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ÖRNEK ALIMI İLE İLGİLİ KURALLAR  
 
Standardizasyonu sağlamak amacıyla kan örneklerinin genel olarak 10-12 saat açlık sonrası 

sabah verilmesi uygundur. Laboratuvarlarda analiz edilen biyolojik örnekler tam kan, serum, 

plazma, idrar, saç, beyin omurilik sıvısı veplevral sıvılardır.  

Analiz için genellikle venöz kan tercih edilir.  

Venöz kan alımı: Bu işlemde vene iğne ile girilir kan vakumlu tüpün ya da enjektörün içine 

çekilir, bu işleme flebotomi adı verilir. 

Flebotomist kan almadan önce hastaların adlarını söyleyerek kimliklerini doğrulamalıdır.  

• Hastalar rahatça oturtulmalı veya sırtüstü yatırılmalı ve örnek alınmadan önce 20 dakika bu 

pozisyonda kalmış olmalıdır. Bu şekilde standardizasyon sağlanır ve kan hacminde 

değişiklikler kandaki bileşenlerin konsantrasyonunu mümkün olduğu kadar az etkilemiş olur.  

• Hastanın kolunu, omzundan bileğine kadar düz uzatması sağlanmalıdır. Mastektomi geçirmiş 

kadınlarda memenin alındığı taraftaki koldan kan alınmamalıdır, çünkü söz konusu ameliyat 

kanın bileşimini etkileyen lenf yolunun tıkanmasına yol açmış olabilir.  

Venöz kan alma işlemine başlamadan önce hastadan ne kadar hacimde kan alınacağını 

belirlenmeli, istenen testler için uygun sayıda ve türde tüp seçilmelidir.  

Kan alınacak bölge % 70 alkolle doymuş gazlı bezle temizlenmelidir. Kan alma bölgesinin 

temizliği dairesel hareketlerle ve kan alma bölgesinden dışa doğru yapılmalıdır. Deri kendi 

kendine kurumalı ve alkol kalmamalıdır. Çünkü alkol kalıntıları hemolize neden olabilir. Kan 

alma işlemi bitinceye kadar bu bölgeye temas edilmemelidir. 

Vakumlu tüpler: Kullanılan katkı maddeleri ve tüplerin hacimlerine göre farklılık 

göstermektedir. Kapak renklerine göre tanınırlar. Bazı tüpler, pıhtıların duvar ve tıpalara 

yapışmasını önlemek ve hemoliz riskini azaltmak amacıyla silikonla kaplanır. Silikon kaplı 

duvar aynı zamanda pıhtılaşma mekanizmasını harekete geçirebilir ve hızlandırabilir. Bir katkı 
maddesi içeren tüpe alınan kan asla başka bir tüpe aktarılmamalıdır. Çünkü testlere 

girişim oluşturabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapak rengi Tüp içeriği Kullanım amacı 

 Kırmızı • Boş kuru tüpler  
• Silikon kaplı tüpler • Serum eldesi  

 Sarı • Separatör jel içeren  tüpler (SST) • Serum eldesi  

 
Mor •K2EDTA 

• Tam kan 
Kanda kurşun analizi 

 
Mavi 0.1 M (%3,2) Na3-Sitrat  

• Plazma eldesi 
  (Koagülasyon  testleri).  

 
Yeşil • Li / NH4 Heparin  • Tam kan/plazma eldesi 

(Kan gazı ölçümü) 

 
Gri •12.0 mg K oksalat ve 15.0 mg NaF • Tam kan eldesi 

   (Glukoz ölçümü) 
 

Kapak rengi No KAN ALMA TÜP SIRASI 

 
1  Steril kan kültürü tüpleri(mümkünsediğerkoldanalınmalı) 

 Kırmızı 2   Düz cam kırmızı kapaklı tüpler  

 
Mavi  3  Mavikapaklı tüpler (Koagülasyon) 

 
Kırmızı 4  Polipropilen/plastik kırmızı kapaklı düz tüpler 

 Sarı 5  Polipropilen/plastik sarı kapaklı SST tüpler (jel içeren) 

 
Yeşil 6  Yeşilkapaklı tüpler (Heparin) 

 
Mor 7  Mor kapaklı hematoloji tüpleri (EDTA) 

 
Gri 8  Gri (K-oksalat ve NaF içeren) kapaklı tüpler 

 
 
Enjektör ile kan alma: Enjektör, venleri sorunlu olan hastalarda kullanılır.  

VAKUMLU KAN ALMA TÜPLERİ ve SEPARATÖRLER 

 

•Katkı maddesi içerip içermemesi;  
   • İçerdiği katkı maddesi 
       - antikoagülan   
       - koruyucu 
   • Hacim (alınacak kan miktarı) 
gibi farklı özelliklere sahip olan vakumlu tüpler, kapak rengine göre, 
birbirinden ayrılırlar: 



• İğne enjektörün ucuna sıkı bir şekilde yerleştirilir ve iğnenin üzerindeki kılıf çıkarılır.  

