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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 725TTT116 

ALAN  Tıbbi Laboratuvar 

DAL/MESLEK Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  DüĢük Konsantrasyonlu Maddelerin Ölçümü 

MODÜLÜN TANIMI  
Hormonlar ve tümör markırlarının analizleri hakkında bilgi 

ve becerileri içeren öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖNKOġUL 
Otoanalizörlerde Biyokimyasal Kan Analizleri modülünü 
almıĢ olmak. 

YETERLĠK DüĢük konsantrasyonlu maddelerin analizini yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: Bu modül ile uygun laboratuvar ortamı 
sağlandığında, otoanalizörlerle hormonların ve tümör 
markırlarının analizini yapabileceksiniz. 
 
Amaçlar  

1. Hormonların analizlerini yapabileceksiniz. 

2. Tümör markırlarının analizlerini yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Donanım: Otoanalizör, reaktifler, pipet/otomatik pipet, 

deney tüpü, santrifüj cihazı, serum, enjektör 
 
Ortam: Laboratuvar ortamı 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen 
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi 
kendinizi değerlendireceksiniz. 
 
Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan 
seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b) kullanarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 
değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 
Bir hastalığın akılcı tanısı ve tedavisi bunun ile ilgili patofizyolojiyi anlayabilme ve 

miktarlayabilme yeteneğine bağlıdır.. Genellikle hormonların aĢırı veya yetersiz üretimine 
bağlı olan endokrin sistem hastalıkları, temel ilkelerin klinik tıbba uygulanıĢlarının 
mükemmel örnekleridir. 

 
Hormon etkisinin genel kavramlarını bilmek ve teker teker hormonların fizyolojik ve 

biyokimyasal etkilerini anlamak, kiĢinin hormon dengesizliği sonucu ortaya çıkan endokrin 
sistem sendromlarını tanımasını ve etkili tedavinin uygulamasını sağlar. 

 
Klinik biyokimya laboratuvarlarında otoanalizörler kullanılarak manuel analizi 

yapılamayan düĢük konsantrasyonlu maddelerden, hormonların ve tümör markırlarının 
ölçümleri de yapılabilmektedir. 

 
Bu modül ile tıbbi laboratuvarlarda kullanılan otoanalizörlerin çalıĢma prensiplerini 

kavrayıp hormonların ve tümör markırlarının analizini yapabileceksiniz. 
 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 
 
 
 
Bu faaliyette kazandığınız bilgiler ile otoanalizörle hormon analizi yapabileceksiniz. 

 
 
 
 
 Tıbbi laboratuvarda analizi yapılan hormonlar hakkında araĢtırma yapınız. 
 Tıbbi laboratuvarda yapılan hormon analizleri hakkında araĢtırma yapınız. 
 

1. HORMON ANALĠZLERĠ 
 

1.1. Hormonlar ve Klinik Önemi  
 

Endokrinoloji, endokrin bezleri ve bu bezlerden salgılanan hormonları inceleyen 
alandır. Hormon kelimesi “aktiviteyi uyarma” anlamında Yunanca bir kelimeden türemiĢtir. 
Tarihsel olarak bir hormon, vücutta özelleĢmiĢ bir bez tarafından yapılan ve düzenleyici 
yanıtın oluĢacağı hedef organa taĢınan kimyasal madde olarak tanımlanmıĢtır. Bugünkü 
görüĢe göre, hormonların aynı zamanda bez dıĢı dokulardan da salındığı; vücutta birden fazla 
yerde yapıldığı ve kandan baĢka mekanizmalar ile de taĢındığı bilinmektedir. Ayrıca, bir 

hormon yakınındaki hücreleri etkileyebilir (parakrin etki) ve dolaĢıma girmeden, yapıldığı 
yerdeki hücreleri de etkileyebilir. (otokrin etki)  

 
Hormonlar yüksek derecede yapısal özgüllük gösterir. Hormonun moleküler 

yapısındaki küçük bir değiĢiklik, fizyolojik aktivitesinde önemli bir değiĢiklik meydana 
getirir. Hormonların çeĢitlerine göre yaptıkları görevler de değiĢir. Hormonlar; enerji 
metabolizmasının düzenlenmesi, büyüme, cinsiyet özelliklerinin ve organlarının geliĢmesi, 

çalıĢması, su ve elektrolit dengesinin ayarlanması, hücre zarının geçirgenliğinin 
düzenlenmesi, enzimlerin salgılanması ve etkinliğinin sağlanması gibi olaylarda rol oynar. 
Sinir, solunum, dolaĢım, boĢaltım, sindirim, hareket gibi tüm sistemlerin düzenli ve dengeli 
çalıĢması, hormonlar tarafından denetlenir. 

 

Hormonlar çok etkin maddelerdir. Endokrin bezlerden ve hücrelerden vücudun normal 
fonksiyonları için uygun miktarlarda salgılanmaları gerekir. Hormonların bir ya da 
birkaçının, az ya da çok salgılanması, hormon türüne göre çok ciddi anormalliklere yol açar. 
Örnek: Ġnsülin hormonunun yetersiz salgılanması Ģeker hastalığı, büyüme hormonunun 
yetersiz salgılanması büyüme geriliği (cücelik ), fazla salgılanması ise aĢırı büyüme (devlik) 
yapar. 

 

Ġnsanlarda hormonların salgılandığı baĢlıca endokrin bezler Ģunlardır: 
 

 Hipofiz bezi 
 Tiroid bezi 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Paratiroid bezi 
 Böbrek üstü bezleri 
 Pankreas 
 EĢeyselbezler 

 Timus bezi 

 

Resim 1.1: Vücudumuzdaki iç salgı bezleri 

 
Ġç salgı bezlerinin önemli bir bölümünün çalıĢması, hipofiz ön lobundan salgılanan 

hormonlar tarafından düzenlenir dolayısıyla hipofiz bezi, iç salgı bezlerinin vücutta 
birbirleriyle uyumlu çalıĢmasını sağlayan orkestra Ģefi durumundadır. 

 

Birçok hormon, aĢağıdaki birkaç kimyasal kategori içinde gruplandırılabilir. Bunlar; 
steroidler, polipeptitler ve proteinler, aminoasitlerden türeyen hormonlar, doymamıĢ yağ 
asidi türevi hormonlardır. (prostoglandinler) 

 
 Steroidler 

 
Bu grup hormonlar genellikle hidrofobiktir. Suda çözünmez olduklarından birçok 

steroid hormon taĢınma proteinlerine geri dönüĢümsüz Ģekilde bağlanarak plazmada taĢınır. 
Küçük bir kısmı da biyolojik olarak aktif olan serbest formda bulunur. Bu steroidlerin yarı 
ömürleri genellikle 30- 100 dakika arasında değiĢir. 
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 Polipeptitler ve proteinler 

 
Polipeptit hormonlar suda çözünür, plazmada serbest olarak taĢınır ve 

konsantrasyonları çok hızlı değiĢim gösterir. Plazma yarı ömürleri genellikle 10- 30 dakika 

arasında değiĢir. 
 
 Aminoasitlerden türeyen hormonlar  

 
Bu hormonların yarı ömrü, proteine bağlı olup olmadıklarına göre değiĢir. Örnek: 

Tiroksin üç farklı bağlanma proteinine bağlı olarak dolaĢımda bulunur ve yarı ömrü hemen 
hemen bir hafta kadardır. Epinefrin ise dolaĢımda serbest halde bulunur ve yarı ömrü bir 
dakikadan azdır. 

 
 DoymamıĢ yağ asidi türevi hormonlar (prostoglandinler) 

 
Düz kasları uyarıcı, özellikle uterus kontraksiyonlarını baĢlatıcı etkiye sahip, vücudun 

çeĢitli organ, doku ve salgılarında bulunan yağ asidi ve türevlerinden ibaret bileĢikler 
grubudur. 

 

1.1.1. Hormonların Sentezi ve Kana Salınımı 
 
Hormonların yapımı ve organizmanın hormonlara ihtiyacı arasındaki dengeyi 

sağlamak için birkaç mekanizma vardır. Genellikle hormonlar, özel bir bezden kana 
salındıktan sonra kan yoluyla etki edeceği hedef dokuya taĢınır. Hormonların sentezi ve kana 
salınımları hiyerarĢik bir düzen içinde meydana gelir. Bu düzenin en üst basamağında 

“hipotalamus” yer alır. Hipotalamusa gelen herhangi bir sinirsel uyarı, bu bölgeden releasing 
factor (serbestleĢtirici faktör) denen, bundan sonraki mekanizmayı baĢlatan çok az 
miktarlardaki özel hormonların salınımına yol açar. Bu hormonlar, sinir lifleri aracılığı ile 
hipofiz ön lobuna ulaĢır. Hipotalamustan salgılanan her salgılama faktörü, hipofiz ön 
lobundan özgül bir hormonun salınımına yol açar. Hipofiz bezinden salınan bu hormonlar, 
kan yolu ile hedef dokulara kadar giderek özgül fonksiyonlarını yapar. Genellikle bu özgül 
fonksiyon, hedef dokunun kendi özel hormonunun sentezini ve salınımını uyarma 

Ģeklindedir. 
 
Hipotalamus sadece uyarıcı hormonların salınımına yol açmaz; aynı zamanda hormon 

salınımını yavaĢlatıcı hormon veya faktörlerinin salınımında da rol oynar. 
 
Hipofiz arkalob hormonları olan oksitoksin ve vazopressin, (antidiüretik hormon) 

hipotalamusta sentez edilerek hipotalamus- hipofiz arasındaki sinir yolları ile hipofiz arka 
lobuna taĢınır ve burada sinir lifçiklerinden, bu sinir lifçiklerinin üzerinde bulundukları 

kapiller kan damarları içerisine salınır. Bu iki hormon, nöyrofizin denen taĢıyıcı bir protein 
aracılığı ile hipofize ulaĢtırılır. 
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1.1.2. Hormonların Etkileri  
 
Hormonların etkileri; düzenleyici, morfojenik ve bütünleyici fonksiyonlar olarak 

incelenebilir. 
 
 Düzenleyici fonksiyonlar: Endokrin sistemin en önemli fonksiyonu, hücre içi 

ve hücre dıĢı sıvıların kimyasal içeriğinin (homeostaz) devamlılığını 
korumaktır. Homeostaz, hormonların tuz, su, karbonhidrat, yağ ve protein 
metabolizmalarının düzenlemesi ile sağlanır. Hormonlar; açlık, enfeksiyon, 
travma, psikojenik stres ve seksüel üreme gibi durumlarda da düzenleyici rol 

oynar. 
 Morfojenik fonksiyonlar: Hormonlar organizmanın büyümesinde ve 

geliĢmesinde önemli rol oynar. Örnek: Erkek ve kadın seks karekteristikleri 
testosteron ve östrojenin etkisi altındadır. 

 Bütünleyici fonksiyonlar (beraber etkileme): Hormon özgün fonksiyonunu 
düzenlemek için bağımsız olarak veya diğer hormonlarla birlikte etki edebilir. 
Örnek: Normal karbonhidrat metabolizması, pankreastan salgılanan insülin ve 

glukagon hormonlarının birlikte çalıĢması ile sağlanır. Bu etkileĢim sadece 
endokrin sistem ile sınırlanmamakta, sinir sistemini de kapsamaktadır. Örnek: 
Mineralokortikoidlerin (deoksikortikosteron, aldesteron) tuz ve su dengesi 
üzerindeki etkisi, 

 
aynı anda sinir sistemi tarafından kan basıncı, kan akımı hızı ve vazokonstrüksiyonun 

ayarlanması olmadan yetersiz kalır. 
 

Homeostazis kontrolünde bir hormon, birçok farklı biyolojik fonksiyonun 
düzenlenmesinde görev alabilir. Örnek: Kortizol, karaciğerde glukoneogenezisi artırır, 
glukoz alımını inhibe eder ve periferal dokularda kullanımını artırırken diğer taraftan yağ, 
kas ve lenfoid dokularda lipolizi aktive eder, protein sentezini azaltır ve yıkımını artırır. Bu 
etkiler hep beraber glukoz konsantrasyonunu artırır. 

 

1.1.3. Hormonların Etki Mekanizmaları 
 
Hormonlar kimyasal etkilerini iki mekanizma ile meydana getirmektedir. 
 
