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Solid Organ Nakli

• Solid organ nakilleri zor, maliyeti yüksek,  riski yüksek cerrahi operasyonlardır. 

• Oldukça geniş bir ekip işidir. 

• Cerrah gözüyle

• Enfeksiyon uzmanı gözüyle

• Gastroenterolog gözüyle

• Yoğun bakım gözüyle

• Anestezi gözüyle

• Endokrin uzmanı gözüyle

• Radyolog gözüyle

• Nefrolog gözüyle

• Mikrobiyolog gözüyle



Mikrobiyolojik Tanı 
• Son zamanlarda;

hastanelerdeki mikrobiyoloji laboratuvarlarında sessiz bir devrim oluyor. 

• Yeni yöntemlerle;
• daha hızlı
• daha doğru
• daha duyarlı
• daha kolay 

yorumlanabilir
• otomasyon ve verimlilik 



Antimikromiyal Yönetişim Programları



• Mikrobiyolojik veriden özellikle faydalanacak ve mikrobiyolog tarafından hızlı 
protokollere yönlendirilecek (fast-track protokoller uygulanacak) hastaların 
sistematik seçimi

• Özel öneme sahip klinik örnekler için laboratuvar çalışma prosedürünün 
hızlandırılması

• Bazı önemli patojenlerin hızlı taranması

• Mikrobiyolojinin kırmızı telefon hattı: pozitif ve negatif test sonuçlarının hızlı 
bildirimi

Antimikromiyal Yönetişim Programları



Transplantasyon ve Mikrobiyoloji
• Solid organ transplantasyon programlarında

klinik mikrobiyoloji laboratuvarının rolü



Transplantasyon ve Mikrobiyoloji
• Mikrobiyoloji laboratuvarı:

transplantasyonda kilit  oyuncu



Transplantasyon ve Mikrobiyoloji
• Transplantasyon Mikrobiyolojisi:

transplantasyon bakımının gelişen ayağı



Transplantasyon ve Mikrobiyoloji
• Transplantasyon İnfeksiyonları için Gelişen Mikrobiyolojik Tanı:

Bir Paradigma Değişiminin Zirvesinde
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Transplantasyon ve Mikrobiyoloji
• Transplantasyon İnfeksiyonları için Yeni Mikrobiyolojik Tanı Araçları:

Bir Paradigma Değişiminin Zirvesinde
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• Transplantasyon İnfeksiyonları için Gelişen Mikrobiyolojik Tanı:

Bir Paradigma Değişiminin Zirvesinde



Transplantasyon İnfeksiyonları ve Mikrobiyoloji Laboratuvarı

• İnfeksiyona neden olan etkenin belirlenmesi

• İzolatlar arasındaki klonal ilişkinin ve bulaş kaynağının araştırılması

₋ Etkenin hızla tespiti

₋ Antimikrobiyal duyarlılığın belirlenmesi

₋ Antibiyotik direnç genlerinin tespit edilmesi

₋ Virülans genlerinin belirlenmesi

₋ Hastane salgınlarının araştırılması

₋ Salgının kaynağının belirlenmesi

₋ Dirençli bakterilerin izlenmesi

₋ Re-aktivasyonun yeni bulaştan ayırt edilmesi



Tanıda Kullandığımız Yöntemler



• Geleneksel Mikrobiyolojik Testler

• Kültür / Anaerob Kültür
- Kan
- İdrar
- Steril vücut sıvıları

• Serolojik Testler
- Makro ELISA

- Hepatitler
- HSV 1/2
- EBV 
- HIV
- TORCH

• Neflometrik testler

• ASO, CRP

• Mikroskopi
- Direkt mikroskopi
- Gram boyama

• Antijen tarama testleri
- CMV

Tanıda Kullandığımız Yöntemler



Geleneksel Yöntemlerdeki Durum

Tek bir bakteri hücresi

• Tanı için gözle görünür üremenin tespiti

16-18 saat

6-8 saat

8-10 saat
18-24 saat

• antimikrobiyal duyarlığın tespiti için 

üremenin inhibisyonun gösterilmesi zaman alıcı.



