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Mikrobiyoloji, özellikle t›p ö¤rencileri için ve bunun devam›nda da t›p doktorlar› için, tabiri mazur görün, “bela”
bir konu. Bunun birçok nedenleri var, ayr›nt›lar›na girmek
baﬂka bir yaz›n›n konusu olabilir (bu konuda çok “teorim”
var do¤rusu). Ama, çok basit bir örnek bunu do¤ruluyor.
Türkçemizde (di¤er yabanc› diller bunu böyle kullan›yor
mu bilmiyorum), bir kiﬂiye, mikrop, dendi¤inde, kötü bir
ﬂeydir, hakaret anlam›na gelir. T›p ö¤rencisi, mikrobiyoloji dersine, mikrop, der. Belki de, uzun bir ismi k›sa söylemek ihtiyac›ndan ç›km›ﬂt›r, t›pk›, Galatasaray (ya da, hadi, Fenerbahçe) gibi isimlerin k›sa versiyonlar›n›n olmas›
gibi; gerçi, bu isimlerin tezahüratlar›n manzum yap›s›na
uyum sa¤lamas› gereklili¤i, özellikle de haz›r ﬂark›lar›n
içine monte edilme kolayl›¤›d›r (her hece say›s›na uygun
isim bulunur: Fe-ner, Cim-Bom; Ka-nar-ya, Cim-BomBom, vb) bunu do¤uran, ama, mikrobiyolojide bu kesin
yoktur, Miik- roop, miik-rop! diye bir tezahürat› kim yapar
ki? Evet, t›p ö¤rencisi, bu derse, mikrop, diyerek, bu “bela” y› vurgular, bunu söylerken de gizli bir zevk al›r, hatta,
bunu, en baﬂlarda gere¤inden bile fazla dile getirir. Biz, bu
bilimde çal›ﬂanlar ise, dersimize/alan›m›za, ›srarla, mikrop, demeyiz, “Mikrobiyoloji” deriz.
Bu kadar uzun bir giriﬂ yapmam›n bir nedeni var kuﬂkusuz,
mikrobiyolojiye, ne kadar, “Mikrobiyoloji” desek yeridir,
mikrobiyoloji bunu hak eder. Böyle düﬂünmeme yol açan,
bugün mikrobiyolojide kullan›lan tekniklerin, ki bu yaz›n›n
konusudur bu teknikler, asl›nda ça¤daﬂ biyoteknolojinin,
gen mühendisli¤inin, biyoinformati¤in hepsi ile iç içe olmalar›d›r. Zaten herﬂey mikroplar›n manipülasyonu ile baﬂlam›ﬂt›r ve bugün en iyi ilerledi¤i, iﬂe yarad›¤›, gelecek vaat
etti¤i konulardan baﬂta geleni mikrobiyolojidir. Burada,
“iﬂe yarad›¤›” k›sm› çok önemlidir, çünkü kullan›l›r, de¤er
yarat›r ve yat›r›m› hak eder. Bu birçok baﬂka anlama da gelir; istihdam yarat›r örne¤in. Bu yüzden, biz bir avuç “ak›ll›” (yo, t›rnak içinde ama do¤ru; evet, öyle düﬂünüyorum)
mikrobiyolog bunu fark etmiﬂizdir ve bunun mesleki tatminini, ülkemizin olanaklar› içinde yaﬂar›z, yaﬂamaya çal›ﬂ›r›z. Bunu da ﬂunun için söylüyorum, bugün gençli¤in bir
k›sm›, ileride ne olmak istiyorsun, diye soruldu¤unda, eskiden oldu¤u gibi, mühendis, demiyor, ama, “gen mühendisi”, diyor ve bunu da belki, belli t›p d›ﬂ› fakültelerde olabi-

