş
Trizomiler 21,18,13                   Trizomiler 21,18,13 +  X,Y Kromozom Anomileri                             
7  iş gününde sonuç verilir        7 iş gününde sonuç verilir     

                                             

• Güven
• Deneyim
• Fetal Fraksiyon
• Kesinlik
• Belirginlik
• Tüm DNA nın çift sonlu okunması ile yüksek hassasiyet
• Son Teknoloji

DNA sekanslamada dünya lideri ILLUMINA

ve  Avrupa’ nın en yenilikçi ve prenatal tanı alanında deneyimli LABCO  güvencesi
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HPV  ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar

Human Papilloma Virus (HPV) ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların (CYBH) tanısı hiç bu kadar 
kolay olmamıştı!

Taraması Yapılan 
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar 

  
• Chlamydia trachomatis
• Neisseria gonorrhoeae
• Herpes simplex (1/2)
• Mycoplasma genitalium
• Ureaplasma urealyticum
• Gardnerella vaginalis
• Trichomonas vaginalis
• Atopobium vaginae
• Treponema pallidum (genital ülserden)
• HPV

Testler 9+1 gruplar halinde tekli veya kombine testler halinde  
talep edilebilir.

• HPV testinin pozitif çıkması halinde,
• 14 yüksek riskli tip için genotipleme:
• 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68
• 5 düşük riskli tip:
• 6, 11, 42, 43, 44 (düşük riskli tipler istek üzerine çalışılır.)

Numune Türü Taraması Yapılacak Hastalıklar

Semen, anüs, serviks, üretra, prostat sıvısı Tüm CYBH+HPV

İlk idrar, vajinal akıntı, farenks Tüm CYBH (HPV hariç)

Kazıntı/sürüntü (eküvyon, fırça) kondilom, doku/biyopsi HPV

Lezyon kazıntısı HSV, Treponema pallidum

Tüm örnekler steril kaplara alınmalıdır.

+ + + + 

-

SYNLAB
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Besin intoleransı

Vücudumuzun savunma sistemi (immün sistem) kan dolaşımına giren her yabancı maddeye karşı bir immün 
cevap oluşturur. Kanda bulunan yabancı maddeleri nötralize eden proteinler (immünglobülinler, antikorlar) 
üretir. Besin İntoleransı Testi spesifik antikorların konsantrasyonunu tespit eder. Her bir test alanı, test edilen 
181 besinden biri olan spesifik proteinleri içerir. Potansiyel yanıt, alanların her biri üzerine kan serumu uy-
gulanarak test edilir. Eğer, uygulanan kan alandaki proteinleri tanırsa bir antijen antikor kompleksi meydana 
gelir. Kanıtlanmış ELİSA metodu kullanılarak, bu antijen antikor kompleksleri boya ile işaretlenir ve bilgisayar 
ile tanımlanır.

	 Cytolisa,181 farklı gıdaya olan immünolojik cevabı test eder. Hangi besinlerin vücuda zarar verdiğini 
ve patolojik semptomlara neden olduğunu, hangi besinlerin immün ceva-ba neden olduğunu gösterir. 
Bağışıklık sistemi patojenik bakterileri etkisiz hale getirmek içindir, tolere edilemeyen besinlere cevap 
vererek gereksiz enerji harcamaması gerekir.

	 Cyto Programı barsaklarınızı temizlemek için geliştirilen bir rejimdir. 

	 Kronik hastalıkların düzelmesine yardımcı olur ve iyileşme sürecinizi destekler.

	 Cyto, Kişisel test sonucunuza ek olarak gerekli kişisel bilgiyi de sağlar.
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BESİN 
İNTOLERANSI 

Vücudumuzun savunma sistemi (immün sistem) kan dolaşımına giren her yabancı maddeye karşı 

bir immün cevap oluşturur. Kanda bulunan yabancı maddeleri nötralize eden proteinler

(immünglobülinler, antikorlar) üretir. Besin İntoleransı Testi spesifik antikorların konsantrasyonunu 

tespit eder. Her bir test alanı, test edilen 181 besinden biri olan spesifik proteinleri içerir. Potansiyel 

yanıt, alanların her biri üzerine kan serumu uygulanarak test edilir. Eğer, uygulanan kan alandaki 

proteinleri tanırsa bir antijen antikor kompleksi meydana gelir. Kanıtlanmış ELİSA metodu

kullanılarak, bu antijen antikor kompleksleri boya ile işaretlenir ve bilgisayar ile tanımlanır.

 Cytolisa,181 farklı gıdaya olan immünolojik cevabı test eder. Hangi besinlerin vücuda zarar 

verdiğini ve patolojik semptomlara neden olduğunu, hangi besinlerin immün ceva-ba neden

olduğunu gösterir. Bağışıklık sistemi patojenik bakterileri etkisiz hale getirmek içindir, tolere 

edilemeyen besinlere cevap vererek gereksiz enerji harcamaması gerekir.

 Cyto Programı barsaklarınızı temizlemek için geliştirilen bir rejimdir.

 Kronik hastalıkların düzelmesine yardımcı olur ve iyileşme sürecinizi destekler. 

 Cyto, Kişisel test sonucunuza ek olarak gerekli kişisel bilgiyi de sağlar.

Besin intolerans

reaksiyonları 

Toksik reaksiyonları Non-toksikreaksiyonları 

Besinintoleransı Besinallerjileri

Enzimatik 
intolerans

İlaca bağlı 
intolerans

Gıda katkı
maddelerine

karşı intolerans
IgE bağımlı 

IgE den

Besin intolerans 
reaksiyonları

Toksik reaksiyonları

Besinintoleransı

Non-toksik reaksiyonları

Enzimatik 
intolerans

İlaca bağlı 
intolerans

Gıda katkı mad-
delerine karşı 

intolerans
IgE bağımlı

IgE den 
bağımsız

Besinallerjileri
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Alerji panelleri
Alerji (tekli) spesifik testler      

GIDA BESLENME GIDA BESLENME GIDA BESLENME GIDA BESLENME

□ Sps IgE F2 İnek Sütü □Sps IgE F245 Yumurta □  Sps IgE F25 Domates □  Sps IgE F11 Karabuğday

□ Sps IgE F409 Keçi Sütü □  Sps IgE F1 Yumurta Akı □  Sps IgE F17 Fındık □  Sps IgE F35 Patates

□  Sps IgE F77 Beta Laktoglobülin □  Sps IgE F75 Yumurta Sarısı □  Sps IgE F4 Buğday Unu □  Sps IgE F9 Pirinç

□  Sps IgE F76 Alfa Laktalbumin □  Sps IgE F27 Kırmızı Et □  Sps IgE F14 Soya Fasülyesi □  Sps IgE F13 Yer Fıstığı

□  Sps IgE F79 Gluten □  Sps IgE F83 Tavuk Eti □  Sps IgE F105 Çikolata □  Sps IgE F360 Yoğurt

□  Sps IgE F78 Kazein □  Sps IgE F41 Somon Balığı □  Sps IgE F93 Kakao □  Sps IgE F8 Mısır

□  Sps IgE F204 Alabalık □  Sps IgE F256 Ceviz

BÖCEKLER KÜFLER AĞAÇ POLENLER İLAÇLAR

□  Sps IgE I1 Bal Arısı Zehiri □  Sps IgE M5 Candida albicans □  Sps IgE T11 Çınar ağacı □  Sps IgE C1 Penisilol G

□  Sps IgE I2 Eşekarısı □  Sps IgE C203 Ampisillin □  Sps IgE T12 Söğüt Ağacı □  Sps IgE C2 Penisilol V

□  Sps IgE I3 Yaban Arısı Zehiri □  Sps IgE M1 Penicillium notatum □  Sps IgE T14 Kavak Ağacı □  Sps IgE C73 İnsülin

□  Sps IgE I4 Sarıca Arı □  Sps IgE M207 Aspergillus niger □  Sps IgE C203 Ampisillin

□  Sps IgE I5 Sarı Eşekarısı □  Sps IgE M3 Aspergillus Fumigatus □  Sps IgE C204 Amoksisillin

□  Sps IgE I71 Sivrisinek □  Sps IgE F45 Ekmek Mayası

□ Sps IgE I6 Hamamböceği

MEYVELER AKARLAR MESLEKİ

□  Sps IgE F92 Muz □  Sps IgE D2 (Dermatophagoides farinae) □  Sps IgE K82 Latex

□  Sps IgE F44 Çilek □  Sps IgE D1 (Dermatophagoides Pteronyssinus)

Alerji  (beşli) mix testler

□ FP1 Kuruyemiş Mix  □ FP3 Hububat Mix □ FP73 Et Gıda Mix □ FP15 Meyve Mix □ FP7 Beslenme Mix 
F13     Yerfıstığı F4     Buğday F26     Domuz Eti F33     Portakal F1     Yumurta Akı
F17     Fındık F7     Yulaf F27     Sığır Eti F49     Elma F2     Süt
F18     Brezilya Fındığı F8     Mısır F83     Tavuk Eti F92     Muz F4     Buğday
F20     Badem F10   Susam tohumu F88     Koyun Eti F95     Seftali F9     Pirinç

F36     Hindistan Cevizi F11   Karabuğday F13   Yerfıstığı

F14   Soya fasulyesi

□ FP13 Sebze Mix □ TP1 Ağaç Polen Mix □ TP5 Ağaç Polen Mix □ TP7 Ağaç Polen Mix □ GP2 Ot Polen Mix
F12     Yesil Bezelye T1     Akçaağaç T2     Kızıl Ağaç T9     Zeytin Ağacı G2     Domuz ayrığı Otu

F15     Beyaz Fasulye T3     Hus Ağacı T4     Fındık Ağacı T12   Söğüt Ağacı G5     Delice Otu

F31     Havuç T7     Mese Ağacı T8     Karaağaç Ağacı T16   Beyaz Çam Ağacı G6     Timoti Otu

F35     Patates T8     Karaağaç Ağacı T12   Söğüt Ağacı T18   Ökaliptus Ağacı G8     Çayır Salkım Otu

T10   Ceviz Ağacı T14   Kavak Ağacı T19   Akasya Ağacı G10   Darı Otu

T21   Melaluka Ağacı G17   Bahia Otu

Alerji Panelleri
Alerji (tekli) spesifik testler
GIDA BESLENME GIDA BESLENME GIDA BESLENME GIDA BESLENME

□ Sps IgE F2 İnek Sütü □Sps IgE F245 Yumurta □ Sps IgE F25 Domates □ Sps IgE F11 Karabuğday

□  Sps IgE F409 Keçi Sütü □  Sps IgE F1 Yumurta Akı □  Sps IgE F17 Fındık □  Sps IgE F35 Patates

□  Sps IgE F77 Beta Laktoglobülin □  Sps IgE F75 Yumurta Sarısı □  Sps IgE F4 Buğday Unu □  Sps IgE F9 Pirinç

□  Sps IgE F76 Alfa Laktalbumin □  Sps IgE F27 Kırmızı Et □  Sps IgE F14 Soya Fasülyesi □  Sps IgE F13 Yer Fıstığı

□  Sps IgE F79 Gluten □  Sps IgE F83 Tavuk Eti □  Sps IgE F105 Çikolata □  Sps IgE F360 Yoğurt

□  Sps IgE F78 Kazein □  Sps IgE F41 Somon Balığı □  Sps IgE F93 Kakao □  Sps IgE F8 Mısır

□  Sps IgE F204 Alabalık □  Sps IgE F256 Ceviz □  Spesifik IgE F5 Çavdar

□  Spesifik IgE F247 Bal □  Spesifik IgE F309 Nohut

BÖCEKLER KÜFLER AĞAÇ POLENLER İLAÇLAR

□  Sps IgE I1 Bal Arısı Zehiri □  Sps IgE M5 Candida albicans □  Sps IgE T11 Çınar ağacı □  Sps IgE C1 Penisilol G

□ Sps IgE I2 Eşekarısı □ Sps IgE C203 Ampisillin □ Sps IgE T12 Söğüt Ağacı □ Sps IgE C2 Penisilol V