• Enjektör ve iğne, kan alınacak veneparelel tutulmalıdır ve iğne, deriye yaklaşık 15 derecelik 

bir açıyla venin içine itilmelidir.  
• Ven duvarı delinirken ilk anda hissedilen direnç ortadan kalktığı zaman, enjektördeki basınç 

gevşer ve piston geri çekilirken kan dolar.  
• İğne enjektörden uzaklaştırıldıktan sonra, hemen dikkatli bir şekilde hazırlanmış tüplere 

aktarılmalıldır. Tüplerin ağzı kapatılmalı; tüplerin içinde katkı maddeleri veya antikoagülanlar 

varsa tüpler yavaşça (5-6 kez ters çevirerek) karıştırılmalıdır.  
• Hemolize neden olabileceğinden, enjektöre kan kuvvetle çekilmemeli veya enjektörden tüpe  

kuvvetle aktarılmamalıdır.  

ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER 
Yapılacak testlerden doğru sonuç elde edilmesi için aşağıda belirtilen konulara dikkat 

edilmesi gerekir.  

Genel Kurallar: 

 Rutin laboratuvar tetkikleri için 10-12 saatlik açlık sonrası sabah kan verilmesi uygundur. 

Kan vermeye gelmeden önceki gece saat 21:00'den sonra, suyun dışında, çay ve kahve 

dahil, hiçbir şey yemeyiniz ve içmeyiniz; sigara da kullanmayınız.  

 Tetkik öncesi ağır ve zorlayıcı egzersizden kaçınılması, kan vermeden önce yarım saat 

kadar dinlenilmesi uygundur. 

 Düzenli kullanılan ilaçlar var ise bu ilaçların kesilip kesilmeyeceğini tahlili isteyen 

doktorunuza danışmanız gerekir. Kullanmakta olduğunuz ilaçları, test(ler)i isteyen 

hekim(ler)e mutlaka bildiriniz. İlacın test sonucunu etkileyebileceği durumlarda, hekimin 

bilgisi dahilinde, mümkünse kan vermeden birkaç gün önce ilaç kullanımı kesilmelidir.   

24 Saatlik İdrar Toplanması 
Yirmi dört saatlik idrarda çalışılacak testler için, idrarın tam ve doğru olarak toplanması ve 

toplamayı takiben derhal laboratuvara teslim edilmesi gerekir. 
 İdrar toplamaya cuma ve cumartesi günleri başlamayınız. 
 Yirmidört saatlik idrar toplamaya başlayacağınız sabah ilk idrarınızı tuvalete boşaltın, 

saati not edin (örneğin sabah saat 08:00). Bu andan itibaren tüm idrarınızı gündüz ve 

gece boyunca, toplama kabına biriktirin. Ertesi sabah ilk idrarınızı (örneğin ertesi sabah 

saat 08:00’deki idrarınız) toplama kabına ekleyerek, idrar toplama işlemini tamamlayınız. 
 İdrar, hastanemizden alınan kaplara toplanmalıdır. 
 İdrar kabını, biriktirme süresince serin ve karanlık ortamda tutunuz. 
 İdrar toplama kabını siyah, ışık geçirmeyen bir poşet içinde hastaneye getiriniz. 
 Size önerilen diyet varsa uygulayınız. 
 Topladığınız idrarı bekletmeden laboratuvara getiriniz. 



Bazı testler için, idrara koruyucu madde eklenmesi gerekebilir. Eğer idrar, asit gibi yakıcı 

bir koruyucu madde içeren kapta toplanacaksa; idrar toplanan kapların çocuklardan uzak 

tutulması gerekir; elleriniz asitle temas ederse, derhal bol su ile yıkayınız. 

PREANALİTİK HATALAR 
Laboratuvarlarla ilgili hata kaynakları araştırıldığında; hataların %68’inin analiz öncesi 

aşamada olduğu görülmüştür. Yetersiz örnek, yanlış örnek tüpü, hatalı etiket ve etiket 

bilgileri, uygun olmayan örnek nakli bu evredeki hata kaynaklarından bazılarıdır.  

Kimliklendirme ve Etiketlendirme: Örneğin, hasta ile uygun olarak kimliklendirilmesi, 

alındığı anda başlar. Bu kimlik bağı; örnek alma süreci, laboratuvara nakli, bunu izleyen 

analiz ve raporun hazırlanması aşamaları boyunca korunmalıdır.  
 
Test sonuçlarında ciddi hatalara yol açacak numune karışması her laboratuvarın aşmak 
zorunda olduğu ana problemlerden biri olup analiz için kullanılacak numunenin kimliği 
üzerinde titizlik esastır. Numune içeren tüp ve kap gibi materyalin doğru şekilde 
kimliklendirilmesi ve uygunbiçimde etiketlenmesi zorunludur.  

Hemoliz: Eritrosit hücre membranının parçalanması sonucu hemoglobin ve diğer içeriklerin 
açığa çıkmasıdır.  

