
Bağışıklık Siteminizin Gücünü Test Edin

NK Hücresinin Aktivite Testi

NK hücresinin aktivitesi ile kanser ve diğer 
viral hastalıkların gelişmesi arasında güçlü ilişki bulunmaktadır
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Aktif NK Hücresi

NK Hücreleri Vücudumuzu Korur

5 farklı kanser ve sağlıklı 
insanlardaki NK hücrelerinin 
aktivite durumu

Farklı yaşlardaki sağlıklı insanlardaki
NK aktivitesinin durumu

Farklı cinsiyette sağlıklı
insanlardaki NK 
aktivitesinin durumu

Bağışıklık sistemimiz her gün binlerce malignite özelliği kazanabilecek yani kanserleşebilecek 
hücreleri bulur tanır ve yok eder.  NK hücrelerimiz kansere ve viral hastalıklara kaşı bizi 
koruyan ilk savunma hattımızdır.

NK Hücre Aktivitesi / Bağışıklığın Takibi

NK Hücrelerinin Aktivitesi Neden Sayısından Önemli 

Bazen NK hücrelerinin sayısı normal dahi olsa NK hücreleri fonksiyonlarını tam  olarak 
yerine getirememektedir. Vücudumuzun kansere karşı korunabilmesi için NK hücrelerinin 
sayısından daha çok NK hücrelerinin aktivitesi önemlidir. NK  hüclerinin aktivitesinin yüksek 
olması kanserin gelişme  olasılığını azaltır.

NK Hücrelerinin Aktivitesi Çok Önemlidir

Az Aktif NK Hücresi

NK hücresi

NK hücresi

Yüksek aktiviteye sahip olan
NK hücresi,kanser hücresini 
yok etmektedir 

Düşük aktiviteye sahip olan
NK hücresi,kanser hücresini 
yok edemez

NK Aktivite Testinin Gerekliliği
NK hücrelerini vücudumuzun orduları gibidir. Vücudumuza 
saldıracak olan her türlü yabancı patojenlerle savaşır ve bizi 
patojenlere karşı korur. NK hücreleri viruslerle ve kanser
hücreleri ile mücadele ederek bizim sağlıklı kalmamızı sağlar.
NK hücrelerinin aktivitesi demek NK hücrelerinin kanser 
hücreleri ve virüslerle olan mücadele kabiliyeti demektir. 
NK hücrelerinin sayısı herzaman NK hücresinin aktivitesiyle  
orantılı değildir. Bir hastanın NK  hücresi sayısı normal 
değerlerarasında olabilir ancak bu hücreler görevlerini 
yerine getirmiyor olabilir.Bu hücrelerimizin aktivite 
durumlarınıbilmek ve buna göre yaşam tarzımızda bazı 
değişiklikler yaparakdan bağışıklık sistemimizi güçlü hale 
getirebiliriz ve kansereve viral hastalıklara karşı kendimizi
koruyabiliriz. NK aktivite testi erken dönemde kansere 
yakalanma riskinin belirlenmesinde, remisyon dönemimdeki 
hastaların sürecinin takibinde, kanser hastalarının tedavilerinin
şekillendirilmesinde, uzun süre kirletenlere, hormonlara ve
kötü çevre şartlarına maruz kalan  insanlarda, 
kronik yorgunluğu olan insanlarda, çok fazla sigara için 
insanlarda genel sağlık taramasında kullanılmaktadır.
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 Bağışıklığın testi
(VNK Nue Test Alanı) Kanser yada bağışıklık

sistemini zayıflatan ağır
hastalıklar ( Mevcut teşhis
metodlarının alanı)

Viral hastalıklara yakalanma ve
Dolaşımda tümör hücre sinin görülme
riskinin yüksek olduğu alanı

NK Hücresinin Aktivitesinin Farklılığı



NK Hücre Aktivitesi / Bağışıklığın Takibi

NK Vue Testi...

NK Vue testi
NK hücrelerinin aktivitesini ölçmek için 1 ml kan gerekmektedir.
NK Vue testiyle  NK hücrelerinin aktivitesi çok hızlı ve kolay bir şekilde 
kantitatif olarak ölçülmektedir

NK Vue testi
Bir çok uluslararası  kuruluş tarafından onaylanmıştır.
Bunlar;
         * MFDS
         * NECA 
         * KFDA,
         * CE- IVD Belgesi, 
         * Kore ve Kanada Sağlık Bakanlığı
         * FDA önonay, USA

NK Vue Testinin Prensibi ve Prosedürü

1ml Kan Alınır inkübasyon Sonuçların Analizi

Bu Testi Kimler Yaptırmalı
* Doğuştan bağışıklık fonksiyonlarını izlemek isteyen sağlıklı insanlar

* Sık sık hastalanan insanlar

* Uzun sure kirletenlere, hormonlara ve kötü çevre şartlarına maruz kalan  insanlarda, 

* Kronik yorgunluğu olan insanlarda

* Çok fazla sigara için insanlarda

* Ailesinde kanser öyküsü olan kişilerde

* Yukarda bahsi edilen diğer  faktörler

Tıbbi Tarama
  (Check Up)

Prognostik
  Teshiş  

Hasta Teşhisi
       &
   Takibi  

Klinik Araştırmalar  

Bağışıklık testi
-Potansiyel hastalıkları takip etme

Hastalıkları erken tanıma testi

- Diğer tarama testlerini doğrulamak 
  için

Kanser teşhisini doğrulama
-Tarama
-Kanser Teşhisini doğrulama
-Kanser tedavisini izleme

. Kemoterapi tedavisini yönlendirmede

. Kişiye özel tedavide 

.Gereksiz ilaç kullanımını azaltmak için

    Klinik araştırmalarda tedavi
 sonucunun belirlenmesinde rol oynar

. Gelişmiş bağışıklık etkisini ölçümü
- Sağlıklı gıda takviyelerinin belirlenmesi
ve bağışıklık arttırıcı tedavi

Zayıf bağışıklık üzerine araştırma

-Tehlikeli çalışma ortamı, stres 
ve benzeri



NK Hücre Aktivitesi ve Çeşitli Hastalıklarla İlişkisi

NK Hücre Aktivitesi / Bağışıklığın Takibi

Kanser

Prostat Kanseri

Lösemi

Akciğer Kanseri

Kolorektal Kanseri

Mide Kanseri

Metastatik Kanserler

 Otoimmun Hastalıklar

Kronik Stres ve Uyku Bozukluğu

Hamilelik

Diğer


