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İÇİNDEKİLER:
-DOKU TİPLEME LABORATUVARI TANITIMI
-DOKU TİPLEME LABORATUVARI TEST İSTEM VE KAYIT
-TABLO: DOKU TİPLEME LABORATUVARI TESTLERİ ve KODLARI
-DOKU TİPLEME LABORATUVARI KAN ÖRNEKLERİNİN ALINMASI
-DOKU TİPLEME LABORATUVARI ÖRNEKLERİN TAŞINMASI
-DOKU TİPLEME LABORATUVARI ÖRNEKLERİN KABULÜ
-DOKU TİPLEME LABORATUVARI ÖRNEK RED KRİTERLERİ
-DOKU TİPLEME LABORATUVARI TESTLERİNİN ÇALIŞILMASI
-ÖN HAZIRLIK İŞLEMİ GEREKTİREN TESTLERE AİT BİLGİLER
-DOKU TİPLEME LABORATUVARI SONUÇLARININ
SÜRELERDE VERİLMESİ VE REFERANS ARALIKLARI

TANIMLANMIŞ

-DOKU TİPLEME LABORATUVARI TESTLERİ
-DOKU TİPLEME LABORATUVARINDA ÇALIŞILAN AKIM SİTOMETRİ
TESTLERİ

KISALTMALAR
DTL
HLA
SSP
SSO
PCR
PRA
LSA
HBYS
DSA

DOKU TİPLEME LABORATUVARI
HUMAN LEUKOCYTE ANTİGEN
SEQUENCE SPESİFİC PRİMER
SEQUENCE SPESİFİC OLİGONUCLEOTİDE
POLYMERASE CHAİN REACTİON
PANEL REAKTİVE ANTİBODY
LUMİNEX SİNGLE ANTİGENE
HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ
DONÖR SPESİFİK ANTİKOR
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ADRES:
Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Araştırma Binası 2.kat, 06010,Etlik,Ankara, Türkiye
Akım Sitometri Laboratuvarı: 0312 304 43 37
DokuTiplemeLaboratuvarı:03123044340

Doku ve organ nakli için hastanın ve verici adayının immünolojik yönden uygun olup
olmadığının değerlendirildiği, nakil sonrası meydana gelebilecek red reaksiyonlarının takip
edildiği ve bazı hastalıkların tanısını destekleyen testlerin (doku tipleme testleri, antikor tarama
testleri, çapraz uygunluk testleri, yatkınlık testleri) yapıldığı laboratuvardır. Bu amaçla hasta
(alıcı) ve verici adaylarının numunelerinden (kan, doku) elde edilen DNA, hücre veya serum
ile testler yapılmakta, arta kalan materyaller uygun laboratuvar koşullarında saklanarak
gerektiğinde yeniden kullanılmaktadır.

Organ Transplantasyonu :
Doku ve organ naklinde hasta (alıcı) ve verici adayının immünolojik yönden uygunluğu ve
yapılan işlemin başarısı, doku ve organları oluşturan hücrelerin yüzeylerindeki “İnsan Lökosit
Antijenleri” (Human LeukocyteAntigen: HLA) olarak adlandırılan moleküllerin mümkün
olduğu kadar birbirine benzemesi (HLA uygunluğu) ile yakından ilgilidir. Bu moleküllerin
belirlendiği testlere “doku tipleme testleri” denir. Her birey ebeveynlerinden kendilerine eşit
şekilde geçen HLA tipini taşımaktadır. Bu nedenle aile içerisinde ve kan bağı olan akrabalar
arasında hasta ile HLA uygunluğu olan verici adayı bulma şansı, akraba olmayanlara göre daha
fazladır. Ancak akrabalar arasında uygun verici adayı bulunamaması durumunda, hastanın doku
tipleme test sonuçları ile ulusal ve uluslararası kaynaklara müracaat edilerek verici adayı
taraması yapılmaktadır.
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DOKU TİPLEME LABORATUVARI TEST İSTEM VE KAYIT
Hasta/donör lg l pol kl n ğe başvurduktan sonra, lg l bölümün hasta kabul b r m tarafından
hasta/donöre a t k ml k ve adres b lg ler Hastane B lg Yönet m S stem (HBYS)’ ne
kayded lerek b r dosya numarası ver l r. Hastane çer s ndek tüm şlemler bu dosya numarası
le yapılmaktadır. İlg l b r m n sorumlu doktoru tarafından hasta / donör değerlend r lerek,
HBYS üzer nden Doku T pleme Laboratuvarına (DTL) a t test stemler yapılır.

DOKU TİPLEME TESTLERİ
TEST ADI
1

HLA-A,B,C (Moleküler Düşük Çözünürlükte,PCR,SSO)

2

HLA-DR,DQ (Moleküler Düşük Çözünürlükte,PCR,SSO)

3

HLA-A,B,C (Moleküler Düşük Çözünürlükte,PCR,SSP)

4

HLA-DR,DQ (Moleküler Düşük Çözünürlükte,PCR,SSP)

5

HLA-A,B,DR (Moleküler Düşük Çözünürlükte,PCR,SSP)

6

Sitotoksisite (Seroloji-CDC LCM) Panel

7

Sitotoksisite (Akım Sitometri-FC LCM) Panel

8

Panel Reaktif Antikor Tarama( Sınıf-I Tarama ,Sınıf-II Tarama)

9

Panel Reaktif Antikor Sınıf-I Tanımlama

10

Panel Reaktif Antikor Sınıf-II Tanımlama

11

Donör Spesifik Antikor (DSA)

