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İnfeksiyon hastalığında laboratuvar 

• İnfeksiyon şüphesi olan 
hastada hiçbir 
laboratuvar incelemesi 
anamnez ve fizik 
muayenenin yerini 
alamaz !!! 



İnfeksiyon Hastalıklarında  
laboratuvar 

 

• Bir odak belirlenemeyen infeksiyon şüpheli 
hastalarda laboratuvar (İnfeksiyona 
yatkınlık? İnfeksiyonu öngörmek?) 

 

 

• Etkeni saptamakta laboratuvar  



Ciddi Bakteriyal İnfeksiyon?Sepsis ? 

• Mikrobik yapılar:Endotoksin, teikoik asit,… 

 

• İmmünolojik Tanı: 

CRP, Prokalsitonin,IL-6,IL-8,…. 

Tanı ve prognoz yönünden yol gösterici! 



 



 



Sepsise yatkınlık tanımı 

• PIRO 

• Predisposition 

 

• MBL gen polimorfizmi 

• TLR gen polimorfizmi 

• ……. 



Sepsise yatkınlık tanımı 



 



İnfeksiyon Hastalıklarında  
laboratuvar 

 

• Bir odak belirlenemeyen infeksiyon şüpheli 
hastalarda laboratuvar (İnfeksiyona 
yatkınlık? İnfeksiyonu öngörmek?) 

 

 

• Etkeni saptamakta laboratuvar  



Etkeni tanımlamada temel yenilikler 

 

• Kültür yöntemlerinde gelişmeler 

• İmmünolojik yaklaşım (sitokin temelli) 

• Moleküler Biyoloji 

• MALDI-TOF 

• Otomatizasyon 

• Diğer yenilikler? 

 



 



 



 



Kromojenik besiyerleri 



Archea kültürleri 

 



Hücreiçi bakteri kültürleri-protozoolar 

 



Hücreiçi bakteri kültürleri-hücre 
kültürleri 

 



IGRA testleri 

 





Moleküler Biyoloji 

 

• PCR (isotermal-LAMP,helikaz- HDA) 

  TMA 

  “Multiplex” PCR 

   Otomatize sistemler (sample to result) 

  “Microarray” teknolojileri 

   Sekans metodları * 

 



PCR 
• Bakteriyemi hızlı tanısı 
• Pnömoni tanısı 
• Genital sistem infeksiyonları tanısı 
  (gonokok, C.trachomatis) 
• Enterik patojenler 
 (Salmonella, Shigella, Campylobacter, stx1/stx2) 
•   Clostridium difficile tanısı 
•   Spesifik patojen tanıları 
(S.aureus,  S.pyogenes, Grup-B streptokok, M.tuberculosis) 
• Direnç  
   VRE, MRSA, Rif R M.tuberculosis 
 
  
 



 



  



  



PCR ile tanımlama 

 





 



 





 



 



Sekans teknolojisindeki gelişmelerin 
yansımaları 

 



 



 



MALDI-TOF 

 



Sınırlılıkları  

• Çok sayıda bakteri gerekli 

• Karışık koloni varlığında sonuç veremiyor, 

• Shigella – E.coli ayırt edemiyor, 

• Salmonella türlerini tanımlayamıyor, (Salmonella 

spp.) 

• S.pneumoniae ile S. mitis/oralis gibi yakın türleri ayırt 

etmekte güçlük çekiyor. 

 



Beklentiler 

 

• Direkt örnekten tanımlama 

• Antibiyotik direncini saptama 

• Mikobakteri tiplendirme 

• Klonalite çalışmaları 

• MS ile protein dışı yapıların saptanması… 
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Otomatize Laboratuvarlar 

 



Otomatize Laboratuvarlar 

 



Omikler 

• Genomik 

• Proteomik (MS) 

• Metabolomik 

   lipidomik 

   ….. 

 



Bakteriyolojide Yeni Yönelimler 

 



Bakteriyolojide Yeni Fikirler 

• Günümüzde İnfeksiyon Hastalıkları uzmanları 
mikropları öldüren değil onları anlayan, 
yöneten uzmanlar olmalıdır: 

• “Mikropların Efendisi” 

 

• Herşeyin nedeni mikroplar!!! 

(ileriki yıllarda tüm hastalar İnfeksiyonculara 
gelecek!) 

 



Yakın dönem sorunları 

• Maliyet? 

• Kafa karışıklığı ! 

HK ….üç bakteri PCR (+) 

Solunum örneği….Multipleks PCR… üç etken (+) 

 

• Tüm infeksiyon kültürümüz “kültür” temelli 
peki şimdi ne olacak! 

 



Klinik Mikrobiyolojinin sonu 

 



Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı 

 Uygun Örnek ne olabilir, hangi testleri 
istemelisiniz. Laboratuvarla iletişim… 

 

• Laboratuvar çalışmaları 

 

Üreme etken/kolonizasyon…YORUM 

Boyalı preparatlarla ufuk açıcı yaklaşım… 

Sonucun kullanımının takibi  

Kontrol önlemleri  



Sonuç 

 

• Teknolojik gelişmeler yakın gelecekte tanı ve tedavi 
gelişmeleri dışında ciddi algı değişimleri yaratacaktır. 

 

• İHKMU bu değişime hazırlıklı olmalıdır. 

 

• Hazırmıyız? 
 

 



Teşekkür ederim … 

 


