
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hakkımızda 
 

Mikrobiyoloji Laboratuvarımız, Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde Merkez Laboratuvarı 

olarak, Tıp Fakültesi Morfoloji binasında Mikrobiyoloji Laboratuvarı ve Semt 

polikliniğinde Mikrobiyoloji Laboratuvarı olarak üç farklı lokasyonda hizmet 

yürütmektedir. 

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda dört öğretim üyesi ve üç Araştırma Görevlisi 

bulunmaktadır. 23 Laboratuvar Tekniker ve Teknisyeni, Bir Sekreter  ve Bir Temizlik 

Görevlisi ile hizmet vermektedir. 

Hastanemizin Mikrobiyoloji Laboratuvarında çalışılan testler External Kalite Kontrol ile 

test edilmektedir. Tüm laboratuvar bünyesinde; Hematoloji, Seroloji, Bakteriyoloji, 

Parazitoloji, Immuno Floresan Laboratuvarı, Tüberküloz, Moleküler Birimi ve Flow-

Sitometri birimleri bulunmaktadır. 

 

Misyonumuz 
 

Laboratuvar hizmetlerini, ulusal ve uluslararası rehberler ve güncel standartlar 

doğrultusunda, hasta ve çalışan memnuniyetini gözeterek hızlı, doğru ve güvenilir bir 

şekilde sunmaktır. 

 

Vizyonumuz 
 

Akredite olmuş laboratuvarlar arasında yerimizi alarak hizmet vermiş olduğumuz 

bölgede öncü ve tercih edilen bir laboratuvar olmaktır 
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Temel Değerlerimiz 
 

Hasta odaklılık 

Çalışan sağlığı 

Zamanlılık 

Güvenilirlik 

Çevreye Saygılı  

Kaliteli hizmet 

 

Kalite Politikamız 
 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi olarak amacımız; Sağlıkta 

Kalite Standartlarımızı sürekli iyileştirerek akredite laboratuvarlar arasında yerimizi 

almak ve Klinik Mikrobiyoloji laboratuvar analizlerini, ulusal ve uluslararası kabul gören 

rehberler doğrultusunda hızlı, doru ve güvenilir hizmet sunarak bölgemizde tercih 

edilen bir laboratuvar olmaktır. 

Laboratuvarlarımız; 

Hasta ve hasta yakınlarının; değer, ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alınarak laboratuvar 

hizmeti sunulmaktadır. 

Tüm personellerimizin rahat ve huzurlu bir ortamda, hiçbir iç ve dış etkiye maruz 

kalmadan çalışmasını sağlamaktadır. 

Saniyelerin bile değerli olduğu günümüzde test sonuçlarına zamanında ulaşılmasını 

sağlar. 

İç ve dış kalite kontrol programları sayesinde güvenilir sonuçlar üretmeyi sağlar. 

Hizmet verirken çevreye duyarlılıktan ödün vermeden insan sağlığını tehdit edecek 

her türlü unsurdan kaçınmaktadır.  

Kalite politikası benimsenerek ve hizmet standartları yüksek tutarak doğru sonuç 

üretilmesi sağlanır.  
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Tıbbi/Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarımız, 

bilimsel ve teknolojik gelişmeleri de yakından takip 

ederek uluslararası ve ulusal rehberler ve 

standartlar doğrultusunda test çalışmalarını 

sürdürmektedir. Bugün üç farklı lokalizasyonda 

yaklaşık 550 m2 alanda, 9 ünitede 8 Akademik 

(dört öğretim üyesi, dört araştırma görevlisi), 20 

Teknik ve İdari Personeliyle, yaklaşık 250 test 

parametresinden, günde 5000 civarı test 

çalışılmakta ve 365 gün 24 saat hizmet 

vermektedir. Bunun yanında dış merkezlere de 

laboratuvar hizmeti vererek bölgede öncü 

laboratuvarlar içerisinde yer almaktadır. 
 

Laboratuvar testlerinin tüm aşamalarında 

(pre-pre analitik, preanalitik, analitik, post analitik 

ve post-post analitik) doğru, güvenilir ve 

zamanında verilmesi son derece önemlidir. Tanı ve 

tedavide en önemli nokta klinisyenler ile 

laboratuvar arasındaki iletişimdir. Yeterli bilgi 

alışverişinin olmadığı zaman doğru tanı konulması 

zor hatta olanaksız hale gelmektedir. Bu rehber, 

tanı ve tedavide hekimlere yol göstermek için; 

laboratuvarda çalışılan testlerin çalışma zamanı, 

raporlama süreleri, uygun örnek alımı, saklama 

koşulları, transferi gibi konularını içermektedir. 
 

Bu rehberin hazırlanması ve tasarımında 

büyük emek harcayan başta Anabilim Dalımız 

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Parlak olmak 

üzere tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim… 

 

Hüseyin 

GÜDÜCÜOĞLU 

Prof. Dr. 

hguducu@hotmail.com 
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1. GİRİŞ 

 

Mikrobiyoloji Laboratuvarımız; Bakteriyoloji, Seroloji, Hematoloji, ELISA, IFA, 

Tüberküloz, Parazitoloji, Mikoloji ve Moleküler Mikrobiyoloji alanında hizmet vermektedir. 

Mesai saatleri içerisinde tüm birimlerimiz hizmet vermekte, mesai sonrası ve hafta sonları 

ise uygun numuneler için 24 saat numune kabulü yapılmaktadır. 

Güvenilir Mikrobiyolojik Sonuçların Elde Edilmesinde Klinisyenin 

Sorumlulukları:  

Hastanelerdeki kliniklerin hemen hepsi, her gün mikrobiyoloji laboratuvarlarından 

çok fazla sayı ve türde analiz isteminde bulunmaktadır. Zaman zaman alınan sonuçlardan 

şikâyet edilmekte ve çoğu kez bunun tek sorumlusu olarak da laboratuvarlar 

gösterilmektedir. Ancak, laboratuvarlardan alınan olumsuz sonuçların tek sorumlusu 

yoktur.  

Enfeksiyon hastalıklarının tanısı amacıyla mikrobiyolojik araştırmalar yapmak için 

hastadan alınan “klinik örneklerin” hastalık bulguları ve semptomlarına göre hastalığın 

gözlendiği temsili bölgelerden uygun şekilde alınması enfeksiyonlu olguların özgün 

tedavisinde anahtar rol oynar. Örneklerin miktarı ve laboratuvara ulaştırılma hızı test 

sonuçlarını etkileyen önemli faktörlerdir. Testin duyarlılığı örnek içerisinde bulunan 

mikroorganizma sayısına bağlıdır. Uygunsuz örneklerde etken organizma hiç 

bulunmamakta ya da normal flora üyeleri ve istenmeyen pek çok mikroorganizma yer 

alabilmektedir. Bu da, en iyi olanaklara sahip laboratuvarlarda bile yanlış sonuçların 

alınmasına, tanı hatasına, hastanın gereksiz ve fazladan ücret ödemesine, laboratuvar 

personelinin boşa emek harcaması ve zaman kaybetmesine ve yanlış epidemiyolojik 

verilerin elde edilmesine yol açar. Uygunsuz örneğin alınımından ise hastasında 

enfeksiyonun varlığını saptamak, ya da var olan enfeksiyonun etkenini tanımlayabilmek 

için klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarına örneği gönderen hekim sorumludur. 

Laboratuvardan güvenilir sonuç almak isteyen hekim, örneğin nasıl alınması ve nasıl 

gönderilmesi gerektiğini çok iyi bilmeli, laboratuvarla sıkı diyalog halinde olmalıdır.  
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2. MESAİ SAATLERİNDE MİKROBİYOLOJİ LAB. İŞLEYİŞ SÜREÇLERİ 

2.1. Preanalitik Süreç (Kan ve mikrobiyolojik örnekler için) 

1. İstemin yapılması 

2. Otomasyon kaydı 

3. Sonuç barkodu çıkarılması 

4. Örneğin alınması (Bknz. Uygun numune alımı ve taşınması) 

5. Örneğin laboratuvara taşınması (Bknz. Uygun numune alımı ve taşınması) 

6. Örneğin kontrol ve kabulunun yapılması (Bknz. Materyal kabul red kriterleri), 

servis örneklerinin  teslimat formunun imzalanıp geliş saatinin yazılması 

7. Kabul kriterine uymayan örneklerin ayrılması 

8. Kabul kriterlerine uymayan örneklerin kliniklere bildirilmesi (Bknz. Numune ret 

durumunda yapılacaklar) 

9. Kabul edilen örneklerin çalışma birimlerine göre ayrılması 

10. İlgili birimlerin örnekleri alması ve çalışma için hazırlık yapılması 

2.2. Analitik Süreç  (Kan örnekleri için) 

1. Cihazın çalışmaya hazırlanması 

2. İnternal kalite kontrolünün,  gerekirse  kalibrasyonların yapılması 

3. İnternal kalite kontrolü ve kalibrasyon değerleri  geçerli ise; kanların cihaza 

yüklenmesi ve çalışmanın başlatılması 

4. Sonuçların kontrolü ve teknik onayının yapılması 

5. Sonuçların kontrolü ve uzman onayının yapılması 

6. Panik değerlerin kontrolü ve otomasyon uyarısının kontrolü (Bknz. Panik değer 

listesi) 

7. Dış kalite kontrol sonuçlarının takibi ve hatalı sonuçların düzeltilmesine ait 

çalışmaların yapılması 
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2.3. Bakteriyolojik Örnekler için Analitik Süreç 

Pre ve Postanalitik  süreçler kan örnekleriyle benzerdir. 

1. Uygun besiyerlerine ekim 

2. Direkt mikroskopi 

3. Boyalı mikroskopi 

4. Üreme kontrolü 

5. Mikroorganizma identifikasyonu 

6. Gerekirse duyarlılık testi ve sonuçların rapor edilmesi 

7. Gerekirse servise geri bildirim  

8. Sonuçların otomasyona  girilmesi ve kaydı 

9. Sonuçların teknik onayının yapılması 

10. Kritik değer uyarılarının yapılması 

11. Sonuçların uzman  onayının yapılması  

12. Raporlama sürecinin  kontrolü (Bknz. Çalışılan Testler ve raporlama süreleri) 

13. Gerekli durumlarda internal kalite kontrollerinin yapılması (Besiyerleri, antibiyotik 

diskleri, identifikasyon reaktifleri) 

2.4. Postanalitik Süreç (Kan ve mikrobiyolojik örnekler) 

1. Sonuçların rapor edilmesi 

2. Sonuçların raporlama sürelerinin kontrolü (Bknz. Çalışılan Testler ve raporlama 

süreleri) 

3. Zamanında raporlanamıyorsa  nedeninin araştırılıp giderilmesi 

4. Preanalitik  hataların düzeltilmesine ait çalışmaların yapılması 

5. Analitik hataların giderilmesine ait çalışmaların yapılması  
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3. MİKROBİYOLOJİ LAB. İŞ AKIŞ ŞEMASI 
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4. MİKROBİYOLOJİ LAB. ÇALIŞILAN TESTLER VE RAPORLAMA SÜRELERİ 

4.1. Bakteriyoloji ve Mikoloji Testleri 

Sıra 

No 
Testin Adı 

Örnek 

Alımı 

Transfer 

vb. 

Çalışma 

Zamanı 

Rapor 

Süresi 

1 Boyalı mikroskopik inceleme (Gram) 

Bknz. 

Kültür lab. 

Uygun 

Örnek 

Alma, 

Toplama, 

Saklama 

ve 

Transfer 

Talimatı 

24 saat 

2 saat 

2 Boğazda Grup A streptokok tayini 2 saat 

3 
Kan kültürü (Aerob-anaerob) +Bakteri/Mantar tanımlanması 

ve duyarlılık testi 

3-10 

gün 

4 
Beyin omurilik sıvısı (BOS) kültürü+Bakteri/Mantar 

tanımlanması ve duyarlılık testi 

5 
Anaerob kültür+Bakteri/Mantar tanımlanması ve duyarlılık 

testi 

6 
Campylobacter kültürü+Bakteri/Mantar tanımlanması ve 

duyarlılık testi 

7 
Aspirat Kültürü+Bakteri/Mantar tanımlanması ve duyarlılık 

testi 

1-3 gün 

8 
Balgam Kültürü+Bakteri/Mantar tanımlanması ve duyarlılık 

testi 

9 Boğaz kültürü+Bakteri/Mantar tanımlanması ve duyarlılık testi 

10 Burun kültürü+Bakteri/Mantar tanımlanması ve duyarlılık testi 

11 
Doku Biyopsi Kültürü+Bakteri/Mantar tanımlanması ve 

duyarlılık testi 

12 
Eklem Sıvısı Kültürü+Bakteri/Mantar tanımlanması ve 

duyarlılık testi 

13 Gaita kültürü+Bakteri/Mantar tanımlanması ve duyarlılık testi 

14 İdrar Kültürü+Bakteri/Mantar tanımlanması ve duyarlılık testi 

15 
Kateter Kültürü+Bakteri/Mantar tanımlanması ve duyarlılık 

testi 

16 
Konjunktiva kültürü+Bakteri/Mantar tanımlanması ve 

duyarlılık testi 

17 Kulak kültürü+Bakteri/Mantar tanımlanması ve duyarlılık testi 

18 
Nazofarenks Kültürü+Bakteri/Mantar tanımlanması ve 

duyarlılık testi 

19 
Periton Sıvı Kültürü+Bakteri/Mantar tanımlanması ve duyarlılık 

testi 

20 
Plevral Sıvı Kültürü+Bakteri/Mantar tanımlanması ve duyarlılık 

testi 

21 
Safra Sıvısı Kültürü+Bakteri/Mantar tanımlanması ve duyarlılık 

testi 

22 Vagen cerviks+Bakteri/Mantar tanımlanması ve duyarlılık testi 

23 Yara kültürü+Bakteri/Mantar tanımlanması ve duyarlılık testi 

24 
Diğer kültürler+Bakteri/Mantar tanımlanması ve duyarlılık 

testi 

25 
Mikoplasma ve Ureaplasma kültürü+Bakteri/Mantar 

tanımlanması ve duyarlılık testi 
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4.2. Mikobakteri Testleri 

Sıra 

No 
Testin Adı Örnek Alımı Transfer 

Uygun 

olmayan 

örnekler 

Çalışma 

Zamanı 

Raporlama 

Süresi 

1 

Mikobakteri 

Aranması (ARB) 

Direkt mikroskopi 

Balgam, idrar, BOS, 

MAS, 

Balgam vb örnekler 

için steril falkon tüpü; 

 

  
İdrar örnekleri için 

steril idrar kabı; 

 

 
 

BOS ve diğer vücut 

sıvıları için jel 

içermeyen transfer 

tüpü; 

 

 

Bknz. 

Mikobakteri 

Uygun 

Örnek 

Alma, 

Toplama, 

Saklama ve 

Transfer 

Talimatı 

Bknz. 

Mikobakteri 

Uygun 

Örnek 

Alma, 

Toplama, 

Saklama ve 

Transfer 

Talimatı 

Mesai 

Saatleri 

içinde  

 

Hafta 

sonu 

numune 

kabulü 

yapılmaz 

3-5 saat 

2 
Mikobakteri 

kültürü 

7-45 gün 

(Kültür 

örnekleri 45 

gün 

inkübasyona 

bırakılır) 
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4.3. Mikoloji Lab. Testleri 

Sıra 

No 
Testin Adı Örnek Alımı Transfer 

Uygun 

olmayan 

örnekler 

Çalışma 

Zamanı 

Raporlama 

Süresi 

1 

Direkt örnekten 

mantar aranması 

(KOH ile ) 

Deri kazıntısı, tırnak, 

Bknz. 

Mikobakteri 

Uygun 

Örnek 

Alma, 

Toplama, 

Saklama ve 

Transfer 

Talimatı 

Bknz. 

Mikobakteri 

Uygun 

Örnek 

Alma, 

Toplama, 

Saklama ve 

Transfer 

Talimatı 

Mesai 

Saatleri 

içinde 

2 saat 

2 

Boyalı mikroskopik 

inceleme (Metilen 

mavisi, Laktofenol 

pamuk mavisi) 

Steril vücut sıvıları, 

balgam, yara 

örnekleri 

3 Mantar kültürü 

Balgam vb örnekler 

için steril falkon tüpü; 

  
 

İdrar örnekleri için 

steril idrar kabı; 

 
 

BOS ve diğer vücut 

sıvıları için jel 

içermeyen transfer 

tüpü; 

 

7-21 gün 

4 

Mantar 

tanımlanması ve 

antifungal duyarlılık 

testi 
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4.4. Seroloji (Viroloji ELISA) Testleri 

Sıra 

No 
Testin Adı 

Neg
* 

Poz
* 

Birimi 
Örnek 

alımı 
Transport 

Uygun 

olmayan 

örnekler 

Çalışma 

Zamanı 

Raporlam

a süresi 

1 Anti-HIV <0.9 ≥1 Index 

Sarı 

kapaklı, 

pıhtı 

aktivatörü 

içeren jelli 

tüplere en 

az 2-4 ml 

kan alınır. 