12

LSA-1 (Single Antijen Tanımlama Sınıf-I)

13

LSA-1 (Single Antijen Tanımlama Sınıf-II)

Hasta/donör Doku T pleme Laboratuvarı (DTL) Örnek Kabul B r m ne g der. HBYS üzer nde
stem yapılmış olan lg l testler n kayıtları kontrol ed l r. S stem üzer nden çalışılması stenen
testlere uygun olarak hazırlanmış,hasta b lg ler ,barkod numarası, stem yapan b r m, stem
yapılan test grubu,örnek kayıt tar h ve örnek alınacak test tüpü b lg ler bulunan barkod,
hastaya/donöre ver lerek,örnek alma b r m ne yönlend r l r.
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Örnek alma biriminde“DTL Laboratuvarı Testleri İçin Kan Alım Talimatı‘’ doğrultusunda
hasta/donör örnekleri alınır. Örneklerin“DTL Laboratuvarı Örnek Kabul ve Kontrol
Talimatı”doğrultusunda değerlendirilerek kabulü yapılırveya“Doku Tipleme Laboratuvarı
Numune Red Kontrol Kriterleri Talimatı”doğrultusunda örnek reddedilir. Alınan örnekler,
“Numunelerin Toplanması Ve Güvenli Taşınması Talimatı” doğrultusunda laboratuvara teslim
edilir.Canlıdan böbrek nakl
hasta,ver c s

düşünülen ve S totoks s te (Cross Match) test

stenen

le kan vermeye gel r. Böbrek nakl hastalarının kan örneğ , d yal z önces

alınmalıdır.

DOKU TİPLEME LABORATUVARI KAN ÖRNEKLERİNİN ALINMASI



Örnek alacak personel tarafından barkod üzer nde kayıtlı s m le örnek alınması ç n
gelen hasta/donör ç n k ml k b lg ler doğrulaması yapılır.
 Tüm şlemlerde ster l, b r defa kullanılıp atılan ğne ve enjektör kullanılır. Kullandıktan
sonra kes c –del c alet çöp kutusuna atılmalıdır.
 Hastaya yapılacak şlem hakkında b lg ver l r.
 Her k kol antekub tal bölge ncelenerek,venler n daha bel rg n olduğu ekstrem te
bel rlen r.
 Örnek alan k ş önlük ve eld ven g ymel d r.
 D rseğ n 3-4 parmak üstünden turn ke bağlanır.
 Vene g r lecek nokta merkez olmak üzere,en az 3-4 cm çapında b r da re büyüklüğünde
alan merkezden çevreye doğru ant sept k solüsyon le s l n r.
 Kan alınacak alan dezenfekte ed ld kten sonra tekrar palpe ed lmez.
 Damara g r lecek bölgeden ster l ğne veya vakumlama s stem le kan lg l tüplere (mor
kapaklı EDTA’lı tüp,kırmızı kapaklı düz b yok mya tüpü,sarı kapaklı ACD’l tüp
g b )yeterl m ktarda kan alınır.
 HLA doku t pleme testler ç n;1 adet ETDA’lı tüp,
 PRA testler ç n 1 adet kırmızı kapaklı düz b yok mya tüpü,
 S totoks s te(Cross Match) testler ç n;Alıcıdan,1 adet kırmızı kapaklı düz b yok mya
tüpü ve 2 adet sarı kapaklı ACD’l tüp,donörden se 2 adet sarı kapaklı ACD’l tüp, 1 adet
ETDA’lı tüp
 Mor kapaklı EDTA’lı tüplere kan alındıktan sonra 1-2 kez alt üst ed lerek kanın EDTA
le karışması sağlanır ve pıhtılaşma önlen r.
 Sarı kapaklı ACD’l tüplere kan alındıktan sonra tüpler1-2kez yavaşça alt-üst ed lerek
karıştırılır.
 Yeterl m ktarda kan alındıktan sonra turn ke çözülür.
 Enjektörün yönü değ şt r lmeden damardan çıkılır ve damara g r ş yer üzer ne kuru b r
pamuk le 2-3dak ka basınç yapılarak,ster l bant le kapatılır.
 Kanın alımı sırasında kanın dökülmes veya sıçraması g b kontam nasyona yol
açab lecek durumlarda, r skl zem n%10luk sodyum h poklor d le tem zlenmel d r.
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Çalışmalarımız ç n hücreler n canlı kalması ve hücre yapılarının bozulmaması
gerekt ğ nden, enjektöre örnek alınırken ve örnek tüpler ne aktarılırken yavaş
aktarılması,EDTA lı ve ACDl örnek tüpler ne alınan kanların aktarıldıktan sonra
yavaşça alt üst ed lmes gerekmekted r.
Örnekler n beklet lmeden laboratuvarımıza uygun transfer koşulları sağlanarak
gönder lmes gerekmekted r.’’Numuneler n Toplanması ve
Güvenl Taşınması
Tal matı’’

