
Sayın…………………….                                                          

 
Tahlil sonuçlarınız ile ilgili olarak hazırladığımız tavsiye niteliğindeki rapor ekte sunulmuştur. Bu raporun bir kopyası 

istenildiği takdirde sizi düzenli takip eden hekimlerinize tarafımızdan ulaştırılabilir. Raporunuzda belirtilen yorumlar 

yalnızca tavsiye niteliğindedir. Size en doğru yorumu sizi muayene ve tedavi eden hekim tarafından verileceğini 

unutmayınız. 

Size özel hazırlanan bu rapor kan verdiğimiz dönemde normal sınırlar dışında olan değerleri göz önünde bulundurarak 

hazırlanmış, bazı testler ise özel değerlendirme kriterleri uygulanmıştır. Yapılan araştırmalarda laboratuar testleri 

hastalıkların tanısı koymada %85 gibi yüksek bir etkinliği saptanmıştır.  

Kan tahlilleri vücut fonksiyonlarınızın geneli hakkında bize fikir verebilir ve böylelikle erken tanı ile bazı rahatsızlıkları 

daha çıkmadan önleyebilirsiniz 

Koruyucu Hekimlik; sağlık hizmetlerinde belki de en önemli alandır. Hem birey ve toplum sağlığı, hem de ülke ekonomisi 

için önemi tartışılmaz. Belirli yaş aralıklarında yapılacak tarama testleri kronik hastalıkların önlenmesinde koruyucu 

hekimlik ilkeleri arasında yer almaktadır. 

Koruyucu sağlık hizmetleri tehlikenin kendisine karşı bir mücadele şeklidir.  Tehlikenin önlenmesi, temelde fert ve toplum 

güvenliğine bir katkıyı ifade etmektedir. 

Sağlıklı günler dileriz. 

       Uzm. Dr.Cüneyt Özüak 

       Alo check up Danışman Hekimi 

 

 

Kan Analiz Sonuçlarınız  
 

Test sonuçlarınız ACIBADEM LABMED KLĐNĐK LABORATUARLARI’NDA çalışılmış olup, Ekim–2005’ ten itibaren 

Türkiye’nin ilk ISO–15189 akreditasyonuna sahip laboratuvarı olmuştur. Yaygın kabul görmüş uygulamaları da dikkate 

alarak kendi iç kalite kontrol programını geliştirmiş ve bu kalite kontrol programı, ISO 15189 akreditasyonu sürecinde 

denetlenerek DACH tarafından da uygun bulunmuştur.  

 

Normal sonuçlar için referans aralıkları bazı değişkenliklere sahiptir. Kişinin yaşı, cinsiyeti, testin yapılış metodu ve testin 

yapıldığı ülkeye göre farklılıklar gösterebilir. Bazı testlerin sonuçları referans aralığının dışında da olsa bir hastalığın 

mevcudiyetini işaret etmez. Bu durumda klinisyen durum hakkında yorum yaparak ‘’kişye özel’’ aralığı belirleyebilir. 

 

Tıbbi tetkik ve sonuçlarınızın yorumlanması uzman hekimler tarafından yapılmaktadır. Yorumları yalnızca tavsiye 

niteliğinde olup herhangi bir tedavi içermemektedir. 

 

 
 
 



 

Biyokimyasal Profilinizin Yorumu 
Glukoz – Đnsülin Dengesi  

Kan şekerinizin Açlık değerleri üst sınıra yakın, Tokluk değeri normal bulunmuştur. Beslenmenize çok dikkat etmeli, 

mutlaka profesyonel beslenme yardımı almalısınız.  

Đnsülin Direnci (HOMA-IR)  

Vücudunuz insüline karşı duyarlılığının tespiti için yapılan HOMA – IR  (Đnsilin direnci) testiniz 2.87 bulunmuştur, bu 

değer istenen aralıkların üstündedir. Đnsülin ve kan şekeri değerleriniz ile birlikte değerlendirildiğinde denge de bir 

bozulma söz konusudur. Đlaç kullanmanız önerilmektedir. 

Kardiyak Testler  (TG, T. Kol, HDL, LDL, Homosistein)  

Lipit profilinin bir parçası olarak yapılan ve kalp hastalığı açısından riski belirlemede kullanılan tahlillerinizden, TG yüksek 

seviyelerde HDL (Đyi huylu kolesterol) normal sınırlarda LDL (Kötü huylu kolesterol) normal bulunmuştur. Total 

kolesterol seviyeleriniz hafif yüksek bulunmuştur. Bu konuda profesyonel beslenme yardımını almalısınız 

Kardiyak risk bakımından bakılan testlerdeki bozukluğa paralel olarak, birlikte bakılan bir diğer test olan Homosistein 

değerleriniz normal bulunmuştur. 

