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«Hızlı tanı» testlerinde amaç 

• Antibiyotik gerektiren ve gerektirmeyen 
enfeksiyonları ayırmak 
– Tonsillit (Streptokok) 
– İnfluenza, solunum yolları panelleri 
– CDT, Rotavirüs/Adenovirüs, E. hystolitica 
– Prokalsitonin 

• Doğru antibiyotik seçimine yardımcı olmak 
– Mikroorganizmaları tanımlayan testler 
– Antibiyotik duyarlılığını verebilen testler 

• Salgın yönetimi 
– Ebola, influenza vs 



Kullanım alanlarına göre 

 

• Polikliniklerde, ayaktan hastalarda, sahada 

 

 

• Hastanelerde, mikrobiyoloji laboratuvarlarında 

 



Ayaktan Hastalarda Hızlı Testler 















İnfluenza 
• Çok sayıda farklı özellikte test mevcut 
• Duyarlılık ve özgüllükleri değişken 

– Hastanın yaşı, hastalık süresi, virüs tipi, örnek tipi, referans 
yöntem… 

• Metaanaliz (159 çalışma), duyarlılık: 
– BD Directigen ve BinaxNOW %57 
– QuickVue %48.8 

 

 
• Alere i Influenza A-B, Liat Quum Influenza A-B 

– PCR temelli test 
– Prospektüse göre duyarlılık % 98 ve 100, özgüllük % 94 ve 

98 (referans yöntem kültür) 
– Sahada? 

Chartrand C, Leeflang MM, Minion J, Brewer T, Pai M. Accuracy 
of rapid influenza diagnostic tests: a meta-analysis. Ann Intern Med, 2012 





CLIA temelli test 





Hastanelerde Hızlı Tanı Testleri 



Neden hızlı mikrobiyolojik tanı? 

Etkene uygun, doğru antibiyotiğe başlama zamanı:  

• Morbidite ve mortalite 
Septik şok hastalarında antibiyotik başlanmasında her bir 
saat gecikmede , mortalite %7.6 ↑(ilk 6 saat için). %20’sine 
başlanan ampitik tedavi uygunsuz. Mortalite 5 misli ↑  

 

 

• Tedaviye yanıt süresi 

• Antibiyotik kullanım süresi 

• Hastanede yatış süresi 

• Tedavi maliyeti 

 

 

 

 

 

Kumar A, Roberts D, Wood KE, et al. Duration of hypotension 
before initiation of effective antimicrobial therapy is the critical determinant 
of survival in human septic shock. Crit Care Med 2006 



Teknik 

• Aglütinasyon, immunassay, elektroforez, 
blotting vs vs 

 

• PCR  

 

• Mikroarray 

 

• TOF (time of flight) 

 

 

 

 



Mikroarray 

• Katı yüzey (plastik, cami silikon) 

• Prob (spotlama): binlerce!!! 
– DNA mikroarray 

– Protein mikroarray 

– Her prob spesifik, ama farklı 

• Test edilecek örneklerin etiketlenmesi 
– Radyoizotop, flöresan boyalar 

• Hibridizasyon 

• Yıkama 

• Etiketlerin uyarılması 

• Görüntünün taranması 
– Dedektörler  

• Verinin işlenmesi (bilişim teknolojisi) 



• DNA mikroarray: Bir lama (çip) bir 
mikroorganizmanın tüm genomu spotlanabilir, 
binlerce genin ekspresyonu tek seferde 
çalışılabilir 
 

 

• Protein mikroarray: Daha zor 
– Çoğaltılmaları güç 

– Üç boyutlu yapı 

– Elektriksel yük, hidrofobisite 

– Kolayca denatüre olmaları 

– Etiketleme ve etiketin zayıf reaksiyonu               →→→                  

 

Mikroorganizmayı tanımlayan genler 
Direnç genleri 

Direnç enzimleri 



TOF (time of flight) 

 

• SELDI-TOF  

– (Surface Enhanged Laser Desorption/Ionization TOF) 

 

• MALDI-TOF  

– (Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization TOF) 



• Yüzeye veya matrikse yapışmış proteinler lazer ile iyonize edilir. 

