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 Laboratuar testlerin amacı nedir? 



 
 

Doğru tanıya ulaşmak 
 

Hastalığın klinik seyrini monitorize etmek 
 
 
 
 
 
 
 



 
KARACİĞER 
 Büyük fonksiyonel rezerve sahiptir 
 Belirgin klinik veya laboratuar bulgu 

vermeksizin önemli derecede KC hasarı 
oluşabilir 

Çok fonksiyonu vardır 
 Testler fonksiyonlarına göre sınıflandırılır 



 
 

 Karaciğer fonksiyon testleri isterken 
laboratuar kağıdında işaretlediğiniz ilk testler 
nelerdir? 



 
 Biyokimyasal aktivite testleri 
 Sentetik kapasiteyi gösteren testler 
 Kantitatif fonksiyonları tanımlayan testler 
Görüntüleme 
Histopatolojik inceleme 
 İleri ve spesifik testler 



ALT 
AST 
AP 
GGT 
 Bilüribin 
 Serum ve idrar safra asitleri 



 
Albümin 
 Koagülasyon faktörleri 
Amonyak 



 
 -Eliminasyon  
  (galaktoz eliminasyon,indosiyanin green 

klirens testi) 
 -Metabolitlerin saptanmasına dayalı testler 
 



Hepatosellüler hasar-nekroz 

 AST,  ALT 

Kolestatik tip hastalık 

 AP,  GGT 

 Biluribin 

 Serum ve idrar safra asitleri 

KC fonksiyonların gerçek göstergeleri 

 Albümin,  PT,  Amonyak 



AST 
ALT 
ALP 
GGT 

 
 Tek kaynağı KC değildir 



 KCFT bozukluğuna neden olan durumlar 
 

 YENİDOĞAN 
 BEBEKLİK 
 BÜYÜK ÇOCUK VE ADOLESAN 

 
 dönemlerine özgü etyolojik dağılım farklılığı 
gösterir 



 
 
 

 KC hastalıklarının 1/3 ü yenidoğan 
döneminde uzamış sarılık ile bulgu verir 









 
 
 

Direkt bilüribinemi= KOLESTAZ 



 
 HEPATOSELLÜLER 
 ( safra oluşumu bozukluğu) 

 
 BİLİER – OBSTRUKTİF 
( safra akım bozukluğu) 



DİREKT BİLİRUBİNEMİ 

Akolik Dışkı 
GGT ↑ 

USG 

CERRAHİ 

Koledok Kisti Var 

Biliyer Atrezi 

Metabolik-Genetik 

Enfeksiyöz 

Endokrin 

İdiyopatik 

Neonatal Hepatit 

KC Biyopsisi 

Koledok Kisti Yok 





Yenidoğan kolestazı acilleri 
 

 Sepsis-Urosepsis 
Metabolik hastalıklar      * Galaktozemi 
 Bilier Atrezi 



 
 YENİDOĞAN DÖNEMİNDEN TAŞINAN 

HASTALIKLAR 
 

METABOLİK-GENETİK HASTALIKLAR 
   ( karbonhidrat,lipid,protein met hast, 
      kistik    fibrozis, alfa-1 antitripsin 
eksikliği,mitokondrial,peroksizomal hast,CGD) 

 
 ENFEKSİYONLAR 
 

 



 
 9 ay erkek 

 
 Yarık damak operasyonu öncesinde bakılan AST, 

ALT değerlerinin yüksek bulunması 
 

 Anne-Baba akrabalığı (+) 
 KC: 5 cm Dalak: 2 cm 
 AST: 71, ALT: 92, GGT: 101 
 İlaç öyküsü – 
 Viral belirteçler negatif 
  
  



 
Alfa-1 antitripsin: 33.4 (80-210) 

 
Fenotip;PiZZ 

 
KC bx: PAS (+) Diastaz rezistan globüller 
 



9 ay erkek 
Bir hafta önce başlayan ve giderek artan 

sarılık 
KC;5 cm 
TB/DB;23/17 mg/dl 
ALT;1780 
AST;1520 
GGT;75 
AP;280 
 INR;3.5 



 
 

Akut hepatit 
 Etyoloji? 



BEBEKLERDE AKUT HEPATİT NEDENLERİ 
 

 İlaç-toksin 
 Enfeksiyoz ( viral) 
Metabolik-genetik hastalık? 
 Vasküler ( Akut Budd-Chiari, iskemi) 
Otoimmün hepatit???? 
 