lece¤ini düﬂünüyor, oysa art›k t›p fakültelerinin temel bilimlerinin hepsinde “gen mühendisli¤i” var, “moleküler biyoloji” var. Tabii, t›p doktoru olmadan da t›p fakültelerinde
bu alanlarda çal›ﬂ›labilir, ama bu alanlarda hem t›p doktoru, hem de temel bilimci olmak da olas› (bu ayr› bir tart›ﬂma konusu). Buradan yavaﬂ yavaﬂ, mikrobiyoloji ve moleküler yöntemlere gelmek istiyorum. Önce konvansiyonl mikrobiyoloji ne yapar, onu hat›rlayarak, sonra da bu “yeni”
yöntemler kendilerine nerede yer bulmuﬂlard›r, onu vurgulayarak. Konu asl›nda çok uzun ve kapsaml›d›r, bu yüzden
olabildi¤ince özet kalmaya çal›ﬂaca¤›z.
Çok iyi bildi¤imiz (ya da hala ö¤renemedi¤imiz) gibi, klinik mikrobiyolojinin birincil iﬂlevlerinden bir tanesi mikroplar›n muayene maddelerinde saptanmas›d›r. Buna göre
infeksiyon hastal›klar›n›n tan›s› konur ve tedavisi planlan›r. Tan›da, mikroorganizmalar›n kendileri, ya da mikroorganizmalara karﬂ› oluﬂmuﬂ antikorlar saptanabilir. Mikroorganizman›n kendisine karﬂ› oluﬂmuﬂ antikorlar›n saptanmas› yolu ile tan› konulmas›na “indirekt” (dolayl›) tan›,
mikroorganizman›n kendisinin saptanmas›na da “direkt”
(do¤rudan) tan› denir. Direkt tan›da, kültür yap›larak mikroorganizma üretilir ya da mikroorganizman›n antijeni ya
da nükleik asiti (NA) saptan›r (ﬁekil 1). Modern mikrobiyolojik tan›da bu yöntemlerin hepsi kullan›lmaktad›r. Her
yöntemin birbirine üstün taraf› bulunur. Klasik, kültür, yani mikroorganizman›n üretilmesi her zaman de¤erlidir ve
belli anlamlarda hiçbir baﬂka yöntem kültürün yerini alamaz. Mikroorganizma elde edildi¤i andan itibaren her türlü özelli¤i, yani türü, ya da suﬂ özellikleri, en önemlisi de
antimikrobik ilaçlara direnci incelenebilir. Mikroorganizma canl›l›¤›n› yitirmeden y›llar boyunca saklanabilir, baﬂka mikroorganizmalarla karﬂ›laﬂt›r›labilir, epidemiyolojisi
ile ilgili bilgiler en ayr›nt›l› ﬂekilde incelenebilir; nas›l ortaya ç›kt›¤›, nas›l yay›ld›¤›, zay›f ve güçlü yönleri saptanabilir, DNA ve/veya RNA’s› moleküler yöntemler ile incelenebilir, vb. Yani kültürden de¤erlisi yoktur. Ama, hepimizin çok iyi bildi¤i gibi, hatta, hepimizin, özellikle de mikrobiyolojiden sonuç bekleyenlerimizin “muzdarip” oldu¤u
gibi kültür, ne olursa olsun “yavaﬂ”t›r ve günümüzde yavaﬂ
olan “kaybeder”! Bir baﬂka unsur da, baz› mikroorganizmalar›n kültürünün yap›lamamas›d›r. Sifiliz etkeni Trepo-

* ‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anbilim Dal›

KL‹N‹K GEL‹ﬁ‹M

nema pallidum gibi bakteriler, ya da birçok virus (kültürü
mümkün olsa da ülkemizde mümkün de¤ildir) için durum
böyledir. Ya da kültürü çok yavaﬂ olan, Mycobacterium tuberculosis gibi bakteriler için de kültüre alternatif olabilecek yöntemlere gereksinim bulunmaktad›r. Yani bu yaz›n›n
konusu olan moleküler yöntemlere.. Mikrobiyoloji tarihi
alternatif yöntemlerin aray›ﬂ› içinde geçmiﬂtir. Öncelikle
mikroorganizmalar›n antikorlar› ve antijenleri çeﬂitli vücut s›v›lar› ve kanda aranm›ﬂt›r ve infeksiyon hastal›klar›n›n tan›s›nda çok önemli bir ilerlemeyi ifade ederler. Özellikle “monoklonal” dedi¤imiz ve çok özgül olan, yani yaln›zca belli bir mikrobu tan›yan (ve baﬂka birﬂeyle reaksiyon vermeyen) antikorlar tan›da devrim yaratm›ﬂlard›r.
Bunlar› bulan araﬂt›rmac›lar Nobel ödülü alm›ﬂlard›r (t›pk›, DNA dizilerini okuma tekni¤ini bulan, ve son olarak da
PCR, polymerase chain reaction-polimerize zincir tepkimesi, yöntemini bulan araﬂt›r›c›lar gibi; buna aﬂa¤›da de¤inece¤im). Özgül antijen ve antikorlar› saptayarak infeksiyon hastal›klar› tan›s›na gitmenin de belli avantajlar› bulunmaktad›r ki, yeri doldurulamaz. Örne¤in maliyet bu
yöntemlerde oldukça düﬂük olabilmektedir çünkü, çok say›da örnek ayn› anda iﬂlenebilir (tabii, laboratuvar›n örnek
kapasitesi ne kadar yüksek ise maliyet o kadar düﬂmektedir; burada belli iﬂlemlerin merkezileﬂmesi gereklili¤ine
gönderme yapmakta yarar var; herkes herﬂeyi yapmamal›d›r, örne¤in özel sektör, ‘rasyonel’ çal›ﬂma mant›¤› ile bunu yapmaya baﬂlam›ﬂt›r, devlet sektöründe de buna gereksinim vard›r-burada bölünmüﬂlü¤ün “maksimum” oldu¤u
üniversite hastanelerine bir gönderme yap›yorum). Ancak,
mikroorganizman›n zaman›nda ve ‘do¤ru’ bir ﬂekilde saptanmas›nda bu yöntemlerin s›k›nt›s› bulunmaktad›r. Monoklonal antikorlar ne kadar özgül de olsalar baz› mikroorganizmalar›n tan›s›nda çapraz reaksiyon kaç›n›lmazd›r;
yani, aranan mikroorganizmada bulunan anitjenlere çok
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benzeyen antijenler ile reaksiyon oluﬂabilir, yanl›ﬂ “mikrop” (bilgisayar ortam›nda, daha çok, internet yaz›ﬂma ortam›nda kullan›lan gülen surat-“smiley” lerin birgün ciddi
bir hedefe güleryüzle varmaya çal›ﬂan yazarlar›n bilimsel
yaz›lar›na girece¤inden hiç kuﬂkum yok, ancak bu kez bundan imtina ediyorum, ancak bunu kullanma cesaretim olsa
idi, 3 sat›r harcamam›ﬂ olacakt›m) saptanm›ﬂ olur ve bu da
domino taﬂ› gibi, bir dizi hatal› ve istenmeyen süreç do¤urur. Moleküler yöntemler iyice yayg›nlaﬂ›p kullan›ma girdikçe rafa kalkacak ilk yöntem grubu, benim görüﬂüme göre, antijen saptama yöntemleri olacakt›r. Antikorlar, organizman›n mikroorganizmalara yan›t› olarak oluﬂtuklar›
için bunlar› saptaman›n yerine geçecek bir yöntem bugün
için ufukta görünmemektedir. Bugün çok kullan›lan, aﬂ›lamaya ba¤›ﬂ›kl›k durumumuzu ortaya koydu¤umuz özgül
antikor saptad›¤›m›z durumlar›n (örne¤in, B hepatitine
karﬂ› ba¤›ﬂ›k olup olmad›¤›m›z› gösterdi¤imiz, aﬂ›laman›n
tutup tutmad›¤›n› anlad›¤›m›z anti-HBs testi) yerine geçecek test yoktur. Ya da, bir toplum ya da toplulukta bir hastal›¤›n s›kl›¤›n› saptamada gerçekleﬂtirdi¤imiz özgül IgG
saptama testleri de¤erlerini uzun süre koruyacaklard›r.
Konvansiyonel mikrobiyoloji yöntemlerine bir bak›ﬂtan
sonra, ﬂimdi biraz moleküler yöntemlerin (DNA/RNA yöntemleri) özelliklerine bakmakta yarar var; bu yöntemler