• İyonize moleküller vakumlu tüpün içinde, elektriksel bir alanda 
yapısına göre değişen hızlarda karşıda bulunan dedektöre doğru 
uçarlar 

• Dedektör varış zamanına göre o proteine özgü bir parmak izi 
çıkartır 

• Veri analizi (bilişim teknolojisi)  



Hızlı mikrobiyolojik test yöntemleri 

• PNA-FISH (Peptide Nucleic Acid-Fluorescence In Situ 
Hybridization) 

 

• PCR (Real Time PCR Assays, quantitative PCR)  
 

• MALDI-TOF MS (Matrix-assisted Laser Desorption 
Ionization Time-of-flight Mass Spectrometry) 

 

• Multiplex PCR 
 
• Nucleic acid microarray (Nanoparticle Probe 

Technology)  
 

• ………… 
 



 
 

PNA-FISH 
Peptide Nucleic Acid-Fluorescence In Situ Hybridization 

 
• Bakterilerde 16SrRNA, mayalarda 26SrRNA’ya 

bağlanan flöresan işaretli problar  

• Kan kültürü (+) → Gram boyama → PNA-FISH 

• S aureus, KNS, Enterokoklar, E coli, K pneumoniae, 
P aeruginosa, Candida albicans, parapsilosis, 
tropicalis, glabrata, krusei 

• Direnç: mecA   

• Sonuç: 3 saat / QuickFISH 30 dakika 

 



Flöresan mikroskop 



• Retrospektif 

• Gram (+) bakteriyemili hastalar, S. aureus tek 
prob, vankomisin kullanımını sınırlayan AYP ile 
birlikte 

• Vankomisin kullanımında %5 ↓ 

• Yatış süresinde kısalma (4 gün / 6 gün) 

• Hasta başına yaklaşık 4000 $ tasarruf  

 

Forrest GN et al. Impact of rapid in situ hybridization testing on coagulase-negative  
staphylococci positive blood cultures.  J Antimicrob Chemother 2006 



• Prospektif, randomize, kontrollü 
• Gram (+) bakteriyemililerde S. aureus/KNS dual 

prob (ABY yok, klinisyene bilgi verme şeklinde) 
• Antibiyotik kullanımı KNS’de 2.5 gün ↓ (P=0.01), S. 

aureus’da değişmemiş  
– Toplamda ortalama 2 gün ↓ 

• Yatış sürelerine etki saptanmamış 
• Maliyet: PNA-FISH grubunda 72.932 $, diğer grupta 

92.374 $ (P= 0.09) 
• Mortalite PNA-FISH grubunda ↓ (%8 vs %17; P= 

0.05).  Özellikle yoğun bakım hastalarında daha 
belirgin. 

Ly T, Gulia J, Pyrgos V, et al. Impact upon clinical outcomes of transplant of PNA 
FISH-generated laboratory data from the clinical microbiology bench to bedside 
in real time. Ther Clin Risk Manag 2008 



• Retrospektif 

 

• KNS bakteriyemililerde, S. aureus single prob 
(AYP yok) 

 

• Vankomisin kullanım süresinde fark yok 

• Hastanede yatış süresinde fark yok 

 

• Tek başına teknik yetmez, AYP olmalı ! 

 Holtzman C, Whitney D, Barlam T, et al. Assessment of impact of peptide nucleic 
acid fluorescence in situ hybridization for rapid identification of 
coagulase-negative staphylococci in the absence of antimicrobial stewardship 
intervention. J Clin Microbiol 2011 



• Enterokok ve Streptokok bakteriyemileri 

 

• PNA FISH kullanımının effektif/optimal 
antibiyotik kullanım oranına, tedavinin 
başlanma süresine, tedavi süresine, yatış 
süresine ve mortaliteye bir etkisi saptanmamış 

 

• AYP olmalıdır ! 

