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• 1980 öncesi: 

• Laboratuvarlarda manuel yöntemler ön planda 

 Desantralize laboratuvarlar 

• 1980 sonrası:

• Teknolojik gelişmeler ve artan test sayıları 

Otomasyon  Santralizasyon

• Örneklerin transferi, saklanması, tanımlanması,

– Preanalitik hata %50



• Hastabaşı testleri: «Kalıcı ve özel bir alan gerektirmeksizin, hastanın 
bulunduğu yerin yanında hemşire, hekim, tıbbi laboratuvar teknikeri veya 
tıbbi laboratuvar teknisyeni tarafından gerçekleştirilen, elde taşınabilen 
veya hasta başına geçici olarak getirilebilen kit, cihaz veya aygıtlar ile 
yapılabilen testler»

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği

ISO 22870:2016
Point-of-care testing (POCT) -- Requirements for quality and competence

• Point-of-care testing (POCT)“Hastaya yakın bölgede ya da hastanın bulunduğu 
yerde yapılan ve hastaya verilen bakımda olası değişikliğe yol açabilecek testler”



• Hastanın yanında, yakınında merkezi lab.da veya dışında hatta evde
• kullanımı kolay, çok hızlı sonuç veren 
• Lab. eğitimi ve tecrübesi olan/olmayan sağlık personeli (hatta hasta) 

tarafından uygulanan testlerdir 

Hızlı/Hasta Başı (POC)Testler

• Hasta başı testler (Near Patient testing, Bedside testing)
• (Hasta )bakım noktası testler (Point of care testing)
• Merkez laboratuar dışı testler (Decentralized testing)
• Laboratuar dışı testler (Extralaboratory testing)
• Alternatif bölge testler (Alternative site testing) 
• Yardımcı testler (Ancillary testing)
• Ev testleri (Home testing)
• Kendi kendine yapılan testler (Self testing)



DSÖ kriterleri

ASSURED criteria for rapid tests by WHO:

A = affordable

S = sensitive

S = specific

U = user friendly (simple to perform in a few steps with minimal training)

R = robust and rapid (results available in less than 30 minutes)

E = equipment free

D = deliverable to those who need the test



• Avantajları
• Hız 
• Örneğin lab a transferi ve 

tanımlanması problemleri yok 

– Test hataları
• Preanalitik %46-68

• Analitik %7-13

• Postanalitik %19-47

• Az miktarda örnek kullanımı
• Kullanıma hazır kitler
• Kullanımı kolay cihazlar
• Eğitimli lab teknisyenine gerek 

yok
• Sahada uygulanabilirlik 

• Dezavantajları ve riskler
– Lab eğitimi olmayan kullanıcılar

– Kalite güvencesi sorunu

– Zayıf analitik performans

– Verilerin kaydedilmemesi

– Uzman onayı yok

– Pahalı

Hızlı/Hasta Başı (POC)Testler



Figure 1. Diversity of target product profiles, users, and settings within the spectrum of POC testing.

Pai NP, (2012) PLOS Medicine 9(9): e1001306.



Test/patojen Yöntem Örnek 

Sıtma ICT Kan 

E. histolytica EIA/ICT Dışkı/serum

G.intestinalis EIA/ICT Dışkı

Cryptosporidium EIA/ICT Dışkı

Kala azar ICT Kan/idrar

Schistosomiasis ICT Serum/idrar

Toxoplasmosis ICT Serum/plasma

T.vaginalis ICT Sürüntü 

En sık kullanılan Hızlı Tanı Testleri



DSÖ sıtma şüphesinde TEDAVİYE BAŞLAMADAN önce parazitolojik tanı önerir

SITMA

‘3T’: Test. Treat. Track
(Test yap. Tedavi et. Takip et)



• Tanıda altın standart mikroskobik inceleme
– Giemsa boyalı Ince yayma – kalın damla

– Oldukça nitelikli mikroskopist

– Güvenilir ekipman

SITMA



• İmmünokromatografik yöntemlerin kullanıldığı hızlı tanı testleri 
geliştirilmiştir.

• Son birkaç yılda sıtma HTT lerin sayısı ve kullanımları oldukça artmıştır. 