çok önemli bir potansiyel getirdiler ve gelecekte çok daha
yayg›n kullan›lacaklar, ﬂimdiden belli mikroorganizmalar›n tan›s›nda alternatifleri yok. Bunu sa¤layan nedir, sorusunu alt baﬂl›klarda aç›klayal›m:
DNA/RNA’n›n kolay elde edilmesi. DNA/RNA moleküllerinden özellikle DNA, çift sarmal yap›s› ile çok “stabil”,
dayan›kl› bir moleküldür ve t›bb›n birçok baﬂka alan›nda oldu¤u gibi, mikrobiyolojide de kullan›l›r. Bu çok önemli özelli¤i sayesinde istenirse saf olarak elde edilebilir, ya da sade-
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ce protein ve lipid yap›lardan “ayr›lmas›” sa¤lan›r; baz›
eriticiler ve deterjanlar sayesinde, DNA/RNA, ortamda
“ç›plak” kal›r ve üzerinde araﬂt›rmalar yap›lmaya uygun
hale gelir. ‹çinde herhangi bir mikrop ya da mikroplar aranacak bir muayene maddesinde bu moleküllerin “üniversal” özelliklerinden dolay› yap›lacak iﬂlemler çok benzerlik
gösterir. Mikrop, bir virus, bir bakteri, bir mantar, ya da insan genomuna “entegre” olmuﬂ bir mikroorganizma
DNA’s› (örne¤in HIV) bile olsa, iﬂlem de¤iﬂmez. Örne¤in,
akut bir solunum yolu infeksiyonunda muayene maddesinde
bir virus, bir bakteri ya da bir mantar ayn› anda aranabilir.
Primer/Prob-Oligonükleotid sentezi: Bir muayene maddesinde mikroorganizman›n moleküler yöntemler ile aranabilmesi için o mikroorganizmaya özgü (ama ancak o mikroorganizmaya özgü!) moleküllerin hedeflenmesi gerekir. Antijen saptama yöntemlerinde bu, o mikroorganizmada olan,
ancak baﬂka mikroorganizmalarda olmayan, özel (spesifik)
protein molekülleridir (bu da çeﬂitli testlerle kan›tland›ktan
sonra belirlenir). Nükleik asitlerin muayene maddesinde
aranmas› için ise, genel kavram olarak, o, özgül proteinlerin “kodland›¤›” DNA (RNA) dizileri hedeflenir. Bu aﬂamada hedeflenen mikroorganizmaya özgü DNA/RNA dizilerini içeren k›sa DNA (RNA da olabilir) moleküllerine gereksinim vard›r. Bu moleküllere “prob” ad› verilir. K›saca, muayene maddesinden elde edilen DNA/RNA ›s›t›larak (ya da
güçlü baz etkisi ile) tek zincir haline getirilir ve in-vitro koﬂullarda prob ile “hibridize” olmas› sa¤lan›r. Bu reaksiyonun gerçekleﬂti¤ini görünür hale getirmek için de çeﬂitli
iﬂaretleme ve görüntüleme yöntemleri kullan›l›r. Bu amaçla, substrat denilen maddelere çeﬂitli enzimlerin etkisi ile,
çeﬂitli renklerin oluﬂumu (kolorimetrik) ya da ›ﬂ›ma (luminesans) meydana gelir, ya da floresan boyalar ve ultraviyole ›ﬂ›¤›n›n (UV) etkisi ile, reaksiyon ortam›nda hedef molekülün varl›¤› görünür hale getirilir.
Bu, hibridizasyon reaksiyonudur: PCR ve di¤er nükleik asit
ço¤altma teknikleri de asl›nda temel olarak bu ‘hibridizasyon’ reaksiyonunu kullan›rlar. Bu tekniklerdeki “ço¤altma” baﬂlamadan önce mutlaka, bu kez “primer” (baﬂlat›c›) dedi¤imiz k›sa nükleotid parçalar› (oligonükleotidler)
hedef (mikroorganizma) nükleik asitle “hibridize” olurlar,
reaksiyon bunun üzerinden sürer. Bu aﬂamada iki ﬂey önemle vurgulanmal›d›r: Bir tanesi, teknolojik olarak DNA dizilerini in-vitro sentezleyebilmemizdir. Bugün, istenilen nükleotid s›ras› ile DNA’y› sentezletebilmekteyiz (oligonükleotid sentez teknolojisi). Bunu isteyen herkes, ilgili ticari firmalara çok yüksek olmayan bir ücret karﬂ›l›¤›nda yapt›rabilmektedir. ‹kinci nokta, DNA dizilerini okuyabilmemizdir.
‹nsan genomunun dizisinin bile belirlendi¤i bir dönemdeyiz,
ancak, yine de mikroorganizma tan›s›nda belirli mikroplar›
hedefliyorsak, o mikroplar ile ilgili DNA/RNA dizilerini biliyor olmam›z gerekti¤ini ak›lda tutmal›y›z.

