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Sunum Akışı
Laboratuvar hataları   

 Hormon analizlerinin laboratuvar hatalarındaki yeri
 İnterferansların önemi, farkedilmesi

İmmun yöntemler
 Prensipler, ilkeler, çeşitler
 Hormon analizinde kullanılan ticari örnekler
 CLIA, ECLIA prensipleri
 İmmun yöntemde kullanılan antikorların özellikleri

Hormon analizlerindeki problemler
 Preanalitik
 Analitik 

• Yöntem spesifitesi
• Yüksek doz hook etkisi
• Analitik interferanslar

 Tip 1:  Analizden önce farkedilme olasılığı olanlar (HIL)
 Tip 2: Analizden önce farkedilme olasılığı olmayanlar  (Anti reaktif, anti analit ab..)

 Postanalitik

Laboratuvar hataları

Analitik faz tamamen "görülebilir" durumda mı?

• İleri teknoloji ürünü cihazlar: "Analitik faz hataları kontrollü. Hata 
kaynaklarını ekstraanalitik fazlarda arayın" 

• Metodlarımızın performansını değerlendirmek için: iç ve dış kalite 
kontroller                                 

ANCAK;

• Bu değerlendirmeler "genel" analitik sürece ait

KİŞİSEL VARYASYONLAR?

• Her numune, kendine özgü bireysel özellikler taşır.
Hormon 

analizlerinde 
önemli !
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Hormon analizlerinin laboratuvar 
hatalarındaki yeri

• Rutin laboratuvarın önemli bir kısmı hormonlar

• İmmun yöntemlerle analiz

• İnterferanslar

İnterferansların önemi

Prevelansı %0,4 - 4 
Nadir ANCAK:
Sonuçları çok şiddetli etkiler doğurabilir!

The Hcg
skandal

Yanlış + βhCG sonucu
Koriokarsinom tanısı

Kemoterapi + bilateral
ooforektomi+ 

histerosalpingektomiHeterofil antikor interferansı

İnterferansları farketmek

Diğer parametrelerle uyumsuzluk
Birden fazla testte olağandışılık

Önceki test sonuçlarıyla uyumsuzluk
Sonuçlarla hastanın kliniği  arasındaki uyumsuzluk

1) Hasta hakkında bilgi sahibi olmak
Hastalığının kliniği, ek hastalık (otoimmün), kullandığı 

ilaç/takviye vb. 
2) Testin immun yöntemi hakkında bilgi sahibi olmak

İmmün Yöntemler

• Temeli: antijen-antikor ilişkisi 
• Hormon, ilaç, protein, vitaminler gibi düşük miktardaki molekül 

ölçümleri
• Analiz edilecek moleküllere karşı geliştirilmiş antikorların yüksek 

özgüllüğü
• Tavşan, domuz veya fareden elde edilen antikorlar (reaktif) 

• Otomatize immun yöntemler:
"Ön işlem gerektirmeyen
kolay, hızlı, ve efektif analizler"
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İmmün Yöntemlerin Prensipleri
• Analiz için "immün reaksiyon" oluşturulur.

• Reaktifteki "Analite spesifik antikor" numunedeki analite
bağlanır.

• Ag-Ab kompleksi, bir "işaretleyici" yardımıyla görünür ve sinyal 
verir hale getirilir.

• Bu immün reaksiyonlar farklı antikorlar, işaretleyiciler, sistem ve 
teknolojiler kullanılarak çeşitlendirilir.

Bağlı

İşaretli

İmmün Yöntemlerin İlkeleri
1) Homojen ve Heterojen ölçümler

Bağlı ve serbest "işaretli ag-ab kompleksleri"nin birbirinden fiziksel 
olarak ayrılma gereksinimine göre yapılan ayrım

2) Yarışmalı ve Yarışmasız ölçümler

Yarışmalı (Tek antikorlu):
Küçük moleküllerin tespiti (fT3, fT4, steroid hormonlar)
İşaretli analit
Numunedeki analit ile işaretli analit kısıtlı ab bağlanma 

bölgeleri için yarışır

Yarışmasız (İki yönlü/antikorlu = Sandwich):
Protein/peptid gibi büyük moleküllerin tespiti (TSH, troponin)
İki farklı antikor (biri solid faza bağlı, diğeri işaretleyiciye bağlı)

İmmün Yöntemlerin Çeşitleri
• Radyo immun ölçüm (RIA)

• Enzim immun ölçüm (EIA) (ELISA, EMIT, CEDIA)

• Floro immun ölçüm (FIA)

• Kemilüminesans immün ölçüm (CLIA)

• Elektrokemilüminesans immün ölçüm (ECLIA)