(Mor kapaklı) EDTA’lı tüp

(Kımızı kapaklı) Düz tüp

(Sarı kapaklı) ACD’l tüp

Kadavra Çalışmaları İç n;
Örnekler n hastadan alınmasını tak ben Doku T pleme Laboratuvarına götürülmes n
sağlamak örneğ alan hek m/hemş re/tekn syen n;örnek laboratuvara gönder lene kadar
hastadan örnek alma ve saklama koşullarına uygun şartlarda tutulmasını
sağlamak,görev d r.
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DOKU TİPLEME LABORATUVARI ÖRNEKLERİN TAŞINMASI
Tüm b yoloj k örnekler n taşınması sırasında uyulması gereken önlemler;
 Tüm b yoloj k örnekler enfeks yöz kabul ed lmel ve gerekl koruyucu önlemler
alınmalıdır.Taşıma şlem sırasında personel koruyucu eld ven g ymel d r.
 Örnekler n taşınması sırasında personele ve çevreye bulaşı önlemek ç n taşıma şlem
azam d kkat göstererek yapılır.
 Taşıma şlem ç n üzer nde b yoloj k tehl ke şaret bulunan ve örnekler n tamamı ç n
uygun taşıma konteynırı seç lmel ve personel n kan ve doku le teması engellenmel d r.
 Örnek kapaklarının sıkıca kapalı olduğundan em n olunmalıdır.
 Örnek kapları taşıma koyteynırına dökülmey engelleyecek şek lde yerleşt r lmel d r.
 Taşıma sırasında taşıma konteynırının kapağı kapalı olmalıdır.Sert ve an hareketlerden
kaçınılmalı,örnekler n çalkalanmamasına d kkat ed lmel d r.
 Kan örnekler b r saat geçmeden, oda sıcaklığında ve uygun taşıma konteynırında
(termos,buz kalıbı bulunan kap vs.) laboratuvara ulaştırılmalıdır.

DOKU TİPLEME LABORATUVARI ÖRNEKLERİN KABULÜ



Örneklerlaboratuvaraörnekkabul b r m nden kabuled l r.
Örnekler n “DTL Laboratuvarı Testler İç n Kan Alım Tal matı’’ve “Numuneler n
Toplanması ve Güvenl Taşınması Tal matı” doğrultusundauygunluğukontroled l r.
 Gönder len numunen n stem formu yada HBYS’de hasta / donörün adı soyadı,dosya
numarası,TC k ml k no, yaşı,c ns yet ,varsa donörün yakınlık dereces ,tetk k steyen
doktorun adı-soyadı,görev , hastanın kurumu,örnek
stem tar h ,örnek türü
b lg ler n ,hasta/donörün kl n k b lg ler açıkça bel rt lmel d r.
 DTL stem formu veya hastane b lg yönet m s stem (HBYS)üzer nde bulunan b lg ler
le örnek üzer nde bulunan b lg ler karşılaştırılır.
 İstenen tetk ğ n uygun örnek tüpü çer s ne alınıp alınmadığı ve örnek m ktarının
yeterl l ğ kontroled l r.
DokuT pleme Laboratuvarı’nda çalışılan testler ç n gerekl tüpler
HLA testler ç ngerekl olanörnekm ktarları;
Hastadanvever c den1adet 10 ml ETDA’lı tüp ç ne alınmış per fer k kan örneğ gerekl d r.
S totoks s te (Cross-match) çalışmaları ç n örnek m ktarları;



Ver c den 2adet 10 ml ACD l tüp ç ne alınmış per fer k kan örneğ gerekl d r.
Hastadan1 adet 7 ml kırmızı kapaklı düzb yok mya tüpü ve 2 adet 10 ml ACD l tüp
ç ne alınmış per fer k kan örneğ gerekl d r.

Panel Reakt f Ant kor Testler ç n örnek m ktarları;
Hastadan 7 mlkırmızı kapaklı düz b yok mya tüpü ç ne alınmış per fer k kan örneğ gerekl d r.
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Kadavra Çalışmalarında Doku T pleme Ve S totoks s te (Crossmatch) testler ç n;




Ver c den2adet 10 mlACD ‘l , 1adet 10 ml ETDA ‘lıtüpe alınmış per fer k kan örneğ
Ver c den en az 3 lenf nodu (mümkün olduğunca yağ dokudan arındırılmış olmalı kültür
medyumuna konularak muhafaza ed lmel )
 Ver c den en az 2x4 cm boyutlarında dalak parçası (kültür medyumuna konularak
muhafaza ed lmel )
 Alıcı serumu(hemol zl olmayan)ayrılab lecek m ktarda 8-10ml kırmızı kapaklı düz
b yok mya tüpü per fer k kan laboratuvara let lmel .
 Ver c serumu (hemol zl olmayan) ayrılab lecek m ktarda 8-10 ml kırmızı kapaklı düz
b yok mya tüpü per fer k kan laboratuvara let lmel .
Örnek redd yapılan durumlarda yen lenmeyen veya olumsuzluğu g der lmeyen örneklerle lg l
laboratuar sorumlu tutulamaz. Gerekl şartların uygunluğu durumunda örnek HBYS üzer nden
kabul ed l r. Kabul ed len örnekler ön şleme tab tutulduktan sonra çalışılacak test grubuna göre
ayrılır.

