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Biyobelirteç

• Normal biyolojik sürecin

• Patolojik sürecin 

• Terapötik müdahaleye biyolojik yanıtın

değerlendirilmesinde objektif olarak ölçülen karakteristik (anatomik, serolojik
veya fizyolojik) göstergelerdir.

NIH biomarker definitions working group, 2001

FDA farmakogenomik rehberine (2005) göre geçerli (valid) biyobelirteç:
’İyi belirlenmiş performans özelliklerine sahip analitik bir test sisteminde ölçülen ve bunun 
için test sonucunun fizyolojik, toksikolojik, farmakolojik veya klinik önemini aydınlatan 
kanıtlanmış bir bilimsel çerçeve ve kanıtı bulunan bir biyobelirteçtir’



Biyobelirteç

Elektrofizyolojik
(EEG,EKG,..)

Histolojik
(IHC)

Sitolojik
(PAP smear,..)

Davranışsal
(bilinç)

Fizyolojik
(Kan basıncı, 
kalp hızı,..)

Görüntüleme
(MR, PET, BT,…)

Laboratuvar 
testleri



Ronald L Zimmern Clin Med 2009;9:68-73

© 2009 Royal College of Physicians

Biyobelirteçlerin kullanım amaçları;
1. Tanı 
2. Hastalık evrelendirmesi
3. Risk belirlenmesi
4. Hastalık prognozu
5. Tedavi değerlendirmesi
6. Tedavi izlemi
7. Populasyon taraması



Pubmed veritabanında ‘novel biomarker’ ‘new biomarker’ tarama sonuçları



• Biyobelirteç pazarı oldukça büyüktür 
• Tanı testleri ve yeni biyobelirteçlerin

keşfi, validasyonu ve ticarileştirmesi 
yönünde çalışmaktadır

• Araştırma ve diagnostik pazarların 
büyümesi;
Ø Nüfusun yaşlanması
Ø Artan obezite oranları
Ø Kanser tedavilerinde artış
Ø Kanser hastalarında daha uzun ömür
Ø Teknolojideki ilerlemelere bağlı yeni 

biyobelirteç analiz etme yeteneğindeki 
artış

Ø Biyoinformatik alandaki gelişmeler



https://www.alliedmarketresearch.com/biomarkers-market 2013

https://www.alliedmarketresearch.com/biomarkers-market


Biyobelirteç keşfi ve validasyonu
• Biyobelirteç tanımlama ve değerlendirme süreçleri sistematik bir şekilde devam 

etmelidir.
• Üç fazın (faz I, faz II ve faz III) olduğu bir klinik araştırma tasarımından farklı olarak, 

biyobelirteç araştırmaları büyük ölçüde sezgi ve deneyim tarafından yönlendirilir
• Biyomarker gelişimi, sadece mevcut faz için önceden belirlenmiş kriterleri 

karşıladıktan sonra bir sonraki aşamaya ilerleyen düzenli bir süreci takip etmelidir. 
• 2002 yılında kanser biyobelirteçlerinin sistematik olarak keşfi ve 

değerlendirilmesine yönelik beş aşamalı bir yaklaşım geliştirilmiştir



Biyobelirteç keşfi
• Biyobelirteçler, bilgi temelli gen ekspresyon veya protein profili ile belirlenir.
• Belirlenen belirteçler, rutin klinik kullanıma geçişini önerebilecek 

diagnostik/prognostik/terapötik değerlerine göre önceliklendirilir.
• Laboratuvarlarda hedef biyobelirteçler (gen, protein, enzim ve diğer maddeler)  

örneklerde analiz edilir.
• Elde edilen değerler, sağlıklı ve hastalıklı deneklerde karşılaştırılır





Biyobelirteç Değişkenliğinin Kaynakları
Preanalitik
• Numune türü
• Örnek işlemi; antikoagülan, ısı, 

endojen degrade edici enzimler, 
donma-çözülme döngüsü, saklama 
koşulları…

• Bireyiçi değişkenler; diurnal, 
menstrual siklus, açlık, sezonal veya 
günler arası değişim,..