 Hormon reseptör sistemi: Bu sistemde, hormona hedef teĢkil eden hücrelerin 

zarı üzerinde protein yapısında bir reseptörün mevcut olduğu kabul edilir. Her 
hormon için özgül bir reseptör vardır. Hücre zarı üzerindeki reseptörle birleĢen 

hormon, hücre zarına sıkı Ģekilde bağımlı halde bulunan “Adenil 
siklaz”sistemini aktive eder. Hücre zarının sitoplazmaya dönük yönünde 
bulunan ve aktive edilmiĢ hale dönüĢen enzimin etkisi ile sitoplazma içerisinde 
bulunan ATP, c-AMP’ ye (siklik adenozin monofosfat) dönüĢür. 
Katekolaminler ve peptit hormonlar bu Ģekilde etki eder. 
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 Hücre içi protein sentez sistemi: Steroidler ve tiroid hormonları, hedef organ 
hücreleri içine girer ve hücre içindeki reseptörlere bağlanır. Bu hormonların 
çoğu, lipitte çözünür olup taĢıyıcı proteinlerine bağlanarak plazma içine taĢınır. 
Serbest hormon, hücre içine basit diffüzyonla girer ve sitoplazma veya nükleus 

içerisinde bulunan spesifik reseptör proteinlerine bağlanır. Aktive olmuĢ 
reseptör DNA’ya bağlanır veya gen transkripsiyon hızını artırır veya azaltır. 
OluĢan mRNA (mesajcı RNA) enzim ve spesifik sitoplazmik proteinlerin 
sentezini yönlendirir. Bu olaylar sonucu hormonların etkileri ortaya çıkar. 
Tiroid hormonları da steroid hormonlarına benzer Ģekilde etki eder. 

 

1.1.1.1. Hormon Reseptörleri 
 
Bir hormona karĢı biyolojik yanıt, hormonun hedef hücre reseptörlerine bağlanması ile 

baĢlatılır. Reseptör, hedef hücrede hormonu tanıyıcı ve konsantre edici bir mekanizma görevi 
görür. Hormon- reseptör kompleksi, hormonun biyolojik etkilerini oluĢturan olaylar 
zincirinin baĢlaması için hedef hücreyi aktive eder. Hormon- reseptör kompleksi, aĢağıda 
belirtilen birkaç özelliğe sahiptir. 

 
 Oldukça özgüldür. Hedef doku sadece aktif hormon tarafından etkilenir. 

Hücrenin karĢılaĢtığı sayısız birçok maddeden etkilenmez. 
 Hormon ve reseptörün, hormon- reseptör kompleksi oluĢturmak için geri 

dönüĢümsüz olarak reaksiyona girdiği bir denge sistemi vardır. Reaksiyonun bir 
dengeye ulaĢtığı kabul edilir. 

 Hücrelerde bulunan belirli sayıdaki reseptörün varlığına bağlı olarak 
doyurulabilir. Hedef dokunun biyolojik yanıtının derecesi, hormon- reseptör 

kompleksinin sayısı ile orantılıdır. Bütün reseptörler uyarıldığı zaman, 
maksimum yanıt elde edilir. 

 Reseptörler yüksek ilgiye sahiptir. DolaĢımdaki çok küçük miktarlardaki 
hormon düzeylerinde bile, hormon- reseptör kompleksleri oluĢabilir. 

 

1.2. Ġç Salgı Bezleri ve Hormonları 
 
Bu hormonlar; hipofiz bezi, tiroid bezi, paratiroid bezi, böbrek üstü bezleri ve eĢeysel 

bezlerden salgılanır. 
 

1.2.1. Hipofiz Bezi Hormonları  
 
Hipofiz bezi, beyin tabanında nohut büyüklüğünde, 0,5 gram ağırlığında bir bezdir. 

Hipofiz bezinin hormon salgılayabilmesi için hipotalamusun salgılatıcı kimyasal maddeler 
salgılaması gerekir. Salgılanan bu maddeler, kan yolu ile hipofize gelir; böylece hipofiz bezi 
uyarılarak hormon salgılanmaya baĢlar.  

 
Hipofiz bezi; ön, ara ve arka lob olmak üzere üç loba ayrılır. Her lob farklı hormonlar 

salgılar. Bu hormonlar diğer salgı bezlerini uyarır ve denetler. Bu yüzden hipofiz bezi, vücut 
çalıĢmasını yönetici ve denetleyici etki gösterir. 
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1.2.1.1. Hipofiz Bezi Ön Lob Hormonları 
 
Hipofiz bezi ön lob hormonları; growth hormon, adrenokortikotropik hormon, tiroid 

uyarıcı hormon, folikül uyarıcı hormon, luteinize edici hormon ve prolaktin olmak üzere altı 
tanedir. 

 
 Growth Hormon (GH)= Somatotropik Hormon (SH) 

 
Bu hormona; büyüme hormonu, somatotropik hormon veya sadece somatotropin de 

denir. Büyüme hormonu, hipofizin asidofilik hücrelerinin bir alt sınıfı olan somatotroplarda 

sentezlenir. Somatotroplar, bezde en bol bulunan hücrelerdir. Hipofizde GH konsantrasyonu 
diğer hipofiz hormonlarının miktarlarından çok daha yüksektir. Büyüme hormon, isminden 
de anlaĢılacağı gibi vücutta büyüme yeteneğinde olan bütün dokuların büyümesini ve 
geliĢmesini sağlar. 

 
GH postnatal büyüme ve normal karbonhidrat, lipit, azot ve mineral metabolizması 

için gereklidir. GH aminoasitlerin kas hücrelerine naklini artırır ve transport etkisinden 

bağımsız bir mekanizma ile protein sentezini de artırır. Yağların mobilizasyonunu artırarak 
kullanılıĢlarına imkân sağlar. 

 
Büyüme hormonu çocukluk çağında yetersiz olursa cücelik (dwarfism) hali meydana 

gelir. Genelde asidofil bir tümörden kökenini alan GH fazlalığı epifiz plakları kapanmadan 
önce ortaya çıkarsa Gigantizme (devlik hali) neden olur; çünkü uzun kemiklerin büyümesi 
sözkonusudur. Akromegali ise epifizler kapandıktan ve uzun kemiklerin büyümesi durduktan 
sonra baĢlıyan aĢırı GH salınımı sonucu ortaya çıkar. Akral kemik büyümesi tipik 

değiĢikliklere; öne çıkıntılı çene, büyüyen burun, el ve ayakların, kafatasının büyümesine 
neden olur. Diğer bulgular arasında büyümüĢ organlar, cildin kalınlaĢması ve diyabetes 
mellitüs dâhil muhtelif metabolik değiĢiklikler sayılabilir. Büyüme hormonunun salınımı 
“Rapid Eye Movement” REM (gözlerin kapalı iken hızlı hareket etmesi) uykusu sırasında 
olur.  

 
 Adrenokortikotropik Hormon (ACTH) 

 
Hipofizin ön lob hormonlarından olan adrenokortikotropik hormon, diğer hipofiz ön 

lob hormonlarında olduğu gibi hipotalamustan salgılanan “Kortikotropin Releasing 
(salgılatıcı) Faktör” (KRF) olarak adlandırılan maddenin etkisi altındadır. 39 aminoasitten 
meydana gelen, tek zincirli bir polipeptit olan ACTH böbrek üstü bezinin korteks kısmının 
geliĢimini ve buradan steroid yapısındaki hormonların salgılanmasını uyarır. 

 
ACTH salınımı ile korteksden dört hormonun salınımı uyarılır. Kortizol, kortikosterol 

ve daha az olmak üzere kortizon ve deoksikortikosterondur. 
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ACTH’nın biyokimyasal etkisi, hücre zarına bağımlı bir enzim olan adenil siklaz 
aktivasyonu ile c-AMP oluĢumunu kolaylaĢtırmak Ģeklinde olur. Hipofizden aĢırı ACTH 
üretimi veya bir tümörden ektopik üretim “Cushing Sendromu” ile sonuçlanır. ACTH 
düzeyleri sabahları artar; yaklaĢık 08.00’de pik yapar; gün içerisinde yavaĢça düĢer ve gece 

yarısı civarında en düĢük değeri bulur. 
 

 Tiroid Stimülan (Uyarıcı) Hormon (TSH) 

 
Tiroid bezinde hormon yapımını ve bu hormonların kana geçiĢini uyarır, hızlandırır. 

TSH sekresyonu gece yarısından hemen önce en yüksek değerdedir. 
 
 Follikül Stimule Edici Hormon (FSH) 

 
Hipofiz bezinin ön lobundan salınan FSH, overlerde folliküler hücreler, testiste sertoli 

hücreleri olmak üzere kendisine ait hedef hücrelerin plazma membranlarındaki spesifik 
reseptörlerine bağlanır. Bu, adenil siklazın aktivasyonu ve artmıĢ c-AMP üretimi ile 
sonuçlanır. 

 
Östrojen sekresyonunda temel stimulus olan FSH, kadınlarda folliküllerin 

olgunlaĢmasını sağlar ve ovulasyona (döllenme) hazırlar. Eksikliğinde adet kanamalarında 
düzensizlik ve kısırlık görülür. 

 
 Luteinize Eden Hormon (LH) 

 
LH, spesifik plazma membran reseptörlerine bağlanır ve korpus luteum hücrelerinden 

progesteron, leydig hücrelerinden testosteron üretimini uyarır. Bu hormon, follikülün 

olgunlaĢması ve yumurtanın follikülden dıĢarı çıkması için gereklidir. Luteinize eden 
hormon bulunmazsa ovulasyon son safhasına eriĢemez. 

 
 Prolaktin Hormonu (PRL-LTH) 

 
Bu hormon anterior hipofizde asidofilik hücreler olan laktotroplar tarafından 

salgılanır. Bu hücrelerin sayısı ve büyüklüğü gebelik esnasında çarpıcı biçimde artıĢ gösterir. 
PRL memelilerde laktasyonun (memeden süt salgısı) baĢlamasını ve devamlılığını sağlar. 

Fizyolojik düzeyleri sadece diĢi cinsiyet hormonları tarafından daha önceden uyarılmıĢ 
meme dokusu üzerine etkili olur; ancak aĢırı düzeyleri overektomili diĢi veya erkeklerde 
meme geliĢimini uyarabilir. Kemiricilerde, PRL korpus luteumun devamlılığını sağlayabilir; 
bundan ötürü luteotrop hormon (LTH) olarak isimlendirilir.. 

 
Prolaktin salgılayan hücrelerin tümörleri, kadınlarda amenoreye (adet kanının 

kesilmesi) ve galaktoreye (her iki memeden gebelik ve emzirme dönemleri dıĢında 

kendiliğinden süt gelmesi) neden olur. PRL erkekte jinekomasti (memelerin büyümesi) ve 
empotans (iktidarsızlık) ile iliĢkilidir. 
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1.2.1.2. Hipofiz Bezi Ara Lob Hormonu 
 
Hipofiz bezinin orta lob denilen ara kısmından, melanositleri stimüle eden hormon 

(MSH) salınır. 
 
 Melanositleri Stimüle Eden Hormon-MSH 
 

Alfa ve beta Ģekilleri bulunan bu hormon ciltte melanositler aracılığı ile melanin 

dediğimiz pigmentlerin depo edilmelerini artırır. Glukokortikoidlerin yetersiz üretildiği 
Addison hastalığında artmıĢ plazma MSH aktivitesi ile iliĢkili hiperpigmentasyon bulunur.  

 

1.2.1.3. Hipofiz Bezi Arka Lob Hormonları 
 

Hipofiz bezinin arka lobundan vazopressin/antidiüretik hormon (ADH) ve oksitosin 
olmak üzere iki aktif hormon salgılanır. Bu hormonlar hipofizde nörofizin I ve II diye 
adlandırılan iki proteinle birlikte bulunur. 

 
 Vazopressin (Antidiüretik Hormon - ADH) 
 

Farmakolojik miktarlarda uygulandığında, kan basıncını yükseltici yeteneğinden ötürü 
orijinal olarak vazopressin denilen hormon, distal renal tüplerden suyun geri emilimini 
artırıcı çok önemli fizyolojik etkisinden ötürü daha uygun olarak antidiüretik hormon (ADH)  
diye isimlendirilmiĢtir. 

 
ADH hipotalamusta üretilir ve aksoplazmik akım yoluyla uygun uyarılar olduğu 

zaman dolaĢıma salınacağı arka hipofizdeki sinir uçlarına taĢınır. ADH nörofizinler denen 

spesifik taĢıyıcı proteinler ile iliĢkili olarak aksonlar boyunca taĢınır. 
 
