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Hasta Başı Test Nedir?

• Hastanın yanında veya yakınında uygulanabilen herhangi bir 

tanı testi

• Uygulama 

özel eğitimli sağlık profesyonelleri

hasta

tarafından yapılabilir



Hasta Başı Test Nedir?

• Eski Tanım: hastanın tedavisinin başlanması için hastaya yakın 

bir yerde gerçekleştirilen hızlı tanı yöntemi

• Şimdi tanım genişletildi: Merkez laboratuvarı dışında (ev dahil) 

hızlıca gerçekleştirilebilen, testler olarak tanımlanabilir



HASTA BAŞI TEST

HASTA YAKININDA UYGULANAN TEST

HIZLI TANI TESTİ



p q

HASTA BAŞI TEST HIZLI TANI TESTİ



Yaygın Kullanım

Biyokimya

Hematoloji Laboratuvarları

Glukometre

Gebelik testi

Kan lipid ölçümü

HbA1C analizi

…vs

MİKROBİYOLOJİK HIZLI TESTLER?



Eski Mısır

Hipokrat

1949

1950

Lateral akım teknolojisi



Enfeksiyon hastalıklarının tanısında hasta başı 
testlerin gelişimi 

• özellikle laboratuvar imkanları kısıtlı

• hastalık yükü fazla ancak gelir düzeyi düşük 

ülkelerde tanı koymak için geliştirildi



Yasal Düzenlemeler

ABD

• IVD testlerin çoğu FDA tarafından onaylanmakta

Laboratuvar Testlerinin düzenlenmesi
Klinik laboratuarların sertifikalandırılması (araştırma laboratuarları ile ilgilenmemektedir)

CLIA waiver testler
 kullanımı kolay testler 
yanlış sonuç verme ihtimali düşük testler
yanlış uygulanması durumunda hastaya zarar verme ihtimali düşük testler 



Yasal Düzenlemeler

Avrupa

• 1998 de Avrupa direktifleri 

çerçevesinde düzenlendi 

(98/79/EC IVD Tıp Cihazları)

• Faaliyete 2001 yılında geçildi

• Birleşmiş milletler +  Avrupa 

serbest ticaret dernekleri 

(European Free Trade

Association)+ İsviçre + Türkiye  

IVD düzenlenmesinde yer aldı

• Doğrulama değerlendirme 

prosedüründen sonra CE markası aldı 

ve Avrupa marketlerine girdi

• 2011’ de en son değişiklikler eklendi 

(2011/100/EU)

• Son dönemlerde özel gereklilikleri 

içeren uluslararası standartlar 

devreye girdi (ISO 22870:2006)

• Bu standartlar ISO 15189 ile birlikte 

kullanılması önerildi 



Yasal Düzenlemeler
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GELENEKSEL YÖNTEM
Örnek  merkez laboratuarına gönderilmekte

HASTA BAŞI TESTLER

Taşınabilir, portatif el aletleri şeklinde olmaları

Masaüstü analizör şeklinde olanları da mevcut 

Kullanımı kolay, analitik gücü yüksek



Hasta Başı Test Çeşitleri

• CİHAZ İÇERMEYEN TESTLER

– Disposable sistem/cihazlar

– Tekli/çoklu test stripleri

• KÜÇÜK ANALİZÖRLER

– Elde taşınabilir cihazlar

• MASAÜSTÜ ANALİZÖRLERİ

– Klinik/küçük laboratuvarlarda kullanılabilir



• Daha küçük

• Genellikle elde taşınabilir

• Bir yerden bir yere transferi kolay 
sağlanabilir

HASTA BAŞINDA 
UYGULANAN TESTLER

• Daha büyük

• Uygulayabilmek için

• bir alana ihtiyaç duyulur

• UZMANa ihtiyaç

HASTAYA YAKIN BİR ALANDA 
UYGULANAN TESTLER



Hasta Başı Testlerin Çalışma Prensibi

İMMÜNOLOJİK 
YÖNTEMLER

• Lateral akım 
immünokromatografi
(IC) yöntemi

İMMÜNOLOJİK 
OLMAYAN YÖNTEMLER

• Nükleik asit tespiti 
bazlı



HASTA BAŞI TESTLERİN 
ÇALIŞMA PRENSİPLERİ



Lateral akım immünokromatografi cihazları

• Duyarlılık α patojen yükü

• Duyarlılık α PREVALANS

• Genel duyarlılık: erişkinlerde çocuklara oranla daha düşüktür

Moore C. (2013) Point-of-care tests for infection control: should rapid
testing be in the laboratory or at the front line?