□ Sps IgE I3 Yaban Arısı Zehiri □ Sps IgE M1 Penicillium notatum □ Sps IgE T14 Kavak Ağacı □ Sps IgE C73 İnsülin

□  Sps IgE I4 Sarıca Arı □  Sps IgE M207 Aspergillus niger □  Sps IgE C203 Ampisillin

□  Sps IgE I5 Sarı Eşekarısı □  Sps IgE M3 Aspergillus Fumigatus □  Sps IgE C204 Amoksisillin

□  Sps IgE I71 Sivrisinek □  Sps IgE F45 Ekmek Mayası

□  Sps IgE I6 Hamamböceği □  Spesifik IgE M6 Alternaria alternata

MEYVELER AKARLAR MESLEKİ

□  Sps IgE F92 Muz □  Sps IgE D2 (Dermatophagoides farinae) □ Sps IgE K82 Latex

□  Sps IgE F44 Çilek □  Sps IgE D1 (Dermatophagoides Pteronyssinus)

□ Spesifik IgE F95 Şeftali’

 Alerji  (beşli) mix testler
□ FP1 Kuruyemiş Mix □ FP3 Hububat Mix □ FP73 Et Gıda Mix □ FP15 Meyve Mix □ FP7 Beslenme Mix
F13     Yerfıstığı F4     Buğday F26     Domuz Eti F33     Portakal F1     Yumurta Akı
F17     Fındık F7     Yulaf F27     Sığır Eti F49     Elma F2     Süt
F18     Brezilya Fındığı F8     Mısır F83     Tavuk Eti F92     Muz F4     Buğday
F20     Badem F10   Susam tohumu F88     Koyun Eti F95     Seftali F9     Pirinç

F36     Hindistan Cevizi F11   Karabuğday F13   Yerfıstığı

F14   Soya fasulyesi

□ FP13 Sebze Mix □ TP1 Ağaç Polen Mix □ TP2 Ağaç Polen Mix □ TP5 Ağaç Polen
Mix

□ TP7 Ağaç Polen
Mix

□ GP2 Ot Polen
Mix

F12     Yesil Bezelye T1     Akçaağaç T1 Akçaağaç T2     Kızıl Ağaç T9     Zeytin Ağacı G2     Domuz ayrığı 
Otu

F15     Beyaz Fasulye T3     Hus Ağacı T7 Mese T4     Fındık Ağacı T12   Söğüt Ağacı G5     Delice Otu

F31     Havuç T7     Mese Ağacı T8 Karaağaç T8     Karaağaç Ağacı T16   Beyaz Çam Ağacı G6     Timoti Otu

F35     Patates T8     Karaağaç Ağacı T14 Kavak T12   Söğüt Ağacı T18   Ökaliptus Ağacı G8     Çayır Salkım 
Otu

T10   Ceviz Ağacı T22 Pekan T14   Kavak Ağacı T19   Akasya Ağacı G10   Darı Otu

T21   Melaluka Ağacı G17   Bahia Otu
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Besin intoleransı

Vücudumuzun savunma sistemi (immün sistem) kan dolaşımına giren her yabancı maddeye karşı bir immün 
cevap oluşturur. Kanda bulunan yabancı maddeleri nötralize eden proteinler (immünglobülinler, antikorlar) 
üretir. Besin İntoleransı Testi spesifik antikorların konsantrasyonunu tespit eder. Her bir test alanı, test edilen
181 besinden biri olan spesifik proteinleri içerir. Potansiyel yanıt, alanların her biri üzerine kan serumu uy-
gulanarak test edilir. Eğer, uygulanan kan alandaki proteinleri tanırsa bir antijen antikor kompleksi meydana 
gelir.  Kanıtlanmış ELİSA metodu kullanılarak, bu antijen antikor kompleksleri boya ile işaretlenir ve bilgisayar 
ile tanımlanır.

	 Cytolisa,181 farklı gıdaya olan immünolojik cevabı test eder. Hangi besinlerin vücuda zarar verdiğini
ve patolojik semptomlara neden olduğunu, hangi besinlerin immün ceva-ba neden olduğunu gösterir. 
Bağışıklık sistemi patojenik bakterileri etkisiz hale getirmek içindir, tolere edilemeyen besinlere cevap 
vererek gereksiz enerji harcamaması gerekir.

 Cyto Programı barsaklarınızı temizlemek için geliştirilen bir rejimdir. 

 Kronik hastalıkların düzelmesine yardımcı olur ve iyileşme sürecinizi destekler.

 Cyto, Kişisel test sonucunuza ek olarak gerekli kişisel bilgiyi de sağlar.
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BESİN 
İNTOLERANSI 

Vücudumuzun savunma sistemi (immün sistem) kan dolaşımına giren her yabancı maddeye karşı 

bir immün cevap oluşturur. Kanda bulunan yabancı maddeleri nötralize eden proteinler

(immünglobülinler, antikorlar) üretir. Besin İntoleransı Testi spesifik antikorların konsantrasyonunu 

tespit eder. Her bir test alanı, test edilen 181 besinden biri olan spesifik proteinleri içerir. Potansiyel 

yanıt, alanların her biri üzerine kan serumu uygulanarak test edilir. Eğer, uygulanan kan alandaki 

proteinleri tanırsa bir antijen antikor kompleksi meydana gelir. Kanıtlanmış ELİSA metodu

kullanılarak, bu antijen antikor kompleksleri boya ile işaretlenir ve bilgisayar ile tanımlanır.

 Cytolisa,181 farklı gıdaya olan immünolojik cevabı test eder. Hangi besinlerin vücuda zarar 

verdiğini ve patolojik semptomlara neden olduğunu, hangi besinlerin immün ceva-ba neden

olduğunu gösterir. Bağışıklık sistemi patojenik bakterileri etkisiz hale getirmek içindir, tolere 

edilemeyen besinlere cevap vererek gereksiz enerji harcamaması gerekir.

 Cyto Programı barsaklarınızı temizlemek için geliştirilen bir rejimdir.

 Kronik hastalıkların düzelmesine yardımcı olur ve iyileşme sürecinizi destekler. 

 Cyto, Kişisel test sonucunuza ek olarak gerekli kişisel bilgiyi de sağlar.

Besin intolerans 

reaksiyonları 

Toksik reaksiyonları Non-toksikreaksiyonları 

Besinintoleransı Besinallerjileri 

Enzimatik 
intolerans 

İlaca bağlı 
intolerans 

Gıda katkı 
maddelerine

karşı intolerans 
IgE bağımlı 

IgE den 
 

Besin intolerans 
reaksiyonları

Toksik reaksiyonları

Besinintoleransı

Non-toksik reaksiyonları

Enzimatik 
intolerans

İlaca bağlı 
intolerans

Gıda katkı mad-
delerine karşı 

intolerans
IgE bağımlı

IgE den 
bağımsız

Besinallerjileri
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Alerji panelleri
Alerji (tekli) spesifik testler      

GIDA BESLENME GIDA BESLENME GIDA BESLENME GIDA BESLENME

□ Sps IgE F2 İnek Sütü □Sps IgE F245 Yumurta □  Sps IgE F25 Domates □  Sps IgE F11 Karabuğday

□ Sps IgE F409 Keçi Sütü □  Sps IgE F1 Yumurta Akı □  Sps IgE F17 Fındık □  Sps IgE F35 Patates

□  Sps IgE F77 Beta Laktoglobülin □  Sps IgE F75 Yumurta Sarısı □  Sps IgE F4 Buğday Unu □  Sps IgE F9 Pirinç

□  Sps IgE F76 Alfa Laktalbumin □  Sps IgE F27 Kırmızı Et □  Sps IgE F14 Soya Fasülyesi □  Sps IgE F13 Yer Fıstığı

□  Sps IgE F79 Gluten □  Sps IgE F83 Tavuk Eti □  Sps IgE F105 Çikolata □  Sps IgE F360 Yoğurt

□  Sps IgE F78 Kazein □  Sps IgE F41 Somon Balığı □  Sps IgE F93 Kakao □  Sps IgE F8 Mısır

□  Sps IgE F204 Alabalık □  Sps IgE F256 Ceviz

BÖCEKLER KÜFLER AĞAÇ POLENLER İLAÇLAR

□  Sps IgE I1 Bal Arısı Zehiri □  Sps IgE M5 Candida albicans □  Sps IgE T11 Çınar ağacı □  Sps IgE C1 Penisilol G

□  Sps IgE I2 Eşekarısı □  Sps IgE C203 Ampisillin □  Sps IgE T12 Söğüt Ağacı □  Sps IgE C2 Penisilol V

□  Sps IgE I3 Yaban Arısı Zehiri □  Sps IgE M1 Penicillium notatum □  Sps IgE T14 Kavak Ağacı □  Sps IgE C73 İnsülin

□  Sps IgE I4 Sarıca Arı □  Sps IgE M207 Aspergillus niger □  Sps IgE C203 Ampisillin

□  Sps IgE I5 Sarı Eşekarısı □  Sps IgE M3 Aspergillus Fumigatus □  Sps IgE C204 Amoksisillin

□  Sps IgE I71 Sivrisinek □  Sps IgE F45 Ekmek Mayası

□ Sps IgE I6 Hamamböceği

MEYVELER AKARLAR MESLEKİ

□  Sps IgE F92 Muz □  Sps IgE D2 (Dermatophagoides farinae) □  Sps IgE K82 Latex

□  Sps IgE F44 Çilek □  Sps IgE D1 (Dermatophagoides Pteronyssinus)

Alerji  (beşli) mix testler

□ FP1 Kuruyemiş Mix  □ FP3 Hububat Mix □ FP73 Et Gıda Mix □ FP15 Meyve Mix □ FP7 Beslenme Mix 
F13     Yerfıstığı F4     Buğday F26     Domuz Eti F33     Portakal F1     Yumurta Akı
F17     Fındık F7     Yulaf F27     Sığır Eti F49     Elma F2     Süt
F18     Brezilya Fındığı F8     Mısır F83     Tavuk Eti F92     Muz F4     Buğday
F20     Badem F10   Susam tohumu F88     Koyun Eti F95     Seftali F9     Pirinç

F36     Hindistan Cevizi F11   Karabuğday F13   Yerfıstığı

F14   Soya fasulyesi

□ FP13 Sebze Mix □ TP1 Ağaç Polen Mix □ TP5 Ağaç Polen Mix □ TP7 Ağaç Polen Mix □ GP2 Ot Polen Mix
F12     Yesil Bezelye T1     Akçaağaç T2     Kızıl Ağaç T9     Zeytin Ağacı G2     Domuz ayrığı Otu

F15     Beyaz Fasulye T3     Hus Ağacı T4     Fındık Ağacı T12   Söğüt Ağacı G5     Delice Otu

F31     Havuç T7     Mese Ağacı T8     Karaağaç Ağacı T16   Beyaz Çam Ağacı G6     Timoti Otu

F35     Patates T8     Karaağaç Ağacı T12   Söğüt Ağacı T18   Ökaliptus Ağacı G8     Çayır Salkım Otu

T10   Ceviz Ağacı T14   Kavak Ağacı T19   Akasya Ağacı G10   Darı Otu

T21   Melaluka Ağacı G17   Bahia Otu
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□ GP1 Ot Polen Mix □ WP1 Yabani Ot Mix □ WP3 Yabani Ot Mix □ EP1 Hayvan Tüy Mix □ EP71 Hayvan Tüy Mix
G3     Meyve Otu W1     Kanarya Otu W6     Mist Otu E1     Kedi Tüyü-Epiteli E70     Kaz Tüyü
G4     Çayır Otu W6     Mist Otu W9     Dar yapraklı sinir Otu E3     At Tüyü E85     Tavuk Tüyü
G5     Delice Otu W9     Dar yapraklı sinir Otu W10   Ak kaz ayağı Otu E4     İnek Tüyü E86     Ördek Tüyü
G6     Timoti Otu W10  Ak kaz ayağı Otu W12   Altın basak Otu E5     Köpek Tüyü E89     Hindi Tüyü

G8     Çayır Salkım Otu W11  Rus Deve Dikeni Otu W20   Isırgan Otu

□ EP72 Hayvan Tüy Mix □ HP1 Toz Mix □ MP1 Küf Mix □ IP8 Solunum Mix □ DP1 Akar Mix
E78     Muhabbet kuşu Tüyü D1   Dermatophagoides p. M1  Penicillium notatum D1    Dermatophagoides p. D1  Dermatophagoides p.
E91     Papağan Tüyü D2   Dermatophagoides farinae M2  Cladosporium herbarum El      Kedi Tüyü-Epiteli D2  Dermatophagoides farinae
E201  Kanarya Tüyü H1   Ev Tozu M3   Aspergillus fumigatus E5     Köpek Tüyü D3  Dermatophagoides m.