• Bireylerarası değişkenler; yaş, 
cinsiyet, ırk, gebelik, ilaçlar, diyet, 
egzersiz,…

Analitik
• Laboratuvarlar arası 

farklılıklar
• Analitik platformlar
• CV, Bias,LOD, LOQ…
• Lot-lot değişkenliği
• Reaktifler
• Referans metod
• Referans materyal
• Personel-ilişkili
Postanalitik
• Onay
• İletim süreçleri
• Merkezi lab veya hasta 

başı cihazı

Circulation. 2006;113:2335-2362.



Clin Biochem. 2015 Mar;48(4-5):197-200

J Cancer 2010; 1:150-177

Clin J Am Soc Nephrol 3: 1895–1901, 2008

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25464015


Biyobelirteç sınıflandırmaları
• Genomik: DNA, SNP (BRCA1, RAS geni)
• Transkriptomik: RNA ekspresyon profilleri
• Proteomik: protein profillerinin analizi
• Metabolomik: metabolit analizi

• Tip 0: Bir hastalığın doğal geçmişinin bir belirteci (klinik belirtiler, CRP)
• Tip 1: Müdahale/İlaç aktivite belirteçleri (Antidiyabetik ilaç sonrası AKŞ, HbA1c)
• Tip 2: Epidemiyolojik, terapötik, patofizyolojik veya diğer bilimsel kanıtlara dayalı klinik yarar/zararı 

öngörmesi beklenir (LDL-C, HbA1c)

• Prognostik: hastalık teşhis edildiğinde hastalığın nasıl gelişebileceğini gösterir (Her2/neu meme ca
kötü prognoz, PSA)

• Diagnostik: hastalığı doğrulamak (CFTR gen kistik fibrozis)
• Prediktif: hastalık seyrinin öngörülmesi ve tedavinin etkinliğinin izlenmesi (VEGF IL-2 ted RCC)
• Farmakodinamik: Farmakolojik yanıtı yansıtan biyobelirteç (VKOR1C, CYP2C9 Warfarin)
• Predispozan: bir hastalığın gelişme olasılığını artırıcı belirteç (BRCA1-2 meme ca)
• Tarama: Premalign lezyonları veya hastalığı erken aşamada saptayıp mortaliteyi azaltma 

potansiyeline sahiptir (PSA, pap smear)
• Safety (fonksiyon) : organ fonksiyon testleri veya toksisite tespiti için kullanılır



Biyobelirteç Test Hastalık
Prognostik HER2

A!1 − 42
Meme kanseri
Alzheimer

Diagnostik CFTR mutasyonu
Kan basıncı

Kistik fibrozis
Hipertansiyon

Prediktif -
+

K-RAS mutasyonu
EGFR mutasyonu

Kolorektal kanser
Küçük hücreli olmayan AC 
kanseri

Farmakodinamik CRP
FDG-PET

İnflamatuar hastalıklar
Tümör

Tarama PSA
OGTT

Prostat kanseri
Gestasyonel diyabet





Organ Fonksiyon testleri
Karaciğer Total protein, Albümin, ALT, AST, Bilirubin, ALP

Böbrek BUN, Kreatinin, GFR

Kemik Kan sayımı

Hematoloji Kalsiyum, Fosfor

Temel metabolik Glukoz, Kolesterol, Ürik asit



İdeal Biyobelirteç nasıl olmalı?

• Hızlı, ucuz, güvenli ve ölçümü kolay 
• Stabil; günün herhangi bir saatinde eşit konsantrasyonlarda
• İnvazif olmayan/minimal invazif (kan, idrar…)
• Erken tanı için sensitif ancak aynı zamanda tanı için yeterince uzun bir süre yüksek 

kalabilen
• Hasarın derecesi ile orantılı artabilen ve risk belirlemesinde kullanabilen spesifik cut-

off düzeyleri olan
• Bilinen bir biyokimyasal mekanizma ile ilişkili
• Prognozu ve tedavi yanıtını değerlendirebilen
• Cinsiyetler ve etnik gruplar arasında tutarlı 
• İlaç etkileşimi olmayan



