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ÖNSÖZ 

Laboratuvar Test Rehberi, laboratuvar personelinin, kliniklerde çalışan doktorların ve bilgi almak 

isteyen hasta ve hasta yakınlarının genetik hastalıklar değerlendirme merkezi hakkında 

bilgilendirilmesini, laboratuvarın işleyişinin izlenmesini, laboratuvarla ilgili belgelere 

ulaşılabilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 

SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi’ nde 

yürüttüğümüz rutin laboratuvar hizmetlerinin işleyiş sistematiğini, insan kaynaklı materyallerin (kan 

ve doku) analiz edildiği test sistemlerini, analiz öncesi(preanalitik), analiz (analitik), analiz sonrası 

(postanalitik) değişkenlerini, hasta sonuçlarının raporlanmasını, cihazların kontrolü ve bakımları gibi 

tüm laboratuvar işlerini kapsamaktadır. 

SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi’ne; 

samsuneah.saglik.gov.tr web adresimizden veya 0(362) 3111500-7400 telefonumuzdan ulaşabilir, 

öğrenmek istediğiniz bilgileri alabilirsiniz. Merkezimiz sizlere, güvenilir ve zamanında sonuçlar 

vermeyi kendine amaç edinmiştir. 

 

Saygılarımızla 

 

  Genetik Hastalıklar Değerlendirme  

                                                                                                          Merkezi Sorumlusu 

                                                                                                        Uz. Dr. Özlem SEZER 
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1. Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi’ mizin Kuruluş Amacı ve Kapsamı 

Samsun konumu ve bölgesindeki gelişmişliği ile Orta Karadeniz bölgesinin en merkezi ilidir. SBÜ 

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ de etrafındaki illerden (Sinop, Amasya Ordu, Tokat, Çorum) 

ve ilçelerden sürekli hasta çeken bölgenin en büyük kamu hastanesidir.  

SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi, klinik ve 

laboratuvar hizmetlerini SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesi içerisindeki zemin 

kat girişte vermektedir. 

Hasta ve aileleri kendileri başvurabileceği gibi meslektaşlarımız tarafından da bölümümüze 

yönlendirilebilirler. Hasta kabulü “182” den MHRS üzerinden randevu ile olmaktadır. Yeni 

doğanlar, onkoloji ve kanser hastaları ve gebeler randevu almadan da direkt başvurabilmektedirler. 

Yatan hasta konsültasyonları da aynı gün yapılmaktadır. 

Bölümümüzün hedefi; yüksek akraba evliliklerinin olduğu toplumumuzdaki genetik hastalığa sahip 

olan hastaların, klinik tanısını koyabilmek varsa tedavi imkanlarını değerlendirebilmek, ilgili genetik 

analizlerle tanılarını netleştirebilmek ve daha sonra ailelerine prenatal tanı (doğum öncesi tanı) ve 

preimplantasyon genetik tanı (seçici tüp bebek) ile koruyucu hekimlik hizmetlerini sunabilmektir. 

Tanısı konabilen hastaların klinik takip planlarını oluşturmak, riskli aile bireylerine genetik tarama 

testleri sunarak erken tanı ve tedavi olanaklarını sağlamak, genetik danışma vererek aileleri 

hastalıkları hakkında bilinçlendirmek ana hedeflerimizdendir. 

Bölümümüzün amacı; bilimsel verilerin ışığı altında hastalarımıza en iyi kalitede hizmet vermek ve 

genetiğin önemini ön plana çıkarmaktır. 

Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezimizde Klinik genetik hizmetleri polikliniğimizde genetik 

muayene ve genetik danışma hizmetlerinin ve laboratuvar hizmetlerimizin yanı sıra anlaşmalı 

laboratuvarlarımızdan aldığımız uluslararası standartlarda genetik tetkikler ile de yürütülmektedir.  

Referans merkezi olarak hizmet veren merkezimizde, sık görülen genetik hastalıkların yanı sıra nadir 

görülen genetik hastalıklar içinde birçok merkezden başvuru olmaktadır. Bu hastaların aile öyküleri 

ve daha önceki yapılmış tüm tetkikleri incelenerek yapılan klinik değerlendirmeleri sonrası, özgün 

testler için yönlendirilmekte ve kesin tanıya ulaşılmaya çalışılmaktadır. Kesin tanı ile hem hastanın 

takibi hem de ailelerinin prenatal tanı (doğum öncesi tanı) olanakları sağlanmaktadır. 

Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezimiz, hasta hizmetlerini multidisipliner bir yaklaşım 

içinde gerçeklemesini sağlamaktadır. Başlıca, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Perinataloji, Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları, Dahiliye, Hematoloji, Romatoloji, Onkoloji, Nöroloji, Kardiyoloji, Nefroloji, 

Endokrin, Metabolizma, İmmünoloji, Genel Cerrrahi,  Göğüs Hastalıkları, Kardiyovasküler Cerrahi, 

Göz Hastalıkları ve Gastroenteroloji bölümleri ile işbirliği içinde yürütmektedir. Hastalarımız, hem 
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hastanemizdeki hem de çevredeki diğer hastanelerdeki ilgili branşlardan konsültasyonlarla 

başvurabilmekte herhangi bir genetik test için özel laboratuvarlara ya da Ankara, İstanbul gibi 

merkezi illere gitmek zorunda kalmamaktadır. Laboratuvar hizmetlerimiz anlaşmalı 

laboratuvarlarımızdan hizmet alımı şeklinde olduğu gibi özellikli test analizleri bölümümüz 

doktorları tarafından da yapılabilmektedir.  

Hasta gruplarımız ağırlıklı olarak,  

 İnfertilite (kısırlık), Habituel abortus (tekrarlayan gebelik kayıpları), Adet bozuklukları, 

Akraba evlilikleri,  

 Hematolojik ve Onkolojik Kanser olguları, Ailesel meme/barsak kanseri gibi ailesel kanser 

olguları, lösemiler, 

 Mental retardasyon, Frajil X, Dismorfik hastalar, Boy kısalığı, Cinsiyet gelişim anomalileri, 

Doğumsal normal dışı doku ve organ gelişimleri, Kas hastalıkları (Duchenne muskuler 

distrofi, Spinal muskuler atrofi) ve Tanısı konulmamış genetik bir hastalığı olan çocuklar, 

 Daha önce Ailede tanısı konmuş kromozom anomalileri, mikrodelesyon sendromları, Daha 

önce kromozom anomalili bir çocuk olması,  

 Ailede –biyokimyasal ya da DNA testi ile tanı konulabilecek- bir genetik hastalık öyküsü,  

 Kas ve sinir hastalıkları (Nöromuskuler hastalıklar), Nörometabolik, Nörokutanöz ve 

Nörodejeneratif hastalıklar,  

 Genç inme ve kardiyolojik problemleri olan olgular, tekrarlayan derin ven tombüsleri ve 

emboli öyküsü olan Pıhtılaşma bozukluları olan olgular, 

 Ailesel diabet (MODY), Romatolojik hastalıklar (FMF (Ailevi Akdeniz ateşi), Behçet, 

Ankilozan Spondilit), Talasemi, konjenital kalp ve böbrek hastalıkları, Bağ dokusu 

hastalıkları, İskelet displazileri,  

 Ultrasonografide anomali saptanan gebelerden (Fetal malformasyonlar, gelişimsel beyin ve 

kalp, böbrek, iskelet vb. organ anomalileri) ve maternal tarama testlerinde yüksek risk 

saptanan gebelerden oluşmaktadır. 

            İletişim: 0.362. 311 15 00-7400 

            Adres: Kışla, Barış Blv. No:199, 55090 İlkadım/Samsun 

 

2.LABORATUVAR İŞLEYİŞİ 

SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi’ nde 

hastalar ve/veya ilgili numuneler hafta içi 8:00-16:00 saatleri arasında kabul edilmektedir. 

2.1. TEST İSTEM VE GİRİŞLERİ: 

Merkezimize başvuran hastalar; hasta muayene edildikten sonra genetik uzmanımız tarafından 

Bilgilendirilmiş Onam Formu hasta tarafından okunup onaylandıktan sonra, doktorun uygun gördüğü 

test işaretlenerek test istemi yapılır. İlgili personeller tarafından alınan numuneler laboratuvar 

personeli tarafından kayıt altına alınır. 
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Test girişleri için laboratuvar otomasyon sisteminde hasta tetkik giriş sayfası açılır. Burada hangi 

test/testler istenmişse kodu girilerek istek yapılır. İstem formunda hastanın ön tanı veya endikasyonu 

yazılmalıdır. 