16   Hamam Böceği M5   Candida albicans G6    Timoti Otu D71  Lepidoglyphus destructor

M6   Alternaria tenuis G12 Çavdar D72  Tyrophagus putrescentiae

M2   Cladosporium herbarum D73  Glycyphagus domesticus

T3    Hus Ağacı D74  Euroglyphus maynei

 W6  Mist Otu  D201 Blomia tropicalis

CP için Serum (Kan örneği biyokimya tüpüne alınıp, birkaç kez alt üst edildikten sonra, 

60 dk. oda ısısında bekletilmelidir. 

Daha sonra 1000 Xg’de 10 dk.santrifüj edilerek serum ayrılmalı ve temiz  bir tüpe aktarılarak

gönderilmelidir.)

Zonulin, HPV Combo, Diamin oksidaz
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Torch paneli (vidas)

• Toxoplazma IgG
• Toxoplazma IgM
• Toxoplazma IgG Avidite
• Rubella IgG
• Rubella IgM
• Rubella IgG  Avidite
• CMV IgG
• CMV IgM
• CMV IgG Avidite
• HSV TiP 1 IgG
• HSV TiP 1 IgM
• HSV TiP 2 IgG
• HSV TiP 2 IgM

Trombifili paneli

• MTHFR A 1298 C
• MTHFR C 677 T
• Faktör V Leiden Gen Mutasyonu
• Protrombin Gen Mutasyonu

Diğer Trombofili Panel Testleri  

• Anti-Fosfolipid IgG
• Anti-Fosfolipid IgM
• Anti-Fosfatidilserin IgG
• Anti-Fosfatidilserin IgM
• Anti-Kardiyolipin Ab IgG
• Anti-Kardiyolipin Ab IgM
• Aktive Protein C Rezistanı
• Protein C aktivite
• Protein C antijen
• Protein S aktivite
• Protein S antijen
• Anti-Trombin

48
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Biyokimya ve Mikrobiyoloji 
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Biyokimya ve Mikrobiyoloji
Testleri



Test 
sıra 
no

Test Kodu SUT kodu Test adı Endikasyon Numune türü miktarı ve dayanıklılık şartları

185 L100190 17 OH-Progesteron Adrenogenital sendrom şüphesi

Numune tipi - Miktarı
Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 mL (min 0.3 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün
Dondurulmuş - 28 gün
Ortam - 7 gün

1 578 900130 25 OH Vitamin D Vitamin D eksikliği, osteoporoz

Numune tipi - Miktarı
EDTA'lı Plazma - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün
Dondurulmuş - 30 gün
Ortam - 7 gün

2 334 903540 ACE 
(Angiotensin Converting Enzyme)

Sarkoidozis, silikozis, 
asbestozis, Gaucher hastalığı

Numune tipi - Miktarı
Serum veya Heparinli plazma - 1 mL (min 0.5 mL) 
(EDTA'lı plazma kabul edilmez.)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 180 gün

3 1539 903540 ACE, Bos Nörosarkoidoz

Numune tipi - Miktarı
BOS - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında - 7 gün
Dondurulmuş (tercih edilir) - 180 gün

4 167 900180 ACTH (Adrenokortikotropik Hormon) Addison, Cushing sendromu, 
ektopik ACTH üretimi

Numune tipi - Miktarı
EDTA Plazma - 1 mL (min 0.5 mL) 
(Numune alındıktan sonra plazma hemen 
ayrılmalı ve DONDURULARAK gönderilmelidir.)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında - 3 saat
Dondurulmuş (tercih edilir) - 28 gün
Ortam - 2 saat



5 74 904290 Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı 
(aPTT)

Pıhtılaşma inhibitörlerinden 
koagülasyon faktörü 
eksikliklerinin ayırt edilmesine 
yardımcı olmak için kullanılır.

Numune tipi - Miktarı
Sitratlı Plazma - 1 mL (min 0.5 mL) 
(Numune alındıktan sonra plazma hemen 
ayrılmalı ve DONDURULARAK gönderilmelidir.)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında - 4 saat
Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün
Ortam - 2 saat

6 30 900200 Alanin Aminotransferaz (ALT) Karaciğer, safra kanalı 
bozuklukları

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 7 gün

7 4 900210 Albumin Karaciğer ve böbrek hastalıkları, 
hepatosiroz, yanıklar

Numune tipi - Miktarı
Serum, (Mayi) Vücut Sıvısı - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 8 gün
Dondurulmuş - 30 gün
Ortam - 8 saat

8 1369 900210 Albumin (BOS)
Demiyelinizan hastalıklar, 
subaraknoid kanama, SSS 
inflamasyonu

Numune tipi - Miktarı
BOS - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 8 gün
Dondurulmuş - 30 gün
Ortam - 8 saat

1680 L100380 Aldosteron

Hipertansiyon, adrenokortikal 
hiperplazi, Conn send-romu, 
adrenokortikal yetersizlik 
NOT:Örnekler mutlaka soğuk 
ortamda gönderilmelidir ve 
saklanmalıdır.

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında  - 28 gün
Dondurulmuş (tercih edilir) - 30 gün
ortam - 4 gün



1216 L100400 Aldosteron (İdrar)
NOT:Örnekler mutlaka soğuk 
ortamda gönderilmelidir ve 
saklanılmalıdır.

Numune tipi - Miktarı
24 saatlik idrar - 5 mL (min 2.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında  - 28 gün
Dondurulmuş (tercih edilir) - 30 gün
ortam - 4 gün

9 37 900250 Alfa-Fetoprotein (AFP) Primer karaciğer karsinomu, 
germ hücre tümörleri

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 90 gün

10 635 900340 Alkalen Fosfataz (ALP) Karaciğer, safra kanalı ve kemik 
hastalıkları, kemik metastazları

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 60 gün
Ortam - 7 gün

11 21 900370 Amilaz Akut pankreatit, parotitis

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 30 gün
Dondurulmuş - 30 gün
Ortam - 7 gün

12 22 (Spot idrar)
762 (24 Saatlik idrar) 900370 Amilaz (İdrar) Akut pankreatit, parotitis

Numune tipi - Miktarı
İdrar - 5 mL (min 2.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 30 gün



13 596 907350 Amip Antijeni (Entamoeba H.) Gaitada parazit antijenlerinin 
araştırılması

Numune tipi - Miktarı
Gaita - 5 g (min 2.5 g)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında - 2 gün
Dondurulmuş (tercih edilir) - 7 gün

14 31 900410 Amonyak (NH3) Hepatik koma, metabolik 
karaciğer yetmezliği

Numune tipi - Miktarı
EDTA Plazma- 1 mL (min 0.5 mL)
NOT-1: Numune alındıktan sonra plazma hemoliz 
edilmeden hemen ayrılmalı ve dondurularak 
gönderilmelidir. (Heparinli plazma kabul 
edilmemektedir.)
NOT-2: Bu test için evde kan alımı yapılmaz, 
hasta laboratuvara gelmelidir  Numuneler hemen 

15 6054 Anaerob Kültür Polimikrobiyal enfeksiyon,apse, 
kötü kokulu yara enfeksiyonu 

Numune tipi - Miktarı                                              
Apse materyali,yara akıntısı                       
Sıcaklık - Zaman                                                     
Ortam - 1 gün                                              
Buzdolabında  ve Dondurulmuş kabul edilmez                                                  

16 627 907101 Anti - CCP (Cyclic Citrullinated Peptide) Romatoid artrit

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.4 mL) 
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında  (tercih edilir) - 21 gün  
Dondurulmuş   - 21 gün 

   

17 365 905610 Antibiyotik Duyarlılık Testi Üretilen bakterinin hassas 
olduğu ilacı bulmak

Numune tipi - Miktarı
Genç bakteri suşu



18 181 906580 Anti-HBc IgM Akut hepatit B

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında  - 7 gün
Dondurulmuş (tercih edilir) - 365 gün
Ortam - 1 gün

19 244 906560 Anti-HBc Total (IgG) Kronik veya geçirilmiş hepatit B

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında  - 7 gün
Dondurulmuş (tercih edilir) - 365 gün
Ortam - 1 gün

20 223 906600 Anti-Hbe Akut veya kronik hepatit B

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında  - 7 gün
Dondurulmuş (tercih edilir) - 365 gün
Ortam - 1 gün

21 36 906620 Anti-Hbs Hepatit B’den iyileşme, immünite 
kazanma

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında  - 7 gün
Dondurulmuş (tercih edilir) - 365 gün
Ortam - 1 gün

22 330 907480 Anti-HCV Akut ve kronik hepatit C

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında  - 7 gün
Dondurulmuş (tercih edilir) - 30 gün
Ortam - 1 gün

23 6038 900475 Anti-Müllerian Hormon (AMH)
Menopoz durumunun 
değerlendirilmesi ve over 
yetmezliğinin araştırlılması

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında - 7 gün
Dondurulmuş(tercih edilir) - 90 gün



24 146 906880 Anti-Tiroglobulin Hashimato tiroiditi, primer 
miksödem, Grave’s hastalığı

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 30 gün

25 946 900480 Anti-TPO (Tiroid Peroksidaz Antikorları)
Hashimato tiroiditi, 
Hipotiroidizm, Grave’s hastalığı, 
poliendokrinopati

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 30 gün
Ortam - 2 gün

26 299 905760 ARB Aranması Tüberküloz

Numune tipi - Miktarı
Balgam, bronşiyal lavaj, idrar - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Ortam - 24 saat

27 53 900571 ASO (Antistreptolizin O) Akut romatizmal ateş, post 
streptokoksik glomerulo-nefrit

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün
Dondurulmuş - 14 gün
Ortam - 7 gün

28 28 900580 Aspartat Aminotransferaz (AST)
Karaciğer, safra kanalı 
bozuklukları, kalp ve iskelet kası 
hastalıkları

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 30 gün
Ortam - 7 gün

29 2508 905700 Bakteri Tanımlama Kültürde üremesi olan 
bakterilerin izolasyonu yapılır.

Numune tipi - Miktarı
Kültür Materyali
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 1 gün
Ortam - 1 gün                                                        



30 92 905675 Balgam Kültürü Akciğer, alt solunum yolu 
enfeksiyonları

Numune tipi - Miktarı
Balgam
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 1 gün
Ortam - 1 gün                                                        

31 162 900650 Beta-Hcg
Gebelik tanısı, mol hidatiform, 
koryonik epitelyoma, testiküler 
tümörler

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün                                                         
Dondurulmuş - 180 gün

32 72 900681 Bikarbonat (HCO3)
Asidoz ve alkoloz durumları, tüm 
ciddi hastalar, hipotansiyon, 
dehidrasyon

Numune tipi - Miktarı
Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 mL (min 
0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 1 gün                                                         

33 716 900690 Bilirubin (Direk) Sarılık:

Numune tipi - Miktarı
Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 mL (min 
0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 1 gün  
Dondurulmuş - 30 gün
Ortam - 6 saat                                                       

34 676 900690 Bilirubin (Total) Sarılık:

Numune tipi - Miktarı
Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 mL (min 
0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün  
Dondurulmuş - 30 gün
Ortam - 1 gün                                                       

35 88 905670 Boğaz Kültürü Tonsillit, üst solunum yolu 
enfeksiyonları

Numune tipi - Miktarı
Boğaz sürüntüsü
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 1 gün     
Ortam - 1 gün                                                  



36 200 905730 BOS Kültürü Menenjit etkeninin araştırılması

Numune tipi - Miktarı
BOS - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Ortam - 1 gün

37 1249 905760 Boyalı mikroskobik inceleme Gram, metilen mavisi, Ziehl-
Neelsen vb.