 
 

 IgG,3200 mg/dl 
ANA;- 
 SMA;- 
 LKM-1,++++ 
 TANI; Otoimmün hepatit 



Klinik gidiş 
 Yatışının 3. günü 
 Huzursuz 
 TB/DB;35/20 
 ALT;350 
 AST;250 
 INR; 6 ( desteğe rağmen) 

 
 Tanı;Otoimmün hepatit’e bağlı fulminan KC 

yetmezliği 
 

 TEDAVİ; KC nakli 
 





 10 ay erkek 
 Ensefalopati tablosunda yatırılmış 

 
Oykü; 

 
 Kusma nedeni ile reflü tedavisi aldığı 
AST ve ALT değerlerindeki orta derecede 

yükseklik nedeni ile incelendiği 
  etyoloji? Öğrenildi 
Amonyak değeri;300 micromol/l  
 TANI? 

 



 
 Plazma glutamin ve alanin yüksekliği+ 
 İdrar orotik asit  atımında artış+ 

 
 

OTC eksikliği ( mutasyon analizi ile) 



2.5 yaş erkek 
Ateş nedeni ile başvurduğu Dr.tarafından 4 

cm hepatomegali,6 cm dalak büyüklüğü 
saptanarak gönderilmiş 

ALT;280 
AST;250 
Bil , alb,INR normal 
PY;lenfomonositoz 
EBV IgM+ 



 Takiplerinde EBV enfeksiyonu gerilemiş 
 KC ve Dalak boyutları normale dönmüş 
ALT; 120 
AST,175  
Aralıklı kontrollerde benzer düzeylerde 

yükseklik sürmüş 
 

 Tetkik? 



 FM;  
Gastroknemius kas hipertrofisi 
 

 
CPK; 12500 
 Tanı; Muskuler distrofi 



 



 15 gündür halsizlik - iştahsızlık 
 1 haftadır bulantı - kusma, hafif ateş,burun  

kanaması 
 3 gündür idrar renginde koyulaşma 
 KC: 4 cm ağrılı Dalak;2 cm 
AST: 3500,  ALT: 5200,  TB/D. Bil: 9.4/4.78  
GGT;112   AP;450 



Sorun; 
 

Hepatosellüler? 
 Bilier? 
Mixt? 



 
 

Akut? 
 Kronik? 
 Kronik hastalık zemininde akut kötüleşme? 
 



ALT, AST’yi 
ÇOK YÜKSELTEN ( AKUT HEPATİTİK PATERN)  

NEDENLER 

 

 

 
•AKUT HEPATİT (toksik, viral,otoimmun,wilson) 
• HİPOKSİ 
• ŞOK 



Olgunun KC hastalığı 
 
 

Akut 
Hepatosellüler-Kolestatik (mikst) 



 
 

Öyküde sormak istediğiniz soru? 



 İlaç 
 Toksin 
Çevrede benzer hastalık 
Ailede benzer hastalık 
Hepatit aşıları 



 
Olgu; 

 
 Parasetamol ve Amoksisilin-Klavulonat alıyor. 

 
 TANI;İLAÇ HEPATOTOKSİSİTESİ? 

 
 



İlaç hepatotoksisitesi spektrumu 
 

 Hepatosellüler hasar (Asemptomatik KC enzim 
yüksekliği, akut hepatit, fulminan KC yetmezliği 

  Kolestatik hepatit 
 Mikst hepatit 
  Kronik karaciğer hastalığı 

 
 En sık antibiyotikler, antikonvulzanlar, NSAID 

 
 Çoğunlukla idiosenkratiktir 

 
 



 
 

 TANI İÇİN  
 

DİĞER NEDENLERİN DIŞLANMASI ÖNEMLİDİR 



 
 
 

Anti HAV IgM (+) 
 



Takibinin 2. gününde 
 

AST; 4500 IU 
ALT; 7200 IU 
 Enzimlerde yükselme+ 

 
Hastanın prognozu  için ne dersiniz? 



