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ÖZET 

Aslan S.S.İnfluenza virusunun tanısında hücre kültürü, hızlı test, real time PCR 
yöntemlerinin karşılaştırılması ve izole edilen virusların tiplendirilmesi. İstanbul 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD. 
Doktora Tezi. İstanbul. 2006. 
Anahtar Kelimeler :  İnfluenza, tanı, virus izolasyonu, PCR, tiplendirme  
Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından T-
538/2110204 no’lu proje olarak desteklemiştir. 

 Çalışmamızda, günümüzde başlıca önemli viral patojenlerden biri olan 
İnfluenza virusunun tanısında kullanılan tekniklerin duyarlılık ve özgüllüklerinin 
incelenmesi ve birbirleri ile karşılaştırılması hedeflenmiş, ayrıca izole edilen 
İnfluenza A viruslarının altip ve antijenik tip tayini yapılmıştır. Bu amaçla İ.T.F 
Viroloji ve İmmunoloji B.D laboratuvarına gönderilen 100’ü 2004-2005 , 50’si ise 
2005-2006 sezonuna ait 150 solunum örneği farklı yöntemler ile İnfluenza virus 
açısından incelenmiştir. Örneklerin incelenmesinde birinci sezonda hücre 
kültürü+IC-ELISA, real time RT-PCR ve Influenza A/B Rapid ile FLU OIA hızlı 
testleri; ikinci sezonda ise hücre kültürü ve real time RT-PCR ile Influenza A/B 
Rapid testi uygulanmış ve ek olarak, In-House PCR uygulanmıştır. Birinci sezonda 
hücre kültürü gold standart yöntem olarak kabul edilmiş ve buna göre real time-
PCR, İnfluenza A/B Rapid test ve FLU OIA hızlı testlerin duyarlılıkları sırayla yüzde 
80, 14,5 ve 14,5 olarak; özgüllükleri ise  yüzde 91,5, 100 ve 100 olarak 
saptanmıştır. İkinci sezonda ise gerçek pozitif örnekleri saptamak için en az iki 
test’de pozitiflik saptanması kriteri uygulanmış  ve hücre kültürü, real time RT-PCR, 
İn-House PCR ve İnfluenza A/B Rapid testlerin duyarlılıkları sırayla yüzde 86,6, 
100, 76,6, 10, özgüllükleri ise yüzde 100, 85,100 ve 100 olarak tespit edilmiştir. İki 
sezonda uygulanan real time RT-PCR tekniği ile  farklı duyarlılık oranları elde 
edilmesi ayrı kit ve primer-prob sistemlerinin kullanılması ile ilgili bulunmuştur.  

 Ayrıca her iki sezonda izole edilen İnfluenza viruslarının tip tayini 
yapılmıştır. Bunun için 2004-2005 sezonunda HAI deneyi uygulanmış, 24 suşun 
antijenik tiplendirmesi yapılarak 22 H1N1 (A/New Caledonia/20/99-benzeri) ve iki 
H3N2 (A/Shantou/1219/2004-benzeri) suşu identifiye edilmiştir. 2005-2006 
sezonunda ise alttiplendirme için In-House PCR kullanılmış ve tiplendirmesi yapılan 
10 suşun tümünün H3N2 olduğu tespit edilmiştir.   

           Çalışmamızda laboratuvar bulgularının yanısıra klinik bulgular da 
değerlendirilmiş, yüksek ateş+ öksürük klinik kombinasyonun görüldüğü vakalar ile 
laboratuvarda pozitif bulunan vakalar yaş gruplarına göre  karşılaştırılmıştır. Birinci 
ve ikinci sezonda ateş+öksürük kombinasyonunun duyarlılığı yüzde 47 ile 100, 
özgüllüğü ise yüzde 23,5 ile 70 oranları arasında saptanmıştır. Her iki sezonda da 
en düşük özgüllüğe 0-4 yaş arasında rastlanmıştır (yüzde 23.5 ve 33.5). 

Sonuç olarak bu çalışmada elde edilen bulgular değerlendirildiğinde 
İnfluenza virusunun tanısında kullanılan PCR ve hücre kültür tekniklerinden optimal 
sonucun alınabilmesi için bazı parametrelere uyulması gerektiği ortaya çıkmıştır. 
Zira  iyi bir İnfluenza virus tanısı ve sürveyansı, suşların duyarlı yöntemler ile tespiti 
ve izolasyonuna bağlıdır. 
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In this study it is aimed to show the comparison and examination of 
specifity and sensitivity of the techniques which is today mainly used to 
diagnose the influenza virus that is an  important viral pathogen, furthermore the 
insulated influenza A virus  subtype and antigenic type has been determined. 
For this purpose, 150 respiratory samples which has been sent to İTF Virology 
and İmmunology Department, 100 was sent in 2004-2005 and 50 in 2005-2006, 
were investigated with different techniques in terms of influenza virus. In the 
examination of the samples in the first season  cell culture+IC-ELISA, real time 
RT-PCR and influenza A/B rapid and FLU OIA rapid tests; and in the second 
season cell culture and real time RT-PCR, and  influenza A/B rapid test was 
applied and additionally In-House PCR was applied. In the first season the cell 
culture has been admitted as gold standart method and according to this the 
sensitivity of real time-PCR, influenza A/B rapid test and FLU OIA rapid tests 
determined in turn  percent 80, 14,5, and 14,5 and their specifity are percent 
91,5, 100, and 100. In the second season to determine the real positive 
samples  the positive determination criteria has been applied at least in two 
tests and cell culture, real time RT-PCR, In-House PCR and Influenza A/B 
rapid test’s sensitivity was determined  in turn  percent 86,6, 100, 76,6,  10 and 
their specifity was determined  100, 85, 100 and 100. Obtaining different 
sensitivity rates with the real  time RT-PCR technique in the second season is 
connected with the using of different kit and primer-prob system. 
 Besides the type of insulated influenza virus has been determined in both 
seasons. For this in 2004-2005 season HAI experiment has been applied, 24 
strain’s antigenic typing  has been done, 22 H1N1 (A/New Caledonia/20/99-like) 
and  two H3N2(A/Shantou/1219/2004-like) strains identified. In 2005-2006 
season to subtype, in-house PCR has been used and 10 strain which was typed 
determined all H3N2. In our study besides laboratory discoveries also clinic 
inventions are evaluated, the case of  high temperature +cough clinic 
combination and positive found cases in labs are compared according to age 
groups. In the first and second season the sensitivity of temperature+cough 
combination was determined %47 and percent 100 and specifity rate was  
percent 23,5 and 70. In both seasons minimum specifity is found in 0-4 age 
group ( percent 23,5 and 33,5) 
 Consequently when the cases obtained in this study evaluated PCR and 
cell culture techniques in the diagnosis of influenza virus showed that some 
parameters should be obeyed to take the optimal results. Because a good  
diognosis and survey of an influenza virus depends on the determination and 
insulation of strain  with the sensitive methods  



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

İnfluenza A ve B virusları, yüksek morbidite ve mortalite ile 

sonuçlanabilen epidemilerden sorumlu önemli solunum yolu infeksiyonları viral 

etkenleridir. Ani başlayan yüksek ateş, öksürük, halsizlik, miyalji ve baş ağrısı 

gibi belirtilerin görüldüğü İnfluenza virus infeksiyonları oldukça bulaşıcı olup, 

toplumda hızlı yayılım gösterirler (20, 110).  

Yaşlı bireyler, küçük çocuklar, kalp ve akciğer yetmezliği benzeri kronik 

hastalığı olanlar ve immün sistemi baskılanmış kişiler, İnfluenza virus 

infeksiyonlarından kaynaklanan komplikasyonlar açısından yüksek risk grubunu 

oluştururlar . Her yıl dünyada çocukların yaklaşık % 20’sinde, erişkinlerin ise % 

10’unda semptomatik İnfluenza A ve B virus infeksiyonları gelişmektedir. Bu 

infeksiyonların erken tanısı, gereksiz antibiyotik kullanımının azaltılmasını ve 

zamanında, uygun antiviral terapinin uygulanmasını sağlamaktadır (12, 21, 42). 

Erken tanının önemine rağmen İnfluenza virus infeksiyonlarının klinik  

ayrımı, grip hastalığında görülen ve sitokin cevabının neden olduğu ateş, 

öksürük, halsizlik gibi özgül olmayan semptomların diğer solunum yolu virus 

infeksiyonlarında da meydana gelmesinden dolayı oldukça zordur. Bu durumda 

hasta bireyin tedavisi ve salgınların kontrolünün sağlanmasında, İnfluenza 

virusunun kesin tanısına imkan veren  laboratuvar tetkiklerine başvurulmaktadır 

(12,105).  

Günümüzde İnfluenza viruslarına bağlı olarak meydana gelen epidemi ve 

pandemileri önlemek için en etkili yol, aşılamadır. İnfluenza virus aşısı, dünyada 

dolaşımda olan üç insan İnfluenza virusu; A/H3N2 A H1N1, H3N2 ile B’ye karşı 

korumayı sağlamaktadır İnfluenza virusları. Epidemi ve pandemiler, bu 

viruslarda görülen küçük veya büyük çapta antijenik değişikliklerle meydana 

gelir. İnfluenzanın virolojik sürveyansının yapıldığı bir laboratuvarda, 

dolaşımdaki İnfluenza virusların alttip ve antijenik tip tayinleri ile o sene görülen 

antijenik değişikliklerin tespiti yapılır. Bu laboratuvarlarda elde edilen virolojik 

bulgular epidemiyolojik verilerle birlikte değerlendirilerek, İnfluenza virus 

sürveyansı gerçekleştirilir. Bu şekilde İnfluenza virusuna ait epidemiyoloji ve 

viroloji bilgilerini sağlayan sürveyans çalışmaları kapsamında virusun 

identifikasyonu ve detaylı antijenik özelliklerinin belirlenmesi, doğru aşı 
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kombinasyonlarına karar vermeyi ve olası epidemilere zamanında müdahale 

etmeyi mümkün kılar (40, 93, 113). 

 Gerek hasta tanı ve tedavisinde, gerekse sürveyans çalışmalarında 

uygulanabilecek birçok farklı laboratuvar metodu mevcuttur. Hangi metodun 

kullanılacağına, bu metodların avantaj ve dezavantajları ile laboratuvarın 

ihtiyacı göz önüne alınarak karar verilir. Direkt immünofloresan ve hızlı test gibi 

antijen tanı yöntemleri, ilaç kullanımı ve infeksiyon kontrolünün söz konusu 

olduğu bu yüzden de hızlı tanının önem taşıdığı birinci basamak sağlık 

kurumlarında yapılır. Bu durumda virusun izolasyonuna ve detaylı antijenik 

bilgiye ihtiyaç yoktur, önemli olan kullanılan  testin duyarlılığının ve 

özgüllüğünün yüksek olmasıdır (105). 

İnfluenza virus sürveyansının gerçekleştirildiği bir referans 

laboratuvarında ise, virus izolasyonu için embriyonlu yumurta veya duyarlı bir 

hücre dizisi kullanılır. Ayrıca elde edilen virus izolatlarının detaylı antijenik bilgisi 

için, bir dizi testin gerçekleştirilmesi gerekmektedir (105). 
İnfluenza tanısında kullanılan laboratuvar metodlarının her birinin, 

kendine özgü avantaj ve dezavantajları vardır. Hücre kültürü tekniği ile virus 

izolasyonu yaygın olarak uygulanmakla beraber, sonucun elde edilmesi için 

diğer testlerden daha uzun süre gerekmesi ve virus izolasyonunun örnek alımı 

ile transport koşullarına bağlı olması, yöntemin dezavantajlarıdır. Antijen 

saptayan mevcut hızlı testlerin ise göreceli olarak düşük duyarlılığa sahip 

olmaları, kullanımlarını kısıtlamaktadır (12, 105).  

Klinik ön tanının kısa sürede doğrulanması ve sürveyans sisteminin 

kalitesinin arttırılması amacıyla, hızlı ve güvenilir sonuç veren testler olarak 

çeşitli moleküler teknikler geliştirilmiştir. Daha çok PCR temelli olan bu 

yöntemlerin yüksek duyarlılığa sahip olması, hızlı sonuç vermesi ve canlı virusa 

gerek duyulmaması, kullanımlarının yaygınlaşmasına neden olmuştur. Yapılan 

çalışmalarda genellikle standart İnfluenza virus tanı tekniklerinden daha duyarlı 

bulunan PCR yöntemleri ile İnfluenza virus tespitinin yanı sıra, tip ve alttip 

ayrımı da yapılabilmekte ve laboratuvar koşullarına bağlı olarak multipleks PCR, 

nested PCR, real time RT-PCR vb. şeklinde uygulanabilmektedir (29). 

Sürveyans ve referans laboratuvarlarında, antijenik varyantların analizi 

için hücre kültüründe veya embriyonlu yumurtada virus izolasyonu 
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gerekmektedir. Bu nedenle moleküler teknikler hızlı ve duyarlı testler olmalarıyla 

birlikte, söz konusu laboratuvarlarda yeterli olmamaktadır. Bu nedenle standart 

yöntemlerle moleküler tekniklerin birbirlerinin tamamlayıcısı şeklinde 

uygulanmaları, İnfluenza virus tanısının duyarlılığının ve özgüllüğünün 

arttırılmasına katkıda bulunacaktır (68, 105). 

Gerek tanı laboratuvarları gerekse referans laboratuvarları olsun, her 

merkez İnfluenza virusların tanısı için kendi koşul ve amacına uygun 

laboratuvar metotları seçip, bu metotların kalite kontrollerini gerçekleştirmeli ve 

belli standartları oluşturarak laboratuvar düzenini sağlamalıdır (105).   

Günümüzde, ülkemizde dolaşımda bulunan İnfluenza virus tiplerinin 

tayinini sağlayan tekniklerin doğru seçimi ve uygulanması, tüm dünyada olduğu 

gibi önem kazanmıştır. Çalışmamızda İnfluenza virusların tanısında kullanılan 

hücre kültürü, real time RT-PCR, in-house PCR ve hızlı testlerin 

duyarlılık/özgüllüklerinin değerlendirilmesi ve birbirleri ile karşılaştırılması 

hedeflenmiş, aynı zamanda izole edilen İnfluenza A suşlarının alttip ve antijenik 

tip tayini yapılmaya çalışılmıştır. Bu şekilde, son dönemde önem kazanan viral 

patojenlerden biri olan İnfluenza virus sürveyansının kalitesinin arttırılmasına 

katkıda bulunabilecek laboratuvar bulgularına ulaşılması amaçlanmıştır.  