Laboratuvara ulaşmayanve/veyahasarlanmışörneklerde;
•Laboratuvar personel , gün ç nde ve çalışma günü sonunda HBYS üzer nden stem yapılmış,
kayda geçm ş ama laboratuvara ulaşmamış örnekler tak p eder.
•Öncel kle hastanın örneğ n n alınıp alınmadığı HBYS üzer nden tak p ed l r.
Hasta/donör örnek verm ş se örneğ n alındığı b r m aranarak b r m yetk l s le örneğ n o
b r mde olup olmadığı kontrol ed l r.
•Örnek var se;uygun koşullarda “DTL Testler İç n Kan Alım Tal matı”ve“Numuneler n
Toplanması ve Güvenl Taşınması Tal matı”doğrultusunda laboratuvara ulaştırılması sağlanır.
•Örnek alınmamış se; örnek le lg l stem yapan doktora veya lg l serv s sorumlu hemş res ne
telefon le b lg ver l r ve hastanın b lg lend r lerek hastadan örnek alınması sağlanır.
•Örnek alınmış ancak Doku T pleme Laboratuvarına ulaşmamış se;HBYS üzer nden stem
redded l r ve laboratuar sorumlusu b lg s dah l nde laboratuar personel kanı alan lg l b r m
telefon le arayarak, konu hakkında b r m sorumlusunu ve yakanı alan personel b lg lend r r
tekrar örnek alınması sten r.
•Örnek hasarlanmış olarak gel rse; stem HBYS üzer nden redded l r ve laboratuvar sorumlusu
b lg s dah l nde laboratuvar personel kanı alan lg l b r m telefon le arayarak,konu hakkında
b r m sorumlusunu veya kanı alan personel b lg lend r r tekrar örnek alınması sten r.Yatan
hasta se;hastanın bulunduğu yataklı serv s n sorumlu hemş res aranarak b lg lend r l r ve yen
örnek sten r.
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DOKU TİPLEME LABORATUVARI ÖRNEK RED KRİTERLERİ
•Üzer nde et ket bulunmayan örnekler şleme alınmaz ve enfekte atık olarak
değerlend r l r.(Elde ed lmes zor olan,kadavra örnekler g b özell ğ olan örnekler ç n önce
hastanın doktoru le görüşülür sonra değerlend r l r.)
•Uygun olmayan şek lde et ketlenm ş hasta/donör k ml k b lg ler n n,örneğ n alındığı tar h ve
saat n bel rt lmed ğ ,yazılmamış veya okunamayan örnekler şleme alınmaz.
•Gönder len örneğ n yanında hastane b lg yönet m s stem (HBYS) üzer nden stem
yapılmaması ya da b lg ler n eks k doldurulması durumunda steğ gönderen doktor le
görüşülüp eks kler g der lmeye çalışılır.Eks kler n g der lmes
ç n gerekl k ş lere
ulaşılamadığı durumlarda örnek beklet lmez ve enfekte atık olarak değerlend r l r.
HBYS üzer ndek stem formunda;
-Hasta / donörün adı soyadı,
-Dosya numarası
-Yaşı, c ns yet ,
-Varsa donörün yakınlık dereces ,
-Muayene olduğu veya yattığı bölüm,
-Tetk k steyen doktorun adı-soyadı,görev ,kurumu,
-Örnek stem tar h ve saat ,
-Örnek türü b lg ler n hasta/donörün kl n k b lg ler n çermel d r.

•Örneğ n alınma ve taşınma koşulları Örnekler n“DTL Testler İç n Kan Alım Tal matı ve
“Numuneler n Toplanması Ve
Güvenl Taşınması Tal matı”na uygun şartları yer ne
get rm yorsa örnek şleme alınmaz.
Kadavradan doku testler yapılacak numuneler n şaretlenmes nde bulunması gerekl b lg ler;
•Donör le lg l tüm b lg ler (yaş,c ns yet,kan grubu,varsa doku grubu,bey n ölüm sebeb ,organı
çıkaran kurum ve çıkarıldığı yer),
•Örnek t p (gönder len)adet olarak(per fer k kan,dalak,lenf)bel rt lmel d r.
Tüm çalışmalar ç n örnek kabında;
•Çatlak olması veya sızıntı yaratacak durumlar oluşması,
•Örneğ n uygun olmayan tüp veya kaba aktarılması,
•Test tüpü le gönder len örneğ n tüp ağzının tam kapalı olmaması,
•Et ketlenmem ş ya da üzer nde s m yazmayan kaplarda olması,
•Doku örneğ çeren kapların soğuk saklama koşuluna uygun olmaması,
•Gönder len doku örneğ n n, Doku kültür medyumu (RPMI-1640 MEDIUM L-Glutam ne)
dışında b r solüsyon çer s nde gönder lm ş olması.
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Tüm çalışmalar ç n örnekler n;
•Hemol zl
•L pem k
•Pıhtılı
•Uygun olmayan koruyucu çer s nde olması örnek ç n red neden olarak kabul ed l r.
•Tetk k ç n yeters z örnek gönder lmes durumunda örnek şleme alınmaz ve enfekte atık olarak
değerlend r l r.(Elde ed lmes zor olan,kadavra örnekler g b özell ğ olan,örnekler ç n önce
doktoru le görüşülür sonra değerlend r l r.)
•Örnekler uygun ve yeterl değ lse tesl m alınmaz ve hasta/donörden tekrar yen örnek ster.
Numunelerde hata varlığında, çalışan b yolog/tekn syen reded len örnekler HBYS’de kaydeder
ve HBYS üzer nden redded lme nedenler bel rt lerek örnek redler yapılır.
ÖN HAZIRLIK İŞLEMİ GEREKTİREN TESTLERE AİT BİLGİLER
Kadavradan gelen numune dalak ve lenf nodu ise ön hazırlık işlemi gerekmektedir.
Ön hazırlık işlemi, hücre elde etmek için yapılır. Gelen parça dalak, lenf nodu olur. Petri kabına
alınan parça üzerine PBS eklenir. PBS içerisindeyken bistüri yardımıyla hafif hareketlerle
parçalanır. Parçalanan numuneden pastör pipet ile boş cam tüpe, hücreden zengin, sıvı kısım
alınır. Sitotoksisite (Seroloji), Sitotoksisite (Flow Cytometry), HLA doku tipleme testleri
çalışılır.
DOKU TİPLEME LABORATUVARI TESTLERİNİN ÇALIŞILMASI
Doku T pleme Laboratuvarına kabul ed len örnekler çalışma tal matlarına , ‘C haz Kullanım ve
Bakım Tal matları ’ ve c haz kullanım kılavuzlarına göre çalışılır. Örnekler kabul ed ld ğ gün
çalışılmayacaksa uygun koşullarda çalışma gününe kadar beklet l r. Çalışma günler Doku
T pleme Laboratuvarı Test B lg ler Rehber ’nde bel rt lm şt r. Laboratuvarda Güvenl k
Kuralları Rehber ’ne uygun olarak çalışılır. C hazda ve manuel olarak çalışılan numuneler n
sonuçları kontrol ed ld kten sonra HBYS’ye g r l r.
Çalışılan test sonuçları laboratuvar tetk k ve anal z sorumlusu tarafından kontrol ed lerek
onaylanması ve gerek rse yorumlanması ç n sorumlu doktora/yardımcısına gönder l r.
Sonuçlar onaylanmadan önce, hastanın daha öncek sonuçlarına (varsa) bakılıp çıkan sonuçlarla
karşılaştırılır. Kl n k tanı veya d ğer laboratuvar sonuçları le uygunsuzluk varsa sorumlu
doktor, hastanın doktoru le görüşür. Çalışma gerekl görüldüğü takd rde tekrarlanır, sonuç
doktoruna b ld r l r.
HLA Doku T pleme testler ç n T.C. Sağlık Bakanlığı Türk ye Organ ve Doku B lg
S stem nde,hasta ç n Trans Koord natörü kayıt açarak, hastanın b lg ler n ve HLA Doku
T pleme Testler n n steğ n yapar. Organ nakl olacak hastanın ver c s n n de HLA Doku
T pleme Testler n n steğ n yapar. Doku T pleme Laboratuvarı s steme sonuçlarını g rer.
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DOKU
TİPLEME
LABORATUVARI
SONUÇLARININ
SÜRELERDE VERİLMESİ VE REFERANS ARALIKLARI