 

 

18-25oC’de 

Maksimu

m bir saati 

geçmemek 

şartı ile en 

kısa 

sürede 

laboratuva

ra 

ulaştırılma

lı 

Hemolizli, 

lipit içeriği 

bol ve az 

miktarda 

alınmış 

kan 

örnekleri 

uygun 

değildir 

24 saat 

1-4 saat 

2 Anti-HCV <0.9 ≥1 Index 

3 HBsAg <0.5 ≥1 COI 

4 Anti-HBs <10 ≥10 mIU/mL 

Mesai 

saatleri 

içinde 

5 HBeAg <1 ≥1 Index 

6 Anti-HBe >1 ≤1 Index 

7 Anti-HBc Total >1 ≤1 Index 

8 Anti-HBc IgM <1 ≥1 Index 

9 Anti-HAV Total <20 ≥20 IU/L 

10 Anti-HAV IgM <1 ≥1 Index 

11 
Toxoplasma 

IgG 
<1 ≥3 U/ml 

12 
Toxoplasma 

IgM 
<0.8 >1 IU/ml 

13 CMV IgG <0.5 ≥1 U/ml 

14 CMV IgM <0.7 >1 AU/ml 

15 Rubella IgG <10 ≥10 U/ml 

16 Rubella IgM <0.8 >1 AU/ml 

17 
CMV IgG 

Avidite 
<45 ≥55 % 

18 
Toxoplasma 

IgG Avidite 
<70 ≥80 % 

19 

Ebstein Barr 

Virüs (EBV 

EBNA) IgG  

0-

0.9 
>1 S/Co 

1-15 gün  

 

(Örnekler 

kit 

maliyet/ 

etkinlik 

nedeniyle 

toplu 

olarak 

çalışılır) 

20 
Delta Antikoru 

(HDV IgG) 
<1 >1 Co/S 

30 HEV IgG <12 >18 U/ml 

31 HEV IgM <12 >18 U/ml 

* : Aradaki değerler Gray Zone olarak kabul edilir. 
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4.5. Seroloji (Nefelometre) Testleri 

Sıra 

No 
Testin Adı Min Max Birim 

Örnek 

alımı 
Transport 

Uygun 

olmayan 

örnekler 

Çalışma 

Zamanı 

Raporlama 

süresi 

1 CRP 0.0 5 mg/l Sarı 

kapaklı, 

pıhtı 

aktivatörü 

içeren jelli 

tüplere en 

az 2-4 ml 

kan alınır. 

 

 

18-25oC’de 

Maksimum 

bir saati 

geçmemek 

şartı ile en 

kısa sürede 

laboratuvara 

ulaştırılmalı. 

Hemolizli, 

lipit içeriği 

bol ve az 

miktarda 

alınmış kan 

örnekleri 

uygun 

değildir 

24 saat 1-3 saat 

2 ASO 0.0 200 IU/ml 

Mesai 

saatleri 

içerisinde 

1-3 saat 

3 RF 0.0 15 IU/ml 

4 C3 0.9 1.8 g/l 

5 C4 0.1 0.4 g/l 

6 IgA 0.7 4.0 g/l 

7 IgG 7 16 g/l 

8 IgM 0.4 2.3 g/l 

9 IgE 0.0 100 IU/ml 

10 
Lambda 

Hafif Zinzir 
8.3 27 mg/L 

11 
Kappa 

Hafif Zinzir 
6.7 22.4 mg/L 

 

4.6. İmmunfloresan Mikroskopi/İFA Testleri 

Sıra 

No 
Test Adı 

Referans 

Aralık 

Örnek 

alımı 
Transport 

Uygun 

olmayan 

örnekler 

Çalışma 

Zamanı 

Raporlama 

süresi 

1 
ANA (Anti 

Nükleer Antikor) 

Pozitif - 

Negatif 

Sarı 

kapaklı, 

pıhtı 

aktivatörü 

içeren jelli 

tüplere en 

az 2-4 ml 

kan alınır. 

 

 

18-25oC’de 

Maksimum 

bir saati 

geçmemek 

şartı ile en 

kısa sürede 

laboratuvara 

ulaştırılmalı 

Hemolizli, 

lipit içeriği 

bol ve az 

miktarda 

alınmış 

kan 

örnekleri 

uygun 

değildir 

Mesai 

saatleri 

içerisinde 

1-20 gün 

 

(Örnekler 

kit maliyet/ 

etkinlik 

nedeniyle 

toplu 

olarak 

çalışılır) 

2 Anti-dsDNA  

3 

AMA (Anti 

Mitokondrial 

Antikor) 

4 

ASMA (Anti 

Smooth Muscles 

Antikor) 

5 

ANCA (Anti 

Nötrofil 

Cytoplasmic 

Antikor) 

c ANCA, p ANCA 
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4.7. Seroloji (Konvansiyonel vb) Testleri 

Sıra 

No 
Testin Adı NEG POZ 

Örnek 

alımı 
Transport 

Uygun 

olmayan 

örnekler 

Çalışma 

Zamanı 

Raporlama 

süresi 

1 Prokalsitonin 

<0.5 Lokal enf.? 

0.5-2 Lokal 

enf./sepsis 

2-10 Sepsis 

>10 Septik şok 

Sarı 

kapaklı, 

pıhtı 

aktivatörü 

içeren jelli 

tüplere 

en az 2-4 

ml kan 

alınır. 

 

 

18-25oC’de 

Maksimum 

bir saati 

geçmemek 

şartı ile en 

kısa sürede 

laboratuvara 

ulaştırılmalı 

Hemolizli, 

lipit içeriği 

bol ve az 

miktarda 

alınmış 

kan 

örnekleri 

uygun 

değildir 

24 saat 1-4 saat 

2 

Wright agg. 

(Brucella) ve 

Brucella CAPT 

<1/160 ≥1/160 

Mesai 

saatleri 

içerisinde 

Hafta içi 24 

saat, hafta 

sonları 

gönderilen 

örneklere 

Salı günü 

sonuç 

verilir 

3 
Rivanollü Brucella 

Testi 
<1/160 ≥1/160 

4 

Tularemi 

mikroaglütinasyon 

Testi 

<1/160 ≥1/160 

5 
Grubel Widal 

(Salmonel tüp agl.) 
≤1/100 ≥1/200 

6 

Soğuk 

Aglutinasyon 

(Kryoglobulin) 

Negatif Pozitif 

7 VDRL-RPR Negatif Pozitif 1-4 saat 

8 TPHA Negatif Pozitif 1-4 saat 

9 Mono Test Negatif Pozitif 1-4 saat 

10 LE Hücresi (SLE) Negatif Pozitif 1-4 saat 

11 
Direct Coombs 

Testi 

Negatif Pozitif 

Mor 

kapaklı, 

EDTA 

içeren 

tüplere 

çizgiye 

kadar kan 

alınır 

 

 

Tüpün 

işaret 

çizgisinden 

az veya 

çok 

miktardaki 

örnekler 

ve pıhtılı 

örnekler 

uygun 

değildir 

24 saat 1-4 saat 

12 
İndirekt Coombs 

Testi 

13 

Titrasyonlu 

İndirekt Coombs 

Testi 
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4.8. Seroloji (Otoimmun İmmunoblot) Testleri 

Sıra 

No 
Test Adı 

Referans 

Aralık 

Örnek 

alımı 
Transport 

Uygun 

olmayan 

örnekler 

Çalışma 

Zamanı 

Raporlama 

süresi 

6 

ENA Profil 

(Extracted Nucleer 

Antikor) 

U1-SnRNP, 

snRNP/Sm, Sm, 

PCNA, dsDNA, PO, 

Nucleosome, 

Histone, SSA/Ro 60 

kD, SSA/Ro 52 kD, 

SSB/La, CENP-B, 

Scl-70, Jo-1, PM/Scl, 

Mi-2, Ku 

Pozitif - 

Negatif 

Sarı 

kapaklı, 

pıhtı 

aktivatörü 

içeren jelli 

tüplere 

en az 2-4 

ml kan 

alınır. 

 

 

18-25oC’de 

Maksimum 

bir saati 

geçmemek 

şartı ile en 

kısa sürede 

laboratuvara 

ulaştırılmalı 

Hemolizli, 

lipit 

içeriği bol 

ve az 

miktarda 

alınmış 

kan 

örnekleri 

uygun 

değildir 

Mesai 

saatleri 

içerisinde 

1-20 gün 

 

(Örnekler 

kit maliyet/ 

etkinlik 

nedeniyle 

toplu 

olarak 

çalışılır) 

7 
Vascülit Paneli  

PR3, MPO, GBM 

8 

ALD Profili 

AMA-M2, Sp100, 

LKM-1, gp210, LC1, 

SLA 

9 

Gastro Paneli 

Gliadin, Neo-tTg, 

ASCA, PCA, 

İnstriksic Faktör  

4.9. Seroloji (Otoimmun ve Diğer ELİSA) Testleri 

Sıra 

No 
Testin Adı 

Neg
* 

Poz
* 

Birimi 
Örnek 

alımı 
Transport 

Uygun 

olmayan 

örnekler 

Çalışma 

Zamanı 

Raporlam

a süresi 

21 
Anti 

Cardiolipin IgG 
<12 >18 U/ml Sarı 

kapaklı, 

pıhtı 

aktivatörü 

içeren jelli 

tüplere en 

az 2-4 ml 

kan alınır. 

 

 

18-25oC’de 

Maksimu

m bir saati 

geçmemek 

şartı ile en 

kısa 

sürede 

laboratuva

ra 

ulaştırılma

lı 

Hemolizli, 

lipit içeriği 

bol ve az 

miktarda 

alınmış 

kan 

örnekleri 

uygun 

değildir 

Mesai 

saatleri 

içerisinde 

1-15 gün  

 

(Örnekler 

kit 

maliyet/ 

etkinlik 

nedeniyle 

toplu 

olarak 

çalışılır) 

22 
Anti 

Cardiolipin IgM 
<12 >18 U/ml 

23 
Transglutamin

aze IgA 
<12 >18 U/ml 

24 
Transglutamin

aze IgG 
<12 >18 U/ml 

25 Anti Gliadin IgA <12 >18 U/ml 

26 
Anti Gliadin 

IgG 
<12 >18 U/ml 

27 CCP <12 >18 U/ml 

28 
Galaktomanna

n (Aspergillus) 
<0,5 >18 U/ml 

29 

Beta 2 

Glikoprotein 

IgA 

<12 >18 U/ml 
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4.10. Seroloji (Alerji) Testleri 

Sıra 

No 
Test Adı 

Referans 

Aralık 

Örnek 

alımı 
Transport 

Uygun 

olmayan 

örnekler 

Çalışma 

Zamanı 

Raporlama 

Süresi 

1 

Gıda Paneli 

0 Negatif 

 

1 Sınır 

Değer 

 

2 Hafif 

Artış 

 

3 Önemli 

Ölçüde 

Artış 

 

4 Yüksek 

Artış 

 

5 Çok 

Yüksek 

Artış 

 

6 Aşırı 

Yüksek 

Artış 

Sarı 

kapaklı, 

pıhtı 

aktivatörü 

içeren jelli 

tüplere 

en az 2-4 

ml kan 

alınır. 

 

 

18-25oC’de 

Maksimum 

bir saati 

geçmemek 

şartı ile en 

kısa sürede 

laboratuvara 

ulaştırılmalı 

Hemolizli, 

lipit 

içeriği bol 

ve az 

miktarda 

alınmış 

kan 

örnekleri 

uygun 

değildir 

Mesai 

saatleri 

içerisinde 

1-10 gün  

 

(Örnekler 

kit maliyet/ 

etkinlik 

nedeniyle 

toplu 

olarak 

çalışılır) 

Yumurta Akı, Süt, 

Fındık, Kakao, 

Çilek, Domates, 

Kırmızı Et, Gluten, 

Fıstık 

2 

Solunum Paneli 

Kavak Ağacı, 

Akasya Ağacı, 

Çınar Ağacı, 

Dermato Farinae 

Dermato Pteron, 

Dermato Micro 

3 

İlaç Paneli 

Iboprofen, 

Parasetamol 

4 

Geniş Panel 

Acı Biber, Akasya, 

Bal, Beta 

Laktoglobilin, 

Buğday Unu, 

Çikolata, Güvercin 

Tüyü, Havuç, 

Hayvan Epiteli, 

Kaju Fıstığı, Kayısı, 

Keçi Sütü, Kedi 

Epiteli, Kiraz, 

Koyun Eti, Koyun 

Sütü ve Peyniri, 

Kazein, Köpek, 

Laktoz, Mısır, Muz, 

Nar, Patates, 

Portakal, Soya 

Fasülyesi, Susam 

Ezmesi, Şeftali, 

Tavuk, Tavuk Tüyü 
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4.11. Hemogram ve Sedimantasyon Testleri 

Sıra 

No 
Testin Adı 

Referans 

aralığı 
Birim 

Örnek 

alımı 
Transport 

Uygun 

olmayan 

örnekler 

Çalışma 

Zamanı 

Raporlama 

Süresi 

1 

Hemogram 

WBC 

NE (%) 

LY (%) 

MO (%) 

EO (%) 

BA (%) 

NE# 

LY# 

MO# 

EO# 

BA# 

RBC 

HGB 

HCT 

MCV 

MCHC 

RDW 

RDW-SD 

RDW-CW 

PLT 

MPV 

PCT 

PLCR 

PDW 

LPCR 

 

4.0 / 10.0 

50.0 / 80.0 

25.0 / 50.0 

2.0 / 10.0 

0.0 / 5.0 

0.0 / 2.0 

2.00 / 8.00 

1.00 / 5.00 

0.10 / 1.00 

0.00 / 0.40 

0.00 / 0.20 

4.00 / 6.20 

11.0 / 18.0 

35.0 / 55.0 

80 / 100 

31.0 / 35.0 

10.0 / 20.0 

42.8 / 51 

1.6 / 14 

150 / 400 

6.0 / 10.0 

0.16 / 0.33 

20 / 58 

15.5 / 18.9 

0.1 / 99.9 

 

#10³/µL 

% 

% 

% 

% 

% 

#10³/µL 

#10³/µL 

#10³/µL 

#10³/µL 

#10³/µL 

106/µL 

g/Dl 

% 

fL 

pg 

%  

f L 

%  

10³/µL 

f L 

% 

% 

% 

% 

EDTA’lı 

K2 veya 

K3 tüp 

(Pembe 

Kapaklı) 

 

 

18-25oC’de 

Maksimum 

bir saati 

geçmemek 

şartı ile en 

kısa sürede 

laboratuvara 

ulaştırılmalı 

İşaret 

çizgisinden 

az veya 

fazla 

alınmış 

örnekler 

ve pıhtılı 

örnekler 

uygun 

değildir 

24 Saat 2 Saat 

2 Sedimantasyon 3 / 20 
Saat / 

mm 

%3,2’lik 

Sitratlı 

Tüp 

(Siyah 

Kapaklı) 

 

 

18-25oC’de 

Maksimum 

bir saati 

geçmemek 

şartı ile en 

kısa sürede 

laboratuvara 

ulaştırılmalı 

İşaret 

çizgisinden 

az veya 

fazla 

alınmış 

örnekler 

ve pıhtılı 

örnekler 

uygun 

değildir 

24 Saat 2 Saat 
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4.12. Koagülasyon Testleri 

Sıra 

No 
Testin Adı 

Referans 

aralık 
Birimi 

Örnek 

alımı 
Transport 

Uygun 

olmayan 

örnekler 

Çalışma 

Zamanı 

Raporlama 

Süresi 

1 

PT (Protrombin 

Zamanı) 

% 

INR 

Sn 

 

 

70 / 120 

0.5 / 1.5 

11.5/15.5 

 

 

% 

INR 

Sn 

%3,2’lik 

Sitratlı 

Tüp 

(Mavi 

Kapaklı) 

 

 

18-25oC’de 

Maksimum 

bir saati 

geçmemek 

şartı ile en 

kısa sürede 

laboratuvara 

ulaştırılmalı 

İşaret 

çizgisinden 

az veya 

fazla 

alınmış 

örnekler 

ve pıhtılı 

örnekler 

uygun 

değildir 

24 Saat 2 Saat 

2 

APTT (Aktive 

Parsiyel 

Tromboplastin 

Zamanı) 

26 / 40 Sn 

3 Fibrinojen 200 / 400 mg/dl 

4 D-Dimmer 0.0 / 0.05 µg/L 

5 Protein C 70 / 130 % 

24 Saat 1 Ay 

6 Protein S 60 / 140 % 

7 

APCR (Aktive 

Protein C 

Rezistansı) 

120 / 300 Sn 

8 
ATIII (Anti-

Trombin III) 
80 / 120 % 

9 
Faktör İnhibitör 

Tayini 

Neg. / 

Poz. 
 