Numune tipi - Miktarı
BOS, Balgam, Vücut sıvıları veya akıntı ve 
Sürüntü örnekleri
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında - 1 gün
Ortam - 1 gün

38 1470 905770 Boyasız Direk Mikroskobik İnceleme Mikolojik incelemeler

Numune tipi - Miktarı
Mikolojik örnekler
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında - 1 gün
Ortam - 1 gün

39 364 907070 Brucella Aglütinasyon Testi  
(Rose Bengal) Brucellozis (Malta ateşi) şüphesi

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün  
Dondurulmuş  - 14 gün    

40 99 907080 Brucella Aglütinasyon Testi 
(Coombs anti Serumu ile) (Wright) Brucellozis (Malta ateşi) şüphesi

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün  
Dondurulmuş  - 14 gün    

41 198 905677 Burun Akıntısı Kültürü Burun enfeksiyonları

Numune tipi - Miktarı
Burun Akıntısı
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 1 gün     
Ortam - 1 gün                                                  



42 155 900740 Büyüme Hormonu (Growth hormon, STH) Akromegali, pitüiter cücelik, 
hipopituitarism

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün  
Dondurulmuş  - 90 gün    

43 59 900780 C3 (Kompleman 3)
Glomerulonefritin tüm 
formlarında hastalığın gidişatının 
takibi, SLE

Numune tipi - Miktarı
Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 mL (min 
0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün

44 60 900790 C4 (Kompleman 4) İmmün kompleks bozuklukları, 
anjiyo ödem, SLE

Numune tipi - Miktarı
Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 mL (min 
0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün

45 128 900810 CA 125 Epitelyal over kanserli hastaların 
tedavi takibi

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Dondurulmuş - 180 gün
Buzdolabında (tercih edilir) - 5 gün

46 336 900820 CA 15-3 
Metastatik göğüs kanseri, 
hastalığın rekürrensini ve 
tedaviye cevabı değerlendirmek

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Dondurulmuş - 90 gün
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün

47 296 900830 CA 19-9 

Gastrointestinal kanserlerin tüm 
formları ve Diğer: 
adenokarsinomalar, hastalığın 
gidişatının izlenmesi

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Dondurulmuş - 90 gün
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün



48 388 900840 CA 72-4 Gastrik karsinoma (Müsinöz 
over CA)

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Dondurulmuş - 90 gün
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün

49 2258 906120 Candida Albicans Aranması candida aranması

Numune tipi - Miktarı
Kültür Materyali
Sıcaklık - Zaman 
Ortam - 1 gün
Buzdolabında (tercih edilir) - 1 gün

50 77 902030 CEA (Karsinoembriyonik Antijen)
Kolon, göğüs ve gastrik kanserli 
hastaların takibi, tedavi sonrası 
rekürrensin değerlendirilmesi

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL) 
Sıcaklık - Zaman 
Dondurulmuş - 90 gün
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün

51 1285 907110 Chlamydia Antijeni Ürogenital enfeksiyon

Numune tipi - Miktarı
Servikal sürüntü (kadın), üretral sürün-tü veya ön 
İdrar (erkek) 
Sıcaklık - Zaman 
Dondurulmuş - 1 gün
Buzdolabında (tercih edilir) - 1 gün

52 32 902190 CK (Kreatin Kinaz )
Miyokard infarktüsü tanısı, 
iskelet kası hastalıkları, 
travmatik kas hasarı

Numune tipi - Miktarı
Serum - 2  mL (min 0.75 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Dondurulmuş - 28 gün
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün

53 33 900880 CK-MB
Artmış total CK değerlerinin 
ayırıcı tanısı, miyokard 
infarktüsü

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 3 gün
Dondurulmuş - 30 gün
Ortam - 8 Saat



54 906360 CMV IgG
Yeni veya önceden CMV 
enfeksiyonu geçirip 
geçirmediğini belirler

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.8 mL) 
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün  
Dondurulmuş  - 14 gün    

55 6563 906370 CMV IgM

Özellikle hamileler başta olmak 
üzere Diğer: CMV enfeksiyon 
risk grubunda bulunanlar veya 
CMV enfeksiyon bulgu ve 
belirtileri gösteren hastalarda 
akut CMV enfeksiyonlarının 
belirlenmesinde kullanılır.

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.8 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün  
Dondurulmuş  - 14 gün 
   

56 251 900750 C-Peptid İnsülinoma, tip 1 diabet, endojen 
insülin salınımının araştırılması

Numune tipi - Miktarı
Serum, İdrar - 1 mL (min 0.8 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında  - 7 gün  
Dondurulmuş (tercih edilir)  - 30 gün 
   

57 55 900901 CRP (C Reaktif Protein) İnflamasyon, romatizmal 
hastalıklar

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.8 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir)  - 14 gün  
Dondurulmuş   - 14 gün 
Ortam - 3 gün
   

58 503 904400 D-Dimer Dissemine intravasküler 
koagülasyon, hiperfibrinoliz

Numune tipi - Miktarı
Sitratlı Plazma - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında  - 8 saat
Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün
Ortam - 4 saat



59 65 901020 Demir
Demir eksikliği, anemilerin 
ayırıcı tanısı, demir yüklenmesi, 
demir malabsorpsiyonu

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 180 gün
Ortam - 1 gün

60 66 (Total Demir)
1762 (Serbest Demir) 901040 Demir Bağlama Kapasitesi

Demir eksikliği, anemilerin 
ayırıcı tanısı, demir yüklenmesi, 
demir malabsorpsiyonu

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 180 gün
Ortam - 1 gün

61 905678 Deri Lezyon Kültürü Cilt enfeksiyonları

Numune tipi - Miktarı
Kültür Materyali
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında - 1 gün
Ortam - 1 gün

62 161 901000 DHEA-SO4 
(Dehidroepiandrosteron Sülfat)

Hirsutizm, adrenogenital 
sendrom şüphesi, adreno-
kortikal tümör

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün
Dondurulmuş  - 30 gün
Ortam - 6 saat

63 56 901790 Digoksin Tedavi takibi

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş  - 180 gün
Ortam - 6 saat

64 220 705210 Direkt Coombs

Eritrositlerin yüzeyindeki 
antikorların varlığının 
araştırılması,Otoimmun 
hemolitik anemi, ilaçla in-
düklenen hemolitik 
anemi,Hemolitik transfüzyon 
reaksiyonlar

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında  - 48 saat
Ortam (tercih edilir) - 48 saat



65 1625 Dörtlü Tarama Testi Down sendromlu gebelik riski

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 90 gün

66 936 904460 Eozinofil (Total) Allerjik hastalıklar

Numune tipi - Miktarı
EDTA’lı Tam Kan - 3 mL (min 1.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 1 gün
Ortam - 4saat

67 984 904450 Eozinofil Katyonik Protein (ECP)

Atopik dermatit ve bronşiyal 
astım vakalarında infek-tif 
aktivitenin ve tedavi etkinliğinin 
değerlendirilmesi

Numune tipi - Miktarı
Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 mL (min 
0.5 mL)
(Kanı normal kırmızı kapaklı tüplere aldıktan 
sonra 60 dk oda ısısında bekletin. 10 dk yaklaşık 
1000 g’de santrifüj edin, Serumu temiz bir tüpe 
ayırın)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün
Dondurulmuş - 28 gün
Ortam - 7 gün

68 1453 Estimated GFR (eGFR)
Erken evre böbrek hasarının 
araştırılmasında kullanılan 
testlerden biridir.

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 90 gün

69 184 901160 Estradiol (E2)

Över fonksiyonlarının 
değerlendirilmesi, ovülasyon 
takibi, jinekomasti, östrojen 
üreten tümörler.
Not : Mifepriston ile tedavi 
edilen hastaların, tetkikten en az 
iki hafta önce hekiminin 
kontrolünde ilacı kesmesi 
tavsiye edilir.

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün
Dondurulmuş - 28 gün
Ortam - 28 gün



70 1394 901170 Estriol (E3)

İntrauterin fetüsün durumunun 
değerlendirilmesi Not: Üçlü 
tarama testi formu 
doldurulmalıdır

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün
Dondurulmuş - 90 gün

71 6643 Fekal Kalprotektin
İrritabl barsak hastalığının (İBH) 
irritabl barsak sendromundan 
ayrımı ve İBH aktivitesinin takibi

Numune tipi - Miktarı
Gaita 10 gr (min 5 gr)
Sıcaklık - Zaman 
Dondurulmuş (tercih edilir) - 7 gün

72 135 901790 Fenitoin (Difenilhidantoin, Epdantoin) İlaç tedavisinin takibi

Numune tipi - Miktarı
Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 mL (min 
0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 14 gün
Ortam - 7 gün

73 132 901790 Fenobarbital İlaç tedavisinin takibi

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 28 gün
Ortam - 3 gün

74 67 901220 Ferritin Demir eksikliği, anemilerin 
ayırıcı tanısı, demir yüklenmesi

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 90 gün

75 76 904610 Fibrinojen dissemine intravasküler 
koagülasyon, hiperfibrinoliz

Numune tipi - Miktarı
Sitratlı Plazma - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında  - 1 gün
Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün
Ortam - 1 gün



76 496 901240 Folik Asit Anemi, folat eksikliği

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 90 gün

77 42 (Serum)
6462 (BOS) 901260 Fosfor

Kemik bozuklukları, kronik 
böbrek hastalıkları, hiper-
paratiroidizm

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
BOS - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında - 7 gün
Dondurulmuş (tercih edilir) - 365 gün

78 43 (24 Saatlik idrar)
766 (Spot idrar) 901260 Fosfor (İdrar)

Kemik bozuklukları, kronik 
böbrek hastalıkları, hiper-
paratiroidizm

Numune tipi - Miktarı
İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 mL (min 2.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün
Dondurulmuş - 14 gün
Ortam - 7 gün

79 235 Fronkül kültürü Patojen bakterinin izolasyonu

Numune tipi - Miktarı
Kültür Materyal
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 1 gün
Ortam - 1 gün

80 215 901280 FSH (Follikül Stimülan Hormon)
İnfertilite, menstruel siklus 
bozuklukları, menopoz 
başlangıcı

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 180 gün
Ortam - 1 gün

81 149 903470 FT3 (Serbest Triiyodotironin) T3 hipertiroidizm, tedavi takibi

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 90 gün
Ortam - 1 gün



82 150 903480 FT4 (Serbest Troksin) Hiper veya hipotiroidizm, tedavi 
takibi

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün
Dondurulmuş - 30 gün
Ortam - 3 gün

83 90 905672 Gaita Kültürü Diyare

Numune tipi - Miktarı
Gaita
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında - 4 gün
Ortam (tercih edilir) - 4 gün

84 489 901300 Gaita Steatokrit
Gastrointestinal kanama 
şüphesi, kolorektal kanserlerin 
erken saptanması

Numune tipi - Miktarı
Gaita
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında - 4 gün
Ortam (tercih edilir) - 4 gün

85 420 905920 Gaitada Amip Malabsorpsiyon bozuklukları

Numune tipi - Miktarı
Gaita (Numune 30 dk. İçinde laboratuvara 
ulaştırılmalıdır.) - 5 g (min 2 g)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında - 4 gün
Ortam (tercih edilir) - 4 gün

86 93 905930 Gaitada Gizli Kan Paraziter hastalıklar

Numune tipi - Miktarı
Gaita - 5 g (min 2 g)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında - 4 gün
Ortam (tercih edilir) - 4 gün

87 96 901330 Gaitada Hazım Malabsorpsiyon bozuklukları

Numune tipi - Miktarı
Gaita - 5 g (min 2 g)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında - 4 gün
Ortam (tercih edilir) - 4 gün



88 95 905870 Gaitada Parazit

Çocuklarda şeker intoleransının 
araştırılması (Laktoz, glukoz, 
fruktoz, galaktoz, ksiloz 
araştırılır)