Örnek hastalığın başlangıç aşamasında alınmalı!

Negatif çıkan sonuçlara özellikle de klinik uyumsuzluk var ise şüphe ile      

yorumlanmalı!



Nükleik Asit Temelli Hasta Başı Testler

• En komplike hasta başı testlerini oluşturmaktadır

• Örnekten hem ekstraksiyon yapmakta hem de amplifikasyon 

işlemlerini gerçekleştirmekte

• Tüberküloz, İnfluenza, MRSA, Clostridium difficile ,…için sık 

tercih edilmektedir

• Maliyeti yüksek

• Sonuç alma süresi yaklaşık olarak 3-4 saat



Hasta Başı Test  kullanımının gerekliliğine ait 
mutlaka kanıt olmalıdır

C. Moore / Journal of Hospital Infection 85 (2013) 



Hasta Başı Testlerin kullanım alanları

HBT 
Kullanım 
Alanları

YBÜ

ACİL SERVİS

AMELİYATHA
NE

BAKIM 
EVLERİ

EVMUAYENEHANE

HASTANE 
İÇİNDE 24 
SAAT AYRI 

BİR LAB

AİLE 
HEKİMLERİ

HASTANE 
LABORATUVARI



Kimler Uygulayabilir?

• Testler karmaşıklıklarına, farklı personel deneyimleri, 

dokümantasyona göre sınıflandırılmakta

• Basit, düşük riskli testler (waived) muayenehane, 

laboratuvar dışı alanlarda uygulanabilir

• Orta derecede kompleks testler eğitim ile hemşireler 

ve diğer klinik personeli tarafından uygulanabilir

• Gelişmiş ülkelerde test kullanımı sağlık kuruluşundaki merkez 

laboratuvarı veya bir komite tarafından koordine 

edilmektedir





Neler Oluyor?

Kullanım Alanları

Testler

Merkez lab Dış Lab Muayenehane Aile Hekimleri  Ev

Profesyonel uygulayıcılar Profesyonel olmayan uygulayıcılar

Oldukça Karmaşık Orta Karmaşıklıkta Basit

GENEL EĞİLİM



• Anahtar kelimeler ‘point-of-care test’,‘near-patient test’ and ‘rapid diagnostic 

test’.

• Yapılmış olan 7 çalışma incelenmiş, laboratuvar dışı personel ile alınmış olan 

örneklerin sonuçları laboratuvar sonuçları ile karşılaştırılmış (PZR).

• Laboratuvar yöntemi altın standart yöntem olarak belirlenerek duyarlılık, 

özgüllük hesaplanmış

• Laboratuvar sonuçlarıyla karşılaştırıldığında duyarlılıkta belirgin azalma, 

özgüllükte zaman zaman azalma tespit edilmiş



NEDEN??



TEST İSTEMİ

ÖRNEĞİN ALINMASI

LABORATUVAR TESTİ HASTA BAŞI TESTLER

ÖRNEĞİN 
HAZIRLANMASI

LABORATUVARA 
TRANSPORU

LABORATUVARIN 
TESTİ YAPMASI

SONUCUN 
ONAYLANMASI

HASTA BAŞI TESTLER

Sonucun alınması HIZLI



NEDEN??

• Enfeksiyon hastalıklarında en önemli parametre

– Mikroorganizmanın adının doğru konulup

– Doğru tedaviye  HIZLA başlanması (antiviral, antibakteriyel, 

antitbc,..)



NEDEN??

