
TIBBİ BİYOKİMYA BÖLÜMÜ  

Bölümümüz kapsamlı, çok sayıda ileri tetkiklerin yapıldığı bir eğitim hizmet laboratuvarıdır. Her iş 

günü yaklaşık 175 farklı test kendi laboratuvarlarımızda en ileri tekniklerle çalışılmaktadır. İstemi 

nispeten az olup verimliliği düşük kalan bazı testler ise dış laboratuvar hizmet alımı yoluyla 

karşılanmaktadır. Günlük ortalama 7500 numune girişi olmakta ve 35000 civarında test sonucu 

sadece bölümümüz laboratuvarlarından raporlanmaktadır.  

İstenen testlerin %99’u aynı gün sonuçlandırılmaktadır.  

Büyük iş yüküne rağmen, Acil Laboratuvarında ortalama sonuç verme süresi 1 saati geçmemektedir 

(test sonuç verme zamanı ortalaması yaklaşık 55 dakika). Acil laboratuvarında en önemli test olan 

Troponin testi, yüksek duyarlıklı Troponin T olarak yapılmaktadır ve bu akut koroner sendrom 

hastalarında erken tanı konulması bakımından önemlidir. Acilde özellikle bakteriyel ve viral 

enfeksiyonların ayrımına yönelik bir test olan prokalsitonin de, pek çok yerde yapılmasa da 

laboratuvarımızda rutin olarak çalışılmaktadır. Acilde ayrıca kalp yetmezliği değerlendirilmesinde 

kullanılan NT-ProBNP ve pulmoner emboli değerlendirmesinde önemli D-Dimer testleri de bizce 

önemli acil testlerdendir.  

Ankara’da kamu hastanelerinde Radioimmunoassay (RIA) Laboratuvarı sadece bölümümüzde vardır. 

Burada özel nitelikte testler yapılmaktadır (ACTH, 17-OH-Progesteron, 1,25-Dihidroksi Vitamin D, 

Serbest Testosteron, IGF-1, TSH Reseptör Bloke Edici Antikor gibi.) 

Önemli spesifik testler ileri tekniklerle yapılmaktadır. Örneğin: 

 HbA1c, katekolaminler (Metanefrin, Normetanefrin, Epinefrin, Norepinefrin, DOPA ve 

Dopamin), antiepileptik ilaçlar (Fenitoin, Fenobarbital, Karbamazepin) testleri high 

performance liquide chromatography (HPLC) tekniğiyle yapılmaktadır. 

 Protein elektroforezi (serum ve idrar), hemoglobinopati taraması (hemoglobin varyant 

analizi), immünfiksasyon elektroforezi (serum ve idrar) en yeni kapiller elektroforez 

tekniğiyle, alkalen fosfataz elektroforezi jel elektroforezi tekniğiyle yapılmaktadır. 

 Kan sayım (hemogram) sistemleri de son teknoloji flow sitometrik cihazlarla yapılmakta olup, 

klasik kan sayım parametrelerine yeni eklemeler olmuş (NRBC, retikülosit ve retikülosit 

hemoglobini, olgunlaşmamış granülosit gibi) ve periferik yayma standart şekilde otomatik 

olarak yapılmaktadır.  

 Hemostaz laboratuvarında hem in vivo kanama zamanını (pirmer hemostaz), hem de genel 

trombosit fonksiyonlarını yansıtan trombosit fonksiyonu analizörü ise yeni kurulmuş olup, 

kamu hastanelerinde sadece laboratuvarımızda bulunmaktadır.  

 Prenatal tarama laboratuvarımızda ise yıllardan beri yapmakta olduğumuz İkili Test (BetaHCG 

+ PAPP-A) ve Üçlü Testin (Beta HCG + Estriol + AFP) yanı sıra Dörtlü Testin (Üçlü Test + İnhibin 

A) de çalışılmasına başlanmıştır.  

Tüm testler günlük iç kalite kontrol ve aylık dış kalite değerlendirme sürecinden geçmekte ve sonuçlar 

en güvenilir şekilde raporlanmaktadır.  
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