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İYİ HABER 

Akciğer kanserinde yeni ilaç.. 
Meme kanserinin seyri artık biliniyor… 
Tiroid kanserinde kesin tanı metodu……. 

………. 

….. 

… 

. 



KÖTÜ HABER: Limitasyonlar 

 

 



1. Hangi hastaya yapılmalı? 

2. Hangi materyale yapmalı: İİAB? Bx?  

3. Test kapsamı: Hangi hedefler için mutasyon analizi? 

4. Hangi durumlarda test tekrarı gerekir? 

5. Sonuçlar için makul süre nedir? 

6. Sonuç raporu neleri içermelidir? 



http://www.dna.utah.edu/Image/Hi_Res Melting_Normalized.JPG




EGFR Ekzon 18, 19, 20, 21’de mutasyon yoktur. 

Tedaviye dirençli, Metastatik adenokarsinoma: 
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EGFR geninde mutasyon saptanmamıştır. 

Tedaviye dirençli, Metastatik adenokarsinoma: 

EGFR geninde anti-EGFR tedavi yanıtıyla ilişkili 
bir mutasyon saptanmamıştır. 



EGFR geninde mutasyon saptanmamıştır. 

Tedaviye dirençli, Metastatik adenokarsinoma: 

EGFR geninde anti-EGFR tedavi yanıtıyla ilişkili 
bir mutasyon saptanmamıştır. 

EGFR Ekzon 18, 19, 20, 21’de mutasyon yok 



EGFR Ekzon 19’da mutasyon mevcuttur: 
D761Y 

Tedaviye dirençli, Metastatik adenokarsinoma: 
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EGFR geninde Ekzon 19’da mutasyon 
mevcuttur: D761Y 

Ancak saptanan bu mutasyon anti-EGFR tedavi 
direnci ile ilişkilidir (Kaynak). 

Tedaviye dirençli, Metastatik adenokarsinoma: 

EGFR geninde Ekzon 21’de mutasyon 
mevcuttur: L858R 

Saptanan bu mutasyon anti-EGFR tedavi 
yanıtıyla ilişkilidir (Kaynak). 





 Güvenli, tekrarlanabilir, farklı yöntemler bile 

paralel sonuçların üretildiği, yetersiz/geçersiz 

uygulamaların ortadan kaldırıldığı,  

 çalışan risklerinin en aza çekildiği, çevreye 

saygılı bir atık yönetimi olan, integrasyonu 

sürdürülebilir ve geliştirilebilir laboratuvarlar.  

 

AMAÇ 



1) Preanalitik süreç 

2) Analitik süreç 

3) Postanalitik süreç 

 

STANDARDİZASYON 



Moleküler tanı merkezlerinin 
standardizasyonu 

1- Kuruluş: 

- Test paneli 

- Altyapı uygunluğu 

- Cihaz / donanım uygunluğu 

- Eğitimli / sertifikalı Yardımcı personel 

- Eğitimli / sertifikalı Sorumlu hekim 

 

 RUHSAT 



Moleküler tanı merkezlerinin 
standardizasyonu 

2- Kalite kontrol (QC/PT): 

- İnternal kalite kontrol programı 

- Eksternal (Ulusal/Uluslararası) programı 

- İş gücünün eğitim/uygulama performansı 
programı 

- Atık yönetimi, kalitegeliştirme/iyileştirme, …. 

AKREDİTASYON VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 



ABD Örneği 
ABD’de klinik laboratuvarlarının standardizasyonu çalışmaları 1940’ların sonlarında başlatılmıştır.  

Alanla ilgili FDA uygulamaları ise 1976 yılında başlamıştır. Laboratuvarda yapılan Klinik testlerin 
kalite standartlarının sağlanması için 1988 yılında CLIA (Clinical Laboratory Improvement 
Amendment) oluşturulmuştur.  

CLIA’nın belirlediği kuralların denetlemesi ise CMS (Center for Medicare&Medicaid Services) 
tarafından yapılmaktadır.  

CMS aynı zamanda CLIA dışında, akreditasyon faaliyeti gösteren 3 büyük organizasyonu da 
tanımaktadır ve kullanmaktadır.  

Bunlar CAP (College of American Pathologist), JCAHO (The Joint Commission on Accreditation of 
Healthcare Organizations) ve COLA’dır (The Commission for Office Laboratory Accreditation).  

CLIA kapsamında Moleküler Patoloji laboratuvar akreditasyonu için özel bir tanımlama yoktur. Bu 
nedenle Moleküler Patoloji laboratuvarlarının hemen tümünü CAP akredite eder.  

Ancak CLIA yaptırımları klinik test yapan tüm laboratuvarların sertifikasyonunu gerektirir.  

Buna yönelik olarak, CLIA genel laboratuvar sertifikasyonu ve daha spesifik laboratuvarların 
sertifikasyonu için ‘yol gösterici’ kurallar ve dokümanlar içerir. 

 Yine bazı özel bölgesel standart ya da kalite göstergesi olarak kullanılan uygulamalar da 
mevcuttur.  

Bunlardan biri sonuçlarını on line ya da genel bilimsel bir bildiri şeklinde yayınlayarak kendi 

gözetimindeki laboratuvarların güvenilirliğini de kamuoyuyla paylaşmaktadır 
(American Proficiency Institute, NY bölgesi). 





Avrupa uygulamaları farklılıklar göstermektedir. 
Klinik test uygulayan laboratuvarların 
akreditasyonu sonrasında moleküler patoloji 
uygulamalarını kapsayan PT uygulamaları yok 
denecek kadar azdır.  

En gelişmiş kapsamlı program Almanya’da 
uygulanandır.  

Zorunlu olmayan gönüllülük esasına dayanan ilk PT 
Avrupa Patoloji Derneği (ESP) tarafından 
uygulamaya konmuştur.  

KRAS ile başlayan bu uygulama EGFR’yi de kapsayan 
mutasyon taraması şeklindedir. 

 Herhangi bir yaptırımı yoktur. 
 

AVRUPA Örneği 



Ülkemizde bu standartlar temel olarak 2 yönetmelikle 
genelleştirilmiştir:  

1) 10/6/1998 tarihli ve 23368 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliği.  

2) 2) 25/08/2011 tarihli ve Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi 
Laboratuvarlar Yönetmeliği. 

 
Aslında bu 2 yönetmelik genel işleyişi ve fizik altyapıyla ilgili temel 
gereksinimlerini tanımlayan yönetmeliklerdir.  
Standardizasyon ve test sonuçlarının güvenilirliğine ilişik içeriği üst 
düzeyde değildir.  
Ülkemizde moleküler patoloji testleriyle ilgili hemen hiçbir laboratuvar 
akreditasyonu ve standardizasyon yoktur.  
Laboratuvar alt yapısı ve işletimiyle ilgili standartlar (Laboratuvar 
akreditasyonu) ve uygulanacak testlerle yönelik standartlarla 
(Proficiency testing) ilgili Patoloji Dernekleri Federasyonu (PDF) 
standardizasyon komitesi yetkilendirilmiştir. Çalışmalarını 
sürdürmektedir.  

TÜRKİYE’de durum   