Cosgrove SE, Li DX, Tamma PD et al. Use of PNA FISH for blood cultures growing Gram-
positive cocci in chains without a concomitant antibiotic stewardship intervention does 
not improve time to appropriate antibiotic therapy. Diagn Microbiol Infect Dis. 2016  



• Gram pozitif kok bakteriyemili hastalarda AYP ile 
AYP + PNA-FISH’in etkisi, Enterococcus faecalis 
faecium 

• Erken-doğru antibiyotik tedavisine başlama 
süresine etkisi E. faecalis’de saptanmamış, ancak 
E. faecium’da daha kısa (1.3 vs 3.1; P<0.001) 

• Yatış süresine etki saptanmamış 

• 30 günlük mortalite E. faecalis’de aynı, E. 
faecium’da azalmış (%26 vs %45; P= 0.04) 

 

 
Forrest GN, Roghmann MC, Toombs LS, et al. Peptide nucleic acid fluorescent 
in situ hybridization for hospital-acquired enterococcal bacteremia: delivering 
earlier effective antimicrobial therapy. Antimicrob Agents Chemother 2008 



• Candidemili hastalar, AYP ve AYP+PNA-FISH’in 
etkisi karşılaştırılmış. C. albicans-parapsilosis-
tropicalis-glabrata/krusei için problar 

• Uygun tedaviye başlama süresi ↓ (0.6 vs 2.3 
gün; P=0.0016) 

• Kültürle klerens süresi ↓ (4 vs 5 gün; P=0.01) 

• Yatış süresi: 12 vs 25 gün ↔ P= 0.82  

• Hastane mortalitesinde fark saptanmamış 

 

 
Heil EL, Daniels LM, Long DM, et al. Impact of a rapid peptide nucleic acid fluorescence 
in situ hybridization assay on treatment of Candida infections. Am J Health Syst Pharm 2012 



RT PCR  
Real Time PCR Assays, quantitative PCR  

 
• Kan ve yara kültürü (+) → Gram boyama → G(+) 

kok → qPCR  

• S. aureus‘u diğer stafilokoklardan ayırma 

• Direnç: mecA, SCCmec 

• Sonuç: 1-2 saat 

 

• Ticari / in house 

 



BD GeneOhm (BD) 

Xpert (Cepheid) 

Light Cycler SeptiFast Test (Roche) 

 

GeneXpert 



• Prospektif 

• S. aureus bakteriyemileri, S aureus/mecA ve 
SCCmec, kan kültürü 

 

• Uygun tedaviye başlama süresi 25.4 saat ↓ 

 

Carver PL, Lin S, DePestel DD, et al. Impact of mecA gene testing and intervention by infectious 
disease clinical pharmacists on time to optimal antimicrobial therapy for Staphylococcus 
aureus bacteremia at a university hospital. J Clin Microbiol  2008 



• Retrospektif 

• Vankomisin verilen MSSA bakteriyemili hastalar.     S 
aureus/mecA ve SCCmec, kan kültürü (AYP yok) 

 

• Vankomisin kullanım süresi ↓ (1 vs 3 gün; P<0.001) 

• Vankomisinden β-Laktamlara geçiş ↑ (%38.5 vs 
%61.7; P= 0.004) 

• Yatış süresi ortalama 3 gün ↓ (5 vs 8 gün; P= 0.03)  

 

Nguyen DT, Yeh E, Perry S, et al. Real-time PCR testing for mecA reduces vancomycin usage and length of  
hospitalization for patients infected with methicillin-sensitive staphylococci. J Clin Microbiol 2010 



• AYP ile AYP+qPCR kıyaslanma çalışması.                   
S aureus/mecA ve SCCmec, kan kültürü 
 

• MSSA hastalarında vankomisinden 
nafsilin/sefazoline geçiş süresi 1.7 gün kısalmış 
(P=0.02) 

• Yatış süresi 6.2 gün kısalmış (ancak anlamlı 
bulunmamış: P=0.07) 

• PCR grubunda ortalama hastane maliyeti 21.387 $ 
daha ↓ 

• Mortaliteye bir etki saptanmamış 
 
 
 
 
 

Bauer KA, West JE, Balada-Llasat JM, et al. An antimicrobial stewardship program’s 
impact with rapid polymerase chain reaction methicillin-resistant Staphylococcus 
aureus/S. aureus blood culture test in patients with S. aureus bacteremia.  
Clin Infect Dis 2010 



• Retrospektif 

• AYP yok  

• S aureus/mecA ve SCCmec, kan kültürü 

• S aureus dışı stafilokoklar için antistafilokokal 
antibiyotik kullanımında ↓ (%24 vs %45; P< 
0.01) 

• MSSA için uygun tedaviye başlama süresi ↓ 
(5.2 vs 49.8 saat; P= 0.007) 

