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Klinik  Mikrobiyoloji

Son yıllarda sağlık uygulamalarında önemli •
değişiklikler gözleniyor:
sağlık hizmeti sunumunun  geleneksel •
mekanlarından desantralizasyonu:
Hızlı nüfus artışı, •
yaşlanan nüfus •
yeni ve yeniden önem kazanan infeksiyonlar, •



Hasta yönetimi ve tanıda 
mükemmeli arama

doğru tıbbi kararlara odaklanmakta ve  bu •
süreci daha hızlı ve etkin hale getirecek yoğun 
çaba harcanmaktadır ;
bazı hastalıklar ve tıbbı durumlarda:•

hastaya daha yakın–
bakım noktasında –
‘at the point of care-POC’ ve hatta evde –
uygulanabilecek testlerin yararı üzerinde de 
durulmaktadır



İnfeksiyon hastalıkları

Yılda yaklaşık 56 milyon ölümün %25’i yani •
14 milyonu infeksiyon hastalığına bağlı oluşmaktadır:•
halen  ana mortalite nedeni •
Halk sağlığı ve antimikrobiyal kemoterapi alanındaki •
ilerlemeler sayesinde:

 1900 ve 1980 yılları arasında: önemli düşüş–
yeni ve yeniden önem kazanan infeksiyonlara bağlı olarak –
dönemsel önemli değişiklikler ve  artışlar 
görülebilmektedir!!!



İnfeksiyon hastalıkları

kolay yayılabilmeleri ve •
hayatı tehdit eden konak reaksiyonlarına yol •
açmaları nedeni ile:

 genetik hastalıklar ve –
kronik durumlardan farklı olarak –

acilen izolasyon ve etkene yönelik doğru  tedaviye 
başlama gereksinimlerinden dolayı:

- hızlı müdehaleyi gerektirmektedirler



İnfeksiyon hastalıkları

Etken ne kadar çabuk saptanırsa•
antimikrobiyal duyarlılık tayini veya •
toksin üretim profilini saptayarak tedavinin •
doğruluğunu kontrol ederek ve gereğinde 
değiştirmeye olanak sağlayarak, 
kullanılan ilaç metabolizmasının biomarkerlarını  •
(farmakogenetiks) veya 
infeksiyona duyarlılığı (immunogenetics) belirleyerek; •
hasta yönetiminin ilk kritik saatlerini doğru 
değerlendirmek mümkündür. 



İnfeksiyon hastalıkları

Hayatı tehdit eden sepsis gibi durumlarda•
 ilk 6 saat doğru tedavide çok kritik olup doğru •
antibiyotiğe başlamak için kazanılan her saat çok 
önem taşır:
İlk 30 dakikada  doğru tedavi:%83 yaşar•
30-60 dakikada: yaşama oranı %6 düşer•
Geçiken her saatte mortalite %7 artar•



İnfeksiyon hastalıklarının tanısında 

etkenlerinin, •
gereğinde antimikrobiyallere direncin  hızlı •
tayini;

 mikrobiyoloji–
biyokimya–
immünoloji –
moleküler biyoloji ve –
optik yöntemlerin birlikte evrilmesine yol –
açmaktadır



Tanı testleri

İnfeksiyon hastalarının bakımında ana rolleri •
vardır:

Spesifik patojenin tayini–
Doğru tedaviyi tayin etme–
Tedaviye yanıtı izleme–
Prognozun saptanması–
Sürveyans–



Tanı testleri

Hızlı testlerin artmasına•
Moleküler ve proteomiks-temelli testlerin •
ortaya çıkmasına rağmen
Tanı testleri henüz klinik hasta bakımına •
beklenen verimlilikte girmemiştir. 



Tanı testlerinin kliniğe 
integrasyonu

Ulaşılabilir doğru testlerin varlığı•
Servis yeri•
Bu konuda bilgi ve deneyim•
Bu nedenle:•

Hasta bakımı ve halk sağlığı için mevcut testlerin –
öneminin anlatılması
Gerekli testlerin geliştirilmesi için gereken –
atılımların yapılması



Tanı yöntemlerinin evrilmesi ve gerekli süreler

Microskopi ile morfoloji dakikalar içinde•
Gram boyama dakikalar içinde•
Kültür ve fenotipik biyokimya gün-hafta•
In vitro antimikrobiyal duyarlılık gün-hafta •

Akut ve konvelasan antikor tayini haftalar•
Antijen tayini    dakika-saat                                                                                                                                            •

Moleküler yöntemler(Mikroorganizma ve direnç genleri için) saatler içinde•
Mass spektrometri saniye-dakika•

 (besiyerinde üredikten sonra)



Mikroskopi

Acute gonokoksik üretrit•
Balgamda gram-positif ve gram-negatif •
patojen ayırımı 
Mycobacterium tuberculosis•



