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Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi: Tiroid bezi, boynumuzda 
bulunan ve metabolizma hızını ayarlayan tiroid hormonunun 
salgılanmasından sorumludur. Tiroid bezi içinde yer kaplayan  her türlü 
doku büyümesine nodül adı verilir. Yüksek oranda iyi huylu olan 
nodüllere bazı durumlarda kanser riskini dışlamak için biyopsi yapmak 
gerekebilir. Bu durumda ultrason eşliğinde ince iğneyle nodülden örnek 
alınarak patolojik olarak değerlendirilmesi istenebilir. 
 

 
 
ACTH (Synacten) uyarı testi: Böbreküstü bezlerinde yetmezlik 
düşünüldüğünde uygulanır. ACTH damardan verilir ve 0, 30, 60. dk’larda 
kortizol için kan alınır. 
 
Deksametazon baskılama testi: Bu test Cushing sendromu tanısını 
koymak veya obezitesi, böbrek üstü bezinde nodülü olan hastalarda bu 



tanıyı dışlamak amacıyla yapılır. Gece 23.00 te 1 mg deksametazon tablet 

ağızdan alınır, sabah 08.30’da, aç karnına kortizol için kan alınır. 
 
ACTH uyarısına kortizol, 17α-0H Progesteron ve DHEA-S cevabı: 
Böbrek üstü bezinin doğumsal enzim eksikliği durumlarında ACTH istenen 
düzeyde glukokortikoid ve seks steroidlerini üretemez. Bu durumda 
tansiyon düşüklüğü, halsizlik, yorgunluk, karın ağrıları, ishal gibi 
şikayetler olabileceği gibi her iki cinste eksik olan enzime bağlı olarak 
bozuk genital yapı, aşırı tuz kaybıyla giden ölümcül durumlar veya tam 
tersine aşırı tuz tutulumuna bağlı ağır hipertansiyon, özellikle kadınlarda 
erkek tipi kıllanma, adet düzensizliği gibi sorunlar ortaya çıkabilir. 
Hastalığı teşhis etmek amacıyla bu test yapılmaktadır. Bu test ACTH (250 
µg ampul) iv ya da im verilmesi ile uygulanır. Hormon verildikten sonra 
0-30-60. dakikalarda hormonlar için kan alınır. 
 
LHRH testi: Hipotalamus-hipofiz-gonad fonksiyonlarının incelenmesinde 
kullanılır. LHRH 100mcg (0,1mg/ml) IV olarak verilir. 0 ,20, 40 ve 60. dk 
larda LH ve FSH için kan alınır.   
 
Human Koryonik Gonodotropin (Pregnyl) uyarı testi:  Erkek 
hastalarda testis fonksiyonlarını değerlendirmek için kullanılır. 1500 veya 
5000 IU pregnyl kas içine uygulanıp 4-5. günlerde testosteron için kan 
alınır. 
 
Glukoz-Büyüme Hormonu baskılama testi: Akromegali hastalığının 
teşhisi için yapılır. Bu test 75 gr glikozun oral olarak verilmesi ve glukoz 
ile büyüme hormonu değerlerinin 0, 30, 60, 90 ve 120 dakikalarda 
ölçülmesi ile yapılır. Bu sırada büyüme hormonu normalde düşer, ancak 
akromegalide büyüme hormonu yüksektir ve şeker içmekle düşmez.  

 
Uzamış açlık testi: Hipoglisemi (kan şekeri düşmesi) ayırıcı tanısında 
kullanılır. Bu test ayaktan hastalara yapılmamaktadır. Hastalar yatırılarak 
gözetim altında test uygulanmaktadır. 72 saate kadar uzatılabilen uzun 
açlık testinde plazma glukozu başlangıçta her 6 saatte bir; plazma 
glukozu 60 mg/dl altına düşünce her bir veya iki saatte bir ölçülür. 
Plazma glukozu 60 mg/dl’nin altına düştüğünde plazma glukozu ile 
beraber insülin, C-peptid, proinsülin düzeyleri için de kan alınır. 
Hipoglisemi yakınmaları veya bulguları oluştuğunda ve serum glukozu 45 
mg/dl'in altına düştüğünde veya testin başlangıcından itibaren 72 saat 
geçtiğinde test sonlandırılır. 



 
Su kısıtlama testi; Çok fazla idrar yapan ve çok su içen kişilerde 
Diabetes insipitus tanısı için kullanılmaktadır. Bu test için hasta sabahtan 
başlayarak yatak istirahatine alınır ve sıvı alımı tamamen kısıtlanır. Testin 
başlangıcında vücut ağırlığı ölçülür. Daha sonra birer saatlik aralar ile 
idrar miktarı, idrar osmolaritesi, idrar dansitesi, kan basıncı, nabız, vücut 
ağırlığı ve ikişer saatlik aralar ile serum osmolaritesi takipleri yapılır. 
Hasta başlangıçtaki vücut ağırlığının %3-5’ini kaybettiğinde test 
sonlandırılır. Sıvı alımına izin verilerek 4µg desmopressin iv veya 10µg 
desmopressin nazal yolla verilir. Arkasından birer saat ara ile iki kez idrar 
volümü, idrar osmolaritesi ve 2. saatte serum osmolaritesi ölçümü 
yapılarak test sonlandırılır. 

İnsülinin tetiklediği kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) 
testi: Böbrek üstü bezi yetersizliği tanısı koymaya yardımcı olan bir 
testtir. Test için hastaya insülin enjeksiyonu yapıldıktan sonra daha 
önceden belirlenmiş aralıklarda kan şekeri ve kortizol düzeyleri ölçülür.  
Sağlıklı kişilerde kan şekeri düzeyleri düşerken kortizol konsantrasyonları 
yükselir. Böbrek üstü bezi yetersizliğinde kortizol düzeyleri düşük 
düzeylerde kalırken kan şekeri düzeyleri önce azalıp daha sonra yavaş 
yavaş normalleşecektir. 

Tuz yükleme testi: Primer aldosteronizm (böbrek üstü bezi kaynaklı 
hipertansiyon)  tanısında kullanılır. Hastaya 2 litre serum fizyolojik, 4 
saatte damar yoluyla verildikten sonra aldosteron değerine bakılır. 