Hastalardan alınan test materyalleri veya konsültasyonla gelen test numuneleri merkeze ulaştıktan 

sonra Numune Kabul ve Hasta Kayıt Personeli tarafında teslim alınır. Gerekli ön işlemlerden sonra 

ilgili teknisyen, örnek red/ kabul kriterlerine göre örnek kabulü ya da reddini yapar. 

2.2. ÖRNEKLERİN UYGUN ŞEKİLDE ALINMASI İLE İLGİLİ KURALLAR 

2.2.1. Örnek Alımı Öncesi Testlere Yönelik Ön Hazırlık Kuralları 

•Laboratuvarda çalışılan testler için ön hazırlık gerekmemektedir. 

2.2.2. Örnek Alımı Öncesi Hasta Hazırlık Kuralları 

•Hastadan, Bilgilendirilmiş Onam Formunu okuması ve kontrol ettikten sonra imzalaması 

istenir. 

• Kan örneği için testlere göre uygun örnek tüpü seçimi yapılır, seçilen tüplere barkod 

etiketleri yapıştırılır. 

• Hasta kan alma koltuğunda dinlendirilir. 

• Uygunsuz bir durum yoksa kan alma işlemi gerçekleştirilir. 

2.2.3. Örneklerin etiketlenmesi 

• Alınan tüm örneklere hasta bilgilerinin yazılı olduğu barkod etiketi yapıştırılır. 

• Bu barkodlarda hasta adı soyadı, protokol numarası, barkod dökme tarih ve saati bulunur. 

2.2.4. Örnek Alımı ile İlgili Kurallar 

2.2.4.1. Örneklerin Alınması 

Laboratuvara başvuran hastaların örneklerini en uygun koşullarda almak ve çalışmaya 

hazırlamak amaçlanır. 

A) Kan Örneklerinin Alınması 

(Periferik) Venöz Kan Alımı 

•Kan alımı sırasında hasta yatar ya da oturur pozisyonda olmalıdır, 

•Kan alımı için tercihen üst ektremite venleri seçilmelidir. 

•İğne ucu mümkün olduğu kadar geniş seçilmelidir 

•Turnike kolda 30 sn’den fazla sıkılı kalmamalıdır. 

•Turnike iğnenin damara yerleştirilmesinden sonra çözülmelidir. 
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•Enjektörle kan alımı sırasında kanın tüpe kuvvetli bir şekilde aspirasyonundan 

kaçınılmalıdır. 

•Antikoagülan içeren vakumlu tüplere kan alımı sırasında kanın işaretli çizgiye kadar 

dolmasına dikkat edilmelidir. 

•Antikoagülan içeren tüplere kan alındıktan hemen sonra tüp yavaşça altüst edilerek özenle 

karıştırılmalıdır. Çalkalama işleminden kesinlikle kaçınılmalıdır. 

1)EDTA’lı tam kan 

•Mor kapaklı 2 ml ‘lik K3 EDTA’lı cam tüplere kan alınır. 

• Tüplerin içerisinde pıhtı oluşmaması için kan alınır alınmaz 5-6 kez yavaşça alt üst 

edilerek karıştırılır. 

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

Örnekler çalışılana kadar buzdolabında saklanmalıdır. 

2) Heparinli Tam Kan 

•Kan örneği lityum heparinli yeşil kapaklı tüplere alınır. 

•Kan örneğinin lityum heparin ile karışabilmesi için işaretli çizgiye kadar tam olarak 

doldurulmalı ve 5-6kez çok yavaşça altüst edilerek kanın antikoagülan ile tam teması 

sağlanmalıdır. 

B. Amniyotik Sıvı 

•En az 20 ml amniyotik sıvı alınmalıdır. Siyah contasız enjektör kullanılmalıdır. 

•Örnek hemen laboratuvara ulaştırılmalı ve hemen çalışılmalıdır. Mümkün olmadığı 

durumlarda2-8oC’de en fazla 3 gün saklanabilir. 

C. Koryon Villus Örneklemesi: 

•En az 20 -30 mg koryon villus biopsi örneği alınmalıdır. 

•Örnek steril taşıma besiyeri içeren tüp içerisinde hemen laboratuvara ulaştırılmalı ve 

hemençalışılmalıdır. Mümkün olmadığı durumlarda 2-8oC’de en fazla 3 gün saklanabilir. 

D. Tahliye Materyali: 

Abort materyallerinde gönderilebilecek örnekler: 

•Plasental biopsi: Umblikal orijine yakın bölgeden (fetal kökenli) ve en az 1 cm3 parça 

alınmalı 

•Deri biopsisi: Sırt, bacak veya kalçadan alınan yaklaşık 5mm2 parça alınmalı 

•Kord biopsisi: Yaklaşık 2cm2 parça alınmalı 

•Amnion biopsisi: Umblikal korda en yakın bölgeden en az 2 cm2 parça alınmalı 

Örnek steril taşıma besiyeri içeren tüp içerisinde hemen laboratuvara ulaştırılmalı ve hemen 

çalışılmalıdır. Mümkün olmadığı durumlarda 2-8oC’de en fazla 3 gün saklanabilir. 
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E. Kemik İliği: 

•Yaklaşık 2-3 ml kemik iliği örneği lityum heparinli yeşil kapaklı tüplere alınır. 

•Kemik iliği örneğinin lityum heparin ile karışabilmesi için işaretli çizgiye kadar tam olarak 

doldurulmalıve 5-6 kez çok yavaşça altüst edilerek kanın antikoagülan ile tam teması 

sağlanmalıdır. 

F. Fibroblast Cilt Biyopsisi: 

•En az 1 cm3 biyopsi örneği alınmalıdır. 

•Örnek steril taşıma besiyeri içeren tüp içerisinde hemen laboratuvara ulaştırılmalı ve 

hemençalışılmalıdır. Mümkün olmadığı durumlarda 2-8oC’de en fazla 3 gün saklanabilir. 

G. Parafin blok kesitleri: 

Moleküler testler için; 

•Yaklaşık 15 mg (17μl) parafin bloktan hazırlanmış yaklaşık 10 μm kalınlığında 17 kesit 

hazırlanmalıdır. 

•Örnekler iki ayrı 1,5 ml’lik ependorf tüpüne konularak gönderilmelidir. 

•Örnekler oda sıcaklığında (18-24 C0) gönderilmelidir. 

•Fiksatif kullanılmış örnekler, yetersiz miktardaki numuneler çalışmaya alınmayacaktır. 

Moleküler sitogenetik testler için; 

•FISH testi için parafin blok kesitlerinden yaklaşık 4-6 μm kalınlığında lam üzerine alınmış 

ve formaldehit ile fikse edilmiş kesitler kabul edilecektir. 

•En az 2 lam gönderilmelidir. 

•Örnekler oda sıcaklığında (18-24 C0) gönderilmelidir. 

•Blokların hazırlanması sırasında formaldehit harici fiksatif kullanılmış örnekler, yetersiz 

miktardaki numuneler çalışmaya alınmayacaktır. 

 

 

2.3. ÖRNEKLERİN LABORATUVARA TESLİMİ, KABULÜ, REDDİ VE 

AYRIŞTIRILMASI 

2.3.1. Örnek Teslim/Kabul Alanlarında Ön Değerlendirme 
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Laboratuvara gelen örnekler Numune Kabul Birimi’nde “Birincil Numune Alma El Kitabı” na göre 

kayıt ve kabul işlemleri yapılır. Ayrıca kayıt işlemi sırasında, Numune Kabul “Kabul / Red Kriterleri 

Listesi”ne göre değerlendirme yapar. Kaydı yapılan numuneler, ilgili laboratuvar departmanındaki 

numuneden sorumlu laboratuvar personeline teslim edilir. Bu süreçte numuneler “Numune Kabul / 

Red Kriterleri Listesi”ne göre tekrar gözden geçirilerek laboratuvar teknisyenleri tarafından numune 

teslim alanından teslim alınır. Ön değerlendirmede; SBYS’ den yapılan test isteklerine bakılarak 

örnek kabının uygunluğu, örnek miktarı, etiketleme vb. kontrolü yapılır. Uygun olmayan örnekler 

sistemden ret edilir ve yeni örnek istenir. Ret edilen örnekler “Hatalı Numune İade Tutanağı” ile iade 

edilir. Ayrıca “Hatalı Numune İade Tutanağı” kayıt altına alınır. 

2.3.2. Örnek Ret/Kabul Kriterleri: 

NUMUNE KABUL KRİTERLERİ: 

• İstem formlarında hasta bilgilerinin, istenen tetkiklerin ve numunenin hastadan alındığı tarih 

bilgilerinin eksiksiz yer alması. 