Alınan kanın hemoliz olmaması için azami gayret gösterilmelidir. Hemolize neden olan 
faktörler: 
 Alkolle temizlendikten sonra kan alma sahasının kuru kalmaması  

 Kanın alımı sırasında özensiz davranılması ya da kuvvet uygulanması 

 Uygun olmayan iğne kullanımı 

 Enjektör ile kan alınıyorsa pistonun hızla çekilmesi, enjektörle alınan kanın tüplere 

boşaltılırken iğneden fışkırtılması 

 Kan alınan tüpün düşürülmesi, çalkalanması gibi mekanik travmalara maruz kalması  

 Tam kanın uzun süre santrifüj edilmeden bekletilmesi (alınan numunenin zamanında 

laboratuvara ulaştırılmaması) 

 Kontaminasyon (deterjan, su vb) 

 Tam kanın soğukta tutulması, dondurulması 

 Çok hızlı santrifugasyon 

 Uzun süre turnike uygulaması 

Hemoliz test sonuçlarını etkileyen önemli bir hata kaynağıdır.  

Bulaşma(Kontaminasyon): Alınan numunelerin kontaminasyonu önlenmelidir. Demir, bakır, 

kurşun ve civa gibi ağır metal iyonları ile deterjan artıklarının enzimleri inaktive ettiği 

unutulmamalı, yani enzim analizlerinde kullanılan tüm gereçler (örneğin cam malzeme) bu 

maddelerden tamamen temizlenmelidir. Yanlış tüpe kan alınması veya çeşitli antikoagülanlar 

hasta örnekleri ile bulaştırılmamalıdır. Bu antikoagülanlar enzimlerin birçoğu için 

inhibitördür.Tüm eser element analizi için deiyonize tüp kullanılmalıdır. 



Örneklerin alındığı kapların ağızları açık bırakılmamalı ve bekletilmeden laboratuvara 

ulaştırılmalıdır. 

Örneğin yetersiz alımı, uygun olmayan tüp,örneğin uygun olmayan koşullarda transferi, hatalı 

etiketleme, hatalı test girişi, yanlış zamanda örnek alımı örnekle ilişkili diğer hata 

kaynaklarıdır.  

Kan örneği alındıktan sonra oda sıcaklığında 20-30 dakika kendi halinde pıhtılaşmaya 

bırakılmalı ve pıhtılaşmanın tamamlanmasını takiben santrifüj edilmelidir.  

 
Kan örneğine eklenen antikoagülan da önemlidir. Kanın 

ölçülecek parametreye uygun antikoagülanlı tüpe alınması 

gereklidir. Kan ile doldurulan tüpler, yavaşça 5–6 kez alt üst 

edilerek özenle karıştırılmalıdır. 

Tüpler kesinlikle çalkalanmamalıdır !!! 

 
NUMUNE KABULÜ VE TRANSFERİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

Numunelerin laboratuvara transferi: Bu süreçte dikkat edilecek hususlar: 

 Etiket ve etiket bilgileri eksik numuneler laboratuvara gönderilmemelidir 

 Alınan örnekler ağzı kapalı olarak muhafaza edilmeli ve laboratuvara ulaştırılmalıdır 

 Numuneler düşme, çarpma gibi sert muameleden korunmalıdır 

 Numuneler, özel bir durum tanımlanmamışsa oda sıcaklığında transfer edilmelidir. 

 Numunelere hiçbir şeyin karışmasına, kontaminasyonuna ve içine konduğu kap veya 

tüpün dışına sızmasına izin verilmemelidir. 

 Numuneler alındıktan sonra bekletilmeden laboratuvara ulaştırılmalıdır 

Numune kabul kriterlerine uygun olan örneklerin laboratuvara girişi (kabulü) yapılır ve 

laboratuvar personeline teslim edilir. Örneklerin laboratuvara kabulü yapılmadan test çalışma 

işlemine geçilmez. 

NUMUNE KABUL KRİTERLERİ 
 Hasta kimlik bilgileri tanımlanmış 

 Otomasyonda numuneye ait test girişi yapılmış  

 Usulüne uygun olarak toplanmış (24 saatlik idrar)ve laboratuvara ulaştırılmış  

 Testlere uygun örnek kaplarına alınmış numuneler  

 Pıhtılı olmayan antikoagülanlı numuneler  

 Yeterli miktarda alınmış olan numuneler 
 Uygun transfer koşullarında ve bekletilmeden laboratuvara gelen numuneler kabul edilir. 

 
 



TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARINDA NUMUNE RED KRİTERLERİ 
1  Hasta adı ve soyadının bulunmadığı istek formları 
2  Hasta adı ve soyadının bulunmadığı örnek kapları  
3  Eşleşmeyen istek formu ve örnek kapları  
4  Barkodsuz istek formu ve örnek kapları  
5  Test için uygun olmayan örnek kapları  
6  Yetersiz örnek  
7 Aşırı hemolizli örnekler 
8  Pıhtı içeren antikoagülanlı örnekler 
9  Uygun transfer koşullarında gelmeyen örnekler 

10 Antikoagülanlı tüplere işaretli çizgiden eksik veya fazla alınmış örnekler 

 
ALKALEN FOSFATAZ İZOENZİM ELEKTROFOREZİ  

Testin adı: ALP (Alkalen fosfataz) elektroforezi 
Laboratuvar kodu: 61005 
Çalışma zamanı: Haftada bir (Cuma) 

