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Klinik Biyokimya dersinde öğreneceklerimiz.

▪ Klinik Biyokimya nedir?

▪ Klinik Biyokimya ilgi alanları

▪ Biyolojik Materyaller

▪ Pre-Analitik Süreç (Teknik ve Biyolojik Faktörler)

▪ Analitik Süreç (Metot seçimi, metot geçerliliği, kalite kontrol)

▪ Post-Analitik Süreç (Sonuçların değerlendirilmesi, referans değer, raporlama)

https://neu.edu.tr/akademik/fakulteler/veteriner-fakultesi/?lang=tr
http://www.biyokimya.vet/


Klinik Biyokimya dersinde öğreneceklerimiz.

▪ Su-Elektrolit Dengesi

▪ Asit-Baz Dengesi

▪ Klinik Enzimoloji

▪ Karaciğer Fonksiyon Testleri 

▪ Pankreas Fonksiyon Testleri

▪ Böbrek Fonksiyon Testleri

▪ Tiroid ve Paratiroid 

▪ Glandula suprarenalis, hipofiz

▪ Sindirim Fonk. (Ruminantlar, rumen?)

▪ Plazma ve serum proteinleri

▪ Kan Lipidleri

▪ İskelet Kası 

▪ Reprodüktif Endokrinoloji

▪ Tümör Belirteçleri

https://neu.edu.tr/akademik/fakulteler/veteriner-fakultesi/?lang=tr
http://www.biyokimya.vet/


Başlıca Yararlanılacak Kaynaklar

▪ Karagül H, Altıntaş A, Fidancı UR, Sel T, 2000. Klinik Biyokimya. Medisan, Ankara

▪ Kaneko JJ, Harvey JW, Bruss ML, 2008. Clinical Biochemistry of Domestic Animals, 6th edi. 
Academic Press-Elsevier

▪ Thrall MA, Weiser G, Allison RW, Campbell TW, 2012. Veterinary Hematology and Clinical 
Biochemistry, 2nd edi. Wiley-Blackwell

▪ Pineda MH, Dooley MP, 2003. McDonald’s Veterinary Endocrinology and Reproduction, 5th 
edi. Blackwell Publishing.

▪ Rizzi TE, Valenciano A, Bowles M, Cowell R, Tyler R, DeNicola DB, 2017. Atlas of Canine and 
Feline Urinanalysis, 1st edi. Wiley-Blackwell

▪ Sink CA, Weinstein NM, 2012. Practical Veterinary Urinanalysis, 1st ed. Wiley-Blackwell
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Klinik Biyokimya 
nedir, ilgi alanları 
nelerdir ?
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Fizyopatoloji ve Klinik Biyokimya’nın Tanımı

▪ FİZYOPATOLOJİ; hastalığa bağlı olarak anormal durumlardan sorumlu 
tutulan normal regülatör mekanizmalardaki bozukluğun incelenmesidir. 
Diğer bir ifade ile; Anormal bir iç ortamda hüküm süren fizyolojidir.

▪ KLİNİK BİYOKİMYA; Hastalıkların tanısı ve seyri bakımından vücudu ve 
onun dışarıya alınmış veya atılmış çeşitli sıvı ve doku parçalarını (biyopsi) 
inceleyen, sonuçlarından tedavinin ve prognozun izlenmesinde 
yararlanılan bir bilimdir.

▪ Kısaca; kliniğe özgü bir laboratuvar bilimidir.

▪ Vücut sıvılarının, dokularının ve hücrelerinin analizi ile test sonuçlarının 
sağlık ve hastalık ilişkisini yorumlamayı amaçlayan ve bu yönde çalışılan 
klinik patoloji dalıdır.

https://neu.edu.tr/akademik/fakulteler/veteriner-fakultesi/?lang=tr
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Klinik Biyokimya

▪ Klinik Biyokimya, molekül düzeyinde normalden sapmış anormal 
mekanizmaları inceler.

▪ Bu iş için geliştirilmiş laboratuvar teknikleri ve moleküler 
mekanizmalardan yararlanılır.

▪ Hedefe dolaylı yoldan ulaşır, fakat gelişen teknolojiler sayesinde oldukça 
hassas ve özgül sonuçlar verir.