• İstem formlarında kurum bilgilerinin eksiksiz olması. 

• Numunenin uygun tüpte ve yeterli miktarda gönderilmiş olması. 

• Numune üzerinde hasta ad ve soyadının yer alması 

• Uygun zamanda ve koşullarda laboratuvara ulaşmış örnekler 

• Örneğin doğru endikasyonla gönderilmiş olması 

NUMUNE RED KRİTERLERİ: 

• Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması. (İsimsiz numune). 

• Numunenin üzerindeki hasta ad-soyadı ile istemdeki ad-soyadın aynı olmaması. 

• İstenen tetkikler için numunenin uygun olmayan kap, tüp ve swaplara alınmış olması. 

• Numune miktarının yeterli olmaması 

• Numunenin özellikle belirtilen testler için steril kapta toplanmaması. 

• Numunelerin uygun olan süre içerisinde laboratuvara ulaşmaması. 

• Numunenin uygun ısı aralığında taşınmamış olması. 

• Pıhtılaşmış kan örnekleri 

• Örnek tüpleri/ örnek kaplarının hasar görmüş olması 

• İstem kâğıdı ve onam formunun bulunmadığı veya tam olarak doldurulmadığı örnekler 

• Dondurulmuş örnekler (İzole Edilmiş DNA hariç) 
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• Abort ve CVS materyali gibi doku örneklerinin alkol veya formol içerisine alınmış olması 

2.3.3. Ret Edilen Örneklerin İstatistiki Analizi 

SBYS’e kayıtlı, “Hatalı Numune İade Tutanağı” üzerinden çalışılarak, Laboratuvar Aylık 

Hatalı Örnek Takibi yapılır. 

2.3.4. Düzeltici Önleyici Faliyetlerin Başlatılması 

Laboratuvar Preanalitik Dönem Hata ile ilgili örnek alma ve taşıma eğitimleri temel düzeltici 

önleyici faaliyetlerdir. 

2.4. TESTLERİN ANALİZİ 

2.4.1. İnternal kalite kontrol çalışmaları 

İnternal kalite kontrol çalışmaları, ilgili metoda ait “Test Çalışma Talimatı” nda tanımlanmış 

olan kalite kontrol kurallarına uygun olarak yapılır. 

2.4.2. Testlerin çalışılması 

Her test, ilgili “Cihaz Kullanım Talimatı” ve “Test Çalışma Talimatları” doğrultusunda 

çalışılır. 

2.4.3. Panik Değerlerin Bildirilmesi 

Panik değer taşıyan testler; Hematolojik/Onkolojik testler ile doğum öncesi tanı ve 

preimplantasyon tanı için alınan örneklerde (amniyosentez, koryon villus örneklemesi, 

kordosentez, blastomer/trofoektoderm biyopsisi) patolojik sonuçların saptanması durumudur. 

Bu durumlarda patolojik sonuçlar saptandıysa testi isteyen klinisyenle görüşülüp hastanın 

kliniği hakkında daha fazla bilgi alınır ve test sonucu hakkında doktor bilgilendirilerek rapor 

onaylanır. Panik değer bildirimi ilgili hekim ile görüşüldükten kayıt altına alınır ve e-mail 

yoluyla da ilgili doktor ve kurum sonuç ivedilikle gönderilir. 

2.4.4. Eksternal Kalite Kontrol Çalışmaları 

Üyesi olduğumuz eksternal kalite kontrol programının belirlediği takvim günlerinde program 

dahilinde olan testler için eksternal kalite kontrol örnekleri hasta testleriyle birlikte çalışılır. 

Eksternal kalite kontrol çalışmaları “Kalite Kontrol Programı Prosedürü” ne göre yapılır. 

2.5. ÖRNEK SAKLAMA AŞAMASI 

1. Numuneler Test Çalışma Talimatları’nda belirtilen sürelerine ve koşullara göre saklanır. 

2. Moleküler genetik testler için genetik tanı raporu yazılana kadar DNA(-20oC) ve hastaya 

ait EDTA’lı kan örneği (+4oC) uygun şartlarda saklanır. İşlemler tamamlandıktan sonra kan 

numuneleri talimatlara uygun şekilde imha edilir. İşlemler tamamlandıktan sonra kan 

numuneleri “Evrak/Örnek İmha Tutanağı”doldurularak “Atık Yönetim Prosedürü’ne” uygun 
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şekilde imha edilir. Genetik Hastalıklar Tanı Yönetmeliği’nde numune saklama süreleri ile 

igili bir madde bulunmadığından DNA örnekleri raporlamanın ardından uygun şartlarda (-

20oC) 5 yıl süre için saklanacakları pozisyonlara nakledilir. İleri genetik testlerin kurulması 

ihtimali için saklanan numunelere (hasta çocuk, ex hasta çocuk) ait DNA örnekleri süresiz 

saklanır. 

3. Sitogenetik ve moleküler sitogenetik testler için genetik tanı raporu yazılana kadar hastaya 

ait heparinli kan, kemik iliği örneği (+4oC) , doku kültürü yapılan örneklerde bir kültür kabı 

(amniyosentez, koryon villusörneklemesi, cilt biyopsisi, abortus materyali) (37 oC) uygun 

koşullarda saklanır. 

4. Sitogenetik ve moleküler sitogenetik testler için numuneden hazırlanan fiksatif örneği 

genetik tanı raporu yazılana kadar ve rapor verildikten sonra 2 hafta süreyle +4oC’de saklanır. 

Ancak moleküler sitogenetik (FISH) testleri hariç diğer sitogenetik testler için raporlamanın 

ardından Genetik Hastalıklar Değerlendirme Mezkezleri Yönetmeliği, Avrupa Sitogenetik 

Derneği ve Amerikan Genetik Topluluğunca hazırlanan standartlar gereğince hazırlanan 

slaytlar uygun şartlarda (oda sıcaklığında, kuru, nemsiz bir alanda) 5 yıl süre için 

saklanacakları pozisyonlara nakledilir. 

2.6. SONUÇLARIN ONAYLANMASI 

1. Elde edilen bulgular iki uzman tarafından değerlendirilip elektronik ortamda onaylandıktan 

sonra merkez işletim sisteminde ön rapor haline getirilir ve tıbbi genetik uzmanının kontrol 

ve onayına sunulur. 

2. Sonuçlar analiz edildikten sonra SBYS üzerinden sorumlu hekim tarafından onaylanır ve 

onaydan sonra raporlanır. Hataları önlemek amacıyla basılı raporlar tekrar gözden geçirilip 

ıslak imza ile onaylanır. Onaylanan raporlar sekreterlik tarafından ilgili hasta/kurum/doktor 

dikkatine yönlendirilir. 

2.7. SONUÇLARIN RAPORLANMASI 

1. Laboratuvarda çalışılan testler analiz edildikten sonra SBYS üzerinden sorumlu hekim 

tarafında onaylanır ve onaydan sonra raporlanır. Hataları önlemek amacıyla basılı raporlar 

tekrar gözden geçirilip ıslak imza ile onaylanır. Onaylanan raporlar sekreterlik tarafından 

ilgili hasta/kurum/doktor dikkatine yönlendirilir. 

2. Doğum öncesi tanı örneklerinde acil FISH test istekleri 2-3 gün içinde çalışılıp 

onaylanması planlanır. 

3. Laboratuvar sonuç raporlarında hasta Adı Soyadı, Dosya No/Protokol No, TC Kimlik 

Numarası, Yaşı ve Cinsiyeti, Gönderen Hekim, Kurum Adı, Numune Türü, Numune Alma ve 

Kabul Tarihi, Rapor tarihi, Test Adı, Sonuç, Birim, Referans Değerler, Onaylayan doktor 

bilgileri yer alır. 
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5.Panik değer listesinde yer alan sonuçların raporları doktoruna bilgi verildikten sonra acilen 

gönderilir. 

6.Patolojik sonuçlar olası riskleri ve sonuçları hakkında ayrıntılı bilgi verilerek rapor edilir. 

7. Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliği gereğince prenatal (doğum öncesi) tanı 

raporlarında cinsiyet kromozomlarındaki kusurlar ve cinsiyete bağlı hastalıklar dışında 

cinsiyet belirtilmemektedir. 

8. Kullanılan kit, yöntem ve cihaz değişikliğinde hemen güncellenir. Referans aralıkları her 

zaman ulusal ve uluslararası literatürler takip edilerek ve prospektüs bilgileri gözden 

geçirilerek belirlenir ve güncellenir. 