Sonuç verme zamanı: Aynı gün saat 16.00 
Örnek türü: Serum  

Örnek Kabı: Kırmızı kapaklı tüpler 
Örneği reddetme nedenleri: Aşırı hemoliz 

Örnek stabilitesi: Hemen çalışılmalı ya da -20°C’ de saklanmalı 
Çalışma Yöntemi: Jel Elektroforezi 

Referans aralık: 

 

      % 
Karaciğer izoenzimi   30-50 
Kemik izoenzimi   50-70 
Bağırsak izoenzimi   0-20 

Klinik bilgiler: 

  Kemik ve Karaciğer izoenzimleri serum alkalenfostatazının önemli bir 
kısmını oluşturduğu halde, bazı durumlarda intestinal ve plasental 
enzimlerde total aktiviteye katkıda bulunabilir. 0 ve B kan grubu olan 
kişilerde özellikle yemeklerden sonra düşük düzeylerde intestinal 
ALP görülebilir.  

Kullanım amacı:  Alkalen fosfataz aktivitesinin yüksek bulunduğu durumlarda,   
yüksekliğe neden olan kaynağın belirlenmesi 

Arttığı durumlar: 

 Kemik izoenzimi; artmış kemik yapımı, Paget hastalığı, primer 
veya sekonderhiperparatiroidizm, osteomalazive osteoporoz, 
vitamin D rikets, vitamin D-dirençli rikets, osteosarkom, kemik 
metastazları 

 Karaciğer izoenzimi; parankimal hücre hasarı,kollestatik karaciğer 
hastalığı 

 İntestinal ALP; intestinal hastalığı olan bazı hastalar, kan grubu 0 
ve  B  olan bazı kişiler (özellikle öğünlerden sonra) 

 Plasental ALP; özellikle üçüncü trimesterde anne 
serumundabulunur 

 
PROTEİN ELEKTROFOREZİ 



Testin adı: Protein elektroforezi 
Laboratuvar kodu: 61001 
Çalışma zamanı: Haftada bir (Cuma) 

Sonuç verme zamanı: Aynı gün saat 16.00 
Örnek türü: Serum  

Örnek Kabı: Kırmızı kapaklı tüpler 
Örneği reddetme nedenleri: Aşırı hemoliz ve lipemi 

Örnek stabilitesi: Serum 2-8 °C'de 72 saat, -20°C'de 6 ay stabil 
Çalışma Yöntemi: Jel Elektroforezi 

Referans aralık: 

 
 

      % 
Albumin 55.8-65 
α1-globulin 2.2-4.6 
α2-globulin 8.2-12.5 
β-globulin 7.2-14.2 
γ-globulin 11.5-18.6 

Klinik bilgiler: 

 Albumin 
 α1-globulin: α1-asit glikoprotein, α1-antitripsin  
 α2-globulin: α2-makroglobulin, haptoglobin, seruloplazmin 
 β-globulin: Transferrin, C3 kompleman, β2-mikroglobulin 
 γ-globulin: Gama globulinler (Ig G,A,M,D,E) 

Kullanım amacı: 
Serum proteinlerinin üretimini ve vücuttan kaybını etkileyen 
hastalıklar hakkında genel bir değerlendirme yapmak ve 
monoklonalgammapatilerin taranması amacıyla kullanılır.   

Arttığı durumlar: 

Albumin:Dehidratasyon 
α1-globulin: İnflamasyon, enfeksiyon, travma, maligniteler 
 α2-globulin: Nefrotiksendrom, subakut ve kronik inflamatuvar 
hastalıklar   
β-globulin: Primer ya da sekonderhiperlipoproteinemiler 
γ-globulin: Poliklonalgammapatiler; Kronik inflamatuvar durumlar, 
kronik enfeksiyonlar, otoimmün hastalıklar ve kronik karaciğer 
hastalığı, siroz (β-γ köprüleşmesine eşlik edebilir)  

Monoklonalgammapati; Plazma hücreli diskraziler /lenfoproliferatif 
hastalıklar (multiplmyeloma, Waldenströmmakroglobulinemisi,  
amiloidoz, lenfoma, KLL), önemi belirlenemeyen   
monoklonalgammapati (MGUS) 

 



 

Azaldığı durumlar: 

Albumin : Malnütrisyon ve malabsorpsiyon 
Hamilelik, nefrotiksendrom, karaciğer hastalığı, inflamatuar 
hastalıklar, protein-kaybettirici sendromlar 
α1-globulin: Kalıtsal α1-antitripsin eksikliği 
α2-globulin: Hemoliz, hemolitik anemi 
β-globulin: Hipo-β-lipoproteinemiler 
γ-globulin: İmmün yetmezlik, nefrotiksendrom 
 

 
 

 
 
LİPOPROTEİN ELEKTROFOREZİ 

Testin adı: Lipid elektroforezi 
Laboratuvar kodu: 61002 
Çalışma zamanı: Haftada bir(Cuma) 

Sonuç verme zamanı: Aynı gün saat 16.00 
Örnek türü: Serum  

Örnek Kabı: 
Kırmızı kapaklı tüpler 
 Lipid elektroforezi için 12 saatlik açlık sonrası kan alınmalıdır. 