Özgüllük/Spesifite: Bu aﬂamada vurgulanmas› çok önemli
bir nokta bulunmaktad›r. Sentezlenen DNA dizileri, uygun
reaksiyon koﬂullar› kullan›ld›¤› sürece son derece özgüldürler. Yani, in-vitro olarak, ortamda tek bir baz fark› oldu¤unda bile daha uygun DNA parças› ile “rehibride”
olurlar (ya da o olmad›¤›nda olmazlar). Hem de bu reaksiyon ortamda milyonlarca baﬂka DNA parças› oldu¤unda
bile özgül olarak, rahatça gerçekleﬂir. Örne¤in, insan genomuna integre olmuﬂ, bir HIV proviral DNA’s›, uygun seçilmiﬂ, yaln›zca bir çift ‘primer’ ile, son derece baﬂar›l› bir
PCR ile saptanabilmektedir, hem de ortamda her biri
3x109 baz içeren binlerce insan genomu oldu¤u halde...
“Mikroorganizman›n o cins ve türünü çok iyi temsil etti¤i
belirlenen bölgesinden seçilen bir primer/prob ile son derece özgül bir reaksiyon olmas› sa¤lan›r”.
PCR ve Nükleik asit ço¤altma teknikleri: PCR, s›rf mikroorganizma tan›s›nda de¤il, tüm biyolojik bilimlerde devrim
yaratm›ﬂt›r. Buna çok iyi bir örnek insan genom projesi
kapsam›ndaki, insan genomunun tüm dizilerinin okunmas›,
PCR sayesinde öngörülenden çok daha k›sa bir sürede sonland›r›labilmiﬂtir. Mikrobiyolojide ise, özellikle virolojide
PCR’›n katk›s› çok büyük olmuﬂtur. Her geçen gün yeni bir
örne¤ini gördü¤ümüz, yeni keﬂfedilen mikroorganizmalar›n ortaya ç›kar›lmas› için elektron mikroskopi ve kültür
gibi yöntemlerin kullan›lmas›na gerek kalmam›ﬂt›r. Ya da,
çeﬂitli kültür teknikleri ile üretilemeyen, belki de hiç üremeyecek (üreme özelli¤i olmayan), mikroorganizmalar›n
saptanmas› için çeﬂitli moleküler yöntemlerin bir arada
kullan›lmas› ile son derece baﬂar›l› ilerlemeler sa¤lanmaya
baﬂlanm›ﬂt›r. Bunun ilk örne¤i hepatit C virusu olmuﬂtur.
Viral hepatiti olan hastalar›n, var olanlar d›ﬂ›nda (ne-A,
ne-B hepatiti) bir etken ile infekte olmuﬂ olmalar› gerekti¤i üzerine derinleﬂtirilen araﬂt›rmalar yeni bir virusun,
kültürü yap›lmadan ve görüntülenmeden ortaya ç›kar›lmas›n› dünyada ilk kez sa¤lam›ﬂt›r. Virusun konvansiyonel
kültürü bugün hala yap›lamamakla birlikte, elektron mikroskobu ile görüntülenmesi de ancak sonraki y›llarda gerçekleﬂtirilebilmiﬂtir. Bu, özel bir firman›n bünyesinde gerçekleﬂtirilmiﬂ ve belki de dünyada ilk kez bir “mikrop” un
patenti al›nm›ﬂt›r. Bu mikroorganizma ile ilgili geliﬂtirilen
herﬂey bu firman›n izni ile gerçekleﬂtirile-gelmiﬂtir. Bunu,
baﬂka mikroorganizmalar izlemiﬂtir (Tablo 1). Bu geliﬂmeler mikrobiyolojinin temellerini de de¤iﬂtirmiﬂtir. Bir mikroorganizma ile bir hastal›k iliﬂkisini, mikroplar›n hastal›k
yapt›¤›n› (infeksiyon hastal›klar›n›) dünya tarihinde ilk kan›tlayan, mikrobiyolojinin “babalar›ndan” Robert
Koch’un, bu amaçla geliﬂtirdi¤i “Koch Postulatlar›” da
moleküler ça¤a kendini uydurmak zorunda kalm›ﬂt›r. Art›k, “moleküler Koch postulatlar›” vard›r.
PCR: PCR, bir hücredeki DNA replikasyonu mekanizmas›n› kullanarak özgül bir dizinin milyonlarca kez ço¤alt›lmas›n› sa¤layan, 1983 y›l›nda A.B.D.’li Kary Mullis’in buldu¤u ve bu buluﬂla 1993 y›l›nda kimya Nobel’i ald›¤› bir tek-
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Tablo 1. Son 20 y›lda bulunan baﬂl›ca viruslar ve hastal›klar›
Y›l
1989
1991
1993
1990
1994
1995
1995
1996
1997
1999
2001
2003
2004
2005
2005