9. Hastalar test sonuçlarını yazılı olarak SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genetik 

Hastalıklar Değerlendirme Merkezi’ne başvurarak ilgili doktor bilgisi dâhilinde genetik 

danışma ile alabilirler. 

10. Genetik tanı mevzuatı gereğince raporlanan hasta verileri (raporlar ve analiz görüntüleri) 

arşivlenerek raporlar ve kayıtlar en az otuz yıl, elektronik kayıtlar yedekleme ile birlikte 

süresiz saklanır.  

Testlere ait, test adı, test kodu, gen adı, yöntem, örnek adı, numune kabı, numune miktarı, 

taşıma koşulları gibi bilgilere İnternet sitemizdeki Genetik Testler bağlantısından 

ulaşabilirsiniz.  

Listede olmayan tetkikler için lütfen merkezimizle irtibata geçiniz. 

AÇIKLAMA 

 

1. Transport Süresi ve Koşullarına Uymayan Numuneler  

2. Dondurulmuş Numuneler  

3. Pıhtılaşmış Numuneler  

4. Hemolize Numuneler  

5. Lipemik Numuneler  
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6. Hiperbilurubinemik Numuneler  

7. Formol İçine Alınmış Numuneler  

8. Alkol İçerisine Alınmış Numuneler  

9. Steril Olmayan Numuneler  

 

 

 

SBÜ SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENETİK HASTALIKLAR 

DEĞERLENDİRME MERKEZİ 

TEST TANITIMLARI 

 

TEST ADI : TRANSLOKASYON (9;22) PCR) 
 

SİNONİM: t(9;22)(q34;q11.2), t(9;22), BCR/ABL füzyonu 

ÇALIŞMA ZAMANI: Hafta içi her gün 

SONUÇ VERME ZAMANI: 20-25 gün 

NUMUNE TÜRÜ: Periferik kan 

NUMUNE KABI: EDTA’lı kan 

NUMUNE MİKTARI: 4 ml 

METOD: Real Time Pcr(RT PCR) 

NUMUNE RED SEBEBİ: Örnek miktarının tüpün üzerinde belirtilen düzeyde olmaması, örneğin pıhtılı 
ve/veya hemolizli olması, uygun tüpte alınmaması 

SAKLAMA ŞARTLARI: Oda sıcaklığı 
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KLİNİK KULLANIM 
ALANI: 

İlk tanımlanan patolojidir. Başta KML olmak üzere ALL ve AML’de de 
gözlenir. Bu üç hastalıkta görülen translokasyonlar birbirinden farklıdır. 
RT-PCR yöntemi ile tüm translokasyon tipleri birlikte görülebildiği gibi 
gerektiğinde 190 ve 210 tipine özgü çalışma yapılabilir. Her tip hastalıkta 
Philadelphia kromozomu varlığı tirozin kinaz inhibitörleri kullanımı için 
endikasyon oluşturmaktadır. Tedaviye yanıt genellikle çok iyidir, ancak 
bazı hastalarda İmatinib’e karşı primer ya da sekonder direnç 
gelişmektedir. Bu durumda ABL geni mutasyonlarına bakılması önerilir 
(bakınız İmatinib direnci) Özellikle takip hastalarında RT-PCR ile bakılması 
önerilmektedir. 
 

 

 

TEST ADI : MTHFR A1298C MUTASYON ANALİZİ 
 

SİNONİM: Metilentetrahintrofolat A1298C 

ÇALIŞMA ZAMANI: Hafta içi her gün 

SONUÇ VERME ZAMANI: 20-30 gün 

NUMUNE TÜRÜ: Periferik Kan 

NUMUNE KABI: EDTA’lı Kan 

NUMUNE MİKTARI: 2 ml  

METOD: Real Time Pcr 

NUMUNE RED SEBEBİ: Örnek miktarının tüpün üzerinde belirtilen düzeyde olmaması, 
örneğin pıhtılı ve/veya hemolizli olması, uygun tüpte alınmaması 

SAKLAMA ŞARTLARI: Oda ısısı 
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TEST ADI : MTHFR C677T MURASYON ANALİZİ 
 
 

SİNONİM: Metilentetrahidrofolat C677T 

ÇALIŞMA ZAMANI: Hafta içi her gün 

SONUÇ VERME ZAMANI: 20-30 gün 

NUMUNE TÜRÜ: Periferik Kan 

NUMUNE KABI: EDTA’lı Kan 

NUMUNE MİKTARI: 2 ml 

METOD: Real Time Pcr 

NUMUNE RED SEBEBİ: Örnek miktarının tüpün üzerinde belirtilen düzeyde olmaması, örneğin 
pıhtılı ve/veya hemolizli olması, uygun tüpte alınmaması 

SAKLAMA ŞARTLARI: Oda ısısı 

 
 
KLİNİK KULLANIM ALANI: 

Metilentetrahidrofolat redüktaz (MTHFR), sistein 
metabolizmasının bir yan ürünü olan homosistein yıkımında 
önemli rol oynayan bir enzimdir.MTFR geninin 677.pozisyonunda 
sitozin yerine timin geçmesiyle birlikte görülen en sık 
poliformizimdir. TT genotipine sahip bireylerde CC genotipine 
göre azalmış enzim aktivitesi ve artmış hemosistein düzeyi 
bulunmaktadır. Bu da miyokardiyal enfarktüs riskinde artış ve 
tekrarlayan düşükler ile ilişkilendirilir. 

TEST ADI : FAKTÖR V LEİDEN MUTASYONU 
 

SİNONİM: Faktör V G1691A Mutasyon Analizi 

ÇALIŞMA ZAMANI: Hafta içi her gün 

SONUÇ VERME ZAMANI: 20-30 gün 

NUMUNE TÜRÜ: Periferik Kan 

NUMUNE KABI: EDTA’lı Kan 

NUMUNE MİKTARI: 2 ml 

 
 
KLİNİK KULLANIM ALANI: 

Metilentetrahidrofolat redüktaz (MTHFR), sistein 
metabolizmasının bir yan ürünü olan homosistein yıkımında 
önemli rol oynayan bir enzimdir. MTHFR geninin 
1298.pozisyonunda adenin yerine sitozin geçmesi ikinci sırada sık 
görülen polimorfizmidir. CC genotipine sahip bireylerde AA 
genotipine göre azalmış enzim aktivitesi ve artmış homosistein 
düzeyi bulunmaktadır. Yüksek homosistein seviyeleri, 
miyokardiyal enfarktüs riskinde artış ve tekrarlayan düşükler ile 
ilişkilendirilir. 
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METOD: Real time Pcr 

NUMUNE RED SEBEBİ: Örnek miktarının tüpün üzerinde belirtilen düzeyde olmaması, 
örneğin pıhtılı ve/veya hemolizli olması, uygun tüpte alınmaması 

SAKLAMA ŞARTLARI: Oda Isısı 

 
 
KLİNİK KULLANIM ALANI: 

Faktör V kanın pıhtılaşmasında görev yapan bir proteindir. Faktör V 
aktivite protein C’nin kofaktörüdür. Leiden mutasyonu FaktörV’i 
kodlayan genin 1691.pozisyonunda Guanin , Adenine dönüşmesiyle 
ortaya çıkar. Bunun sonucunda proteinin 506.pozisyonundaki arjinin 
yerine glisin geçer. Gebelikte pıhtılaşma riskini arttırır. Gebelik 
dönemindeki tromboz riskini Faktör V Leiden mutasyonu heterezigot 
ise 7-10 kat ,homozigot ise 50-100 kat arttırmaktadır. Heterezigot 
Leiden taşıyıcısı olan gebelerde gebeliğin ilk trimesterından sonra 
görülen tekrarlayan gebelik kayıplarının daha sık olduğu 
bildirilmektedir. Tekrarlayan, 50 yaşından önce ve gebelikte venöz 
tromboz geçirenler , ilk trimester sonrası açıklanamayan gebelik 
kaybı öyküsü olanlar ile 50 yaşından önce kalp krizi geçiren ve sigara 
içen kadınlarda Leiden mutasyonu bakılması önerilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

TEST ADI : PROTOMBİN (FAKTÖR II) MUTASYON ANALİZİ 
 
 

SİNONİM: G20210A ,Faktör II G20210A Mutasyon Analizi 

ÇALIŞMA ZAMANI: Hafta içi her gün 

SONUÇ VERME ZAMANI: 20-30 gün 

NUMUNE TÜRÜ: Periferik Kan 

NUMUNE KABI: EDTA’lı Kan 

NUMUNE MİKTARI: 2 ml 

METOD: Real Time Pcr 

NUMUNE RED SEBEBİ: Örnek miktarının tüpün üzerinde belirtilen düzeyde olmaması, 
örneğin pıhtılı ve/veya hemolizli olması, uygun tüpte alınmaması 

SAKLAMA ŞARTLARI: Oda ısısı 
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KLİNİK KULLANIM ALANI: 

Kan pıhtılaşma sürecinde görev yapan Protombin (FaktörII) genindeki 
G20210A mutasyonu kalıtsal trombofili nedenlerinden biridir. Bu 
mutasyon kanda protombin düzeyinin artmasına yol açar ve 
pıhtılaşmaya eğilim yaratır. Protombin gen mutasyonu gebelikte 
tekrarlayan düşükler ve fetal gelişime geriliği riskini arttırmaktadır. 