Örneği reddetme nedenleri: Aşırı hemoliz 
Örnek stabilitesi: Serum 2-8°C'de1-7 gün 

Çalışma Yöntemi: Elektroforez 

Referans aralık: 

 
 
 

      % 
Pre β-Lipoprotein 6.9-42.5 
α- Lipoprotein 13.4-44.2 
β-Lipoprotein 30.3-62.7 
Şilomikron 0-1.9 

Klinik bilgiler: 

Frederickson sınıflaması:  
Tip I Hiperlipoproteinemi:Lipoproteinelektroforezinde aplikasyon 

noktasında yaygın şilomikron bandı görülür. Ailevi lipoproteinlipaz 
eksikliği primer nedendir, apolipoprotein C II eksikliğinde de 
görülebilir. Trigliserid konsantrasyonu belirgin yüksek, total kolesterol 
düzeyi referans aralık içinde ya da hafif yüksektir. Karın ağrısı 



nöbetleri, pankreatit, erüptifksantoma gibi tablolara neden olabilir. 
Tip IIaHiperlipoproteinemi: Total kolesterol belirgin yüksek, 
trigliserid referans aralık içindedir. LDL reseptör defektine bağlıdır. 
Erken görülen koroner kalp hastalıklarının en önemli nedenlerinden 
biridir. 
Tip IIbHiperlipoproteinemi: Total kolesterol yüksekliğine, trigliserid 
yüksekliği de eşlik eder.  
Tip III Hiperlipoproteinemi: Lipoproteinelektroforezindeprebeta ve 
beta fraksiyonları birleşmiştir. Total kolesterol ve trigliserid birlikte 
yüksektir. Apo E gen defektiprimer nedendir. 
Tip IV Hiperlipoproteinemi:Lipoproteinelektroforezindeprebeta 
bandının yoğunluğu dikkat çekicidir.Trigliserid konsantrasyonu orta 
ya da belirgin yüksek, total kolesterol düzeyi referans aralık içinde ya 
da hafif yüksektir. 
Tip V Hiperlipoproteinemi:Lipoproteinelektroforezinde aplikasyon 
noktasında şilomikron bandı ve prebeta bandı yoğundur. 

Kullanım amacı: Lipid metabolizması bozukluklarının araştırılması ve lipoproteinlerin 
alt gruplarının belirlenmesi  

Arttığı durumlar: 

Kontrolsüz diyabet  
 SLE 
Hipotroidizm 
Nefrotiksendrom 
Disgammaglobulinemi 
Familyalhipertrigliseridemi 
Familyal kombine hiperlipidemi 
Disbetalipoproteinemi 
Aşırı alkol kullanımı 

Azaldığı durumlar: 
 
Hipobetalipoproteinemi 
Hipoalfalipoproteinemi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Tüm eser element analizi için numuneler metal içermeyen tüplerealınmalıdır. 

SERUM ÇİNKO* 
Testin adı: Serum çinko (Zn) 

Laboratuvar kodu: 61010 
Çalışma zamanı: Haftada bir (Çarşamba) 



Sonuç verme zamanı: Aynı gün saat 16.00 
Örnek türü: Serum  

Örnek Kabı: Kırmızı kapaklı tüpler 
Örneği reddetme nedenleri: Aşırı hemoliz 

Örnek stabilitesi: Serum 2-8 °C'de 7 gün 
Çalışma Yöntemi: Atomik absorpsiyon 

Referans aralık:  %55-150 µg 

Klinik bilgiler: 

  Çinko esansiyel bir elementtir. Büyüme, puberte ve yara 
iyileşmesinde önemli role sahiptir. Kan çinko düzeyinin sirkadiyen 
ritmi vardır. 

  Çinko durumunun bir göstergesi olarak kullanılabilir, ancak düzeyleri 
inflamatuar hastalıklarda azalabilir. 

Kullanım amacı: Çinko eksikliğini belirlemek 
Besin eksikliğinin değerlendirilmesi 

Azaldığı durumlar: 

Akrodermatitisenteropatika 
Gastrointestinal sistem hastalıkları 
AMI 
Hepatoselüler hastalıklar 
Akut enfeksiyonlar 
Diyabet 
Yanıklar 
Malabsorpsiyon 
Lenfoma 
Talasemi major 
Lösemi 
Gebelik 

 
SAÇ ÇİNKO* 

Testin adı: Saç çinko (Zn) 
Laboratuvar kodu: 61011 
Çalışma zamanı: Haftada bir (Çarşamba) 

Sonuç verme zamanı: Aynı gün saat 16.00 
Örnek türü: Ense bölgesininkafa derisine yakın kısmından alınan saç örneği 

Çalışma Yöntemi: Atomik absorpsiyon  (ASS) 

Referans aralık: %100-280 µg/g  

Kullanım amacı: Uzun dönem çinko durumunun değerlendirilmesi   
 
 
 
SERUM BAKIR* 

Testin adı: Serum bakır (Cu) 
Laboratuvar kodu: 61012 
Çalışma zamanı: Haftada bir (Çarşamba) 

Sonuç verme zamanı: Aynı gün saat 16.00 
Örnek türü: Serum  



Örnek Kabı: Kırmızı kapaklı tüpler 
Örneği reddetme nedenleri: Aşırı hemoliz, lipemi 

Örnek stabilitesi: 2-8ºC’de 7 gün 
Çalışma Yöntemi: Atomik absorpsiyon (ASS)  

Referans aralık:  %70-160 µg   

Klinik bilgiler: 
Hemoglobin sentezinin, kemik ve elastik doku gelişiminin ve MSS 

fonksiyonuna katılan birçok enzimin (sitokromoksidaz, 
süperoksitdismutaz, tirozinaz) metal bileşenidir. 