Numune tipi - Miktarı
Gaita  (Örneği %10’luk formalin içine koyun) - 10 
g (min 5 g)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında - 4 gün
Ortam (tercih edilir) - 4 gün

89 594 901320 Gaitada PH Malabsorpsiyon bozuklukları

Numune tipi - Miktarı
Gaita - 5 g (min 2 g)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında - 4 gün
Ortam (tercih edilir) - 4 gün

90 34 901390 GGT (Gama Glutamil Transferaz) Karaciğer ve safra kanalı 
hastalıkları

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 365 gün
Ortam - 7 gün

91
15 (Serum)
6545 (Florid/oksalatlı 
plazma)

901500 Glukoz Diabetes mellitus (tarama, 
tedavi, check-up)

Numune tipi - Miktarı
Serum, Florid/oksalatlı plazma - 1 mL (min 0.5 
mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 30 gün

92 179 901510 Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz (G6PD) Hemolitik anemi

Numune tipi - Miktarı
EDTA'lı tam kan - 3 mL (min 1.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 20 gün

93 2627 901520 Glukoz Tolerans testi

Diabetes mellitus, bozulmuş 
glukoz toleransı (Sabah açlık ve 
75 g glukoz solüsyonu içtikten 2 
saat sonra kan örneği alınır)

Numune tipi - Miktarı
Serum, Florid/oksalatlı plazma - 1 mL (min 0.5 
mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 30 gün



94 493 Gonokok Kültürü Neisseria gonorrhoeae 
enfeksiyon şüphesi

Numune tipi - Miktarı
Kültür Materyali
Sıcaklık - Zaman 
Oda ısısında (tercih edilir) - 1 gün

95 1222 905679 Göz (Konjonktiva) Kültürü Göz enfeksiyonları

Numune tipi - Miktarı
Kültür Materyali
Sıcaklık - Zaman 
Oda ısısında (tercih edilir) - 1 gün

96 684 908020 Gruber-Widal (Salmonella Tüp 
Aglütinasyonu)

Enterit, nedeni açıklanamayan 
ateş, reaktif artrit

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün
Dondurulmuş - 28 gün

97 182 906510 HAV IgG
HAV na karşı antikor 
düzeyinin/bağışıklığın (aşılama 
öncesi) belirlenmesi

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 14 gün
Ortam - 3 gün

98 180 906530 HAV IgM Akut hepatit A şüphesi

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 14 gün
Ortam - 3 gün

99 222 907420 HBeAg Akut veya kronik hepatit B

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında - 7 gün
Dondurulmuş (tercih edilir) - 360 gün
Ortam - 1 gün



100 35 907450 HBsAg
Akut veya kronik hepatit B 
şüphesi veya virüs taşıyıcılığı, 
prenatal takip

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında - 7 gün
Dondurulmuş (tercih edilir) - 30 gün
Ortam - 1 gün

101 20 901580 HDL Kolesterol Ateroskleroz riskinin 
değerlendirilmesi

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında - 7 gün
Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün

102 588 907490 Helicobacter Pylori Direk Antijen Kronik gastrit, peptik ülser

Numune tipi - Miktarı
Gaita
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında - 2 gün
Dondurulmuş (tercih edilir) - 60 gün

103 719 901460 Hemoglobin A1C (HbA1c) Diabetes mellitus (uzun süreli 
takip)

Numune tipi - Miktarı
EDTA'lı tam kan - 3 mL (min 1 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 7 gün
Ortam - 1 gün

104 1418 904690 Hemoglobin Elektroforezi
Hemoglobinopatilerin, hemolitik 
anemi ve talassemi-lerin ayırıcı 
tanısı

Numune tipi - Miktarı
EDTA'lı tam kan - 3 mL (min 1 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün

105 940 901620 Hemogram (Tam Kan Sayımı)
Hematolojik bozuklukların 
araştırılması, infeksiyon-lar, kan 
kaybı

Numune tipi - Miktarı
EDTA'lı tam kan - 3 mL (min 1 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 2 gün
Ortam - 1 gün



106 553 906670 HIV 1 / HIV 2 Antikor HIV enfeksiyon şüphesi

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında - 7 gün
Dondurulmuş (tercih edilir) - 30 gün
Ortam - 7 gün

107 1071 903430 High Sensitif CRP Ateroskleroz riskinin 
değerlendirilmesi

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 30 gün

108 708 901680 Homosistein

Dejeneratif vasküler hastalıklar, 
kardiyavasküler riskin 
değerlendirilmesi, tromboz 
riskinin belirlenmesi

Numune tipi - Miktarı
EDTA Plazma - 1 mL (min 0.5 mL)
Not : EDTA’lı plazma tercih edilen örneklerdir. 
Örnek alma işleminin ardından alyuvarlarda HCY 
sentezi meydana geleceğinden plazmayı 
hücrelerden mümkün olduğunca çabuk ayrılması 
önem taşımaktadır. Örnek alma ile santrifüj işlemi 
arasında geçen sürede örnekler buz üzerinde 
saklanmalıdır.

1. Örneği hemen buz üzerine yerleştirin.

2. Toplandıktan sonra 4 saat içinde santrifüj edin 
ve plazmayı bölün.

3. Kan ıslak buzun üzerine hemen 
yerleştirilemezse, santrifüj edin ve plazmayı 
toplandıktan sonraki 1 saat içinde plastik flakona 
alın.

4. Yukarıdaki süre kısıtlamalarına uyulduğu 
takdirde, soğutmalı bir santrifüj gerekli değildir.

Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün
Dondurulmuş - 6 ay



109 82 903890 IgE Allerjik hastalıklar, tedavi takibi

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında - 7 gün
Dondurulmuş (tercih edilir) - 365 gün
Ortam - 2 gün

110 89 905671 İdrar Kültürü ve Koloni Sayımı İdrar yolu enfeksiyonu

Numune tipi - Miktarı
İdrar - 5 mL (min 2.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 24 saat
Ortam - 2 saat

111 892 901570 İdrar Tahlili Böbrek ve İdrar yolu hastalıkları

Numune tipi - Miktarı
İdrar - 5 mL (min 2.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 24 saat
Ortam - 2 saat

112 939 901120 İkili Tarama Testi (Birinci Trimester, Down 
sendromu (PAPP-A + serbest beta HCG))

Down sendromlu gebelik riski 
(PAPP-A ve free beta-hCG 
ölçümü ve NT [nuchal 
translucency] dikkate alınarak 
yapılan kantitatif risk tayini. 11 
hafta-13 hafta 6 gün arasındaki 
gebeliklerde uygulanabilir.)

Numune tipi - Miktarı
Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 mL (min 
0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün  
Dondurulmuş  - 90 gün                                                      

113 221 705290 İndirekt Coombs Eritrositlere karşı oluşan 
antikorların araştırılması

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 30 gün
Ortam - 3 gün

114 1623 901830 İnhibin A Preeklampsi, Down sendromu, 
bazı kanserler

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 90 gün



115 165 (Açlık)
1507 (Tokluk) 901840 İnsülin Hipoglisemi, insülinoma

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında - 7 gün
Dondurulmuş (tercih edilir) - 180 gün

116 1413 İnsülin rezistansı Metabolik sendrom tanısı

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında - 7 gün
Dondurulmuş (tercih edilir) - 180 gün

117 79 901880 İyonize Kalsiyum (Ca+2)
Osteoporoz, paratiroid 
hastalıkları, kronik böbrek 
hastalıkları

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün

118 153 901900 Kalsitonin Tiroid medüller karsinoma, 
paraneoplastik hiperkal-semi

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında - 1 gün
Dondurulmuş (tercih edilir) - 90 gün
Ortam - 4 saat

119
38 (Serum)
6464 (BOS)
6541 (Plevral sıvı)

901910 Kalsiyum
Osteoporoz, paratiroid 
hastalıkları, kronik böbrek 
hastalıkları

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
BOS - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında - 21 gün
Dondurulmuş (tercih edilir) - 240 gün

120 39 (24 Saatlik idrar)
770 (Spot idrar) 901910 Kalsiyum (İdrar)

Osteoporoz, paratiroid 
hastalıkları, kronik böbrek 
hastalıkları

Numune tipi - Miktarı
İdrar - 5 mL (min 2.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün
Dondurulmuş - 14 gün
Ortam - 3 gün



121 120 705140 Kan Grubu Kan grupları ve Rh tiplendirimesi

Numune tipi - Miktarı
EDTA'lı Tam Kan - 3 mL (min 1.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Ortam - 3 gün

122 281 906020 Kan Kültürü Bakteriyemi veya sepsis etkeni 
bakterilerin izolasyonu

Numune tipi - Miktarı
Kan (Örnek kan kültür şişelerine alınır) - 5-10 mL
Sıcaklık - Zaman 
Ortam - 1 gün

123 999 901940 Kan Üre Azotu (BUN) Böbrek yetmezliği

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 365 gün

124 136 901790 Karbamezapin Tedavi takibi

Numune tipi - Miktarı
Serum (Kırmızı kapak tercih edilir) - 1 mL (min 0.5 
mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 28 gün
Ortam - 2 gün

125 218 907730 Kist Hidatik (Indirekt Hemaglutinasyon) Echinococus Granülosis 
enfeksiyon şüphesi

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 30 gün
Dondurulmuş - 30 gün

126 2218 Klinik Örnekte MRSA (Staphylococcus 
aureus) aranması

Numune tipi - Miktarı
Klinik Örnek
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 1 gün
Ortam - 1 gün



127 50 902090 Klorür Elektrolit metabolizması 
bozuklukları

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 30 gün

128 306 (24 Saatlik idrar)
773 (Spot idrar) 902090 Klorür (İdrar) Elektrolit metabolizması 

bozuklukları

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün
Dondurulmuş - 14 gün
Ortam - 7 gün

129 18 902110 Kolesterol

Primer ve sekonder lipid 
metabolizması bozuklukları, 
ateroskleroz riskinin 
değerlendirilmesi

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 90 gün

130 1222 Konjiktiva Kültürü

Numune tipi - Miktarı
Kültür Metaryeli
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 1 gün
Ortam - 1 gün

131 158 902170 Kortizol Hiper/hipokortizolizm

Numune tipi - Miktarı
Serum (Kırmızı kapak tesrcih edilir) - 1 mL (min 
0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün
Dondurulmuş - 28 gün
Ortam - 28 gün



132
2240 (Serum)
12 (24 Saatlik idrar)
775 (Spot idrar)

902210 Kreatinin
Böbrek fonksiyonlarının 
değerlendirilmesi ve böbrek 
hastalıklarının takibi

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 mL (min 2.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 30 gün
Dondurulmuş - 30 gün
Ortam - 30 gün

133 989 902220 Kreatinin Klerens Testi Kreatinin klirensinin 
hesaplanması

Numune tipi - Miktarı
24 Saatlik İdrar - 2 mL (min 1 mL)                         
Kreatinin klirensinin hesaplanması                  
Hesap yapılabilmesi için serum Kreatinin değeri 
gereklidir.                                                     
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 90 gün
Dondurulmuş - 90 gün
Ortam - 14 gün

134 2331 904900 Kriyofibrinojen
Dolaşımdaki soğuk insolubl 
komplekslerin varlığının 
araştırılması

Laboratuvara danışınız

135 1938 904910 Kriyoglobulin
Bazı plazma hücre ve 
lenfoproliteratif hastalıklar, 
kollajen vasküler hastalıklar.

Laboratuvara danışınız

136 238 905673 Kulak Akıntı Kültürü Kulak enfeksiyonları

Numune tipi - Miktarı
Kulak Akıntısı
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 1 gün
Ortam - 1 gün



137
26 (Serum)
1575 (BOS)
2559 (Vücut sıvısı)

902260 Laktat Dehidrogenaz (LDH) Miyokard infarktüsü, pulmoner 
embolizm, Hemoliz:

Numune tipi - Miktarı
Serum, BOS, Mayi - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında - 2 gün
Dondurulmuş - 30 gün
Ortam (tercih edilir) - 7 gün

138 2622 Laktoz Tolerans Testi Laktoz intoleransının 
araştırılması.