 

TEST ADI : PAI 
 
 

SİNONİM: PAI 4G/5G 

ÇALIŞMA ZAMANI: Hafta içi her gün 

SONUÇ VERME ZAMANI: 20-30 gün 

NUMUNE TÜRÜ: Periferik Kan 

NUMUNE KABI: EDTA’lı Kan 

NUMUNE MİKTARI: 2 ml 

METOD: Real Time Pcr 

NUMUNE RED SEBEBİ: Örnek miktarının tüpün üzerinde belirtilen düzeyde olmaması, 
örneğin pıhtılı ve/veya hemolizli olması, uygun tüpte alınmaması 

SAKLAMA ŞARTLARI: Oda Isısı 

 
 
KLİNİK KULLANIM ALANI: 

PAI 4G benign allleli, 5G alleline göre yüksek plazma PAI-1 aktivitesi 
ile ilişkilidir. PAI aktivitesinde artış fibrinolitik aktiviteyi inhibe eder. 
Bu durum KAH ve MI için anlamlı bir risk faktörü olan arteriyel ve 
venöz tromboz oluşumunu arttırır. Ancak bu benign varyantın 
saptanmanması için yapılan test, bireyde komplet PAI-1 eksikliği 
tanısına yardımcı olmaz.  

 

TEST ADI : HLA-B51 

SİNONİM: Behçet hastalığı yatkınlığı 

ÇALIŞMA ZAMANI: Hafta içi her gün 

SONUÇ VERME ZAMANI: 20-30 gün 

NUMUNE TÜRÜ: Periferik kan 

NUMUNE KABI: EDTA’lı kan 

NUMUNE MİKTARI: 2 ml 

METOD: Real Time Pcr (RT PCR) 

NUMUNE RED SEBEBİ: Örnek miktarının tüpün üzerinde belirtilen düzeyde olmaması, 
örneğin pıhtılı ve/veya hemolizli olması, uygun tüpte alınmaması 

SAKLAMA ŞARTLARI: Oda Sıcaklığı 
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KLİNİK KULLANIM ALANI: 

Behçet hastalarında daha sık olarak HLA-B51 pozitifliği 
saptandığı bilinmektedir. Ancak bu birliktelik popülasyonlara 
göre farklılık göstermektedir. Behçet hastalığında HLA-B51 
pozitif / HLA-B51 negatif oranı Türkiye’de 13,3, Japonya’da 6,7, 
ABD’de ise 1,3 olarak rapor edilmiştir. Ancak, HLA-B51’in 
hastalığa yatkınlık oluşturmaktan çok hastalığın seyri üzerine 
etkili olduğu bildirilmektedir. HLA-B51 sıklığı posterior üveitli 
ve santral sinir sistemi tutulumu olanlarda daha yüksektir. 
Behçet hastalığı ile ilişkili olan HLA haplotiplerinin HLA-B5101, 
HLAB5102, HLA-B5108, HLA-B5109 olduğu kabul edilmektedir. 
Laboratuvarımızda HLA-B51 pozitifliği istenen bireylerde 
pozitiflik saptandıktan sonra 01-09 arasındaki alellerin 
saptanması için Real time PCR yapılmaktadır. 
 

 

TEST ADI : HLA-B27 

SİNONİM: Ankilozan Spondilit Yatkınlığı 

ÇALIŞMA ZAMANI: Hafta içi her gün 

SONUÇ VERME ZAMANI: 20-30 gün 

NUMUNE TÜRÜ: Periferik kan 

NUMUNE KABI: EDTA’lı kan 

NUMUNE MİKTARI: 2 ml 

METOD: Real Time Pcr ( RT PCR) 

NUMUNE RED SEBEBİ: Örnek miktarının tüpün üzerinde belirtilen düzeyde olmaması, 
örneğin pıhtılı ve/veya hemolizli olması, uygun tüpte alınmaması 

SAKLAMA ŞARTLARI: Oda Sıcaklığı 

 
 
KLİNİK KULLANIM ALANI: 

Bu test, kan örneğinizde beyaz kan hücrelerinin yüzeyinde insan 
lökosit antijeni B27 (HLA-B27)’nin bulunup bulunmadığını belirler. 
HLA-B27 'nin varlığı birkaç otoimmun hastalığa eşlik etmektedir. Bu 
hastalıkların en yaygın olanları ankilozan spondilit (AS)’dir. AS 
hastalarının yaklaşık % 90’ında HLA-B27 pozitiftir. HLA-B27 pozitifliği 
tek başına tanı koydurmaz. Ancak , HLA-B27 ‘nin varlığı Ankilozan 
Spondilite yatkınlığı arttırır. 

 

 

TEST ADI :ÇÖLYAK GENETİK PANELİ 
 

SİNONİM: HLA DR, DQ Tipleme, Çölyak Hastalığı Yatkınlık Analizi 

ÇALIŞMA ZAMANI: Hafta içi her gün 

SONUÇ VERME ZAMANI: 20-30 gün 

NUMUNE TÜRÜ: Periferik kan 

https://labtestsonline.org.tr/understanding/conditions/autoimmune
https://labtestsonline.org.tr/glossary/spondylitis
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NUMUNE KABI: EDTA’lı kan 

NUMUNE MİKTARI: 2 ml 

METOD: Real Time Pcr (RT PCR) 

NUMUNE RED SEBEBİ: Örnek miktarının tüpün üzerinde belirtilen düzeyde olmaması, örneğin 
pıhtılı ve/veya hemolizli olması, uygun tüpte alınmaması 

SAKLAMA ŞARTLARI: Oda Sıcaklığı 

 
 
KLİNİK KULLANIM ALANI: 

HLA-DQA1 Çölyak ilişkili HLA heterodimerlerinin alfa zincirini; 
HLA-DQB1 ise beta zincirini kodlar. Hastalık aşağıdaki durumların 
varlığında ortaya çıkmaktadır: 
- MHC class II antijenleri 
- DQ2 heterodimer varlığı (spesifik HLA-DQA1*05 ve HLA-
DQB1*02 allellerinin varlığında 
oluşur) 
- DQ8 heterodimer (spesifik HLA-DQA1*03 ve HLA-DQB1*0302 
allellerinin varlığında 
oluşur) 
- Glutenli diet 
- Bilinmeyen ek faktörlerin varlığından da söz edilmektedir. 
- HLA DRB1*04 allelinin varlığının da hastalığa yatkınlıkla ilişkili 
olduğu söylenmektedir. 
DQ2 heterodimer varlığı Çölyak hastalığına sahip bireylerin 
%90inda, genel popülasyonda ise %20-30 oranında görülmektedir. 
Bu durumda bu heterodimere ve/veya ek olarak DQ8 
heterodimerine sahip bireylerin yalnızca %2-3' ünde hastalık 
tablosu gelişmektedir. Hastalıkla ilişkili allellerin tamamının 
yokluğunda tanı dışlanması sağlanabilir Ek olarak allellerin kısmi 
varlığında dahi ilgili haplotiplerin yokluğunda ömür boyu Çölyak 
hastalığı gelişme riski  %1’ in altına düşmekte olduğu kabul 
edilmektedir. Bu inceleme, tabloda belirtilen allellerin ve ilişkili 
haplotiplerin varlığını belirli duyarlılık ve özgüllükte test etmekte 
olup, tabloda belirtilmeyen allellerin ve diğer risk belirteçleri 
hakkında bilgi verici değildir. Yalancı negatif/pozitif sonuç olasılığı 
mevcuttur, sonucun mutlaka hastanın klinik bulguları ile birlikte 
değerlendirilmesi önerilir. Genetik danışma verilmelidir. 
 