Kullanım amacı:  Wilson hastalığının tanısı, primerbilier siroz ve primersklerozan 
kolanjitin değerlendirilmesi 

Arttığı durumlar: 

 Enfeksiyon 
Bilier siroz, sklerozankolanjit 
 Bazı maligniteler 
Hipotiroidizm, Hipertiroidizm 
 Gebelik 
Kollajen doku hastalıkları (SLE, RA) 
Hemokromatozis 
Hodgkin hastalığı, lösemi 
 Oral kontrseptif ve östrojen alımı 

Azaldığı durumlar: 

 Wilson hastalığı 
 Protein malnutrisyonu 
Nefrotiksendrom 
 Yanıklar 
Malabsorpsiyon 
Menkessendromu 
Kortikosteroidler 

 
İDRAR BAKIR* 

Testin adı: İdrar bakır (Cu) 
Laboratuvar kodu: 61013 
Çalışma zamanı: Haftada bir (Çarşamba) 

Sonuç verme zamanı: Aynı gün saat 16.00 
Örnek türü: 24 saatlik idrar 

Örnek Kabı: 
24 saatlik idrar toplama kabı (koruyucu gerekmez). İdrarmetal 
içermeyen (deiyonize) kaplarda biriktirilmelidir. 24 saatlik idrar hacmi 
mutlaka kaydedilmelidir. 

Örneği reddetme nedenleri: 24 saatlik idrar biriktirme prosedürüne uygun olarak biriktirilmemiş 
idrar 

Örnek stabilitesi: -20°C'de saklanır 
Çalışma Yöntemi: Atomik absorpsiyon 

Referans aralık:  3-35 µg/24 saat 
Kullanım amacı: Wilson hastalığı tanı ve tedavisinin değerlendirilmesi 

Arttığı durumlar: 

Wilson hastalığı 
Kronik aktif hepatit 
Bilier siroz 
Romatoidartrit 
Proteinüri 



Azaldığı durumlar: Dengesiz protein ile beslenme 
 

KANDA KURŞUN* 
Testin adı: Kan kurşun 

Laboratuvar kodu: 61014 
Çalışma zamanı: Haftada bir (Çarşamba) 

Sonuç verme zamanı: Aynı gün saat 16.00 
Örnek türü: Tam kan (EDTA) 

Örnek Kabı: Mor kapaklı tüp 
Örneği reddetme nedenleri: Aşırı hemoliz 

Örnek stabilitesi: +4°C'de saklanır 
Çalışma Yöntemi: Atomik absorpsiyon 

Referans aralık:  %10-20 µg  

Klinik bilgiler: 

 Kurşun zehirlenmesi; anoreksiya, karın ağrısı, irritabilite, apati, 
ensefalopati, anemi ve periferalnöropati ile sonuçlanabilir.  
Kurşun; boya, benzin, sigara dumanı, seramik ürünlerde, ayrıca 
toprak ve suda kontaminant olarak bulunur 

Kullanım amacı: Kurşun zehirlenmesi 

Arttığı durumlar: 
 Yetişkinlerde toksisite genellikle mesleğe (akümülatörler, demir   
dökümü, kurşun lehimleme) ya da çevresel maruziyete bağlı olarak 
gelişir. Çocuklarda toksisite daha çok pika ile ilgilidir. 

 
İDRARİYOT* 

Testin adı: İdrar iyot 
Laboratuvar kodu: 61035 
Çalışma zamanı: Haftada bir (Perşembe) 

Sonuç verme zamanı: Aynı gün saat 16.00 
Örnek türü: Spot idrar 

Örnek Kabı: İdrar kabı 
Örneği reddetme nedenleri: Beklemiş idrar 

Örnek stabilitesi: +4°C'de saklanır 
Çalışma Yöntemi: Spektrofotometrik 

Referans aralık: >10 µg/dL 

Klinik bilgiler: 

Günlük alınan iyodun yaklaşık %85-90'ı idrar ile atılmaktadır. Bu 
nedenle idrar iyot düzeyi o bölgedeki iyot durumunu yansıtan önemli 
bir kriterdir. Spot; 10µg/dl'nin altındaki değerler iyot alımında 
yetersizliğin göstergesidir.  

 İyot eksikliği dünyada önlenebilir zekâ geriliğin en sık nedenidir 
İyot eksikliğinin neden olduğu en önemli hastalıklar endemik 
kretenizm ve endemik guatrdır. Bu hastalıklar fetal dönemde ve 
erken postnatal dönemde maternal ve fetal iyot eksikliğinin, 
gelişmekte olan beyin üzerindeki olumsuz etkisi sonucu 



oluşmaktadır. 