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında - 2 gün
Dondurulmuş - 30 gün
Ortam (tercih edilir) - 7 gün

139 1215 902290 LDL Kolesterol
Ateroskleroz riskinin 
değerlendirilmesi, tedavi endi-
kasyonu ve takibi

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 5 gün
Dondurulmuş - 30 gün

140 209 902410 LH (Luteinizan Hormon) Över ve testiküler yetmezlik, 
menopoz başlangıcı

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 180 gün
Ortam - 1 gün

141 23 902320 Lipaz Akut pankreatit, akut epigastrik 
bölge sendromu

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün
Dondurulmuş - 90 gün

142 52 902350 Lityum Tedavi takibi

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 28 gün
Ortam - 3 gün



143 40 902420 Magnezyum Magnezyum eksikliği, diüretik 
tedavisi, karaciğer bozuklukları

Numune tipi - Miktarı
Serum, BOS, İdrar(Spot, 24 Saatlik) - 1 mL (min 
0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 365 gün

144 6616 Malaria (Sıtma) Pf/PAN Ag

Numune tipi - Miktarı
EDTA'lı Tam Kan - 3 mL (min 1.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün
Ortam - 7 gün

145 203 906120 Mantar Aranması ve Kültür Mantar enfeksiyonları

Numune tipi - Miktarı
Saç, tırnak, cilt örnekleri
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 1 gün
Ortam - 1 gün

146 1229 Meni (Semen, Sperm, Ejakulat) kültürü Semende enfeksiyon 
etkenlerinin araştırılması

Numune tipi - Miktarı
Meni (semen, sperm, ejakulat)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 1 gün
Ortam - 1 gün

147 230 Mikobakteri Kültürü Tüberküloz enfeksiyonlarının 
tanısında

Numune tipi - Miktarı
Balgam, trakeal aspirat, bronş lavaj ve diğer vücut 
sıvılarında 10-15 ml
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 7 gün
Ortam - 2 gün

148 6245 Mikobakteri Kültürü (Üreme kontrollü 
otomatik sistem)

Tüberküloz enfeksiyonlarının 
tanısında

Numune tipi - Miktarı
Balgam, trakeal aspirat, bronş lavaj ve diğer vücut 
sıvılarında 10-15 ml
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 7 gün
Ortam - 2 gün



149 1223 906160 Mikoplazma Hominis Kültürü Mikoplazma hominis bakterisinin 
izolasyonu

Numune tipi - Miktarı
servikal sürüntü (kadın), üretral sürün-tü veya ön 
İdrar (erkek)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 7 gün

150 341 (24 Saatlik idrar)
1065 (Spot idrar) 902540 Mikroalbumin

Diabetik ve hipertansif 
nefropatinin erken saptanması, 
glomerüler proteinürinin erken 
saptanması, yüksek riskli 
gebelik takibi

Numune tipi - Miktarı
İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 mL (min 2.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 7 gün
Ortam - 7 gün

151 109 Nazal Smear Allerjik ve paraziter 
hastalıklarında

Numune tipi - Miktarı
Sürüntü
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında - 1 gün
Ortam (tercih edilir) - 1 gün

152
1006 (60dk)
1095 (120dk)
1008 (180dk)

901520 OGTT (100gr) 60-120-180 dk. Diabetes mellitus, bozulmuş 
glukoz toleransı

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 30 gün

153 2437 901520 OGTT (50gr) 60dk. Diabetes mellitus, bozulmuş 
glukoz toleransı

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 30 gün

154 260 (24 Saatlik idrar)
781 (Spot idrar) 901740 Ozmalarite (İdrar) Diabetes insipidus, renal 

fonksiyon bozuklukları

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 7 gün



155 1896 902900 Ozmalarite (Serum) Dehidrasyon, hiperozmolar 
koma, diabetes insipidus

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 7 gün
Ortam - 1 gün

156 1707 903020 Periferik Yayma İncelemesi
Hücresel veya şekilli kan 
elemanlarının mikroskobik 
incelemesi

Numune tipi - Miktarı
EDTA’lı Tam Kan ve periferik yayma preperatı
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir)

157 1480 905210 Pıhtılaşma Zamanı

Pıhtılaşma zamanı kanın 
pıhtılaşma sürecine ait genel bir 
fikir verir. Aşırı yada yetersiz 
pıhtılaşmanın saptanmasını 
sağlar. Bu testin yerine aPTT 
testinin yapılması önerilir.

Numune tipi - Miktarı
Sitratlı Plazma - 1 mL (min 0.5 mL)
Not: Numune vermek için hasta laboratuvara 
gelmelidir.
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 1 gün
Dondurulmuş - 7 gün

158 170 907920 Plasmodium Aranması Malarya enfeksiyonları

Numune tipi - Miktarı
Kalın ve ince yayma preparatları
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 365 gün
Ortam - 365 gün

159

47 (Serum)
49 (BOS)
48 (24 Saatlik idrar)
1624 (Spot idrar)
6539 (Plevral sıvı)
6681 (Vücut sıvısı)

903130 Potasyum
Aritmi, diüretik tedavisi, böbrek 
hastalıkları, hipertansiyon, 
laksatif kullanımı

Numune tipi - Miktarı
Serum, İdrar(Spot, 24 Saatlik), BOS, Mayi - 1 mL 
(min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 2 gün

160 1321 903160 Pro-BNP 
(Pro-Brain Natriuretic Peptide) Kalp yetmezliği

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında - 7 gün
Dondurulmuş (tercih edilir) - 365 gün



161 188 903180 Progesteron
Primer over yetmezliği, sterilite 
tanısı, siklus bozuklukları, primer 
ve sekonder hipogonadizm

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında - 3 gün
Dondurulmuş (tercih edilir) - 180 gün
Ortam - 8 saat

162 1271 903170 Prokalsitonin Sepsi

Numune tipi - Miktarı
Serum, Kırmızı kapaklı tüp tercih edilir - 1 mL 
(min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 90 gün

163 156 903210 Prolaktin

Kadınlarda: sterilite, amenore, 
korpus luteum yetmezliği, 
maskulinizasyon, galaktore 
Erkeklerde: erektil disfonksiyon, 
hipgonadizm, jinekomasti, 
galaktore

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 90 gün
Ortam - 1 gün

164 718 903280 Prostat Spesifik Antijen (Serbest PSA) Benign ve malign prostat 
hipertrofisinin ayırımında

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Dondurulmuş - 90 gün

165 681 903220 Prostat Spesifik Antijen (Total PSA) Prostat kanseri

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Dondurulmuş - 90 gün

166 478 905260 Protein C Aktivite Tromboz riskinin 
değerlendirilmesi

Numune tipi - Miktarı
Sitratlı Plazma - 2 mL (min 1 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Dondurulmuş - 14 gün



167 479 905280 Protein S Aktivite Tromboz riskinin 
değerlendirilmesi

Numune tipi - Miktarı
Sitratlı Plazma - 2 mL (min 1 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Dondurulmuş - 14 gün

168 710 905320 Protrombin Zamanı (PTZ)
Koagülasyon bozuklukları, 
tedavi takibi (K vitamini 
antagonistleri)

Numune tipi - Miktarı
Sitratlı Plazma - 2 mL (min 1 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Dondurulmuş - 14 gün

169 402 902980 PTH (Parathormon)

Hiperparatiroidizm, multiple 
endokrin adenomatozis, ektopik 
parathormon üretimi, 
hipoparatiroidizm, hi-perkalsemi, 
sarkoidoz, hipertiroidi, 
immobilizasyon, Paget hastalığı, 
akromegali

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında - 2 gün
Dondurulmuş (tercih edilir) - 180 gün

170 1495 Redüktan madde (Gaita) Karbonhidrat emilim 
bozukluğunun araştırılması

Numune tipi - Miktarı
Gaita - 5 g (min 1g)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında - 1 gün
Dondurulmuş (tercih edilir) - 7 gün

171 369 Redüktan Madde (İdrar)
Sekonder hipertansiyon şüphesi, 
Conn sendromu (Primer 
hiperaldosteronizm)

Numune tipi - Miktarı
İdrar - 5 mL (min 2.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında - 21 gün
Dondurulmuş (tercih edilir) - 21 gün

172 1860 905360 Retikülosit Hemolitik anemi, vitamin B12 ve 
demir tedavisinin takibi

Numune tipi - Miktarı
EDTA'lı Tam Kan - 3 mL (min 1.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 2 gün
Ortam - 1 gün



173 54 903381 Romatoid Faktör (RF) Romatoid artrit, 
kollajenozlar,kronik poliartrit

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün
Dondurulmuş - 14 gün
Ortam - 14 gün

174 6565 906820 Rubella IgG Kızamıkçık şüphesi, gebelik 
öncesi maternal takip

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün
Dondurulmuş - 14 gün

175 6564 906840 Rubella IgM Kızamıkçık şüphesi, gebelik 
öncesi maternal takip

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün
Dondurulmuş - 14 gün

176 324 700060 Saçlı Deride Mantar Aranması ve Kültürü İncelenen numunede 
dermatofitlerin gösterilmesi

Numune tipi - Miktarı
Saçlı deri kazıntısı
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Ortam - 14 gün

177 973 906120 Saçta Mantar Aranması ve Kültürü İncelenen numunede 
dermatofitlerin gösterilmesi

Numune tipi - Miktarı
Saçlı deri kazıntısı
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Ortam - 14 gün

178 98 (Açlık)
100 (Tokluk 2. Saat) Safra asitleri Karaciğer hastalıkları

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 30 gün
Ortam - 1 gün



179 169 903400 Sedimantasyon (1 Saat )
ESR (Eritrosit Sedimantasyon Hızı)

Romatizmal hastalıklar, ateşli 
enfeksiyonlar vb
CRP, akut inflamasyon 
yanıtının değerlendirilmesinde 
ESR'den daha duyarlı ve daha 
spesifik bir belirteçtir.

Numune tipi - Miktarı
Sitratlı kan; sitratlı sedim tüplerine işaretli çizgiye 
kadar kan alınır.
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 1 gün
Ortam - 4 saat

180 968 903410 Seks Hormon Bağlayıcı Globulin (SHBG) Androjen yetersizliği, tedavi 
takibi

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün
Dondurulmuş - 60 gün

181
6680 (Vücut sıvısı)
6538 (Plevral sıvı)
46 (BOS)

903670 Sodyum Elektrolit bozuklukları, renal 
yetmezlik, diüretik tedavisi

Numune tipi - Miktarı
Serum, BOS, Mayi - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün
Ortam - 14 gün

182 785 (Spot idrar)
45 (24 Saatlik idrar) 903670 Sodyum (İdrar) Böbrek yetmezliği, sodyum 

kaybı sendromu

Numune tipi - Miktarı
İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 mL (min 2.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün
Dondurulmuş - 14 gün
Ortam - 7 gün

183 147 T3 (triiyodotironin) Hipertiroidizm, tedavi takibi

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 30 gün

184 148 T4 (Tetraiyodotironin) Hiper veya hipotiroidizm, tedavi 
takibi

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün
Dondurulmuş - 30 gün
Ortam - 3 gün



185 160 903930 Testosteron (Total)
Androjen yetersizliği, prematüre 
veya gecikmiş püberte, tedavi 
takibi

Numune tipi - Miktarı
Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 mL (min 
0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün
Dondurulmuş - 60 gün

186 323 906120 Tırnakta Mantar Aranması Tırnakta dermatofitlerin 
belirlenmesi

Numune tipi - Miktarı
Saç, tırnak, cilt örnekleri
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 1 gün
Ortam - 1 gün

187 152 903830 Tiroglobulin (Tg) Tiroid bezi kanserinde tedavi 
takibi

Numune tipi - Miktarı
Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 mL (min 
0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 30 gün

188 1087 903850 Tiroksin Bağlayan Globulin (TBG)

T3 ve T4 hormonlarının 
plazmada bağlandığı taşıyıcı 
proteindir. Genellik le TsH 
düzeyi ile uyumsuz olan TT3 ve 
TT4 düzeylerinin, TT4 ile FT4 
düzeyleri arasında uyumsuzluk 
olan durumların, aşırı artmış 
veya azalmış TT4 düzeylerinin 
ve konjenital TBG eksikliklerinin 
değerlendirilmesinde kullanılır.