Standardizasyonun tam olarak oluşturulduğu laboratuvar koşullarında 

gerçekleştirilen virolojik sürveyans ile, Türkiye’de dolaşımda bulunan İnfluenza 

virus tip/alttiplerinin özellikleri belirlenip, bu suşların yıllık aşı kombinasyonu ile 

uygunluğunun saptanması mümkün olacaktır.       
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. TARİHÇE 
Yüksek derecede bulaşıcı bir akut solunum yolu hastalığı olarak bilinen 

grip, eski çağlardan beri insanları etkilemektedir. İlk olarak M.Ö. 412’de Hipokrat 

tarafından kaydedilen epidemi sonrasında, orta çağda birçok salgın tarif 

edilmiştir. Noble tarafından toplanan 1500 yılından 1800 yılına kadar olan 

döneme ait verilerde, epidemilerin göreceli olarak sıklıkla ama düzenli olmayan 

aralıklarla görüldüğü ve hastalığın düzensiz zaman dilimleriyle kaybolduğu 

belirlenmiştir. Ayrıca epidemilerin şiddetinde farklılıklar olduğu, genellikle 

yaşlılarda ölümcül seyrettiği ve bazı epidemilerin süratle yayıldığı (Asya’dan 

başlayıp bütün Rusya’ya yayılan 1781 ve 1830 epidemilerinde olduğu gibi) 

saptanmıştır. Geçmiş salgınlarla ilgili olan bu bilgiler, günümüzdeki grip 

salgınlarıyla benzerlikler göstermektedir. Günümüzdeki  epidemiler de, genel 

olarak öncellikle Uzak Doğu Asya’da  görülmekte ve duyarlı kişilerde yüksek 

morbidite oranına neden olmaktadır (114).   

İnfluenza virusu yüzyıllardır büyük kayıplara yol açmakla beraber neden 

olduğu epidemilerden en önemlisi, 1918-1919’da meydana gelen ve İspanya 

gribi olarak adlandırılmasına rağmen sadece İspanya’da  değil, bütün dünyada 

20-40 milyon kadar insanın ölümüne yol açan grip pandemisidir. Amerika 

Birleşik Devletleri ordusunun %80’i bu grip salgınında kaybedilmiş, Avrupa’da 

askeri birliklerin çoğu bu salgından ciddi biçimde zarar görmüştür. 1918-1919 

pandemisinin neden olduğu zarar ve kayıplar, grip etkenine yönelik 

araştırmaların hızlandırılmasına neden olmuştur (82, 114). 1920’li yılların 

sonlarında  Richard E.Shope, olası grip etkeni olarak filtre edilmiş mukus 

salgısından elde ettiği domuz İnfluenza virusunun insana geçebileceğini 

göstermiş, 1933’de ise Londra’daki Ulusal Tıp Araştırma Enstitüsü’nden Wilson 

Smith ve Sir Patrick Laidlaw İnfluenza virusunu  izole etmeyi başarmışlardır (75, 

114). 

Geriye dönük seroepidemiyolojik analizler, 1889-1890 yıllarında 

insanlarda görülen grip epidemisinin, daha çok günümüzdeki Asya H2N2 

suşlarına benzer bir virus tarafından meydana getirildiğine işaret etmektedir. 

1990 epidemisinin ise, 1968 pandemik virusu olan H3N2/A/Hong Kong-like 
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virusunun hemaglütinini ve A/Equine/Miami/1/63 suşunun ise nöraminidazı ile 

benzerlikler gösteren bir virus tarafından meydana getirilmiş olabileceği 

belirtilmiştir. 1918-1919 pandemisinin, domuzdaki benzer bir H1N1 virusu ile 

meydana geldiği düşünülmektedir. Bununla ilgili seroepidemiyolojik bilgiler, 

pandeminin pik yaptığı dönemde ölen insanların akciğer dokusundan elde 

edilen İnfluenza virus RNA’sının sekans analizi ile desteklenmiştir (82, 99). 

İnsan İnfluenza virusunun 1933’deki ilk izolasyonundan sonra, büyük antijenik 

şiftler meydana geldiği belirlenmiştir. Buna göre 1957’de H1N1 yerine H2N2 

(Asya gribi) alttipi geçmiş, 1968’de H3N2 Hong Kong virusu identifiye edilmiş, 

1977’de ise H1N1 virusu   tekrar ortaya çıkmıştır (66, 114) ( Tablo 2-1).  

 Tablo 2-1: İnfluenza A antijenik şift ve pandemileri 

İnfluenza A antijenik şift ve pandemileri 

Sene Alttip Prototip suş 

1947 H1N1 A/FM1/47 

1957 (Asian flu) H2N2 A/Singapore/57 

1968 (Hong Kong flu) H3N2 A/Hong Kong/68 

1977 H1N1 A/USSR/77 

       

2.2. SINIFLANDIRMA 
Orthomyxoviridae ailesi İnfluenza A, İnfluenza B, İnfluenza C cinsleri ile 

Thogoto ve Dhori virusları kapsayan Thogotovirus cinsi olmak üzere, dört 

cinsten meydana gelir; Orthomyxoviruslar segmentli, lineer ve negatif polariteli  

tek zincirli RNA içerirler. RNA segmentinin sayısı, cinsler arasında farklılık 

gösterir. Bu sayı İnfluenza A ve B’de sekiz, İnfluenza C ve Dhori virusta yedi, 

Thogoto virusta ise altıdır. İnfluenza A ve B,  hemaglütinin (HA) ve nöraminidaz 

(NA) aktivitesine sahiptir; İnfluenza C’de  ise NA bulunmamakla beraber hem 

HA, hem de esteraz aktivisine sahip hemaglutinin–esteraz füzyon proteini (HEF) 

vardır (20). 

İnfluenza A virusu, HA ve NA moleküllerinin antijenik özellikleri esas 

alınarak alttiplere ayrılmış ve sınıflandırılmıştır. Günümüzde 2004 yılında 
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saptanan HA alttipi ile birlikte, toplam 16 HA  ve 9 NA alttipi tanımlanmıştır (20, 

33) (Tablo 2-2).  

Tablo 2-2: İnfluenza A virusunun HA ve NA alttipleri  (Fields Virology, 4th ed, Knipe & 
Howley, eds, Lippincott Williams & Wilkins) 

Yeni saptanan bir İnfluenza virusunun adlandırılması virus tipi, konak orijini 

(insan hariç), coğrafik izolasyon bölgesi, suş numarası ve yılı belirtilerek yapılır. 

Örneğin Memphis,Tennesse’de bir yaban ördeğinden 1995 yılında izole edilen 

123 nolu H3N8 tip A virusu; 

A/yabanördeği/Memphis/123/95 (H3N8) olarak adlandırılır. 

Şimdiye kadar  İnfluenza B ve C virusları için alttip tanımlanmamıştır 

(114).  

 

Alttip İnsan Domuz
İlk bulunduğu tür

At Kuş 
Hemaglütinin 

Nöraminidaz 
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2.3. MORFOLOJİ VE GENOM YAPISI: 
İnfluenza virusunun embriyonlu yumurta  veya hücre kültüründe 

üretilmesi ile edilen ve negatif boyayla boyanmış  preparatları  elektron 

mikroskobuyla incelendiği zaman, yaklaşık 120 nm çapında ve  yuvarlak 

partiküller olarak görüldükleri bildirilmiştir. İnsan ve diğer türlerden ilk izole 

edilen İnfluenza virusunun aksine, kültürde tek pasajdan sonra elde edilen virus 

daha fazla morfolojik çeşitlilik göstermektedir. Kuşlardan izole edilen primer 

İnfluenza virusunun morfolojisi incelendiğinde farklı boyutlarda, uzun, filamentöz 

veya şekilsiz olmakla beraber bazı suşların baskın olarak yuvarlak formda 

olduğu gözlemlenmiştir. İnfluenza viruslarının morfolojik özellikleri genetik 

olarak belirlenmekle birlikte, hücre kültürü veya embriyonlu yumurta 

pasajlarında genellikle yuvarlak morfoloji baskın olarak görülmektedir. Morfolojik 

farklılığın oluşmasında HA ve nükleoprotein (NP) genlerinin de katkısının 

olmasıyla beraber, matriks (M) geni başlıca belirleyici gen olarak gözükmektedir 

(114).   
İnfluenza viriyonunun en göze çarpan özelliği, yüzeyinden dışarıya doğru 

ışınsal olarak dizilmiş uzantılardır (Şekil 2-1). İnfluenza tip A ve B viruslarının 

yapısının benzer olmasına rağmen, İnfluenza C virusunun yüzey glikoprotein 

modeli farklılık gösterir. İnfluenza C virusları, hem  HA hem de esteraz 

aktivitesine sahip  sadece tek bir yüzey uzantısına (HEF) sahiptir. İnfluenza A 

ve B viruslarının yüzeyinde yer alan HA  uzantısı elektron mikroskobunda 

yuvarlak biçimde,  NA uzantısı ise mantar biçiminde görülür. HA ve NA 

glikoproteinleri konak hücre plazma membranından oluşmuş lipid bir zarfa, 

hidrofobik aminoasitlerin kısa dizileri ile bağlıdır. Lipid zarf içinde,  yapısal 

fonksiyonda rol oynadığı düşünülen M proteini bulunmaktadır. M2 proteini 

İnfluenza A ve C viruslarında az miktarda bulunur, İnfluenza B virusunda ise hiç 

bulunmaz.  Matriks iskeleti içinde RNA replikasyonu ve transkripsiyonundan 

sorumlu üç büyük polimeraz proteini [bazik protein 1 (PB1), bazik protein 2 

(PB2) ve asidik protein (PA)] ve nükleokapsid protein ile ilişkili olan  sekiz tek 

zincirli, negatif polariteli  RNA molekülü bulunmaktadır. Virus tarafından 

sentezlenen yapısal olmayan 1 ve 2 proteinleri (non-structual, NS1 ve NS2), 

virusla infekte hücrelerde bulunur (108, 114).   
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İnfluenza C virusunun yedi RNA segmenti vardır ve yalnız bir yüzey 

glikoproteini içerir. Tickborne viruslar (Dhori ve Thogoto) yapı olarak 

Orthomyxoviruslara benzer ve altı ya da yedi RNA segmentine sahiptirler. Bu 

virusların  henüz taksonomik sınıflandırılması yapılmamıştır (21, 114).  

 

                                                           

                                                           
                           
                                                                        
 
 
 
 
 
                                                            b 

a                                                                b 

Şekil 2-1: a-İnfluenza virusunun yapısal şekli b-İnfluenza virusunun elektron 
mikroskobundaki görüntüsü 

                                                       

2.4. GENOM ORGANİZASYONU VE KODLANAN PROTEİNLER  
İnfluenza virus genomunun yapısının anlaşılmasındaki en önemli aşama, 

poliakrilamid jel üzerinde viriyon RNA’sının elektroforetik ayrımıyla 

gerçekleştirilmiştir (54). 

İnfluenza A virusu için gen düzeni şöyledir; RNA segment bir PB2’yi, 

segment iki PB1’i, segment üç PA‘ı, segment dört HA’i, segment beş NP’i, 

segment altı NA’ı, segment yedi M’i, segment sekiz ise NS1 ile NS2’yi kodlar 

(Tablo 2-3). İnfluenza A virusunun PR/8/34 suşunun nükleotid sekansının 

tamamı ve diğer alttiplerin RNA segmentlerinin birçoğu, 1982’de tanımlanmıştır. 

Bugün  İnfluenza A, B viruslarının birçoğunun ve bir İnfluenza C suşunun 

nükleotid sekanslarının tamamı bilinmektedir. İnfluenza A virusunun PR/8/34 

suşu, 13,588 nukleotid içermektedir (54).  
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       Tablo 2-3: İnfluenza virus proteinleri ve işlevleri 

Segment: Boyut(nt) Polipeptit(ler) Fonksiyon 

1 2341 PB2   Transkriptaz: bağlama 

2 2341 PB1 Transkriptaz: uzama 

3 2233 PA 
Transkriptaz: proteaz aktivitesi 

(?) 

4 1778 HA Hemaglütinin:virusun tutunması 

5 1565 NP 

Nükleoprotein: RNA bağlanması; 

transkriptaz kompleksinin bir 

parçası; vRNA’nın 

nüklear/sitoplazmik transportu 

6 1413 NA Nöraminidaz: virusun salınımı 

M1 
Matriks protein:viriyonun majör 

yapıtaşı 
7 1027 

M2 
Matriks protein: İntegral membran 

proteini - iyon kanalı 

NS1 

Yapısal olmayan protein: 

nukleusta; hücresel RNA 

transportunun inhibisyonu. Anti-

interferon protein. 8 890 

NS2 

Yapısal olmayan protein:  

nükleus+sitoplazmada ;M1 ile 

etkileşim 
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2.4.1 POLİPEPTİTLER: 
İnfluenza   A virusu sekiz yapısal, bir yapısal olmayan; İnfluenza B virusu  

dokuz yapısal, iki yapısal olmayan; İnfluenza C virusu ise altı yapısal, üç yapısal 

olmayan proteine sahiptir (20, 54). 

2.4.1.1. POLİMERAZ PROTEİNLERİ  
En büyük üç RNA segmenti PB1 (96,000), PB2 (87,000) ve PA (85,000) 

proteinlerini kodlar. Bu proteinler izoelektrik jelde göç özelliklerine göre, bazik 

protein (PB1 ve PB2) ve  asidik protein (PA) olarak adlandırılırlar [3(125)]. PB1 

ve PB2 proteinleri, boyutlarından dolayı çok benzerdir (54). 

 Bu üç polimeraz proteini, hücrelerin nukleusunda ve sitoplazmasında 

normal immünopresipitasyon tamponlarla kesilmeye büyük direnç gösteren bir 

kompleks form (PB1-PB2 ya da PA-PB1-PB2 formu) oluşturur (114). PB1 

proteini  yeni sentezlenen viral RNA’nın (vRNA) uzaması ve işlevi için, PB2 

proteini ise mRNA sentezi için gereklidir. PA proteininin fonksiyonu ise tam 

olarak anlaşılamamıştır, ancak viral RNA replikasyonunda rol oynadığı 

düşünülmektedir (20). 

 Bu proteinlerin her biri, İnfluenza tip A virusunda yüksek derecede 

korunmuş yapılardır. İnfluenza B ve C virusları da, İnfluenza A virus proteazları 

ile homoloji gösteren üç proteazı kodlarlar (20,54).  