Kullanım amacı: 

İyot eksikliğinin prevalansı ve ağırlığını saptamada en uygun ve 
güvenilir yöntem idrar iyot düzeyi ölçümüdür. İyot yetersizliğine temel 
yaklaşım kişilerin günlük iyot alımını arttırmaktır. 
En fazla risk altında olan gruplar:  
 Gebe ve laktasyon döneminde olan kadınlar 
 Fetüs  
 Yenidoğan 
 Süt çocuklarıdır 

Azaldığı durumlar: Guatr   
Hipotiroidi 

 
VMA 

Testin adı: Vanilmandelikasid (VMA), 3-metoksi-4-hidroksimandelik asid 
Laboratuvar kodu: 61030 
Çalışma zamanı: 2 haftada bir ( Perşembe) 

Sonuç verme zamanı: Aynı gün saat 16.00 

Örnek türü: 24 saatlik idrar 
(24 saatlik idrar hacmi ölçülerek kaydedilmelidir) 

Örnek Kabı: 24 saatlik idrar toplama kabı 
Örneği reddetme nedenleri: Uygun toplanmamış idrar 

Örnek stabilitesi: 2-8 °C’de 7 gün, -20°C’ de daha uzun  
Çalışma Yöntemi: Kromatografik-spektrofotometrik 

Referans aralık: 1.9-9.8 mg/24 saat 

Klinik bilgiler: L-Dopa, fenotiyazin, katekolamin içeren preperatlar, vazodilatatörler 
ve diüretik kullanımı ölçüm sonuçlarını etkileyebilir. 

Kullanım amacı: 
Feokromasitoma, nöroblastom, ganglionöroblastom gibi adrenal 
tümörlerin ve diğer nöralkrest tümörlerin tanısında ve tedavi edilen 
hastaların takibinde kullanılışlıdır. 

Arttığı durumlar: 

Feokromasitoma 
Ganglionöroma 
Nöroblastom 
Ganglioblastom 
Ciddi stres 
Akut anksiyete 

 
 
 
5-OH İAA 

Testin adı: 5-Hidroksi indolasetikasid (5-OHİAA) 
Laboratuvar kodu: 61031 
Çalışma zamanı: Haftada bir (Perşembe) 

Sonuç verme zamanı: Aynı gün saat 16.00 
Örnek türü: 24 saatlik idrar 

Örnek Kabı: 24 saatlik idrar toplama kabı 



Örneği reddetme nedenleri: Uygun toplanmamış idrar 

Örnek stabilitesi:  6 mol/L HCL ile asidifiye edilmiş idrar 2-8 °C’de 2 hafta,  
-20°C’de daha uzun süre stabil 

Çalışma Yöntemi: Spektrofotometrik  

Referans aralık: 2-10 mg/24 saat 

Klinik bilgiler: 

5-OHİAA seratoninin başlıca ürinermetabolitidir. Seratoninden zengin 
besinlerin (muz, ceviz, ananas, domates, erik, avokado, patlıcan…) 
ve seratonin metabolizmasını etkileyen ilaçların idrar toplanmasından 
en az 72 saat önce ve idrar toplanması sırasında alınmaması 
gerekir. 
Fonksiyonel metastatikkarsinoid tümörler sıklıkla 5-OHİAA yüksekliği 
gösterebilir. 
Rektalkarsinoidler nadiren 5-OHİAA salgılarlar ve sıklıkla 
karsinoidsendromla birlikte olmazlar. 
 Bazı vakalarda 5-OHİAA atılımı geçici olabilir. 

Kullanım amacı: Seratonin salgılayan karsinoid tümörlerin tanı ve tedavilerinin 
izlenmesi 

Arttığı durumlar: 

Karsinoid tümör 
Whipple hastalığı 
 Çeşitli besinler (muz, ceviz, ananas, domates, erik, avokado, patlıcan) 
 Bazı ilaçların kullanımı (gliserilgayakolatiçeren öksürük şurubu) 
Çölyak hastalığı 

Azaldığı durumlar: Bazı ilaçların kullanımı (fenotiyazin, imipramin, izoniazid, metildopa, 
MAO inhibitörleri….) 

 
ADA 

Testin adı: Adenozindeaminaz 
Laboratuvar kodu: 61025 
Çalışma zamanı: 2 haftada bir (Cuma) 

Sonuç verme zamanı: Aynı gün saat 16.00 

Örnek türü: 
Serum 
Plevral mayi 
BOS 

Örnek Kabı: Kırmızı kapaklı tüpler     Serum 
Boş (katkısız) tüp Plevral mayi,BOS  

Örneği reddetme nedenleri: Aşırı hemoliz ve lipemi 
Örnek stabilitesi: +4°C de 7 gün, -20 ºC’de 1 aystabildir. 

Çalışma Yöntemi: Spektrofotometrik 

Referans aralık: Serum: 11-25 U/L 

Klinik bilgiler: 

Adenozindeaminaz (ADA), pürin bazlarının katabolizmasında rol 
oynayan ve adenozindeaminasyonunukatalizleyerek bu süreçte 
inozin oluşturan bir enzimdir. Özellikle lenfoid dokularda daha yüksek 
oranda bulunur ve ADA’nın temel biyolojik aktivitesi T lenfositlerinin 
çoğalması ve farklılaşmasını uyarması şeklindedir.  