10 

VWF (von 

Willebrant 

Faktör) Antijen 

50 / 160 % 

11 Faktör II 70 / 120 % 

12 Faktör V 70 / 120 % 

13 Faktör VII 70 / 120 % 

14 Faktör VIII 60 / 150 % 

15 Faktör IX 60 / 150 % 

16 Faktör X 70 / 120 % 

17 Faktör XI 60 / 150 % 

18 Faktör XII 60 / 150 % 
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4.13. Hematoloji Lab. Manuel Testler 

Sıra 

No 
Testin Adı 

Referans 

aralık 
Birimi 

Örnek 

alımı 
Transport 

Uygun 

olmayan 

örnekler 

Çalışma 

Zamanı 

Raporlama 

Süresi 

1 Periferik Yayma 
Boya 

Lam 
- EDTA’lı 

K2 veya 

K3 tüp 

(Pembe 

Kapaklı) 

 

 

18-25oC’de 

Maksimum 

bir saati 

geçmemek 

şartı ile en 

kısa sürede 

laboratuvara 

ulaştırılmalı 

İşaret 

çizgisinden 

az veya 

fazla 

alınmış 

örnekler 

ve pıhtılı 

örnekler 

uygun 

değildir 

24 Saat 3 Saat 

2 

Retikülosit 

Boyama ve 

Sayımı 

Boya 

Lam 
- 

Mesai 

saatleri 

içerisinde 

3 Saat 

3 

G6P-D (Glukoz 

6-Fosfat 

Dehidrogenaz) 

5 / 20.5 U/g Hb 3 Saat 

4 
Termal İnjüri 

Testi 

Hemoliz 

< 300 
- 3 Saat 

5 
Oraklaşma 

Testi 

Boya 

Lam 
- 24 Saat 

6 
Ozmotik 

Frajilite Testi 
Grafik - 

Cuma 

hariç 

mesai 

saatleri 

içerisinde 

24 Saat 

7 Faktör XIII Testi 
Var / 

Eksik 
- 

%3,2’lik 

Sitratlı 

Tüp 

(Mavi 

Kapaklı) 

 

24 Saat 

 

4.14. Trombosit Agregasyon Testleri 

Sıra 

No 
Testin Adı 

Referans 

aralık 
Birimi 

Örnek 

alımı 
Transport 

Uygun 

olmayan 

örnekler 

Çalışma 

Zamanı 

Raporlama 

Süresi 

1 Kollajen 5 / 60 Sn %3,2’lik 

Sitratlı 

Tüp 

(Mavi 

Kapaklı) 

 

 

18-25oC’de 

Maksimum 

bir saati 

geçmemek 

şartı ile en 

kısa sürede 

laboratuvara 

ulaştırılmalı 

İşaret 

çizgisinden 

az veya 

fazla 

alınmış 

örnekler 

ve pıhtılı 

örnekler 

uygun 

değildir 

Mesai 

saatleri 

içerisinde 

3 Saat 

2 Kollajen/ADP  60 / 200 % 

3 Kollajen/Epinefrin 60 / 200 % 

4 Ristosetin 60 / 200 % 

5 
Ristosetin 

Kofaktör 
58 / 300 % 
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4.15. Flow Sitometri Testleri 

Sıra 

No 
Testin Adı*,** 

Örnek 

alımı 

Transpor

t 

Uygun 

olmayan 

örnekler 

Çalışma 

Zamanı 

Raporla

ma 

Süresi 

1 Ayrı Ayrı çalışılabilen Testler 

EDTA’lı K2 

veya K3 

tüp 

(Pembe 

Kapaklı) 

 

 

18-

25oC’de 

En fazla 

bir saati 

geçmeme

k şartı ile 

en kısa 

sürede 

laboratuv

ara 

ulaştırılm

alı 

İşaret 

çizgisinde

n az veya 

fazla 

alınmış 

örnekler 

ve pıhtılı 

örnekler 

uygun 

değildir 

Mesai 

saatleri 

içinde 

 

2 saat 

 

Saat 

15:00’den 

sonra 

gelen 

örneklere 

ertesi gün 

sonuç 

verilir 

 

Cuma 

aaat 

15:00’den 

sonra 

çalışılmaz. 

 

CD1 CD14 CD41 CD69 

CD1c CD15 CD42a CD99 

CD2 CD16 CD42b CD103 

CD3 CD19 CD43 CD117 

CD4 CD20 CD45 CD138 

CD5  CD22 CD48 CD163 

CD7 CD23 CD55 cCD79a  

CD8 CD24 CD56 cCD3   

CD8a CD25 CD58 cCD MPO  

CD9 CD27 CD59 HLA-DR 

CD10 CD30 CD61 AntiTCR (α/β) 

CD11a CD33 CD62P CD3 CD16+56 

CD11c CD34 CD64 Kappa ant. 

CD13 CD38 CD66b Lambda ant. 

2 Kök Hücre Paneli  

 

CD45+CD34 

7ADD (34 canlılık) 

CD34 pozitif (canlılık) 

CD45 (canlılık) 

3 Akut Lökoz Paneli 

5 saat 

 

Saat 

15:00’den 

sonra 

gelen 

örneklere 

ertesi gün 

sonuç 

verilir 

 

Cuma 

aaat 

15:00’den 

sonra 

çalışılmaz. 

 

CD2, CD3, CD5, CD7, CD10, CD13, CD14, 

CD15, CD19, CD20, CD22, CD33, CD34, 

CD45, CD64, CD117, HLA-DR, cCD79a, 

cMPO, cTDT 

4 KLL Paneli 

 

CD3,CD5, CD7, CD10, CD11c, CD16, CD19, 

CD20, CD22, CD23, CD4, CD8, CD56, 

CD103, CD45, FMC7, Kappa antikoru, 

Lambda antikoru 

5 ALL Paneli 

 

CD2, CD4, CD8, CD5, CD3, CD7, CD10, 

CD19, CD22, CD20, CD24, CD34, CD45, 

HLA-DR, TDT, CD79a, cCD3, cCD22, CD1 

6 AML Paneli 

 

CD13, CD33, CD34, CD15, CD117, 

CD41,CD61, CD14, CD11c, CD64, HLA-

DR, MPO 

7 MRD(B-ALL) Paneli 

 
SYTO16, CD11a, CD19, CD20, CD34, 

CD10, CD38, CD19, CD58, CD45 

8 BAL Paneli 

 CD3, CD4, CD8, CD14, CD16, CD45 

9 PNH Paneli 

 
CD14, CD15, CD24, CD64, CD59, CD235a 

CD45, FLAER 

10 Trombosit Paneli 

 CD41, CD61, CD42a CD42b, CD45 

* : Referans aralıkları hastanın klinik durumuna göre değerlendirilmelidir. **: Birimler % olarak ifade edilir 
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4.16. Moleküler (PCR) Testleri 

Sıra 

No 
Testin Adı Ref Birimi Örnek alımı Transport 

Uygun 

Olmayan 

örnekler 

Çalışma 

Zamanı 

Raporlama 

süresi 

1 HBV DNA >1 Iu/ml Sarı kapaklı, 

pıhtı 

aktivatörü 

içeren jelli 

tüplere en az 

2-4 ml kan 

alınır. 

 

18-25oC’de 

Maksimum 

bir saati 

geçmemek 

şartı ile en 

kısa sürede 

laboratuvara 

ulaştırılmalı 

Hemolizli, 

lipit içeriği 

bol ve az 

miktarda 

alınmış kan 

örnekleri 

uygun 

değildir 

Mesai 

saatleri 

içinde 

1-30 gün 

 

(Örnekler 

kit maliyet/ 

etkinlik 

nedeniyle 

toplu olarak 

çalışılır) 

2 HCV RNA >1 Iu/ml 

3 HIV RNA >1 Iu/ml 

4 CMV DNA >1 Copies/ml 

5 VZV >1 Copies/ml 

6 HDV RNA >1 Copies/ml 

7 HSV DNA 
Neg / 

Poz 
Kalitatif 

8 BKV DNA >1 Copies/ml 

9 EBV  >1 Copies/ml 

10 Parvovirüs >1 Iu/ml 

11 Tbc PCR 
Neg / 

Poz 
Kalitatif 

Kan dışındaki 

örneklerde 

çalışılır. 

Balgam vb 

örnekler için 

steril falkon 

tüpü; 

  

İdrar ör. için 

steril idrar 

kabı; 

 

BOS ve diğer 

vücut sıvıları 

için jel 

içermeyen 

transfer 

tüpü; 

 

Beyaz kapaklı 

katkısız steril 

tüplere alınan 

örnekler 

bekletilmeden 

lab’a 

gönderilmeli. 

Sıvıya 

batırılmış 

swab, 

steril 

olmayan 

şartlarda 

gönderilen 

örnekler ve 

kan 

örnekleri 

kabul 

edilmez. 
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4.17. Parazitoloji (Dışkıda Mikroskobik inceleme) Testleri 

Sır

a 

No 

Test adı 
Ne

g 
Poz 

Örnek 

alımı 
Transport 

Uygun 

olmayan 

örnekler 

Çalışma 

Zamanı 

Raporlam

a süresi 

1 

Direkt 

Parazit 

İncelenmesi 

(Makroskobi

k) 

Ne

g 

Saptanan 

durum 

rapor 

edilir 

Kırmızı 

kapaklı 

gaita kabı 

Örnek 

kaplarının 

steril 

olması 

gerekmez. 

 

Parazit 

incelemesin

de örnekler 

bekletilmede

n lab’a 

ulaştırılmalı 

Uzun süre 

beklemiş 

örneklerde 

trofozoidle

r 

saptanam

az 

Mesai 

saatleri 

içerisind

e 

2 saat 

2 

Direkt 

Parazit 

İncelenmesi 

(Mikroskobi

k) 

Ne

g 

3 

Giatada 

Amip-

Giardia 

Aranması 

Ne

g 

4 

Mikroskobik 

Sindirim 

Durumu 

Ne

g 

5 

Boyalı 

Mikroskobik 

İnceleme 

Ne

g 

6 
Selofan Bant 

Yöntemi 

Ne

g 

Enterobiu

s 

yumurtas

ı veya 

erişkin 

şekli 

görüldü 

Hasta ve 

yakınına 

anlatıldıkta

n sonra 

Selofan 

Bant ve 

lam verilir 

 

Örnekler 

bekletilmede

n lab’a 

ulaştırılmalı 

Kırık 

lamlar, 

yırtık 

bantlar, 

bant 

üzerinde 

dışkı 

bulaştırılm

ış örnekler 

kabul 

edilmez 

Mesai 

saatleri 

içerisind

e 

3 gün 
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4.18. Parazitoloji (Dışkı Harici Örneklerde Mikroskobik inceleme) Testleri 

Sır

a 

No 

Test adı 
Ne

g 
Poz Örnek alımı Transport 

Uygun 

olmaya

n 

örnekle

r 

Çalışma 

Zamanı 

Rapo

r 

süres

i 

1 

Kist 

sıvısında 

Protoskolek

s Aranması 

Neg 

Çengel 

veya proto 

skoleks 

görüldü 

Jel içermeyen 

transfer tüpü 

 

En kısa 

sürede lab.a 

ulaştırılmalı 

 

Mesai 

saatleri 

içerisind

e 

2 saat 

2 

Plasmodium 

Aranması 

(Kalın 

Damla-İnce 

Yayma) 

Neg 
Plasmodiu

m görüldü 

Mor kapaklı 

EDTA’lı 

Hemogram 

Tüpü 

 

Ateşli 

dönemde 

alınan kan 

daha 

uygundur 

Pıhtılı 

örnekler 

uygun 

değildir 

5 saat 

3 
Filaria 

Aranması 
Neg Poz 

Gece 12’den 

sonra 

alınması 

daha 

uygundur 

4 

Leishmania 

Aranması 

(Kalın 

Damla-İnce 

Yayma) 

Neg Poz 

Mor kapaklı 

EDTA’lı tüp, 

kemik iliği 

yayması,  

yaradan alınan 

örnek 

 

18-25oC’de 

Maksimum 

bir saati 

geçmemek 

şartı ile en 

kısa sürede 

laboratuvar

a 

ulaştırılmalı 

Pıhtılı 

örnekler 

uygun 

değildir 

5 
Schistosoma 

inceleme 
Neg 

Schistosom

a 

yumurtalar

ı görüldü 

Steril idrar kabı 

 

Öğleden 

sonraki ilk 

idrar alınır 

 2 saat 

6 
Trichomonas 

Aranması 
Neg Poz 

Servikal swap 

örneği 

 

  2 saat 

7 

Demodex 

folliculorum 

Aranması 

Neg Poz 

Bant ile 

Laboratuvarda 

Alınır 

Hastanın 

yüzünde 

kozmetik 

ürün 

olmamalı 

 2 saat 

8 

Ev Tozu 

Akarları 

(Mite) 

Aranması 

Neg Poz 

Petri kabında 

 

Halı veya 

makinanın 

toz 

torbasından 

örnek alınır 

 2 saat 
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4.19. Parazitoloji (Antijen Saptama Testleri) Testleri 

Sıra 

No 
Test adı Neg Poz Örnek alımı Transport 

Uygun 

olmayan 

örnekler 

Çalışma 

Zamanı 

Raporlama 

süresi 

1 Giardia Antijeni Neg Poz 
Kırmızı 

kapaklı gaita 

kabı 

 

Örnekler 

bekletilmeden 

lab’a 

ulaştırılmalı 

 

Mesai 

saatleri 

içerisinde 

2 saat 

2 
Cryptosporidium 

Antijeni 
Neg Poz 

3 

Gaitada Rota-

Adenovirüs 

Antijeni 

Neg Poz 

4 

Gaitada 

Helicobacter 

pylori Antijeni 

(HPSA) 

Neg Poz 

5 

Gaitada 

Clostrodium 

difficile Antijeni 

Neg Poz 

6 
Gaitada Gizli 

Kan Aranması 
Neg Poz 

7 
Leishmania Hızlı 

Test 
Neg Poz 

Sarı kapaklı, 

pıhtı 

aktivatörü 

içeren jelli 

tüplere en az 

2-4 ml kan 

alınır. 

 

18-25oC’de 

Maksimum 

bir saati 

geçmemek 

şartı ile en 

kısa sürede 

laboratuvara 

ulaştırılmalı 

Hemolizli, 

lipit içeriği 

bol ve az 

miktarda 

alınmış 

kan 

örnekleri 

uygun 

değildir 
8 

Leishmania 

Antikoru ELISA 

(Kan) 

Neg Poz 5 gün 

9 
Malaria Hızlı 

Test 
Neg Poz 

Mor kapaklı 

EDTA’lı 

Hemogram 

Tüpü veya 

laboratuvarda 

parmak 

ucundan  

 

18-25oC’de 

Maksimum 

bir saati 

geçmemek 

şartı ile en 

kısa sürede 

laboratuvara 

ulaştırılmalı 

Tüpün 

işaret 

çizgisinden 

az veya 

çok 

miktardaki 

örnekler 

ve pıhtılı 

örnekler 

uygun 

değildir 

2 saat 
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4.20. Parazitoloji (İndirekt Hemaglütinasyon (İHA)) Testleri 

Sıra 

No 
Test adı Neg Poz 

Örnek 

alımı 
Transport 

Uygun 

olmayan 

örnekler 

Çalışma 

Zamanı 

Raporlama 

süresi 

1 
Kist Hidatik 

İHA 
Neg >1/320 

Sarı 

kapaklı, 

pıhtı 

aktivatörü 

içeren jelli 

tüplere 

en az 2-4 

ml kan 

alınır. 

 

18-25oC’de 

Maksimum 

bir saati 

geçmemek 

şartı ile en 

kısa sürede 

laboratuvara 

ulaştırılmalı 

Hemolizli, 

lipit 

içeriği bol 

ve az 

miktarda 

alınmış 

kan 

örnekleri 

uygun 

değildir 

Mesai 

saatleri 

içerisinde 

5 gün 
2 

Fasciola 

hepatica İHA 
Neg >1/160 

3 
Schistosoma 

İHA 
Neg >1/160 

 

4.21. Parazitoloji (ELISA) Testleri 

Sıra 

No 
Test adı Neg Poz 

Örnek 

alımı 
Transport 

Uygun 

olmayan 

örnekler 

Çalışma 

Zamanı 

Raporlama 

süresi 

1 

Entamoeba 

histolytica 

Adezin Antijeni 

(ELISA) 

Neg Poz 

Kırmızı 

kapaklı 

gaita kabı 

 

Örnek 

kaplarının 

steril olması 

gerekmez. 

Örnekler 

bekletilmeden 

lab’a 

ulaştırılmalı 

 

Mesai 

saatleri 

içinde 

5 gün 

2 
Cryptosporidium 

ELISA (Dışkıda) 
Neg Poz 

3 

Entamoeba 

histolytica 

antikoru (ELISA) 

Neg Poz 

Sarı 

kapaklı, 

pıhtı 

aktivatörü 

içeren jelli 

tüplere 

en az 2-4 

ml kan 

alınır. 

 

18-25oC’de 

Maksimum 

bir saati 

geçmemek 

şartı ile en 

kısa sürede 

laboratuvara 

ulaştırılmalı 

Hemolizli, 

lipit 

içeriği bol 

ve az 

miktarda 

alınmış 

kan 

örnekleri 

uygun 

değildir 

4 

Toxocara 

Antikoru ELISA 

(Kan) 

Neg Poz 

5 

Leishmania 

Antikoru ELISA 

(Kan) 

Neg Poz 
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5. NUMUNE KABUL KRİTERLERİ 

1. Uygun Transport: Örnekler, istenen tetkiklerin neler olduğuna bağlı olarak belirli 

koşullarda taşınmış olmalıdır. Laboratuvarımızda yapılan test menüsüne göre 

özellikle kültür örnekleri, kapaklı plastik kaplarda ve alındıktan hemen sonra 

laboratuvara ulaşmış olmalıdır.  

2. Doğru Barkot: Her numunenin laboratuvara ulaştığında üzerindeki etikette 

taşıması gereken bazı bilgilerle tanımlanmış olması şarttır. Bu bilgiler asgari olarak; 

isim, soy isim, yaş, cinsiyet, numunenin alındığı tarih, numunenin gönderildiği 

servis, çalışılacak testlerin neler olduğu ve hangi laboratuara gönderildiği 

şeklindedir. Bu bilgiler kontrol edilerek numuneler laboratuvarda teslim alınır.  

3. Hangi numunenin çalışılması isteniyorsa o numunenin bilgisayar girişinin yapılmış 

olması gerekmektedir. Bilgisayar girişi ile gelen numune birbirini tutuyorsa 

numune kabul edilir. 

4. Uygun Örnek Kabı: Her numune, kendisi için en uygun ve tanımlanmış kap (kan 

tüpü, idrar kabı, gaita kabı vs.) içinde laboratuvara gönderilmelidir. Farklı örnek 

kabı ile gönderilmiş numuneler teslim alınmaz.  

5. Yetersiz Örnek Hacmi: Serolojik testler için sarı kapaklı düz kan tüplerinde 

minimum örnek miktarı 3-5 c kadar olmalıdır.  