• Hasta başı testler ile sonuçlar 1-2 saatte (hatta 20-30 dk) alınmakta 

tedavi algoritması hızla oluşturulabilmektedir

• Bu durum hem hasta hem de hekim memnuniyeti sağlamaktadır

• Merkez laboratuvarına ulaştırma aşaması atlandığı zaman 1-2 

saatlik gecikme ortadan kalkacaktır

– 1-2 saatlik gecikme acil servise gelen hastalar hariç oldukça uzun 

bir bekleme süresidir (muayenehanede)

• Tekrar vizit gereksinimi, tedavide gecikme yaşanmayacak



Avustralya’da yapılan bir çalışma
hasta başı testlerden hastalar çok memnun



NEDEN??

• Tanı koymada zamansal olarak kısalma olması

• Klinisyenin karar alma süresi, bakım kalitesinde ve klinik 

sonuçta belirgin bir iyileşmeye yol açmasında önemli

• Hızlı tanı en azından hastaların yüksek riskli ve düşük riskli 

olarak ayrımını da kolaylaştırmaktadır (Hasta Bakım Kalitesi  )

MERKEZ LABORATUARLARINDAN HIZLI 
TESTLERE DOĞRU YÖN DEĞİŞİKLİĞİ ??



HASTA 
BAŞI 

TESTLER

DOĞRU 
ZAMAN

DOĞRU 
YER

DOĞRU 
TEST



İdeal tanı testinin özellikleri

• Doğruluk (kullanıldığı her yerde)

• Uzun ve ısıya dayanıklı raf ömrü 

• Taşınabilirlik

• Kolay kullanılabilen

• Hızlı

• Duyarlı ve özgül

• Ucuz



Hızlı tanı testlerinden beklenenler

• Kolay uygulanabilen

• Eğitimli personel gereksinimi daha az

• Kullanılan malzemeler az

• Sonuçları kolay yorumlanabilen



SIK KULLANILAN HASTA BAŞI TESTLERİ (BAKTERİ PANELİ)

Patojen Yöntem Örnek
Performans %

(duyarlılık D,özgüllük Ö)

Grup A 
Streptokokkal
hızlı test

ICT
Faringeal
sürüntü

D: 53-99
Ö: 62-100

Pnömokokkal
antijen

ICT
İdrar (plevral

sıvı,BOS)
D:66-70

Ö:90-100

Legionella
antijen

ICT
İdrar D:76

Ö:99

Grup B 
Streptokok

POC-PZR
Vajinal

sürüntü
D:94-97

Ö:96-100

MRSA 
taşıyıcılığının 
belirlenmesi

POC-PZR
Nazal sürüntü

D:86-94
Ö:93-95

Clostridium
difficile toksin

ICT
Dışkı D:49-80

Ö:95

Chlamydia
antijeni

ICT
Vajinal

sürüntü, İdrar D:83
Ö:99



SIK KULLANILAN HASTA BAŞI TESTLERİ (VİRAL PANEL)

Patojen Yöntem Örnek
Performans %

(duyarlılık D,özgüllük Ö)

İnfluenza hızlı 

testi
ICT

Nazofaringeal

sürüntü

D: 20-55

Ö: 99

Rotavirüs

antijeni
ICT Dışkı

D: 75-99

Ö: 95

Adenovirüs

antijeni
ICT

Dışkı D: 95

Ö: 22

HIV hızlı testi
ICT

Kan (oral sıvı)
D:99-100

Ö: 99-100

Enterovirüs POC-PZR BOS
D: 97

Ö: 100



 Özellikle HIV’in yaygın olduğu bölgelerde yapılan 
araştırmalarında, testin doğruluğunun klasik 
yöntemlere eşdeğer olduğu görüldü

1998 de CDC HIV prevalansının yüksek olduğu 
yerlerde yüksek riskli grupların taranması için bu 
testin uygulanabilirliğini bildirdi. 



SIK KULLANILAN HASTA BAŞI TESTLERİ (PARAZİT PANELİ)

Patojen Yöntem Örnek
Performans %

(duyarlılık D,özgüllük Ö)
Yorum

Hızlı Malarya 

Testi
ICT Kan

D: 87-100

Ö: 52-100

Giardia lamblia EIA Dışkı
D:  58-98

Ö: 98



GAS 
şüphesi

Hızlı Tanı Testi

Pozitif

Uygun Tedavi 

Negatif

KÜLTÜR!!