Kullanım amacı: 
Hücresel immünitenin bir göstergesi olarak, bu enzimin serum 
aktivitesi hücre aracılı immün yanıta neden olan çeşitli otoimmün ve 
inflamatuar hastalıklarda değişmektedir 

Arttığı durumlar: 

 Hepatit 
 Tüberküloz 
 Malignite 
 Enfeksiyozmononükleoz 
 Sarkoidoz 
 Otoimmün hastalıklar 

Azaldığı durumlar: 
ADA eksikliği hücresel immünitenin bozulduğu, B ve T lenfosit 
disfonksiyonu ve immünglobulin (Ig) üretiminde azalma görülen 
otozomal resesif yaygın kombine immün yetmezlik hastalığına (SCID, 
severe combinedimmunodeficiencydisease) neden olur. 

 
PORFOBİLİNOJEN (İDRAR) 

Testin adı: Porfobilinojen 
Laboratuvar kodu: 61033 
Çalışma zamanı: Hafta içi her gün (saat 8.00-17.00) 

Sonuç verme zamanı: Aynı gün 2 saat sonra 

Örnek türü: Spot idrar (taze) 
İdrar bekletilmeden ve ışıktan korunarak laboratuvara ulaştırılmalıdır. 

Örnek Kabı: İdrar kabı 
Örneği reddetme nedenleri: Beklemiş idrar 

Örnek stabilitesi:  2-8 °C’de 1 hafta, -20°C’de birkaç hafta stabil 
Çalışma Yöntemi: Watson-Schwartz testi (Kolorimetrik) 

Referans aralık: Negatif (-) 

Klinik bilgiler: Akut intermitantporfiriya, variegate porfirivekalıtsal 
koproporfiriyadaatak sırasında yükselir. 

Kullanım amacı:  Akut porfiryaların tanısı için atak sırasında idrarda bakılankalitatif 
testtir. 

Arttığı durumlar: 
Akut intermitantporfiriya 
Kalıtsal koproporfiriya 
Variegateporfiriya 

 
 
 
 
BENCE-JONES PROTEİNİ (İDRAR) 

Testin adı: Bence-Jones proteini 
Laboratuvar kodu: 61034 
Çalışma zamanı: Hafta içi her gün (saat 8.00-17.00) 

Sonuç verme zamanı: Aynı gün 2 saat sonra 
Örnek türü: Spot idrar 

Örnek Kabı: İdrar kabı 
Örneği reddetme nedenleri: Beklemiş idrar 



Örnek stabilitesi: 4 ºC’de 2 gün 

Çalışma Yöntemi: 
Bradshaw test 
Heating test (Jacobson ve Milner):  Isı ile presipitasyon 
İmmunoelektroforez ile doğrulama yapılmalıdır 

Referans aralık: Negatif (-) 

Klinik bilgiler: 
Bence – Jones proteini,immün globülinlerin hafif zinciridir. 

Böbreklerden süzülerek idrarla atılır. Normalde idrarda bulunmaz. 
  Farklı çözünürlük özellikleriyle karakterizedir. 50o C’den 60 o C’ye 

ısıtıldığında çökelir ve 90-100 o C’de ısıtıldığında yeniden çözünür. 
Kullanım amacı: Tanı ve izlem 

Pozitif olabildiği durumlar: 

 Multiple myeloma 
 Waldenströmmakroglobulinemisi 
 Amiloidoz 
 Lenfoma 
 KLL 

 
KRİYOGLOBULİN 

Testin adı: Kriyoglobulin 
Laboratuvar kodu: 61022 
Çalışma zamanı: Hafta içi her gün (saat 8.00-17.00) 

Sonuç verme zamanı:  Numune kabulünden itibaren 2 gün sonra 
Örnek türü: Serum 

Örnek Kabı: Kırmızı kapaklı (düz) tüpler 
Örneği reddetme nedenleri: Hemoliz ve lipemi 

Örnek stabilitesi: Kan 37 ºC’de önceden ısıtılmış tüplere alınmalı ve bu sıcaklıkta 
pıhtılaşması sağlanmalıdır. 

Çalışma Yöntemi: Presipitasyon (4ºC’de) 

Referans aralık: Negatif (-) 

Klinik bilgiler: 
Vücut sıcaklığından daha düşük sıcaklıklarda presipite olan 
proteinlerdir. İmmunoglobulin ya da immunoglobulin ve 
komplemankomponentlerinin karışımıdır. 

Kullanım amacı: 
Kriyoglobulinemisemptom ve bulguları varlığında; 
siyanoz, deri ülseri, Raynaud hastalığı semptomlarını gösteren yada 
taklit eden hastalarda kriyoglobulineminin saptanması amacıyla 
kullanılabilir. 

Arttığı durumlar: 
 Kronik inflamasyon 
 Kollajen doku hastalıkları 
 Lenfoidmaligniteler 

 