Klinik araştırmalar ve ilaç geliştirmede biyobelirteçler



İlaç Geliştirme Sürecinde Biyobelirteçler

Hedef tespiti ve 
validasyon
Hedefin 
mekanizmasının 
karakterizasyonu

aday optimizasyonu ve seçimi
in vivo potansiyelin değerlendirilmesi 
in vivo ilaç etkileşimlerinin değerlendirilmesi
etkinlik / toksisite için hayvan modellerinin belirlenmesi
dozaj formu ve dozaj rejimi optimizasyonu
klinik öncesi verilerin insanlara ekstrapolasyonu
ilk insan çalışmaları için doz seçimi

doz etki ilişkisinin karakterizasyonu
doz formlarının ve uygulama yollarının değerlendirilmesi
gıda ve cinsiyet etkilerinin değerlendirilmesi
özel popülasyonların değerlendirilmesi
sonraki klinik deneylerin tasarlanması
terapötik indeksin karakterizasyonu, aktif metabolitler, ilaç-
ilaç etkileşimleri, ilaç hastalık etkileşimleri, tolerans gelişimi

uzun vadeli etkinliği, güvenliği, 
risk ve faydaların izlemi

uzatılmış salınımlı 
formülasyon tasarımı ve 
geliştirilmesi



Kişiselleştirilmiş tıp
Kişiselleştirilmiş tıp, hastalıkların teşhisi, önlenmesi ve tedavisi ile ilgili alınan 
kararlara rehberlik etmek için bir bireyin genetik profilini kullanan yeni bir tıp 
uygulamasıdır.
İnsan Genomu Projesi verileriyle geliştirilmektedir.
“Kişiselleştirilmiş Tıp” insanlarda bulunan farklılıklar ile tedaviyi 
hedeflemektedir.



Kişiselleştirilmiş tıp-gelecek yaklaşımlar
Klasik tıp, tek ölçüt ve dozun herkese uygun 
olduğu temeline dayanır. 

Kişiselleştirilmiş tıp ise “doğru zamanda doğru 
hasta için konulan uygun tanı içinde uygun 
dozda ve uygun ilaç” şeklinde olmaktadır.

Yeni yaklaşımlar, tedavilerin bireyselleştirilmiş 
hasta yararlarını tanımlamak, toksisite riskini 
en aza indirmek ve tedavi maliyetini azaltmak 
için tasarlanmıştır.

https://blog.crownbio.com/pdx-personalized-medicine

https://blog.crownbio.com/pdx-personalized-medicine


https://www.ddw-online.com/precision-medicine/p145612-personalised-
medicine-market-and-regulatory-landscape.html

https://www.ddw-online.com/precision-medicine/p145612-personalised-medicine-market-and-regulatory-landscape.html


Tümör Belirteçleri



https://www.drozdogan.com/biyomarker-tumor-markeri-biyobelirtec-nedir-kanserde-ne-gibi-rolu-vardir/

https://www.drozdogan.com/biyomarker-tumor-markeri-biyobelirtec-nedir-kanserde-ne-gibi-rolu-vardir/


Pre-analitik: tümör marker seçimi, numune tipi, numune zamanlaması, numune alımı, 
klinik durum, ilaçlar...
Analitik: test standardizasyonu, iç ve dış kalite kontrolü, interferanslar
Post-analitik: referans aralıkları, tümör belirteç sonuçlarının yorumu ve raporlanması

ü PSA asla kadınlarda rutin olarak ölçülmemelidir!!
ü CA125 asla erkeklerde rutin olarak ölçülmemelidir!!
ü CA15-3 sadece meme kanseri tanısı konmuş erkeklerde rutin olarak ölçülmelidir!!
ü CA125 menstrüasyon sırasında alınmamalıdır (2-3 kat artar).
ü Böbrek yetmezliği, CEA; kalp yetmezliği, hepatit CA125 yüksekliğine yol açabilir. 