– Tüm dünyada 60 firma 200 den fazla ürün piyasada

– kalite ve tanı performansları değişken

• Sıtma HTT POC test olarak kabul edilmekte: 
– toplum düzeyinde sağlık gönüllüleri tarafından kullanılabilir

– saha koşullarında hastaların hızlı tanı ve hızlı tedavisini sağlar

Sıtma HTT



• Avantajları: 

– Kolay kullanım, yorumlama

– hızlı sonuç alınır

– elektrik ihtiyacı, kompleks 
ekipman, eğitim ihtiyacı yok

– Parmak ucu kanı ile                  
15 – 30 dk da sonuçlanır. 

• Dezavantajları: 

– Sıcaklık ve neme duyarlı 
olması

– Kullanıcı hataları

• Okumada gecikme

• Yanlış örnek ve tampon 
miktarları

• Yanlış yorumlama

Geçersiz test sonucunu anlamama

Zayıf pozitif bantları gözden kaçırma

Sıtma HTT

İyi mikroskopistlerin olmadığı durumlarda sıtma enf. yönetiminde kaliteyi 



• Parazitin spesifik Ag lerine karşı lateks veya kolloidal altın parçacıklarına 
bağlanmış, bir nitrosellüloz strip üzerinde mAbs içerirler. 

• Lateral akım immünokromatografik testler piyasada

– Dipstik, 

– Kaset 

– Kart test

Sıtma HTT



• En yaygın hedefler : 

• P.falciparum Histidine rich protein II (PfHRP II) 

• Paraziter laktat dehidrogenaz (PfpLDH- PvpLDH- pan pLDH)   

• Aldolaz (pan)
• Glutamate rich protein (GLURP), Pf

• Dihydrofolate reductase-thymidylate synthase (DHFR-TS) pan

• Heme detoxification protein (HDP) pan

Sıtma HTT



PfHRP2

• PfHRP2 antijenleri trofozoitler ve immatür gametositlerde 
sentezlenir ve periferik kanda bulunur

• P.falciparum spesifik

• PfHRP2 tabanlı kitler
– Parasight F™

– Macro-Mal™

– CareStart ™

– ParaHIT® dipstik, kaset test

– SD Bioline malaria Ag Pf

– First Response® Malaria Ag Pf kart test



LDH

• LDH parazitin enerji üretiminde önemli enzim

• Parazitin seksüel ve aseksüel evrelerinde 

• Canlı parazitte üretilir

• Plasmodium spp. (panmalaria) 

• P. falciparum, ve P. vivax tespit eden ticari kitler

– OptiMal™

– BinaxNOW®

– CareStart™ Malaria pLDH Pf/PAN Access Bio, Inc

– CareStart™ Malaria Pf/Pv (HRP2/pLDH)



Sıtma HTT 

Yanlış Negatif Sonuçlar

- Düşük düzey parazitemi ( ...<100 parazit /l)
• PfHRP2 > pLDH HTT >aldolaz daha duyarlıdır.

– Prozon etkiye duyarlı 
• PfHRP2 tespit eden HTT

• pLDH ve aldolaz HTT ler etkilenmez

– PfHRP2 eksikliğine (pfhrp2 gen delesyonu) 
• pLDH ve aldolaz genlerinde yoktur

• falciparum suşlarının %25.7–41.0 de eksikdir



Sıtma HTT

Yanlış Pozitif Sonuçlar

• Tedaviyi izleyen iki hafta (5 hf) süresince testler pozitif kalabilir!!!

• Tedavi takibinde; pLDH, Aldolaz ve DHFR-TS  HTT kullanılmalı, 

• LDH: yarılanma ömrü kısadır ve sadece canlı parazitlerce üretilir,

• Çapraz reaksiyonlar plasmodium antijenleri ve Ak lar arasında

• HTT yıkama adımı yok, nonspesifik bağlanmalar P.falciparum ve P.vivax arasında

• Romatoid faktör varlığında yalancı pozitiflik
• IgG kaplı PfHRP2 HTT ler RF ile çapraz reaksiyon yapar,
• IgM kaplı olanlar da yok 

• Diğer enfeksiyonlarla yanlış pozitif sonuç

hepatit C 
schistosomiasis
toxoplasmosis 
dengue 
leishmaniasis
Chagas disease
Trypanosomiasis



• Pvivax için duyarlılık
– pan-pLDH, %76.1–100.0

– Pv-pLDH %76.9–100.0

– Aldolaz-RDTs %80.0–81.4

• P. ovale % 5.5–86.7 ve 

• P. malariae %21.4–45.2



DSÖ Sıtma Hızlı Tanı Testi Kriterleri

Piyasada DSÖ ön yeterliliğe sahip 4 firmanın ürettiği 12 sıtma HTT mevcut

. 