• MRSA için uygun tedaviye başlama süresi aynı  

Parta M, Goebel M, Thomas J, et al. Impact of an assay that enables rapid determination of 
Staphylococcus species and their drug susceptibility on the treatment of patients with positive 
blood culture results. Infect Control Hosp Epidemiol 2010 



MALDI-TOF MS  
Matrix-assisted Laser Desorption Ionization Time-of-

flight Mass Spectrometry 
 

• Değişik örneklerden alınan kültürlerde, çok 
çeşitli bakteri ve mayaları tanımlanabilmekte 

• Direnç saptamıyor () 

 

• Kısa sürede sonuç: 15 dakika 

 

 

 

 



 
 
 
Figure 1.  
Graphic representation of the breadth of coverage of the broad-range PCR primers employed by PCR/ESI-MS.  



MALDI Biotyper (Bruker) 
Vitek MS (BioMerieux) 





• AYP ile AYP+MALDI-TOF kıyaslaması, kan 
kültürlerinden G(+), G(-) bakteriler, mayalar 

 

• Uygun antibiyotik tedavisine başlama süresi 43 
saat daha ↓ (47.3 vs 90.3 saat; P<0.0001) 

 

• Yoğun bakımda yatış süresi ↓ (14.9 vs 8.3 gün; 
P=0.014). Toplam yatış süresinde fark yok. 

 

• Mortalite ↓ (%14.5 vs %20.3; P=0.021) 

Huang AM, Newton D, Kunapuli A, et al. Impact of rapid organism identification via matrix-assisted  
laser desorption/ionization time-of-flight combined with antimicrobial stewardship team intervention  
in adult patients with bacteremia and candidemia. Clin Infect Dis 2013 



• AYP ile AYP+MALDI-TOF kıyaslaması, kan kültürlerinden 
G(-) bakteriler 

 

• Uygun antibiyotiğe başlama süresi ↓ (36.5 vs 73.2 
saat; P<0.001) 

 

• Yatış süresi daha kısa (9.3 vs 11.9 gün; P=0.01) 

 

• Maliyet ↓ (26.162 $ vs 45.706 $; P=0.009) 

 

• Mortalitede anlamlı fark saptanmamış (%5.6 vs %10.7) 

Perez KK, Olsen RJ, Musick WL, et al. Integrating rapid pathogen identification 
and antimicrobial stewardship significantly decreases hospital costs. Arch 
Pathol Lab Med 2013 



 

 

• Tüm kan kültürleri (AYP yok) 

 

• Kan kültürü (+) saptandıktan 24 saat sonra 
uygun antibiyotik alan hasta oranı ↑ (%75.3 vs 
%64; P=0.01) 

 

 

 Vlek AL, Bonten MJ, Boel CH. Direct matrix-assisted laser desorption ionization 
time-of-flight mass spectrometry improves appropriateness of antibiotic treatment 
of bacteremia. PLoS One 2012 



• Kan kültürlerinde G(-) üreme olan hastaların ampirik 
tedavisine Gram boyama ile MALDI-TOF MS’nin etkisi  
(AYP yok, tüm hastalara enfeksiyon hastalıkları 
konsültasyonu) 

 

• Ampirik tedaviyi etkileme oranı Gram boyama grubunda 
%20.8, MALDI-TOF grubunda %35.1 

 

• Enterobacteriaceae bakteriyemilerinde MALDI-TOFF 
ampirik tedaviyi %59.3 oranında etkilemiş 

 

• Daha erken uygun tedaviye geçiş 

 

 Clerc O, Prodhom G, Vogne C, et al. Impact of matrix-assisted laser desorption 
ionization time-of-flight mass spectrometry on the clinical management of patients 
with gram-negative bacteremia: a prospective observational study. Clin 
Infect Dis 2013 



 

• Prospektif, randomize 

 

• MALDI-TOF ile MALDI-TOF + qPCR (kan, S 
aureus/mecA ve SCCmec) karşılaştırması 

 

• Penisilin alerjisi olanlar hariç tutulduğunda 
MSSA için gereksiz glikopeptid kullanımı 
MALDI-TOF+qPCR grubunda ↓ 

Clerc O, Prod’hom G, Senn L, et al. Matrix-assisted laser desorption ionization 
time-of-flight mass spectrometry and PCR-based rapid diagnosis of Staphylococcus 
aureus bacteraemia. Clin Microbiol Infect 2013 