ADH böbrek tubuluslarını etkiler. Suyun böbreklerden geri emilmesini düzenleyerek 

su ve elektrolit dengesinin korunmasında görev alır. Antidiüretik hormon, yetersiz 
salgılanırsa böbreklerden su geri emilemez ve organizma fazla su kaybeder, günlük idrar 
miktarı artar ve kiĢi aĢırı derecede su içer. Bu hastalığa, diabetes insipidus (Ģekersiz Ģeker 
hastalığı) denir. Düz kasların kasılmasını düzenler. Küçük atardamarların etrafındaki kasların 

kasılmasını sağlar ve kan basıncının yükselmesine neden olur. Yine ADH’nın uygunsuz 
sekresyonu muhtelif tümörlerin (genelde akciğer tümörleri) ektopik üretimi ile iliĢkili 
olabileceği gibi beyin hastalıkları, pulmoner enfeksiyon veya hipotiroidi ile de bağlantılı 
olabilir.  

 
 Oksitosin 
 

Oksitosin, hipotalamusta üretilir ve aksoplazmik akım yoluyla uygun uyarılar olduğu 
zaman dolaĢıma salınacağı arka hipofizdeki sinir uçlarına taĢınır. Oksitosin nörofizinler 
denen spesifik taĢıyıcı proteinler ile iliĢkili olarak aksonlar boyunca taĢınır.  

 
Oksitosin sekresyonunun regülasyonu (düzenlenmesi), meme uçlarının uyarılması 

sonucu oluĢan nöral impulslar oksitosin salgılanıĢı için primer uyarılardır. Vajinal ve uterusa 

ait gerilmeler sekonder stimuluslardır. PRL oksitosin açığa çıkaran pek çok uyarı sonucu 
salgılanır ve oksitosinin bir bölümünün PRL salgılatıcı faktör olduğu öne sürülmüĢtür. 
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Oksitosinin etki mekanizması bilinmemektedir. Uterus düz kaslarının kontraksiyonuna 
neden olur ve insanlarda farmakolojik miktarlarda doğum travayını baĢlatmak için uygulanır. 
Muhtemel fizyolojik rolü, meme bezinden süt açığa çıkıĢını uyarmaktır. 

 

1.2.2. Tiroid Bezi Hormonları 
 
Tiroid bezi, boynun ön kısmında, H Ģeklinde 25–30 gr ağırlığında bir endokrin bezdir. 

Bu bezden tiroksin ve kalsitonin hormonları salgılanır.  
 

1.2.2.1. Tiroksin  
 
Gen okunması, doku farklılaĢması ve genel geliĢmeyi düzenleyen bu hormon tiroid 

bezinde sentezlenip kana verilir. Bu hormonun yapısında iyot ve tirozin denilen aminoasit 
bulunur. Tiroid hormonları trioglobulin Ģeklinde depo edilir. Hidroliz edildiğinde 
triiyodotironin (T3) ve tetra iyodotironin’e (T4) parçalanır. Normal tiroidde bu hormonlar 
birkaç haftalık gereksinimi sağlıyacak miktarda bulunur. 

 
Tiroid hormonlarının genel metabolik iĢlevi oksijen sarfiyatını artırmaktır. Tiroksin 

hormonunun belirli bir miktarda salgılanması sayesinde vücut hücrelerinin çalıĢma hızları 
hep dengede tutulur. Tiroksin büyüme hormonu ile iĢbirliği yaparak büyüme çağında 
hücrelerin bölünme hızlarına etki ederek sağlıklı bir Ģekilde geliĢmesini sağlar. 

 
T3 ve T4 sentezi azalmasını telafi etmek için bezin çok çalıĢması sonucu büyümesine 

basit guatr denir. Ġki ana nedeni vardır. Bunlar iyot eksikliği ve genetik kusurlardır. 
 

1.2.2.2. Kalsitonin 
 
Tiroid bezi ve paratiroidler tarafından salgılanan kalsitonin kanda kalsiyum miktarı 

yükselince, kalsiyumun kemiklere geçiĢini düzenler. Böylece kan kalsiyumunu düĢürür, 

bunun yanında kan fosfatlarının da düĢmesine neden olur. Kalsitoninin az salgılanması 
kemik dokusunu zayıflatır. 

 

1.2.3. Paratiroid Bezi Hormonları 
 
Tiroid bezinin arka tarafında, bölünmüĢ bezelyeler büyüklüğünde dört küçük bezden 

oluĢur. Parathormonu salgılar. 
 

1.2.3.1. Parathormon 
 
Kan kalsiyum düzeyinin yükselmesine yol açan protein yapısında bir hormondur. 84 

amino asitten oluĢur. Parathormon baĢlıca üç organ üzerine etki yapar. Bunlar böbrekler, 

kemikler ve gastrointestinal kanaldır. Kanda kalsiyum düzeyinin normal sınırlar içinde 
kalmasını düzenler. Kanda kalsiyum düzeyi normalde % 10 mg kadardır. Bu değer 7 mg’ın 
altına düĢtüğü zaman, parathormon devreye girer; kalsiyum iyonlarının kemikler tarafından 
alınmasını, bağırsaklardan emilmesini ve böbreklerden geri emilmesini artırır; fosfatların 
böbreklerden atılımını sağlar.  
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Parathormon fazla salgılanırsa kemikten kana fazla kalsiyum geçer. Kemikler zayıflar. 
Kaslar uyarılara geç cevap verir ve kaslarda tetani görülür. Parathormon az salgılanırsa 
kanda kalsiyum miktarı normalin altına düĢer. Kaslarda kramplar ve titremeler görülür. 

 

1.2.4. Böbrek Üstü Bezi Hormonları  
 
Böbrek üstü bezi, böbreklerin üst kısmına yapıĢmıĢ üçgene benzer, sarımtrak 

renktedir. Bezin iç kısmına medulla, dıĢ kısmına ise korteks denir. Medulladan adrenalin 
(epinefrin), noradrenalin (norepinefrin) hormonları ve bunların yapımında kullanılan 
dopamin salgılanır. Adrenalin, noradrenalin ve dopamine katekolaminler denir. 

Katekolaminlerin %80’ni adrenalindir. Korteks tarafından ise aldosteron, kortizol ve 
cinsiyetle ilgili çeĢitli hormonlar salgılanır. 

 

1.2.4.1. Adrenalin (Epinefrin) 
 
Adrenalin, sürrenal bezin medullası içinde sentez olur ve granüller halinde depo edilir. 

Kan dolaĢımı yolu ile uzak organlar üzerine etki eder. Adrenalin genellikle; soğuk, 
yorgunluk, Ģok, dövüĢ- kaçıĢ durumlarında salgılanır. 

 
Adrenalin, iskelet kaslarının arteriollerinde vazodilatasyona neden olur. Deri mukoza 

membranlarının ve organların arteriollerinde vazokonstriksiyon meydana getirir. Adrenalin, 
kalp kasının uyarılmasını, kasılma oranını ve gücünü, kalp debisini arttırır. Epinefrin, mide, 
barsak, bronĢiyaller ve idrar kesesinin düz kaslarında relaksasyon (gevĢeme) ile birlikte, 

mide ve idrar kesesi sfinkterlerinde (vücuttaki bir deliği çevreleyen halka Ģeklindeki kas, 
kasılıp gevĢeyerek deliğin açılıp kapanmasını sağlar) kasılmaya neden olur; ayrıca 
karaciğerde glikojenin yıkılmasını uyarır, kan glukoz düzeyini yükseltir. Karaciğer ve iskelet 
kasında glikojenolizisi, yağ dokusunda lipolizisi uyarır. 

 

1.2.4.2. Noradrenalin 
 
Adrenal medullada kromafin hücrelerinde sentezlenir ve granüller halinde depolanır. 

Karaciğer ve iskelet kasında glikojenolizisi, yağ dokusunda lipolizisi uyarır. Damarların 
büzülmesini uyararak kan basıncını yükseltici etki gösterir. 

 

1.2.4.3. Aldosteron 
 
Elektrolit metabolizmasını düzenleyen hormonların % 95’i aldosterondur. 

Aldosteronun spesifik taĢıyıcı proteini yoktur. Bu hormon, böbrekler yolu ile elektrolit ve su 
dengesinin korunmasında rol oynar. Aldosteron yetersiz salgılandığında; kan basıncı düĢer, 
doku sıvısı azalı, sodyum ve potasyum iyon deriĢimi bozulur, kaslar yorulur. Aldosteron 
fazla salgılanırsa kan basıncı ve doku sıvısı artar. 
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1.2.4.4. Kortizol 
 
Korteksde sentezlenen kortizol, plazmada proteine bağlı ve serbest formlarda dolaĢıma 

katılır. Kortizol sekresyonu ACTH’ya bağımlıdır; bu da kortikotropin salgılatıcı hormon 
(CRF) tarafından düzenlenir. Kortizolün protein, karbonhidrat ve yağ metabolizmasında rolü 
vardır. Proteinlerden glikoz yapımını uyarıcı ve kan glikozunu yükseltici etki gösterir. 
Elektrolit dengesinde rol oynar. 

 

1.2.5. Pankreas Bezi Hormonları 
 
Pankreasın langerhans adacıklarının alfa ve beta hücreleri tarafından insülin ve 

glukagon hormonları salgılanır. 
 

1.2.5.1. Ġnsülin 
 

Pankreasın langerhans adacıklarının β– hücreleri tarafından salgılanır. Ġnsülinin en 
önemli fonksiyonu, kan glikoz düzeyini düĢürmesidir. 

 
 Ġnsülinin etkileri; 

• Glikozun hücreye giriĢini artırır. 
• Diyetle alınan glikozun kullanımını artırır. 
• Glukoneogenezisi yavaĢlatır. 

• Ġnsülin antilipoliktir. (Lipitlerin mobilize edilmesini engeller) 
• Protein sentezini artırır. 
• Hücre replikasyonunu (çoğalması) hızlandırır. 

 

1.2.5.2. Glukagon 
 

Glukagon pankreasın langerhans adacıklarının α– hücreleri tarafından salgılanır. 
Ġnsüline ters etki yapan yani kan Ģekerini yükselten protein yapısında bir hormondur. 
Glukagon kan Ģekerini yükseltmedeki etkisini iki yoldan gerçekleĢtirir. Bunlardan birincisi 
glikojenolizisi uyarmak, ikincisi glukoneogenezisi hızlandırmak Ģeklindedir. 

 

1.2.6. EĢeysel Bez Hormonları 
 
Cinsel özelliklerin geliĢmesi ve cinsel organların çalıĢmasını düzenleyen hormonların 

baĢlıcaları hipofiz bezinde ve böbrek üstü bezinde sentezlenir. Kadınlarda, yumurtalıktan 
(overler), östrojen ile progesteron hormonu (estrojenler) salgılanır. Erkeklerde, erbezlerinde 
(testisler) spermatozoitler ve testosteron (androjenler) üretilirler. Seks hormonları steroid 
yapıda bileĢiklerdir. EĢeysel bezlerin iç salgı iĢlevlerindeki yetersizlik durumuna, 
hipogonadizm denir. 

 

1.2.6.1. Yumurtalık (Ovaryum) 
 
DiĢilerde bulunan bir çift bezdir. Bu bezlerden ergenlik döneminde östrojen ve 

progesteron hormonları salgılanır. 
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 Östrojen 

 
BaĢlıca yapım yerleri overlerdir. DiĢi seks organlarının geliĢmesini ve cinsel 

olgunlaĢmayı düzenler. DiĢilere özgü ince ses oluĢumu ve vücut yapısı kazanmasını sağlar. 

Menstrual siklusun normal Ģekilde devamını sağlar.  
 
Östrojen ve progesteron sentez eksikliği puberteden (9- 16 yaĢ arası) önce meydana 

gelirse ikincil seks özellikleri (ergenliğe ait belirtiler) geliĢmez. Eğer eriĢkinlerde ortaya 
çıkarsa bu özellikler geriler.  

 
 Progesteron 

 

Bu hormon endometriumda yumurtanın yerleĢmesi için gerekli mukus salgılanmasını 
artırır. Gebeliğin ilk dönemlerinden itibaren yumurtalıklardan salgılanarak gebeliğin 
devamını sağlar. Gebelik baĢladıktan sonra plesantadan β-HCG (beta human chorion 
gonadotropik) hormonu salgılanır. Genel olarak estrojenik hormonlar metabolizmayı 
hızlandırırl. Androjenler kadar olmasada protein sentezini artırır. Özellikle cilt altında yağ 
birikimini sağlar. Karaciğerde ise yağ birikimini önleyici etki yapar. Estrojenler özellikle 
karaciğerde glukronatlar ve sülfatlarla konjugasyona uğrayarak idrarla dıĢarı atılır. 