 Dört türü de tespit edebilmelidir

 µl de 100 parazit = %0.002 parazitemi

 minimum %95 duyarlılık ve %90 özgüllük

 Yanlış pozitif oranı %10 dan az olmalı

 Geçersiz test oranı %5 den daha az olmalı







• Tüm türlerde parazitemi düşük olduğunda duyarlılık düşer 

• P.falciparum tespit eden HTT performansı endemik şartlarda 

– rutin mikroskobiye eşit veya daha üstün olmasına rağmen, bir uzman 
mikroskobi kadar doğru değildir, 

– mikroskopi ile sağlanan tüm bilgileri veremezler. 

• Mikroskopi hiç bir zaman göz ardı edilmemelidir.



Bağırsak Parazitlerinde Tanı



Mikroskopi dezavantajları: 

• Yetişmiş insan gücü gereksinimi  

• Sonuçlar genellikle 
tekrarlanabilir, izlenebilir ve 
objektif değil

• Tek dışkı örneği ile tanı zor

• En az uc dıskı orneginin 
incelenmesi:

– G. intestinalis icin %11,3, 

– E. histolytica icin %22,7

tanı oranını

Mikroskopi ihmali:

• Dıskı mikroskopisi yapan 
personelde motivasyon eksikligi 
– Dıskı ile ugrasmanın zorlugu, 

– formal egitimdeki eksiklik, 

– uzmanların egitimlerinin yetersizligi

• Dıskı mikroskopisi sonuclarına 
klinisyenlerin onem vermeyisi

• Son yıllarda mikroskobiye ihtiyac 
duyulmayan yontemlerin artması 
(DFA, ELISA, PCR)



Antijen tarama yontemleri

• Gunumuzde insanlarda 

– E.histolytica, 

– G.intestinalis 

– Cryptosporidium spp., 

enfeksiyonlarının tanısına yonelik taze ya da saklanmıs dıskılara uygulanabilen 
hazır tanı kitleri piyasada bulunmaktadır. 

• DFA

• EIA ve 

• immunokromatografik hızlı testler en sık tercih edilen yontemlerdir 



Amebiyazis

• E.histolytica ve E.dispar morfolojik olarak ayırt edilemez

• E.histolytica/ E.dispar ayırımı, doğru tdv ve bulas için onemli

• DSÖ tarafından 1997 yılında 

– E.dispar’lı olgular tedavi edilmez, 

– Semptomu olsun olmasın E.histolytica’lı hastalar mutlak tedavi edilmeli

• Son yıllarda E.histolytica ve E.dispar’ın ayırıcı tanısında 

– izoenzim analizi, 

– EIA yontemiyle antijen aranması, 

– spesifik DNA probu ile hibridizasyon, 

– PCR ve RFLP 

– Hızlı Ag/Ak aranması



• Gunumuzde dıskıda E.histolytica Ag saptamada en yaygın ELISA kitleri kullanılmakta

– Hem tanı hem E.histolytica/E.dispar ayrımı yapılabilmekte

– Yuksek duyarlılık ; (%95-100) ve ozgulluge (%97-99) sahiptir  

– Diger bagırsak parazitleriyle capraz reaksiyon gostermez

– EIA sonuçları zimodem analizi ve PCR ile esdeger sonuclara ulasmaktadır.