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 30 gün

189 953 903120 Tokluk Kan Şekeri Karbonhidrat metabolizmasının 
değerlendirilmesi

Numune tipi - Miktarı
Serum, Florid/Oksalatlı Plazma - 1 mL (min 0.5 
mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün
Dondurulmuş - 28 gün
Ortam - 7 gün



190 1 903240 Total Protein
Kronik nefropati, karaciğer 
bozuklukları, malnütris-yon, 
etyolojisi bilinmeyen ödem

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 180 gün

191 2 (24 Saatlik idrar)
786 (Spot idrar) 903260 Total Protein (İdrar)

Kronik nefropati, karaciğer 
bozuklukları, malnütris-yon, 
etyolojisi bilinmeyen ödem

Numune tipi - Miktarı
İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 mL (min 2.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün
Dondurulmuş - 14 gün
Ortam - 1 gün

192 6567 906910 Toxoplazma IgG Gebelik öncesi maternal takip, 
lenfadenopati

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün
Dondurulmuş - 14 gün

193 6566 906930 Toxoplazma IgM Gebelik öncesi maternal takip, 
lenfadenopati

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün
Dondurulmuş - 14 gün

194 241 (Serum)
787 (Spot idrar) 903950 Transferrin Demir eksikliği anemisi, demir 

taşıma bozuklukları

Numune tipi - Miktarı
Serum, İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 1 mL (min 0.5 
mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 180 gün
Ortam - 7 gün

195 1512 Transferrin Satürasyonu Hemokromatozis

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 180 gün
Ortam - 1 gün



196 212 908090 Trepanoma Pallidum Hemaglutinasyon 
(TPHA) Sitiliz şüphesi, obstetrik takip Serum 1 mL (min 0.5 mL) Oda ısısında 2 gün, 

buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 yıl

197 224 906270 Trichomonas Aranması Trikomonas enfeksiyonu 
şüphesi

Numune tipi - Miktarı
Kadın: vaginal smear, servikal smear, uretral 
smear, İdrar 
Erkek: üretral sekresyon, prostat sıvısı, İdrar
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında
Ortam (tercih edilir)

198 19 903990 Trigliserid Yağ metabolizması bozuklukları, 
tedavi takibi

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 90 gün

199 485 904010 Troponin I Anstabil anjina pektoris, akut ve 
subakut miyokard infarktüsü

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında - 1 gün
Dondurulmuş (tercih edilir) - 30 gün
Ortam - 1 gün

200 481 904030 TSH (Tiroid Stimülan Hormon) Şüpheli tiroid hastalıklarının 
araştırılması

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 30 gün
Ortam - 7 gün

201 1225 906280 Ureaplasma Urealitikum Kültürü Üreaplazma ürealitikum 
bakterisinin tespiti

Numune tipi - Miktarı
Servikal, Üretral Swab, ön İdrar, semen - 2 mL 
(min 1 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 7 gün



202 1645 Uyuşturucu Tarama Testi Uyuşturucu taraması

Numune tipi - Miktarı
İdrar - 10 mL (min 5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün
Dondurulmuş - 14 gün
Ortam - 3 gün

203 1634 904090 Üçlü Tarama Testi ( İkinci Trimester Tarama 
Testi) Down sendromlu gebelik riski

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 90 gün

204 7 901940 Üre (Bun) Bkz. Kan üre azotu

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 365 gün

205 8 (24 Saatlik idrar)
1728 (Spot idrar) 901940 Üre (İdrar)

Kronik böbrek hastalıklarının 
takibi, azot dengesinin 
değerlendirilmesi

Numune tipi - Miktarı
İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 mL (min 2.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün
Dondurulmuş - 14 gün

206 122 905680 Üretral Akıntı Kültürü Üretral enfeksiyon tanısı

Numune tipi - Miktarı
Üretral akıntı - 2 mL (min 1 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 1 gün
Ortam - 1 gün

207 13 904120 Ürik Asit Gut artriti, tedavi takibi

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 180 gün



208 14 (24 Saatlik idrar)
789 (Spot idrar) 904120 Ürik Asit (İdrar) Nefrolitiazis, renal ürik asit 

ekskresyonunun rapor-lanması

Numune tipi - Miktarı
İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 2 mL (min 1 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün
Dondurulmuş - 14 gün

209 679 905676 Vajinal Kültür Vajinal enfeksiyonlar

Numune tipi - Miktarı
Vajinal - servikal swab
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 7 gün

210 131 901790 Valproik Asit Tedavi takibi

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 14 gün
Dondurulmuş - 28 gün
Ortam - 3 gün

211 102 906290 VDRL (RPR) Sitiliz şüphesi, obstetrik takip

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında - 14 gün
Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün

212 69 904150 Vitamin B12 (Siyanokobalamin) Kronik gastrik bozukluklar, 
pernisiyöz anemi

Numune tipi - Miktarı
Serum - 1 mL (min 0.5 mL)
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 7 gün
Dondurulmuş - 90 gün

213 91 905674 Yara Kültürü Cilt enfeksiyonları

Numune tipi - Miktarı
Kültür Materyali
Sıcaklık - Zaman 
Buzdolabında (tercih edilir) - 1 gün
Ortam - 1 gün



Method Çalışma günleri . Numune red kriterleri ÇALIŞILAN BİRİM

CLIA Hergün 2 iş günü içerisinde
saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Red

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Diğer: Jelli tüpte gelen serum numunesi

BİYOKİMYA

CMIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Diğer: Yok

HORMON

Fotometrik
Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 16.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Red; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Red

Sarılık: Hafif Red; Bariz Red

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

Fotometrik
Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 16.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Red; Bariz Red

Çözülme: Soğuk Tamam; Sıcak Red

Lipemi: Yok

Diğer: Xanthochromic örnekleri (sarı renk)

BİYOKİMYA

ECLIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

HORMON



Koagülometrik Hafta içi hergün Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Red

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Red

Diğer: Yok

KOAGULASYON

Fotometrik Hafta içi hergün Üç saat sonra

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

Fotometrik Hafta içi hergün Üç saat sonra

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

Türbidimetrik Hafta içi hergün Üç saat sonra

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

CLIA Pazartesi ve Perşembe 4 iş günü içerisinde
saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Diğer: Yok

BİYOKİMYA



CLIA Pazartesi ve Perşembe 4 iş günü içerisinde
saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

CMIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Redme

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

Fotometrik Hafta içi hergün Üç saat sonra

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

Fotometrik Hafta içi hergün Üç saat sonra

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

MİKROBİYOLOJİ

Fotometrik Hafta içi hergün Üç saat sonra

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA



EIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Ertesi gün saat 18:00

Çözülme Sıcak Redmek; Soğuk Redmek

Diğer: Koruyucu içinde dışkı; rektal swablar; 
bebek bezi örnekleri;

MİKROBİYOLOJİ

Fotometrik Hafta içi hergün Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Sigara

Kültür Hafta içi hergün Bir hafta sonra saat 
18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

CMIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Red

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Diğer: Yok

HORMON

Disk difüzyon
Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 14:00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Ertesi gün saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

HORMON



CMIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Red

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Red

Diğer: Yok

HORMON

CMIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Red

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Red

Diğer: Yok

HORMON

CMIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Red

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Red

Diğer: Yok

HORMON

CMIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Red

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Red

Diğer: Yok

HORMON

CMIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Diğer: Yok

HORMON

ECLIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Diğer: Yok

HORMON



CMIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

MİKROBİYOLOJİ

CMIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Yok

Diğer: Plazma

BİYOKİMYA

Mikroskobik
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Ertesi gün saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

Türbidimetrik Hafta içi hergün Üç saat sonra

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Red

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Diğer: Yok

MİKROBİYOLOJİ

Fotometrik Hafta içi hergün Üç saat sonra

Hemoliz: Hafif Red Bariz Red

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

MİKROBİYOLOJİ

Yarı otomatik
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Ertesi gün saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

HORMON



Kültür
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Üç gün sonra saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

CMIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

Fotometrik Hafta içi hergün Üç saat sonra

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

Fotometrik Hafta içi hergün Üç saat sonra

Hemoliz: Hafif Red; Bariz Red

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

MİKROBİYOLOJİ

Fotometrik Hafta içi hergün Üç saat sonra

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

Kültür
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Ertesi gün saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

MİKROBİYOLOJİ



Kültür
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Üç gün sonra saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

MİKROBİYOLOJİ

Mikroskobik
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Ertesi gün saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

MİKROBİYOLOJİ

Mikroskobik
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Ertesi gün saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

MİKROBİYOLOJİ

Aglütinasyon
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Red

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Diğer: Yok

MİKROBİYOLOJİ

Aglütinasyon
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

İki gün sonra saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Red

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Diğer: Yok

HORMON

Kültür
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

İki gün sonra saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA



ECLIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

Türbidimetrik Hafta içi hergün Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz  Red

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Jelli serum tüpü

HORMON

Türbidimetrik Hafta içi hergün Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz  Red

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Jelli serum tüpü

HORMON

CMIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

HORMON

CMIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

HORMON

CMIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

MİKROBİYOLOJİ



ECLIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

HORMON

Mikroskobik
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Üremeye göre 10 gün 
içinde saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

MİKROBİYOLOJİ

CMIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

Immunokromotoğrafik
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Red

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

Fotometrik Hafta içi hergün Üç saat sonra

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Diğer: Yok

SEROLOJİ

Fotometrik Hafta içi hergün Üç saat sonra

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Diğer: Yok

SEROLOJİ



EIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Red

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Red

Isı ile inaktive edilmiş numune

HORMON

EIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Red

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Red

Isı ile inaktive edilmiş numune

BİYOKİMYA

ECLIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Yok

Otopsi örneği

KOAGULASYON

Türbidimetrik Hafta içi hergün Üç saat sonra

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

Immunokromotoğrafik
Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 14:00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Diğer: Yok

BİYOKİMYA



Fotometrik Hafta içi hergün Üç saat sonra

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Diğer: Yok

MİKROBİYOLOJİ

Fotometrik Hafta içi hergün Üç saat sonra

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Diğer: Yok

HORMON

Kültür
Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

İki gün sonra saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Donmuş örnekler kabul edilmez.

HORMON

CMlA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

CLIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

HORMON

Aglütinasyon
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Ertesi gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA



CLIA Hafta içi her gün Ertesi gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

HORMON

Cell Counter + Mikroskobik
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Ertesi gün saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Donmuş örnekler kabul edilmez.