▪ Kimyasal analizler başlıca serum ya da plazmada gerçekleştirilir.

https://neu.edu.tr/akademik/fakulteler/veteriner-fakultesi/?lang=tr
http://www.biyokimya.vet/


Klinik Biyokimya

▪ AMAÇ: Veteriner hekimliği eğitimi alan öğrencilerin gerek teorik ve 
gerekse olgu tanıtımı üzerinde Temel Biyokimya derslerinde aldıkları 
bilgilerin olgu üzerinde toplanmasını sağlamak ve gerektiğinde bu bilgileri 
çağırarak hastalık ya da bozuklukların moleküler mekanizmalarının 
açıklanmasında ve hastalık tanısında yararlı olabilecek parametrelerin 
seçiminde ve test sonuçlarının yorumlanmasında kullanabilecek tüm bilgi 
ve becerilerin kazandırılmasıdır.

▪ Hastalık teşhisine giden yolda klinik biyokimya testleri önemli rol oynar. 
Hastanelerde yapılan laboratuvar testlerin 3’te 1’i klinik biyokimyasal 
testlerdir.
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Klinik Biyokimya

▪ Hastalık tanı ve prognozunda üstlendiği fonksiyonları yanında koruyucu 
hekimlik alanında da önemli rolu vardır.

▪ Hayvanların beslenme ve yetiştiricilik problemlerinin, normal olarak kabul 
edilen değerlerde ırk, fizyolojik ve bölgesel durumlara göre izlenmesinde, 
hastalıklara zemin hazırlayan koşulların ortaya konmasında da önemli 
görevi vardır.

▪ Klinik Biyokimya ve Biyokimya, klinik hekimliği ve bir çok bilim dalı ile 
direkt ilişki içerisindedir.
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Anamnez

Muayene

Diagnostik Servis

Laboratuvar Hizmeti

Klinik Biyokimya

Görüntüleme     Fizyolojik Testler (EEG, EKG, Solunum gibi)

Acil Testler                Temel testler                Özel Testler

Hematoloji         Histopatoloji          Sitoloji          İmmunoloji           Mikrobiyoloji
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Klinik Biyokimyada 
incelenen 
Biyolojik Moleküller

https://neu.edu.tr/akademik/fakulteler/veteriner-fakultesi/?lang=tr
http://www.biyokimya.vet/


Metabolitler

▪ Metabolik aktivite sonucu oluşan 
moleküllerdir.

▪ Konsantrasyon ölçümleri metabolizma 
hakkında bilgi verir.

▪ Serum veya plazmada konvansiyonel olarak 
mg/dL veya g/dL, SI birimlerine göre 
mmol/L düzeyindedirler.

▪ Klinik biyokimya analizlerinin yaklaşık % 60’ 
ını oluştururlar.

▪ Ör.: Üre, Kreatinin, Albümin, Protein-Total, 
Bilirubin, Kolesterol 

https://neu.edu.tr/akademik/fakulteler/veteriner-fakultesi/?lang=tr
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Enzimler

▪ Normalde hücre içi protein molekülleridir.

▪ Plazmada bulunan fonksiyonel enzimler hariç (!).

▪ Kandaki yüksek aktivitleri genellikle hücresel dejenerasyonu ifade eder, 
plazmada bulunan fonksiyonel enzimler hariç.

▪ Klinik biyokimyasal analizlerin % 30’ unu oluşturular.

▪ Ör.: AST, ALT, GGT, CK, LDH ....

https://neu.edu.tr/akademik/fakulteler/veteriner-fakultesi/?lang=tr
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Mineraller

▪ Makro ve mikro (iz veya eser) elementler.

▪ Vücut sıvıları ve dokuların enerji, ozmotik basıncı, asit baz dengesi, 
sinirsel fonksiyon, enzim aktivasyonunda kofaktör olmak gibi önemli 
görevleri vardır.

▪ Ör.: P, Ca, Na, K, Cl, Zn, Cu, Co, Fe ....

Süt humması Kaynak: UWaterloo

https://neu.edu.tr/akademik/fakulteler/veteriner-fakultesi/?lang=tr
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Hormonlar, Vitaminler ve Diğerleri

▪ Vücut sıvılarında ve dokularında eser miktarda bulunurlar.

▪ Serum veya plazma düzeyleri ng veya nmol seviyesindedir.