• Basitleştirilmiş immün ölçüm (hastabaşı ölçümler)

Hormon Analizlerinde Ticari İmmün
Yöntem  Örnekleri

• Siemens Immulite , Bekman-Coulter Access: CLIA

• Abbott Architect: CMIA (Kemiluminesan
mikropartikul immunolojik yöntem)  (CLIA)

• Roche Elecys ve Cobas: ECLIA
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CLIA Prensipleri

Kemilüminesans: Kimyasal reaksiyon sırasında oluşan ışık yayılımı

Kemilüminesan molekül: izoluminol / akridinyum

H2O2 tarafından kemilüminesan madde okside olur, ışık yayılımı yapar.

kemiluminesan
reaksiyon bağıl 
ışık birimleri (RLU)

Numunedeki 
analit miktarı, 

RLU'larla
orantlı

ECLIA Prensipleri

"STREPTAVİDİN" "BİYOTİN"

"Birbirine afinitesi yüksek iki molekül"

"Ag-Ab kompleksinin solid faza bağlanmasını kolaylaştırır"
(solid faza bağlanmazsa ag-ab kompleksi yıkanırken kaybolur, ölçülemez)

Streptavidin
kaplı 

manyetik 
boncuklar

ECLIA Prensipleri
1) Sandviç: 

Birleştirici:
Biyotin-

streptavidin

Yakalayıcı 
antikor İşaretleyici 

antikor

(İşaretleyici: Rutenyum)

2) Yarışmalı: Ortamda işaretli antijen var (miktarını bildiğimiz)

İşaretli ag/ab 
biyotinli ya da 

rutenyumlu
olabilir
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TPA = Tris (2-pyridylmethyl) amin : Elektron verici olarak reaksiyon ortamına eklenir.

Elektrot üzerine voltaj uygulaması ile Rutenyum indirgenir, kemilüminesans emisyonuna
neden olur. 

İmmun yöntemde kullanılan antikorların 
özellikleri (Poliklonal / Monoklonal)

• Faj gösterim tekniği, rekombinant genetik teknolojiler.

• Monoklonal antikor avantajları: Poliklonal kadar kaynak hayvan 
bağımlı değil, antijene daha spesifik

Hormon Analizlerindeki Problemler
(Preanalitik)

• Salınım ritmi:
Sirkadiyen varyasyon (kortizol, TSH, testosteron, PTH, melatonin)

İnfradiyan varyasyon (mens siklusta östrojen, progesteron, LH, FSH)
Pulsatil salınım (GH 3-4 saatte bir)

• Yaş (seks hormonları, TSH, vit D, GH, pro-bnp)

• Cinsiyet (seks hormonları, PRL, GH)

14:00-16:00
En yüksek

• İlaç kullanımı:
Dopamin antagonistleri (antipsikotik) ve agonistleri (parkinson) : PRL

Sporcu doping: GH

Steroid türevi ilaçlar steroid hormon ölçümünde interferans

Biyotin içeren takviyeler

Fare monoklonal antikorlarının terapötik kullanımı:
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• Sigara kullanımı (CEA ref. aralığı değiştirir)

• Stres (kortizol, ACTH, GH, PRL)

• Gebelik durumu (PRL, seks hormonları, TSH, kortizol, ACTH)

• Egzersiz (testosteron, GH)

• Pozisyon (Aldosteron, renin, ADH)

• Mevsim, coğrafi konumI, ırk (vit D)

• Beslenme (insülin, kortizol, GH)

• Cinsel ilişki (PRL)

Hormon Analizlerindeki Problemler
(Analitik)

• Yöntem spesifitesi

• Yüksek doz hook etkisi

• Analitik interferanslar

Yöntem spesifitesi
• Hormonlar vücudumuzda çok düşük düzeyde bulunurlar (ng/mL, pg/mL)                      

(immun yöntemler uygun)

• Steroid yapıdaki hormonların (Vit D, östrojen, progesteron, testosteron, 
DHEAS, kortizol, aldosteron) analizinde immün yöntem spesifik değil

• Analitin kendi metabolitleri, diğer steroid hormonlar ve steroid ilaçlarla 
çapraz reaksiyonu

• Bağlı proteinlerinden ayırma işlemi:
Agresif solventler olmadan 

ekstraksiyon işleminin yapılması

• Altın standart: LC MS-MS 

Kortizol
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Yüksek doz hook etkisi
(Prozon fenomeni)

• Sandwich metodu ile çalışılan yöntemlerde, yüksek analit konsatrasyonlarında
ölçüm yanıtı düşer.

• Analit hem yakalayıcı hem işaretleyici antikorları tamamen doyurur (kancayı takar).

• Normal patolojik konsantrasyon aralığı geniş analitlerde görülür.