• Antimikrobiyal duyarlılık; 

mikroorganizma ile antibiyotik karşılaştırılmadan duyarlılık sonucundan bahsedilemez

Geleneksel Yöntemlerdeki Durum

Bakteri üremesi

duyarlı dirençli

E. coli Sefiksim



Pozitif Kan Kültür

• Saatlerin önemli olduğu sepsisin tanısı

• Hızlı ve doğru başlangıç tedavisinin, 

diğer tıbbi müdahalelere göre daha fazla yaşam kurtardığı gösterilmiştir.

1 Gün 1 Gün

1 Gün

Geleneksel Yöntemlerdeki Durum



Moleküler Mikrobiyolojik Tanı 

• Moleküler mikrobiyoloji, mikroskopla yapılan ilk gözlemlerle başlayan 
uzun bir sürecin doruk noktasıdır..



• Kantitatif
- HBV
- HDV
- HCV 
- CMV
- EBV
- BK-Virus
- JC-Virus
- HIV

• Bakteryel Etkenler
- TBC
- Brucellla
- C. difficile

• Multipleks Tanı
- S. pneumoniae, H. influenzae, N. menengitidis
- C. trachomatis, N .gonore
- Salmonella spp., Shigella spp.enteroinvasive

E. coli (EIEC), Campylobacter spp.  
S. dysenteriae

• Sendromik Tanı 
- MSS infeksiyonları
- Gastroenterit etkenleri
- Alt ve üst solunum yolu  infeksiyonları

• Kalitatif
- VZV DNA 
- HSV1/2
- HHV
- HPV PCR
- Entorovirus
- Adenovirus
- Aspergillus

• Moleküler Epidemiyoloji
- Salgın analizleri
- Direnç analizler,

• İmmun Yanıt Testleri
- CMV quantiferon
- TBC quantiferon

• Her şüpheyi değerlendirebilecek 
esnek bir laboratuvar

• Moleküler Mikrobiyolojik Testler

Tanıda Kullandığımız Yöntemler



• 1970’li yıllarda revers transkriptaz ve restriksiyon endonükleaz‘ların keşfi

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1978
Werner Arber, Daniel Nathans, Hamilton O. Smith
The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1978 was awarded 
jointly to Werner Arber, Daniel Nathans and Hamilton O. 
Smith "for the discovery of restriction enzymes and their 
application to problems of molecular genetics".

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1975
David Baltimore, Renato Dulbecco, Howard M. Temin
The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1975 was awarded 
jointly to David Baltimore, Renato Dulbecco and Howard Martin 
Temin "for their discoveries concerning the interaction between 
tumour viruses and the genetic material of the cell".

Moleküler Tanı Yöntemlerinin Gelişimi



J Mol Biol. 1975 Nov 5;98(3):503-17.

Southern blotting

Proc Natl Acad Sci U S A. 1977 Dec;74(12):5350-4.

Northern blotting

Proc Natl Acad Sci U S A. 1977 December; 74(12): 5463–5467.

DNA dizileme

• Bu gelişmeleri; 
hibridizasyon, blotlama ve DNA dizileme yöntemlerinin tanıtılması takip etmiştir. 

Moleküler Tanı Yöntemlerinin Gelişimi



• FDA tarafından onaylanmış ilk moleküler test, hibridizasyon temelli

Chlamydia trachomatis ve Neissseria gonorrhoeae’nin tespiti için geliştirilmiştir 

(Gen-Probe PACE).