 

 

TEST ADI :Y KROMOZOM MİKRODELESYON ANALİZİ 

SİNONİM: Mikrodelesyon analizi, Y mikrodelesyonu 

ÇALIŞMA ZAMANI: Hafta içi her gün 

SONUÇ VERME ZAMANI: 30-45 gün 

NUMUNE TÜRÜ: Periferik kan 

NUMUNE KABI: EDTA’lı kan 

NUMUNE MİKTARI: 2ml 

METOD: Dizi Analizi 

NUMUNE RED SEBEBİ: Örnek miktarının tüpün üzerinde belirtilen düzeyde olmaması, 
örneğin pıhtılı ve/veya hemolizli olması, uygun tüpte alınmaması 
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SAKLAMA ŞARTLARI: Oda Sıcaklığı 

 
 
KLİNİK KULLANIM ALANI: 

Erkek infertilitesinin nedenlerinin başında sperm üretimi 
bozuklukları yer almaktadır. Azospermi (sperm üretiminin 
olmaması) olan erkeklerin %10-15’inde ve oligospermi (sperm 
üretiminin az olması) olan erkeklerin %5-10’unda  Y 
kromozomunun AZF bölgesinde kayıp saptanmaktadır. 
Erkeklerde, infertilitenin nedenini açıklamak üzere 
laboratuvarımızda Y kromozomu üzerinde yer alan- AZFa, AZFb, 
AZFc ve AZFd bölgelerinin kaybı saptanmaktadır. 
 

 

TEST ADI : FRAJİL X SENDROMU(PCR) 
 

SİNONİM: FMR1geni CGG tekrar artışı 

ÇALIŞMA ZAMANI: Hafta içi her gün 

SONUÇ VERME ZAMANI: 30-45 gün 

NUMUNE TÜRÜ: Periferik kan 

NUMUNE KABI: EDTA’lı kan 

NUMUNE MİKTARI: 2 ml 

METOD: Dizi Analizi(NGS) 

NUMUNE RED SEBEBİ: Örnek miktarının tüpün üzerinde belirtilen düzeyde olmaması, örneğin 
pıhtılı ve/veya hemolizli olması, uygun tüpte alınmaması 

SAKLAMA ŞARTLARI: Oda Sıcaklığı 

 
 
KLİNİK KULLANIM ALANI: 

Frajil X sendromu tüm toplumlarda mental retardasyonun en önde 
gelen nedenlerinden olup, erkek çocuklar arasında mental 
retardasyon nedenlerinde Down sendromundan sonra ikinci sırayı 
almaktadır. Frajil X sendromlu erkek çocukların %60'ında mental 
retardasyon, büyük kepçe kulak, tipik yüz görünümü, 
makroorşidizm izlenmektedir.Bunların yanısıra, konuşma 
bozuklukları, otistik davranışlar, eklemlerde gevşeklik 
(hiperekstansibilite), mitral kapak prolapsusu, aort dilatasyonu ve 
yenidoğan döneminde konvülsiyonlar da görülmektedir. Bulgular 
kişiler arasında ve hatta aynı aile içinde değişiklik göstermektedir. 
Sendromun kesin tanısı genetik çalışma ile belirlenebilmektedir. 
Moleküler yöntemlerle tekrar dizinlerinin artışının belirlenmesi 
için inceleme yapılmaktadır. Bununyanında, otizm nedenleri içinde 
%1-2 sıklıkta yer aldığı için için başka herhangi bir bulgusu olmasa 
bile otistik hastalarda da yapılması önerilir. 
 

 

TEST ADI : FAMİLYAL AKDENİZ ATEŞİ DİZİ ANALİZİ (FMF) 

SİNONİM: Ailevi Akdeniz Ateşi, AAA genetik analiz, MEFV dizi analizi, FMF genetik 
analiz 

ÇALIŞMA ZAMANI: Hafta içi her gün 

SONUÇ VERME ZAMANI: 30-45 gün 

NUMUNE TÜRÜ: Periferik Kan 

NUMUNE KABI: EDTA’lı Kan 
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NUMUNE MİKTARI: 2 ml 

METOD: Dizi Analizi (NGS) 

NUMUNE RED SEBEBİ: Örnek miktarının tüpün üzerinde belirtilen düzeyde olmaması, örneğin 
pıhtılı ve/veya hemolizli olması, uygun tüpte alınmaması 

SAKLAMA ŞARTLARI: Oda Sıcaklığı 

 
 
KLİNİK KULLANIM ALANI: 

Ülkemizde Familyal Akdeniz Ateşi’nin taşıyıcı sıklığı %20 ve hastalık 

sıklığı 1/1000‘dir. Otozomal resesif kalıtılır. Tekrarlayan ateş, karın 

ağrısı, göğüs ağrısı ve eklem ağrısı atakları yapan bir hastalıktır. Ataklar 

genellikle 24 - 48 saat sürer. Hastalarda ataklar dışında hiçbir belirti 
yoktur. Kesin tanı genetik inceleme ile koyulur. Hastalıktan sorumlu 

olan MEFV geni 10 ekzondan oluşmaktadır. Mutasyonlar genellikle 2. 

ve 10. ekzonlarda oluşur. En sık görülen M694V taşıyan olgularda 

kronik böbrek yetmezliğine yol açan amiloidoz gelişme riski %50 

civarındadır 
 

TEST ADI :JAK2 V617F 
 

SİNONİM: V617F 

ÇALIŞMA ZAMANI: Hafta içi her gün 

SONUÇ VERME ZAMANI: 20-30 gün 

NUMUNE TÜRÜ: Periferik kan 

NUMUNE KABI: EDTA’lı kan 

NUMUNE MİKTARI: 2 ml 

METOD: Real Time PCR (RT PCR) 

NUMUNE RED SEBEBİ: Örnek miktarının tüpün üzerinde belirtilen düzeyde olmaması, örneğin 
pıhtılı ve/veya hemolizli olması, uygun tüpte alınmaması 

SAKLAMA ŞARTLARI: Oda Sıcaklığı 

 
 
KLİNİK KULLANIM ALANI: 

Janus kinase 2 (JAK2) tirozin kinazın somatik V617F mutasyonu 
(JAK2 V617F) tirozin kinaz aktivitesini arttırmaktadır. 
Myeloproliferatif hastalıklarda tanı ve tedavinin belirlenmesinde 
önem taşıyan bu mutasyon, laboratuvarımızda kalitatif real time 
PCR ile saptanmaktadır. 
 

 

TEST ADI : JAK2 EKZON 12 MUTASYONLARI 
 
 

SİNONİM: Jak 2 Ekzon 12 

ÇALIŞMA ZAMANI: Hafta içi her gün 

SONUÇ VERME ZAMANI: 30-45 gün 

NUMUNE TÜRÜ: Periferik kan 

NUMUNE KABI: EDTA’lı kan 

NUMUNE MİKTARI: 2 ml 
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METOD: Dizi Analizi (NGS) 

NUMUNE RED SEBEBİ: Örnek miktarının tüpün üzerinde belirtilen düzeyde olmaması, 
örneğin pıhtılı ve/veya hemolizli olması, uygun tüpte alınmaması 

SAKLAMA ŞARTLARI: Oda Sıcaklığı 

 
 
KLİNİK KULLANIM ALANI: 

Janus kinase 2 (JAK2) tirozin kinazın somatik mutasyonları 
tirozin kinaz aktivitesini arttırmaktadır. Myeloproliferatif 
hastalıklarda tanı ve tedavinin belirlenmesinde önem taşıyan 
JAK2 V617F mutasyonunun negatif olduğu hastalarda JAK2 
ekzon 12’de 537–544. Kodonlarda küçük delesyon veya 
tekli/çoklu baz değişimi mutasyonlarının olduğu 
bildirilmektedir. Bu mutasyonlar genellikle izole eritrositozisli 
olgularda gözlenmektedir. Bu bilgiler ışığında, myeloproliferatif 
hastalık (PV, ET veya PMF) şüphesi ile izlenen ancak JAK2 V617F 
mutasyonu saptanmayan hastalarda ekzon 12 analizi yapılması 
önerilmektedir. Laboratuvarımızda bu mutasyonlar dizi analizi 
ile saptanmaktadır. 
 