• Dilüsyonla tekrar ölçüm ile analit konsantrasyonu yükselir (1:10 dilusyon).

• En sık PRL, βhCG, GH, Tg

• 45 yaş kadın hasta
• "Şüpheli hipofiz adenomu" teşhisiyle 4 kez 

opere + Radyoterapi

• Hipofiz tm nükse bağlı:
Görme bozukluğu
Panhipopitüitarizm
Santral Diyabetes Insipitus

• Serum PRL: 164,5 ng/mL (4,79-23,3)
• 1:100 dilüsyon sonrası:14640 ng/mL

• Prolaktinoma tanısı kondu
• Cabergolin tedavisi başlandı.

Prolaktinoma tanısı 
düşünmek için 
PRL>200 ng/m

(hastalıkta binler ölçülür)
Tedavi: dopamin agonistleri

Endokrin testlerde 
hook etkisinin 
düşünülmesi, 

hastayı gereksiz 
cerrahi op, RT'den

korur

Hormon Analizlerinde Problemler
(Analitik interferanslar)

Tip 1 (analitik fazdan önce farkedilme olasılığı olanlar)
 Hemoliz
 İkter
 Lipemi

Tip 2 (analitik fazdan önce farkedilme olasılığı olmayanlar)
 Anti reaktif antikorlar (heterofilik Ab, HAMA, RF)
 Anti analit antikorlar (anti tiroglobulin, anti insülin)
Makrokompleksler (makroprolaktin, makro-TSH)
 Otoantikorlar
 Biyotin
 Diğer proteinler

HIL

Endojen
antikorlar
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HIL
• Hormon testleri hemoliz, ikter ve lipemiden etkilenir.
• İnterferans hesaplaması CLSI standartlarına göre yapılır.
• İnterferans beklenen değerin ± %10'u içinde olduğunda interferans

önemli  addedilmez.
• Her indeksin interferansı, firma tarafından hesaplanarak kit 

içeriklerine yazılır.

HIL indeks bilgilerini takip etmek önemlidir

• İnsülin, hemolizden en çok etkilenen hormon testidir.
"eritrosit içinden çıkan proteazların oluşturduğu enzimatik bozulma"
(Abbott 500mg/dL'ye kadar etkilenmediğini belirtmiştir, Roche sınır 
belirtmemiş)

• Roche vit D hemolizden (hemoglobin>2 gr/dL), Abbott vit D
lipemiden (trig>500mg/dL) etkilenir.

• Roche PTH hemolizden etkilenir 

• Abbott testosteron hemolizden etkilenir.

Biyotin interferansı
(Biyotin kullanan metodlar için)

Ag-ab kompleksi ölçtüğünden, 
yanlış düşük test sonucu

Sandviç ECLIA:

29 30
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İşaretli ag-ab kompleksi 
ölçtüğünden; yanlış yüksek 

test sonucu

Yarışmalı ECLIA:

Tıbbi 
endikasyon

Besin 
desteği

 Biyotinidaz eksikliği 
Mitokondriyal metabolik hastalık
Multipl Skleroz

"Ortaya çıkan bir tehdit: Biyotin interferansı"

• Besinlerden alınan biyotin interferans yaratmaz (Dışarıdan alınan 
biyotin interferans oluşturabilir).

• Günlük 100-300 mg dozları interferans oluşturmaya yeter.

• Biyotin kullanan hastalardan, biyotin en son verildikten sonra en az 
8 saat geçene kadar numune alınmamalıdır.

• Yarışmalı yöntemde: Yanlış +
Sandviç yöntemde:  Yanlış -

• Kolayca tahmin edilemez (bilinen tüm interferans azaltma 
yöntemleri işe yaramaz).

Somut bir 
çözüm yok

fT3, fT4 yanlış +
TSH yanlış –

Yanlış tanı: 
Hipertiroidizm

Endojen antikorlar

(Clin Biochem Rev, 2017)
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Heterofil antikorlar

• Heterojen, tam tanımlanmamış antijenlere karşı oluşan 
otoantikorlar

• Toplumda %40 oranında
• Mikrobiyal enfeksiyona yanıtta artış
• Troponin, tiroid fonks testleri, βhCG
• Sandwich yöntemler interferansa daha açık
• İdrara çıkmaz
• Önlemek amaçlı: 

Birçok ticari kite "heterofil ab bloke edici ajanlar" eklenmiş
Antikor bloke edici tüpler 

ANCAK:

Heterofil ab düzeylerin bireyler arası değişmesi 
ve heterojen yapıda olmaları nedeniyle

%100 koruma garanti edilemez!