Hızlı İnfluenza Tanı Testleri (RIDT)

Avantajları

• Hızlı sonuç (15 dk)

• Uygulaması kolay

• SALGIN durumunda etkili

Dezavantajları

• Suboptimal test duyarlılığı, yanlış negatif sonuç verebilir (bu 

durumda mutlaka moleküler yöntem ile doğrulanmalı)

• İnfluenza B ag tespit duyarlılığı A’ya göre daha düşük

• Bazı İnfluenza hızlı tanı testleri A ve B yi ayırt edebiliyor

• Özgüllüğü yüksek olmakla birlikte yanlış pozitif sonuç görülebilir



İnfluenza
virüs şüphesi

Hızlı Tanı Testi

Pozitif

• Viral antijen var demek
• Hastalığın başlangıcında alındı ise 
gerçek pozitif olabilir
• Canlı aşı uygulaması
• Yanlış pozitiflik??

Negatif

Gerçek negatif 

Yalancı negatif

Klinik şüphe var ise 

Moleküler yöntem 



Tüberküloz

• Nükleik asit temelli testler tanının gelişimine yol açtı

• Hızlı tanı için yayma duyarlılığı düşük (%50)

• Kültür altın standart

• NAT duyarlı ve hızlı

• Yayma pozitif duyarlılık %98

• Yayma negatif duyarlılık %75



Boehme et al. 2010



Hızlı Tanı Testlerinin Avantajları

 Ana amaç: hastaya GÜVENİLİR ve DOĞRU sonucun verilmesi

 HIZLI sonuç HIZLI KLİNİK karar

 Özel eğitimli kişilere ihtiyaç daha az

 Kritik hastalarda yatak başı tanıda yardımcı

 Gereksiz antibiyotik kullanımını engelleme

 Direnç gelişimini engelleme



Hızlı Tanı Testlerinin Avantajları

 Tanı prosedürleri ve hastanede yatışa bağlı maliyetler azalır

 Hastaneye başvuru sırasında tespit edilen bulaşıcı etkenin 

belirlenmesi ile hastane enfeksiyon riskinde azalma

 Salgın sırasında hızlı tanı

 Klasik yöntemlere göre daha az miktarda örnek ile 

çalışılabilme

 Aynı muayenehane vizitinde doktorun sunucu yorumlama 

imkanı





Hızlı Tanı Testlerinin Dezavantajları

 Doğru uygulanmadığı takdirde yalancı negatif sonuç

 Analiz sonuçlarının yorumlanmasında sıkıntı (kim, nasıl 

yorumlayacak…?)

 Sonucun yorumlanmasındaki subjektiflik. Herhangi bir renk 

değişikliği pozitiflik olarak yorumlanabilir

 Sonuçların kayıt altına alınamaması, bir yerde toplanamaması

 Refleks testlerin belirlenmesi

 İç ve dış kalite kontroller



Hızlı Tanı Testlerinin Dezavantajları

 Salgın: ABD ve Avrupa’da, kan glukoz ölçüm cihazına bağlı  

HBV salgını (buradaki sorun cihaz kaynaklı olmayıp, 

kullanıcının kurallara uygun kullanımının dışına çıkmasıdır)

 Kurumların sıkı akreditasyon kurallarını uygulayamaması

 Prosedürlere personel uyumunun düşük olabilmesi



Hayal Edilenler

• Ortak yaklaşım mikrobiyoloji laboratuarının 

merkezileştirilmesi

• 7/24 hizmet vermesi

• Enfeksiyon kontrolü için hızlı mikrobiyoloji sonucunun 

alınabilmesi

• Acil servise çok yakın bir alanda hızlı tanı testlerini  çalışan tek 

odalık laboratuvarların kurulması

• Örnek ulaştıktan sonraki 30dk- 4 saat içinde sonuç alınması



Yeni Yaklaşımlar

Moleküler bazlı yöntemler

Panel şeklinde olup birden fazla  mikroorganizmayı eş zamanlı belirleyebilmek

Yeni moleküler bazlı testlerin duyarlılık ve özgüllükleri yüksek

İleride tercih sebebi olacak
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