Moleküler Tanı Yöntemlerinin Gelişimi



• 1983 yılında polimeraz zincirleme tepkimesinin keşfedilmesi  ile moleküler 

biyoloji  alanındaki gelişmeler ivme kazanmıştır.

tanısal moleküler 
mikrobiyoloji 

Moleküler Tanı Yöntemlerinin Gelişimi



Moleküler Tanı Yöntemlerinin Gelişimi
• Moleküler mikrobiyolojik tanı çağının başlangıcı



40 cycle PCR in 20 minutes

• Isı döngü cihazlarındaki gelişmeler

Moleküler Tanı Yöntemlerinin Gelişimi



• Real-time PCR, 

PCR’ın keşfinden sonraki en önemli gelişme. 

Moleküler Tanı Yöntemlerinin Gelişimi



• Real-time PCR, 

PCR’ın keşfinden sonraki en önemli gelişme. 

Moleküler Tanı Yöntemlerinin Gelişimi



• Real-time PCR

cihazları laboratuvarlarda yerini aldılar.

Moleküler Tanı Yöntemleri



St1   St2   St3   St4   St5
106 105 104 103 102

• Kantitatif HBV-DNA

- Mutlak Kantitasyon

Moleküler Tanı Yöntemleri



Moleküler Tanı Yöntemleri
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– Tüm HBeAg pozitif veya negatif kronik hepatit B hastaları; HBV DNA >2,000 IU / ml, ALT normalin 

üst sınırının üstündeyse ve/veya en az orta düzey (moderate) karaciğer nekroinflamatasyonu

veya fibrozisi var ise tedavi edilmelidir (Kanıt düzeyi I, öneri derecesi 1).

– Sirozu olan hastalarda herhangi bir HBV DNA seviyesi tespit edilir ise ALT seviyelerine 

bakılmaksızın (Kanıt seviyesi I, öneri 1), tedavi edilmelidir.

– HBV DNA >20,000 IU / ml ve ALT normalin üst sınırının iki katı üstündeyse fibrozis derecesine 

bakılmaksızın tedaviye başlanmalıdır (Kanıt seviyesi II-2, öneri 1).

– HBeAg-pozitif kronik HBV enfeksiyonu olan ve 30 yaştan yaşlı hastalar, sürekli olarak normal ALT 

düzeyi saptansa da yüksek HBV DNA düzeyleri söz konusu ise karaciğer histolojik lezyonlarının 

ciddiyetine bakılmaksızın tedavi edilmelidir (Kanıt seviyesi III, öneri 2) .

HBV-DNA Düzeyi ve Tedavi Endikasyonları



– 30 yaşından küçük HBeAg-pozitif kronik HBV enfeksiyonu olan ve  tedavi endikasyonlarını tam 

olarak sağlamayan hastalar 3-6 aylık dönemler halinde takip edilmelidir (Kanıt seviyesi II-2, öneri 

düzeyi-1)

– HBeAg-negatif kronik HBV enfeksiyonu olan hastalarda ve serum HBV DNA düzeyi <2000 IU/ml 

ise ve tedavi endikasyonlarına uymuyorsa 6-12 aylık dönemler halinde takip edilmelidir (Kanıt 

seviyesi II-2, öneri düzeyi-1)

– HBeAg-negatif kronik HBV enfeksiyonu olan hastalarda ve serum HBV DNA düzeyi ≥2000 IU/ml 

ise ve tedavi endikasyonlarına uymuyorsa ilk yıl 3 ayda bir, sonraki yıllar 6 aylık dönemler halinde 

takip edilmelidir (Kanıt seviyesi III, öneri düzeyi-1)

HBV-DNA Düzeyi ve Tedavi Endikasyonları



• Hastalığın ilerleyişinin / tedavinin ön görülebilmesi için mevcut tanı algoritmaları yetersiz. 

HBV ve karaciğer hasarının yeni moleküler göstergeleri
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Viruses. 2021 Jun; 13(6): 951.



• Serum cccDNA kopya sayısı HCC olan hastalarda anlamlı olarak daha yüksek.