TANIMLANMIŞ

Tüm Doku T pleme Laboratuvarı testler sonuçları laboratuvar sorumlusu / yardımcısı
tarafından kontrol ed l p onaylanır.
Doku tipleme testleri sonuçları HBYS sistemine ”Çalışıldı” olarak girilip hastaya elden nüfus
cüzdanı görülerek ve imza karşılığıyla teslim edilir.SağlıkBakanlığı Doku Tipleme
Laboratuvarı Yönergesi’ne bağlı olarak sonuçlar HBYS ’de paylaşılamaz. Kadavra havuzu ve
nakil için sadece Sağlık Bakanlığı’nın Transplantasyon,Diyaliz ve istem sistemleri (TDİS) ’ne
sonuç girilir. Bu programı yalnız Doku Tipleme laboratuvarında şifresi olan çalışanlar
görebilmekte ve kullanmaktadır. Sonuçların değerlend r ld ğ programa g r ş ş frel d r ve
sadece programı kullananlar ş frey b l r.
Test sonuçlarının süreler , hasta gereks n mler , sunulan serv s, çalışan kl n k ek b n
gereks n mler d kkate alınarak Doku T pleme Laboratuvarı test sonuçlarının raporlanma
süreler bel rlenm şt r.
Sonuç verme süreler nde c haz arızası, k tlerle lg l sıkıntı vb. sebeplerden dolayı test n
b lg lend r l r.Gerekl durumlarda laboratuvar sorumlusu /yardımcısı hastanın doktoruyla
görüşür.
Hastanem zden veya dış merkezlerden gelen kadavraya a t materyaller laboratuvarımıza
ulaştıktan sonra en kısa sürede, beklet lmeden çalışılarak sonuçları b ld r l r.
Yapılan tüm testler n referans aralıkları HBYS’de bulunmaktadır. Testler n referans aralıkları,
k tler n özell kler ne ve h zmet ver len hasta populasyonuna uygundur ve sınırlar l teratür ve
prospektüs değerler le gözden geç r lerek, metodlar değ şt kçe ve gerekt kçe laboratuvar
sorumlusu tarafından güncelleme yapılır.

DOKU TİPLEME LABORATUVARI TESTLERİ

HLA-A (Moleküler Düşük Çözünürlükte, PCR-SSO)
HLA-B (Moleküler Düşük Çözünürlükte, PCR-SSO)
HLA-C (Moleküler Düşük Çözünürlükte, PCR-SSO)
HLA-DR,DP,DQ (Moleküler Düşük Çözünürlükte, PCR-SSO)
HLA-A,B,C (Moleküler Düşük Çözünürlükte, PCR-SSP)
HLA-DR,DQ (Moleküler Düşük Çözünürlükte, PCR-SSP)
HLA-A,B,DR (Moleküler Düşük Çözünürlükte, PCR-SSP)
Panel Reakt f Ant kor (PRA) Tarama-I
Panel Reakt f Ant kor (PRA) Tarama-II
Panel Reakt f Ant kor (PRA) Sınıf -I Tanımlama
Panel Reakt f Ant kor (PRA) Sınıf -I Tanımlama
S totoks s te (Seroloj k Yöntem le)
S totoks s te (Akım S tometr Yöntem le)
LSA-1 (S ngle Ant jen Tanımlama Sınıf-1)
LSA-2 (S ngle Ant jen Tanımlama Sınıf-2)
DSA(Donör Spesifik Antikor )
Akım S tometr Testler
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HLA-A,B,C (Moleküler Düşük Çözünürlükte, PCR-SSP)