▪ Üstlendikleri fonksiyonlar son derece önemlidir.

▪ Biyokimyasal analizlerin yaklaşık % 10’ unu oluşturular.

▪ Ör.: Steroid hormonlar (Progesteron gibi), 25-OH Vitamin D3,Total T4

https://neu.edu.tr/akademik/fakulteler/veteriner-fakultesi/?lang=tr
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Biyolojik 
Materyaller
KAN, İDRAR,DIŞKI, LENF, TER, GÖZYAŞI, SİNDİRİM SALGILARI, PONKSİYON SIVILARI, 
BOS, GENİTAL SALGILAR, TAŞLAR ve DOKULAR

https://neu.edu.tr/akademik/fakulteler/veteriner-fakultesi/?lang=tr
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Kan

▪ Damar sistemi içinde dolaşan biyolojik bir sıvıdır.

▪ İçeriği: Erimiş halde moleküller + asılı halde hücresel bileşenler

Kaynak: FisherBioservices

https://neu.edu.tr/akademik/fakulteler/veteriner-fakultesi/?lang=tr
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Kan

▪ Kimyasal Bileşimi: % 85’i  su, % 15’i katı madde içerir.

▪ Oranlar hayvanlar arası, metabolizma durumu, patolojik durumlara göre 
değişir.

▪ Görevleri

▪ Kan taşıyıcı sistemdir.

▪ Doku ve organlarda pH, osmotik basıncı  denge halinde tutmak.

▪ Beden sıcaklığını korumak.

▪ Enfeksiyonlara karşı savunma mekanizmasını sağlamak.

▪ Oksijen taşımak.

https://neu.edu.tr/akademik/fakulteler/veteriner-fakultesi/?lang=tr
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Kan

▪ Kan örneği alımı ne zaman 
alınmalıdır ?

▪ Genellikle en son besin alımından 12 
saat sonra (???).

▪ Serum, plazma ve tam kan farkı.

▪ Plazmada fibrinojen başta olmak 
üzere pıhtılaşma faktörleri bulunur. 

▪ Hangi tüpten ne elde edilir?

https://neu.edu.tr/akademik/fakulteler/veteriner-fakultesi/?lang=tr
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Kan

▪ Kan alımı: Arter, Vena, Kapiller Damarlar ?

Kaynak: WikiMedia

https://neu.edu.tr/akademik/fakulteler/veteriner-fakultesi/?lang=tr
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Kan

▪ Kan alımı: Arter, Vena, Kapiller Damarlar? 

▪ Ruminantlar: Vena jugularis, vena caudalis mediana (coccyeal vena)

▪ Kedi ve köpekler: Vena cephalica antebrachii, vena saphena lateralis, 
vena saphena medialis, vena jugularis

▪ Tavuklar: Vena ulnaris

▪ Tavşan: Vena auricularis

▪ Rodentler: Vena caudalis, kalp, juguler vena

▪ Diğer Reptiller:  Vena jugularis, vena caudalis, vena cephalica, servikal 
venöz sinüs

▪ Hangi tüpe, ne kadar almamız gerektiğini önceden 
belirlemeliyiz.

https://neu.edu.tr/akademik/fakulteler/veteriner-fakultesi/?lang=tr
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Kan

Kaynak: Town Center Vet

https://neu.edu.tr/akademik/fakulteler/veteriner-fakultesi/?lang=tr
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Kan

Kaynak: FlickrKaynak: The Cat Clinic Kaynak: Metzer Farms
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Kan

Kaynak: Zwarg ve ark., 2014 Kaynak: Reptiles Magazine
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İdrar

▪ İdrar nedir ?

▪ Böbreklerden salgılanan kanın veya plazmanın 
ultrafiltradır.

▪ Kan glomeruluslardan süzülür (~1700 L).

▪ Proksimal tubuluslarda elektrolitler, glikoz ve amino 
asitler geri emilir.

▪ Distal tubuluslarda Na, Cl ve H2O geri emilir (ADH?).

https://neu.edu.tr/akademik/fakulteler/veteriner-fakultesi/?lang=tr
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İdrar

▪ Görevleri;

▪ Ekstrasellüler ve intrasellüler sıvılar arasındaki 
dengenin korunması.

▪ Asit-baz dengesini korumak.