Mikroorganizma
Hepatit C
Guanarito virus
Sin Nombre virus
Sabia virus
Hendra virus
‹nsan herpesvirus 8 (HHV-8)
Hepatit G virusu (GB virus C)
Creutzfeldt-Jakob hastal›¤› etkeni varyant›
H5N1 “avian influenza”
Nipah virus
‹nsan metapnömovirusu
SARS -Co
‹nsan Koronavirusu NL63 (HCoV-NL63
‹nsan Koronavirusu HCoV-HKU1
‹nsan bocavirusu (HBoV)

Grup
Virus
Virus
Virus
Virus
Virus
Virus
Virus
Prion
Virus
Virus
Virus
Virus
Virus
Virus
Virus

Hastal›k
Parenteral bulaﬂan non-A, non-B hepatiti
Venezuela kanamal› ateﬂi
“Hantavirus pulmonary syndrome” (HPS)
Brezilya kanamal› ateﬂi
Atlardan insana bulaﬂan ensefalit
Kaposi sarkomu ile iliﬂkili herpesvirus
Hepatit?
Progresi dejeneratif nörolojik hastal›k
Kuﬂlardan insanlara bulaﬂan influenza
Domuzlardan insana bulaﬂan ensefalit
Akut solunum infeksiyonu
Akut solunum infeksiyonu
Solunum yolu infeksiyonu?
Solunum yolu infeksiyonu?
Solunum yolu infeksiyonu?