• AYP ile AYP+MALDI-TOF MS karşılaştırması 
 

• Antibiyotik kullanım ve yatış süreleri aynı 
– KNS saptananlarda antibiyotik  kullanımı daha kısa 

(4.8 vs 7.5 gün; P= 0.04) 
 

• Ciddi sepsis olgularında aktif tedaviye başlamada 
Gram boyama sonucu üç saat avantajlı (P=0.003) 
 

• MALDI-TOF grubunda bakteriyemi sonrasında 
yoğun bakıma yatış oranı ↓ (%23 vs %37.2; P= 
0.02) 

Osthoff M, Gürtler N, Bassetti S, Balestra G, Marsch S, Pargger H, Weisser M, Egli A. Impact of 
MALDI-TOF-MS-based identification directly from positive blood cultures on patient management: 
 a controlled clinical trial. Clin Microbiol Infect. 2017 



Nucleic acid microarray 

• Kan kültürleri (BC = Blood Culture) 

• Verigene BC-GP ve Verigene BC-GN 
– GP: S aureus, S epidermidis, S lungdunensis, S 

pneumaniae, S pyogenes, S agalactiae, S 
anginosus grup, E faecalis, E faecium, Listeria spp 
• Direnç: mecA, vanA, vanB 

– GN: E coli, Shigella spp, K pneumonia, K oxytoca,  
P aeruginosa, S marcescens, Acinetobacter spp, 
Proteus spp, Citrobacter spp, Enterobacter spp 
• Direnç: KPC, NDM, CTX-M, VIM, IMP, OXA 

• Süre: 2.5 saat 





• Enterokok bakteriyemilerinde AYP ile AYP+Verigene BC-
GP karşılaştırması 
 

• Uygun antibiyotik tedavisine başlama süresi↓ 
– VSE: 40.2 vs 18.6 saat; P=0.115 – anlamlı değil 
– VRE: 62.7 vs 31.6 saat; P<0.0001  

 

• Yatış süresi ↓ (21.5 vs 43.2; P=0.048) 
 

• Maliyet 60.729 $ ↓ (P= 0.02) 
 

• 90 gün içinde tekrar başvuru ve mortalitede fark 
saptanmamış 

 
 

Sango A, McCarter YS, Johnson D, et al. Stewardship approach for optimizing 
antimicrobial therapy through use of a rapid microarray assay on blood cultures 
positive for Enterococcus species. J Clin Microbiol 2013 



Multiplex PCR 

• Kan kültürleri 

• Enterococcus spp, Listeria monocytogenes, 
Staphylococcus spp, S aureus, Streptococcus spp, S 
agalactiae, S pyogenes, S pneumoniae, A baumannii, 
Haemophilus influenzae, Neisseria meningitides, P 
aeruginosa, E cloacae complex, E coli, K oxytoca, K 
pneumoniae, S marcescens, Proteus spp, 
Enterobacteriaceae spp, C albicans, C parapsilosis, C 
tropicalis, C glabrata, C krusei 

• Direnç: mecA, vanA, vanB, KPC  

 

 



• BD GeneOhm’s Staph SR assay 
• Xpert MRSA/SA Blood Culture ve C difficile/Epi assay 
• FilmArray Blood Culture (BioFire) → 24 mikroorganizma 
• Luminex 
• eSensor Respiratory viral panel 

 



• Kan kültürlerinde Gram (+) kok ve Candida üreyen 
hastalarda FilmArray BCID panelin etkisi (AYP var) 
 

• MSSA’da vankomisin kullanımında ↓ (P<0.001) 
 

• VRE’de aktif tedaviye başlama süresi ↓ (P=0.047) 
 

• KNS saptanan hastalarda  
– Yatış süresi (P<0.008) 
– 100 hasta başına 30.000 $ tasarruf 
– Vankomisin kullanımında↓ (P=0.005)  

 
Pardo J, Klinker KP, Borgert SJ, Butler BM, Giglio PG, Rand KH. Clinical and  
economic impact of antimicrobial stewardship interventions with the  
FilmArray blood culture identification panel. Diagn Microbiol Infect Dis. 2016 







  



Sonuç - 1 

• Hızla ilerleyen teknolojiler 

 