▪ Artık metabolit ürünlerin vücuttan uzaklaştırılması.

▪ İçeriği;

▪ Su (~%95) ve tuzlar (Na, Cl, K, Ca, Mg ...)

▪ Asit ve bazlar (H+, OH-)

▪ Metabolizma sırasında yıkılma ürünleri (Üre, Ürik asit, 
kreatinin gibi)

▪ Toksik veya detoks edilmiş maddeler

▪ Kanda hiper düzeye geçmiş maddeler (Glikoz, aseton, 
bilirubin gibi...)

Kaynak: NatureWorlds

https://neu.edu.tr/akademik/fakulteler/veteriner-fakultesi/?lang=tr
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İdrar

▪ Örnek alımı

▪ Steril ve yeteri kadar alınmalıdır.

▪ Yerden alım?

▪ Spot idrar (serbest yakalama)

▪ Kateter yardımı ile

▪ Sistosentez

Kaynak: University of Minnesota

https://neu.edu.tr/akademik/fakulteler/veteriner-fakultesi/?lang=tr
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İdrar

▪ İdrar Analizleri

1. Fiziksel Analiz: Herhangi bir işlem yapılmadan 
gerçekleştirilir.

▪ Renk,koku, bulanıklık

▪ Miktar, Özgül ağırlık/Dansite, pH

2. Kimyasal Analiz:

▪ Glikoz, Protein, Keton, Bilirubin, Ürobilinojen, Nitrit, Kan

3. Mikroskopik Analiz: İdrar tortusunun incelenmesidir. 
Santirfüj sonrası elde edilen sedimentten 400 kat 
(40X) büyütme ile yapılır.

▪ Organik sedimentler

▪ İnorganik sedimentler

https://neu.edu.tr/akademik/fakulteler/veteriner-fakultesi/?lang=tr
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İdrar
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Dışkı

▪ Gaita veya feçes olarak da isimlendirilir.

▪ Fiziksel ve kimyasal muayenesi ile metabolizma ve 
olası bir patolojik durum hakkında bilgi kazanılabilir.

▪ Kanama (GGK-FOB), safra pigmentleri, organik 
asitlerin tayini, pankreatik amilaz, elastaz, yağ 
damlacıkları, nişasta aranması gibi testler ile dışkı 
muayenesi yapılabilir.

▪ Bunlar dışında hücre, parazit aranması gibi 
muayenelerde yapılabilir.

https://neu.edu.tr/akademik/fakulteler/veteriner-fakultesi/?lang=tr
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Diğer Biyoloijk Materyaller

▪ Lenf

▪ Ter

▪ Gözyaşı

▪ Humor aköz

▪ Sindirim Salgıları

▪ Tükürük / Salya

▪ Ponksiyon Sıvıları (Sinovyal sıvı, kist sıvısı, amniyon sıvısı, 
BOS) 

▪ Taşlar (Böbrek, Safra, Pankreas)

▪ Dokular

Kaynak: TodaysVet.Pra.
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Kaynaklar

▪ eClinPath: www.eclinpath.com

▪ Hooijberg E, Leidinger E, Freeman KP. An error management system in a veterinary 
clinical laboratory. J Vet Diagn Invest. 2012; 24: 458–468.

▪ Jashnani KD, Karwande A, Puranik G. Icteric donor plasma: To transfuse or to discard?. 
Indian J Pathol Microbiol 2012;55:604-5

▪ Karagül H, Altıntaş A, Fidancı UR, Sel T, 2000. Klinik Biyokimya. Medisan, Ankara

▪ Kaneko JJ, Harvey JW, Bruss ML, 2008. Clinical Biochemistry of Domestic Animals, 6th 
edi. Academic Press-Elsevier

▪ Pineda MH, Dooley MP, 2003. McDonald’s Veterinary Endocrinology and Reproduction, 
5th edi. Blackwell Publishing.

▪ Thrall MA, Weiser G, Allison RW, Campbell TW, 2012. Veterinary Hematology and Clinical 
Biochemistry, 2nd edi. Wiley-Blackwell
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Sorularınız ?
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Bir sonraki konu;

Analitik Süreçler
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Biyokimya & Klinik Biyokimya 

ve Laboratuvar dünyası hakkında daha 

fazlası için

www.biyokimya.vet

@biyokimya.vet
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