Antijen saptayan testler



E.histolytica spesifik ELISA

• PCR: Bir trofozoit/çukur belirler, 

• ELISA’ya gore 100 ile 1000 kat hassas

• Rutin tanıda ELISA kullanılması önerilir

•E.histolytica II; TechLab, Blacksburg, Va

•E.histolytica’nın Gal/Gal-Nac spesifik bölgesine karşı mAb kullanan
–%100 spesifik ancak
–1000 ve üstü trofozoit/çukur saptayabilmekte, 
–Dıskıda az paraziti olan asemptomatik hastaların tanısında sorun

•Optimum S kit; Merlin Diagnostika, Bornheim-Hersel, Germany 

•E.histolytica’nın serin bağlayan Ag karşı mAb kullanan 
–En duyarlı kit
–100 trofozoit/cukur saptayabilmekte ancak
–Dıskıda yuksek oranda E.dispar bulundugunda capraz reaksiyon



Antijen arayan hızlı testler

• Hızlı testlerin tüm avantajları nedeniyle tercih edilirler
– hızlı, çabuk, hasta başında (10 dk)

– ekipman ve eğitimli personel gerekmez vs

• Dışkıda E.histolytica spesifik lektin Ag 
– Serumda Ak arayan (ekstraintestinal amebiyaz)

• Negatif Ag test sonuçları hiçbir zaman Amebiyazisi dışlamaz

İmmünokromatografik, dipstik/kaset



E. histolytica Quik Chek testi; ELISA ile
Duyarlılık %98.0-100
Özgüllük %100

Real time-PCR ile karşılaştırıldığında duyarlılık yaklaşık %80 dir

• Ticari olarak piyasada bulunan Hızlı testler: 

– E. histolytica Quik Chek test (Techlab, Blacksburg, VA)

– E.histolytica detection dipstik

– Bio Site (Triage-üçlü)



Giardiyazis

• Mikroskopi Giardiyazis tanısında ilk secenektir 

• Bulasıcı hastalıklar bildirim sistemine gore

– Mikroskobik inceleme dıskı, duedonal sıvı, biyopside kist veya trofozoitlerin gorulmesi 

– DFA 

– ELISA

– İmmunokromatografik

• Giardiyazisde kesin tanı icin bu yöntemlerden en az biri ile pozitif sonuc alınmalı

DFA giardiyazisde referans testtir, 
diger parazitlerle capraz reaksiyon gorulmez
duyarlılık ve ozgulluk... %100 



Giardiyazis Tanısında Antijen Tarama Yöntemleri

• Giardia spesifik 65-kDa Ag mAb ELISA testlerinin 

– Özgulluk %99-100, 

– Duyarlılık %96-99’lara kadar cıkmıstır

• Poliklonal Ab ELISA ile duyarlılık %100, ozgulluk %95

• Suda eriyen giardiyal Ag e karşı IgG1 mAbs Duyarlılık %97
– Bu mAb bes kist/çukur kadar paraziti saptayabilmekte

Giardia spesifik Ag 65-kDa glikoprotein (GSA 65) kullanılmaktadır
GSA 65 parazitin hem kist hem de trofozoit formlarında bulunur. 

• İmmunokromatografik test dışkıda G.intestinalis saptar (10 dk)

– Duyarlılık %97.2 

– Özgüllük %100

– diger parazitlerle capraz reak. gostermez



Kriptosporidiyazis

• Cryptosporidium parvum sulu ishallerin en onemli paraziter etkeni

• Mikroskopi ile Cryptosporidium tanısı zaman ve uzman gerektirir 

– aside direncli boyama ve/veya konsantrasyon yontemleri 

– Ozelikle dıskıda az sayıda ookist oldugunda tanı koymak zordur. 

Kriptosporidiyazis tanısı icin piyasada DFA, IFA, EIA ve hızlı testler var

DFA: Cryptosporidium spp.’nin yuzey antijenlerini saptar, 

modifiye asit-fast boyamaya gore duyarlılık %99 ve ozgullük %100
referans yontemdir (The Merifluor) 



• Cryptosporidium EIA’nın (ProSpecT EZ, Alexon-Trend Inc, Minn.) 

– Duyarlılık %70,3 

– Özgulluk %99,5 

• Cryptosporidium Ag-EIA kitleri taze, donmus, 

• Formolde saklanmıs dıskılara da uygulanabilmesi nedeniyle avantajlıdır.

Cryptosporidium Antijen Arama Yöntemleri

• Kriptosporidiyazis immunokromotografik testler duyarlılık.... %67,6-97,6

– ImmunoCard STAT! (Meridian, Ohio) duyarlılık %67,6, ozgulluk %99,0 

– C.parvum ColorPAC (Becton-Dickinson) duyarlılık %97,6, ozgulluk %100

• Öz. ornek kapasitesi dusuk lab.da ve salgın suphesinde hızlı tanı saglamaları 
nedeniyle tercih edilmektedir. 