Bu liste yeni bulunan tüm mikroorganizmalar› kapsamamaktad›r. Yeni bulunan mikroorganizmalar›n tümü henüz insanda bir hastal›kla
kesin iliﬂkilendirmemiﬂlerdir.

niktir. Bunu gerçekleﬂtirmek için laboratuvar›n özel bir
altyap›s› olmas› gereklidir, ve tabii ki bilgi birikimi. Ama,
bunlar olduktan sonra, o laboratuvar dünyada istedi¤i her
genom ile çal›ﬂma yürütebilir. Yani, di¤er baﬂka hiçbir altyap› gerekmeden tüm mikroorganizmalar› PCR ile ço¤altabilmek münkündür. Yukar›da söz edildi¤i gibi, dizilerini
bilmek, sentezlettirmek (yaln›zca 2 adet primer yeterlidir
teorik olarak) ve ço¤altmak; çünkü PCR için gerekenler:
• Ço¤alt›lacak (hedef) DNA parças›
• Hedef dizinin her iki ucuna eﬂ dizide sentetik iki adet
“primer”
• Dört nükleotidden bol miktarda bulunmas› (dNTP:
dATP,dTTP, dCTP, dGTP)
• Taq (Thermus aquaticus bakterisi) DNA Polimeraz (›s›ya dirençli bir DNA polimeraz enzimi)’d›r.
Bu aﬂamada baz› sorunlar ortaya ç›kmaktad›r. PCR, tek
bir DNA parças›n› bile ço¤altabilir. Bu potansiyel, ayn› zamanda PCR’›n en büyük zaaf›d›r. Elde etti¤iniz sonuçlar›n
güvenilirli¤ini de o ölçüde bozar. Özellikle moleküler tan›
laboratuvarlar›nda bu sorunu çözmeye çok gereksinim olmuﬂ ve son y›llarda bu alanda çok büyük teknolojik ilerlemeler kaydedilmiﬂtir. Moleküler tan› ülkemizde henüz baﬂlang›ç aﬂamas›ndad›r. Bat›’da ise çok daha h›zl› bir ivme
ile ilerlemektedir. Birçok mikroorganizma tan›s›nda art›k
moleküler yöntemler esas standart olmuﬂtur ve moleküler
tan› laboratuvarlar›n›n örnek potansiyelleri y›ll›k yüzbinler
ile ifade edilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Örne¤in, kan bankalar›nda, HIV/AIDS-hepatit B virusu ve hepatit C virusu taranmas› dünyan›n hemen tamam›nda (ve ülkemizde de) serolojik yöntemler ile yap›lmakta iken, A.B.D, Fransa, Almanya ve Japonya gibi endüstri devlerinde donör kanlar›nda bu mikroorganizmalar›n nükleik asitleri moleküler yöntemlerle taranmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Bunun getirisini ﬂu rakamlar aç›klamaktad›r: hepatit C virusu infeksiyonunda

(A.B.D.), moleküler yöntemlerden önce 276 000 donasyonda 1 olarak hesaplanan HCV bulaﬂ›, moleküler yöntemlerin devreye girmesi ile 2 000 000 donasyonda 1 olarak
hesaplanmaktad›r. Moleküler tan›n›n ne denli önemli kullan›m alanlar› bulmas› ile ilgili iyi örnek olabilecek alanlardan birisi viral hepatitlerdir. Okuyucunun, bu say›daki
“viral hepatitlerin tan›s›” bölümüne bakmas› bunu kavramak için yeterlidir. Bu yüzden bu yaz›n›n s›n›rlar› içerisine
koymad›m. Ancak, baﬂl›ca PCR’›n patent sorunu (uzun y›llar boyunca tek bir firmada kalmas›) ya da, var olan zaaflar›n›n olmayabilece¤i baﬂka yöntemlerin kullan›l›p kullan›lamayaca¤› sorusu, araﬂt›r›c›lar› baﬂka yöntemlerin aray›ﬂ›na da itmiﬂtir. Bugün, PCR kadar baﬂar›l› birçok yöntem geliﬂtirilmiﬂ ve uygulamaya girmiﬂ, ticari olarak da elde edilebilmektedir. Bunlar›n bir k›sm›,
• TMA: transcription-mediated amplification (transkripsiyon yolu ile ço¤altma)
• NASBA: nucleic acid sequence-based amplification
(nükleik asit dizisi temelli ço¤altma)
• LCR : ligase chain reaction (ligaz zincir reaksiyonu;
kullan›m alan› azalm›ﬂt›r)
• bDNA: branched DNA (dallanm›ﬂ problar)
• Qbeta replikaz
• SDA: Strand Displacement Amplification (iplik yer
de¤iﬂtirmesi yolu ile ço¤altma)
• Hybrid Capture (hibrid yakalama), olarak say›labilir.
Bugün, A.B.D.’nin önemli bir kurumu olan Food and Drug
Administration (FDA)’›n onay› bulunan NA testleri ve hedefledi¤i mikroorganizmalar ile ilgili tablo bize bir fikir
vermektedir (Tablo 2).
Gerçek-zamanl› PCR (Real-Time PCR) ve yöntemler. Günümüzde PCR ve benzeri NA ço¤altma yöntemleri, testin
gerçekleﬂti¤i tüp içerisine eklenen çok özellikli fluoresan
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Tablo 2. Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar›nda Rutin Tan›da Kullan›lan ve Ticari Olarak Elde Edilebilen Moleküler
Yöntemlerden En Önemlileri ve Kullan›m Alanlar›*
Mikroorganizma
C. trachomatis saptanmas›