Floresan mikroskopisi

Monoclonal antibodies•
Legionella pneumophila–
M. tuberculosis–
Pneumocystis jirovecii–



antijen tayini

Streptococcus pyogenes: Boğaz •
Cryptococcal antijen: kan ve BOS•
İdrarda •

 Streptococcus pneumoniae–
 Legionella pneumophila serogroup 1–
Histoplasma capsulatum –



Yeni teknolojiler

Kimya•
İmmünoloji•
Moleküler biyoloji•
Mühendislik•
Otomasyon ve nükleik asit amplifikasyonu sonucu •
gelişti
Hasta başında her yerde uygulanabilir hale geliyor.•
Otomasyon ile yüksek derecede multipleks •
yöntemlerle tüm klinik örneklere uygulanabiliyor.



Ayaktan hasta

Solunum yolu infeksiyonlarının çoğu viral•
Çocuk ve erişkin hastaların %50nin üzeri •
antibiyotik kullanıyor.



MSS infeksiyonları:%62 ensefalitli hastada •
etyoloji ?
Sepsis:PCR kültür uyumu: 55% to 85%•



Daha iyi test, daha iyi hasta bakımı

Caliendo et al: Better Tests, Better Care: Improved Diagnostics for Infectious Diseases; CID 2013:57 
(Suppl 3)   (Infectious Diseases Society of America-IDSA)



Daha iyi test, daha iyi hasta bakımı



Daha iyi test, daha iyi hasta bakımı

Gelişmiş testler
ve bunların klinik kullanıma
hızla girmeleri



Daha iyi test, daha iyi hasta bakımı

Tüm taraflar:
-kaynak sağlayıcılar
-endüstri
-sağlık sistemi
-dernekler
-klinisyenler



Daha iyi test, daha iyi hasta bakımı

Tüm taraflar:
-kaynak sağlayıcılar
-endüstri
-sağlık sistemi
-dernekler !!!
-klinisyenler



Hızlı ve doğru etkenin tayini!

İnfeksiyon hastalarını tedavi ederken •
ve 
Pandemi, salgınlar ile ilgilenirken :•

Etkenin –
hızlı ve •
doğru tayini hasta bakımında •
kalitede temel gereklilik !



Hızlı ve doğru etkenin tayini!

OYSA:•

Tanı teknolojilerindeki dramatik gelişmelere rağmen çoğu •
infeksiyon hastası ampirik antimikrobiyal tedavi alıyor

Sonuç: •
Mevcut stoğumuzdaki sınırlı sayıdaki etkili –
antimikrobiyallerin aşırı ve yanlış kullanımı
Direnç gelişimi ile birlikte etkili antimikrobiyallerin –
sayılarının azalması
Kaynak kaybı–



Yeni testler

Spesifik olarak patojeni tayin etmeli•
Bakteriyel, fungal, viral ayırımı yapabilmeli•
Duyarlılık bildirebilmeli•
Kolay kullanılmalı•
Hızlı olmalı(ideali 1 saat): Tedaviyi olumlu etkileyebilmek için•
Yorumlanması ve, Klinik ve laboratuvar arasındaki köprü rolü •
Klinik mikrobiyolog tarafından  yapılmalı:

Hasta bakımına •
Antimikrobiyal kullanımına•
Salgın izlenmesine•
Bilinmeyen patojenlerin araştırılmasına katkı sağlayacaktır.•



Yeni teknolojiler 

Hızla•
Duyarlılıkla•
Basit bir şekilde patojenleri tayin etmekte•
Kantitasyon yapmakta•
Ancak:•
Onay mekanizmaları•
Kliniğe girmelerinde zorluklar var.•



İnfeksiyon hastal ıklarının tan ısında m ükemmel y öntemlerin 
geliştirilmesini ve Klinik uygulamalara kat ılmasını h ızlandırmak 
için öneriler

1-Tanı yöntemleri ile ilgili araştırmalara özendirmek ve yeni teknolojilerin 
desteklenmesi

Daha kolay elde edilen klinik örnek kullanılarak–
Yüksek kesinlik( ≥98% negatif prediktif değer)–
Patojene karşı konak yanınıtını gösteren ve hatta  bakteriyel, viral, fungal ve –
parazitik ayırımı yapabilen  biyomarkerlar
MSS infeksiyonları, sepsis ve kan akımı infeksiyonları, solunum yolu –
infeksiyonları, mantar patojenleri hedefleyen paneller
Pediatrik hastalar için özel  sendromlara yönelik testler–
İlaç direnci ile ilgili bilgi sağlayan–
Hızlı hasta başı testler–

2-Sağlık çalışanı bu testlerin yaygın kullanımı konusunda eğitmek:
Bu testlerin performansı, yorumu–
Farklı toplumlarda sonuçların değerlendirlmesi–
Maliyet–
Pratik rehberler –