6. EDTA veya sitrat içerikli ve numunenin pıhtılaşmasının önlenmesi gereken tüm 

testlerde (Örnek; tam kan sayımı, sedimantasyon, koagülasyon tetkikleri ) tüpe 

alınan kanın mutlak surette uygun ve tanımlanmış miktarda olması gereklidir. Bu 

vakumlu tüplerde işaretlendiği kadardır. İşaret yerine kadar doldurulmamış 

numuneler laboratuvara kabul edilmezler.  

7. İdrar Numunesi İçin Miktar minimum 5-10 cc olmalıdır.  

8. Hemoliz: Birçok test kanda eritrositlerin parçalanması sonucu oluşan hemolizden 

olumsuz etkilenmektedir. Bu nedenle hemolize uğramış kan örneklerinin 

laboratuara gönderilmemelidir. 

9. Numunelerin bulunduğu taşıma kap ve tüplerinde kırık çatlak yok ise kabul edilir 

10. Kültür için alınan tüm numunelerin hemen laboratuvara gönderilmesi gerekir. 

Sabah ilk balgam ve idrar örneğinin verilmesi en uygundur. 

11. Kültürü yapılacak tüm örnekler mutlaka steril taşıma ortamlarına alınmalıdır. 

12. Anaerob istenen kültür numunesi anaerob şartlarda nakledilmişse kabul edilir. 

13. Uygun örnek alımı için “ Uygun Örnek Alma, Toplama, Saklama ve Transfer 

Talimatı” na bakınız. 
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6. NUMUNE RED KRİTERLERİ 

1. Barkodu olmayan, Hasta adı ve soyadının bulunmadığı, örnek tanımının 

yapılamadığı veya hatalı yapıldığı örnekler kabul edilmez 

2. Test istemi ile örnek kabındaki bilgilerin uyumsuz olduğu durumlarda (Örneğin 

idrar kültürünün gaita numune kabında gelmesi gibi) numune kabulü yapılmaz.  

3. Bir numunede 2-3-4 vs değişik hastaya ait hasta barkotu varsa numune kabul 

edilmez. 

4. Sistem arızası olduğunda, servis sorumlusunun laboratuvarı bilgilendirmesi 

dâhilinde ancak acil testler çalışılır. 

5. Uygun tüplere alınmayan numuneler laboratuvara kabul edilmez. 

6. Hemolizli ve lipidemik serumlar testlerin yanlış pozitif sonuç vermesine neden 

olabileceği için kabul edilmez. 

7. Numune miktarı yeterli değilse numune kabul edilmez. 

8. Antikuagulanlı tüplerde alınmış ancak pıhtılaşmış numuneler kabul edilmez. 

9. Test istem formlarına hasta ile ilgili klinik bilgi mutlaka yazılmalıdır. 

10. Laboratuvara uygun saklama ve transfer koşullarında gelmeyen örnekler kabul 

edilmez. 

11. Önerilen sürelerin dışında (naklinde gecikme olan örnekler) bekletilmiş numuneler 

laboratuvara kabul edilmez. 

12. Kırık, çatlak kaplar ile gönderilen örnekler kabul edilmez.  

13. Bakteriyoloji, Tüberküloz ve Mikoloji Lab için steril olmayan örnek kabı ile gelen 

numuneler 

14. İşlem ile uyumsuz örnekler. (aerop nakledilmiş örnekte anaerobik inceleme) 

15. Mikrobiyolojik inceleme için alınan ve formalin içinde nakledilen örnekler. 

16. Anaerobik inceleme için uygun olmayan örnekler alındığında anaerobik inceleme 

için kabul edilmez. (dışa açık hiçbir vücut bölgesinden kültür olmaz.). Açık apse, 

trakea, servikal sürüntü, nazofarengal sürüntü, perianal sürüntü, prostatik ve 

seminal sıvı, balgam genital veya rectal sürüntü, boğaz kültürü, üretl sürüntü, 

vajinal veya valva sürüntüsü, yüzeysel cilt, idrar örneklerinden anaerob inceleme 

yapılamaz. 

17. Bir başka materyalle kontamine olmuş örnekler. (idrarın dışkı ile dışkının idrar ile 

kontamine olması gibi) 

18. Tüberküloz incelemesi için eküvyon (pamuklu silgeç) ile alınmış örnek; hem kısıtlı 

materyal sağlaması hem de mikobakterilerin hidrofobik özelliklerinden dolayı 

besiyerine (ya da başka bir işlem sıvısına) aktarılmaları güç olduğundan 

mikobakterilerin izolasyonu için uygun değildir.  

 

Bir numunenin mikrobiyolojik incelemeye uygun olmadığı için reddedilmesi, tıbbi kararlar 

için daha doğru bilgi sağlamak amacıyla yeni numune istenmesine yöneliktir. Ancak 

çoğunlukla numune alındıktan sonra ampirik tedavi başlanabileceği için aynı etkinlikte 

yeni örnek temini güç olabilir. Bu nedenle hasta ile ilgili durum çok iyi değerlendirilmeli, 

gerekiyorsa reddedilmemeli, fakat klinisyen hatalı negatif veya pozitif sonuç yönünden 

uyarılmalıdır. 
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7. NUMUNE RED DURUMUNDA YAPILACAKLAR 

1. Numune kabul kriterlerine göre numune uygunluğu değerlendirilir. 

2. Uygun olmayan numuneler LBYS üzerinde “Reddet” bölümü seçilir. Açılan “Onay 

Test Reddet” penceresinde “preanalitik/analitik/postanalitik” süreç seçimi yapılır. 

İlgili pencerede kişi, yer ve zaman bölümleri kontrol edildikten sonra “Hata türü” 

sekmesinde uygun olan seçenek işaretlenir. Sistem üzerinde otomatik olarak hata 

kodu belirecektir. “Neden” ve “açıklama” bölümleri boş bırakılmalıdır. “Onay Test 

Reddet” penceresinde “Hasta sms gönder” kutucuğu işaretlenmiş olarak 

bulunmaktadır. Duruma göre işaret kaldırılabilir (bknz. Şekil). 

 

 
 

3. Uygun olmayan numuneler mümkünse buzdolabında belirli bir yerde saklanır, 

atılmaz. 

4. Numunenin gönderildiği servis ve klinisyen bilgilendirilir ve mümkünse “uygun” 

numune istenir. 

5. Tekrar aynı hastadan uygun numune alınamıyorsa klinisyenle durum 

değerlendirilir. Klinisyen, bu numune ile çalışılırsa çıkacak hatalı negatif veya pozitif 

sonuç yönünden uyarılmalıdır. 

6. Laboratuvar sorumlusunun belirlediği aralıklarda bu kayıtlarla ilgili istatistiksel 

değerlendirme yapılmalıdır. 
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8. NUMUNE TRANSFER TALİMATI 

Hastanın doğru tedavi ve bakımı alabilmesi için, numunenin uygun taşıma kabında, en 

kısa zamanda, zarar görmeden ilgili laboratuvara ulaşmasını ve alınan numunenin işlem 

görene kadar zarar görmemesi için uygun şartlarda saklanmasını sağlamaktır. 

 

1. Numunelerin uygun transferi için “Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Test 

Rehberinde” belirtilen kurallar dikkate alınır. 

2. Numunelerin Merkez Laboratuvarı kabul birimine transferinde pnömatik sistem 

kullanılmakta olup, hasta ve hasta yakınlarının laboratuvara numune getirmesi 

uygun değildir. 

3. Pnömatik sistemin olmadığı laboratuvarlarda numunenin transferi hastane 

hizmetlisi tarafından sağlanmaktadır. 

4. Tüm kliniklerde ve örnek alma birimlerinde alınan kan örnekleri, eküvyonlu 

çubukla alınmış taşıma besiyeri örnekleri pnömatik sistemle gönderimi yapılırken; 

idrar, gaita, steril vücut örnekleri (BOS, plevral mayi,periton sıvısı, doku örnekleri 

vb.) gibi numunelerin pnömatik sistemle transferi uygun olmamaktadır. Bu tarz 

numuneler hastane hizmetlisi tarafından laboratuvara gönderilir. Bu süreçte 

dikkat edilecek hususlar:  

5. Kimliklendirilmemiş / barkodsuz numuneler laboratuvara gönderilmemelidir. 

6. Numunelerin istem kâğıtları ile beraber transferi gerçekleşmeli. İstem kâğıdındaki 

isim ile örnek türü numune üzerindeki isim ve örnek türü ile aynı olmalıdır. 

7. Test girişi yapılmamış numuneler, laboratuvara gönderilmemelidir.  

8. Pnömatik sistemle numune gönderilirken, kapsül içerisindeki süngere 

yerleştirilmelidir. 

9. Kırık ya da çatlak (hasarlı) tüp / kaplara numune alınmamalıdır. 

10. Miadı geçmiş numune tüpleri kullanılmamalıdır. 

11. Doğru numune doğru numune kabına alınmalı ki transferi sıkıntısız 

gerçekleştirilsin. 

12. Alınan numune tüpü / kabı ağzı sıkıca kapalı olarak laboratuvara ulaştırılmalıdır. 

13. Numunelerin dış kısmı ve istem formları örnekle kontamine edilmemelidir. 

14. Pnömatik sistemin olmadığı laboratuvarlara gönderilecek numuneler ve dökülme 

tehlikesi olan numuneler (idrar vb.) kapakları iyice kapatılarak devrilmeyecek 

şekilde “DİK” olarak transfer edilmelidir.  

15. Transfer işlemi esnasında çalışan koruyucu eldiven giymelidir. 

16. Numuneler alındıktan sonra bekletilmeden laboratuvara ulaştırılmalıdır. 

17. Transfer esnasında sert ve ani hareketlerden kaçınılmalı, numunelerin 

çalkalanmamasına dikkat edilmelidir. 

18. Numuneler, laboratuvar kabul biriminde ilgili çalışana teslim edilmelidir. 

19. Taşıma kaplarının temizliğine dikkat edilmelidir. Her akşam mesai bitiminde önce 

deterjanlı su, ardından %1’ lik çamaşır suyu ile temizlenir. Eğer kap içine kan idrar 

gibi biyolojik materyal bulaşmışsa üzerine %10’luk çamaşır suyu ile ıslatılmış gazlı 

bez, kâğıt havlu vb. ile kapatılıp 15 dk. bekledikten sonra temizlenir.  
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9. NUMUNE TRANSFER KAPLARI  

Sarı kapaklı jelli kan tüpü:  

 

 
Test materyali olarak serumun gerekli 

olduğu durumlarda kullanılır. Tüplerin 

içinde bulunan jel, santrifüj sonrasında 

serum ve kan hücreleri arasında fiziksel 

bir engel oluşturmakta, tüp çeperinde 

bulunan silika partikülleri sayesinde 

kanın pıhtılaşmasını hızlandırmaktadır.  

Kanın tüpün çeperindeki silika 

partikülleri ile iyice temas etmesi için 5-6 

kez yavaşça altüst edilmelidir; tüp 

kesinlikle çalkalanmamalıdır!  

 

EDTA’lı K2 veya K3 tüp (Pembe 

Kapaklı): 

 

 
Test materyali olarak tam kan veya 

plazmanın gerekli olduğu durumlarda 

kullanılır. Tüplerin içerisinde pıhtı 

oluşmaması için kan alınır alınmaz tüp 5-

6 kez yavaşca alt üst edilerek karıştırılır.  

Çalkalama işleminden kesinlikle 

kaçınılmalıdır. Kan alımı esnasında kanın 

işaretli çizgiye kadar doldurulmasına 

özellikle dikkat edilmelidir. 

 

%3,2’lik Sitratlı Tüp (Mavi Kapaklı):  

 
Tüplerin içerisinde pıhtı oluşmaması için 

kan alınır alınmaz tüp 5-6 kez yavaşca alt 

üst edilerek karıştırılır. Çalkalama 

işleminden kesinlikle kaçınılmalıdır.  

Kan alımı esnasında kanın işaretli çizgiye 

kadar doldurulmasına özellikle dikkat 

edilmelidir. 

%3,2’lik Sitratlı Tüp (Siyah Kapaklı): 

 

 
 

Sedimantasyon testi için siyah kapaklı 

sitratlı tüp kullanılmaktadır. Tüplerin 

içerisinde pıhtı oluşmaması için kan alınır 

alınmaz tüp 5-6 kez yavaşca alt üst 

edilerek karıştırılır.  

Çalkalama işleminden kesinlikle 

kaçınılmalıdır. Kan alımı esnasında kanın 

işaretli çizgiye kadar doldurulmasına 

özellikle dikkat edilmelidir. 

 

Steril idrar kabı: 

 

 
 

30 dk içerisinde laboratuvara transport 

edilmelidir aksi takdirde kontaminan 

mikroorganizmalar çoğalıp etken 

mikroorganizmanın üremesini baskılar. 

 

Kültür Transport Besiyeri:  

 

 
 

Örnek laboratuvara hemen transport 

edilemeyecekse, numunenin miktarı 

yetersizse, sürüntü şeklinde numune 

alınması gerekiyorsa kullanılır. 
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Balgam Taşıma Kabı:  

 

 
 

Balgam örnekleri steril kaplar içerisine 

alınmalıdır. Sabah ilk balgamın verilmesi 

anlamlıdır.  

Tbc için gönderilen örnekler 

buzdolabında 24 saat bekletilebilirken 

bakteriyolojik tetkik için buzdolabında 

bekletilmez. Tükürük kabul edilmez ve 

değerlendirilmez. Steril olmayan 

şartlarda gönderilen örnekler kabul 

edilmez.  

 

Gaita Taşıma Kabı:  

 

 
 

Gaita hasta tarafından doğrudan temiz 

gaita kabına fındık büyüklüğünde 

alınarak 30 dakika içerisinde 

laboratuvara ulaştırılmalıdır. Örnek 

kaplarının steril olması gerekmez.  

Temiz geniş ağızlı sızdırmaz kapaklı 

kaplar yeterlidir. Gaita asla tuvaletten 

kaba aktarılmaz.  Kabın dışı temiz 

olmalıdır. Gaita idrar ile 

karıştırılmamalıdır.  

 

Jel içermeyen transfer tüpü: 

 
 

Tek kullanımlık olan bu transfer tüpü ile 

Kist sıvısında Protoskoleks Aranması testi 

yapılmaktadır. 

 

Kan Kültür Şişeleri (Aerob, Pediatrik, 

Anaerob): 

 

 
 

Kan kültürü gereken durumlarda, kan 

uygun olan şişelerde laboratuvara 

gönderilir.  

Yetişkin hastalarda uygun şişeye en az 5-

10 ml pediatrik hastalarda uygun şişelere 

1-4 ml kan alınmalıdır.  

Şişeye kan eklenmesinden sonra hafifçe 

karıştırılmalı, çalkalama yapılmamalıdır. 

Oda ısısında kısa sürede laboratuvara 

ulaştırılmalıdır.  Buzdolabında 

bekletilmemelidir. 

 

Plastik Petri Kutusu: 

 

 
 

Mantar aranması için deri kazıntı 

örnekleri, tırnak örnekleri, ev tozu 

akarları (mite) aranması için alınan 

numune plastik petri kutusuna konularak 

laboratuvara gönderilir 

.

 

  



Tıbbi Mikrobiyoloji Lab. Test Rehberi 

 

28 

10. UYGUN ÖRNEK ALMA, TOPLAMA, SAKLAMA VE TRANSFERİ 

10.1. Kan Numunelerinin Alınması 

 

Venöz Kan Alımı 

1. İlaç tedavisinin sürdüğü durumlarda örneğin alınması sabah ilaç alımından önce 

yapılmalıdır. 

2. Kan alımı esnasında hasta yatar veya oturur pozisyonda olmalıdır. 

3. Prognoz izlenmesi için istenen testlerle ilgili kan örnekleri hastadan her zaman 

aynı pozisyonda alınmalıdır. 

4. İğne ucu mümkün olduğu kadar geniş seçilmelidir. 

5. Turnike kolda 30 saniyeden fazla sıkılı kalmamalıdır. 

6. Turnike iğnenin başarılı bir şekilde damara yerleştirilmesinden sonra 

çözülmelidir. 

7. Enjektör ile kan alımı esnasında kanın tüpe kuvvetli aspirasyonundan 

kaçınılmalıdır. 

8. Kan alımı şu sıra ile yapılmalıdır: Kan kültürü, Antikoagülansız düz kan, 

Koagülasyon testleri için antikoagülanlı tam kan, Hematoloji testleri için 

antikoagülanlı tam kan 

 

Sarı kapaklı kan tüpü: 

 

Sarı kapaklı plastik jelli tüpler kullanılır. Tüplerin içinde bulunan jel, santrifüj sonrasında 

serum ve kan hücreleri arasında fiziksel bir engel oluşturmakta, tüp çeperinde bulunan 

silika partikülleri sayesinde kanın pıhtılaşmasını hızlandırmaktadır. 

Aynı örnekten birden fazla test istenmesi halinde 4-5 ml serum yeterlidir. (Bu miktar 

yaklaşık 10 ml kan örneğinden sağlanabilir). Jelli tüpler 5 ml kan örneği ile tamamen 

doldurulmalıdır. Daha az kan örneği ile yeterli serum elde edilemez. 

Kanın tüpün çeperindeki silika partikülleri ile iyice temas etmesi için 5-6 kez yavaşça 

altüst edilmelidir; tüp kesinlikle çalkalanmamalıdır! 

Hemolizli veya bulanık serumlar birçok tetkik için uygun değildir. Yeniden örnek 

alınmalıdır. 