2.4.1.2. NÜKLEOKAPSİD (NP) PROTEİNİ 
Tipe spesifik antijenlerden biri olan NP, ribonükleoprotein (RNP)  

formunun oluşması için RNA ile etkileşen önemli bir yapısal proteindir. Bu 

protein İnfluenza A, B ve C virusu için özgüldür ve insanlarla farelerde İnfluenza 

virus alttiplerine karşı oluşan sitotoksik T lenfositlerin hedeflediği başlıca 

antijenik yapıdır (114).  

Elektron mikroskobuyla, purifiye NP’in 6,2x3,5 nm boyutlarında ve 

yuvarlak şekile sahip olduğu görülmüştür (20). NP, İnfluenza A virus RNA’sının 

5’inci segmenti tarafından kodlanır. 1565 nükleotid uzunluğunda olan bu protein 

arjinin açısından zengin olup, 498 aminoasit içermektedir (20).  

NP molekülleri sitoplazmada sentezlendikten sonra nükleusa taşınır ve 

orada birikir. İnfeksiyon esnasında  muhtemelen RNP’in bir komponenti olarak  
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sitoplazmaya geçer. Serbest NP’e,  vRNA’nın sentezi için ihtiyaç bulunmaktadır 

(20). 

İnfluenza B virus NP’i 560 aminoasit içerir ve İnfluenza A virusunun NP’i 

ile, %47 oranında homoloji gösterir. İnfluenza C virusunun NP’i ise 565 

aminoasit içerir ve İnfluenza A ile B viruslarının NP’i ile homoloji gösteren bir 

kaç bölgeye sahiptir (20). 

2.4.1.3. HEMAGLÜTİNİN (HA) PROTEİNİ  
HA, spesifik sialik asit reseptörlerine bağlanarak eritrositleri aglütine 

edebilme yeteneğinden dolayı bu isimle adlandırılmıştır. HA’in, İnfluenza 

virusun replikatif döngüsü boyunca bilinen üç rolü vardır. 

1-Hücre yüzeyindeki sialik asit reseptörlerine bağlanır, bu da virus partikülünün 

hücreye  tutunmasını sağlar.  

2-Virusun endositoz yoluyla alındıktan sonra membranının füzyona uğrayarak 

hücre sitoplazması içine penetrasyonundan sorumludur, bunun sonucunda viral 

nükleokapsid sitoplazma içinde serbest kalır. 

3-Nötralizan antikor oluşumuna neden olan önemli bir virus antijenidir. İnfluenza 

epidemileri, HA’in antijenik yapısındaki değişikliklerle ilgili olarak meydana gelir 

(54). 

RNA’nın dördüncü segmenti tarafından kodlanan HA, membrana bağlı 

ribozomlar üzerinde sentezlenmekte ve tek bir polipeptit (HA0) olarak, infekte 

hücrenin endoplazmik retikulumunun lümenine taşınmaktadır. HA glikoproteini, 

monomerlerin nonkovalent bağlarla bağlandığı bir homotrimerdir (Şekil 2-2). Bu 

glikoproteinin üç boyutlu yapısı incelendiğinde, bir baş ve fibröz sap olmak 

üzere iki farklı yapıdan oluştuğu görülmektedir. Baş kısmı tamamen  HA1 

proteininden meydana gelir ve üzerinde beş antijenik bölge bulunur (A-E 

bölgeleri). Reseptör bağlama bölgesi, yüksek antijenik varyasyon gösteren bu 

yapıyla çevrelenmiş olarak bulunur. Fibröz sap bölgesi, daha çok viral 

membranın proksimal kısmıyla ilişkilidir ve HA1 ile HA2  proteinlerinden meydana 

gelir (20). 

Virus suşuna, konak hücre tipine ve üreme koşullarına bağlı olarak HA, 

tek parça halinde ön form (HA0) olarak ya da birbirine disülfid bağlarla bağlı iki 

zincirden oluşan bölünmüş form halinde bulunmaktadır (HA1, Mr ~ 47,000; ve 
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HA2, Mr ~ 29,000). HA0 ön formunun kesilmesi ve HA1 ile HA2 formlarının 

oluşması, virusun infeksiyöz olabilmesi için ön koşuldur, bu yüzden bu olay 

patojenitede ve infeksiyonun yayılmasında oldukça belirleyicidir (54).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
 

Şekil 2-2: a-Hemaglütininin monomer yapısı      b-Hemaglütininin trimer yapısı 
 

HA reseptör bağlama bölgesi, molekülün distal kısmındaki her alt üniteye 

yerleşik halde bulunan ve antikorun ulaşamadığı cep biçiminde bir yapıdır. 

Konak hücrenin sialik asidine bağlanan bu yapı, alttipler arasında büyük ölçüde 

korunmuştur. İnsan İnfluenza virusları galaktoza α2,6 bağıyla bağlanan N-asetil 

sialik asit (NeuAcα2,6Gal) içeren konak hücre reseptörlerine, kanatlıların ve 

atların İnfluenza virusları ise daha çok galaktoza α2,3 bağıyla bağlanan N-asetil 

sialik asit ((NeuAcα2,3Gal) içeren konak hücre reseptörlerine tutunma özelliğine 

sahiptirler. Gliserol zincirinin C7 ve C8  bölgesindeki hidroksi grup ve N-asetil 

grup, HA tarafından tanınan bölgelerdir (20, 54).  

İnsan trakeasındaki epitel hücrelerin büyük oranda NeuAcα2,6Gal 

reseptörlerini, ördek sindirim sistemi ve trakeasının hücrelerinin ise daha çok 

NeuAcα2,3Gal reseptörlerini taşıdığı belirlenmiştir. İnsan ve kanatlıların 

İnfluenza viruslarına duyarlı olan domuzların, trakealarında her iki sialik asit 

reseptörünü de taşıdıkları, bu yüzden yeni epidemik ve pandemik virus 

suşlarının oluşmasında önemli bir ara konak oldukları bildirilmiştir (20, 108). 

 

  Resep bağl.  
Globüler baş 

Fibröz sap 

 
Resep böl. 

Büyük globül.

Proteaz kesme 
böl. 
Küçük globül 

Membran



 13

α2,3 ve α2,6 özgüllüğünü belirleyen bölgeler, HA alttipleri arasında  

farklılık gösterir. Örneğin insanda H3 alttipinin HA’inde bu bölge Leu226,  

kanatlıların H3 alttipinin HA’inde ise Gln226  olarak saptanmıştır (20, 108).  

İnfluenza B viruslarının HA’leri, NeuAcα2,6Gal içeren konak hücre 

reseptörlerine bağlanmaya eğilimlidirler (20). 

İnfluenza virus izolatlarının HA’lerinin üç boyutlu yapısı üzerinde, beş 

antijenik bölge bulunmaktadır. Bu beş antijenik bölgenin her birine karşı oluşan 

monoklonal antikorlar, virus infektivitesini nötralize eder (54). 

Hemaglütininin kesilmesi ve patojenite ile ilişkisi: 
Yukarıda da söylendiği gibi  HA0 öncüsünün kesilmesi ve HA1 ile HA2’nin 

oluşarak düşük pH formunun meydana gelmesi,  virus infektivitesi  için şarttır.  

 HA1 ve HA2 arasındaki kesilme bölgesi, HA’nin fibröz sap kısmının 

ortasında lokalize olmuştur. HA1’in karboksil ucu HA2 ile birleşme yerinden 

yaklaşık 2,2 nm ayrılarak, trimer yapının yüzeyine çıkar. Kesilme olayı sonrası 

önemli derecede konformasyonel değişikliğe uğrayan HA2’nin hidrofobik amino 

ucu ise, trimerik yapının içine gömülür. Endositotik veziküldeki düşük pH ortamı, 

hidrofobik füzyon peptidin aktive olmasına neden olmakta ve endozomal 

membranla, viral zarfın füzyonu gerçekleşmektedir  (20, 114) (Şekil 2-3). 

 Doğal infeksiyonlarda HA’in kesilme olayı, solunum yollarında bol 

miktarda bulunan hücresel proteazlar tarafından gerçekleştirilir. HA’in 

kesilmesinde, iki grup proteaz sorumlu gibi görülmektedir. Birinci grup, tek bir 

arjinin bölgesini tanıyan  ve plazmin, ”blood-clotting factor X-like” proteaz, Clara 

triptaz ve bakteriyal proteazlar gibi avirulan tip HA’leri kesebilen enzimleri içerir. 

İnvivo olarak identifiye edilen ikinci grupta ise, kesilme bölgesinde çok sayıda 

temel aminoasit içeren virulan tip HA‘leri kesen, intraselüler subtisilin ile ilişkili 

proteazlar, furin ve PC6 gibi enzimler bulunmaktadır (20).    

Tek bir arjinin bölgesi bulunan HA’ler hücre kültüründe ürerken 

kesilmezler, bu yüzden kültür ortamına eksojen kaynaklı bir tripsin ilavesi 

gerekmektedir. Kesilme sonrası bölgedeki temel aminoasitler iki enzim 

yardımıyla [proteaz ve karboksipeptidaz (tip B İnfluenza virusun eksopeptidazı)], 

kesilme bölgesinden kaybolurlar (20). 

Kesilme bölgesinin virusun virulansıyla ilgili olabileceği, avirulan suşların 

tek bir arjinin bölgesi içermesine karşın virulan suşların furin tanıma motifi 
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içerdikleri düşünülmektedir; kanatlıların İnfluenza viruslarıyla yapılan çalışmalar, 

bu fikri deneysel olarak desteklemektedir (54). Virulan H5 ve H7 İnfluenza 

viruslarının HA kesilme bölgesinde bulunan ve endojen proteazlarla intraselüler 

olarak kesilen çok sayıda temel aminoasit içerdiği, buna karşın avirulan 

kanatlıların İnfluenza viruslarıyla diğer türlerin İnfluenza A viruslarında, 

HA’lerinin kesilme bölgesinde temel aminoasitlerin seri halinde olmadığı ve bu 

tür proteazlarla kesilmesinin söz konusu olmadığı bildirilmiştir. Bununla beraber 

bazı avirulan H5 İnfluenza virus suşlarının, bir furin bölgesine sahip oldukları 

bilinmektedir. Bu avirulan H5 virus HA’lerinin kesilme bölgesinin yakınında bir 

oligosakkarid zincirinin bulunduğu, virulan H5 virus HA’lerinde ise bu 

oligosakkaridin olmadığı saptanmıştır (20, 47). 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
         Şekil 2-3: Hemaglütininin  düşük pH’daki formu 

 

2.4.1.4. NÖRAMİNİDAZ  (NA) PROTEİNİ: 
NA integral membran proteini, İnfluenza A ve B viruslarının tipe spesifik 

ikinci glikoproteinidir. Bu protein, enzimatik aktivite gösteren bir baş ve 

membrana tutunan bir sap bölgesinden oluşan bir homotetramerdir (114).  

NA, değişime uğrayan önemli bir antijenik yapı olmasının yanı sıra 

biyolojik aktiviteye (asetilnöraminil hidroliz) sahiptir ve  D-galaktoz veya  D-

galaktozamin ile terminal sialik asit arasındaki α-ketosidik asit bağın kesilmesini 

kataliz eder. NA’ın ayrıca virusun, solunum yolu sisteminde bulunan müsin 

tabakasından geçişini sağlayarak hedef hücreye ulaşmasına yardım ettiği 

düşünülmektedir (114).  

Viral membran 
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Bazı kuş NA’larının (N1-3, N5-9), HA gibi hemaglütinasyona neden olan 

reseptör bağlama özelliğine sahip olduğu bilinmekle beraber, bu  reseptör 

bağlama fonksiyonunun İnfluenza virusun yaşam siklusundaki önemi henüz 

açıklığa kavuşturulamamıştır (54). 

2.4.1.5. M1 PROTEİNİ:  
İnfluenza viruslarının, tipe spesifik  ve en fazla miktarda bulunan viriyon 

proteinleridir. Elektron mikroskobu çalışmaları, M1 proteininin viral zarfta 

kalınlaşmaya yol açarak lipid tabakayı değiştirdiğini göstermiştir. Sitoplazmada 

membran fraksiyonu ile ilişkili olarak bulunan bu protein, birçok lipid bağlama 

bölgesi bulundurmaktadır (20). 

Hem nukleusta hem de sitoplazmada lokalize olan M1 proteininin, RNA 

transkripsiyonunu inhibe ettiği bildirilmiştir. Böylece, yeni viral partiküllerin 

oluşmasının son aşamasını başlattığı düşünülmektedir (20). 

2.4.1.6. M2 PROTEİNİ :  
Virusla infekte hücre yüzeyinde bol miktarda salınan integral 

homotetramerik M2 proteini, aslında viriyonun en az miktarda bulunan 

bileşenlerinden biridir. Bu protein virus replikasyonu için zorunlu değildir; 

virusun zarfından arınması esnasında, protonların viriyona girişini sağlayan  

iyon kanalı benzeri bir fonksiyonu olduğu düşünülmektedir (20).                                        

2.5. REPLİKASYON  
İnfluenza  virus, negatif sarmallı bir RNA genomuna sahiptir. Replikasyon 

öncesi gerekli enzimlerin üretilmesi için, virusun önce pozitif polariteli mRNA 

oluşturması gerekmektedir (20, 85). 

Bir İnfluenza virusu, konak hücrenin glikoproteinleri veya glikolipidleri 

üzerinde bulunan sialik asit reseptörüne, HA (İnfluenza C viruslarında HEF) 

glikoproteinleri ile bağlanır. Bağlanmadan sonra, hücreye tutunmuş viriyon 

endositoza uğrar. Endositotik veziküldeki düşük pH ortamı, parçalanmış ve 

aktive olmuş HA’in üç boyutlu yapısında değişikliklere neden olur ve endozomal 

membranla, viral zarfın füzyonu gerçekleşir. Füzyonla, viriyon içeriği hücre 

sitoplazmasına salınır (20, 85).  
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Konak hücrede öncellikle, replikasyonda gerekli proteinlerin üretilmesi 

için transkripsiyon gerçekleşir. RNP konak hücre nukleusuna göç ettiğinde 

polimeraz kompleks (PA, PB ve PB2) hücresel RNA polimeraz II ile, primer 

mRNA transkripsiyonunu başlatır. Primer transkripsiyonda, “cap snatching” 

denen olay meydana gelir. Bu olayda viral endonükleaz (PB2),  RNA’nın 

5’metilguanozin ucundan başlayarak 10-13 nükleotidini keser. Daha sonra 

primer olarak bir viral transkriptaz olan PB1 proteinin transkripsiyonu gerçekleşir 

(20, 85).  