Örnek Türü: EDTA l tam kan
Örnek M ktarı: 10 ml
Örnek Alma ve Transfer : Tüm HLA testler nde tüpler yatay şek lde taşınır ve hemen
çalışılmayacaksa +4 derecede yatay şek lde muhafaza ed l r.
Çalışma Yöntem : PCR
Örnek Kabul ve Red Kr terler : Uygun olmayan tüp, örnek m ktarının yeters z
olması,laboratuvara uygun koşullarda ulaştırılmaması, pıhtılı, beklet lm ş ve dondurulmuş
olması
Örnek Kaplarının Et ketlenmes : Hasta k ml k b lg ler doğrulanır. İstenen testler kontrol
ed lerek barkodlar tüplere yapıştırılır
Çalışma Zamanı: Hafta ç her gün
Sonuç Verme Zamanı:7 gün sonra
Kullanımı: HLA Doku grubu tay n nde kullanılır.İnsan Lökos t Ant jenler (HLA) hücre
membranı üzer nde bulununangl koprote nlerd r.Transplantasyon önces nde alıcı ve ver c
arasında HLA Doku gruplarının bel rlenmes , ant jen k yapılarının karşılaştırılmasında
kullanılır.

HLA-DR,DQ (Moleküler Düşük Çözünürlükte, PCR-SSP)

Örnek Türü: EDTA l tam kan
Örnek M ktarı: 10 ml
Örnek Alma ve Transfer : Tüm HLA testler nde tüpler yatay şek lde taşınır ve hemen
çalışılmayacaksa +4 derecede yatay şek lde muhafaza ed l r.
Çalışma Yöntem : PCR
Örnek Kabul ve Red Kr terler : Uygun olmayan tüp, örnek m ktarının yeters z olması,
laboratuvara uygun koşullarda ulaştırılmaması, pıhtılı, beklet lm ş ve dondurulmuş olması
Örnek Kaplarının Et ketlenmes : Hasta k ml k b lg ler doğrulanır. İstenen testler kontrol
ed lerek barkodlar tüplere yapıştırılır
Çalışma Zamanı: Hafta ç her gün
Sonuç Verme Zamanı:7 gün sonra
Kullanımı: HLA Doku grubu tay n nde kullanılır. İnsan Lökos t Ant jenler (HLA) hücre
membranı üzer nde bulununangl koprote nlerd r.Transplantasyonönces nde alıcı ve ver c
arasında HLA Doku gruplarının bel rlenmes , ant jen k yapılarının karşılaştırılmasında
kullanılır.
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HLA-B (Moleküler Düşük Çözünürlükte, PCR-SSO)

Örnek Türü: EDTA l tam kan
Örnek M ktarı: 10ml
Örnek Alma ve Transfer : Tüm HLA testler nde tüpler yatay şek lde taşınır ve hemen
çalışılmayacaksa +4 derecede yatay şek lde muhafaza ed l r.
Çalışma Yöntem : PCR
Örnek Kabul ve Red Kr terler : Uygun olmayan tüp, örnek m ktarının yeters z
olması,laboratuvara uygun koşullarda ulaştırılmaması, pıhtılı, beklet lm ş ve dondurulmuş
olması
Örnek Kaplarının Et ketlenmes : Hasta k ml k b lg ler doğrulanır. İstenen testler kontrol
ed lerek barkodlar tüplere yapıştırılır
Çalışma Zamanı: Hafta ç her gün
Sonuç Verme Zamanı: 7 gün sonra
Kullanımı: Ankl zonSpond l t ve Behçet g b HLA l şk l olduğu düşünülen hastalıklardaHLAB lokusunun taraması yapılır.

Panel Reakt f Ant kor (PRA) Tarama-I

Örnek Türü: Serum
Örnek M ktarı: 7 ml
Örnek Kabı: Kırmızı kapaklı (düz kan) tüp
Örnek Alma ve Transfer : PRA test çalışılacak hastanın kanı d yal ze g rmeden önce
alınır.Alınan kan santr füj ed ld kten sonra serumu ayrılıp +4 derecede ,
48 saat çer s nde çalışılmayacaksa -20 derecede dondurularak saklanır.
Çalışma Yöntem : Lum nex
Örnek Kabul ve Red Kr terler : Uygun olmayan tüp, örnek m ktarının yeters z
olması,laboratuvara uygun koşullarda ulaştırılmaması, pıhtılı olması, d yal z sonrasında alınmış
olması.
Örnek Kaplarının Et ketlenmes : Hasta k ml k b lg ler doğrulanır. İstenen testler kontrol
ed lerek barkodlar tüplere yapıştırılır
Çalışma Zamanı: Cuma günler
Sonuç Verme Zamanı: 2 gün sonra
Kullanımı: Kan transfüzyonları, gebel k veya öncek nak ller sonrasında yabancı HLA
ant jenler ne karşı oluşmuş ant -HLA ant korların tesp t ed lmes öneml d r. Hastada ver c n n
HLA ant jenler ne karşı oluşmuş ant korların varlığında yapılan nak llerde h perakutrejeks yon,
ver c ye özgül olmayanant korların varlığında da kron k rejeks yon gel şme r sk oldukça
fazladır. PRA test bu r skler n önceden tesp t ed lmes nde son derecede öneml d r.
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Panel Reakt f Ant kor (PRA) Tarama-II