 

EDTA’lı K2 veya K3 tüp (Pembe/Mor Kapaklı), %3,2’lik Sitratlı Tüp (Mavi Kapaklı) ve 

%3,2’lik Sitratlı Tüp (Siyah Kapaklı) 

 

2 ml tam kan tüplere alınır. Tüplerin içerisinde pıhtı oluşmaması için kan alınır alınmaz tüp 

5-6 kez yavaşca alt üst edilerek karıştırılır. 

Çalkalama işleminden kesinlikle kaçınılmalıdır. 

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

Kan tam olarak tüp üzerindeki işaretli çizgiye kadar alınmamış veya tüpün içerisinde pıhtı 

oluşmuş ise yeniden örnek alınmalıdır! 
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10.2. Kültür Laboratuvarı İçin Uygun Örnek Alımı 

Test adı Örnek alımı Örnek Kabı 

Transport 

oda 

sıcaklığı=OS 

Uygun olmayan 

örnekler 

İDRAR KÜLTÜRLERİ 

Orta 

akım 

idrarı 

Dışarıdan bulaş önlenmeli, steril, geniş 

ağızlı kaplar kullanılmalı, sabah idrarı ve 

mesanede en az 4 saat beklemiş idrar 

alınmalıdır. 

İlk 10-15 ml idrar dışarı atılır. Orta akım 

idrar örneği steril idrar kabına alınır. 

Son idrar dışarı atılır. 

Örnek en az 10 ml olmalıdır. ARB 

incelemesi için sabah idrarı 

gönderilmelidir. 

 
30 dk. 

içerisinde 

laboratuvara 

transport 

edilmelidir 

aksi takdirde 

kontaminan 

mikroorgani

zmalar 

çoğalıp 

etken 

mikroorgani

zmanın 

üremesini 

baskılar. 

Buzdolabınd

a 

bekletilmem

elidir. 

Steril olmayan, 

kırık, kapağı iyi 

kapanmamış 

kaplarda 

gönderilen 

örnekler kabul 

edilmez. 

Uygun şekilde 

alınmayan 24 

saatlik idrar 

örnekleri kabul 

edilmez. 

Kateter 

Aseptik kurallara uygun olarak kateter 

mesaneye yerleştirilir. İdrarın ilk 15 

ml'si akıtıldıktan sonra gelen kısmı steril 

kap içine alınır.  

Sürekli 

idrar 

kateteri 

İdrar torbasının borusu klemplenerek 

idrar birikmesi sağlanır. Kateterden 

örnek alınacak bölge % 70’lik alkol ile 

silinerek dezenfekte edilir. Enjektör ile 

5-10 ml idrar alınır ve steril bir tüp ya 

da kap içerisine aktarılır. 

 

Bebek / 

plastik 

torba ile 

Bebekte penis/vulva çevresi iyice 

temizlenir. Steril idrar toplama torbaları 

yapıştırılarak sık sık izlenir. (45 dk içinde 

idrar toplanamazsa yeni torba takılır) 

bekletilmeden laboratuvara gönderilir.  

Suprapu

bik 

aspirasyo

n ile 

Yenidoğanlar, küçük bebekler ve 

temizleme yöntemi ile idrar alınmasına 

rağmen başarısız olan erişkinlerde 

kullanılır.  

Gaita 

Örnek kaplarının steril olması 

gerekmez. 

Temiz geniş ağızlı ve kapalı kaplar 

yeterlidir. Parazit incelemesinde 

örnekler bekletilmeden lab’a 

ulaştırılmalıdır. 

Rutin gaita kültürlerinde salmonella ve 

shigella araştırılır. Eğer Campylobacter, 

Yersinia, Aeromonos, EHEC, V.cholera 

şüphesi varsa laboratuar 

bilgilendirilmelidir. 

 

Örnekler 2 

saat içinde 

lab’a 

gönderilmeli

, bu 

sağlanamıyo

rsa 24 saati 

aşmayacak 

şekilde 

buzdolabınd

a 

saklanmalıdı

r.  

Baryum, 

magnezyum veya 

kristal bileşikleri 

uygulamasından 

hemen sonra 

alınan örnekler 

parazit incelemesi 

için uygun değildir 

Gaita kültürlerinde 

anaerobik inceleme 

yapılmaz. 
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Test adı Örnek alımı 
Örnek 

Kabı 

Transport 

oda 

sıcaklığı=OS 

Uygun olmayan 

örnekler 

Kan 

Kan, periferal venden iğne ile girerek 

alınır. Hiçbir şekilde kateterden 

alınmaz. 

Ateş yükselmeden 1 saat önce veya 

ateş yükselir yükselmez antibiyotik 

tedavisine başlamadan alınmalı eğer 

antibiyotik alıyorsa yeni doz 

verilmeden önce alınmalıdır.  

24 saat içinde en fazla 3 set kan 

kültürü alınabilir. En az yarım saat 

arayla aynı yerden 3 adet kan 

kültürü alınmalıdır. Acil tedavi 

planlanıyorsa farklı yerlerden aynı 

anda örnek alınabilir. % 70 etil 

alkolle temizlenen deri 1 dk beklenir, 

%2 iodin ile silindikten sonra tekrar 1 

dk beklendikten sonra palpe 

edilmeden kan alınır. Yetişkin 

hastalarda uygun şişeye en az 5-10 

ml pediatrik hastalarda uygun 

şişelere 1-4 ml kan alınmalıdır. 

Şişeye kan eklenmesinden sonra 

hafifçe karıştırılmalı, çalkalama 

yapılmamalıdır. 

 

OS ≤ 2 saat  

Zorunlu 

hallerde OS 

‘da 24 saat 

bekletilebilir. 

Buzdolabında 

bekletilmeme

lidir 

24 saat içinde 3 setten 

fazla veya bir adet 

gönderilen kan kültür 

örnekleri ve 

buzdolabında bekletilmiş 

örnekler kabul edilmez. 

Salmonella ve Brucella 

düşünülen hastalar 

dışında ayaktan 

hastalardan kan kültürü 

kabul edilmez.  

Hasta etiketi kan kültürü 

şişesinin barkodu 

üzerine 

yapıştırılmamalıdır. 

Eğer örnekler çatlak 

şişelere alınmışsa, 

makroskopik olarak 

görülebilen 

kontaminantlar varsa 

rnek red edilir. 

Kateter 

Kültürü 

Kateter çevresi alkol ile iyice 

temizlenir. Aseptik koşullarda 

kateter çıkartılır ve steril kaba alınır. 

Kurumaması için derhal laboratuara 

gönderilir. 
 

Materyal 

derhal 

laboratuvara 

steril 

koşullarda 

ulaştırılmalıdı

r 

Laboratuar girişi 

yapılmamış, etiketsiz 

materyaller işleme 

alınmaz. 

BOS 

Cilt dezenfeksiyonu %2 iyodin ile 

yapılır. 

*L3-4-5 veya L5–S1 aralığından girilir. 

Subarachnoid aralıktan hematolojik, 

biyokimyasal, mikrobiyolojik 

incelemeler için 3 tüpe alınır. En 

bulanık tüp mikrobiyolojik inceleme 

için gönderilmelidir.  

Katkısız steril 

tüplere alınan 

örnekler  lab.

a 15 dakika 

içinde 

ulaşmalıdır. 

Buzdolabında 

bekletilmeme

lidir 

Steril olmayan şartlarda 

gönderilen örnekler 

kabul edilmez. 

Steril 

Vücut 

Sıvıları 

(Plevra, 

Perikar

d, 

Sinovya

l Mayi 

vb.) 

Dezenfeksiyon sonrası perkütan iğne 

veya cerrahi aspirasyon ile alınan 

örnek hemen laboratuvara 

ulaştırılmalıdır. Ayrıca hasta başında 

direkt olarak aerobik ve anaerobik 

kan kültür şişelerine inokülasyon 

yapılabilir. Anaerob inceleme için 

enjektörün ucu kıvrılmalı ya da 

sabuna batırılmalıdır. 
 

Katkısız steril 

tüplere alınan 

örnekler 

bekletilmede

n lab’a 

gönderilmelid

ir. 

Buzdolabında 

bekletilmeme

lidir. 

Sıvıya batırılmış swab 

gönderilmemelidir. 

Steril olmayan şartlarda 

gönderilen örnekler 

kabul edilmez. 
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Test 

adı 
Örnek alımı Örnek Kabı 

Transport oda 

sıcaklığı=OS 

Uygun olmayan 

örnekler 

Burun 

Steril tuzlu su ile nemlendirilmiş 

bir swab burun deliklerinden içeri 

2 cm kadar itilir. Nazal mukoza 

üzerinde çevrilerek örnek alınır. 

Nazal difteri, Klebsiella spp. ve 

MRSA taşıyıcılığı dışında burun 

kültürleri anlamlı değildir. 

 

Transport 

besiyeri 

içerisinde (Stuart 

besiyeri) lab.a 

ulaştırılır. 

OS ≤ 2 saat 

Zorunlu hallerde 

OS ‘da 24 saat 

bekletilebilir. 

Burun kültürleri 

sinüs, ortakulak veya 

ASYE etkenleri 

konusunda fikir 

vermez. 

Buzdolabında 

bekletilmiş, kuru 

swablar, steril 

olmayan şartlarda 

gönderilmiş örnekler 

kabul edilmez. 

Boğaz 

Dil basacağı ile dile hafifce 

bastırılır. 

Örnek almak için swab posterior 

farenkse, tonsiler bölgeye ve 

iltihaplı veya ülserleşmiş herhangi 

bir bölgeye sürülür. 

Yanak, dil, diş etleri, uvula ve 

dudaklara sürmekten 

kaçınılmalıdır.  

Transport 

besiyeri 

içerisinde (Stuart 

besiyeri) lab.a 

ulaştırılır. OS ≤ 2 

saat. Zorunlu 

hallerde OS ‘da 

24 saat 

bekletilebilir. 

Buzdolabında 

bekletilmemelidir

. 

Buzdolabında 

bekletilmiş, kuru 

swablar, steril 

olmayan şartlarda 

gönderilmiş örnekler 

kabul edilmez. 

Ekspe

ktore 

balga

m 

Balgam alınmadan önce hasta 

ağzını su ile gargara yapmalı, varsa 

protezi çıkarılmalı ve 

çalkalamalıdır. 1-2 saat öncesine 

kadar bir şey yememiş olmalıdır. 

Tükrük veya postnazal akıntı 

çıkarmaması konusunda hastaya 

bilgi verilmelidir. Derin bir 

öksürükle alınan örnek steril 

kaplara konulmalıdır. Sabah ilk 

balgamın verilmesi anlamlıdır. 

 
OS ≤ 2 saat  

Eğer hemen lab’a 

transport 

edilmelidir. Tbc 

için gönderilen 

örnekler 

buzdolabında 24 

saat 

bekletilebilirken 

bakteriyolojik 

tetkik için 

buzdolabında 

bekletilmez. 

Tükrük kabul edilmez 

ve değerlendirilmez. 

Steril olmayan 

şartlarda gönderilen 

örnekler kabul 

edilmez. Mikroskobik 

olarak squamoz 

hücre sayısına göre 

kaliteli olmayan 

balgam örnekleri 

kabul edilmez. 

İndükl

enmiş 

balga

m 

Islak diş fırçası kullanarak, ağız 

mukazası, dil ve diş etleri 

fırçalanır. Hastanın ağzı su ile 

çalkalanır. Nebulizör (buhar 

makinesi) kullanarak, hastanın 

yaklaşık 20-30 ml, % 3-10'luk 

NaCl’den soluması sağlanır. 

İndüklenen balgam steril kaplara 

alınır. 
 

Steril olmayan 

şartlarda gönderilen 

örnekler kabul 

edilmez. Mikroskobik 

olarak kaliteli 

olmayan balgam 

örnekleri kabul 

edilmez. 

Endotr

akeal 

asp., 

BAL, 

bronşi

yal 

yıkam

a vs 

Uygun girişim ile alınan 

materyaller steril balgam kabına, 

fırça ise steril SF’li kaba konulur. 

 

Steril olmayan 

şartlarda gönderilen 

örnekler kabul 

edilmez. 
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Test adı Örnek alımı Örnek Kabı 
Transport oda 

sıcaklığı=OS 

Uygun 

olmayan 

örnekler 

Kulak 

Otitis media: Örnek 

timpanosentez ile 

alınmalıdır. Bu şekilde 

kontaminasyon 

önlenebilir. 

Otitis externa: Dış kulak 

yolu önce serum 

fizyolojik ile 

temizlenmeli daha 

sonra yeni bir eküvyon 

çubuğu ile özellikle 

akıntıdan örnek 

alınmalıdır. 

 

Örnekler iki saat 

içerisinde lab. 

ulaştırılmalıdır. Otitis 

media için numune 

buzdolabında 

bekletilmemelidir. 

Otitis externa için 

örnek transport 

besiyerine alınmak 

koşulu ile 24 saat 

buzdolabında 

bekletilebilir. 

Bahsedilen 

şekilde 

alınmayan veya 

gönderilmeyen 

materyal kabul 

edilmez. 

Laboratuar 

girişi 

yapılmamış, 

etiketsiz 

materyaller 

işleme alınmaz. 

APSE / YARA 

(Açık / 

Yüzeyel) 

Yara yüzeyi steril serum 

fizyolojik ile 

temizlendikten ve 

gerekirse debridman 

yapıldıktan  sonra 

örnek swabla yara ile 

sağlam doku 

kenarından alınmalıdır. 

Çift örnek alınması 

tercih edilmelidir.  

OS ≤ 2 saat  

Zorunlu hallerde OS 

‘da 24 saat transport 

besiyeri içerisinde 

bekletilebilir. 

Buzdolabında 

bekletilmemelidir. 

Buzdolabında 

bekletilmiş, 

kuru swablar, 

steril olmayan 

şartlarda 

gönderilmiş 

örnekler kabul 

edilmez. İstemi 

uygun 

yapılmamış 

örnekler kabul 

edilmez. 

APSE / YARA 

(Kapalı / 

Derin) 

Yüzey dezenfeksiyonu 

yapıldıktan sonra 

lezyon tabanından 

aspirasyon yapılmalı ve 

enjektör ile 

gönderilmelidir. 
 

OS ≤ 2 saat 

Zorunlu hallerde OS 

‘da 24 saat transport 

besiyeri içerisinde 

bekletilebilir. 

Buzdolabında 

bekletilmemelidir. 

Buzdolabında 

bekletilmiş, 

kuru swablar, 

steril olmayan 

şartlarda 

gönderilmiş 

örnekler kabul 

edilmez. 

Erkek Genital 

Sistem 

Üretral akıntılarda N. 

gonorrhoeae tanısı için 

üretral akıntı örneğinin 

lam üzerine alınıp 

gönderilmesi veya 

hasta tarafından 

getirilmesi yeterlidir. 

Kültür yapılmasına 

gerek yoktur. Prostat 

sıvısı rektum masajı 

yapılarak hekim 

tarafından alınır ve 

gelen sıvı steril kaplara 

alınarak laboratuara 

gönderilir. 

 

Eküvyon çubuğu/ 

steril kap ile yapılır. 

Materyal bir saat 

içerisinde laboratuara 

ulaştırılmalıdır. 

 

Bahsedilen 

şekilde 

alınmayan veya 

gönderilmeyen 

materyal kabul 

edilmez. 

Laboratuar 

girişi 

yapılmamış, 

etiketsiz 

materyaller 

işleme alınmaz. 
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10.3. Bakteriyoloji Lab. Gönderilecek Numunelerin Alınması Ve Transferi 

Mikrobiyolojik inceleme için gönderilen numunenin yeterli, kaliteli ve uygun olması, gerek 

enfeksiyon kontrolü gerekse tanısal amaçlar için son derece önemlidir. Klinik örnek ancak 

uygun şekilde seçilmiş, toplanmış ve nakledilmiş ise içerdiği patojen mikroorganizma 

gerçek pozitif sonucu gösterir. Negatif bir örnek ancak klinik örneğin alındığı yer, toplanma 

biçimi, miktarı ve transportu doğru ise patojen mikroorganizmanın bulunmadığına işaret 

eder. Bu nedenle yüksek örnek kalitesi tanıda en kritik aşamadır. 

Uygun Numune Toplanması ile İlgili Genel Prensipler 

1. Numuneyi temin etmek için doğru anatomik bölge seçilmelidir. Endojen 

mikrobiyal flora ile kontaminasyonu önlenmelidir. 

2. Numune uygun teknik ve steril ekipmanla toplanmalıdır. Aseptik teknikler 

uygulanmalıdır. 

3. İnfeksiyonun akut safhasında antibiyotik tedavisi başlanmadan alınmalıdır. 

Başlanmış ise numune yeni antibiyotik dozu verilmeden hemen önce alınmalı ve 

laboratuvar bilgilendirilmelidir. 

4. Numune etkenin canlılığını koruyacak ve çevrenin biyolojik güvenliğini sağlayacak 

bir taşıma kabına aktarılmalıdır. Üzerine hasta adı, soyadı, numunenin adı, 

alındığı tarih ve saat kaydedilmelidir. 

5. Numunenin kaynağı ve/veya özel bölge hem istem formu hem de numune kabı 

üzerinde açık ve doğru olarak tanımlanmalıdır. 

6. Numunenin laboratuvara hızla ulaşması, saklanacaksa saklama koşullarının 

uygun olması sağlanmalıdır. 

7. Numune miktarı yeterli olmalıdır. Aksi halde hatalı negatif sonuçlara neden olur. 

Numunelerin Nakli 

Mikroorganizmalar, numunelerin toplanması, nakli veya saklanması sırasında çoğalır veya 

ölürlerse hastalığı tanımlamadaki önemlerini kaybederler. Uyulması gereken prensipler 

şunları içerir: 

1. Tüm numunelerin nakli hemen hiç beklenilmeden yapılmalıdır. Numune alınırken 

lokal anestezik madde kullanılmış ise bu maddeler antibakteriyel etki 

gösterebileceğinden lokal anestezikle temas süresi kısa olmalıdır. 