Yüksek doz hook etkisi, çapraz reaksiyonlar, interferans, carry-over, heterofilik antikor…

ü İstekte bulunan doktor şüpheli/teşhis edilen malignitenin kaynağını ve tedavi 
aşamasını (pre-op, post-op, kemoterapi öncesi) gösteren kısa klinik bilgileri örnekle 
birlikte vermelidir.

ü Referans aralıkları sağlıklı bir popülasyon kullanılarak uygun şekilde türetilmelidir.
ü Tümör marker konsantrasyonlarındaki artış, hem testin analitik performansı hem de 

bireysel referans aralıkları dikkate alınarak, nüksün erken teşhisine katkıda bulunur.

2009





Aralık 2019 Tümör belirteç sayıları

Kadın Erkek Toplam

CA15-3 613 138 751

CA-125 530 137 667



Biyobelirteç çalışmalarım



S100B
S100 proteinleri küçük, kalsiyum bağlayıcı protein
Nöronlardan salgılanır
Kan beyin bariyerinin geçirgenliğinin bozulması sonucu kanda saptanır

• travmatik kortikal yaralanma 
• fokal serebral iskemi
• beyin hasarı 
• bazı psikiyatrik bozukluklar

https://diagnostics.roche.com/fi/en/products/params/elecsys-s100.html

https://diagnostics.roche.com/fi/en/products/params/elecsys-s100.html






Galektin-3, karbonhidrat bağlayıcı protein lektin
ailesinin bir üyesi 
Başta makrofajlar olmak üzere birçok hücreden 
salınır
• hücre-hücre adezyonu
• hücre-matris etkileşimi 
• hücre sinyalizasyonu

Galektin 3

Dumić J et al, 2006, BBA Gen Subj

Hücre içi fonksiyonları Hücre dışı fonksiyonları



Galektin-3 araştırmaları özellikle kanser ve kalp üzerine son on yılda büyük 
bir artış göstermektedir







Galektin-3  KVH biyobelirteci

• Kalp yetmezliği, KAH,HT, kalp 
kapak hastalığı, enfeksiyon ve 
kardiyomiyopati gibi çeşitli KVH 
son aşamasıdır.

• Galektin-3, miyokardiyal fibrozis
ve kardiyak remodeling ile 
korelasyonu için geniş çapta 
çalışılmıştır

Ø risk sınıflandırması

Ø tedaviye yanıt

Øprognoz prediktörü

https://www.biomerieux-
diagnostics.com/heart-failure

https://www.biomerieux-diagnostics.com/heart-failure


İskemik etiyolojili KY ve galektin-3 değerleri <19.0 ng/mL olan hastalar rosuvastatin tedavisinden faydalanabilir.



2016 ESC kılavuzu galektin-3’ün klinik uygulamalarda akut ve kronik KY tanı ve 
tedavisi için önerilmesinde kesin kanıt olmadığını belirtmiştir.

2013 ACCF/AHA kılavuzu galektin-3’ü KY hastalarında prediktif ve prognostik
bir belirteç olarak kabul etmiştir.







Nötrofil Jelatinaz İlişkili Lipokalin (NGAL) 

• 25 kDa, salgılanan glikoprotein yapıda
• Bakteriyostatik ajan
• Nötrofiller için kemoatraktant
• Hücre büyümesi ve adezyonunun düzenlenmesi







Chemerin

• Adipoz doku ve karaciğerden 
sentezlenen adipokin

• Parakrin ve otokrin etkili
• Inflamatuar yanıtı düzenlemede 

etkili 
• Karbonhidrat ve lipit metabolizması 

ilişkili bazı gen ekspresyonlarını 
düzenler ve adiposit farklılaşması için 
gerekli 

• Metabolik sendrom tanısı için erken 
bir belirteç 

Pediatr Endocrinol Diabetes Metab. 2018;24(1):45-51.





Endotelin-1
• Endotelden salınan vazokonstriktif

etkili vazoaktif bir peptit
• Vasküler hücre fibrozisini, 

inflamasyonu ve reaktif oksijen 
ürünlerinin üretimini uyarır





Teşekkürler…