HBV ve karaciğer hasarının yeni moleküler göstergeleri



• Nüleozid analogları ile  2-4 yıldan uzun bir süre boyunca almış 

5 HBV  ile enfekte kişinin karaciğer biyopsilerinde 

5 hastanın 4'ünde, cccDNA saptandı

HBV ve karaciğer hasarının yeni moleküler göstergeleri



• integrated HBV DNA (dslDNA) HBV DNA entegrasyonunun HCC ile yakın bir 

ilişkili olduğu gösterilmiştir. 

• Karaciğer kanseri hücrelerinin genomunda, HBV DNA entegrasyonu %90 

HBV ve karaciğer hasarının yeni moleküler göstergeleri



• Kronik bir HBV enfeksiyonu seyri boyunca varsayımsal

konak-virüs dinamiği modeli.
İmmun yanıt ile temizlenmeMitoz ile cccDNA’nın temzilenmesiİntegre HBV DNA’nın karaciğer yayılması

HBV ve karaciğer hasarının yeni moleküler göstergeleri



• Geleneksel real time PCR’dan daha duyarlı bir sisteme ihtiyaç var.

• HBV infeksiyonunu mevcut yöntemlere göre daha erken etmede mevcut 

yöntemlerden daha üstün.

Dijital PCR



Dijital PCR



• Örnekteki DNA miktarını hesaplayabilmek için maksimum porsiyonlamayı

sağlayan iki yöntem geliştirildi.

• Matrix temelli Microfluidic CHIP • Emülsiyon PCR, Damlacık PCR

Dijital PCR



• Saniyede 80,000 PCR reaksiyonu

– aynı anda 8 kanalda dakikada 

yaklaşık 5 milyon damlacık

• Emülsiyon PCR / Damlacık PCR

Dijital PCR



• Oldukça büyük bir genoma sahip

Cytomegalovirus



J Clin Invest. 2011;121(5):1673-1680. 

• CMV, Herpes viruslar içerisinde en büyük genom a sahiptir. 

Cytomegalovirus



• Hücresel immüniteye karşı CMV:

• MHC I ve MHC II molekül ekspresyonunu engelleR

• Viral bir proteinler ile NK hücrelerini bloke eder

• IL-10 analogu ile TH1 koruyucu immünitesini bozar.

Cytomegalovirus



• Organ nakli hastalarında CMV enfeksiyonlarının primer tanı aracı PCR ile etkenin 

DNA sının gösterilmesidir. 

• PCR aynı zamanda viral yükü de gösterdiğinden hastalığın şiddetinin 

öngörülmesi ve progresyon ve regresyonun takibinde de önemli veriler sağlar. 

Cytomegalovirus



• PCR tam kan veya plasmadan yapılır ve saatler içinde tanı koydurucu sonuç sunar. 

• Bu amaçla çok sayıda ticari sistem vardır ancak standart bir eşik değer 

bulunmamaktadır. 

Cytomegalovirus



• Yüksek viral yük artmış hastalık ile yakın ilişkilidir. 

• Yüksek riskli gruplarda viral yük kinetiğinin (doubling time) saptanması 

premptif tedavinin etkinliğinin doğru takibinde önemlidir. 

• Dolayısı ile sık test tekrarı gerekli.

• Sık tekrar yapılarak enfekstif CMV için viral doubling time saptanmalı ve 

böylelikle verilecek preemptif tedavinin etkin olup olmadığı bu zamana 

bakılarak daha erken kestirilebilir.

Cytomegalovirus



• Copy/ml vs IU/ml ?

• Ekim 2010’da WHO tarafından uluslararası referans standart yayınlandı. 

• Bu standart 5x106 IU/ml klinik izolat (Merlin izolatı) içeriyordu. Tüm ticari 

kitlerin buna göre kalibre edilmesi ve test sonuçlarının da IU/ml olarak 

raporlanması tavsiye edildi.

Cytomegalovirus



CMV Quantiferon
IIFN-gama salınım testi

• Antijenle aktive olmuş T hücrelerinden yanıt olarak salınan bir sitokindir.

• CMI yanıtının bir göstergedir

• Ölçülebilir miktarlarda salınır.