2. Herhangi bir nedenle hemen nakledilemiyorsa 2-8 oC’de buzdolabında 

saklanmalıdır. Bazı numuneler bu durumun dışındadır: 

a. Kan kültürü için alınan numuneler laboratuvara hemen nakledilmeli, 

laboratuvara ulaşana kadar oda ısında muhafaza edilmelidir. 

b. Gonokok düşünülen hastalardan laboratuvarla iletişime geçilerek numune 

alınmalıdır. 

c. Beyin omurilik sıvısı (BOS) örnekleri 37 oC’de veya oda ısısında 

bekletilmelidir. 

3. Solunum sistemine ait numuneler bir saat içinde laboratuvara ulaşmış olmalı, 

ulaştırılamıyorsa 2-8 oC’de buzdolabında 24 saat bekletilmelidir. 

4. Gaita örnekleri kültür için transport besiyerine alınmalı, mikroskobik ve paraziter 

inceleme için gaita kabına alınmalı ve 30 dakika içinde laboratuara ulaştırılmalıdır. 

5. Yara ve vücut sıvıları 1 saat içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. 
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10.4. Anaerob Bakteri İnf. Laboratuar Tanısında Uyulması Gereken Kurallar 

 Klinik örneklerden anaerob bakteri izolasyonu, örneğin alınmasına ve 

gönderilmesine bağlıdır. Örneğin normal flora bakterileri ile kontamine olmasının 

önlenmesi, laboratuara en kısa sürede ve usulüne uygun olarak gönderilmesi anaerob 

bakteri izolasyonunda ilk kuraldır. 

 Hasta bakım üniteleri, acil servisler ve klinikler uygun araç ve gereçler ile 

donatılmalı; bunların kullanımları konusunda yeterli bilgi ve açıklamalar yapılmalıdır. 

 Klinisyen laboratuarı bilgilendirmeli, hastanın kliniği durumu ve şüphelenilen 

mikroorganizma konusunda laboratuar çalışanlarını uyarmalıdır. 

Örnek Alınması 

 Anaerob kültür için en uygun örnek iğne veya şırınga kullanılarak alınandır. Doku 

ve biyopsi örnekleri de anaerob kültür için uygundur. Eküvyonla alınan örneklerin az 

materyal içermesi, normal flora üyeleri ile kontamine olma riskinin fazla olması, 

bakterilerin pamuk lifine yapışması ve pamuk liflerinin gram boyamada kaliteyi düşürmesi 

gibi nedenlerle anaerob bakteri infeksiyonlarında eküvyona mecbur kalınmadıkça 

başvurulmamalıdır. Zorunlu hallerde anaerob swab sistemi kullanılabilir. 

Örnek Alma Yöntemleri 

 Abse: Povidone-iodine ile en az 1 dk temas ettirildikten sonra temizlenerek, 

dezenfekte edilen deri yüzeyi iğne veya enjektör ile boşaltılarak abse materyali alınır. 

 Sinüs veya derin yara drenajı: Sinüs veya derin yaradan cerrahi yoldan materyal 

alınableceği gibi deri yüzeyinin uygun bir dezenfektan madde ile temizlenmesinden sonra 

küçük flexible bir kateter ilev aspirasyon sıvısı da elde edilebilir. 

 Dekübitis veya diğer yüzeyel ülserler: Yüzeyel ve tam bir dezenfeksiyondan sonra iğne 

veya enjektör ile yara kenarı ile sağlam dokunun birleştiği yerden aspirasyon mayii alınır. 

Aynı bölgeden küretaj ile örnek elde edilebilir. 

 Akciğer: Akciğer dokusu, trans trakeal aspirasyon, perkütanoz aspirasyon, 

transkütan aspirasyon veya çift lünemli kateter aracılığı ile alınmış bronşial materyal 

kullanılabilir. 

 Kadın genital yollarından örnek alınmasında: Povidone-iodine ile dış genital organlar 

ve serviks dezenfeksiyonu yapıldıktan sonra çift lümenli kolektör veya Pipelle sistemi (Self-

contained transport system) kullanılarak üst genital yollardan örnek toplanmalıdır. Pipelle 

sistemi emme ile uterustan hücresel materyal toplayan bir yöntemdir. Laparoskopi, 

kuldosentez veya cerrahi sırasında alınan materyallerde anaerob kültür için uygundur. 

 Üriner sistem: Suprapubik aspirasyon ile alınan örnek dışındaki materyaller, 

anaerob kültür için uygun değildir. 

Örneğin Nakli 

 Örnek ancak eküvyonla alınabiliyorsa mutlaka içinde anaerob atmosfer bulunan 

bir ortama veya transport besiyerine konmalıdır. Bu şartlarda nakil süresi biraz daha 

uzayabilir. Ama tercih edileni eküvyonun hiç kullanılmamasıdır.  

 Örnekler aşırı sıcak ve soğuktan korunmalı, elde olmayan nedenlerle kültür işlemi 

gecikecek ise nakil besiyerine alınıp oda ısısında saklanmalıdır. 

 Aspirasyon materyali anaerobik taşıyıcı küçük şişelerde gönderilmeli, büyük 

hacimli pürülan materyal, steril tüplere alınmalıdır.  

 Doku örnekleri, biyopsi materyali ve kürete edilmiş örnekler, anaerob nakil sistemi, 

steril tüp veya petri kutusu içinde gönderilebilir. İçinde anaerob atmosfer bulunan plastik 
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torba (Difco ve BBL) nakil için idealdir. Büyük doku parçaları steril kavanoz içinde 

gönderilebilir.  

 

Tablo: Anaerob kültür için kabul edilen ve edilmeyen örnekler 

Bölge Uygun örnekler Uygun olmayan örnekler 

Baş-Boyun 

Yüzeyel temizlik yapıldıktan sonra iğne veya enjektör ile 

alınan abse materyali, Cerrahi olarak alınan biyopsi, 

Aspirasyonun mümkün olamadığı hallerde, cerrahi olarak 

elde edilen anaerob sürüntü örneği 

Boğaz veya nazofarengeal 

sürüntü örneği, Gingival 

sürüntü örneği, Eküvyonla 

alınmış yüzeyel sürüntü 

örnekleri 

Akciğer 

Perkütan AC ponksiyon materyali, Transtrakeal aspirasyon 

örneği, Cerrahi biyopsi örneği, Torakotomi örneği, Cerrahi 

girişim ile alınan anaerob sürüntü materyali 

Balgam, Endotrakeal 

aspirason örneği, 

Bronkoskopi örneği 

Merkezi sinir 

sistemi 

Abse aspirasyon örneği, Cerrahi biyopsi örneği, Cerrahi 

girişim ile alınan anaerob sürüntü materyali 
Aerobik sürüntüler 

Karın 
Periton sıvısı, Biyopsi materyali, Safra kesesi mayii, Abse 

örneği, Cerrahi girişim ile alınan anaerob sürüntü materyali 
Aerobik sürüntü örnekleri 

Üriner sistem Suprapubik aspirasyon ile alınan idrar örneği 
Kateter ile alınan idrar 

örneği 

Kadın genital 

sistemi 

Kuldoskopi örnekleri, Endometrial aspirasyon örnekleri, 

Abse materyali, İntrauterin araçlar (sadece Actinomyces’ler 

için), Cerrahi girişim ile alınan anaerob sürüntü materyali 

Vajinal ve servikal sürüntü 

örnekleri 

Kemik ve 

eklem sistemi 

Aspirasyon mayii, Biyopsi materyali, Cerrahi girişim ile 

alınan anaerob sürüntü materyali 

Eküvyonla alınan yüzeyel 

sürüntü örnekleri 

Yumuşak 

doku 

Aspirasyon mayii, Biyopsi materyali, Dekontamine edilmiş 

derinin derininden alınan aspirasyon örneği 

Deri yüzeyinden veya yara 

kenarından alınan yüzeyel 

materyaller 

Mide ve ince 

barsaklar 
Sadece malabsorbsiyon sendromunda araştırma amacı ile  

Kalın 

barsaklar 

Sadece C. difficile veya C. botulinum’un etken olduğundan 

şüphelenilen durumlarda kültür veya toksin çalışmaları için 

gaita örneği incelenebilir.  

 

 

Tablo: Anaerob bakteri kültürü için örnek tipine göre materyalin laboratuara naklinde 

dikkat edilmesi gereken süreler 

Örnek tipi 
Nakil için en 

uygun süre 
Açıklamalar 

Aspirasyon materyali 

Çok az hacimli (<1.0 ml) ≤ 10 dk Mümkünse küçük hacimli aspirasyon mayii anaerob, 

küçük şişeler içinde nakledilmelidir. Az hacimli (~1.0 ml) ≤ 30 dk 

Büyük hacimli (>2.0 ml) ≤ 2-3 saat 

Büyük hacimli aspirasyon mayii, doku ve biyopsi 

örnekleri veya kürete edilmiş materyaller uygun 

anaerob transport besiyerleri (örneğin Port-A-cul) 

içinde gönderilmelidir. Zorunlu hallerde bu tür 

örneklerde nakil süresi 8-24 saat olabilir. 

Anaerob nakil araçları  ≤ 2-3 saat  

Doku veya biyopsi materyali 

Steril taşıyıcı içinde ≤ 30 dk  

Anaerob torba veya nakil 

araçları içinde 
≤ 2-3 saat 
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10.5. Parazitoloji Laboratuvarı 

DIŞKI NUMUNELERİ İÇİN UYGUN ÖRNEK ALIMI VE TRANSFERİ 

1. Dışkı kuru ve sızdırmaz kaplar içerisine toplanmalıdır. Bu sırada diğer maddeler 

(idrar, toprak, saman v.s.) ile kontaminasyonu (bulaşması) engellenmelidir.  

2. Örnek konulan kapların iyice kapatıldığından emin olunmalıdır. Kapaklar parafilm 

ya da benzeri maddeler ile yeniden sarılmalı ve kaplar plastik torbalara 

konulmalıdır.  

3. Belli ilaçlar dışkı içeriğini değiştirebilir. Bu durumdaki dışkılar muayene için 

alınmamalıdır.  

4. Örnek, herhangi bir ilaç veya madde verilmeden önce alınmalıdır. Ya da örnek ilaç 

etkisi geçtikten sonra toplanabilir. Bu ilaçlara; antiacid, kaolin, mineral yağ veya 

diğer yağlı maddeler, emilmeyen anti-diyare preperatları, baryum yada bizmut (7-

10 gün beklenmeli atılmaları için), antimikrobiyel ilaçlar (2-3 hafta) ve safra kesesi 

boyaları (3 hafta). 

5. Eğer ilk incelemede sonuç negatif çıkarsa örnek alınması tekrarlanabilir. 

Mümkünse en az üç örnek 2-3 gün ara ile alınıp incelenmelidir.  

 

TRICHOMONAS ARANMASI SERVIKAL SÜRÜNTÜ ALMA 

Smear fırçası servikse yerleştirilir ve saat yönünde 5-6 kez çevrilerek sürüntü alınır. 

Mümkün olduğunca fazla döküntü alınmalıdır. Daha sonra fırça en kısa sürede 

Laboratuvara gönderilmelidir. 

 

ENTEROBİUS VERMİKÜLARİS İÇİN SELOFAN BANT YÖNTEMİ: 

Yumurtaları genellikle dışkıda görülmeyen Enterobius vermicularis' in tanısında kullanılan 

selofan band yöntemi tuvalet ya da banyodan önce uygulanmalı; hastanın enfekte 

olmadığını söyleyebilmek için en az 3-4 gün arka arkaya yinelenmelidir.  

İstem yapıldıktan sonra hastaya lam ve selofan bant verilir. Örnek alma yöntemi aşağıdaki 

şekildeki gibidir. 

 
 

DEMODEX FOLLİCULORUM ARANMASI 

Bu yöntem için güçlü yapışkan bir selofan bant üzerine bir damla cyanoakrilat yapışkanı 

damlatılır.  

Bantın bu yüzeyi testin yapılması istenen bölgeye iyice yapışması sağlanır.  

1 dakika kadar kurutulur ve kaldırılarak lam üzerine yapıştırılır.  

Lamla bant arasına ksilen damlatılarak mikroskopta x10 büyütmede incelenerek erişkin, 

larva ve yumurtalar saptanır. 
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10.6. Moleküler Laboratuvarı 

İdrar örnekleri, BOS örnekleri, Peritoneal, Plevral, Sinoviyal Vücut Sıvı örnekleri kültür 

çalışmaları için önerilen şekilde alınarak laboratuvara gönderilmelidir. Laboratuvara 

hemen ulaştırılamayacak örnekler buzdolabında bekletilebilir. Moleküler laboratuvarında 

izolasyon işlemi hemen yapılamayacaksa -20 oC’de, 2 aydan daha uzun süre beklemesi 

gereken örnekler ise -86 oC’de saklanması gerekmektedir. 

 

H1N1 Virüs Moleküler Tanısı için Örnek Alma 

 
1. Ucu pamuklu eküvyon, tüpün içerisinden çıkarılır (Şekil 1). 

2. Nazofaringeal veya nazal sürüntü alınır. 

3. Örnek alındıktan sonra eküvyon, Viral Transport Medium (VTM) (Kırmızı solüsyon) 

içeren steril kapaklı tüp içerisine konulur ve eküvyonun sapı üst kısmından 

kırıldıktan sonra tüpün kapağı kapatılır (Şekil 2). 

4. Diğer bir steril eküvyon tüpün içerisinden çıkarılır. 

5. Bu defa boğaz sürüntüsü alınır, ilk örnek alınan eküvyonun bulunduğu VTM içeren 

tüpe bırakılır ve eküvyonun sapı üst kısmından kırıldıktan sonra tüpün kapağı sıkıca 

kapatılır (Şekil 3). 

 
6. Yani, hastanın hem nazofaringeal/nazal hem de boğaz sürüntü örnekleri FARKLI 

eküvyon çubukları ile alınmış olur ve AYNI VTM’li tüp içerisine konularak gönderilir, 

1 hasta için 1 adet VTM’li tüp ve 2 adet ucu pamuklu eküvyon kullanılır (Şekil 4). 

7. Tüpün üzerine mutlaka hastanın barkodu yapıştırılır (Şekil 5). 

8. Tüp, dik olacak şekilde, bekletilmeden hasta yakını veya sağlık personeli tarafından 

laboratuara ulaştırılır. Uzun süre bekleyecek ise 4-8oC’de saklanmalıdır. 

 

HPV için Servikal Sürüntü Alma 

 Smear fırçası servikse yerleştirilir ve saat yönünde 5-6 kez çevrilerek sürüntü alınır. 

Mümkün olduğunca fazla döküntü alınmalıdır. Daha sonra fırça özel solüsyonu içerisine 

konularak en kısa sürede Mikrobiyoloji Laboratuvarına gönderilmelidir. 
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10.7. Tüberküloz Laboratuvarı 

UYGUN ÖRNEK ALIMI 

Tüberküloz hastalığının yaklaşık %85’i akciğerleri tuttuğundan laboratuvara gönderilen 

örneklerin çoğunluğunu ekspektore veya indüklenmiş balgam, mide açlık sıvısı (MAS), 

bronkoalveolar lavaj sıvısı (BAL), transtrakeal aspirasyon sıvısı, bronşiyal fırçalama örneği 

ve larengeal sürüntü örneği gibi pulmoner örnekler oluşturmaktadır. Pulmoner 

örneklerden sonra laboratuvara en sık gönderilen örnekler idrar, steril vücut sıvıları ve 

doku örneklerdir. Bazen immün yetmezliği olan (AIDS gibi) hastalardan kan ve dışkı 

örnekleri de gönderilebilir. 

 

Balgam 

Ekspektore (hastanın normal şartlarda öksürerek çıkardığı) balgam akciğer 

tüberkülozunun tanısında kullanılabilecek en uygun örnektir. Basil görme şansını 

arttırmak için ideal olan farklı günlerde sabah kahvaltılarından önce toplam 3-4 balgam 

örneğinin toplanmasıdır. En uygunu ayrı kaplarda her gün birer balgam örneği olmak 

üzere üç gün üst üste (ardışık günlerde) alınan toplam 3 örnektir. Her balgam örneği en 

az 3-5 ml hacimde olmalıdır. Bu miktardan daha az çıkarabilen hastaların örnekleri de 

kabul edilip işleme alınmalı fakat sonucun negatif çıkması durumunda rapora ve 

laboratuvar kayıtlarına örnek miktarının az olduğu not edilmelidir. Bakteriyolojisi pozitif 

bir hastanın tedavi takibi için, 2. ay, 5. ay ve tedavi sonunda balgam mikroskopisi/kültürü 

yapılması en uygun takip yöntemidir. 

Direk mikroskopik tanının duyarlılığı örneğin kalitesine, yoğun mikroorganizma 

bulunabilecek bölgelerinin (balgamın kansız, gri-sarı kazefiye kısımları gibi) bilinmesine ve 

tekniğin iyi uygulanmasına bağlıdır. Bu nedenle alınan balgam örneği derin, prodüktif bir 

öksürükle akciğerlerden gelen koyu, eksüdatif materyal olmalıdır. Hasta/hasta yakınlarına 

balgamı ne zaman, nasıl vereceği anlatılmalı, tükürük ve nazofarengeal sekresyonların 

balgam olmadığı ve bu nedenle laboratuvara kabul edilemeyeceği ifade edilmelidir. Ayrıca 

yiyecek artıkları, tükürük ve oral ilaçlarla balgamın kontaminasyonunu önlemek için 

hastaya balgam çıkarmadan önce ağzını suyla çalkalaması gerektiği hatırlatılmalıdır. 