Caliendo et al: Better Tests, Better Care: Improved Diagnostics for Infectious Diseases; CID 2013:57 (Suppl 3)



İnfeksiyon hastal ıklarının tan ısında m ükemmel y öntemlerin 
geliştirilmesini ve Klinik uygulamalara kat ılmasını h ızlandırmak 
için öneriler

2-Sağlık çalışanı bu testlerin yaygın kullanımı konusunda eğitmek:

Bu testlerin performansı, yorumu–
Farklı toplumlarda sonuçların değerlendirilmesi–
Maliyet–
Pratik rehberler –

Caliendo et al: Better Tests, Better Care: Improved Diagnostics 
for Infectious Diseases; CID 2013:57 (Suppl 3)



Hızlı testler

Antikor•
Antijen testleri•

-Membrane ELISA
-Immunokromatografik testler



Rapid antigen assay

Sensitivity ! Less sensitive than NAT•
Specificity  ! Less specific than NAT•



Hızlı test

RSV için iyi duyarlılık:80%–85% <5 •
yaş altı
İnfluenza B için duyarlılık  30%–50% •
geriyatrik hastalarda

Sonuç:
Analit•
Testin duyarlılığı,•
Örneğe•
Hasta yaşına•
Örneğin alınma zamanına•

Klinisyen 
testin
Performans
ının 
farkında 
olmalı !



Antijen testleri

Düşük duyarlık ve özgüllük•
Analit sınırlılığı•
Antijen testlerinin yerini:•
Real-time PCR ,kartuşlu tek aşamalı testler •
alacak
Hızlı(20dakika-5 saat) •
Ama az sayıda test, pahalı cihazlar•
Diğer moleküler teknikler•



Moleküler hızlı testler





‘Point of care-POC-hastabaşı testler-
hızlı testler’

Ehrmeyer and Laessig :•
Hasta başı ve yakınında uygulanarak hızlı tanı ve klinik •
müdehaleye olanak sağlayan yöntemler olarak tanımlanmıştır. 
Infeksiyon hastalıkları tanısı için de hasta başı test yelpazesi •
hızla genişlemektedir. 
http://www.cms.hhs.gov/CLIA/downloads/waivetbl.pdf•

http://www.cms.hhs.gov/CLIA/downloads/waivetbl.pdf


‘CLIA(Clinical Laboratory Improvement 
Amendments)’a göre ‘waived assays’ basit test 

Testi uygulamak için :•
minimal bilgi ve deneyim yeterli olmalı–
Minimal eğitim–
Reaktifler basit ve stabil olmalı–
Aşamalar otomatik ya da basit olmalı–
Kalibrasyon, kalite kontrol,dış kalite kontrol basit ve stabil –
olmalı
Test sistemi basit olmalı–
Minimal yorum gerektirmeli–
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdo–
cs/cfClia/testswaived.cfm 
FDA CLIA verilerini aylık günceller–

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfClia/testswaived.cfm
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfClia/testswaived.cfm


Hızlı testler

Helicobacter Pylori Antibodies•
Streptococcus, Group A•
Infectious Mononucleosis Antibodies (Mono)•
Influenza A/B(Quidel)•
HIV-1 and HIV-2 Antibodies•
RSV•
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/c•
fdocs/cfClia/testswaived.cfm 

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfClia/testswaived.cfm
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfClia/testswaived.cfm


FDA-approved rapid antigen tests

Adenovirus•
Rotavirus•
L. pneumophila serotype 1 •
S. Pneumoniae•
Plasmodium species•
 C. difficile•
 Cryptosporidium•
Giardia•
 Cryptococcus neoformans•
 H. capsulatum•



Cinsel temasla bulaşan 
infeksiyonlarda hızlı testler

HIV•
Sy•
HCV•
Gonore•
Chlamydia•
Trichomonas•
Bacteriyel vajinoz•

Parmakucu kan–
Oral sekresyon–

Tucker  JD:Point-of-care testing for sexually transmitted infections: recent advances and 
implications for disease controlCurr Opin Infect Dis 2013, 26:73–79



Hızlı testler



İnfluenza hızlı tanısı

İlk 48 saatte hızlı tanı•
Tedavi başarısı için gerekli•





Hızlı test dezavantajları

Mikst infeksiyon atlanabilir•
Çoklu etken saptayan hızlı moleküler testler –
avantajlı

Kalite kontrol ‘den ödün verilmemeli•
Yorum: klinik aşama ve epidemiyolojik duruma •
göre



Hızlı testler kitapçığı

Uygun alanda•
Uygun güvenlik •
önlemleri 
alınarak(OSHA-
occupatiınal safety 
and Health 
administration)



İnfluenza hızlı antijen tayini



Hızlı test

Uygun ücrette•
Duyarlı•
Özgül•
Kolay uygulanabilir•
Oda ısısına dayanıklı ve 30 dakikadan az •
sürede
Minimal ek cihaz•
Ulaştırılabilir •