Giardia, Cryptosporidium, E. histolytica

• Cryptosporidium spp., G. intestinalis ve E. histolytica’nın ayrı ayrı ya da birlikte 15 
dk değerlendirilebildiği hızlı tanı testleri de vardır. 

•Giardia ve Cryptosporidium için en duyarlı ve özgül kit Quik Chek 

•E histolytica için en duyarlı ve özgül kit RIDA®QUICK 

D. Van den Bossche et al. / Journal of Microbiological Methods 110 (2015) 78–84



Schistosomiasis

Serum ve idrarda

•Circulating cathodic antigen (CCA) 

•Circulating anodic antigen (CAA) 

– aktif enfeksiyonun ayırt edilmesi, 

– iyi tanı performansı şiddetli enfeksiyonda
• Özellikle orta- ağır S. mansoni enfeksiyonlarında duyarlılık yüksek

• Düşük enfeksiyonlarda duyarlılık zayıftır

– S. haematobium enfeksiyonlarında değişkendir

•Saha çalışmalarında mikroskopiye göre oldukça yüksek duyarlılık ve 
özgüllük, maliyet etkin



Toxoplasmosis

OnSite Toxo IgG/IgM rapid test (CTK Biotech Inc, USA) 
•Aynı anda serum/plasmada hem tanı hem de antiToxo IgG ile IgM ayırımı yapar 
•15 dk da sonuç verir

rSAG1 RDT %100 duyarlılık %99.2 özgüllük 

GST-GRA2-SAG1A RDT (TgRDT) özgüllük %100, duyarlılık %97.1

• Toxo tanısında rekombinant yüzey Aglerinin kullanıldığı hızlı testler geliştirilmiştir
– SAG1
– SAG1A
– SAG2
– GRA2



Visceral leishmaniasis

• Serumda antiVL Ak arayan immünokromatografik HTT dipstik/kaset

– Rekombinant Ag ler: 

• rK39

• rK9, rK16, rK26 and rK28

Piyasada ticari rK39 VL immünokromatografik testler: 



Amastigot kinesin bölgesinde 119 bp gen ile kodlanan39 AA

• Nitrosellüloz striplere emdirilmiş K39 Ag saha şartları için geliştirilmiştir, 
• parmaktan alınan kan ve serumda Duyarlılık %100 ve Özgüllük %98 

rK39 (Recombinant K39) Test:

Non-invaziv 5-15 dk da sonuçlanan oldukça hızlı  bir testtir.



VL spesifik Antijen arayan testler

• Ak tabanlı testlerden daha spesifiktir. 

• Düşük yanlış pozitif sonuç
– Özellikle HIV-VL tanısında (Ak cevabı zayıf) Ak tespiti yöntemlere 

alternatifdir

• Latex aglütinasyon testi
– Numune: idrar

– Saptanan Ag: 72–75 kDa ve 123 kDa, ısıya dayanıklı, küçük moleküllü KH 

– düşük duyarlılık %48-87

– Tedavi ile uyum iyi %97-100

• Tdv.den sonra 3 hf içinde tespit edilmezler

Katex (Kalon Biological) •Kolay, ucuz, hızlı sahada kullanıma uygun



• Geleneksel POC testi mikroskopinin duyarlılığı <%60

• Trichomonas vaginalis OSOM Trichomonas Rapid test Ag detection

– Duyarlılık %88-98

– Özgüllük %99.4-100

Trichomonas vaginalis 



• Hasta başı testleri gelişerek lab.a alternatif analiz bölgeleri yaratacak gibi
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Sonuç olarak 

Kalite güvencesinden 
kesinlikle taviz 
verilmemeli

Testlerin uygulanması ve 
karar süreçlerinde tıbbi 
mikrobiyologlar etkin olmalı 

Testler nerede yapılırsa 
yapılsın sonuçların 
geçerliliği ve güvenilirliği 
kanıtlanmalı 

Özel eğitim gerekliliği vurgulanmalı ve yasalarla güvence altına alınmalı



Teşekkürler…