Estrojenlerden baĢka diĢi seks hormonları olarak korpus luteum hormonu, relaksin ve 
plasenta laktojen gibi hormonlar da bulunmaktadır. 

 
Kadınlarda sık rastlanan polikistik over sendromunda aĢırı androjen üretimi vardır. 

Hirsutismus (aĢırı kıllanma), obezite, düzensiz adet kanamaları ve kusurlu fertilite 
(döllenme) ile karakterizedir. 

 

1.2.6.2. Er Bezleri (Testisler) 
 
Erkeklerde bulunan bir çift bezdir. Bu bezlerden testosteron hormonu salgılanır. 
 
 Testosteron 
 

Testosteronun en önemli etkisi, hücre içerisinde protein sentezini artırmasıdır. Bu 
hormon; erkeklerde sakal ve bıyık çıkmasını, kılların büyümesini, sesin kalınlaĢmasını ve 
spermlerin olgunlaĢmasını sağlar. Testosteron sentez eksikliği hipogonadizmdir. Puberteden 
(13 ila 15 yaĢ arası) önce meydana gelirse ikincil seks özellikleri geliĢmez. Eğer eriĢkinlerde 
ortaya çıkarsa bu özellikler geriler.  

 

1.2.7. Özel Hücre Hormonları 
 
Mide, duodenum ve ince barsaklardan salgılanan bazı maddeler, etki yönünden 

tamamen hormon gibi hareket ettikleri halde bunlar tam anlamı ile hormonlar sınıfında 
değildir. 

 
 Gastrin: Midenin pilor kısmı mukozası tarafından salınan bir polipeptitdir. 

Midede hidroklorik asit salınımına etki eder. 
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 Enterogastrin: Mide salgısı ve hareketlerini azaltıcı etkisi olduğu sanılır. 
 Sekretin: Duodenum mukoza hücreleri tarafından salgılanır. Kan dolaĢımı ile 

pankreasa gelir ve pankreasın salınımını uyarır. Ayrıca, pepsinin sekresyonunu 
da artırır. 

 Kolesistokinin: Safra kesesinin kasılmasını ve safranın keseden boĢalmasını 
uyarıcı etki gösterir. 

 Pankreozimin: Pankreasın sindirim enzimlerinin salgılanmasını artırır. 
 Enterokinin: Ġnce bağırsak bezlerinin salgısını uyarıcı etki gösterir. 
 Bradikinin: Dokuz amino asitten oluĢan bir polipeptitdir. Damar geniĢletici 

etkisinden dolayı kan basıncını düĢürür. Düz kasların kasılmasını etkiler. 
Sindirim kanalı hormonu değildir. 

 

1.3. Human Chorionic Gonadotropin (HCG)  
 
HCG, insan plasentasındaki koryonik hücrelerden sentezlenen ve gebeliğin devamı 

için Ģart olan protein yapısındaki bir hormondur. Döllenme (fertilizasyon) olayı ile birlikte 
salınımı baĢlar. Gebeliğin erken döneminde yükselerek önce kanda sonra da idrarda tesbit 
edilebilir hale gelir ve gebelik testlerinin pozitifleĢmesine sebep olur. Bu nedenle HCG 
hormonuna, “gebelik hormonu” da denir. 

 
Temel görevi, özellikle gebeliğin ilk üç ayında, plasentanın oluĢumuna kadarki süre 

içinde progesteron hormonunun salınımını uyarmaktır. Bu üç aylık dönem sonrasında 

plasenta devreye girer ve gebeliğin devamı için gerekli hormonları salgılar. 
 
HCG hormonunun alfa (α) ve beta (β) olmak üzere iki ayrı alt grubu vardır. Alfa 

HCG, kanda dolaĢan LH ve TSH ile oldukça benzer yapıdadır. Beta alt grubu ise LH dan ve 
TSH’dan oldukça ayrı bir yapıya sahiptir ve bu nedenle kanda gebelik testlerinde daha 
sensitif (duyarlı) bir sonuç vermektedir. Bu sebeplerden dolayı kanda gebelik testlerinde 
ölçülen, β-HCG’dir. 

 

1.3.1. Gebelikte Tarama Testleri ve β -HCG  
 
Bazı genetik hastalıklarda kanda dolaĢan β-HCG hormonunun ölçülmesi, bebeğin 

sağlığı açısından indirekt bulgular verebilmektedir. Hamilelikte tarama testlerinden ikili test 
(β-HCG ve PAPP-A) 11. ve 14. hamilelik haftaları arasında yapılmaktadır. Bu dönemlerde 

Down sendromu gibi bir takım genetik anomalilerde kanın serumunda dolaĢan serbest β-
HCG değerleri normalin iki katına kadar çıkar. Yine 16.-18. hamilelik haftalarında yapılan 
üçlü tarama testlerinde de (β-HCG, Alfa-feto protein, Estriol/ uE3) β-HCG değerinin 
normalin üzerinde olması, Down sendromu açısından risk oranını arttırmaktadır. Gebelikte 
β-HCG düzeyleri aĢağıdaki gibidir. 
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Son Adet Tarihi β-HCG (mIU/ml) 

3 hafta 10 - 50 

4 hafta 3 - 426 

5 hafta 19 - 7,340 

6 hafta 1,080 - 56,500 

7 - 12 hafta 7,650 - 288,000 

13 - 16 hafta 13,300 - 254,000 

17 - 24 hafta 4,060 - 165,400 

25 - 40 hafta 3,640 - 117,000 

Tablo 1.1: Gebelikte β-HCG düzeyleri 

 

1.3.1.1. Gebelik testleri 
 

Kanda β-HCG seviyesinin ölçümü, otoanalizörle diğer hormonlarla birlikte çalıĢılır. 
 
 β-HCG test tekniği 

 

• Prensibi: β-HCG tek kademeli gebelik testi; idrar örneklerindeki insan 
koriyonik gonadotropininin kalitatif olarak saptanmasına yönelik hızlı, 
tek kademeli bir testtir. Membran test çizgisi bölgesinde anti-HCG 
antikorları ve kontrol çizgisi bölgesinde anti-fare antikorları ile 

kaplanmıĢtır. Test iĢlemi sırasında idrar örneği test cihazı içerisinde 
önceden kaplanmıĢ boya konjugatı ile tepkimeye girmektedir. KarıĢım 
kapiller etkiye bağlı olarak membran üzerinde yayılır; buradaki anti-HCG 
ile tepkimeye girerek kırmızı bir çizgi oluĢturur. Kırmızı çizginin 
görülmesi, pozitif bir sonucu, çizginin görülmemesi negatif bir sonucu 
gösterir.. 

 

• Testin yapılıĢı: 

o Hastadan idrar numunesi alınır.  
o Folyo yırtılarak test cihazı çıkarılır.  
o Damlalığın pompası sıkılarak içine idrar alınır.  
o Damlalıkla alınan 3 damla idrar, test kasetinin ucundaki yuvarlak 

deliğe damlatılır. 

o 5-10 dakika beklenir ve sonuç değerlendirilir.  
• Ekranda tek kırmızı çizgi belirirse gebelik testi negatif (-) olarak 

değerlendirilir. 

 

Resim 1.2: Negatif gebelik testi 
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• Ekranda iki kırmızı çizgi belirirse gebelik testi pozitif (+) olarak 
değerlendirilir. 

 

Resim 1.3: Pozitif gebelik testi 

 
• Ekranda hiçbir çizgi çıkmazsa test tekrar edilir 

 

Resim 1.4: Tekrar edilmesi gereken test  

 
o Sonuçlar laboratuvar sorumlusuna onaylatılarak kayıt yapılır. 

 
Gebelik Ģüphesi taĢıyan pek çok kadın, eczanelerde satılan ve “prediktör” veya “Home 

Pregnancy Test (HPT)” adı verilen özel gebelik testleri kullanmaktadır. Bu testler kolay 
uygulanabilirlik, çabuk sonuç verme ve ucuz olmalarından dolayı tercih edilmektedir. 

Piyasada (eczanelerde) satılan ve kiĢinin, kendi kendine uyguladığı bu testlerin güvenilirliği, 
kanda otoanalizörlerle çalıĢılan gebelik testlerine göre daha düĢüktür. Sonuçlar yanlıĢ pozitif 
veya yanlıĢ negatif çıkabilir. 

 

1.4. Hormon Analiz Metotları 
 
Hormonlar, kanda çok düĢük miktarlarda bulunan maddelerdir. Bu yüzden hormon 

analizleri çok hassas analiz metotları ve ileri teknoloji gerektirmektedir. Günümüzde hormon 
analizlerinde kullanılan metotlar; Radyoimmunoassay, (RĠA) Enzim immunoassay, (ELĠSA 
veya EĠA) Fluoresan immünoassay, (FĠA) Lüminesan/ LĠA (Lüminesan veren maddenin 

uyarılması kimyasal yolla yapıldığında Kemilüminesan, elektrik enerjisi ile yapıldığında 
elektrokemilüminesan immünoassay adını alır)’ dır. Bu yöntemlerin ortak noktası, aranan 
maddeye karĢı bir antikor ihtiva etmesi ve ortamda bir iĢaretleyici olmasıdır. Deney sonunda 
bu iĢaretleyicilerin miktarı ölçülerek madde miktarı hesaplanır. 

 
Bu metotlarda aranan madde indirekt olarak ölçülür. Önce aranan madde bir 

iĢaretleyici ile iĢaretlenir, daha sonra bu iĢaretleyici miktarından aranan madde tayin edilir. 
ĠĢaretlemede kullanılan maddeler farklı olmakla beraber metodun prensibi bir antijen-antikor 

reaksiyonudur. Aranan maddeye karĢı geliĢtirilen antikorlar, iĢaretleyici madde ile de 
bağlandıktan sonra numune ile karıĢtırılmakta ve aranan maddenin iĢaretlenmesi sağlanır. 
ĠĢaretleyici olarak radyoaktif maddeler, enzimler, floresan maddeler, kemibioluminesan 
maddeler kullanılır. 
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1.4.1. Radyoimmünoassay (RĠA) 
 
Radyoimmünoassay metodu ile hormon tayininde radyoaktif bir element kullanılır. Bu 

maksatla en çok kullanılan element I125 dir; çünkü kullanımı kolay, emniyetli ve ucuz., 
enerjisi düĢük, özel aktivitesi yüksektir ve yarılanma ömrü 60 gündür. Radyasyon riski en 
azdır. I125 gamma ıĢınları yayar. Bu ıĢınlar sayılarak hormon seviyesi ölçülür. Bu 
ölçümlerde kullanılan ve gamma ıĢınlarını ölçen cihaza, gamma sayıcı adı verilir. 

 
Deney ortamına ölçülmek istenen hormonun antikoru, I125 ile iĢaretli hormon ve 

iĢaretsiz hormon konur. Hormonun antikoru, tavĢan veya kobay gibi deney hayvanlarından 

elde edilir. ĠĢaretli hormon ise laboratuvar Ģartlarında invitro (tüp içinde) olarak hazırlanır. 
Antikor ile iĢaretli antijen kitle hazır olarak verilir. Çoğunlukla antikor, kitle birlikte plastik 
tüplere önceden bağlanmıĢtır. Bu kitlere Cout-A-Count adı verilir. Yani, gözle görülmediği 
halde plastik tüpün cidarında ölçmek istediğimiz hormonun antikoru bulunur. ĠĢaretsiz 
antijen, hasta serumunda ölçmek istediğimiz hormondur.  

 
Deney ortamında reaksiyon Ģu Ģekilde olur; iĢaretli antijenle iĢaretsiz antijen antikora 

bağlanmak için yarıĢır. Ortamda iĢaretsiz antijen ne kadar çoksa antikora bağlanması o kadar 
fazla olur. Deney sonucunda tüpteki sıvı kısım dökülür. Tüpte, tüp cidarına bağlı olarak 
bulunan antijenler ve antikorlar kalır. Bu kompleksteki I125’ in yaymıĢ olduğu gamma 
ıĢınları, gamma sayıcıda sayılır. Bulunan rakamlar standart eğriden değerlendirilerek 
serumdaki hormon miktarı hesaplanır.  

 

1.4.1.1. Radyoimmünoassay Tekniği ile Antikor Arama 
 
 Analiz edilecek hormona, özel geliĢtirilmiĢ antijenle kaplı plastik tüp alınır. 