Hızlı test

Özellikle gelişmekte ülkelerde:•
HIV•
Sıtma tanısnda maliyet-etkin bulunmuş•

Loubiere et al:Economic evaluation of point-of-•
care diagnostic technologies for
infectious diseases, Clin Microbial Infect 2010



Hızlı testler



‘FDA CLIA-waived molecular POC 
bedside test’

Büyük hastanelerde:•
Hızlı yanıt laboratuvarları•
CLIA-sertifikalı mini laboratuvarlar•







Antibiyotik kullanımının korkutucu seviyelere çıkması, Sağlık 
Bakanlığı’nı harekete geçirdi. E-reçete üzerinden Türkiye 
genelinde il il değerlendirme yapan bakanlık, hekimlerin her üç 
reçeteden birinde antibiyotik yazdığını saptadı. 2013 Şubat ayı 
itibarıyla en yüksek antibiyotik yazılan il yüzde 57 ile Gaziantep 
oldu.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), reçetelere yazılan •
antibiyotiklerin ortalamasının yüzde 15 olması 
gerektiğini belirtiyor. Reçete Bilgi Sistemi üzerinden il 
il değerlendirme yapan İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 
Türkiye’deki ortalamanın ise yüzde 35 olduğu 
bilgisine ulaştı. Tüm sağlık kuruluşlarında e-reçeteye 
yazılan ilaçları tek tek inceleyen Sağlık Bakanlığı, 
Türkiye genelinde yılda 130 milyon reçete yazıldığını 
belirledi. Yazılan her üç reçetenin birinde ise 
antibiyotik bulunduğu bilgisine ulaştı.



“Aile hekimleri Hızlı Tanı 
Testlerine rağbet göstermedi”

Sağlık Bakanlığı’nın antibiyotik kullanımını azaltmak •
için birkaç ay önce aile hekimlerine ücretsiz 
hastaların boğazından kült alıp 5 dakika içinde 
sonucu gösteren ‘Hızlı Tanı Testi’ çubukları 
dağıttıklarını aktaran Gürsöz, hekimlerin buna rağbet 
göstermediğini dile getirdi. “Aile hekimlerimizin kendi 
muayeneleri elbette ki birinci sırada gelir. Ancak Hızlı 
Tanı Testleri ile gerçekten hastaların antibiyotiğe 
ihtiyaçlarının olup olmadığı görülebiliyor. Polatlı’da 
başlattığımız bu uygulamadan maalesef sonuç 
alamadık.” diye konuştu.



‘Point of care-POC-hızlı ’

Çoğu kaynakları sınırlı ülkede sendromik yaklaşım yerine •
uygun seçilmiş hızlı testlerin doğru kullanımı yaklaşımı, •
maliyeti uygun olduğu sürece doğru bir alternatif olacaktır 
ancak •
hızlı testin duyarlılık, özgüllük, negatif ve pozitif prediktif •
değer açısından,  performansı da hasta yönetiminde mutlaka 
dikkate alınmalı ve 
amacına göre (tanı, tarama) test seçimi,uygulanması ve •
yorumlaması tıbbi mikrobiyoloğun kontrolunde olmalıdır. 



Gelecek POC testler

Portatif•
Pilli•
hızlı•



Tıbbı mikrobiyologlara düşen
2-Sağlık çalışanı bu testlerin yaygın kullanımı konusunda eğitmek:

Bu testlerin performansı, yorumu (yorumlayıcı raporlama!)–
Farklı toplumlarda sonuçların değerlendirilmesi–
Maliyet! (yeni teknolojilerin hızlı testlerde kullanılması –

proje teşvikleri!)
Pratik rehberler (Uzmanlık dernekleri!)–

Caliendo et al: Better Tests, Better Care: Improved Diagnostics 
for Infectious Diseases; CID 2013:57 (Suppl 3)



Teşekkür ederim
Prof Dr Gülden Çelik



Kalite Kontrol

Uygun örnek•
Uygun zamanda•
Kit prospektüsüne kesinlikle uyarak•
Değerlendirmelerin gözle yapıldığı durumlarda •
daha da dikkatli olarak
İyi laboratuvar uygulamalarına dikkat ederek•



Hızlı testler için sertifikasyon

CLIA’nın basit test uygulayan sağlık çalışanı için •
sertifikasyon şartı var:

Kit içeriğine göre mutlaka kullanılmalı–



Kalite Kontrol

İç Kalite kontol•
Dış kalite kontrol: ne sıklıkta (ürün •
prospektüsü de dikkate alınarak, her ortam 
kendi belirlemeli: her yeni kit açılışında, 
kullanıcı değişiminde..)
Verifikasyon: özellikle multipleks NATlarda •
sorun