Sonuç olarak İnfluenza A ve B virusunda genomun sekiz segmentinin 

translasyonu sonucu, 10 protein kodlanır; HA, NA, PB1, PB2, nükleoprotein, 

PA, M1,M2 ve iki NS proteini. (85) 

Viral genomun replikasyonu, virus tarafından kodlanan aynı polimeraz 

proteinlerince tamamlanır. Diğer negatif sarmallı viruslar gibi, viral RNA 

sentezinden sorumlu kalıplar nükleoproteinler ile sarılı durumda kalırlar, sadece 

mRNA’lar tümüyle serbest kalır. HA, NA ve tip C için HEF proteinleri 

endoplazmik retikulumdaki (ER) translasyonlarından sonra, oligomerizasyona 

uğrayacakları yer olan ER lümeni içine taşınırlar. Proteinler ER (yüksek mannoz 

tip) içinde glikolize olur ve sonra kompleks  oligosakkarid içeriğini elde etmesi 

için golgi aparatında tekrar işlem görür (20).  

HA, NA ve M2 (İnfluenza B için NB proteini) proteinleri, plazma 

membranına birlikte göç ederler. Orada diğer matriks proteini (M1) ile biraraya 

gelirler ve sekiz RNA segmentinin de bölgeye gelmesiyle, tomurcuklanma işlemi 

başlar. Toplanma işleminin bitiş kısmının detayları hakkında az bilgi 

bulunmaktadır (85).  

İnfeksiyon periyodunda, sitoplazmada çok miktarda  M1 proteini 

bulunmuştur. Bununla birlikte sitoplazmik M1’in rolü bilinmemektedir. Ama  

viriyon içinde RNP ile  ilgili olduğu ve olasılıkla bir moleküler “tutkal” gibi 

davranarak RNP ve HA,NA veya M2 ile diğer yapıları  bir arada tuttuğu 

sanılmaktadır. Sonuç olarak NA, membran üzerindeki sialik asit reseptörlerini 

yıkar ve virus, tomurcuklanma yoluyla hücreyi terk eder (20, 85) (Şekil 2-4). 
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Şekil 2-4: İnfluenza virusunun replikasyonu ve hücreden tomurcuklanması 

 

2.6. İNFLUENZA VİRUSUN GENETİĞİ 
a-Mutasyon sıklığı: Tek bir nükleotid için İnfluenza A virusun HA ve NA 

genlerinde mutasyon sıklığı, yaklaşık her  replikasyonda 105,5 oranında 

görülmektedir. Bu oran, antijenik drifte maruz kalmayan Paramyxovirus ve 

Rabdovirus yüzey glikoproteinlerindekine benzer bir orandır. Bu da, doğadaki 

İnfluenza virus suşlarında görülen hızlı evolüsyonun, tek başına yüksek 

mutasyon oranıyla açıklanamayacağını göstermektedir (114).  

İnfluenza A virus mutasyon oranının, bakteriyel DNA’da görülenden daha 

yüksek olduğu bildirilmiştir. Ayrıca İnfluenza ve diğer hayvan RNA viruslarının 

RNA polimerazının DNA polimerazdan daha az işlevsel olduğu ve “onarım” 

mekanizmasıyla düzeltme yeteneğinin olmadığı düşünülmektedir (114). 

 

Nükleus

 Sitoplazma 
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 İnfluenza A viruslarının diğer RNA viruslarından mutasyonel açıdan farkı 

olmamasına rağmen mutasyon, doğal olarak meydana gelen varyantlar için 

geniş bir kaynak sağlayacak sıklıkta meydana gelmektedir (114). 
b-Genetik Reassortment: İki İnfluenza A virus arasındaki RNA segmenti 

alışverişi, ilk olarak 1949’da ortaya konmuştur. İnfluenza A,B ve C viruslarının 

yüksek sıklıkta reassortment özellik göstermelerine rağmen, bu tipler arasında 

gen alışverişi henüz gözlemlenmemiştir. İnfluenza virusları arasındaki genetik 

etkileşim kırılma, DNA değişimi ve ligasyon gibi yöntemlerden farklılık gösterir. 

Bunların yerine iki virus arasındaki RNA segmentlerinin değişimi, genetik 

reassortment yoluyla meydana gelir. Isıya duyarlı mutantlar kullanılarak, sekiz 

farklı reassortment grup tanımlanmıştır (114). 

c-Rekombinasyon:İnfluenza viruslar arasında, klasik rekombinasyon 

yoluyla iki farklı parental virusdan gelen genetik materyali içeren RNA 

segmentinin meydana gelmesi nadirdir. Bir İnfluenza A virusunun NP proteinini 

kodlayan genin, iki parental NP genleri arasında intracistronic rekombinasyonla 

meydana geldiği bildirilmiştir (114). 

 Viral RNA segmentinin mozaik bir yapısı vardır ve bu RNA klasik 

rekombinasyondan ziyade, polimerazın bir segmentten diğerine atlamasıyla 

oluşmaktadır. Bir İnfluenza A virus suşunun HA geninin, konak hücrenin 28S 

ribozomal RNA’sıyla ilişkili olan 54 nükleotidlik bir insersiyon içerdiği 

gösterilmiştir. Bunun tahminen, polimerazın atlama mekanizmasıyla meydana 

gelmiş olduğu düşünülmektedir (114).  

2.7. ÜREME 
İnfluenza virusları, embriyonlu tavuk yumurtalarında ve çeşitli primer 

hücre kültürü sistemlerinde üreyebilirler. Virus ilk olarak embriyonlu yumurtada 

üretilmiştir. Embriyonlu yumurtada üretim çok miktarda virus elde edilmesine 

imkan verdiğinden, günümüzde aşı üretimi ve laboratuvar çalışmalarında yaygın 

olarak kullanılmaktadır (105).  

Son zamanlarda insandan alınan örneklerde İnfluenza virusun primer 

izolasyonu için, genellikle hücrekültürü sistemleri (primer maymun böbrek 

hücresi ve Madin–Darby köpek böbrek hücresi) kullanılmaktadır. İnsan 

İnfluenza A virus suşlarının bir kısmı, kanatlıların İnfluenza viruslarının ise çoğu 
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direkt olarak embriyonlu yumurtaların allontoik boşluğundan bol miktarda izole 

edilebilir. Bazı  İnfluenza A ve B virusların allontoik boşlukta verimli bir şekilde 

çoğalması için,  amniyotik boşluğa adapte edildikten sonra allontoik boşluğa 

inoküle edilmesi gerekmektedir. Bu sistemlerde virus replikasyonu,  kültür 

sıvısında üremenin göstergesi olarak kabul edilen eritrositleri aglütine etme 

özelliğiyle tespit edilir. Yumurtalardaki birinci pasajda bazı İnfluenza viruslar, 

kobay eritrositlerini tavuk eritrositlerinden daha yüksek titrede aglütine eder 

(105, 114). 

İnfluenza virusları sitopatolojiye neden olarak replike olurlar ve maymun, 

dana, hamster böbrek hücreleri ve insan solunum epiteli gibi primer hücre 

kültürlerinde plaklar oluştururlar. Deneysel olarak İnfluenza viruslarının, tripsin 

varlığı olmaksızın tavuk embriyo fibroblastlarında  plaklar oluşturdukları 

bildirilmiştir (114). 

İnfluenza virus çalışmaları için, primer organ kültürleri de 

kullanılmaktadır. Ayrıca Afrika yeşil maymun böbrek hücreleri (Vero), birçok 

İnfluenza A ve B virusunun replikasyonu için uygundur (83, 105,114)  

2.8. EPİDEMİYOLOJİ 
Düzensiz aralıklarla meydana gelen ve özellikle duyarlı kişilerin ölümüne 

yol açan epidemilerin, öncelikli olarak Asya’dan yayıldığı düşünülmektedir. Bir 

toplumda lokalize olarak meydana gelen epidemiler birden başlamaları, iki-üç 

hafta içinde pik yapmaları ve toplam beş-sekiz hafta sürmeleriyle 

karakterizedirler (54).  

Okul çocuklarının, virusun toplum içine yayılmasında önemli rolü olduğu 

düşünülmektedir. Okul ve işe gidememe, pnömoni ile gribin diğer 

komplikasyonlarından dolayı hastaneye yatış ve ölüm gibi olgular, genellikle 

grip epidemisi esnasında pik yapar. Pandemi araları boyunca meydana gelen 

epidemilerin boyutu çok değişkenlik gösterir, fakat genellikle yeni bir virus alttipi 

meydana geldiği zaman daha büyük salgınlar görülür (35, 54).   

Pandemik grip birkaç kıtada görülür ve yaş gruplarının çoğunu etkiler. 

Uzmanlar geçen yüzyılda, en azından üç gerçek grip pandemisi olduğu 

konusunda hem fikirdirler; 1918 İspanya gribi (A/H1N1), 1957 Asya gribi 

(A/H2N2) ve 1968 Hong Kong gribi (A/H3N2) (47, 54). 
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1977’den beri İnfluenza B virusu ile birlikte İnfluenza A virusunun iki 

alttipinin, eş zamanlı sirkülasyonu söz konusudur. İnfluenza A (H3N2) virusunun 

1968’deki pandemik formla ortaya çıkışından beri varlığını sürdürmesinin yanı 

sıra, İnfluenza B virusu da ilk  izole edildiği 1940’tan beri dolaşımda 

görülmektedir. İnfluenza A virusun H1N1 alttipi ise, 1977’den beri H3N2 alttipi 

ile birlikte dolaşımdadır. Grip sezonu boyunca bu üç grup virusunun prevalansı, 

ülke içinde, ülkeler ve kıtalar arasında, coğrafik ve  zamansal açıdan değişebilir 

(54).  

           Genellikle İnfluenza viruslarının başlıca öksürme, hapşırma, konuşma 

yoluyla salınan virus yüklü solunum sekresyon damlacıkları ile yayıldığı kabul 

edilmekle birlikte, direkt bulaşın da söz konusu olduğu bildirilmiştir (54, 114).  

İnfluenza virusunun inkübasyon periyodu, görece olarak kısadır ( bir-dört 

gün). İnfeksiyonun epidemi veya pandemilerde  birçok kişide eşzamanlı olarak 

başlaması, tek bir infekte kişinin çok sayıda duyarlı kişiye virusu 

bulaştırabileceğini göstermektedir (20). 

 Nisbeten belli bir epidemik sırayı takip eden İnfluenza virusların antijenik 

varyasyonlarının ve son epidemiyolojik özelliklerinin ortaya konduğu bölgesel ve 

dünya çapındaki sürveyans bulguları, her başarılı antijenik varyantın, dolaşımda 

olan bir önceki virusun yerine geldiğini göstermektedir. İnfluenza virus 

aktivitesinin mevsimsel özelliği Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya’daki ılımlı iklime 

sahip çoğu ülkede iyi gözlemlenmiştir. Bu ülkelerde grip epidemisinin, genellikle 

Aralık-Mart aylarında meydana geldiği belirlenmiştir. Tropikal ve subtropikal 

iklimlerde daha az incelenmiş olmakla beraber, İnfluenza viruslarının yıl 

boyunca izole edilebileceği ve aktivitenin genellikle yaz aylarında pik yaptığı 

ortaya konmuştur (20, 114).  

 İnfluenza viruslar solunum yolu virusları arasında, önemli derecede 

antijenik varyasyon gösteren tek virustur. İnfluenza virusunun her iki yüzey 

antijeni de, “drift” ve “şift” denilen iki tip antijenik  varyasyona uğrar.Antijenik 

drift, İnfluenza A ve B viruslarında görülen HA ve NA’daki küçük değişiklikleri 

kapsar. Antijenik şift ise sadece İnfluenza A virusunda meydana gelir ve gen 

segmentinin yer değiştirmesiyle oluşan büyük antijenik değişiklikleri içerir 

(20,114). 
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2.8.1. ANTİJENİK DRİFT 
Antijenik drift varyantları, pandemi aralarında meydana gelen dönemsel 

epidemilerden sorumludur. Bu şekilde iki-beş yıllık aralıklarla ortaya çıkan ve 

baskın hale geçen İnfluenza A ve B virus antijenik varyantları, insanlarda grip 

salgınlarına neden olmaktadır (20).  

 Filogenetik analizler, insan İnfluenza A ve B viruslarının HA genlerinin 

izolasyon tarihleri ve evrim ağacındaki dizililişleri arasında, düzenli bir ilişkinin 

olduğunu göstermektedir.  İnsan İnfluenza A H1N1 ve H3N2 viruslarının HA’leri 

aynı hızda evrim geçirmekte ise de, İnfluenza B’nin HA’i daha yavaş değişim 

geçirmektedir. Epidemiye neden olan başlıca insan İnfluenza A virusları 

arasında yapılan incelemelerde, bu viruslar arasındaki değişikliklerin en az iki 

antijenik bölgede  meydana geldiği belirlenmiştir (20).  

Üç boyutlu yapısı ortaya konan HA, karşılaştırmalı sekans analizi ile 

incelenmiş ve HA1’in beş antijenik  (A-E) bölgesi tarif edilmiştir. Antijenik drift, 

HA’inin distal membran kısmında bulunan, A’ dan E’ ye kadar olan antijenik 

bölgelerindeki aminoasitlerde bir seri nokta mutasyonun birikmesiyle meydana 

gelir. Bu değişiklikler, önceki infeksiyonlarla oluşturulan antikorların 

bağlanmasını engeller ve virus konağı infekte eder (114).  

Antijenik drift esnasında, HA ve NA’ın aminoasitlerinin  dizilişinde, <%1 

oranında varyasyon meydana gelmaktedir (20). Yeni bir antijenik tipin ortaya 

çıkmasından sonra izolatlar arasındaki antijenik farklılıklar, gelincik (Mustela 

spp) antiserumu kullanılarak tespit edilebilmektedir. Antikorlar insan ve diğer 

memeli İnfluenza A virus mutantlarının seleksiyonunda rol oynarken, İnfluenza 

B ve C virusları ile kanatlıların İnfluenza A virus varyantlarının ortaya çıkışında 

etkili değildirler (20,114).  

Antijenik drift, İnfluenza virusların NA’larında da meydana gelir ve 

aminoasit sekanslarında farklılığa yol açar. İnsan İnfluenza viruslarının 

NA’larındaki antijenik drift mekanizmasının, HA’dekine benzer şekilde olduğu 

düşünülmektedir (20).     