İnsan kaynaklı 
anti-hayvan antikorları (HAAA)

• Analizlerde en sık fare antikoru kullanılır: HAMA
• Tavşan (HARA), Keçi
• IgG (en sık), IgM, IgA
• Hasta serumlarında %30-40 (Fareler her yerde!)
• Troponin, tiroid fonksiyon testleri, tm markırları
• Sandwich yöntemler interferansa daha açık
• Bloker çeşitleri:

İmmun olmayan hayvan serumu
Poliklonal ab
Polimerize IgG
İmmun olmayan fare monoklonal antikorları
Reaktif antikorlarının kaynağıyla aynı türden elde edilen IgG

fragmanları: Fc, Fab, F(ab')2

• Romatoid Faktör (RF): IgG’nin Fc parçacığına karşı 
sentezlenmiş, IgM (en sık), IgA, IgG yapısında olabilen 
otoantikordur. 
Yalancı + 
Troponin, Tiroid fonks testleri

• Diğer anti-reaktif antikorları: Anti streptavidin
ab, Anti rutenyum ab 
Yalancı +/-

• Diğer proteinler: Ig G kappa paraproteinler: Yalancı düşük 
TSH 

Anti analit antikorları 

Anti tiroglobulin ab
Tiroglobulin ölçmek istediğimizde (diferansiye tiroid ca takibi):

 Anti tg ölçümü 
Tg doğrulama testi

Anti insülin ab (IAA)
Egzojen insülin kadar sık olmasa da endojen insüline karşı da ab 
gelişebilir
"İnsülin otoimmun sendrom"

Hasta 
numunesindeki 

antikorlar, 
doğrulama 
reaktifiyle 

nötralize edilir.
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• 59 yaş kadın dahiliye polikliniğine 
başvuruyor.

• Yorgunluk. Ataklar halinde 
terleme, baş dönmesi, baygınlık.

• 1.66 cm 90 kg
• Ön tanı: Glukoz metabolizma 

problemi 

• 122 mg/dL açlık glukoz
• 194.7 mIU/L açlık insülin 

(referans aralık 2.6-24.9 mIU/L)
(egzojen alım yok)

• C peptid N.  AntiIA2 (-)  (insülinoma dışlandı)
• AntiGAD (-) (latent otoimmun diyabet dışlandı)
• Proinsülin N. (proinsülin interferans dışlandı)

• Heterofil ab blokan tüp sonrası 
insülin seviyesi değişmedi

• PEG sonrası insülin normale döndü
• Jel filtrasyon kromotografide

dolaşımdaki insülin, kompleks ve 
serbest halinde iki pik olarak ortaya 
çıktı.

Anti-insülin ab (+)

İNSÜLİN OTOİMMÜN 
SENDROM

Makrokompleksler
• MakroPRL, makroTSH, makroinsülin, makroACTH
• Yalancı +
• UYARICI: Klinik semptom olmadan analitin yüksek bulunması 

durumu 
• Ig G yapıdaki antikorla bağlanır, büyük olduğu için damarlardan 

geçemez, biyolojik etki gösteremez (idrara da çıkmaz)
• HiperPRL vakalarının %20'si  makroPRL
• Ayrımda altın standart  jel filtrasyon kromotografisi.
• PEG ile çöktürme ile hızlı, kolay ayrım 
• Hasta raporlarında PEG sonrası referans aralıkları belirtilmeli

%40-60 arası gri bölge: Jel filtr kromotografisi

İnterferans açısından 
şüpheli örneklere yaklaşım

1. Preanalitik problemlerı dışla

2. Farklı türden ab içeren bir immün yöntem kullan

3. Örnek seri dilüsyonu (üretici dilüentleri kullanarak)

4. Bloke edici reaktif eklenmeden önce ve eklendikten sonra ölçüm

5. İnterferansı azaltma yöntemlerini kullan

6. İdrar analizi (βhCG)

41 42
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İnterferansı azaltma yöntemleri

1. İnterfere edici ab ortadan kaldırmak 
Örnekten analitin ekstraksiyonu (kromotografi)
İmmunekstraksiyon
PEG 6000 presipitasyonu
Isıya dayanıklı analitler için ısıtma (70-90 derece)

2. Aynı türden bloke edici ajanların eklenmesi
Non immun serum, tür spesifik poliklonal IgG, anti human IgG
Non immun fare monoklonalleri
Ig G'nin tür spesifik fragmanları (Fc, Fab..)
Heterofil bloke edici/Ig inhibe edici reaktifler, antikor bloke edici 

tüpler

Hormon Analizlerinde Problemler
(Postanalitik)

Birimler
Ayrıntılı referans aralığı

Açıklama kısmına yazılacaklar
Klinisyenle iletişim

Teşekkürler…
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