BİYOKİMYA

ECLIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

HORMON

Fotometrik Hafta içi hergün Üç saat sonra

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

HORMON

CMIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Diğer: Yok

BİYOKİMYA



CMIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

HORMON

EIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Ertesi gün saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Çocuk Bezinden alınmış örnekler

HORMON

CLIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

CLIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

KOAGULASYON

Türbidimetrik
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

HORMON

Koagülometrik Hafta içi hergün Üç saat sonra

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Diğer: Yok

BİYOKİMYA



CMIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

Fotometrik Hafta içi hergün Üç saat sonra

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

MİKROBİYOLOJİ

Fotometrik Hafta içi hergün Üç saat sonra

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

HORMON

Kültür
Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

İki gün sonra saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

HORMON

CMIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

HORMON

CMIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

MİKROBİYOLOJİ



CMIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Tamam;

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Diğer: Yok

MİKROBİYOLOJİ

Kültür
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Üç gün sonra saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

MİKROBİYOLOJİ

Mikroskobik
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Ertesi gün saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

MİKROBİYOLOJİ

Mikroskobik
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

MİKROBİYOLOJİ

Immunokromotoğrafik
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

MİKROBİYOLOJİ

Mikroskobik
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Ertesi gün saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

MİKROBİYOLOJİ



Mikroskobik
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Ertesi gün saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Kuru örnekler kabul edilmez, Örnek 96 
saatten daha eski

BİYOKİMYA

Kolorimetrik
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Ertesi gün saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Bebek Bezi ile gelen örnekler

BİYOKİMYA

Fotometrik Hafta içi hergün Üç saat sonra

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Red

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

Fotometrik Hafta içi hergün Üç saat sonra

Hemoliz: Hafif Red; Bariz Red

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

Fotometrik
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

MİKROBİYOLOJİ

Fotometrik Hafta içi hergün Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Red; Bariz Red

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

MİKROBİYOLOJİ



Kültür
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

İki gün sonra saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

MİKROBİYOLOJİ

Kültür
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

İki gün sonra saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

HORMON

Lateks
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Ertesi gün saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

HORMON

CMIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Red

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Red

Diğer: Yok

HORMON

CMIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Red

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Red

Diğer: Yok

HORMON

CMIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Red

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Red

Diğer: Yok

BİYOKİMYA



CMlA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Red

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Red

Diğer: Yok

MİKROBİYOLOJİ

Fotometrik Hafta içi hergün Üç saat sonra

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Çözülme <24 saat Tamam; Soğuk Tamam

BİYOKİMYA

Immunokromotoğrafik
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Ertesi gün saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Çok mukoid gaita veya sulu gaita

BİYOKİMYA

Türbidimetrik/ HPLC Hafta içi hergün Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

HPLC
Pazartesi-Perşembe (Saat 12.00 den 
sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Ertesi gün saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

HORMON

Cell Counter Hafta içi hergün Üç saat sonra

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Pıhtılı numune

BİYOKİMYA



CMIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Red

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Red

Diğer: Yok

HORMON

Fotometrik Hafta içi hergün Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Red

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Red

Diğer: Yok

HORMON

ECLIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Diğer: Yok

MİKROBİYOLOJİ



CLIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

MİKROBİYOLOJİ

Kültür
Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

İki gün sonra saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: 24 Saatten fazla beklemiş numune

HORMON

Strip + Mikroskobik
Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Üç saat sonra

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: 24 Saatten fazla beklemiş numune

BİYOKİMYA

CLIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Ertesi gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

HORMON

Aglütinasyon
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Ertesi gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

HORMON

EIA Hafta içi her gün Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

HORMON



CMIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Red Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

CMIA ve fotometrik
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Red Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

HORMON

Fotometrik Hafta içi hergün Üç saat sonra

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

ECLIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

Fotometrik Hafta içi hergün Üç saat sonra

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

Fotometrik Hafta içi hergün Üç saat sonra

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

MİKROBİYOLOJİ



Tüpte aglütinasyon Hafta içi hergün Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

Kültür
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Üremeye göre yedi gün 
içerisinde saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

HORMON

Fotometrik Hafta içi hergün Üç saat sonra

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

MİKROBİYOLOJİ

CLIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

MİKROBİYOLOJİ

IHA
Hafta içi hergün (Saat 12.00 den sonra 
gelen numuneler bir sonraki çalışmaya 
kalır)

Ertesi gün saat 18.00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Red

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

Kültür
Hafta içi hergün saat 12:00 (saat 13:00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Üremeye göre iki gün 
içerisinde saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA



ISE Hafta içi hergün Üç saat sonra

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

ISE Hafta içi hergün Üç saat sonra

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

MİKROBİYOLOJİ

Fotometrik Hafta içi hergün Üç saat sonra

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

HORMON

Kültür
Hafta içi hergün (Saat 12.00 den sonra 
gelen numuneler bir sonraki çalışmaya 
kalır)

İki gün sonra saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

CMIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Red

Diğer: Yok

BİYOKİMYA



Fotometrik Hafta içi hergün Üç saat sonra

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

Fotometrik Hafta içi hergün Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Red; Bariz Red

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

Presipitasyon Hafta içi hergün Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Diğer: Yok

MİKROBİYOLOJİ

Presipitasyon Hafta içi hergün Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

Kültür
Hafta içi hergün (Saat 12.00 den sonra 
gelen numuneler bir sonraki çalışmaya 
kalır)

İki gün sonra saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA



Fotometrik Hafta içi hergün Üç saat sonra

Hemoliz: Hafif Red; Bariz Red

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

Fotometrik
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Red; Bariz Red

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

HORMON

Fotometrik Hafta içi hergün Üç saat sonra

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Çözülme Sıcak red, Soğuk Tamam

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

CMIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

Fotometrik Hafta içi hergün Üç saat sonra

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

Fotometrik Hafta içi hergün Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

MİKROBİYOLOJİ



Fotometrik Hafta içi hergün Üç saat sonra

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

MİKROBİYOLOJİ

Immunokromotoğrafik Hafta içi hergün Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Yok

Diğer: Yeşil Kapaklı (heparinli tüp)

MİKROBİYOLOJİ

Kültür
Hafta içi hergün (Saat 12.00 den sonra 
gelen numuneler bir sonraki çalışmaya 
kalır)

Üremeye göre yirmi gün 
içerisinde saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

MİKROBİYOLOJİ

Kültür
Hafta içi hergün (Saat 12.00 den sonra 
gelen numuneler bir sonraki çalışmaya 
kalır)

İki gün sonra saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

MİKROBİYOLOJİ

Löwenstein-Jensen
Her gün (saat 15.00 den sonra gelen 
numuneler bir gün sonraki çalışmaya 
kalır.)

Üreme yoksa 56 gün

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

MİKROBİYOLOJİ

Kolorimetrik 
Her gün (saat 15.00 den sonra gelen 
numuneler bir gün sonraki çalışmaya 
kalır.)

Üreme yoksa 42 gün

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA



IEs system Kültür
Hafta içi hergün (saat 12.00 den sonra 
gelen numuneler bir sonraki çalışmaya 
kalır)

İki gün sonra saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

MİKROBİYOLOJİ

Fotometrik Hafta içi hergün Ertesi gün saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

Mikroskobik
Hafta içi hergün (Saat 12.00 den sonra 
gelen numuneler bir sonraki çalışmaya 
kalır)

Ertesi gün saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

Fotometrik Hafta içi hergün Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Red; Bariz Red

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

Fotometrik Hafta içi hergün Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Red; Bariz Red

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

Fotometrik Hafta içi hergün Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA



Fotometrik Hafta içi hergün Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

KOAGULASYON

Fotometrik
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Ertesi gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Red; Bariz Red

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

MİKROBİYOLOJİ

Koagülometrik Hafta içi hergün Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

Kalın damla - Periferik 
yayma

Hafta içi hergün (saat 12.00 den sonra 
gelen numuneler bir sonraki çalışmaya 
kalır)

Ertesi gün saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

HORMON

ISE Hafta içi hergün Üç saat sonra

Hemoliz: Hafif Red; Bariz Red

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

HORMON

Immunokromotoğrafik
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

HORMON



CMIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

HORMON

Immunokromotoğrafik
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Hafif Red; Bariz Red

Diğer: Jelli tüpte gelen serum numunesi

HORMON

CMIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Diğer: Yok

HORMON

CMIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

KOAGULASYON

CMIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

KOAGULASYON

Koagülometrik
Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 
12.00 den sonra gelen numuneler bir 
sonraki çalışmaya kalır)

Ertesi gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Red

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Red

Diğer: Yok

KOAGULASYON



Koagülometrik
Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 
12.00 den sonra gelen numuneler bir 
sonraki çalışmaya kalır)

Ertesi gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Red

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Red

Diğer: Yok

HORMON

Koagülometrik Hafta içi hergün Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Red

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Red

Diğer: Yok

MİKROBİYOLOJİ

ECLIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Red; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

RIA

EIA
Hafta içi hergün (Saat 12.00 den sonra 
gelen numuneler bir sonraki çalışmaya 
kalır)

Ertesi gün saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

EIA
Hafta içi hergün saat:12.00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Bir hafta sonra saat 
18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

Cell Counter
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Ertesi gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

SEROLOJİ



Fotometrik Hafta içi hergün Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Diğer: Yok

SEROLOJİ

EIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 12:00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Red

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Red

Diğer: Isı ile inaktive edilmiş numune

MİKROBİYOLOJİ

EIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 12:00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Red

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Red

Diğer: Isı ile inaktive edilmiş numune

MİKROBİYOLOJİ

Mikroskobik
Hafta içi hergün (saat 12.00 den sonra 
gelen numuneler bir sonraki çalışmaya 
kalır)

on beş gün içerisinde 
saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

Mikroskobik
Hafta içi hergün (saat 12.00 den sonra 
gelen numuneler bir sonraki çalışmaya 
kalır)

on gün içerisinde saat 
18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

Fotometrik Hafta içi hergün Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Red

Diğer: Yok

HORMON



Kapalı sistem Hafta içi hergün Üç saat sonra

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Red

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Red

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

CMIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

ISE Hafta içi hergün Üç saat sonra

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

HORMON

ISE Hafta içi hergün Üç saat sonra

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

HORMON

CMIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Diğer: Yok

HORMON

CMIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Diğer: Yok

MİKROBİYOLOJİ



CMIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Diğer: Jelli tüpte gelen serum numunesi

HORMON

Kültür
Hafta içi hergün saat 12:00 (saat 13:00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Üremeye göre on gün 
içerisinde saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

HORMON

ECLIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Yok

Diğer: Jelli tüpte gelen serum numunesi

BİYOKİMYA

CMIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

Fotometrik Hafta içi hergün Üç saat sonra

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Diğer: Yok

BİYOKİMYA



Fotometrik Hafta içi hergün Üç saat sonra

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

SEROLOJİ

Fotometrik Hafta içi hergün Üç saat sonra

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

SEROLOJİ

EIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 12:00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Red

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Red

Diğer: Isı ile inaktive edilmiş numune

BİYOKİMYA

EIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 12:00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Red

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Red

Diğer: Isı ile inaktive edilmiş numune

BİYOKİMYA

Türibidimetrik
Hafta içi hergün saat 15:00 (saat 16:00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Diğer: Yok

HORMON

Fotometrik Hafta içi hergün Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Diğer: Yok

MİKROBİYOLOJİ



IHA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

Mikroskobik
Hafta içi hergün saat 12:00 (saat 13:00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

HORMON

Fotometrik Hafta içi hergün Üç saat sonra

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

HORMON

CMIA Hafta içi hergün Üç saat sonra

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

MİKROBİYOLOJİ

CMIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Diğer: Yok

SEROLOJİ

Kültür
Hafta içi hergün (Saat 12.00 den sonra 
gelen numuneler bir sonraki çalışmaya 
kalır)

İki gün sonra saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

HORMON



Strip Hafta içi hergün Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

ECLIA Hafta içi hergün Ertesi gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

Fotometrik Hafta içi hergün Üç saat sonra

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

MİKROBİYOLOJİ

Fotometrik Hafta içi hergün Üç saat sonra

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

Kültür
Hafta içi hergün (Saat 12.00 den sonra 
gelen numuneler bir sonraki çalışmaya 
kalır)

İki gün sonra saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

BİYOKİMYA

Fotometrik Hafta içi hergün Üç saat sonra

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

MİKROBİYOLOJİ



Fotometrik Hafta içi hergün Üç saat sonra

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

HORMON

Kültür
Hafta içi hergün (Saat 12.00 den sonra 
gelen numuneler bir sonraki çalışmaya 
kalır)

İki gün sonra saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

MİKROBİYOLOJİ

CLIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

HORMON

Immunokromotoğrafik
Hafta içi hergün (Saat 12.00 den sonra 
gelen numuneler bir sonraki çalışmaya 
kalır)

Ertesi gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Red

Sarılık: Yok

Diğer: Yok

MİKROBİYOLOJİ

CMIA
Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 12.00 
den sonra gelen numuneler bir sonraki 
çalışmaya kalır)

Aynı gün saat 18:00

Hemoliz: Hafif Tamam; Bariz Red

Lipemi: Hafif Tamam; Bariz Tamam

Sarılık: Yok

Diğer: Plazma numunesi kabul edilmez

Kültür
Hafta içi hergün (Saat 12.00 den sonra 
gelen numuneler bir sonraki çalışmaya 
kalır)

İki gün sonra saat 18:00

Hemoliz: Yok

Lipemi: Yok

Sarılık: Yok

Diğer: Yok
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