Örnek Türü: Serum
Örnek M ktarı: 7 ml
Örnek Kabı: Kırmızı kapaklı (düz kan) tüp
Örnek Alma ve Transfer : PRA test çalışılacak hastanın kanı d yal ze g rmeden önce
alınır.Alınan kan santr füj ed ld kten sonra serumu ayrılıp +4 derecede ,
48 saat çer s nde çalışılmayacaksa -20 derecede dondurularak saklanır.
Çalışma Yöntem : Lum nex
Örnek Kabul ve Red Kr terler : Uygun olmayan tüp, örnek m ktarının yeters z olması,
laboratuvara uygun koşullarda ulaştırılmaması, pıhtılı olması, d yal z sonrasında alınmış
olması.
Örnek Kaplarının Et ketlenmes : Hasta k ml k b lg ler doğrulanır. İstenen testler kontrol
ed lerek barkodlar tüplere yapıştırılır
Çalışma Zamanı: Cuma günler
Sonuç Verme Zamanı: 2 gün sonra
Kullanımı: Kan transfüzyonları, gebel k veya öncek nak ller sonrasında yabancı HLA
ant jenler ne karşı oluşmuş ant -HLA ant korların tesp t ed lmes öneml d r. Hastada ver c n n
HLA ant jenler ne karşı oluşmuş ant korların varlığında yapılan nak llerde h perakutrejeks yon,
ver c ye özgül olmayan ant korların varlığında da kron k rejeks yon gel şme r sk oldukça
fazladır. PRA test bu r skler n önceden tesp t ed lmes nde son derecede öneml d r.

Panel Reakt f Ant kor (PRA) Sınıf -I Tanımlama

Örnek Türü: Serum
Örnek M ktarı: 7 ml
Örnek Kabı: Kırmızı kapaklı (düz kan) tüp
Örnek Alma ve Transfer : PRA test çalışılacak hastanın kanı d yal ze g rmeden önce
alınır.Alınan kan santr füj ed ld kten sonra serumu ayrılıp +4 derecede,
48 saat çer s nde çalışılmayacaksa -20 derecede dondurularak saklanır.
Çalışma Yöntem : Lum nex
Örnek Kabul ve Red Kr terler : Uygun olmayan tüp, örnek m ktarının yeters z olması,
laboratuvara uygun koşullarda ulaştırılmaması, pıhtılı olması, d yal z sonrasında alınmış
olması.
Örnek Kaplarının Et ketlenmes : Hasta k ml k b lg ler doğrulanır. İstenen testler kontrol
ed lerek barkodlar tüplere yapıştırılır.
Çalışma Zamanı: Cuma günler
Sonuç Verme Zamanı: 2 gün sonra
Kullanımı: PRA Sınıf -I Tarama test poz t f çıkan veyarejeks yon şüphes yle tak p ed len
hastalarda çalışılır.
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Panel Reakt f Ant kor (PRA) Sınıf -II Tanımlama

Örnek Türü: Serum
Örnek M ktarı: 7 ml
Örnek Kabı: Kırmızı kapaklı (düz kan) tüp
Örnek Alma ve Transfer : PRA test çalışılacak hastanın kanı d yal ze g rmeden önce
alınır.Alınan kan santr füj ed ld kten sonra serumu ayrılıp +4 derecede ,
48 saat çer s nde çalışılmayacaksa -20 derecede dondurularak saklanır.
Çalışma Yöntem : Lum nex
Örnek Kabul ve Red Kr terler : Uygun olmayan tüp, örnek m ktarının yeters z olması,
laboratuvara uygun koşullarda ulaştırılmaması, pıhtılı olması, d yal z sonrasında alınmış
olması.
Örnek Kaplarının Et ketlenmes : Hasta k ml k b lg ler doğrulanır. İstenen testler kontrol
ed lerek barkodlar tüplere yapıştırılır
Çalışma Zamanı: Cuma günler
Sonuç Verme Zamanı: 2 gün sonra
Kullanımı: PRA Sınıf -II Tarama test poz t f çıkan ve ver c ye özgül ant kor taraması yapılması
gereken durumlarda çalışılır.

LSA Sınıf -I Tanımlama
Örnek Türü: Serum
Örnek M ktarı: 7 ml
Örnek Kabı: Kırmızı kapaklı (düz kan) tüp
Örnek Alma ve Transfer : PRA test çalışılacak hastanın kanı d yal ze g rmeden önce
alınır.Alınan kan santr füj ed ld kten sonra serumu ayrılıp +4 derecede,
48 saat çer s nde çalışılmayacaksa -20 derecede dondurularak saklanır.
Çalışma Yöntem : Lum nex
Örnek Kabul ve Red Kr terler : Uygun olmayan tüp, örnek m ktarının yeters z olması,
laboratuvara uygun koşullarda ulaştırılmaması, pıhtılı olması, d yal z sonrasında alınmış
olması.
Örnek Kaplarının Et ketlenmes : Hasta k ml k b lg ler doğrulanır. İstenen testler kontrol
ed lerek barkodlar tüplere yapıştırılır
Çalışma Zamanı: Cuma günler
Sonuç Verme Zamanı: 2 gün sonra
Kullanımı: PRA Sınıf -I Tarama test poz t f çıkan ve ver c ye özgül ant kor taraması yapılması
gereken durumlarda çalışılır.
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LSA Sınıf -II Tanımlama