N. gonorrhoeae saptanmas›

C.trachomatis and N.gonorrhoeae saptanmas›

Gardnerelle spp., Trichomonas vaginalis, and Candida spp.saptanmas›
Group A Streptokok saptanmas›
Group B Streptokok saptanmas›
Legionella pneumophila saptanmas›
« Methicillin-resistant S.aureus » saptanmas›
M.tuberculosis saptanmas›
Mycobacterium spp., çeﬂitli mantarlar ve bakteriler için kültür konfirmasyonu
Sitomegalovirus (CMV) saptanmas›

Hepatit C virusu (HCV) saptanmas›
HCV miktar tayini (virus yükü saptanmas›)
“Human Immunodeficiency Virus-1” (HIV-1) ilaç direnci saptanmas›
HIV-1 miktar tayini (virus yükü saptanmas›)

Kan donörlerinin Hepatit B virusu (HBV), HCV ve HIV-1 aç›s›ndan taranmas›

Human Papillomavirus (HPV) saptanmas›

Kullan›lan Yöntem
HC**
TMA
PCR
HC
TMA
PCR
SDA
HC
TMA
PCR
Hibridizasyon
TMA
Real-Time PCR
SDA
Real-Time PCR
TMA
PCR
Hibridizasyon
PCR
HC
NASBA
TMA
RT-PCR
bDNA
DNA dizi analizi
bDNA
NASBA
RT-PCR
TMA
RT-PCR
PCR
HC

* Manuel of Clinical Microbiology, 2007, American Society for Microbiology’den al›nm›ﬂt›r
** Hybrid Capture (hibrid yakalama); bir çeﬂit hibridizasyon reaksiyonu

boyalar ve bunlar›n otomatik cihazlar taraf›ndan “an›nda”
saptanmas› sayesinde, tüpler hiç aç›lmadan ve reaksiyon
parametrelerinin bilgisayar ekran›nda grafik olarak görünür hale getirilmesi ile çok büyük bir ilerleme kaydetmiﬂlerdir. Bu sayede PCR’›n baz› dezavantajlar› ortadan kalkm›ﬂt›r. Yak›n gelecekte bu yöntemler hemen her laboratuarda kullan›ma girmeye aday görünmektedirler.
Otomasyon: Son y›llarda NA’leri hedef alan tekniklerin
geldi¤i son nokta otomasyondur. Yukar›da de¤inildi¤i gibi,
gerçek zamanl› yöntemler PCR aﬂamas›n›n otomatik olmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Son olarak NA eldesi de otomatik cihazlar ile yap›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Çok yak›n bir gelecekte,
çok k›sa bir sürede sonuç alaca¤›m›z, tamam› otomatize ve
baﬂlang›çta cihaza yaln›zca bir muayene maddesi, örne¤in
serum (ya da tam kan), koyaca¤›m›z bir “ça¤›n” gelmekte oldu¤unu görüyoruz.
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