2.8.2. ANTİJENİK ŞİFT 
İkinci antijenik varyasyon tipi olan antijenik şift, sadece İnfluenza A 

viruslarında meydana gelir ve daha büyük antijenik değişikliklere neden olur. 
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Antijenik şift, önceden dolaşımda bulunan izolatlardan immünolojik olarak 

farklı olan ve yeni bir HA’e ya da HA ile NA’a sahip yeni bir alttip İnfluenza 

virusunun, insan populasyonunda görülmesidir. Antijenik şift meydana geldiği 

zaman, yeni suşun HA’inin daha önce dolaşımda olan suşların ilgili 

proteinlerinden, aminoasit seviyesinde %20-50 oranında değişiklik gösterdiği 

düşünülmektedir. Antijenik şiftler, düzensiz olarak ve önceden saptanamayan 

aralıklarla  meydana gelen pandemilerden sorumludur (20). Şekil 2-5’te, şimdiye 

kadar tespit edilen antijenik şiftler özetlenmektedir.       
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Şekil 2-5: İnfluenza A virusunun evrimi ve antijenik şiftler (Fields Virology, 4th ed, 
Knipe & Howley, eds, Lippincott Williams & Wilkins) 
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  Filogenetik bulgular, insanlarda yeni pandemik suşların, direkt transfer 

yoluyla geçtiğini ya da dolaşımda olan insan İnfluenza viruslarının kanatlıların 

İnfluenza viruslarıyla gen alışverişi yapması sonucu ortaya çıktığını işaret 

etmektedir. 1957’ deki H2N2 Asya suşunun HA, NA ve PB1 genlerinin 

kanatlıların virusundan,  kalan diğer beş geninin ise insan H1N1 suşundan 

gelerek oluştuğu ortaya konmuştur (114). 

Son zamanlarda Asya’da H9N2 ve H5N1 İnfluenza virus suşlarının 

insana geçişinin gerçekleşmesi, insanlarda yeni pandemik virusların bir memeli 

veya kanatlının virusunun direkt geçişiyle de ortaya çıkabileceğini göstermiştir. 

Bu konudaki filogenetik veriler, 1918’deki İspanya gribinin bu şekilde meydana 

geldiğine işaret etmektedir (82,99,114). 

Yapılan çeşitli çalışmalarda insan ve domuz İnfluenza virusları genetik 

olarak identik bulunmuş ve domuz İnfluenza viruslarının insanlara belirli zaman 

aralıklarıyla taşınmasının da, sanıldığından daha sık olduğu gösterilmiştir (114).  

Pandemik virusların ortaya çıkışının üçüncü olası yolu ise yıllarca 

epidemiye yol açan, daha sonra saklı kalan ve pandemi zamanına kadar 

değişmeyen virusların etken olmasıdır. Rus İnfluenza H1N1 virusunun ortaya 

çıkışı da, bu teoriyi desteklemektedir. 1977 mayısında Kuzey Çin, Anshan’da 

görülen ve 1950’de insan grip epidemisine neden olan virus ile genetik olarak 

tamamen identik olan bu virus, sonradan dünyanın geri kalanına da yayılmıştır. 

Söz konusu H1N1 virusunun 27 yıl boyunca  görülmemesi, doğada donmuş 

olarak veya bir hayvan rezervuarında korunduğu ya da hayvan/insan genetik 

materyelinde tespit edilemeyen bir formda integre olarak tutulduğu şeklinde 

yorumlanmaktadır. Bu teorilerden en güçlü olanı, H1N1 virusunun soğukta 

donmuş olarak bulunan bir kaynaktan, 1977’de tekrar insana geçişidir (114). 

 Bu bilgilerin ışığında, pandemik İnfluenza viruslarının ortaya çıkışında 

birkaç olası yol olduğu ve tüm İnfluenza virus genlerinin ilk kaynağını su 

kuşlarından aldıkları, insana adaptasyonu sürecinde çok sayıda mutasyon ve 

gen alışverişinin meydana geldiği anlaşılmaktadır (54). 

2.8.3. KANATLILARIN İNFLUENZA VİRUSU 
Son zamanlarda ortaya çıkan ve yeniden önem kazanan 

mikroorganizmalar arasında, İnfluenza virusları öne çıkmaya başlamıştır. 



 25

Kanatlıların İnfluenza virusları, hayvan ve insan sağlığını ciddi anlamda tehdit 

eden viruslar olarak tüm dünyada endişeye neden olmaktadırlar. Son 10 yılda  

kanatlıların İnfluenza viruslarının, özellikle H5N1 olmak üzere, yüksek patojenik 

suşları kuşlardan insana tür bariyerini aşmayı başarmışlar, insanlarda yüksek 

derecede morbidite ve mortaliteye neden olmuşlardır (47). 

Kanatlı hayvanları infekte eden İnfluenza A virusları, yaptıkları infeksiyon 

şiddetine göre başlıca iki gruba ayrılırlar; kuş sürülerinde %100 ölüme neden 

olan yüksek derecede patojen İnfluenza virusları (Highly Pathogenic Avian 

İnfluenza, HPAI)  ve daha çok yumurta üretimini etkileyip, orta şiddette solunum 

infeksiyonlarına neden olan düşük derecede patojen İnfluenza virusları (Low 

Pathogenic Avian İnfluenza, LPAI) (108).  

Bilindiği gibi İnfluenza virus partikülünün infeksiyöz olabilmesi için, önce 

HA0 glikoproteininin konak hücre proteazlarıyla kesilerek HA1 ve HA2 protein 

formlarının meydana gelmesi gerekmektedir. LPAI virusların HA0 proteini, ancak 

tripsin ve tripsin benzeri konak enzimleri ile kesilir. Bu kesilme, konağın sözü 

edilen enzimlerinin olduğu solunum ve sindirim kanallarında meydana 

gelmektedir. Virulansı yüksek virusların HA’i ise, konağın vücudunun tüm doku 

ve organlarında bulunan enzimlerle kesilebilmektedir. Bu özellik virusların, 

hayvanların tüm organlarında replike olmasını sağlar, böylece kuşlar vital organ 

ve dokuların hasara uğramasıyla ölür (108). 

HPAI ve LPAI viruslarının HA0 kesilme bölgelerindeki aminoasit 

sekansları karşılaştırıldığında LPAI virusların bu bölgede sadece iki temel 

aminoasite, HPAI virusların ise bu bölgede tekrarlanan çok sayıda temel 

aminoasite sahip oldukları görülmüştür. Çok sayıda farklı aminoasitlerin varlığı 

çeşitli proteazlarca tanınmayı sağlamakta, bu da HPAI suşlarının yüksek 

virulansını açıklamaktadır (108). 

1997’de  meydana gelen ilk kuş gribi salgınından sonra başlıca kaygı 

konusu, yüksek patojenik H5N1 İnfluenza A virusunun memeli infeksiyonu 

esnasında insandan insana geçiş yapabilecek şekilde mutasyona uğraması 

veya insan İnfluenza virusu ile koinfeksiyon esnasında, iki virus arasında bu 

geçişi sağlayabilecek gen alışverişinin meydana gelme olasılığı olmuştur. Bu 

değişikliklerle insandan insana geçiş özelliğinin kazanılması durumunda 



 26

1918,1957 ve 1968 pandemilerine benzer bir pandeminin meydana gelmesi, 

güçlü bir olasılık olarak kabul edilmektedir(47, 108). 

2.9. İNSANLARDA PATOGENEZ 

2.9.1.VİRUSUN ATILIM MODELİ 
İnfluenza virusu solunum yolu sisteminde replike olur, bu yüzden hem alt 

hem de üst solunum yolu organlarında virus saptanabilir. H3N2 virusuyla 

yapılan araştırmalarda, klinik belirtilerin başlangıcı ile IFN cevabı ve 

serum/burun antikor cevabı arasında bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Virus 

replikasyonu, inokülasyondan  yaklaşık 48 saat sonra pik yapar, altı-sekiz gün 

sonra virus atılımıyla beraber yavaş yavaş düşer. Nazofarinks yıkama sularının 

ml’sinde 103.0-107.0 TCID50/mL (tissue culture infectious dose) gibi  yüksek 

oranda virus titresi bulunan  hastalarda, semptomatik infeksiyonun geliştiği ve 

klinik cevabın şiddetiyle, atılan virusun miktarı arasında paralellik olduğu 

görülmüştür. 103.0 TCID50/mL’den daha az virus atılımı olan kişilerde, 

asemptomatik infeksiyon ya da hafif üst solunum yolu infeksiyonu görülmüştür. 

İnfeksiyonun ilerleyen zamanlarında infeksiyöz virusun saptanamamasına 

rağmen, infekte kişilerin sekresyonlarında ve hücrelerinde birkaç gün boyunca 

viral antijen tespit edilebilmektedir. Doğal olarak İnfluenza virusla infekte olan 

çocuklarda virusların, semptomların başlangıcından sonra bir-iki gün boyunca 

elde edilebildiği ve bunun 13 güne kadar uzayabildiği görülmüştür. En yüksek 

titre, hastalığın ilk günündeki burun yıkama suyunda ortalama 104.0  TCID50/mL 

olarak bulunmuştur (114).  

2.9.2. PATOLOJİ 
İnfluenza A virusu solunum sistemi boyunca patolojik değişiklikler 

yapmakta, ama en önemli patoloji, alt solunum yolunda görülmektedir. 

Komplikasyonu olmayan kişilerin bronkoskopisi esnasında mukozal inflamasyon 

ve ödemle beraber larinks, trakea ve bronşların, akut yaygın inflamasyonu 

gözlemlenmiştir. Işık mikroskobu ile yapılan incelemelerde, silli kolumnar epitel 

hücrelerinin vakualizasyon, ödem ve dökülmeden önce sil kaybına rastlanmıştır. 

Semptomların başlangıcından sonra bir gün içinde, silli hücrelerin döküldüğü ve 

mukus üreten hücrelerin tek tabakalı epitele dönüştüğü görülmüştür. Diğer 

bölgelerde ise membran bazı hyalinize ve incelmiş haldedir. Nötrofil ve 
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mononüklear hücrelerin infiltrasyonu ile submukozal ödem ve hiperemi 

meydana gelir. Viral antijen daha çok epitel ve mononüklear hücrelerde, daha 

az olarak da bazal hücre tabakasında bulunmaktadır. Daha ciddi primer viral 

pnömoni vakalarında ise, hiperemi ve alveolar duvardaki genişleme ile 

karakterize ve sıklıkla tromboz, kapiler dilasyon ve mononüklear lökositlerin 

infiltrasyonunun görüldüğü interstisyel pnömoni söz konusudur. İntraalveolar 

ödem ile eksuda mevcuttur ve alveolar duvarı hyalin membran kaplamasının 

yanı sıra, intraalveolar hemoraji meydana gelir. İnfluenza virusuna özgü 

antijenler intraalveolar makrofajların yanı sıra, tip 1 ve tip 2 alveolar epitel 

hücrelerinde de bulunur. Nekrotizan değişiklikler, alveol ve bronşiol duvarlarının  

yırtılması ile meydana gelmektedir (114). 

Hücre seviyesinde ise; İnfluenza virus hücre protein sentezini 

engellemekte ve apoptozisi tetiklemektedir. Hastalığın başlangıcından sonraki 

üçüncü ve beşinci günler arasında, bazal hücrelerde mitoz meydana gelir ve 

epitelyumun yenilenmesi başlar. Bu süreç boyunca, onarıcı ve yıkıcı olaylar eş 

zamanlı olarak meydan gelmektedir. Epitelyal nekrozun tamamen çözülmesi, 

tahminen bir ayı bulmaktadır (114). 

2.9.3. İMMÜN CEVAP    
İnfluenza viruslarla infeksiyon, hem virus-spesifik B hem de T hücre 

cevabına yol açar. Antikorlar, viral dış glikoproteinler HA ve NA’ın  yanı sıra, tipe 

spesifik  internal proteinler NA ve M1’e karşı da  oluşur. HA’e karşı oluşan 

nötralizan antikorlar, İnfluenza viruslara bağlı olarak meydana gelen 

infeksiyondan koruyan ilk immün bileşenlerdir. Hem mukozal hem de sistemik 

immünite, infeksiyona dirençte rol oynamaktadır. İnfluenza-spesifik lenfositler, 

kanda ve alt solunum yolu sekresyonlarında tespit edilmiştir. Kısa süreli primer 

sitotoksik T hücre cevabı, bir-iki hafta sonra saptanabilmektedir (20). 

2.10. LABORATUVAR TANISI 
İnfluenza virus infeksiyonunun laboratuvar tanısı, hasta bireyin tedavisi 

ve salgınların kontrolünde önemli rol oynamasının yanı sıra, bu  viral 

infeksiyonun sebep olduğu mortalite ve morbiditenin saptanması açısından da 

önem taşır (105). 



 28

İnfluenzanın laboratuvar tanısı için, birçok farklı laboratuvar testi 

mevcuttur. Test seçimi ve farklı tanı yöntem stratejilerinin uygulanması, söz 

konusu laboratuvarın işlevi ve edinilmek istenen bilgiye bağlıdır. Direkt 

immünofloresan ve hızlı test gibi antijen  tanı yöntemleri, ilaç kullanımı ve 

infeksiyon kontrolünün söz konusu olduğu, bu yüzden de hızlı tanının önem 

taşıdığı birinci basamak sağlık kurumlarında uygulanır. Bu durumda virusun 

izolasyonuna ve detaylı antijenik bilgiye ihtiyaç yoktur, önemli olan kullanılan  

testin duyarlılığının ve özgüllüğünün olabildiğince yüksek olmasıdır (12,105). 

İnfluenza virus sürveyansının gerçekleştirildiği bir referans 

laboratuvarında ise, durum farklıdır. Virus izolasyonu için embriyonlu yumurta 

veya duyarlı bir hücre dizisinin kullanıldığı bu laboratuvarlarda üretilen suşların 

detaylı antijenik bilgisi için, bir dizi testin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu 

laboratuvarlarda elde edilen veriler, dolaşımdaki viruslarla bunlara karşı 

oluşturulan aşı formulasyonlarının arasında,  mümkün olabilecek en iyi 

eşleştirmeyi yapabilmek açısından önemlidir. Bu yüzden, epidemik 

varyantlardaki detaylı antijenik bilginin gereksinimi hep  devam  edecektir (105). 