Örnek Türü: Serum
Örnek M ktarı: 7 ml
Örnek Kabı: Kırmızı kapaklı (düz kan) tüp
Örnek Alma ve Transfer : PRA test çalışılacak hastanın kanı d yal ze g rmeden önce
alınır.Alınan kan santr füj ed ld kten sonra serumu ayrılıp +4 derecede,
48 saat çer s nde çalışılmayacaksa -20 derecede dondurularak saklanır.
Çalışma Yöntem : Lum nex
Örnek Kabul ve Red Kr terler : Uygun olmayan tüp, örnek m ktarının yeters z olması,
laboratuvara uygun koşullarda ulaştırılmaması, pıhtılı olması, d yal z sonrasında alınmış
olması.
Örnek Kaplarının Et ketlenmes : Hasta k ml k b lg ler doğrulanır. İstenen testler kontrol
ed lerek barkodlar tüplere yapıştırılır.
Çalışma Zamanı: Cuma günler
Sonuç Verme Zamanı: 2 gün sonra
Kullanımı: PRA Sınıf -II Tarama test poz t f çıkan veyarejeks yon şüphes yle tak p ed len
hastalarda çalışılır.

S totoks s te (Seroloj k Yöntem le)
Örnek Türü: Alıcıdan serum, ver c den ACD l tam kan
Örnek M ktarı: Hastadan 1 adet EDTA’lı,1 adet 7 ml b yok mya tüpü ve 2 adet 10 mlACD l
tüp ç ne alınmış per fer k kan örneğ gerekl d r.
Örnek Kabı: Alıcıdan 1 adetkırmızı kapaklı tüpve 2 adetACD l tüp. Ver c den ACD l tüp.
Örnek Alma ve Transfer : Alıcıdan ve ver c den eş zamanlı olarak kanlar alınır.
Çalışma Yöntem : Seroloj k Yöntem
Örnek Kabul ve Red Kr terler : Uygun olmayan tüp, örnek m ktarının yeters z olması,
laboratuvara uygun koşullarda ulaştırılmaması, pıhtılı, beklet lm ş ve dondurulmuş olması, alıcı
ve ver c n n eş zamanlı kanlarının alınmaması
Örnek Kaplarının Et ketlenmes :Alıcı ve ver c n n k ml k b lg ler ve akrabalık dereceler
doğrulanır. İstenen testler kontrol ed lerek barkodlar tüplere yapıştırılır.
Çalışma Zamanı: Hafta ç her gün
Sonuç Verme Zamanı: Ertes gün saat 16:00
Kullanımı: Organ nak ller nde nak l önces alıcıda ver c ye karşı oluşab lecek HLA ant kor
düzey n bel rlemek, nak l sonrasında ant kor oluşumunu tak p etmek, tedav sırasındaT ve B
lenfos tlerde meydana geleb lecek komplemana bağımlı s totoks k etk y ncelemek amacıyla
kullanılır.
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S totoks s te (Akım S tometr Yöntem le)

Örnek Türü: Alıcıdan serum, ver c den ACD l tam kanS totoks s te (Seroloj k Yöntem le) test
de stenm şse ek kan alımına ht yaç yoktur.
Örnek M ktarı: Hastadan 1 adet 7 ml b yok mya tüpü ve1 adet 10 ml ACD l tüp ç ne alınmış
per fer k kan örneğ gerekl d r.
Örnek Kabı: Alıcıdan kırmızı kapaklı tüp ve ACD l tüp. Ver c den ACD l tüp.
Örnek Alma ve Transfer : Alıcıdan ve ver c den eş zamanlı olarak kanlar alınır.Test stekler
sadece alıcıya yapılır.her ver c ç n b r test steğ yapılır.
Çalışma Yöntem : Akım S tometr (FlowCytometry)
Örnek Kabul ve Red Kr terler : Uygun olmayan tüp, örnek m ktarının yeters z
olması,laboratuvara uygun koşullarda ulaştırılmaması, pıhtılı, beklet lm ş ve dondurulmuş
olması, alıcı vever c n n eş zamanlı kanlarının alınmaması
Örnek Kaplarının Et ketlenmes : Alıcı ve ver c n n k ml k b lg ler ve akrabalık dereceler
doğrulanır. İstenen testler kontrol ed lerek barkodlar tüplere yapıştırılır.
Çalışma Zamanı: Hafta ç her gün
Sonuç Verme Zamanı:Ertes gün saat 16:00
Kullanımı: Organ nak ller nde nak l önces alıcıda ver c ye karşı oluşab lecek HLA ant kor
düzey n bel rlemek, nak l sonrasında ant kor oluşumunu tak p etmek, tedav sırasında T ve B
lenfos tlerde meydana geleb lecek s totoks k etk y ncelemek amacıyla kullanılır.

Doku T pleme Laboratuvarında Çalışılan Akım S tometr Testler ;
Lenfos t Alt Grupları
Lösem -Lenfoma Panel
Fagos toz-Oks dat fBurst
Hücre s klusu-Apoptoz s
Kök Hücre Canlılığı
CD34(Per fer k kan,Kem k l ğ ,Aferez Ürünü)
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