• Pahalı 

 

• Özgüllük ve özellikle duyarlılıkları %100 değil 

 

• Yönteme göre değişen sınırlılıkları var 
– Mikroorganizma türleri 

– Direnç genleri 

 

 



• Gram (-)’lerde direnç saptayan testler az 
– Çok fazla direnç geni 
– Kompleks direnç mekanizmaları 
– Yeni / bilinmeyen direnç mekanizmaları  

 

• Kromozomal direnç kolay, mutasyonel direnç 
sıkıntı  
 

• Genotipik direnç ≠ fenotipik direnç !!! 
– Direnç geni (+), ama ekspresyonu dirence yol 

açmayacak kadar düşük olabilir 

 
 
 

 

Sonuç - 2 



• Next-Generation Sequencing (NGS)  
 
 

• Carba-NP ve ESBL-NDP ile direnç enzimleri 
saptanabilmekte.  
– Hızlı (2 saat), ucuz, her laboratuvara uygun 
– Doğrudan hasta örneklerinde uygulama 

 
 
 

• MALDI-TOF ile dirençle ilgili enzimatik aktiviteyi 
saptamak mümkün  
– Karbapenemaz 
– Diğer β-Laktamazlar 
– PBP2A 

 

 

Hrabák J, Chudácková E, Walková R. MALDI–TOF massspectrometry 
for detection of antibiotic resistance mechanisms: from research to 
routine diagnosis. Clin. icrobiol. Rev. 2013 
Sparbier K, Schubert S, Weller U, Boogen C, Kostrzewa M. Matrix-
assisted laser desorption ionization-time of flight mass 
spectrometry-based functional assay for rapid detection of 
resistance against β-lactam antibiotics. J. Clin. Microbiol. 2012  

Nordmann P, Dortet L, Poirel L. Rapid detection of extended-spectrum-β-lactamase-producing 
Enterobacteriaceae. J. Clin. Microbiol. 2012. 
Nordmann P, Poirel L, Dortet L. Rapid detection of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae. 
Emerging Infect. Dis. 2012 

Sherry NL, Porter JL, Seemann T, Watkins A, Stinear TP, Howden BP. 
Outbreak investigation using highthroughput genome sequencing within a 
diagnostic microbiology laboratory. J. Clin. Microbiol. 2013 



• AYP olmaksızın etkileri sınırlı veya yok 

 

• Laboratuvar - klinik çalışma düzenine göre 
etkinlikler değişmekte 

 

• Mikroorganizma türüne göre etkinliği farklı 

Sonuç - 3 



Hızlı Test Seçimine Nasıl Karar 
Verilmeli? 

Öncesinde: 

• Hastanedeki patojenlerin prevalansına göre en 
uygun hızlı tanı testini belirleme 
– S aureus, KNS, P aeruginosa, Candida spp… 

• Hastanede enfeksiyon tedavisinin maliyetinin 
hesaplanması 
– Mortalite, EHU konsültasyonuna kadar geçen süre, 

yatış süresi, 30 gün içinde tekrar başvuru 

• Uygun tedaviye başlama süresinin saptanması 



Hızlı Test Seçimine Nasıl Karar 
Verilmeli? 

Uygulama: 

• Laboratuvarda hızlı tanı testinin validasyonu 

• Ne zaman çalışılacak? (7x24?, mesai saatlerinde?)  

• Test sonucunun klinisyene ne şekilde, kimler 
tarafından bildirileceğinin belirlenmesi 

• AYP çerçevesinde eğitim (farmakolog, 
mikrobiyolog, EHU, klinisyenler, diğer personel) 

• AYP dokümanlarının uygulama ve kabul oranları 



Hızlı Test Seçimine Nasıl Karar 
Verilmeli? 

Uygulamaya geçildikten sonra: 

• Uygun tedaviye başlama süresi 

• Tedavinin kesilme veya de-eskalasyon süresi 

• EHU konsültasyonu için geçen süre 

• Taburculuk öncesi negatif kan kültür sayıları 

• 30 gün içinde tekrar başvuru 

• Mortalite 

Bauer KA, Perez KK, Forrest GN, Goff DA. Review of Rapid Diagnostic Tests Used by 
Antimicrobial Stewardship Programs. Clinical Infectious Diseases 2014 