2.10.1. KLİNİK ÖRNEK TİPLERİ 
Memeli İnfluenza virusları, ilk olarak solunum sisteminin kolumnar epitel 

hücrelerinde replike olur dolayısıyla en önemli geçiş yolu, solunum 

sekresyonları iledir. Viral izolasyon için memeli veya insan solunum yolu örneği 

alımı, çok sayıda virusla infekte hücrenin toplanmasını sağlayacak şekilde 

yapılmalıdır. Nazofarinks yıkama ve aspirat sıvıları, yüksek oranda hücre içerir 

ve virus izolasyonu için nazofarinks sürüntüsünden daha üstündür. Boğaz 

yıkama ve sürüntü örnekleri, daha çok skuamöz epitel hücrelerin elde edilmesi 

yüzünden sınırlı kullanıma sahiptir. Bununla beraber boğaz ve burun sürüntü 

örneklerinin kombine uygulanması, virus izolasyonunun optimize edilmesine 

yardımcı olabilir. Endotrakeal aspirat kullanımı da kültür, IFA ve diğer testlerde 

uygundur, ancak bronkoalveolar yıkama suyunun (BAL) yüksek hücre içeriği 

nedeniyle, endotrakeal aspirattan daha üstün olduğu düşünülmektedir. Akciğer 

dokusundan ve BAL’ndan virusun izolasyonu, alt solunum yolu infeksiyonunun 

göstergesi olarak kabul edilmektedir (105). 
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Sürüntü örnekleri pamuk, rayon veya dakron başlıklı, plastik yada 

alüminyum saplı eküvyonlarla alınmalıdır. Tahta çubuk, diğer zarflı viruslarda 

olduğu gibi tahtanın yapımında kullanılan koruyucuların virusu inhibe etme 

özelliği yüzünden, kullanılmamalıdır. Kalsiyum alginatlı eküvyonlar da, alginatın 

hücre kültüründeki inhibitör etkisinden dolayı  kullanılmamalıdır (105). 

Sürüntüler, nazofarinksin dibine kadar sokularak, kolumnar epitel 

hücrelerinin iyice toplanmasını sağlayacak şekilde kuvvetle çevrilerek 

alınmalıdır. Nazofarinks aspiratları ise, ince çaplı bir katater tüpünün 

yerleştirilmesi ve vakum uygulanmasıyla alınır. Alınan örnekler viral transport  

besiyeri içine yerleştirilerek, ilgili laboratuvara gönderilir (105). 

2.10.2. TRANSPORT 
İnfluenza virusunun optimal izolasyonu, hasta örneğinin uygun koşullarda 

transportuna bağlıdır. Örnekler, +4°C’da veya dondurulmuş olarak –70°C’da 

gönderilmelidir. Genellikle zarflı virusların infektivitesi oda sıcaklığında hızla 

azalır, bununla birlikte İnfluenza virus, respiratory syncytial virus (RSV) gibi 

diğer solunum yolu patojenlerine göre daha stabildir (105) 

İdeal olarak viral transport besiyeri, sığır serum albumin veya jelatin gibi 

protein sabitleyiciler ve nötral pH’a ayarlı bir tuz solüsyonü içermelidir. Ayrıca 

bakterilerin üremesini engellemek için, antibiyotik eklenmelidir. Sığır serumu 

İnfluenza virusun üremesini inhibe ettiği için, viral transport besiyerinde serum 

kullanılmamalıdır (105). 

2.10.3. HÜCRE KÜLTÜRÜ 
İnfluenza viruslarının memeli/kuş doku hücrelerinden ya da embriyonlu 

yumurtadan izole edilip çoğaltılarak antijenik özelliklerinin ortaya konması, 

İnfluenza  virus sürveyansının en önemli parametresidir (12, 83, 105).  

İnfluenza virusları çeşitli primer, diploid ve devamlı hücre kültürlerinde 

replike olabilirler. İnsan İnfluenza A ve B virusları galaktoza α-(2,6)  ile bağlı 

sialik asit reseptörlerine, kuşların ve atların İnfluenza virusları ise α-(2,3)  ile 

bağlı sialik asit reseptörlerine bağlanmaya eğilimlidirler (54, 105).  

Birçok insan virusuna karşı duyarlı olan primer maymun böbrek hücresi 

(PMK), uygulamada bazı problemler görülmekle birlikte, yaygın olarak İnfluenza  

A ve B viruslarının izolasyonunda kullanılmaktadır. Bu hücrelerde elde edilen 
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İnfluenza virus izolasyon titresi, genel kullanımda olan diğer hücrelerden daha 

düşük bulunmuştur. Primer tavuk embriyonu fibroblast  hücresi de, İnfluenza 

virus izolasyonu için uygun olmakla birlikte, rutinde kullanımı kısıtlıdır (105).  

Memeli epiteloid hücreleri, İnfluenza viruslarını üretmek için en uygun 

hücre kültürü sistemleri olarak bulunmuştur. Bunların arasında en yaygın 

kullanımı olan Madin-Darby Köpek Böbrek Hücresi diye adlandırılan (Madin-

Darby Canine Kidney, MDCK) diploid hücrelerdir. Fonksiyonları ve morfolojik 

özellikleri farklı olan çeşitli MDCK hücreleri tanımlanmıştır (59, 83, 105).  

Vero hücrelerinin yüzeylerinde α-(2,3) galaktoz bağlı sialik asit hakim 

olmasına  rağmen, bu hücre dizisi de insan İnfluenza A ve B viruslarına karşı 

duyarlıdır. Bu durum memeli hücrelerinin yüzeylerindeki reseptörlerin, İnfluenza 

A ve B viruslarına karşı duyarlılığın tek belirleyicisi olmadığını göstermektedir. 

Orthomyxovirus ile Paramyxovirusların replikasyonu için, HA 

glikoproteinlerinin hücre içine girdikten sonra parçalanması gerekmektedir. 

Böylece öncü HA0 ’dan,  HA1 ve HA2 meydana gelir. Devamlı epiteloid hücre 

dizilerinde, hücre içi proteolitik enzimlerle bu parçalanma meydana gelmez. Bu 

yüzden viral replikasyon döngüsünü arttırmak amacıyla, hücre kültürüne  

proteolitik enzim ilave edilir. TPCK-tripsin (1-tosylamide-2-phenylethyl 

chloromethyl ketone-treated trypsin, TPCK-trypsin), fizyolojik ısıda diğer 

proteazlardan daha stabil olması yüzünden en çok tercih edilen proteazdır 

(105).  

Sığır ve dana serumunun, İnfluenza virusunun üremesini inhibe ettiği 

saptanmıştır. Bu durum, olasılıkla İnfluenzanın HA’inin parçalanmasından 

sorumlu proteazları inaktive eden inhibitörlerin varlığına bağlıdır. Diğer bir 

olasılık ise, İnfluenza virusunun bağlanma reseptörlerini inhibe eden özgül 

glikosilat makromoleküllerin varlığıdır (105).  

İnfluenza viruslarının optimum izolasyonu için, aşağıdaki noktalara riayet 

etmek gerekir; 

1-İnokülasyondan önce MDCK hücreleri serumsuz besiyeriyle yıkanır ve 

inokülasyon sonrası, serumsuz bir-üç mg/ml konsantrasyonda TPCK-tripsin 

içeren besiyeriyle inkübe edilir. Vero hücreleri kullanılıyorsa, inokülasyon 

sonrasında günlük bir-iki mg/ml konsantrasyonda TPCK-tripsin  ilave edilir.  
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2-Primer izolasyonda 33 °C gibi düşük ısıda inkübasyon, izolasyon  

şansını arttırır. 

3-Hücre kültürü plaklarına inokülasyon sonrasında santrifüj işleminin 

uygulanması, virusun hücre içine girmesini hızlandırarak izolasyon şansını 

yükseltmektedir. 

2.10.3.1. İNFLUENZA VİRUSUNUN EMBRİYONLU YUMURTADA 
ÜRETİLMESİ  

Daha çok, veterinerlikte tercih edilen tanı yöntemidir. İnfluenza virusunun  

üretilmesi için örnek, embriyonlu yumurtanın allantoik veya amniotik boşluğuna 

ekilir. İnfluenza A ve B viruslarının optimal izolasyonu için 10-11 günlük, 

İnfluenza C virusu için ise sekiz günlük embriyonlu yumurta kullanılmasının 

uygun olduğu bildirilmiştir. İnokülasyon sonrası yumurtalar 33-34°C’da, 

İnfluenza A ve B için üç gün; İnfluenza C için beş gün; kanatlıların İnfluenza 

virusunu izole etmek için ise 37 °C’da üç-dört gün inkübe edilir. İnfluenza A ve B 

virusları allantoik boşlukta ürerken, İnfluenza C virusu ise sadece amniotik 

boşlukta çoğalır. Bazı İnfluenza virus suşları diğerlerine göre, HA ve NA yüzey 

proteinlerinin özelliklerinden dolayı hücre kültürü ve tavuk yumurtasında daha 

yüksek titrede üremektedir (21).  

Mililitredeki hemaglütinasyon ünitesi veya plak oluşturma ünitesine göre 

değerlendirildiğinde, embriyonlu yumurtanın allantoik boşluğundan elde edilen 

virus miktarı, hücre kültürüne göre daha yüksektir, fakat infekte hücre bazında 

hesaplandığında sonuç hemen hemen aynıdır. Genellikle MDCK hücrelerinden 

elde edilen insan İnfluenza A ve B virus izolatları, embriyonlu yumurtadan elde 

edilen izolatlardan antijenik olarak daha yüksek homojenite gösterir ve klinik 

örnekteki orijinal virus ile daha çok benzer özellik taşır. Bu, daha çok aşı 

üretiminde üzerinde durulması gereken bir konudur. Embriyonlu yumurtada 

hazırlanan aşı virusunun, orijinal virus izolatından antijenik olarak önemli 

derecede farklılık göstermemesine dikkat edilmelidir (21, 105).   

Embriyonlu yumurtada üretilen İnfluenza viruslarının varlığı, 

hemaglütinasyon testi ile saptanır (21).  
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2.10.3.2. VİRUS ÜREMESİNİN GÖSTERİLMESİ VE İDENTİFİKASYONU  
İnfluenza A virusları, memeli hücrelerinde genellikle İnfluenza B 

viruslarına oranla daha düşük titrede ürer. İnfluenza A virusunun sitopatik etkisi 

(cytopathic effect, CPE), hücrelerin yavaş yavaş dejenerasyonu ve 

yuvarlaklaşmasıyla karakteristiktir. Fakat çoğu zaman CPE’yi saptamak zor 

olabildiği gibi,  hiç CPE görülmeyebilir ve tanıda yardımcı olamaz .İnfluenza B 

virusunun doğadan elde edilen izolatlarında görülen CPE, genellikle daha 

belirgindir. Hücreler ışığı kırar hale gelir, yuvarlaklaşır ve dökülür (21, 105).  

CPE’nin genellikle belirgin olmaması ve her zaman görülmemesi, virus 

üremesinin kontrolünde başka yöntemlere başvurulmasına neden olmuştur; 

bunlar: hemaglütinasyon, hemadsorbsiyon ve immüno boyama yöntemleridir 

(21).  

Hemaglütinasyon ve hemadsorbsiyon: 

Hemaglütinasyon ve hemadsorbsiyon teknikleri, 1941’de  Hirst tarafından  

hemaglütinasyon fenomeninin bulunmasından bu yana, İnfluenza  virusunun 

tanısında yerini korumaktadır. İnfluenza A, B ve C virusları, bazı kuş ve memeli 

türlerinin kırmızı kan hücrelerinin yüzeylerindeki sialik aside bağlanarak, bu 

hücreleri aglütine eder.  Bu prensiple yapılan hemaglütinasyon deneyinde, 

İnfluenza virusun varlığında kırmızı kan hücreleri kafes formunu almaz ve 

yaygın sedimentin varlığı gözlemlenir (Şekil 2-7). Farklı türlerin eritrositlerini 

aglütine edebilme özelliği, İnfluenza virusların reseptör spesifitesini 

göstermektedir (105).  
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Şekil 2-6: Hemaglütinasyon a-) virus varlığında yaygın sedimentasyon b-) virus 
yokluğunda spontan sediment oluşumu 
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 Hemadsorbsiyon deneyi, eritrositlerin tek tabaka halindeki infekte 

hücrelerin yüzeylerinde bulunan viral hemaglütininlere bağlanmasıyla 

gerçekleşir. Bu teknik Paramiksoviruslar ile Ortomiksovirusların hücre 

kültüründeki varlığını tespit için, birçok laboratuvarda yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Kobay eritrositleri, kuş eritrositlerinden daha dayanıklı oldukları 

için bu deneyde tercih edilen hücrelerdir. Hemadsorbsiyondan  sorumlu virusun 

identifikasyonu, spesifik nötralizan antiserumlarla hemadsorbsiyon inhibisyon 

testi yapılarak ya da  infekte hücrelerin immünoboyanması ile ortaya konabilir 

(21, 105).   

İnfluenza virusunun identifikasyonu için kullanılan hücre kültürü 

yönteminin dezavantajlarından biri, standart izolasyonun eldesi için uzun 

zamana ( dört-yedi gün) gerek duyulmasıdır. Bu dezavantaj, hücre kültüründe 

viral antijen salınımını tespit için immüno boyama yöntemlerinin kullanıldığı hızlı 

kültür yöntemlerinin geliştirilmesine yol açmıştır (105). 

İnfluenza izolatlarının antijenik tiplendirilmesi, hemaglütinasyon inhibisyon (HAI) 

deneyi:  

İnfluenza A ve B viruslarının tip ayrımının yapılması ve İnfluenza A 

viruslarının antijenik tiplerinin tespiti, yeni izole edilen İnfluenza virusların 
karakterizasyonunda ilk basamaktır. Bu da, klasik olarak gelincikten elde edilen 

ve yüksek özgüllük gösteren antiserumların kullanıldığı hemaglütinasyon 

inhibisyon deneyi (HAI) ile yapılmaktadır. Gelincik serumlarındaki inhibitörlerin 

yok edilmesi için, reseptörleri ortadan kaldıran enzim ile (receptor destroying 

enzyme, RDE) muamele edilir. Antijenik tiplere özgü gelincik serumları iki kat 

seri sulandırımlardan sonra, 4 HA ünitesindeki virus suşu ve daha sonra 

%0,8’lik kobay kanıyla inkübe edilir. İnhibisyonun hangi antikor titrelerinde 

oluştuğu incelenip, standart tabloyla  karşılaştırılarak izolatın hangi antijenik tipe 

yakın olduğu saptanır (21, 105).  