 Tüp içine hasta serumu pipetlenir. Hasta serumunda ilgili hormon (antikor) 
varsa antijenle bağlanır. 

 Bağlanmada reaksiyonun daha kolay gerçekleĢmesi için tüp birkaç kez yıkanır. 

 Radyoizotop bağlanmıĢ antiglobulin eklenir. 

 Radyoizotoplu antiglobulin, hasta serumundaki antikora bağlanır. 

 Bu bağlanmada ortama yayılan radyoaktivite ölçülerek hormon miktarı 
belirlenir. 
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ġekil 1.1: RĠA ile antikor aranması 

 

1.4.1.2. Radyoimmünoassay Tekniği ile Antijen Aranması 
 

 Ġlgili hormonla (antikor) kaplı plastik tüp içine hasta serumu pipetlenir. 
 Hasta serumunda hormona karĢı geliĢmiĢ antijen varsa antikora yapıĢır. 
 Tüp yıkanır ve içine radyoizotop bağlanmıĢ özgül antikor pipetlenerek tekrar 

yıkama yapılır. 
 Radyoizotoplu özgül antikor serumdaki antijene bağlanır. 
 Bu bağlanmada, ortama yayılan radyoaktivite ölçülerek hormon miktarı 

belirlenir. 

 
ġekil 1.2: RĠA ile antijen aranması 
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1.4.2. Enzim Ġmmunoassay (ELĠSA veya EĠA) 
 
Bu metodun, ELĠSA ,(Enzyme-linked immunosorbant assay) EĠA (enzyme 

immunoassay) gibi adları vardır. ELĠSA metodunda deney prosedürü genelde biraz daha 
uzun ve hassasiyeti azdır. Bu tekniğin prensibi RĠA’da olduğu gibi antijenle antikor 
arasındaki reaksiyona dayanır. Bu teknikte iĢaretsiz antijen, tayin etmek istediğimiz 
maddedir. ĠĢaretli antijenin hazırlanmasında iĢaretleyici olarak enzim kullanılır; bunun için 
bu metoda enzim immunoassay adı verilmiĢtir. Alkalen fosfataz ve horseradish peroksidaz 
en çok kullanılan enzimlerdir.  

 

Reaksiyonun tamamlanmasından sonra seperasyon (ayırma) iĢlemi yapılır ve ortama 
bir substrat ilave edilerek spektrofotometrik olarak enzim aktivitesi ölçülür. Enzim aktivitesi 
ile tayin edilmek istenen madde arasındaki iliĢkiden, hormon konsantrasyonu tayin edilir.  

 

1.4.2.1. Elisa Ġle Antikor Ölçümü  
 

 Miktarı ölçülecek hormona göre hazırlanmıĢ antijenle kaplı plastik tüp alınır. 
 Plastik tüpün içine test edilecek hasta serumu pipetlenir. 
 Serum içinde bulunan hormon (antikor) varsa ilgili antijene yapıĢır. 
 Tüp yıkanarak diğer maddeler uzaklaĢtırılır. 
 Antijen - antikor kompleksi ile bağlanma özelliği gösteren enzim kaplı 

antiglobulin ortama katılır. 
 Tüp tekrar yıkanır. 

 Antijen+ antikor+enzim kaplı antiglobulin kompleksi üzerine enzimin substratı 
ilave edilir;(enzim-substrat birleĢmesi sonucu ortaya çıkan madde renklendirilir) 

 OluĢan renk Ģiddeti fotometrede ölçülerek miktar belirlenir. 

 

ġekil 1.3: ELĠSA ile antikor aranması 
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1.4.2.2. Elisa ile Antijen Ölçümü 
 
 Miktarı ölçülecek hormona göre hazırlanmıĢ, antikorla kaplı plastik tüp alınır. 

 Plastik tüpün içine test edilecek hasta serumu pipetlenir. 
 Serum içinde bulunan hormon (antijen) varsa ilgili antikora yapıĢır. 
 Tüp yıkanarak diğer maddeler uzaklaĢtırılır. 
 Antijen-antikor kompleksi ile bağlanma özelliği gösteren enzim iĢaretli özgül 

antikor ortama katılır. 
 Tüp tekrar yıkanır. 
 Antikor+antijen+enzim iĢaretli antikor kompleksi üzerine enzimin substratı 

ilave edilir. (Enzimle substratın birleĢmesi sonucu ortaya çıkan madde 
renklendirilir.) 

 OluĢan renk Ģiddeti fotometrede ölçülerek miktar belirlenir. 
 
Elisa tekniği kullanılarak insan serumunda bulunan hormonların non-radyoaktif 

(radyoaktif olmayan) Ģekilde ölçümleri otoanalizörlerde gerçekleĢtirilir.  

 

ġekil 1.4: ELĠSA ile antijen aranması 

 

1.4.3. Fluoresan immünoassay (FĠA) 
 

ĠĢaretleyici olarak fluorofor maddeler kullanılır. En sık kullanılan madde 4-metil 

umbelliferondur. Bu maddeler enerjiyi absorbe eder ve belli bir süre sonra tekrar salıverir. 
Bu Ģekilde oluĢturdukları sinyal sayılarak ölçüm yapılır. 
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1.4.4. Lüminesans Ġmmünassay (LĠA) 
 

Luminesansa, biyolojik ıĢık da denilebilir. ÇeĢitli biyokimyasal reaksiyonlar sonucu 
oluĢan enerji, çevreye foton olarak (görünür ıĢık) yayılır. Reaksiyon sonucu ısı oluĢmaz, bu 
Ģekilde ıĢık açığa çıkaran maddelere, luminesan maddeler; ıĢık oluĢum reaksiyonuna da 
kemilüminessans adı verilir. 

 

Lüminesans veren maddeler iĢaret olarak kullanılır. Lüminesans iĢaretli deneylerde bir 
monokromatör ve bir ıĢın dedektörü (ör. fotosel) kullanılır. Bu, kabaca ıĢık kaynağı olmayan 
bir fotometredir. IĢık doğrudan ölçüm ortamından kaynaklanmaktadır. 

 
Lüminesans veren maddenin uyarılması kimyasal yolla yapıldığında, kemilüminesans; 

elektrik enerjisi ile yapıldığında, elektrokemilüminesans immüneassay adını alır. ĠĢaretleyici 
olarak akridinyum esterleri veya izoluminol kullanılır. 

 

1.4.4.1. Kemilüminessans  
 

Kemilüminessansın prensibi RĠA’nınkine benzer; ancak burada iĢaretleyici madde 
olarak reaksiyona girdiğinde, ıĢık yayan madde (kemilüminessans madde) kullanılır. IĢık 
yoğunluğu lüminometre adı verilen cihazlarla ölçülür. Standat değerlerle karĢılaĢtırılarak 
sonuçlar otomatik olarak hesaplanır. Kemilüminessans iĢaretleme metodu halen en hassas 
metotdur. Lüminometreler genelde kite bağımlıdır. Her firmanın cihazı, kendi kitini okur. 

 

1.4.4.2. Elektrokemilüminessans (ECL) 
 
ECL teknolojisi, maddelerin bir platin elektrot yüzeyinde elektrokimyasal olarak 

oluĢturdukları kemilüminessans reaksiyonlarına dayanır. ECL’de sinyal üretim mekanizması 
çok kompleks olmakla beraber immünoassaye uygulanması oldukça basittir. Bu özelliği ile 
çok sayıda analizin tayininde kullanılabildiği gibi otoanalizörlerle de kolaylıkla 
uygulanabilir. Son derece hassas bir metottur. 

 

1.4.5. Hormon Analizörleri (Ġmmün analizörler) ile Hormon Analizleri 
 
 Cihazın çalıĢır konumda olması sağlanır. 
 Kontrol serumları okutulur. 
 Hastadan tekniğine uygun venöz kan alınır. 

 Kan santrifüj edilerek serum ayrılır.  
 Hasta numuneleri kayıt ve barkodlama iĢlemi yapılır. 
 Serumlar cihazın raklarına uygun Ģekilde yerleĢtirilir. 
 Cihazın çalıĢması takip edilir. 
 Sonuçlar yazıcıdan alınır. 
 
Hormon tayininde her firmanın farklı cihazları ve kitleri olup çalıĢma teknikleri 

farklıdır. Bu nedenle firmanın öngördüğü çalıĢma talimatına kesinlikle uyulmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
Hormon analizlerini yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

A. Kanda Hormon Analizlerini Hormon Analizörleri ile çalıĢma tekniği 

 Cihazın çalıĢır konumda olmasını 
sağlayınız. 

 Cihazın günlük bakımını yapınız. 
 Reaktiflerin miadını kontrol ediniz. 
 Yıkama solüsyonlarının eksiksiz 

olmasına dikkat ediniz. 

 Kontrol serumlarını okutunuz. 

 Kontrol sonuçlarına göre gerekli görülen 
testlerin kalibrasyonunu yapınız. 

 Kalibrasyon sonucunda kontrol 
serumlarını tekrar okutunuz. 

 Kontrol sonuçları, istenilen kontrol 
aralığında değilse hata kaynaklarını 
araĢtırınız. 

 Hata bulunup düzeltildikten sonra 
kalibrasyon ve kontrolleri tekrarlayınız. 

 Hasta numuneleri kayıt ve barkodlama 
iĢlemini yapınız 

 Barkoda, hastaya ait bilgileri doğru 
giriniz 

 Barkoda, hastadan istenilen tetkikleri 
doğru olarak giriniz. 

 Barkodların yıpranmamasına dikkat 
ediniz. 

 Barkodları tüpün üzerine güzelce 
yapıĢtırınız. 

 Kanı, santrifüj edip serumunu ayırınız. 
 Kanın pıhtılaĢtığından emin olunuz. 
 Tüpleri santrifüje dengeli yerleĢtiriniz. 

 4000 devirde 4-5 dakika santrifüj ediniz. 

 Serumları cihazın raklarına uygun 
Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 Serum miktarı az ise uygun aparat 

(gode) kullanarak cihazın serumu 
almasını sağlayınız. 

 Rakları cihaza dikkatli ve yavaĢ 
yerleĢtiriniz. 

 Cihazın çalıĢmasını takip ediniz. 

 Cihaz çalıĢırken bırakıp gitmeyiniz. 
(Ġstenmeyen durumlar karĢısında cihaza 
müdahale edebilmelisiniz.) 

 Cihazın istenilen tüm testleri algılayıp 
çalıĢtığından emin olunuz. 

 ÇalıĢma sonunda cihazın herhangi bir 
sebepden hata verip vermediğini kontrol 
ediniz. Verdiyse gerekli komutları verip 

hatayı düzeltiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Yazıcıdan sonuçları alınız. 

 Aldığınız sonuçları adı veya soyadı 
sırasına göre tasnif ediniz. 

 Gerekli gördüğünüz testleri tekrar 
ediniz. 

 Sonuçları laboratuvar sorumlu hekimine 
onaylatınız. 

 Sonuçlar hakkında hastaya yorum 

yapmayınız. 

B.Ġdrarda Gebelik (β-HCG) test tekniği 

 Hastadan idrar numunesi alınız. 

 Ġdrar örneğini temiz ve kuru bir kaba 
alınız. 

 Genel olarak en yüksek HCG 
konsantrasyonunu içermesi nedeniyle 

sabah yapılan ilk idrarı tercih ediniz. 
 Ġdrar berrak olmalıdır, gerekirse santrifüj 

ediniz. 

 Folyoyu yırtarak test cihazını çıkarınız. 
 Folyoyu, test cihazına zarar vermeden 

dikkatli yırtınız. 

 Damlalığın pompasını sıkarak içine 
idrar alınız. 

 Damlalığa yeterli idrar aldığınızdan 
emin olunuz. 

 Damlalıkla aldığınız 3 damla idrarı test 
kasetinin ucundaki yuvarlak deliğe 
damlatınız. 

 Ġdrarı ilgili yere, öngörülen miktarda 
damlatınız. 

 5-10 dakika bekleyiniz ve sonucu 
değerlendiriniz. 

 Ekranda tek kırmızı çizgi belirirse 
gebelik yok olarak değerlendiriniz, 

 Ekranda iki kırmızı çizgi belirirse 
gebelik var olarak değerlendiriniz, 

 Ekranda hiçbir çizgi çıkmazsa testi 
yenileyiniz. 

 Sonuçları kayıt ediniz. 

 Sonuçları laboratuvar sorumlu hekimine 
onaylatınız. 

