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“5N 1K” 

 NE

 NEDEN, NİÇİN

 NASIL

 NEREDE

 NE ZAMAN

 KİM 

Hangi hızlı tanı testleri, hangi hasta için, kim tarafından, 

nerede ve ne zaman çalışılmalıdır ? 
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“NE”

Hangi hızlı tanı testleri ?

 Beta glukan testi

 Galaktomannan ELISA testi

 Aspergillus “lateral flow device” testi – Candida LFD – Cryptococcus LFD

 Aspergillus “Proximity ligation assay”

 Hastaların nefesinde organik uçucu bileşiklerin aranması

 Moleküler testler

 Azol direncinin gösterilmesine yönelik hızlı fenotipik bir test

 Direnci oluşturan mutasyonların gösterilmesine yönelik moleküler testler 



“NE”

Hangi hızlı tanı testleri ?

 Beta glukan testi - yenilikler

 Galaktomannan ELISA testi -yenilikler

 Aspergillus “lateral flow device” testi – Candida LFD – Cryptococcus LFD

 Aspergillus “Proximity ligation assay”

 Hastaların nefesinde organik uçucu bileşiklerin aranması

 Moleküler testler

 Azol direncinin gösterilmesine yönelik hızlı fenotipik bir test

 Direnci oluşturan mutasyonların gösterilmesine yönelik moleküler testler 



Beta glukan testi - aktivitesi

 (1,3)-β-D-glucan

 Serum 

 Solunum örnekleri

 Candida kaynaklı pnömonilerde BAL ve trakeal aspirat örneklerinde 

 Trakeal aspirat ile yapılan ilk prospektif çalışma 

 Yoğun bakım hastalarında Candida kaynaklı bir pnömoni şüphesi varsa, 

solunum yolu örneği olarak BAL alınamayan durumlarda, trakeal aspirat

ile tanı konabileceği gösterilmiştir.

Su ve ark., 2017. BMC Infect Dis 2017.



Beta glukan testi için 5N 1K 

 Beta glukan testi, yoğun bakım hastalarının trakeal aspirat

örnekleri kullanılarak, Candida pnömonisi tanısında, 

mikrobiyoloji laboratuvarında, mikrobiyolog tarafından 

uygulanabilir ve aynı gün içinde sonuç verir.



Galaktomannan ELISA testi

 Galaktomannan antijeni

 Serum – BAL – Balgam

 İdrar örneklerinde kullanımı ise daha yenidir. 

 Hematolojik malignitesi olan erişkin hastalarda galaktomannan ELISA 

testinde idrar kullanıldığı zaman invaziv aspergilloz tanısı 

konulabilmektedir.

Duettmann ve ark., Med Mycol 2014. 



Galaktomannan testi için 5N 1K

 Galaktomannan ELISA testi, idrar örnekleri ile, hematolojik 

maligniteli erişkin hastaların invaziv aspergilloz tanısında, 

mikrobiyoloji laboratuvarında, mikrobiyolog kontrolünde 

uygulanabilir ve aynı gün içinde sonuç verir.  



Aspergillus “Lateral flow device-assay” 

Yatay akım testi

 Hasta başı test

 Aspergillus aktif ürediği dönemde salınan glikoprotein antijene özgül olarak 

bağlanan JF5 monoklonal antikorunun kullanıldığı bir yöntemdir. 

 Hem serum hem de BAL örnekleri kullanılabilir. 

 Serum örnekleri için ısıtma ve santrifüj basamağı gerektiği için mikrobiyoloji 

laboratuvarı gerekir. Hasta başında uygulanması zordur.

 BAL örneklerinde ön işlem gerektirmeden uygulanabilir. 

Heldt S ve ark., Curr Fungal Infect Rep 2017



 Serum / BAL 

 GM / BD-Glukan / LFD

 75 atak, 64 hasta taranmış

 Radyolojiye göre 3 yüksek olası(probable IA), 9 olası (possible IA)

 GM sonucuna göre 12 yüksek olası (probable IA) 



Metan G, ve ark. Ind J Hematol Blood Transfus 2017.

 LFD 2 hastada yanlış pozitif

 Ön işlem yapılmaz ise duyarlılık düşük



Aspergillus LFA /LFD 5N 1K

 Yoğun bakımlarda, hematoloji-onkoloji servislerinde hastalardan alınan serum 

örneklerinde mikrobiyoloji laboratuvarında, 

 Bronkoskopi uygulanan hastaların BAL örnekleri ile, hasta başında veya 

mikrobiyoloji laboratuvarında, mikrobiyolog kontrolünde uygulanabilir. 

 Yanlış pozitifilik olabileceği için tek başına LFD kullanımı aspergilloz tanısı 

koyduramaz.

 Aynı saat içinde sonuç verdiği için uygun koşullarda aynı gün içinde aspergilloz

tanısı konulabilir.