2.10.3.3. HIZLI KÜLTÜR YÖNTEMLERİ 
CPE oluşumunu beklemeden, spesifikliği ve duyarlılığı iyi olan 

monoklonal antikorlarla virusun üremekte olduğunun tespit edilmesini sağlayan 

yöntemler, virolojide geniş kullanım alanı bulmuştur. En yaygın olarak, MDCK 

hücrelerinin kullanıldığı Shell vial veya 96 kuyucuklu plak yöntemleri 
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uygulanmaktadır. Her iki teknikte de, deneyin duyarlılığını arttırmak için 

inokülüm sonrası santrifüj işlemi uygulanır ve fikse edilmiş hücreler, antikorlarla 

muamele edilir. Bu tür deneylerle, inokülasyondan kısa bir süre sonra 

nükleoprotein (NP) salınımı tespit edilebilir. Hızlı kültür yöntemleri, standart 

izolasyonla karşılaştırıldığında, %56’dan %100’e kadar değişen duyarlılık 

oranları gösterirler. Primer tanı için bu deneylerin kullanımı hızlı ve kolay 

olmasına rağmen, izole edilen virusun detaylı antijenik analizinin yapılamaması 

nedeniyle, sürveyans çalışmalarında kullanımı yaygın değildir (105). 

2.10.4. HIZLI TANI YÖNTEMLERİ 

2.10.4.1. İMMÜNOFLORESAN ANTİKOR BOYAMA YÖNTEMİ (IFA)  
Skuamöz hücreler içeren solunum örneklerinde virusun direkt 

identifikasyonu için, IFA yöntemi kullanılmaktadır. Bunun için nazofarinks 

aspirat, nazal yıkama, nazal sürüntü ve diğer solunum örnekleri kullanılabilir. 

Ticari olarak mevcut olan monoklonal antikorlar, infekte hücrelerden bol 

miktarda salınan ve glikoproteinlerden daha iyi korunmuş bölgeler olan  

nükleoprotein (NP) ve M1 bölgelerine ya da HA proteininin iyi korunmuş 

bölgelerine karşı oluşturulmuştur. İndirekt ve direkt floresan yöntemleri 

arasında, bariz bir duyarlılık farkı görülmemiştir. IFA tekniği ile çeşitli 

çalışmalarda izolasyon yöntemi ile karşılaştırılmış ve %50-%90 arasında 

duyarlılık gösterdiği saptanmıştır (21, 60, 105). 

 IFA deneylerinde klinik örneğin kalitesi çok önemlidir ve nazofarinks 

aspirat örnekleri, en iyi sonucu vermektedir. Bu testler çok sayıda örneğin bir 

arada çalışılabilmesi ve hızlı sonuç elde edilmesi gibi özelliklerden dolayı klinik 

yönlendirmede  yardımcı  olabilmektedirler, ancak sürveyans çalışmalarında 

kullanım alanları sınırlıdır (21, 105).  

2.10.4.2. DİĞER İMMÜNO DENEYLER 
Bazı laboratuvarlar tarafından solunum yolu viruslarının tespiti için radio, 

enzim  ve fluoroimmüno deneyler geliştirilmiştir. Bu deneyler birkaç saat içinde 

sonuç vermeleri ile birlikte, duyarlılıkları genellikle standart virus izolasyon 

yöntemlerinden düşüktür (21, 24).  

İmmüno  testler direkt klinik örneklerin yanı sıra, inokülasyondan 12-48 

saat sonra infekte kültür hücrelerine ya da kültür üst sıvısına uygulanabilirler. 
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Duyarlılıklarının klasik yöntemlerden düşük olmasıyla birlikte, uygun olmayan 

transport veya saklama koşullarından dolayı virusun infektivitesindeki 

azalmanın olduğu durumlarda, bu antijen testleri ile  pozitif sonuç alınabilir (21). 

2.10.4.3. TİCARİ HIZLI TANI KİTLERİ (Point-of- Care Tests)     
İnfluenza virusuna karşı antiviral ilaçların varlığı, hızlı tanı kitlerinin 

talebini arttırmıştır. 15-20 dakika içinde sonuç veren ve İnfluenza A ile B 

virusları için geliştirilen hızlı enzim immüno testleri (EIA) mevcut olup, bu 

deneylerde pozitif sonuç, İnfluenza virus ile enfekte en az 20 hücre ya da 2.000 

virus partikülü varlığında elde edilebilir (21). Tablo2-4’te, günümüzde kullanılan 

başlıca hızlı tanı testleri görülmektedir.  

Tablo 2-4: Günümüzde kullanılan başlıca İnfluenza virus hızlı tanı kitleri 

Test Testin prensibi 
Saptanan 

İnfluenza tipi
Çalışılabilecek 

örnek tipi 
Süre 
(dak.) 

Duyarlılık ve 
özgüllük 

Directigen 

Flu A (Becton 

Dickinson) 

İmmunoassay; antijen 

tespiti; immunomembran 

filtre deneyi, viral 

nükleoprotein tespiti 

A Nazofarinks aspirat, 

yıkama ve sürüntüsü, 

Boğaz sürüntüsü,  

BAL 

20-30 58-100/88-100 

Directigen 

Flu A+B 

(Becton 

Dickinson) 

İmmunoassay; antijen 

tespiti; immunomembran 

filtre deneyi, viral 

nükleoprotein tespiti 

A veya B (A 

ve B tip 

ayrımı var) 

Nazofarinks aspirat, 

yıkama ve sürüntüsü, 

Boğaz sürüntüsü,  

BAL 

20-30 61-96/90-99 

FLU OIA 

(Thermo 

Biostar) 

İmmunoassay; antijen 

tespiti; optik immuno  

deneyi, viral nükleoprotein 

tespiti 

A veya B (A 

ve B tip 

ayrımı yok) 

Nazofarinks aspirat 

ve sürüntüsü, Boğaz 

sürüntüsü,  BAL 

15 40-87/52-95 

Quickvue 

İnfluenza 

(Quidel) 

İmmunoassay; antijen 

tespiti; viral nükleoprotein 

tespiti 

A veya B (A 

ve B tip 

ayrımı yok) 

Nazal aspirat ,yıkama 

ve sürüntüsü 

10 73-81/95-99 

ZstatFlu 

(Zyme Tx) 

Enzim bazlı kolorimetrik 

deney, viral nükleik asit 

tespiti 

A veya B (A 

ve B tip 

ayrımı yok) 

Boğaz sürüntüsü 30 62-96/77-99 

 

Bu testlerden  dördü, viral nükleoprotein antijenini saptayan immüno 

deneylerdir. Beşinci test ise, viral nükleik asitin varlığını saptayan enzim bazlı 

kromojenik bir indikatör ile gerçekleştirilir (21).   
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Hızlı tanı testlerinin duyarlılığı %40 ile %100, özgüllüğü ise %52 ile %100 

oranları arasında değişiklik göstermekte olup, duyarlılık ve özgüllükteki bu 

farklılık çalışma dizaynına, toplanan örneğin tipine, örneğin alınma zamanına, 

hastanın yaşına ve diğer faktörlere bağlıdır (21).  

Bu testlerin pozitif prediktif değerleri, İnfluenza virusun görece olarak 

daha nadir görüldüğü grip sezonun başlarında oldukça düşük olabilir. Hızlı 

testler  klasik yöntemlerden daha düşük duyarlılığa ve spesifikliğe sahip 

olmalarıyla birlikte, hastaların tedavisinde gereken hızlı sonucu sağladıkları için 

son zamanlarda kullanımları önem kazanmıştır (1, 6, 8, 11, 21) 

  Ticari hızlı tanı testleri ayrıca, nozokomiyal grip salgınlarını saptamada 

yararlıdırlar. Yine bu testlerle sıklıkla yalancı pozitif ve yalancı negatif sonuç 

bildirilmesine rağmen, salgınlarda kişilerin profilaksisine veya  tedavisine karar 

vermeden önce, çok sayıda örneğin test edilebilmesi açısından önemlidirler 

(21).  

2.10.5. MOLEKÜLER YÖNTEMLER  
Son zamanlarda klinik teşhisi doğrulamak ve sürveyans sisteminin 

kalitesini arttırmak amacıyla, hızlı ve duyarlı yöntemler geliştirilmiştir. Ayrıca 

spesifik anti-İnfluenza nöraminidaz inhibitörlerinin gündeme gelmesi, hastanın 

tedavisine katkıda bulunacak hızlı ve doğru sonuç sağlayan tanı testlerinin 

gerekliliğini arttırmıştır (29, 107).  

Günümüzde birçok RNA virusunun tanısının moleküler yöntemlerle 

yapılabilmesiyle beraber, bu yöntemlerin İnfluenza gibi solunum viruslarının 

tanısındaki yeri henüz çok yenidir. İnfluenza virusunun tanısında çeşitli 

moleküler yöntemler kullanılmakla beraber, daha çok polimeraz zincir reaksiyon 

(polymerase chain reaction, PCR) temelli yöntemler gündemdedir. Bu 

yöntemlerin seçiminde; kalitatif, semi-kantitatif ya da kantitatif veri gerekliliği, 

incelenen örnek sayısı ve özelliği, laboratuvarın zaman ve kaynak olanakları ile 

uzman laboratuvar çalışanlarının gerekliliği gibi pek çok faktör rol oynar (28).  

2.10.5.1. HİBRİDİZASYON 
Moleküler hibridizasyon yöntemleri, yüksek duyarlılık özelliği ve teknik 

şartların esnekliği sayesinde virolojide geniş kullanım alanı bulmuştur. Bu 

teknikler kullanılarak, DNA ve RNA virusları klinik örnekten direkt olarak 
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saptanabilir. İnfluenza A virus RNA’sı hibridizasyon kullanılarak, nazofarinks 

sürüntü örneklerinden %72 duyarlılıkla saptanabilir (29).  

Bununla birlikte moleküler hibridizasyon yönteminin rutinde kullanımı, son 

zamanlarda geliştirilen ve İnfluenza viral RNA’sının saptanmasında daha duyarlı 

ve daha az zaman gerektiren yöntemlerden dolayı kısıtlanmıştır (29).  

2.10.5.2. PCR YÖNTEMLERİ 
PCR teknikleri, hızlı sonuç elde etmek amacıyla İnfluenza virusların tip ve 

alttiplerinin tespiti için geliştirilmiştir. Bu deneylerde, kültür veya klinik örnekten 

elde edilen viral RNA’dan cDNA elde etmek için, önce revers transkripsiyon 

işlemi uygulanmaktadır (kuş myeloblastosis virus veya moloney leukomia virus 

revers transkriptazı kullanılır). Bu işlemde primer olarak bütün İnfluenza 

vRNA’sının komplementeri olan üniversal primer,  random hekzanükleotid 

primer veya spesifik primer kullanılabilir. Hedef sekansa özgül primerler yerine 

hekzanukleotid random veya üniversal primer kullanımının, hem viral genomik 

RNA hem de mRNA’dan cDNA’nın sentezlenmesi gibi avantajları vardır. Bu 

yüzden, PCR ile çoğaltılmış hedef bölge sayısı artar. Ek bir çoğaltma döngüsü 

kullanılabilir ve özgül prob ürünlerin kullanıldığı hibridizasyon yöntemiyle, 

reaksiyonun özgüllüğü konfirme edilebilir. Alternatif olarak, hedef bölgeyi 

çoğaltmak için nested primer seti kullanılabilir. Hedef bölgenin seçimi, deneyin 

amacına göre değişir.  İnfluenza A, B veya C virus infeksiyonlarının tipe spesifik 

tanısı için, genellikle nükleoprotein (NP) ve matriks protein (M) gibi internal 

genler seçilir. Bu bölgeler, İnfluenza virus tiplerinin içinde yüksek derecede 

korunmuş bölgelerdir. İnfluenza A virus alttipleri ile ilgili bilgi arandığı zaman, 

yüzey antijenlerini kodlayan genler hedeflenir. 5’ ucundaki 13 nükleotide ve 3’ 

ucundaki 12 nükleotide komplementer olan primerlerin kullanıldığı multisegment 

PCR yapılarak, tek bir reaksiyonda bütün segmentlerin tespiti yapılabilmektedir.  

Ayrıca 15 ve 21 nükleotid terminal sekansları baz alan primer setleri, her sekiz 

RNA segmentinin spesifik olarak çoğaltılmasına ve İnfluenza A virusunun 15 

HA’i ile dokuz NA’ının hepsinin nihai analizinin yapılmasına imkan vermektedir 

(29, 32, 92).   

  İnfluenza virusların tanısı için PCR-enzyme immuno assay (EIA), 

multipleks PCR, NASBA gibi klasik  PCR yöntemlerinin yanı sıra real time PCR, 
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microarray DNA teknolojisi gibi yeni geliştirilen moleküler yöntemler de 

kullanılmaktadır. Ayrıca PCR amplikonlarında çoğaltma sonrası sekans 

varyasyonunu analiz etmek için  PCR-RFLP, heterodupleks mobility deneyleri, 

nükleotid sekans analizi gibi yöntemler geliştirilmiştir (29, 89). 

Real time PCR’ın İnfluenza virusun tanısında kullanımı: 

Real time PCR olarak adlandırılan son PCR modifikasyonu, PCR temelli 

teknolojide en önemli gelişmelerden biridir. Bu deneylerde PCR ürünü 

çoğaldıkça, floresan sinyali artar ve  bu artış, deney boyunca gözlemlenebilir. 

Nükleik asitin çoğaltılması ve sinyal tespiti kombinasyonu PCR sonrası işlemleri 

gerektirmediği için, nükleik asit tespiti için gereken zamanı kısaltmıştır. Çeşitli 

çalışmalarda, TaqMan PCR teknolojisi kullanılarak (Applied Biosystem, Foster 

City, CA) İnfluenza A ve B virusların tanısı ve identifikasyonu yapılmıştır. Bu 

deneylerde İnfluenza A ve B viruslarının M gen bölgesini veya İnfluenza A 

virusunun M gen bölgesiyle İnfluenza B’nin HA bölgesini hedefleyen primer ve 

prob setleri kullanılmıştır. Bu çalışmalarda, yöntemin özgüllüğü ve duyarlılığını 

ölçmek için referans suşlar kullanılmıştır ( 29, 32, 81, 92, 102). 