Hastaya uygun balgam örneğini çıkartabilmesi için aşağıdaki gibi talimatlar 

verilebilir: 

 Hastaya üç adet steril örnek kabı veriniz (Aslında hastaya bir kap verip ertesi gün, 

örneği getirdiğinde yeni kabı vermek daha uygundur).  

 Sabah kalkar kalkmaz önce ağzını suyla 2-3 kez çalkala.  

 Örnek kabının ağzını dikkatli bir şekilde aç. Kabın içine ve kapağın iç tarafına 

dokunma. Mümkünse kapak elinde kalsın. Bir yere koyman gerekiyorsa kapağın 

iç tarafı yukarıya bakacak şekilde yerleştir.  

 Derin bir nefes al ve bir süre nefesini tut, sonra derin ve kuvvetlice öksür ve 

balgamını doğrudan kabın içine bırak (Burada hastaya “balgamını kaba tükür” 
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denmemelidir. Balgam ve tükürük farkını tam olarak bilmeyen hastalar yanlışlıkla 

balgam çıkarmadan kaba tükürmektedirler).  

 Kabın kapağını dikkatli bir şekilde ve sıkıca kapat.  

 Bu şekilde üç gün üst üste balgam çıkaracaksın. Her sabah farklı bir kabı kullan.  

Hastalardan balgamı, özellikle klinik ve laboratuvar dışında, açık havada, tenha bir yerde 

ve mümkünse bol güneşli bir ortamda çıkarmaları istenmelidir. Klinik içindeki oda veya 

tuvalet gibi yerlerde hastadan balgam çıkarmasını istemek sakıncalıdır. Ancak özel olarak 

tasarlanmış HEPA filtreli, üst hava ışımalı UV lamba veya UV lambalı hava dezenfektan 

cihazı içeren ve/veya oldukça iyi (bol şekilde) havalandırılan odalarda balgam çıkartılması 

için uygun olabilir. Bu tür odalar mümkünse negatif basınçlı olmalı, buradan koridor ve 

diğer odalara hava kaçışı olmamalıdır. Eğer hasta kendi evinde balgam çıkaracak ise bu 

işlemi, yeteri kadar güneş almayan ve havalandırılamayan karanlık odalar ile tuvalet, 

banyo gibi yerler yerine, yine bol güneş alan bir balkonda yapması gerektiği anlatılmalıdır. 

Balgam çıkaramayan hastalardan indüksiyon yoluyla materyal alınır. Bu amaçla, steril, ılık, 

aerosolize hipertonik tuzlu su (%10’luk NaCl) inhalasyonu yapılır. Bu solüsyon hastaya 

nebulizatör yardımı ile 10-30 dakika kadar derin ve yavaş solutulur, sonra derin ve kuvvetli 

bir öksürük ile balgam alınır. Hastanın bu solüsyonu inhale etmesi ile akciğerleri hem 

öksürme hem de sulu veya incelmiş salgı üretmeye teşvik edecek kadar irrite eder, 

sonuçta elde edilen materyal görünüş olarak balgamdan daha çok tükürüğe benzer. Bu 

nedenle bu örneği laboratuvara gönderirken tükürük zannedilip yanlışlıkla 

reddedilmemesi için istek kağıdına ve örnek kabına “indüklenmiş balgam” olduğu 

belirtilmelidir. Bu örnek en az 10 ml kadar olmalıdır. Musluk suyundaki saprofit 

mikobakteriler yanlış pozitif sonuçlara yol açabileceğinden nebulizatör suyu ile balgamın 

kontaminasyonundan kaçınılmalıdır.  

Hasta hiç bir şekilde balgam çıkaramıyorsa veya koopere değilse; Hastanın durumuna 

göre invaziv yöntemlerle pulmoner örnekler alınmaya çalışılır. Bronkoalveolar lavaj sıvısı, 

transtrakeal aspirasyon sıvısı, bronşiyal fırçalama örneği alınabilir. Bu örneklerin alınması 

hasta ya da ortam koşulları nedeniyle uygun değilse mide açlık sıvısı (MAS) alınıp 

incelenebilir. 

 

Bronkoalveolar Lavaj (BAL) Sıvısı 

Balgam çıkaramayan hastalardan gerekli durumlarda invaziv yöntemlerle de akciğer 

örnekleri alınabilir. Bunlardan biri de bronkoskopi esnasında alınan bronkoalveolar lavaj 

sıvısıdır. Bronkoskopinin bir avantajı da hastanın bronkoskopiden sonraki birkaç günde 

spontan olarak balgam çıkarabilmesidir. Steril bir kaba en az 5 ml alınmalıdır. Musluk 

suyunda yanlış pozitif sonuçlara yol açabilecek saprofit mikobakteriler bulunduğundan 

bronkoskopun musluk suyu ile temasından kaçınmalıdır. Ayrıca bronkoskoplar ile 

hastadan hastaya infeksiyon bulaşı riski olduğundan bronkoskobun fiziksel ve kimyasal 

sterilizasyonuna çok dikkat etmek gerekir. Alınan örnekler en kısa sürede laboratuvara 

ulaştırılmalıdır. Örnek miktarı 1 ml gibi çok az miktarda bile olsa laboratuvar tarafından 
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kabul edilmeli fakat örnek miktarının yetersiz düzeyde olduğu kayıtlara geçirilmelidir. 

Örnek miktarı çok az ise direk olarak Middlebrook 7H9 sıvı besiyerine ekilebilir. 10 ml’den 

fazla ve visköz özellikteki örnekler birkaç tüpe paylaştırıldıktan sonra işlenebilir. Çok sulu 

örnekler ise, örneği konsantre hale getirmek için santrifüj ettikten sonra direkt ekim ve 

mikroskopi işlemlerine alınmalıdır.  

 

Bronşiyal Fırçalama Örneği 

Bronşiyal fırçalama ile elde edilen örnekler direkt olarak Middlebrook 7H9 sıvı besiyeri 

içeren kaplara konulmalı ve en kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır. Bu sıvı besiyeri 

yoksa 2-3 ml steril serum fizyolojik ya da steril distile su içeren kaplara da aktarılabilir.  

 

Transtrakeal Aspirasyon Sıvısı 

Nadir olarak başvurulan ve bazı özel olgularda yararlı olan, invaziv yöntemlerle alınan bir 

örnektir. Enjektörle veya steril kaplar içinde ve mümkün olabildiğince bol miktarda 

gönderilmelidir. 

 

Mide Açlık Sıvısı (MAS) 

Balgam çıkaramayan, koopere olmayan hastalar ile yenidoğanlar ve küçük çocuklarda 

başka yöntemlerle akciğer örnekleri elde edilemiyorsa MAS alınabilir. Mümkün olduğu 

kadar bol miktarda (en az 5-10 ml) gönderilmelidir. MAS örnekleri de balgam örnekleri gibi 

üç gün üst üste, sabah erken saatlerde ve aç karnına alınmalıdır (her gün bir MAS olmak 

üzere toplam üç örnek). Hastanın uyku süresince yutmuş olduğu balgamı elde edebilmek 

için hasta uyandıktan hemen sonra, tercihen hasta yataktan kalkmadan, mide lavajı 

yapılmalıdır. Bu nedenle hastanın bir gün önceden hastaneye yatırılması daha uygun 

olacaktır. Mide sıvısındaki düşük pH (asidik ortam), mikobakterilere zarar vereceğinden 

MAS örneklerinin en kısa sürede nötralize edilmesi gerekir. En iyisi alınan MAS’nın yaklaşık 

100 mg sodyum karbonat (ya da %4’lük NaOH) içeren burgu kapaklı steril kaplara 

aktarılması ve hemen alt üst ederek tozla karışmasını sağlamaktır. Bu mümkün değilse 

hemen laboratuvara gönderilmeli ve kısa sürede işleme alınamayacak ise laboratuvar 

personeli tarafından nötralize edilmelidir. 4 saat içinde nötralize edilmeyen örnekler 

(yalancı negatif sonuçlara yol açabileceğinden) işleme alınmamalıdır. MAS örneklerinde 

sıklıkla saprofit mikobakteriler bulunur ve bunlar yalancı pozitif yayma sonuçlarına yol 

açar. Bu nedenle mümkünse öncelikle indüklenmiş balgam elde etmeye çalışmalıdır. En 

uygunu; indüklenmiş balgam ve indüksiyonu takiben 30 dakika içinde alınacak MAS 

örneğinin birlikte değerlendirilmesidir. 

 

Larenks Sürüntü Örneği 

Eküvyon (pamuklu silgeç) ile alınan sürüntü örnekleri, mikobakterilerin hidrofobik 

özellikte olmalarından dolayı (basillerin pamuktan besiyerine ya da işlem sıvısına geçişi 

güç olduğundan) uygun değildir. Fakat çocuklarda ve balgam çıkaramayan ya da yutan 
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hastalarda diğer yöntemlerle örnek alma şansı yoksa tercih edilebilir. 1 ml kadar serum 

fizyolojik ya da tampon çözeltisi içeren steril kaplarda gönderilmelidir.  

 

İdrar 

Üç gün üst üste (her gün bir idrar örneği), sabah ilk yapılan (dolayısıyla gece uyku süresince 

mesanede birikmiş) idrarın orta akımından elde edilmiş örnekler ile kateterizasyon ya da 

suprapubik aspirasyon ile alınan örnekler kabul edilmelidir. Normal zamanlarda alınan 

idrar seyrelmiş (dilüe) olduğundan bakterinin izolasyon şansını azaltır. Rutin idrar 

kültürüne yönelik aseptik şartlar mikobakteri kültürü için de geçerlidir. Hastaya aşağıdaki 

gibi talimatlar verilebilir: 

 Hastaya üç adet steril örnek kabı veriniz (Aslında hastaya bir kap verip ertesi gün, 

örneği getirdiğinde yeni kabı vermek daha uygundur).  

 Sabah kalkar kalkmaz ilk yapacağın idrarı bu kaba doldurmalısın.  

 Örnek kabının ağzını dikkatli bir şekilde aç. Kabın içine ve kapağın iç tarafına 

dokunma. Mümkünse kapak elinde kalsın. Bir yere koyman gerekiyorsa kapağın 

iç tarafı yukarıya bakacak şekilde yerleştir.  

Bayan hastalar; ürogenital bölgeyi önce sabunlu su emdirilmiş temiz bir bezle önden 

arkaya doğru sil, sonra yine temiz bir bezle önden arkaya kurula. İdrarını bir miktar dışarı 

yaptıktan sonra devamını direkt olarak numune kabına yapmaya devam et (orta akım 

idrarı). Erkek hastalar; penis başını önce sabunlu su emdirilmiş temiz bir bezle merkezden 

çevreye doğru sil, sonra yine temiz bir bezle aynı şekilde kurula. İdrarını bir miktar dışarı 

yaptıktan sonra devamını direkt olarak numune kabına yapmaya devam et (orta akım 

idrarı).  

 Kabın kapağını dikkatli bir şekilde ve sıkıca kapat.  

Hastaya kabın musluk suyu ile temas etmemesi gerektiği hatırlatılmalıdır. Bazı hastalar 

numune alırken herhangi bir sorun yaşadıklarında genellikle kabı ya da kapağını musluk 

suyunda yıkadıktan sonra tekrar kullanma yoluna gitmektedirler. Bu da zaten saprofit 

mikobakteri bulunabilen idrara, musluk suyu ile yeni bakterilerin eklenmesine ve sonuçta 

yalancı pozitifliklerin görülmesine yol açmaktadır. İdrar miktarı en az 40 ml olmalıdır. Eğer 

hasta numuneyi çok erken bir saatte almış ve laboratuvara ulaştırması 30 dakikayı aşacak 

ise örneği kontaminasyonu engellemek için buzdolabında bekletmelidir. İdrar örnekleri 

mümkün olan en kısa sürede işleme alınır. Ertesi güne bekletilmez. Dilüe ve kontamine 

olabileceği için 24 saatlik biriktirilmiş idrarlar, kateter torbasından alınan idrarlar ve 40 

ml’den az olan idrarlar kabul edilmemelidir.  

 

Steril Vücut Sıvıları 

Bu tür örnekler; Plevral sıvılar (plevra sıvısı, torasentez mayi), Perikard sıvısı 

(Perikardiosentez mayii), Peritoneal sıvılar (periton sıvısı, parasentez mayii, asit sıvısı), 

Beyin Omurilik Sıvısı (BOS)’u içerir. Aseptik şartlarda aspirasyon teknikleri ve cerrahi 

yöntemler kullanılarak alınır. Az sayıda mikobakteri içerdiklerinden mümkün olduğunca 
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bol miktarda alınmalıdır (BOS için en az 2 ml diğer sıvılar için en az 10-15 ml). BOS, diğer 

örneklere göre daha sınırlı hacimde (özellikle çocuklarda) alınabildiğinden miktarı ne 

olursa olsun kabul edilmeli fakat laboratuvar kayıtlarına miktarı ve makroskopik 

görüntüsü not edilmelidir. Yapılacak işlemlerin sıralaması örneğin miktarına göre 

belirlenmelidir. Bu tür örnekler enjektörde ya da steril burgu kapaklı kaplarda 

gönderilebilir. Fakat bu örneklerin çoğu fibrinojen içerebildiğinden en iyisi antikoagülan 

(0.2 mg/ml heparin ya da 0.25-0.50 mg/ml SPS (sodium polyanethol sulfonate) içeren 

tüplerde göndermektir. Örnek konulduktan sonra tüpü birkaç kez alt-üst etmelidir. EDTA’lı 

tüpler kesinlikle kullanılmamalıdır. EDTA; çok az miktarda olsa bile mikobakterilerin 

üremesini inhibe etmektedir. Pamuk tıkaç, gazlı bez ve parafilm ile kapatılmış tüpler 

örneğin sızmasına ve/veya kaybına yola açtığından nakil için uygun değildir. Jel içeren 

biyokimya tüpleri örneğin işlenmesi esnasında sorun çıkarabildiğinden tercih 

edilmemelidir. Enjektörde gönderilecek örneklerin zarara uğramaması ve çevreyi 

kontamine etmemesi için mutlaka iğne kapağı sıkıca kapatılmalı ve iğne kapağı ile piston 

enjektör gövdesine flaster ile çapraz bir şekilde sabitlenmelidir. Örneğin gönderileceği 

laboratuvarın tanı yöntemlerine ve laboratuvar donanımına bağlı olarak laboratuvardan 

temin edilecek sıvı besiyerlerine direk ekim de yapılabilir (BACTEC13 A şişesine, 

Middlebrook 7H9 ya da Dubos tween albümin besiyerine). 

 

Abse Örnekleri (Püy), Aspirasyon Sıvıları, Deri Lezyonu ve Yaralar 

Örnek alınacak bölge alkol ile silindikten sonra enjektör ile mümkün olduğu kadar çok 

miktarda (deri lezyonu ve yaralarda örnek mümkün olduğu kadar lezyonun kenarından) 

alınmalı, enjektör içinde ya da steril burgu kapaklı kaplarda gönderilmelidir. Enjektörde 

gönderilecek ise iğne kapağı ve enjektör pistonu flaster ile gövdeye (sızdırmayacak şekilde) 

sabitlenmelidir. Materyal çok az ise eküvyon (swab: pamuklu çubuk) ile alıp steril serum 

fizyolojik ya da transport besiyeri (Middlebrook 7H9 gibi) içinde gönderilmelidir. 

Laboratuvar, sürüntü örneklerini kabul etmeli fakat hasta/hasta yakını ile doktorunu, 

çıkacak negatif sonuçların güvenilir olamayacağı konusunda uyarmalıdır. Kuru swablar 

kesinlikle kabul edilmemelidir. 

 

Doku Örnekleri (Lenf Nodu, Deri ve Diğer Bölgelerden Alınan Biyopsiler) 

Doku parçası, aseptik şartlarda, özellikle kazeöz kısımlardan olacak şekilde 1 gram kadar 

alınmalı ve herhangi bir fiksatif ve koruyucu madde içermeyen burgu kapaklı tüplerde 

gönderilmelidir. Lenf nodunun tamamı ya da bir parçası gönderilebilir. Doku örnekleri; 

gazlı bez, pamuk vb.’ne sarılmamalı ve serum fizyolojik ya da başka bir sıvı içersine 

konulmamalıdır. Alınan biyopsi materyali çok küçük miktarda ise ya da posta ile 

gönderilecek ise en fazla 1-2 ml steril serum fizyolojik içeren kaplara konulabilir. Formalin 

içeren kaplarda gönderilen örnekler ve parafin ile kaplanmış örnekler kabul 

edilmemelidir. Dondurulmuş örneklerde verim düşmektedir. 
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Kan 

Rutin kan alma teknikleri geçerlidir. Yaklaşık 10 ml kan alınır ve SPS (sodium polyanethol 

sulfonate) ya da heparin içeren tüplere aktarılır, kanın antikoagülanla homojen bir şekilde 

temasını sağlamak için birkaç kez alt-üst edilir ve en kısa sürede laboratuvara ulaştırılır. 

SPS mikobakterilerin üremesini arttırdığı için daha uygundur. EDTA’lı tüpler kesinlikle 

kullanılmamalıdır. EDTA; çok az miktarda olsa bile mikobakterilerin üremesini inhibe 

etmektedir. Örneğin gönderileceği laboratuvarın tanı yöntemlerine ve laboratuvar 

donanımına bağlı olarak laboratuvardan temin edilecek sıvı besiyerlerine direk ekim de 

yapılabilir (BACTEC13 A şişesine, 10 ml Isolator tüp vb.).  