• Normal sirkülasyonda bulunmaz



CMV Quantiferon

• SOT alıcılarında CMV-CMI yanıt

• virusun immünolojik kaçışını engellemede ve latent CMV'nin litik replikasyonunu

önlemede önemlidir

• CMV-CMI yanıtının bilinmesi

• Mevcut önleme stratejilerinin değiştirilmesi ve ilgili alıcıya daha doğru şekilde

uyarlanmasına yardımcı olabilir



Moleküler Tanı Yöntemlerinin Gelişimi
• Yeni yaklaşımlar

• İzolasyondan itibaren otomatize sistemler



• Yeni yaklaşımlar

• İzolasyondan itibaren otomatize sistemler

Moleküler Tanı Yöntemlerinin Gelişimi



• Sendromik Testler

Yüksek multipleks kapasiteye sahip sistemlerin üretilmesiyle

onlarca mikroorganizmayı aynı anda taramak mümkün hale geldi.

Moleküler Tanı Yöntemlerinin Gelişimi



• Sendromik Testler

Moleküler Tanı Yöntemlerinin Gelişimi



Moleküler Tanı Yöntemlerinin Gelişimi



Gram negative bacteria  Gram positive bacteria Yeast Antimicrobial 
resistance genes 

Acinetobacter baumannii 
Haemophilus influenzae 
Neisseria meningitidis 
Pseudomonas aeruginosa 
Enterobacter cloacae complex 
Escherichia coli 
Klebsiella oxytoca 
Klebsiella pneumoniae 
Proteus spp. 
Serratia marcescens 

Enterococcus spp. 
Listeria monocytogenes 
Staphylococcus spp. 
Staphylococcus aureus 
Streptococcus spp. 
Streptococcus agalactiae 
Streptococcus pneumoniae 
Streptococcus pyogenes 

Candida albicans 
Candida glabrata 
Candida krusei 
Candida 
parapsilosis 
Candida tropicalis 
 

• mecA - methicillin 
resistance gene 

• vanA/B - vancomycin 
resistance gene 

• KPC - carbapenem 
resistance gene 
 

	

Moleküler Tanı Yöntemlerinin Gelişimi



Moleküler Tanı Yöntemlerinin Gelişimi
• Sendromik Testler



Moleküler Tanı Yöntemlerinin Gelişimi



Moleküler Tanı Yöntemlerinin Gelişimi



• T2 Candida Panel- magnetic resonance

Daha Yeni Teknolojiler



• T2 Candida Panel- magnetic resonance

Daha Yeni Teknolojiler



• T2 Candida Panel- magnetic resonance

1 yıl takip, 5100 hastada tanı, yaklaşık 6 milyon dolar daha az harcama 

Daha Yeni Teknolojiler



• Accelerate PhenoTest™ BC; direkt örnekten hızlı tanımlama ve duyarlılık

İnavasyon ve Mikrobiyoloji



Örnek muayene maddesinden mikroorganizmanın saflaştırılması için 

elektroforez ve filtreleme sistemi (elektrofiltrasyon).

• Accelerate PhenoTest™ BC

İnavasyon ve Mikrobiyoloji



Multiplexed Fluorescence in situ Hybridization (FISH) 
• Accelerate PhenoTest™ BC

İnavasyon ve Mikrobiyoloji



Antimikrobial duyarlılık testi; 

zaman-atlamalı mikroskop ile üreme/inhibisyonun tespiti.

• Accelerate PhenoTest™ BC

İnavasyon ve Mikrobiyoloji



İnavasyon ve Mikrobiyoloji

• Accelerate PhenoTest™ BC

Antimikrobiyal duyarlılık testi; 

zaman-atlamalı mikroskop ile üreme/inhibisyonun tespiti.



• Accelerate PhenoTest™ BC

İnavasyon ve Mikrobiyoloji



Kütle Spektrometrik Yöntemler

• 2002 Nobel Kimya Ödülü

• Koichi Tanaka, biyolojik makromoleküllerin tanımlanması ve yapılarının analizleri için 

geliştirdiği yöntemle.