 Prognoz tayini için,  
 

 Klinik bulgular 
ALT 
 PT,INR 
 Bilüribin 
Alb 
Birlikte değerlendirilmelidir 



0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

1,
0 

2,
0 

3,
0 

4,
0 

5,
0 

6,
0 

7,
0 

8,
0 

9,
0 

10
,0

 
11

,0
 

12
,0

 
13

,0
 

14
,0

 
15

,0
 

16
,0

 
17

,0
 

18
,0

 
19

,0
 

20
,0

 
21

,0
 

21
,5

 
22

,0
 

23
,0

 
23

,5
 

24
,0

 
24

,5
 

25
,0

 
25

,5
 

26
,0

 
27

,0
 

28
,0

 
29

,0
 

30
,0

 
31

,0
 

32
,0

 
33

,0
 

35
,0

 
38

,0
 

41
,0

 
42

,0
 

45
,0

 
49

,0
 

D. Bilirubin (mg/dl) 

INR 

ALT (×100) IU/L 





 16 yaş erkek 
 

 20 gündür giderek artan sarılık 
 Karın şişliği 
Üç gündür bilinç bulanıklığı 



FM; 
 Ensefalopati 
 İkter 
Asit 
 Splenomegali+ 

 
 



 
DB/TB:16/10 
ALT;102 
AST;98 
ALB;2.5 
 INR;3 



 
 
 

 Fulminan hepatit? 
 Son dönem KC hastalığı? 



 
 VİRAL 
 OTOİMMÜN 
 WİLSON  
 Diğer GENETİK –Metabolik KC hastalıkları 
 VASKÜLER 
 SAFRA YOLU 
 KONJENİTAL HEPATİK FİBROZİS- CAROLİ 
 SİSTEMİK 
 İLAÇ 



 
Olgu 
 Son dönem KC hastalığı 
 Ety; Wilson 
 Ted, KC nakli 



 6 yaş erkek 
 I yaşında tesadüfen bakıldığında saptanan KC 

enzim yüksekliği 
 FM: Doğal 
               AST              ALT 
                62                 14 
                59                 12 
                57                 21 
Tetkik? 



 
 

CPK 
Normal 

 



 
 
 

 Tanı; Makro AST 



AST ‘nin immunglobulinler gibi 
makromoleküllere bağlanması 

 Bu komplekslerin böbreklerce atılamaması 
 Yarı ömür uzaması 
 Yüksek değerler 

 
 

 PEG ile çöktürme  metodu ile AST nin normal 
ölçümü ile tanı kesinleşir 



 5 yaş erkek 
Akut gastroenterit sırasında bakılan 

biyokimyada ALP; 2100 
 20 gün sonra tekrarı; 1200 
 FM, Doğal, yakınma yok 
 2 yıl önce ÜSYE sıradında yüksek ALP değeri+ 
Ca, P, PTH,25(OH) vit D, kemik grafileri, 

normal 
 

 TANI? 



 
 

 Benign-geçici hiperfosfatazemi 
 2 ay sonra  kontrol ALP değeri normal 



 Beningn geçici hiperfosfatazemi 
 

Genelikle 5 yaş altı çocuklarda 
 Kemik yada KC hastalığı yok 
 Enfeksiyon öyküsü+ 
ALP KC ve/veya Kemik kaynaklı 
 3-4 ayda normal değerlere dönüş+ 

 
 Ety 
Artmış üretim 
 Bozulmuş klirens 



 7 yaş kız 
Oral tedaviye yanıtsız Fe eksikliği nedeni ile 

izleniyor 
ALT; 67 AST, 58 bulunması nedeni ile konsulte 

edilmiş 
Halsizlik ve iştahsızlık dışında yakınma yok 
 FM; solukluk+ 
 Boy; %3-10 
Ağırlık;%3 

 
 İnceleme? 



Doku transglutaminaz   IgA  + 
Duodenal bx; villoz atrofi 

 
ÇÖLYAK HASTALIĞI 



 
 
 SİSTEMİK HASTALIKLAR. 
 (malignite,kollajen doku, IBH, Çölyak hast, 

obezite) 
 

 
 KC HST TAKLİT EDEN DURUMLAR 

 
 

 



 İyi öykü alınmaz, dikkatli FM yapılmaz. 
 

 Yenidoğan döneminde, sarılık ‘neonatal kolestaz’ 
dışında pek çok nedene bağlanabilir ve uygun izlem 
yapılmayabilir. 
 

 Hemorajik hastalık ve koagülopatiler uygun biçimde 
araştırılmaz. 
 

 Çocukluk çağında KC hastalığı uzun dönemler kompanse 
kalabilir ve bu nedenle tanı gecikebilir 

  
 Karaciğer hastalığını taklit eden durumlar akla gelmez. 
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