 Sonuçları dikkatli bir Ģekilde kayıt 
ediniz. 

 Hastaya sonuçlarla ilgili yorum 
yapmayınız. 



 

 25 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. AĢağıdakilerden hangisi, insanda hormonların salgılandığı baĢlıca endokrin bezlerden 

değildir? 
A) Hipofiz bezi 

B) Tiroit bezi 
C) Pankreas 
D) Kalp 
E) Böbrek üstü bezleri 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi, hipofiz bezi ön lob hormonlarındandır? 

A) Vazopressin 
B) Growth hormon 
C) Oksitosin 
D) Tiroksin 
E) Kalsitonin 
 

3. AĢağıdaki hormonlardan hangisi, glikozun hücreye giriĢini sağlar? 
A) Glukagon 
B) Aldesteron 
C) Ġnsülin 
D) Adrenalin 
E) Pankreas 
 

4. AĢağıdaki hormonlardan hangisinin, gebelik testinde kanda ve idrarda seviyesi 
ölçülür? 
A) Beta-HCG 
B) Alfa-HCG 
C) Sekretin 
D) Gastrin 

E) Vazopressin 
 

5. AĢağıdaki metotlardan hangisi ile hormon analizleri yapılabilir? 
A) RĠA  
B) ELĠSA 

C) EĠA 
D) LĠA 
E) Hepsi 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 
 
 
Bu faaliyette kazandığınız bilgiler ile otoanalizörlerle tümör markırlarının analizini 

yapabileceksiniz. 
 
 
 
 
 Laboratuvarda analizi yapılan tümör markırları hakkında araĢtırma yapınız. 
 Tümör markırları analizleri hakkında araĢtırma yapınız. 

 

2. TÜMÖR MARKIRLARININ ANALĠZĠ 
 
Tümör markırlarının analizine geçmeden önce konu ile ilgili bazı terimlerin 

kavranması gerekir. 
 
 Markır: Belirteç. 
 Onkogen: Normal bir hücrenin kanseröz olmasına neden olabilecek protein 

ürününe sahip bir gen. 
 Onkogen ekspresyonu: Genlerin gen ürünlerine dönüĢümünü kontrol eden 

süreçler. 
 Onkofetal antijenleri: Fetal yaĢam sırasında oluĢturulan, fetal serumda yüksek 

konsantrasyonda bulunan, doğumdan sonra azalan veya tamamen kaybolan, 
bazı kanser hastalarında transforme olmuĢ malign hücrelerdeki belirli genlerin 
yeniden aktivasyonu ile oluĢan proteinler. 

 Tümör baskılayıcı gen: Büyümeyi durduran proteine sahip gen. Örnek: p53 
gibi tümör baskılayıcı genin kaybı genellikle kansere neden olur. 

 Monoklonal: Seçilen antijene karĢı yapay olarak üretilen antikor. 
 

2.1. Tümör Markırlarının Klinik Önemi 
 
Basit tanımı ile kanser; dokunun nispeten otonom büyümesidir. Otonom büyümenin 

nedeninin anlaĢılması tedaviye yönelik araĢtırmaları kolaylaĢtıracaktır. Moleküler genetik 
alanındaki ilerlemeler kanser oluĢumunun daha iyi anlaĢılmasını sağlamıĢtır. Normal 
hücrelerin geliĢimi, büyümeyi artıran onkogenler tarafından düzenlenirken büyümeyi 
kısıtlayıcı, tümör baskılayıcı genler tarafından da dengelenmektedir. Kanser oluĢumu 
onkogen ekspresyonunun aktivasyonu veya değiĢimi ile tümör baskılayıcı genlerin 

inaktivasyonu veya kaybı ile oluĢmaktadır. Kanserin erken tanısı, tedaviye en iyi Ģansı verir. 
Amaç, kanser cerrahi yöntemlerle tamamen çıkarılabilecek kadar küçükken tanı koymaktır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Kanser hücrelerinin histolojik ve biyokimyasal yapıları ile metabolizmaları normal 
hücrelerinkinden çok farklıdır. Bu hücreler çok değiĢik biyokimyasal moleküller de 
sentezler. Bunların bir kısmı hücre, hücre yüzeyi, sitoplazma veya çekirdekte kalırken; bir 
kısmı da dolaĢıma veya diğer vücut boĢluğu sıvılarına verilir. ĠĢte, kanser hücreleri 

tarafından sentezlenip salgılanan bu tip maddelere tümör markırı veya kanser markırı adı 
verilir. Tümör markırlarının bir kısmı da vücudun kanserli dokuya cevap olarak ürettiği 
maddelerdir. 

 
Tümör markırları, karbonhidrat, protein, enzim veya hormon yapısındadır. CA 

kısaltmasıyla verilen kanser markırlarının hemen hemen hepsi glikoprotein yapısındadır. 
Kısaca CA–125, CA 19–9, CA 15–3 Ģeklinde gösterilir. 

 

Tümör Markırlarının Potansiyel Kullanımları 

Genel popülasyon taramaları 

Belirtisi olan bireylerin ayırıcı tanısı 

Kanserin klinik sınıflandırılması 

Tümör değerinin belirlenmesi 

Hastalık ilerlemesinin prognostik belirteci 

Tedavinin baĢarısının değerlendirilmesi 

Kanser rekürrensinin saptanması 

Tedaviye yanıtın izlenmesi 

Tümör kitlesinin radyoimmünolokalizasyonu 

Ġmmünoterapi yönünün belirlenmesi 

Tablo 2.1: Tümör markırlarının potansiyel kullanımları 

 

2.2. Tümör Markırlarının Sınıflandırılması 
 

Tümör markırları; enzimleri, hormonları, onkofetal antijenleri, karbonhidratları, 
proteinleri, reseptörleri veya genleri kapsar. 

 

2.2.1. Enzimler ve Ġzoenzimler 
 
Birkaç istisna dıĢında, enzim ve izoenzimlerdeki bir artıĢ, bir kanser tipini veya belirli 

bir organ tutulumunu tanımlayacak kadar duyarlı ve özgül değildir. Enzimler hücre içinde 
daha yüksek konsantrasyonda bulunur ve tümör nekrozu veya kanserli hücrenin zar 
geçirgenliğindeki değiĢiklikler sonucunda sistemik dolaĢıma salınır. Pankreatik ve biliyer 
kanalların tıkanıklıklarında veya böbrek yetmezliği olgularında da enzim düzeylerinde artma 
görülür. Enzimler sistemik dolaĢıma salındığı zaman tümör metastazı oluĢmuĢtur. Pek çok 
enzim organa özel olmadığı için enzimlerin spesifik olmayan tümör belirteci olarak 
kullanımı daha uygundur. ArtmıĢ enzim düzeyleri malignite varlığı konusunda uyarı olabilir. 

Enzimlerin izoenzimleri veya çoklu formları bazen ek bir organ özgüllüğü sağlayabilir. 
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AĢağıdaki tabloda değiĢik enzimleri, iliĢkili oldukları maligniteleri ve aktivite veya 
kütle konsantrasyonlarını ölçmek için kullanılan yöntemleri (radyoimmünoassay veya 
immünometrik assay) özetlenmiĢtir. Geleneksel olarak enzimlerin aktiviteleri ölçülür. 
Antikor tekniklerinin kullanıma girmesi ile bazı enzimlerin enzimatik aktivitelerinin yerine 

protein antijenleri ölçülmeye baĢlanmıĢtır. 
 

Tümör Belirteci Olarak Enzimler 

Enzim Yöntem Kanser tipi 

Alkol dehidrogenaz Aktivite Karaciğer 

Aldolaz Aktivite Karaciğer 

Alkalen fosfataz Aktivite Kemik, karaciğer, lösemi, sarkom 

Alkalen fosfataz, 
plasental 

Aktivite 
Over, akciğer, trofoblastik, gastrointestinal, 
seminoma, Hodgkin hastalığı 

Amilaz Aktivite Pankreatik,tükrük bezi, çeĢitli 

Aril sülfaz B Aktivite Kolon, meme 

Kreatin kinaz-BB Aktivite 
Prostat, akciğer (küçük hücre), meme, kolon, 
over 

Esteraz Aktivite Meme 

Galaktozil transferaz Aktivite Kolon, mesane, gastrointestinal, çeĢitli 

γ-glutamil transferaz Aktivite Karaciğer 

Hekzokinaz Aktivite Karaciğer 

Laktat dehidrogenaz Aktivite Karaciğer, lenfoma, lösemi, çeĢitli 

Lösin aminopeptidaz Aktivite Pankreatik, karaciğer 

Nöron- spesifik enolaz RIA 
Akciğer (küçük hücre), nörablastom, karsinoid, 
melanom, feokromositom, pankreatik 

5'-nükleotidaz Aktivite Karaciğer 

Prostat-spesifik 
antijen 

Aktivite Prostat  

Prostatik asit fosfataz Aktivite/IA Prostat  

Piruvat kinaz Aktivite Karaciğer, çeĢitli 

Ribonükleaz Aktivite ÇeĢitli, (over, akciğer, kalın bağırsak) 

Siyaliltransferaz Aktivite Meme, kolon, akciğer 

Terminal 
deoksitransferaz 

Aktivite Lösemi 

Timidin kinaz RIA/Aktivite ÇeĢitli, lösemi, lenfoma, akciğer (küçük hücre)  

Tablo 2.2: Tümör belirteci olarak enzimler 
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 Nöron- Spesifik Enolaz (NSE) 

 
Enolaz, fosfopiruvat hidrataz olarakta bilinen glikolitik enzimdir. Nöron-spesifik 

enolaz, enolazın nöronal dokular ile yaygın nöroendokrin sistem ve amin öncüllerini 

kullanan ve dekarbosilasyonunu (APUD) yapan dokularda bulunan bir Ģeklidir. NSE; küçük 
hücreli akciğer karsinomu (SCLC) nöroblastom, feokromositoma (adrenal bezi tümörü), 
karsinoid (epitelyum dokusunda geliĢen tümör), tiroid medüller karsinomu, melonoma (cilt 
kanseri) ve pankreatik endokrin tümörler gibi nöroendokrin kaynaklı tümörler ile 
bağlantılıdır. ĠlerlemiĢ nöroblastomu olan çocukların % 90’dan fazlasında NSE düzeylerinin 
arttığı belirlenmiĢtir. Serum NSE düzeyleri RIA yöntemiyle ölçülür. Üst referans düzeyi 12.5  
mg/L’dir. 

 

 Kreatin Kinaz 

 
Kreatin kinaz (CK) kreatin’in adenozin trifosfat (ATP) ile fosforilasyonunu katalizler. 

CK, iki alt ünitesi-M (kas) ve B (Beyin) olan bir dimerdir. CK–1 (BB), CK–2 (MB) ve CK–3 
(MM) olarak 3 izoenzimi bulunur. CK–1; beyin, prostat bezi, gastrointestinal sistem, 
akciğer, mesane, rahim, meme ve plasentada bulunur. CK–1 düzeylerinin prostat kanserli ve 
küçük hücreli akciğer kanserli bireylerde arttığı gözlenmiĢtir. Meme, kolon, over ve mide 

gibi diğer malignensilerde de artsa da CK-1’in tümör belirteci olarak klinik yararlılığı ileri 
araĢtırmalar gerektirmektedir. Kardiyak kas en yüksek CK–2 konsantrasyonuna sahiptir.(~ 
%20) CK–3 iskelet ve kalp kasında bulunur. 

 
 Alkalen Fosfataz 

 
Alkalen fosfataz (ALP) özellikle karaciğer, kemik ve plasentada bol olmak üzere, 

pratikte, vücuttaki tüm dokularda rastlanan bir enzimdir. Normal eriĢkin serumlarındaki 
ALP, primer olarak karaciğer veya biliyer sistemden kaynaklanır. Primer veya sekonder 
karaciğer kanseri olgularında yüksek ALP düzeyleri mevcuttur. Düzeyleri, kemik veya 
karaciğeri tutan metastatik kanserlerin değerlendirilmesinde faydalı olabilir. En yüksek 
düzeylere prostat kanserli olgulardaki kemik metastazı gibi osteoblastik lezyonların izlendiği 
bireylerde rastlanır. Hepatik infiltrasyon ile komplike olmuĢ lösemi, sarkom ve lenfoma gibi 
malignensilerde ALP değerlerinde yükselme görülebilir. Trofoblastlar tarafından sentezlenen 
plasental alkalen fosfataz (PALP), gebe kadınların serumunda artar; over, akciğer, 

trofoblastik ve gastrointestinal kanserler, seminoma ve Hodgkin hastalığı gibi bir dizi 
malignenside yükselir. 