 

Gaita 

Tüberküloz tanısında gaitadan yapılan mikroskopi ve kültür işlemleri, klinik yararlanım 

açısından tartışmalı bir konudur. Fakat son yıllarda AIDS hastalarından Mycobacterium 

avium coplex (MAC)’nin sık olarak izole edilmesi nedeniyle önemini korumaktadır. Dışkı 

örnekleri en az 1 gram kadar alınmalı ve steril, tek kullanımlık kaplarda gönderilmelidir. 

Sürgü ya da tuvalet taşına serilmiş plastik poşetten de kaba aktarılabilir. Parafin içeren 

kaplar, yalancı pozitif mikroskopi sonuçlarına yol açabileceğinden kullanılmamalıdır. 

Dondurulmuş örnekler kabul edilmemelidir. 
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10.8. Tüberküloz Lab. Örnek Toplanması, Transferi Ve Saklama Koşulları 

Örneklerin Toplanması 

Steril, tek kullanımlık (disposable), sızdırmayan dayanıklı plastik kaplar tercih edilmelidir. 

Çoğu zaman klinik örneklerden mikroskopi yanında teksif-kültür işlemleri de yapılır. Tüm 

bu uygulamaların aynı kap içerisinde yapılması önemli avantajlar sağladığından toplama 

kapları, bu amaçlara yönelik olarak 50 ml’lik burgu kapaklı, konik tabanlı, yaklaşık 12 cm 

uzunluğunda, 3 cm genişliğinde ve tercihen polipropilen (ticari Falcon ve Granier tüpleri 

gibi) veya polistren malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Şeffaf olması kap içindeki örneğin 

kalitesini göstermesi açısından avantaj sağlar. Ancak güneş ışığı ve UV lamba ışımasından 

korumak gereklidir.  

Örnek enjektöre alınacaksa ve enjektörle gönderilecek ise, herhangi bir sızmaya 

(dolayısıyla bulaşa) ya da örnek kaybına engel olmak için iğne kapağı sıkıca kapatıldıktan 

sonra flasterle çapraz bir şekilde gövdeye sabitlenmelidir. Aynı şekilde enjektör pistonunu 

da gövdeye sabitlemek gerekir.  

Kabın üzerine hastanın adı-soyadı, örneğin türü ile alındığı tarih ve gerektiğinde saati not 

edilmelidir (hasta bilgilerinin sadece kapağa yazılması sakıncalıdır). İstek kağıdına da hasta 

ve örnek ile ilgili gerekli bilgiler not edilmelidir.  

Tanı amaçlı alınan ilk örnek ise, tedavi başlamadan önce alınmış olmalıdır. Birkaç günlük 

ilaç tedavisi bile mikobakterilerin izolasyonunu zorlaştırabilir. Tedavinin takibi açısından 

incelenen örnekler için mutlaka ek bilgiler not edilmelidir.  

Örnek; aseptik koşullarda, kontaminasyonu minimuma indiren en uygun yöntemle 

alınmalıdır.  

Teste uygun olan miktarda alınmalıdır.  

Herhangi bir fiksatif ve koruyucu madde (formalin, balmumu vb.) kullanılmamalıdır.  

 

Örneklerin Transferi  

Hasta ve hasta yakınlarına örneğin zarar görmemesi için nasıl taşınması gerektiği ve ne 

kadar süre içinde laboratuvara ulaştırması gerektiği hakkında bilgi vermelidir. 

Kontaminant bakterilerin ve mantarların üremesini engellemek için örnekler mümkün 

olan en kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır. Örnek, hemen laboratuvara 

gönderilemeyecekse ya da laboratuvarda hemen işleme alınamayacaksa (bu süre 1 saati 

aşacak ise) buzdolabında (2-8 °C) bekletilmelidir (Bazı yöntemlerde kullanılacak kan 

örnekleri hariç). 

 

Örnekleri Saklama Koşulları  

İdeal olanı, toplanan örneklerin en kısa sürede laboratuvara gönderilmesi ve 

laboratuvarda zaman kaybedilmeden işleme alınmasıdır. Bu, çoğu zaman mümkün 

olmamaktadır. Bu nedenle 1 saate kadar işleme alınamayacak numuneler (kan hariç) 2-8 

°C’de (buzdolabında) saklanmalıdır. Mide Açlık sıvısı (MAS) örneği; 4 saate kadar işleme 
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alınamayacaksa (buzdolabında bekletilse bile) mide asitlerinin mikobakterileri 

öldürmemesi için nötralize edilmelidir. Bu amaçla MAS içeren numune kabına yaklaşık 100 

mg sodyum karbonat eklenir, kapağı sıkıca kapatıldıktan sonra 5-6 kez alt-üst ederek MAS 

ile sodyum karbonatın homojen bir şekilde karışması sağlanır. Bu işlemden sonra 

numune yine buzdolabında saklanmalıdır. 

 

Örneklerin Reddedilmesi 

Eküvyon (pamuklu silgeç) ile alınmış örnek; hem kısıtlı materyal sağlaması hem de 

mikobakterilerin hidrofobik özelliklerinden dolayı besiyerine (ya da başka bir işlem 

sıvısına) aktarılmaları güç olduğundan mikobakterilerin izolasyonu için uygun değildir. Bu 

nedenle alınır alınmaz sıvı bir transport besiyerine (Middle brook 7H9) ya da steril serum 

fizyolojik içine konulmalıdır. Bu örnekler, hastadan diğer örneklerin alınması mümkün 

değilse kabul edilmeli fakat negatif sonuç çıktığında, rapora bu yöntemin uygun olmadığı, 

sonucun yalancı negatif olabileceği notu düşülmelidir. Balmumu içeren kaplara alınmış 

örneklerde yalancı pozitif yayma sonuçları çıkabilir. Bu nedenle kabul edilmemelidir. Aksi 

takdirde elde edilmiş pozitif sonucun güvenilir olamayacağı rapora not edilmelidir. 24 

saatlik biriktirilmiş örnekler kontaminasyon riski ve örneğin seyrelmesi nedeni ile kabul 

edilmemelidir. Laboratuvara gelen örnekler kabul kriterlerini taşımıyor ise ya da hasta ve 

örnek ile ilgili bilgiler yetersiz ise; 

Öncelikle durum hakkında hasta ve hasta yakınına ayrıntılı bilgi verilmelidir.  

Mümkünse istemi yapan doktor ile bağlantıya geçip uygun yeni bir örneğin gönderilmesi 

istenmelidir. İşleme alınmayan örnekler 2-3 gün kadar buzdolabında saklanmalıdır. Tekrar 

örnek alınamaması durumunda bu örnekler işleme alınmak zorunda kalınabilir.  

Zor şartlarda alınmış ve tekrarı mümkün olmayan örnekler kabul edilmeli ve uygun 

işlemlerden geçirildikten sonra çalışılmalıdır. Fakat mutlaka hasta/hasta yakını ve 

doktoruna durum hakkında bilgi verilmeli, sonuçların güvenilir olamayabileceği 

bildirilmelidir. Yapılan işlemler hem laboratuvar kayıtlarına geçirilmeli hem de hasta sonuç 

kağıdına not edilmelidir.  
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10.9. Mikoloji Laboratuvarı Uygun Örnek Alımı 

Saç, Deri ve Tırnaklar 

Deri örnekleri alınırken önce lezyonlu bölge %70'lik alkol ile  temizlenir. Alkol ile 

temizleme, lezyona bulaşmış olan çeşitli mikroorganizmaları ve önceden uygulanmış 

olabilecek ilacı uzaklaştırmaya yarar. Deri lezyonlarından kazıntı; steril bisturi ile lezyonun 

kenarından ve -var ise- vezikül tepesinden alınır. 

Tırnak örnekleri; alkolle temizlendikten sonra tırnağın lezyon kısmından bol miktarda 

kazınarak yeni bulaşlı katmanlara ulaşılarak alınmalıdır. Saçlı deri ve saçları tutan etkenler en 

iyi enfekte saçın bazal kısmının kültürü ile izole edilir. Saç, deri ve tırnak örnekleri bir zarfa 

veya steril petri kutusuna konarak laboratuara ulaştırılır. Örnek alımı ve transport için 

eküvyon kullanılması uygun değildir. 

 

Kan 

Kan direkt olarak buyyon içeren şişelere alınabilir. Her 50 ml’lik buyyon için yaklaşık 5ml kan 

kullanılmalıdır. Trypticase soy veya brain heart infüsion (BHI) buyyon kullanılabilir. 

Thioglycolate buyyon önerilmez. 

 

Kemik İliği 

Heparinize bir enjektör içine 0.3 ml kemik iliği aspire edilmeli ve materyal direkt olarak 

laboratuvara gönderilmelidir 

Eksuda, Püy ve Drenaj Materyali 

Örnek steril bir taşıyıcı içinde hemen laboratuvara gönderilmelidir. 

 

Göz 

Fungal göz kültürleri, direkt olarak oftalmolojisi tarafından ekim yapıldığında daha başarılı 

olmaktadır. Korneal kazıntı, platin bir spatula ile C şeklinde kesiler yapılarak besiyerine 

transfer edilir. Kazıntı materyali aynı zamanda temiz lamlar üzerine de yayılmalıdır. 

 

BOS ve Steril Vücut Sıvıları 

Plevra, periton, eklem sıvıları pıhtılaşmanın önlenmesi için heparinli olarak alınabilir. 

 

Solunum Yolu Sekresyonları 

Uygun oral hijyen sağlandıktan sonra (diş fırçalama ve ağzın iyice çalkalanması) sabah ilk 

balgam alınmalıdır. Bakteri ve saprofıtik funguslar kolayca çoğalabileceğinden, 24 saatlik 

örnekler uygun değildir. 

 

Gastrointestinal Örnek  

Gastrointestinal sistemdeki fungal enfeksiyonların çoğunda en iyi tanı yöntemi patolojik 

doku biyopsisidir. 
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Dokular 

Doku örnekleri tecrübeli personel tarafından aseptik koşullarda alınmalıdır. Örnek steril bir 

taşıyıcı içinde hemen laboratuvara gönderilmelidir. Transport gecikecekse, örnek az bir miktar 

steril SF ile kapatılabilir. 

 

İdrar 

Sabah ilk orta idrar örneği, steril bir taşıyıcıya alınmalıdır. 24 saatlik idrar ve kateter 

torbasından alınan örnekler mikolojik çalışmalar için uygun değildir. Örnekler 12-14 saat 4 

°C'de saklanabilir. 

 

Vajinal Sekresyonlar 

Kültür için eküvyonla alınan örnekler, direkt inceleme için yayma preparatlar uygundur. 
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11. SONUÇLARDA KULLANILAN TERİMLER 

11.1. Normal flora 

Alınan örnekte normalde olması gerekenden başka mikroorganizma üremediğini 

gösterir. Örneğin NBF (Normal Boğaz Florası) demek; boğazda normalde olması gereken 

mikroorganizmalardan başka üreme olmadığını göstermektedir. Normal bağırsak florası, 

normal vajen florası normal kulak florası vb. aynı anlamda kullanılmaktadır. 

11.2. Eşik Altı Üreme 

Kantitatif balgam örneklerinde bakteri üremesi <105 olduğu zaman bu terim 

kullanılır. Üreme olan organizmanın enfeksiyon etkeni olmayıp kolonizasyon olduğunu 

ifade eder. 

11.3. Kontaminasyon 

Örneğin uygun bir şekilde alınmadığını ve bulaş olduğunu göstermektedir. Uygun 

şartlarda alınan örnek laboratuvara tekrar gönderilmelidir. 

11.4. Koloni 

Bir bakteriden köken alan ve makroskobik gözlenen bakteri topluluğudur. İdrar 

kültürleri için koloni sayısı bildirilmektedir. Bir ml’de idrarda ne kadar bakteri ürediğini 

göstermektedir. İdrar kültürleri için ml’de 50.000 ve üzeri bakteri tespit edilmesi 

durumunda ileri identifikasyon ve antibiyogram yapılır. Daha aşağı üremelerde 

antibiyogram yapılmaz. 

11.5. Üreme Olmadı 

Patojen ve Patojen olmayan hiçbir mikroorganizmanın üremediğini ifade eder. 

11.6. ARB (Aside ve Alkole Dirençli Basil) 

Genellikle tüberküloz basilini tanımlamakta kullanılır. ARB pozitif olması mutlaka 

tüberküloz hastalığını göstermez, çünkü tüberküloz dışındaki diğer mikobakteriler ve bazı 

mikroorganizmalar da ARB pozitif görülebilirler. ARB (-), (+), (++), (+++), (++++) şeklinde 

sonuç verilmektedir. ARB (+): örnekteki basil miktarının nadir olduğunu; ARB (++++): 

örnekteki basil miktarının çok fazla olduğunu göstermektedir. 
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12. KRİTİK (PANİK) DEĞER BİLDİRİMİ 

Tıbbi laboratuvar testinde, hasta için risk oluşturabilecek durumlarda en kısa zamanda 

hastanın hekiminin bilgilendirilmesini ve ileri tanısal, terapötik ve/veya koruyucu tıbbi 

müdahalenin yapılmasını gerektiren sonuç değerleridir. Kritik değerlerin zamanında ve 

etkin bir şekilde ilgili hekime bildirimi sağlanmalıdır.  

 Mikrobiyoloji laboratuarında numune sonuçları panik değer aralığında 

saptandığında, otomasyon sisteminde uyarı oluşturulur ve klinisyenler tarafından 

görülmesi sağlanır. 

 LBYS üzerinde panik değer bildirimi bölümünden bildirim yapılan kişi ve saat 

bilgileri düzenlenerek kayıt altına alınmalıdır. 

 Anti HIV, Anti HCV sonuçları pozitif olduğunda hastadan tekrar serum örneği 

istenip bunun sonucuna göre klinisyen doğrulama için yönlendirilir.  

Mikrobiyolojik tanıda kritik değer olarak belirlenmiş olan ve kritik değer bildirim 

kurallarına göre raporlanması uygun olan sonuçlar aşağıda belirtilmiştir.  

 

12.1. Hematolojik parametreler 

SUT 

Kodu 
Test Adı 

Numune 

Türü 
Yaş 

Alt 

Kritik 

Değer 

Üst 

Kritik 

Değer 

Birim 

904.290 

Aktive Parsiyel 

Tromboplastin  

Zamanı (aPTZ) 

Plazma Genel - ≥ 150 saniye 

904.610 Fibrinojen Plazma Genel 
≤60 

(≤0.6) 
- 

mg/dL 

(g/L) 

905.320 

Protrombin Zamanı 

(INR (International  

Normalizing Ratio)) 

Plazma Genel - ≥ 5.0  

901.620 Lökosit (WBC) Tam kan Genel ≤ 2 ≥ 100.0 x10(9)/L 

901.620 Mutlak Nötrofil Sayısı Tam kan Genel ≤ 0.5 - x10(9)/L 

901.620 Hemoglobin Tam kan Genel 
≤ 6.0 

(≤ 60) 

≥20.0 

( ≥200) 

g/dL 

(g/L) 

901.620 Trombosit Tam kan Genel ≤ 40 ≥ 1000 x10(9)/L 

902.370 Lökosit sayımı (Manuel) BOS Genel  ≥ 100.0 Hücre/μL 

903.020 Periferik Yayma Tam kan Genel Blast   
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12.2. Mikrobiyolojik parametreler 

 Kan, BOS (Beyin Omurilik Sıvısı), beyin dokusu, amniotik sıvı, oküler sıvı/kornea 

kazıma materyalinde boyama, kültür, PCR, antigen testi ile klinik anlamlı bakteri, 

mantar, parazit veya virus (HIV, A-E hepatit hariç) tespiti,  

 Tüm kültürlerde üreyen VRE (Vankomisin Dirençli Enterokoklar)’ler,  

 Sistemik örneklerin direkt bakısında hif görülmesi ve BOS direkt bakısında maya 

görülmesi,  

 ARB direkt bakı pozitifliği, kültürde M.tuberculosis kompleks veya tüberküloz dışı 

mikobakterilerin üremesi,  

 Moleküler test ile M.tuberculosis kompleks DNA’sının saptanması, duyarlılık testi 

sonucunda direnç saptanması,  

 Moleküler testlerde BOS’da herhangi bir NAT pozitifliği,  

 Kemik iliği yayma veya kültüründe Leishmania sp. görülmesi ile sıtma hızlı tanı testi 

ve ince yayma-kalın damlada plasmodium görülmesi,  

 Serolojik testlerde HIV pozitifliği. 

 Bacillus anthracis, Brucella spp., Burkholderia mallei, Burkholderia pseudomallei, 

Clostridium botulinum, Corynebacterium diphtheriae, Coxiella burnetii, Francisella 

tularensis, Monkeypox virus, Variola virus, Vibrio cholera veya Yersinia pestis gibi 

yüksek patojeniteye sahip mikroorganizmaların tespiti, 

 Dimorfik fungal patojenlerin (Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitidis 

veya Coccidioides türleri ), Cryptococcus neoformans, Cryptococcus gattii veya 

Pneumocystis jiroveci tespitinde  

 Yenidoğanda (<1 ay) Herpes simplex virüs tespiti,  

 Streptococcus agalactiae izolasyonu,  

 Yara (pü) kültüründen S. pyogenes saptanması,  

 İdrarda Legionella antijen pozitifliğinin saptanması,  

 Dışkı kültüründe Salmonella sp., Shigella sp. , Campylobacter sp. izolasyonu ile 

Clostridium difficile Toksin A/B tespiti. 

 



 

 

 