Tri Acetyl Fusarinine C (TAFC) 

 Aspergillus fumigatus’un hücre içine demir almasında görevli iki siderofor

molekülünden biridir. 

 TAFC ve galaktomannan / BAL örnekleri

 Her ikisinin de pozitif bulunması durumunda invaziv pulmoner aspergilloz

tanısında pozitif prediktif değer % 100

 Her ikisinin de negatif bulunması durumunda negatif prediktif değer % 92

 Bu molekül de hızlı tanı testi ve/veya hasta başı uygulama olarak geliştirilmeye 

uygun bir hedeftir.  

Orasch T, ve ark.  J Infect 2017



Candida LFD



Candida LFD



Kriptokok LFA

 Kriptokok lateks aglütinasyon testleri

 “Lateral flow assay” (CrAg LFA) glukronoksilomannan (GXM) monoklonal

antikorları kullanılmıştır. 

 Bu test C. neoformans serotypes (A–D) için özgüldür. 

 Hasta başında uygulanabilir. Ekipman gerektirmez. Hasta örneği ile 10 dk

içinde sonuç verir. 

Nalintya E ve ark., Curr Fungal Infect Rep 2016. 



“NE”

Hangi hızlı tanı testleri ?

 Beta glukan testi - yenilikler

 Galaktomannan ELISA testi -yenilikler

 Aspergillus “lateral flow device” testi – Candida LFD – Cryptococcus LFD

 Aspergillus “Proximity ligation assay”

 Moleküler testler

 Azol direncinin gösterilmesine yönelik hızlı fenotipik bir test

 Direnci oluşturan mutasyonların gösterilmesine yönelik moleküler testler 



Aspergillus “Proximity ligation assay” (PLA)

 Aspergillus mannoprotein

 JF5  monoklonal antikoru (LFD)

 GM ile karşılaştırıldığında 10-100 kat daha duyarlı 

 LFD ile karşılaştırıldığında 1000 kat daha duyarlı



PLA iş akışı;

(A) Oligonükleotidler 5′- veya 3′-

uçlarından streptavidin ile 

işaretlenir. Biyotin ile işaretli 

antikorlar ile birleştirilir. 

“Proximity prob” oluşturulur. 

(B) Problar ve örnek yüzeyde 

birleştirilir. Hedef antijen varsa, 

antikorlara epitoplarından tutunur. 

Oligonükleotidlerin 5′- ve 3′-uçları 

birleştirici “splint” ile birleşir. 

(C) DNA ligaz iki oligonükleotid

arasındaki birleşim yerini onarır ve 

dizi tamamlanır. 

(D) Tam bir DNA amplikonu oluşur. 

(E) Amplion PCR ile çoğaltılıp 

gösterilebilir. Greenwood C, ve ark. Biomol Detect Quantification 2015. 



Hastaların nefesinde organik uçucu 

bileşiklerin aranması

 Nefes örneği

 Gaz kromatografi-Kütle spektrometresi

 IA için ayırıcı

 Yöntem rutin uygulamaya yönelik değil

Koo S, ve ark. Clin Infect Dis 2014.



Azol direncinin gösterilmesine yönelik hızlı fenotipik bir test









Mantar enfeksiyonlarının hızlı tanısı ve direnç tarama 

testleri NEDEN gerekli / önemli / gündemde ? 

 Tanıda gecikiyoruz.

 Elimizdeki testler tanı koymakta yetersiz kalıyor.

 Kanıtların arttırılması tanı koymamızı kolaylaştırıyor (PPD, NPD)

 Birden fazla test bir arada kullanıldığında

 GM ve BD-Glukan testleri tanıyı kesinleştiremiyor.

 Moleküler testler standart değil.

 Direnç sorunu giderek çeşitleniyor.

 Antifungaller sınırlı- Dirençli cins ve türler artıyor 



Mikolojinin geleceği

 Yeni antifungaller

 Kültür dışı tanı yöntemleri

 Direncin hızlı testler ile gösterilmesi

 Moleküler testler yetersiz-Fenotipik direnç testleri gerekli

 In vitro / in vivo uyum

 Cins ve tür tanımında hızlı testler 

 MALDI-TOF :((

 Biyomoleküler tanı

 Nanopartiküller;  Au-NPs, kuantum dot, moleküler yonga, DNA dendrimer, karbon nanotüp, 

lipozom, nanokablo, peptit nükleik asit



Mikolojinin geleceği

 Mantar yükü insanlarda çok düşük !!

 Testler var

 Duyarlılık & Özgüllük çalışmaları gerekli

 Hangi infeksiyon / hangi örnek / ne zaman / nerede (5N 1K)

 Araştırma bütçeleri kısıtlı

 Mantar hastalıkları kitleleri öldürmüyor- Öncelikli sağlık sorunu değil 