 
 Prostatik Asit Fosfataz (PAP) 

 
Asit fosfatazlar, fosfat esterlerini pH 7’nin altındaki uygun pH’larda hidroliz eden bir 

grup enzimdir. Asit fosfataz primer olarak prostat bezi tarafından üretilse de (prostatik asit 

fosfataz) eritrosit, trombosit, lökosit, kemik iliği, kemik, karaciğer, dalak, böbrek ve bağırsak 
dokularında da mevcuttur. PAP, biyokimya laboratuvarında RIA ile ölçülmektedir. 
Osteogenik sarkoma, multipl myeloma ve değiĢik kanserlerin kemik metaztazı gibi çeĢitli 
malignite durumlarında serum PAP düzeyleri artar. 
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 Laktat Dehidrogenaz (LDH) 

 
Glikolitik yolun bir enzimi olan laktat dehidrogenaz, hücre hasarı sonucunda salınır. 

Karaciğer, non-hodgkin lenfoma, akut lösemi, nonseminamatöz germ-hücreli testiküler 

kanser, seminoma, nöroblastoma, meme, kolon, mide ve akciğer kanseri gibi diğer 
karsinomlarda artar. Tedavinin izlenimindeki rolü kısıtlıdır. Ġzoenzimlerin organ tutulumu 
için sınırda özgüllükleri mevcuttur. Örneğin LD–5 izoenziminin artıĢı karaciğer metastazı ile 
bağlantılıdır. Beyin omirlik sıvısında LD–5 artıĢı santral sinir sistemi metastazının erken bir 
belirteci olabilir. 

 
 Amilaz 

 

Tükrük bezi ve pankreastan salgılanır. Pankreas ve çeĢitli tümörlerde serumdaki 
miktarları artar. 

 

2.2.2. Proteinler 
 

Pek çok protein, tümör belirteci olarak önerilir.  
 

Tümör Belirteci Olan Proteinler 

Ġsim Kanser Türü 

β2-Mikroglobulin 
Multipl myeloma, B-hücreli lenfoma, kronik 
lenfositer lösemi, waldenström makroglobulinemisi 

C-Peptid Ġnsülinoma 

Ferritin Karaciğer, akciğer, meme, lösemi 

Ġmmünglobulin Multipl myeloma, lenfoma 

Melonoma iliĢkili antijen Melonoma 

Pankreas iliĢkili antijen Pankreas, mide 

Gebelige iliĢkili protein Trofoblastik germ hücreli 

Protrombin öncülü Hepatoselüler  

Tümörle iliĢkili Tripsin Ġnhibitörü Akciğer, gastrointestinal, over 

Tablo 2.3: Tümör belirteci olan proteinler 

 
 β2-Mikroglobulin: Multipl myeloma, B- hücreli lenfoma, kronik lenfositer 

lösemi, Waldenströ makroglobulinemisinde miktarı artar. 

 C-Peptid: Ġnsülinomada serumdaki miktarı artar. 
 Ferritin: Karaciğer, akciğer ve meme kanserinde, lösemide miktarı artar. 
 Ġmmünglobulin: Monoklonal immünglobulin, multipl myeloma belirteci olarak 

100 yıldan fazla bir süredir kullanılmaktadır. Monoklonal paraproteinler 
(myeloma komponentleri/ MC, olarak da bilinmektedir) serum elektroforezinde 
globulin bölgesinde keskin bantlar olarak belirir. Multipl myeloması olan 
hastaların % 95’den fazlasında bu elektroforetik Ģekil görülür. 
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 Alfafetoprotein (AFP): Kolon, mide, karaciğer kanserlerinde artar. Bunun 
dıĢında gebelik, hepatit ve siroz gibi durumlarda miktarı yükselir. 

 

2.2.3. Hormonlar 
 
Kanserde, hormon üretimi iki ayrı yol izler. Ġlk olarak normalde hormonu üreten 

dokuda üretim artıĢı olabilir. Ġkinci olarak normalde hormon üretmeyen, endokrin olmayan 
bir dokuda hormon üretimi olabilir. Bu duruma ektopik sendrom adı verilir. Örneğin; 
adrenokortikotropik hormon (ACTH) normalde hipofiz bezi tarafından üretildiği halde, 
ektopik olarak da küçük hücreli akciğer kanserinde de üretilir. Sonuç olarak belirli bir 

hormonun artıĢı, değiĢik kanser dokuları tarafından üretilebildiği için herhangi bir tümör türü 
için tanısal olamaz. 

 

Tümör Belirteci Olan Hormonlar 

Hormon Kanser Tipi 

ACTH (adrenokortikotropik 

hormon) 
Cushing sendromu, akciğer (küçük hücreli) 

Antidiüretik hormon 
Akciğer (küçük hücreli), adrenal korteks, 
pankreatik, duodenal  

Bombesin  Akciğer (küçük hücreli) 

Kalsitonin Medüller tiroid 

Gastrin Glukagonoma 

Büyüme hormonu Pitüiter adenoma, renal, akciğer 

CG (koryonik gonadotropin) Embriyonal, koryokarsinom, testiküler 

Ġnsan plasental laktojeni (HPL) Trofoblastik, gonadlar, akciğer, meme 

Nörofizinler Akciğer (küçük hücreli),  

Paratiroid hormonu Karaciğer, böbrek, meme, akciğer, çeĢitli. 

Prolaktin  Pitüiter adenoma, böbrek, akciğer 

Vazoaktif intestinal peptid 
Pankreas, bronkojenik, feokromasitoma 

nöroblastoma 

Tablo 2.4: Tümör belirteci olan hormonlar 

 
 Adrenokortikotropik hormon (ACTH) 

 
ACTH, ön hipofiz bezinin kortikotropik hücreleri tarafından üretilen, polipeptid 

yapıda bir hormondur. ArtmıĢ serum ACTH düzeyleri hipofiz veya ektopik kaynaklı olabilir. 
Ektopik ACTH üretiminin yarısı, küçük hücreli akciğer karsinomundan kaynaklanır. 

Pankreatik, meme, gastrik ve kolon kanserleri ile kronik obstrüktif pulmoner hastalık, mental 
depresyon, obezite, hipertansiyon, diabet ve stres gibi benign durumlar da ACTH düzeyinde 
artıĢa neden olur. RIA yöntemi ile hormon ölçülebilir.  

 
 Antidiüretik hormon: Akciğer, adrenal korteks, pankreas ve duodenal 

kanserlerde miktarı artar. 
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 Kalsitonin 
 

Bu hormonu trioidin C hücreleri üretir. Normalde, serum kalsiyum düzeylerindeki 
artıĢa yanıt olarak salgılanır. Kemikten kalsiyum salımını baskılayarak serum kalsiyum 
düzeyini düĢürür. Kalsitonin, en çok otozomal dominant geçiĢli bir hastalık olan ailesel 
medüller tiroid karsinomunun saptanmasında yararlıdır. ArtmıĢ kalsitonin düzeyinin, 

hastalığın yayılımı ile ilgili göstergeler olan tümör hacmi, yakın ve uzak organ metastazında 
tümör varlığı ile iliĢkili olduğu gösterilmiĢtir. Kalsitonin, tedavi izlemi ve hastalığın 
rekürrensinin (tekrarı) saptanmasında da yararlıdır. Karsinoidli ve akciğer, meme, böbrek 
veya karaciğer kanserli bireylerde de kalsitonin düzeylerinde artıĢa rastlanır. Pulmoner 
hastalıklar, pankreatit, hiperparatiroidizm, pernisiyöz anemi, kemiğin paget hastalığı ve 
gebelik gibi malign olmayan durumlarda da kalsitonin artıĢı gözlenmiĢtir. 

 

 Gastrin: Glukanomada artar. 
 Growth hormon: Pitüer adenom, akciğer, böbrek kanserlerinde artar. 
 HCG: Embriyonel karyokarsinoma, testis kanserlerinde artar. 
 Prolaktin: Pitüer adenom, akciğer, böbrek kanserlerinde artar. 
 

2.2.4. Karbonhidratlar 
 
Karbonhidratla iliĢkili tümör belirteçleri, ya tümör hücresi yüzeyindeki antijenlerdir ya 

da tümör hücresi tarafından salınır. Bu antijenlere karĢı monoklonal antikorlar 
geliĢtirilmiĢtir. Karbonhidrat belirteçleri yüksek molekül ağırlıklı müsinler (glikoprotein 
tabiatında bir madde) veya kan grubu antijenleridir. Karbonhidrat antijeni CA olarak 
kısaltılır. 

 

 Kanser antijeni CA 125 

 
Over ve endometriyum kanserleri için kullanılan bir belirteçtir. CA 125 over 

monoklonal bir antikor olan OC 125 tarafından tanınan büyük molekül ağırlıklı bir 
glikoproteindir. Sağlıklı popülasyonda CA 125 35 kU/L (IU/ml)’dır. Endometrial, 
pankreatik, akciğer, meme, kolorektal ve diğer gastrointestinal tümörler gibi over harici 
tümörlerde de CA 125 artıĢı olur. CA 125 endometriyal karsinoma progronuzunu (hastalığın 
seyri) belirlemede yararlıdır. Ayrıca menstrüel siklusun folliküler fazı ile siroz, hepatit, 

endometriyozis, perikardit ve erken gebelik gibi benign durumlarda da artar. CA 125 over 
kanserini diğer malignitelerden ayırmak için kullanılmaz. CA 125 ilk tedavi sonrası kanser 
hastalarının hastalık kalıntılarını saptamada da yararlıdır.  

 
 Kanser antijeni CA 15–3 

 
Metastatik meme kanserli hastalarda, tedavinin ve hastalık ilerlemesinin izleniminde 

kullanılması çok yararlıdır. CA 15–3 artıĢ sıklığı oldukça düĢük olduğu için primer meme 
kanseri tanısı için kullanılmamalıdır. CA 15–3 ölçümü için iki antikor kullanılır. Birincisi zar 
ile zenginleĢtirilmiĢ karaciğer metastazlı insan meme kanseri ektresine karĢı geliĢtirilmiĢ 
mürin monoklonal antikoru DF3 dür. Ġkinci antikor (115D8) insan sütü yağ globulini zarına 
karĢı geliĢtirilmiĢtir. 
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 Kanser antijeni CA 19–9 
 

Kolorektal ve pankreas karsinomları için bir belirteçtir. Bu karbonhidrat antijeni, bir 
glikolipittir. CA 19–9 normal insan pankreatik ve biliyer kanal hücreleri ile gastrik, kolonik, 
endometriyal ve tükrük epitellerinden sentezlenir. Serumda müsin, yüksek molekül ağırlıklı 
glukoprotein kompleksi olarak bulunur. Ġnsan kolon karsinom hücresi kullanılarak CA 19-
9’a karĢı monoklonal antikor geliĢtirilmiĢtir. CA 19–9 üst referans limiti 37 kU/L’dir. 
Pankreatik, hepatobiliyer, gastrik, hepatoselüler, kolorektal ve meme kanserli bireylerde CA 

19–9 referans limitin üzerindedir. 
 
 Kanser antijeni CA 27.29 
 

Rekürrens meme kanserinin saptanmasında, performansı CA 15–3’ den daha iyidir. 

Metastatik meme kanserli vakalarda CA 27.29 ve CA 15–3 klinik olarak benzer bir 
performans gösterir. 

 
 Kanser antijeni CA 72–4 
 

Over ve gastrointestinal karsinomlar için bir belirteçtir. 
 
 Kanser antijeni CA 549 
 

Ġlk tedavi sonrası adjuvan tedavi (ameliyat sonrası gözle görülür kanseri kalmayan 
hastalara verilen ilk tedavi) ile takip edilen hastalarda meme kanseri rekürrensi saptamada 
yararlıdır. Azalma veya durağanlaĢma sonrası artıĢ gösteren CA 549 değerleri, metastaz 
geliĢimi anlamına gelir. 

 

 Lipide bağlı sialik asit (LBSA) 
 

Meme kanserinde, kolorektal tümörlerde ve hodgkin lenfoması olan hastalarda teĢhis 

ve tedaviye cevap ve kontrolü açısından önemlidir. BOS’ ta ölçümü yapıldığında, varlığı 
beyin tümörleri tanısında yardımcı olur. 