 

TEST ADI : FABRY SENDROMU (GLA DİZİ ANALİZİ) 
 

SİNONİM: GLA 

ÇALIŞMA ZAMANI: Hafta içi her gün 

SONUÇ VERME ZAMANI: 30-45 gün 

NUMUNE TÜRÜ: Periferik kan 

NUMUNE KABI: EDTA’lı kan 

NUMUNE MİKTARI: 2 ml 

METOD: Dizi Analizi (NGS) 

NUMUNE RED SEBEBİ: Örnek miktarının tüpün üzerinde belirtilen düzeyde olmaması, 
örneğin pıhtılı ve/veya hemolizli olması, uygun tüpte alınmaması 

SAKLAMA ŞARTLARI: Oda Sıcaklığı 

 
 
KLİNİK KULLANIM ALANI: 

Fabry hastalığı, alfa Galaktozidaz enzim aktivite bozukluğu 
nedeniyle ortaya çıkar. Tüm vücutta progresif lizozomal 
depolanma ile karakterizedir. X’e bağlı kalıtılan hastalığın klasik 
formu, erkeklerde enzim aktivitesinin %1’in altına inmesi sonucu 
ortaya çıkar. Bu nedenle plazma enzim aktivite tayini erkek 
hastalarda ilk tanı seçeneğidir. Bununla birlikte GLA dizi analizi 
ile hastalığın bu tipi için %99 tanı koydurucu işlem 
yapılabilmektedir.  

 

 

 

TEST ADI : CALR EKZON 9 MUTASYONLARI 
 

SİNONİM: Calreticulin, Primer Myelofibrozis, Esansiyel Trombositopeni, 
Philadelphia Negatif Myeloproliferatif Hastalıklar 
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ÇALIŞMA ZAMANI: Hafta içi her gün 

SONUÇ VERME ZAMANI: 30-45 gün 

NUMUNE TÜRÜ: Periferik Kan 

NUMUNE KABI: ETDA’lı Kan 

NUMUNE MİKTARI: 2ml 

METOD: Dizi Analizi (NGS) 

NUMUNE RED SEBEBİ: Örnek miktarının tüpün üzerinde belirtilen düzeyde olmaması, örneğin 
pıhtılı ve/veya hemolizli olması, uygun tüpte alınmaması 

SAKLAMA ŞARTLARI: Oda Sıcaklığı 

 
 
KLİNİK KULLANIM ALANI: 

CALR geni ekzon 9’da somatik oluşan delesyon/insersiyon 
mutasyonları myeloproliferatif hastalıkların (MPD) tanısında önem 
taşımaktadır. Esansiyel Trombositopeni (ET) ile Primer 
Myelofibrozis (PMF) hastalarında %7-10 ve atipik KML olgularında 
%3 oranında mutasyonları görülmektedir. Bu nedenle BCR/ABL, 
JAK2 veya MPL mutasyonu saptanmayan myeloproliferatif 
hastalıklarda CALR ekzon 9 mutasyonlarının varlığının 
araştırılması önerilmektedir. Ayrıca, MPD’de prognozun 
belirlenmesinde de rol oynamaktadır. PMF olgularında, triple 
negatif (JAK2, PML, CALR mutasyonlarının olmaması) sonuç 
alınması kötü prognostik belirteç olarak değerlendirilirken, CALR 

mutasyonu varlığının prognozu iyi etkilediği bilinmektedir. 
Laboratuvarımızda BCR/ABL, JAK2 veya MPL mutasyonu 
saptanmayan myeloproliferatif hastalıklarda yapılması önerilen 
test, dizi analizi ile yapılmaktadır 

 

 

 

 

 

 

TEST ADI : MLP ANALİZİ  
 

SİNONİM: CAMT, Trombopoietin Receptor Geni (TPOR), Konjenital 
Amegakaryositik 
Trombositopeni 
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ÇALIŞMA ZAMANI: Hafta içi her gün 

SONUÇ VERME ZAMANI: 30-45 gün 

NUMUNE TÜRÜ: Periferik kan 

NUMUNE KABI: ETDA’lı Kan 

NUMUNE MİKTARI: 2 ml 

METOD: Dizi Analizi (NGS) 

NUMUNE RED SEBEBİ: Örnek miktarının tüpün üzerinde belirtilen düzeyde olmaması, 
örneğin pıhtılı ve/veya hemolizli olması, uygun tüpte alınmaması 

SAKLAMA ŞARTLARI: Oda Sıcalıklığı 

 
 
KLİNİK KULLANIM ALANI: 

MPL geni, trombopoietin reseptörünü kodlar. Trombopoietin, 
hematopoietik bir büyüme faktörüdür. MPL, 1p34te lokalizedir 
ve 12 egzona sahip bir gendir. Bu genin mutasyonları ile 
Konjenital amegakaryositik trombositopeni ilişkilidir. Bu nadir 
hastalık, infantil dönemde fiziksel anomali olmaksızın izole 
trombositopeni ve megakaryositopeni ile karakterizedir. Kronik 
myeloproliferatif hastalıkların tanısında Ph kromozomu ve 
JAK2V617F mutasyonundan sonra 3. Sırada önem taşımaktadır. 
JAK2V617F mutasyonu negatif olan Esansiyel Trombositozis 
olgularında %3-5 ve Primer Myelofibrozis olgularının %5-8’inde 
MPL geni mutasyonları olduğu bilinmektedir. En sık görülen 
mutasyon, genin 10. Ekzonundaki W515 değişimidir. 
Laboratuvarımızda, periferik kandan elde edilen DNA 
örneklerinde MPL geninin 10. 
ekzonunun dizi analizi yapılmaktadır. 
 

 

 

 

TEST ADI : BRCA 1-2 GEN MUTASYONU 
 

SİNONİM: BRCA1 tüm gen analizi, BRCA2 tüm gen analizi, Meme Kanseri 
Yatkınlık Testi, Ailesel 
Meme Kanseri 
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ÇALIŞMA ZAMANI: Hafta içi her gün 

SONUÇ VERME ZAMANI: 30-45 gün 

NUMUNE TÜRÜ: Periferik kan 

NUMUNE KABI: EDTA’lı kan 

NUMUNE MİKTARI: 2 ml 

METOD: Dizi Analizi (NGS) 

NUMUNE RED SEBEBİ: Örnek miktarının tüpün üzerinde belirtilen düzeyde olmaması, örneğin 
pıhtılı ve/veya hemolizli olması, uygun tüpte alınmaması 

SAKLAMA ŞARTLARI: Oda Sıcaklığı 

 
 
KLİNİK KULLANIM ALANI: 

Genel popülasyon riski %10-12 olan meme kanserinde genel risk 
faktörleri:cinsiyet, yaş, menarş ve menopoz yaşı, nulliparite, meme 
biyopsisinde atipik hiperplazi, obesite, hormon replasmanı, oral 
kontraseptif kullanımı olarak bildirilmektedir. Bunun yanı sıra 
yüksek penetranslı ve düşük penetranslı genler, modifiye edici 
genler ile epigenetik etkenler meme kanserinde önem 
taşımaktadır. Meme kanseri olgularının %10’unun ailesel olduğu 
ve %3.5-6 olguda BRCA1 ve %2-3.5 olguda BRCA2 geni 
mutasyonlarının saptandığı bilinmektedir. Bu majör etkili kanser 
yatkınlık geni taşıyıcılığı önemli risk faktörleri arasında olup ailesel 
meme kanseri olgularının izleminde önemli yer tutmaktadır. Aile 
öyküsü pozitif olan olgularda görece ve efektif riskleri belirleyerek, 
BRCA1 ve BRCA2 mutasyonlarını taşıma olasılığını kestirmek, 
kanser oluşumuna genetik yatkınlık olup olmadığını belirlemek, 
bireyin kendisi için en uygun kararı vermebilmesine ve yaşam 
süresini ve/veya kalitesini maksimize edecek klinik uygulama 
karar sürecine katkıda bulunmayı sağlamaktadır. BRCA1 ve BRCA2 

için tüm gen DNA dizi analizi çift yönlü olarak yapılmaktadır. 
 

 

 

 

TEST ADI :KİSTİKFİBROZİS (CFTR) TÜM GEN DİZİ ANALİZİ 

SİNONİM: CF mutasyonları, CF genetik analiz, CF 

ÇALIŞMA ZAMANI: Hafta içi her gün 

SONUÇ VERME ZAMANI: 30-45 gün 

NUMUNE TÜRÜ: Periferik kan 

NUMUNE KABI: 2 ml 
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NUMUNE MİKTARI: EDTA’lı kan 

METOD: Dizi Analizi (NGS) 

NUMUNE RED SEBEBİ: Örnek miktarının tüpün üzerinde belirtilen düzeyde olmaması, 
örneğin pıhtılı ve/veya hemolizli olması, uygun tüpte alınmaması 

SAKLAMA ŞARTLARI: Oda Sıcaklığı 

 
 
KLİNİK KULLANIM ALANI: 

: Kistik fibrozis en yaygın tek gen hastalığıdır. Kistik Fibrozis 
epitel hücrelerinde ortaya çıkar. Sağlıklı epitel hücrelerinden 
klorid iyonlarının bir artık ürünü olan siklik AMP hücre dışına 
verilir. Fakat bu hastalarda bu olay gerçekleşmez. Bunun sonunda 
anormal yoğunluktaki salgılar nedeniyle; terin fazla tuz içermesi, 
pankreas yetmezliği ve kronik akciğer hastalıkları gelişir. 
Otozomal resesif kalıtılır. Sorumlu gen 7. kromozomda (7q31) 
bulunan CFTR genidir.Çok farklı mutasyonları tanımlanmıştır. En 
yaygın mutasyon 10. exonda bulunan 508. kodonun (3 baz) 
delesyonudur. Laboratuvarımızda CF tanısı için tüm gen dizi 
analizi yapılmaktadır. 
 