Ürik Asit Seviyesi 

Ürik asit seviyesi normal bulunmuştur. 

Vitamin Değerleri (Vit B12, Vit D) 

Tahlilinizde değerlendirmeye alınan vitamin değerlerinizden Vit B12, VitD genel sağlık durumunu gösteren,  önemli 

vitaminlerdir. Sağlıklı vücut fonksiyonlarının devamı için düzenli olarak kontrol edilmeli ve varsa, eksiklikleri mutlaka 

tamamlanmalıdır. Tahlilinizde VĐT B12 sonuçlarınız normal seviyelerdedir. 

PSA Değerleri 

PSA (Prostat Spesifik Antijen) prostatın epitel hücreleri tarafından üretilen ve seminal sıvıda yüksek oranda bulunan protein 

yapısında bir enzimdir. Normal durumdaki prostattan seruma az miktarda karışmaktadır. Kandaki yükselme, prostat 

hastalığının göstergesidir. PSA normalde, 4 ng/ml’nin altında olmalıdır. 4 ng/ml altındaki değerler normal olarak kabul 

edilmektedir. 4-10 ng/ml arasındaki değerler şüpheli sınır değerler olarak kabul edilmektedir.Değerleriniz normal 

bulunmuştur. 

Tam Kan sayımı  
 
Genel sağlık durumunu belirlemek, anemi (kansızlık) gibi değişik hastalıkları taramak ve izlemek için bu test yapılır. Testin 

içeriğinde Formül lökosit mevcut bu durum vücudun enfeksiyona yanıt verme ve ortadan kaldırma yetisini 

değerlendirmektedir. Kan sayımı değerleriniz normal sınırlardadır.. 

Tansiyon değerleriniz  

Kardiyak risklerin değerlendirilmesinde diğer tahlilleriniz ile paralel yorumlanması tansiyon değerleriniz 126–85 mm/hg 

sınırlarındadır. Nabız değerleriniz 69 olarak bulunmuştur. 

 

GENEL – ÖZET YORUM: 



 

Sayın…………….. 

29.12.2011 yapılan biyokimyasal incelemenizde; 

• Kan şekerinizin Açlık değerleri üst sınıra yakın, Tokluk değeri normal bulunmuştur. Beslenmenize çok dikkat etmeli, 

mutlaka profesyonel beslenme yardımı almalısınız.  

• Vücudunuz insüline karşı duyarlılığının tespiti için yapılan HOMA – IR  (Đnsilin direnci) testiniz 2.87 

bulunmuştur, bu değer istenen aralıkların üstündedir. Đnsülin ve kan şekeri değerleriniz ile birlikte 

değerlendirildiğinde denge de bir bozulma söz konusudur. Đlaç kullanmanız önerilmektedir. 

• Lipit profilinin bir parçası olarak yapılan ve kalp hastalığı açısından riski belirlemede kullanılan tahlillerinizden, TG 

yüksek seviyelerde HDL (Đyi huylu kolesterol) normal sınırlarda LDL (Kötü huylu kolesterol) normal 

bulunmuştur. Total kolesterol seviyeleriniz hafif yüksek bulunmuştur. Bu konuda profesyonel beslenme 

yardımını almalısınız 

• Kardiyak risklerin değerlendirilmesinde diğer tahlilleriniz ile paralel yorumlanması tansiyon değerleriniz 126–85 

mm/hg ve normal sınırlardadır. Nabız değerleriniz 69 olarak bulunmuştur. 

 

 

Mevcut bu durum tıbbi beslenme programına katılmanıza engel bir durum değildir. Mutlaka Diyetisyeninizin Tiroid 

fonksiyonlarınız açısından doktorunuzla temasta olması gerekmektedir. 

Bu yorum, sağlık durumunuzu bildirir hekim kanaatidir.  

Lütfen her türlü sorunuz ile ilgili ALO CHECKUP yetkilileri ile irtibata geçmekten çekinmeyiniz. 

 

Sağlıklı Günler Dileriz; 

 

Uzm. Dr.Cüneyt Özüak 

Alo Check up Danışman Hekimi 

Aile Hekimliği Uzmanı 

 