 
 Prostat spesifik antijeni (PSA) 
 

PSA %7’ si karbonhidrat olan tek zincirli bir glikoproteindir. Ġleri yaĢ grubu 
erkeklerde, prostat kanseri en sık rastlanan kanser türüdür. PSA prostat kanserlerinin tedavisi 
sırasında nüksleri değerlendirmek için kullanılan önemli bir markırdır. 

 
 Karsinoembriyonik antijen (CEA) 
 

CEA kolorektal gastrointestinal, akciğer ve meme karsinomu belirtecidir. CEA 
düzeyleri bazı benign durumlarda da artar. Bunlar arasında siroz, pulmoner amfizem, rektal 
polip, benign meme hastalığı ve ülseratif kolit sayılabilir. CEA düzeyleri birçok kanser 
olgusunda da artar. Bunlar arasında kolorektal, akciğer, gastrik, meme, pankreatik, over ve 
uterus karsinomları sayılabilir. Sağlıklı popülasyonda CEA’ nın üst sınırı sigara 

içmeyenlerde 3µg/L ve sigara içenlerde 5µg/L’dir. Üst referans değerlerinin 5- 10 katı CEA 
artıĢı kolon kanseri varlığını kuvvetle düĢündürmeli; fakat diğer kanserlerle bağlantılı 
olabileceği de unutulmamalıdır. 
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2.2.5. Genetik Belirteçler  
 
Kanser; hücrelerin kalıtımsal bir özelliğidir ve genetik değiĢiklikler sonucunda oluĢur. 

Bir hücrenin; normal durumundan önce kanseröz duruma, daha sonra da metastatik yayılım 
yapacak Ģekilde transformasyona geçirmesi için çoklu genetik değiĢikliklerin incelenmesi, 
kanser riskinin değerlendirilmesi ve taramada geleneksel serum biyokimyasal belirteçlerin 
boĢluğunu doldurabilir. 

 
Kanser geliĢiminde iki sınıf gen etkindir. Bunlar, onkogenler ve baskılayıcı genlerdir. 

(HasarlanmıĢ DNA’nın tanınması ve tamiri ile ilgili genler) 

 
 Onkogenler 

 
Proto-onkogenler, (ilk-öncül onkogenler) tümör virüs genleri ile bağlantılı normal 

hücresel genlerdir. Proto-onkogenlerin aktivasyonu kanser ile bağlantılıdır. Bu genler, 
büyüme faktörü sinyalizasyon yolu gibi normal hücresel iĢlevlerde rol oynayan ürünleri 
kodlar. Onkogenlerdeki ekspresyon (genin belli bir zamanda protein üretmek üzere aktif hale 

geldiği oldukça özgül bir süreç) fazlalığı anormal hücre büyümesine neden olur ve bu da 
malignite ile sonuçlanır. Bilinen 40’ın üzerinde onkogenden sadece birkaçı tümör belirteci 
olarak kullanılır. 

 

Ġnsan Tümörlerinde Bulunan Bazı Onkogenler 

Onkogen Fonksiyonu  Kanser Tipi 

N-ras mutasyonu Sinyal iletimi 
Akut myeloid lösemi, 
nöroblastom 

K-ras mutasyonu Sinyal iletimi Lösemi, lenfoma 

c-myc translokasyonu 
Transkripsiyon 

düzenlenmesi 
B ve T hücreli lenfoma, küçük 
hücreli akciğer karsinomu 

c-erb B–2 
amplifikasyon 

Büyüme faktör reseptörü Meme, Over, gastrointestinal 

c-abl/bcr 
translokasyonu 

Sinyal iletimi Kronik myelositer lösemi 

Tablo 2.5: Ġnsan tümörlerinde bulunan bazı onkogenler 

 
 Baskılayıcı genler 

 
Baskılayıcı gen çalıĢmaları normal hücre durumundan benign, kanseröz durum ve 

metastaz geliĢimi ile ilgili ipuçları sağlayabilir. Baskılayıcı genlere örnek olarak 

retinoblastoma geni, (RB) p53(TP53) geni, p21 (WAF/CIP) geni, Adenomatöz Polipozis 
Coli (APC) geni verilebilir. 
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2.3. Tümör Markırlarında Analiz Yöntemleri 
 
Bütün kanserler için veya aynı tür kansere yakalanmıĢ bütün hastalar için geçerli 

olabilen tek bir markır maalesef yoktur. Tümör markırları çok daha faydalı olabilecekleri 
erken dönemde tesbit edilememekte, aksine çoğu zaman hastalığın geç dönemlerinde tesbit 
edilmektedir. Tümör markırlarının en faydalı oldukları husus, tedaviye cevap ve hastalığın 
tekrarının yakalanmasıdır. Dolayısıyla çeĢitli organlara ait kanserlerin teĢhisinde bazen 

birden fazla markırın tayin edilmesi gerekmektedir. 
 
Hücre içi tümör markırları immünohistokimyasal metotlarla patoloji laboratuvarında 

tayin edilirken, dolaĢımdaki markırlar, radyoimmünoassay, enzimimmünoassay veya 
kemilüminessans gibi metotlarla biyokimya laboratuvarlarında otoanalizörlerle tayin edilir. 
Tümör markırlarının da hormonlarda olduğu gibi plazma düzeyleri, istisnalar dıĢında 
oldukça düĢük konsantrasyonlarda olduğu için ileri teknoloji ürünü olan ticari kitlerle tayin 
edilebilir. Tümör markırları otoanalizörlerde aĢağıdaki Ģekilde çalıĢılır. 

 
 Cihazın çalıĢır konumda olması sağlanır. 
 Kontrol serumları okutulur. 
 Hasta numuneleri kayıt ve barkodlama iĢlemi yapılır. 
 Kan santrifüj edilerek serum ayrılır. 
 Serumlar cihazın raklarına uygun Ģekilde yerleĢtirilir. 
 Cihazın çalıĢması takip edilir. 

 Yazıcıdan sonuçlar alınır. 
 
Piyasada yukarıda sayılan analiz metotlarına dayalı çeĢitli firmalara ait ticari kitler 

bulunmaktadır. Bu nedenle firmanın öngördüğü çalıĢma talimatına kesinlikle uyulmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 
Tümör markırları analizini yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Cihazın çalıĢır konumda olmasını 
sağlayınız. 

 Cihazın günlük bakımını yapınız. 
 Reaktiflerin miadını kontrol ediniz. 
 Yıkama solusyonlarının eksiksiz 

olmasına dikkat ediniz. 

 Kontrol serumlarını okutunuz. 

 Kontrol sonuçlarına göre gerekli görülen 
testlerin kalibrasyonunu yapınız. 

 Kalibrasyon sonucunda kontrol 
serumlarını tekrar okutunuz. 

 Kontrol sonuçları istenilen kontrol 
aralığına gelinceye kadar kalibrasyon ve 
kontrol serumları okutulması iĢlemini 
tekrarlayınız. 

 Hasta numuneleri kayıt ve barkodlama 

iĢlemini yapınız. 

 Barkoda hastaya ait bilgileri doğru 
giriniz. 

 Barkoda hastadan istenilen tetkikleri 
doğru olarak giriniz. 

 Barkodların yıpranmamasına dikkat 
ediniz. 

 Barkodları tüpün üzerine dikkatlice 
yapıĢtırınız. 

 Kanı santrifüj edip serumu ayırınız. 
 Kanın pıhtılaĢtığından emin olunuz. 
 Tüpleri santrifüje dengeli yerleĢtiriniz. 
 4000 devirde 4-5 dakika santrifüj ediniz. 

 Serumları cihazın raklarına uygun 
Ģekilde yerleĢtiriniz  

 Serum miktarı az ise uygun aparat 
(gode) kullanarak cihazın serumu 
almasını sağlayınız. 

 Rakları cihaza dikkatli ve yavaĢça 

yerleĢtiriniz. 

 Cihazın çalıĢmasını takip ediniz. 

 Cihaz çalıĢırken bırakıp gitmeyiniz. 
(Ġstenmeyen durumlar karĢısında cihaza 

müdahale edebilmelisiniz.) 
 Cihazın istenilen tüm testleri algılayıp 

çalıĢtığından emin olunuz. 
 ÇalıĢma sonunda cihazın herhangi bir 

sebepten hata verip vermediğini kontrol 
ediniz. Verdiyse gerekli komutları verip 
hatayı düzeltiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 37 

 Yazıcıdan sonuçları alınız. 

 Gerekli gördüğünüz testleri tekrar 
ediniz. 

 Aldığınız sonuçları, ad veya soyadı 
sırasına göre tasnif ediniz. 

 Sonuçları laboratuvar sorumlu hekimine 
onaylatınız. 

 Hastaya sonuçlarla ilgili yorum 
yapmayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
1. AĢağıdakilerden hangisi, kanser hücreleri tarafından sentezlenip salgılanan maddelere 

verilen addır? 
A) Enzim 

B) Protein 
C) Hormon 
D) Reseptör 
E) Tümör markırı 
 

2. Tümör belirteçleri ile ilgili olarak aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Enzim yapısındadır. 
B) Hormon yapısındadır. 
C) Vitamin yapısındadır. 
D) Glikoprotein yapısındadır. 
E) Karbonhidrat yapısındadır. 
 

3. AĢağıdaki enzimlerden hangisinin, serumdaki miktarı pankreas ve çeĢitli tümörlerde 
artar? 
A) Amilaz 
B) Kreatin kinaz 
C) Prostatik asit fosfataz 
D) Alkalen fosfataz 
E) Laktat dehidrogenaz 
 

4. Ġnsülinomada serumdaki miktarı artan protein, aĢağıdakilerden hangisidir? 
A) Ġmmünglobulin 
B) Mikroglobulin 
C) C-peptid 
D) Ferritin 

E) Alfafetoprotein 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi, over ve endometriyum kanserleri için kullanılan bir 
belirteçtir? 
A) Kanser antijeni CA 15-3 

B) Kanser antijeni CA 19-9 
C) Kanser antijeni CA 549 
D) Kanser antijeni CA 125 
E) Kanser antijeni CA 27.29 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise Modül Değerlendirme’ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. AĢağıdakilerden hangisi, vücutta özelleĢmiĢ bir bez tarafından yapılan ve düzenleyici 

yanıtın oluĢacağı hedef organa taĢınan maddedir? 

A) Enzim 
B) Vitamin 
C) Hormon 
D) Protein 
E) Yağlar 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi, insanlarda hormonların salgılandığı baĢlıca endokrin 

bezlerdendir? 
A) Mide 
B) Ġnce bağırsaklar 
C) Kalın bağırsaklar 
D) Pankreas 
E) Dalak 

 
3. AĢağıdakilerden hangisi, hipofiz bezi ön lob hormonlarından değildir? 

A) Growth hormon 
B) Adrenokortikoteopik hormon 
C) Luteinize eden hormon 
D) Prolaktin 
E) Vazopressin 
 

4. AĢağıdakilerden hangisinde, HCG test ile gebelik müspettir? 

A) Ekranda tek kırmızı çizgi olması 
B) Ekranda çift kırmızı çizgi olması 
C) Ekranda üç kırmızı çizgi olması 
D) Ekranda iki ayrı renkte çizgi olması 
E) Ekranda hiç çizgi olmaması 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi, özel hücre hormonlarından değildir? 

A) Adrenalin 
B) Gastrin 
C) Sekretin 
D) Kolesistokinin 
E) Pankreozimin 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 
6. CA kısaltmasıyla verilen kanser markırlarının hemen hemen hepsi…………….. 

yapısındadır. 

7. Otoanalizörle tümör markırları analizinde serum miktarı az ise………………………. 

kullanılarak cihazın serumu alması sağlanır. 

8. DolaĢımdaki tümör markırları………………, 

………………….veya………………………gibi metotlarla tayin edilir. 

9. ……………………………….. prostat kanserlerinin tedavisi sırasında nüksleri 

değerlendirmek için kullanılan önemli bir markırdır. 

Kanser geliĢiminde iki sınıf gen etkindir. 1-……………………..2…………………… 
 
 

DEĞERLENDĠRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 
1 D 

2 B 

3 C 

4 A 

5 E 

 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 

2 C 

3 A 

4 C 

5 D 

 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

 
1 C 

2 D 

3 E 

4 B 

5 A 

6 glikoprotein 

7 uygun aparat(gode) 

8 radyo immünoassay, 

enzimimmünoassay, veya 

kemilüminessans 

9 Prostat spesifik antijeni (PSA) 

10 1- Onkogenler 2-Baskılayıcı 

genler 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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