Koichi Tanaka is awarded Nobel Prize in 

chemistry for mass spectrometric analyses of 

biological macromolecules.



Kütle Spektrometrik Yöntemler
• MALDI-TOF matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry



Kütle Spektrometrik Yöntemler
• MALDI-TOF matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry



• Etkenlerin dağılımı; 01.01.2015-29.11.2016

Kütle Spektrometrik Yöntemler

• MALDI-TOF matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry



Kütle Spektrometrik Yöntemler

• MALDI-TOF- Direkt Örnekten

Son yıllarda steril vücut örneklerinden kültürsüz olarak direkt tanımlama yapılmaya 

başlandı. Örnek tipleri; 

- Kan

- İdrar

- BOS

- Peritoneal-plevral aspirat

- Eklem sıvısı

- Kist sıvısı 



Kütle Spektrometrik Yöntemler

• MALDI-TOF matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry.
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Moleküler Epidemiyoloji



İzolatlar Arasındaki Klonal İlişkilerin Araştırılması

Moleküler E
pidemiyoloji

PFGE

AP-PCR

MLST

RFLP
AFLP

RAPD

Dizi analizi



Genotip P-VIII
-Suşlar anestezi-reanimasyon

yoğun bakım ünitesinden, bir 

aylık bir dönemde, entübe

hastaların trakeal

aspiratlarından izole edilmiştir.

• Sonuçların analizi ve yorumlanması

Pulsed Field Gel Electrophoresis (PFGE)



Moleküler Epidemiyoloji Ne Zaman Kullanılmalı ?



Rutin Mikrobiyoloji Laboratuvarı İşleyişi
• Nakil hastalarının örnekleri

rutin laboratuvar süreçleri içerisine girmemeli!



Rutin Mikrobiyoloji Laboratuvarı İşleyişi

Nakil hastasında kantitatif CMV-PCR

- Her çalışmada 1 negatif kontrol , 5 standart toplam 6 hastalık kit harcanıyor

- En az 11 hasta birlikte çalışılırsa maliyetini çıkarır

- Nakil hastaları rutin süreçlerin içine girmemeli!

- Özelleşmiş laboratuvar personeli olmalı!
Sonuç verme süresi 5 güne kadar uzayabilir

pazar salı çarşamba perşembe cumartesipazartesi cuma

CMV-PCR CMV-PCRHBV-PCR
HCV-PCR HDV-PCR

EBV-PCR HSV 1/2-PCR
HCV-PCR JC-PCR
HCV-gen

HHV 6/7 

HBV-direnç
HDV-PCRBKV-PCR

HPV PCR
Brucella PCR

TBC-PCR

VZV-PCR

HBV-PCR
HCV-PCR

HPV-PCR
Menenjit

paneliSolunum 
Yolu virüsleri Adenovirus-PCR

HBV-PCR
HCV-PCR

CT/NG PCR
Enterovirus

PCR

HDV-PCR

HIV-PCR

TBC-PCR TBC-PCR

C. diff PCR
C. diff PCR

Rotavirus-PCR
EnteroviralPCR
Legionella PCR

Parvovirus PCR Parvovirus PCR



Hangi etkenler sıklıkla isteniyor?

• Genellikle hangi testler isteniyor 



Sağlık Uygulama Tebliği 

- Hangi testlerin geri ödemesi var?

Hangi etkenler sıklıkla isteniyor?



Laboratuvar sonucunu ulaştırmak
• Hızlı tanının kadar sonucun hızla ulaştırılmasına ihtiyaç var.

• Bu da ancak rutin dışındaki yöntemlerle mümkün oluyor. 



Transplantasyon Ekibi ve Mikrobiyolog

• Nitelikli bir klinik mikrobiyoloji laboratuvarı,

nakil programlarının başarısında kilit role sahiptir.