 

TEST ADI : BETA TALASEMİ (Beta Globin Geni) Dizi Analizi 

SİNONİM: Talasemi, akdeniz anemisi 

ÇALIŞMA ZAMANI: Hafta içi her gün 

SONUÇ VERME ZAMANI: 30-45 gün 

NUMUNE TÜRÜ: Periferik kan 

NUMUNE KABI: EDTA’lı kan 

NUMUNE MİKTARI: 2 ml 

METOD: Dizi Analizi (NGS) 

NUMUNE RED SEBEBİ: Örnek miktarının tüpün üzerinde belirtilen düzeyde olmaması, 
örneğin pıhtılı ve/veya hemolizli olması, uygun tüpte alınmaması 

SAKLAMA ŞARTLARI: Oda Sıcaklığı 

 
 
KLİNİK KULLANIM ALANI: 

Talasemi kalıtsal bir kan hastalığıdır. Ülkemizde beta talasemi 
taşıyıcılarının ülke çapında sıklığı %2-3'tür. Akdeniz, Ege ve 
Trakya bölgelerinde bu sıklık artar. Kıbrıs'ta talasemi taşıyıcılığı 
%15 civarındadır. Bu hastalıkda kan hücreleri içindeki 
hemoglobin molekülü hatalı olduğu için oksijeni dokulara 
taşıyamaz. Hemoglobinin yapısında bulunan beta globin 
yapımının az ya da bozuk olması sonucu beta talasemi gelişir ve 
organlarda oksijenin azalması sonucu solukluk, halsizlik, çabuk 
yorulma, çarpıntı, gelişme geriliği gibi şikayetler gelişir. 
Hemoglobin molekülünün yapısında yer alan beta globin 
zincirlerinin sentezinden sorumlu olan beta gen kümesi 11. 
kromozom üzerinde bulunmaktadır  

 

TEST ADI : İNFERTİLİTE PANELİ 

SİNONİM:  

ÇALIŞMA ZAMANI: Hafta içi her gün 

SONUÇ VERME ZAMANI: 30-45 gün 
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NUMUNE TÜRÜ: Periferik Kan 

NUMUNE KABI: EDTA’lı Kan 

NUMUNE MİKTARI: 2 ml 

METOD: Dizi Analizi (NGS) 

NUMUNE RED SEBEBİ: Örnek miktarının tüpün üzerinde belirtilen düzeyde olmaması, 
örneğin pıhtılı ve/veya hemolizli olması, uygun tüpte alınmaması 

SAKLAMA ŞARTLARI: Oda Isısı 

 
 
KLİNİK KULLANIM ALANI: 

 

 

TEST ADI :  OTOİNFLAMATUAR PANEL 

 

SİNONİM:  

ÇALIŞMA ZAMANI: Hafta içi her gün 

SONUÇ VERME ZAMANI: 30-45 gün 

NUMUNE TÜRÜ: Periferik Kan 

NUMUNE KABI: EDTA’lı Kan 

NUMUNE MİKTARI: 2 ml 

METOD: Dizi Analizi (NGS) 

NUMUNE RED SEBEBİ: Örnek miktarının tüpün üzerinde belirtilen düzeyde olmaması, 
örneğin pıhtılı ve/veya hemolizli olması, uygun tüpte alınmaması 

SAKLAMA ŞARTLARI: Oda Isısı 

 
 
KLİNİK KULLANIM ALANI: 

Otoinflamatuar hastalıklar sistemik inflamasyon epizodlarıyla 
seyreden, enfeksiyoz ajanın ve otoantikor üretiminin bulunmadığı 
çoğunlukla bebeklik ve çocukluk çağında başlayan temel olarak 
doğal immün sistemin bozukluğu sonucu ortaya çıkan hastalıklar 
grubudur. Klinik inflamasyonun özelliği altta yatan genetik 
bozukluğa göre değişiklik gösterir ve inflamasyon atağı sırasında 
laboratuar incelemelerinde akut faz yanıtını gösteren C reaktif 
protein (CRP), eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) ve serum amiloid 
A (SAA) düzeylerinin artmış olduğu gözlenir (1,2). Son 20 yılda 
otoinflamatuar hastalığa ve değişik klinik özelliklere neden 
olabilecek 30’dan fazla gen bulundu. Ülkemizde AAA sık olarak 
gözlense de otoinflamatuar hastalıklar nadir hastalıklar sınıfında 
yer almaktadır. 

 

TEST ADI :EPİLEPSİ PANELİ 

SİNONİM:  Epilepsi Panel 

ÇALIŞMA ZAMANI: Hafta içi her gün 

SONUÇ VERME ZAMANI: 30-45 gün 
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NUMUNE TÜRÜ: Periferik Kan 

NUMUNE KABI: EDTA’lı Kan 

NUMUNE MİKTARI: 2 ml 

METOD: Dizi Analizi (NGS) 

NUMUNE RED SEBEBİ: Örnek miktarının tüpün üzerinde belirtilen düzeyde olmaması, 
örneğin pıhtılı ve/veya hemolizli olması, uygun tüpte alınmaması 

SAKLAMA ŞARTLARI: Oda ısısı 

 
 
KLİNİK KULLANIM ALANI: 

Laboratuvarımızda epilepsi ile ilişkisi tanımlanmış 145 genin 
incelendiği Epilepsi Genetik Paneli yeni nesil dizi analizi yöntemi ile 
gerçekleştirilmektedir. Genetik Epilepsi panelleri, çeşitli epilepsi 
sendromlarına ve nöbet tiplerine neden olan çoklu genleri içerir. 
Pozitif sonuç, genetik testin epilepsi ile ilişkili bir gende hastalık ile 
ilişkili bir mutasyonu ortaya koyduğunu göstermektedir. Negatif bir 
sonuç, genetik testin, test edilen genlerden herhangi birinde 
hastalık yaratan bir mutasyonu bulamadığını gösterir. Bununla 
birlikte, bu, epilepsi tanısını dışlamadığı gibi epilepsinin genetik bir 
nedeni olmadığını da göstermez. Asemptomatik bir birey, epilepsili 
bir aile bireyinde tanımlanan bir mutasyon için negatif ise, sonuç 
"gerçek negatif" olarak düşünülür. Bu, bireyin ailesel epilepsi 
sendromu için genetik risk taşımadığını gösterir. Hastalığa neden 
olan mutasyon bulunan hastaların yaklaşık üçte birinde; genetik 
test sonuçlarının, tedaviyi belirleyici olduğunu gösteren yayınlar 
bulunmaktadır. Örneğin, SLC2A1 geninde bir mutasyona sahip olan 
çocukların, glikoz taşıyıcı-1 proteinde kusurları vardır ve bu da 
glikozu beynin içine ve dışına taşır. Bu çocuklar nöbetleri hemen 
hemen durdurabilen yüksek yağ içeren ketojenik diyetle tedavi 
edilebilir. Başka bir örnek POLG mutasyonlarıdır. Bu mutasyonu 
taşıyan hastalarda valproik asidi kullanımından kaçınılması 
önerilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

TEST ADI : İNFERTİLİTE PANELİ (KADIN NGS [36 Gen] /ERKEK NGS [38 Gen]) 

SİNONİM: - 

ÇALIŞMA ZAMANI: Hafta içi her gün 
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SONUÇ VERME ZAMANI: 3-4 ay 

NUMUNE TÜRÜ: Periferik kan 

NUMUNE KABI: EDTA’lı tüp 

NUMUNE MİKTARI: 2 ml  

METOD: DİZİ ANALİZİ (NGS) 

NUMUNE RED SEBEBİ: Yanlış tüpe alınmış, dondurulmuş örnekler 

SAKLAMA ŞARTLARI: Oda sıcaklığı 

 
 
KLİNİK KULLANIM ALANI: 

 
Kadın/Erkek İnfertilitesinde genetik etyolojiyi belirlemek için kadın 
36 gen / erkek 38 gen içeren panel çalışılmaktadır.  

 