 Toplumdan elde edilen örneklerde İnfluenza virusların sürveyansı için 

real time PCR uygulanmasına dair yapılan bazı çalışmalarda real time PCR, 

hücre kültüründen  daha duyarlı bulunmuştur (39, 97,100)   

Moleküler yöntemlerin uygulama alanları: 

Tanıda moleküler yöntemlerin kullanılmasına dair yapılan çalışmalarda 

moleküler yöntemler, klasik yöntemler ve klinik tanıyla karşılaştırılmıştır. Bu 

çalışmalarda revers transkriptaz PCR (RT-PCR)’ın hasta tanısında net ve hızlı 

sonuç verdiği, toplumdaki İnfluenza vakalarının tespitinde çift serum kullanılan 

seroloji ve hücre kültür yöntemlerinden daha duyarlı olduğu bildirilmiştir (29).  
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Sürveyans amacıyla, RT-PCR yöntemi ile dolaşımda olan virusların 

identifikasyonu ve karakterizasyonu yapılmıştır. Birçok çalışmada, İnfluenza 

virus aktivitesinin sürveyansı boyunca toplanan örneklerde RT-PCR izolasyon, 

EIA ve IFA gibi yöntemler ile karşılaştırılmıştır. Bu çalışmalarda kullanılan RT-

PCR deneylerinin farklı formatta olmalarına rağmen analiz sonuçları, RT-PCR’ın 

klinik mataryelde İnfluenza virus tespiti için kullanılan geleneksel tekniklerden 

daha duyarlı olduğuna işaret etmektedir (29).  

Moleküler metotların geleneksel yöntemlerin yerine veya bu yöntemlerle 

beraber yapılmasına, her ülke  ve her laboratuvar kendi karar verir.   

Solunum yolu salgın hastalıkları araştırmaları, sıklıkla sorumlu 

infeksiyöz etkenin kültürle izole edilmesindeki zorluklar nedeniyle, sekteye 

uğramaktadır. Bu yüzden klinik solunum örneklerinde moleküler tekniklerin 

direkt kullanımı, solunum yolu infeksiyon salgınlarının analizinde özellikle 

değerlidir. RT-PCR, okullardaki  grip salgınlarının hızlı tanısına imkan tanır.  

Moleküler metodolojinin kullanıldığı diğer bir alan ise, ölüm sonrası 
dokularda ve santral sinir sistemi örneklerinde İnfluenza virusunun tespitidir. 

Bu tür örneklerde moleküler yöntemler, son derece öneme sahiptir. Zira vücut 

dokularının analizi, İnfluenza virusunun patogenez mekanizmasını açıklığa 

kavuşturmak açısından yararlı olabilir. Şimdiye kadar RT-PCR’ın ve  dokudan 

elde edilen analiz ürününün sekanslanmasındaki en önemli uygulama, 1918 

pandemisinde saklanan bir materyelde H1N1 pandemik İnfluenza virus suşunun 

genetik analizinin yapılmasıdır. İnfluenza virus RNA’sı, pandemi kurbanlarından 

elde edilen hem formalinle fikse edilmiş hemde dondurulmuş doku 

örneklerinden elde edilmiştir (29). 

2.11. KLİNİK ÖZELLİKLERİ 
Erişkinlerde İnfluenza A virusu ile oluşan infeksiyonlar, asemptomatik  

infeksiyondan öldürücü seyredebilen primer pnömoniye kadar değişebilen 

tablolar gösterir (114). Hastalığın başlangıcı anidir ve baş ağrısı, kuru öksürük 

ile hemen arkasından yüksek ateş, miyalji, halsizlik ve anoreksiyanın meydana 

gelmesiyle  karakterizedir. Substernal gerginlik ve ağrı, öksürükle beraber 

görülebilir. İnfeksiyonun en tipik belirtisi, ateşin daha çok 38 ile 40 °C arasında 

seyretmesiyle beraber, 24 saat içinde sık sık pik yapmasıdır. Ateş genellikle 
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hastalığın ikinci ve üçüncü gününde azalmaya başlar,  altıncı güne kadar 

devam edebilir. Ortalama süre üç gündür. Yaşlılarda solunum yolu belirtisi 

olmaksızın yüksek ateş,  halsizlik ve konfüzyon  görülebilir. Sıklıkla nazal 

tıkanma, sulu burun akıntısı, aksırma ve eksudasyon görülmeyen farinks 

inflamasyonu görülür. Konjunktival inflamasyon ve aşırı gözyaşı meydana 

gelebilir. Viral antijen, konjunktival hücrelerde ve salgılarda saptanabilir. Küçük 

servikal nodlar, vakaların çok küçük bir kısmında görülebilir. Zaman zaman ral 

ve hırıltı duyulmasına rağmen, göğüs radyografisi ve dinleme bulguları 

genellikle normaldir. Ateş düştüğü için, solunum belirtileri ve semptomları daha 

da yoğunlaşabilir. Öksürük, sıklıkla kuru tabiattan küçük miktarda balgamın 

oluşabildiği forma kadar değişebilir. Balgam genellikle mukoid olmakla beraber, 

pürülan da gözükebilir. Ateş ve üst solunum yolu infeksiyonlarının 

çözülmesinden sonra öksürük ve bitkinlik, bir ya da iki haftaya kadar uzayabilir. 

Hastalık sigara içenlerde daha sık meydana gelir ve daha ciddi seyreder. 

İnfluenza virus, semptomatik infeksiyonların yanı sıra asemptomatik 

infeksiyonlar ve rinit ve/veya farenjit gibi hafif infeksiyonlar da meydana 

getirebilir. Mukosiliar tabakanın kaybı, İnfluenza virus infeksiyonundan sonra 

görülen sekonder bakteriyel infeksiyonlar için hazırlayıcı bir faktördür. Komplike 

olmayan İnfluenza A virus infeksiyonlarında sıklıkla, periferal küçük hava yolları  

etkilenir. Bu küçük hava yollarındaki anormalite, semptomatik hastalığın 

bitmesinden sonra kalabilir. Küçük ve büyük hava yollarındaki önemli 

anormalliklerin, akut infeksiyon ve erken konvelasan dönem boyunca 

görülmesine rağmen, komplike olmayan İnfluenza virus infeksiyonlarının kronik 

obstruktif akciğer hastalıklı kişilerde bile akciğerlerde küçük kalıcı hasarlara 

neden  olduğu belirtilmektedir (20, 41, 114). 

Çocuklarda İnfluenza virus infeksiyonunun klinik belirtileri yetişkinlerle 

benzerlik göstermekle birlikte, bu iki yaş grubu arasında bazı belirgin farklılıklar 

bulunmaktadır (114): 

Çocuklarda, daha yüksek ateş meydana gelmekte ve febril konvülziyon 

gelişmektedir. Otitis media, krup, pnömoni ve miyozit, çocuklarda sıklıkla 

oluşmaktadır. İnfluenza A  ve B virus infeksiyonları, çocuklarda otitis media 

gelişmesinin yanı sıra bu hastalığın rekkürans riskini de arttırmaktadır. İnfluenza 

A virus infeksiyonlu hospitalize çocukların %24-33’ünde, otitis media 
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görülmektedir. Çocuklarda yapılan çalışmalarda, İnfluenza  A virusun 

laringotrakeaobronşitin önemli nedenlerinden biri olduğu ortaya konmuştur. 

Krup, daha çok bir yaş altı çocuklarda  meydana gelmektedir. İnfluenzanın 

neden olduğu  krup ciddi seyretmekte ve entübasyon gerektirebilmektedir (114).  

İnfluenza A ve B viruslarının, çocuklarda ciddi alt solunum yolu 

infeksiyonlarına neden olan önemli etkenlerden oldukları bildirilmektedir. Ayrıca, 

myozitin çocuklarda genellikle sindirim kasları ve ayak kaslarında lokalize 

olduğu belirtilmiştir. Bu durum daha çok solunum yolu hastalığının bitiminde 

gözükmekte; kaslar hassas ve ağrılı olmaktadır. Kas enzimlerinin, serumdaki 

seviyesi artış göstermektedir. Hastalığın gidişatı genellikle iyi seyreder. 

 Özellikle üç yaş altındakilerde olmak üzere, çocuklarda  karın ağrısı ve 

kusma gibi sindirim sistemi şikayetleri sık görülmektedir. Yeni doğanlarda 

infeksiyon, nedeni bilinmeyen ateş şeklinde görülmekte ve hayati tehlikeye 

neden olabilmektedir (35, 51, 114). 

İnfluenza virus pnömonisi: 

Primer grip pnömonisi, ilk olarak 1957 Asya İnfluenza A virus (H2N2)  

salgınında tanımlanmıştır. Primer viral pnömoni daha çok yaşlı ve 

kardiopulmoner hastalığı olanlar gibi, İnfluenza virus infeksiyon 

komplikasyonları açısından riskli kişilerde görülmektedir. Bununla birlikte 

vakaların % 25’inin normal, % 13’ünün ise hamile kadınlar olduğu bildirilmiştir. 

Tipik olarak primer viral pnömoni grip hastalığının başlangıcından sonra birden 

görülmekte, hızlı solunum oranı (dakikada 30-60 solunum), taşikardi, siyanoz, 

yüksek ateş ve hipotansiyonla birlikte ciddi pnömoniye doğru 

seyredebilmektedir. Hastalık hızla ilerlemekte ve bazı vakalarda bir-iki gün 

içinde ölüm gerçekleşmektedir. Radyografi muayenesinde iki veya daha fazla 

lobda değişik yoğunluklar ve diffüz simetrik interstisyel  infiltratlar  veya 

konsolidasyon  alanları görülmektedir.  Kavitasyon ve plövral efüzyon, bakteriyel 

infeksiyonu akla getirmektedir. Elektrokardiografik anormallikler meydana 

geldiği bildirilmiştir. Trakea ve  bronşlardaki patolojik bulguların akut komplike 

olmayan hastalıktakine benzer olduğu, fakat bunlara bir de bronşiolit eklendiği 

belirtilmiştir. Patolojik bulgular, alveollerde görülmektedir. Primer viral 

pnömonide klinik,laboratuvar ve fizyolojik bulgular spesifik olmamaktadır.  



 42

Fatal ilerlemeyen vakalarda iyileşme, pnömoninin başlamasından sonra 

5-16 gün içinde meydana gelir. Bu vakalarda, arteriyal oksijen tansiyonundaki 

ve karbondioksitin diffüzyon kapasitesindeki  azalmayla birlikte, interstisyel 

fibrosiz gelişebilmektedir (114).  

İnfluenza B virusu ciddi hastalığa neden olabilir, ancak normal kişilerde 

fatal primer pnömoni ile ilgili bir bildirime rastlanmamıştır (2,61,114). 

İnfluenza B ve C virus infeksiyonları: 

İnfluenza B virusu,  İnfluenza A virus infeksiyon hastalıklarına benzer 

klinik tablolar oluşturmaktadır. Hastaneye yatmayı gerektiren ciddi İnfluenza B 

virus infeksiyonlarına, İnfluenza A virusununkinden yaklaşık dört kat daha az 

rastlanmaktadır. İnfluenza B virus, epidemik formda meydana gelir ve daha çok 

adolesan ve okul çağı çocuklarında görülmektedir. Myozit ve gastrointestinal 

semptomlar, İnfluenza A virus infeksiyonlarına kıyasla İnfluenza B virus 

infeksiyonlarında daha sık görülmektedir (114). 

İnfluenza C virusu, sporadik alt ve üst solunum yolu infeksiyonlarına 

neden olmakta ve nadiren ciddi alt solunum yolu infeksiyonlarında etken olarak 

görülmektedir. Genç yetişkinliğe kadar, kişilerin %96’sında İnfluenza C virusa 

karşı antikor oluşur. İnfluenza C virus ile infekte edilen gönüllülerde bazı 

sistemik semptomlarla beraber, hafif nezle meydana geldiği bildirilmiştir (114).  

2.12. KORUNMA VE TEDAVİ 

2.12.1. ANTİVİRALLER 

2.12.1.1. AMANTADİN VE RİMANTADİN 
Amantadin hidrokloridin ve amantadinin bir anoloğu olan rimantadinin 

İnfluenza A virusuna karşı insanda terapötik ve profilaktik olarak kullanımı, 

Amerika Birleşik Devletleri’nde onay almıştır. Her ikisi de bir amin grubuyla 

birlikte trisiklik bir yapıya sahiptir ve bütün İnfluenza A virus tiplerine karşı 

antiviral özellik göstermektedirler. İnfluenza B ve C viruslarına karşı ise, bu 

özellikleri yoktur. Amantadin ve rimantadinin İnfluenza A viruslarının plak 

formasyonunu inhibe eden konsantrasyonu 0,2-0,4 µg/mL iken, İnfluenza B 

virusları için bu konsantrasyon 100 µg/ml’dir. Amantadin ve rimantadinin 

antiviral aktivitesi, virusun hücreye adsorbsiyonundan sonra fakat primer 

transkripsiyondan önce meydana gelmektedir (114).  
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 İnfluenza A virusun dirençli suşları, in vivo ve in vitro olarak izole 

edilmiştir. Bu antiviraller, viriyonun M2 proteini tarafından oluşturulan asit 

aktivasyonlu iyon kanallarını bloke ederek, virus replikasyonunu inhibe 

etmektedirler (114). 

Amantadinin ve rimantadinin erişkinler için önerilen dozda (200 mg, oral) 

etkileri iyidir. Günlük doz olarak 300-400 mg verilmesi, merkezi sinir sistemine 

bağlı ciddi semptomlara neden olmaktadır. Bu etkiler, rimantadine oranla 

amantadinde ve özellikle yaşlı hastalarda daha sık görülmektedir. Amantadin 

böbrekler yoluyla atılırken, rimantadin karaciğerde metabolize olmaktadır. 

Amantadin ile karşılaştırıldığında rimantadinin günde bir doz verilebilmesi, ilaç 

atılımının renal fonksiyon düzeyiyle etkilenmemesi ve daha az bölgeyi 

etkilemesi gibi, istenen özelliklere sahip olduğu görülmüştür. Amantadinin ve  

rimantadinin, çocuklarda ve erişkinlerde H3N2 ve H1N1 İnfluenza A viruslarına 

karşı profilakside etkili olduğu bildirilmiştir. Hem H3N2 hemde H1N1 virus 

salgınları boyunca; grip benzeri hastalıklarda % 78 ve % 65, grip hastalığında % 

91 ve % 85,  İnfluenza virus infeksiyonlarında ise % 74 ve % 66  oranlarında 

koruyucu olduğu bildirilmiştir (114). 

Amantadin ve rimantadin İnfluenza H1N1,  H3N2 ve H2N2 viruslarının 

neden olduğu hastalıkların terapisinde de kullanılmaktadır.  Lokal semptomların  

ve ateşin kaybolması gibi semptomatik iyileşmeler, tedavi olan hastalarda, 

tedavi olmayanlara göre ortalama bir gün önce başlamakta ve periferal hava 

dizfonksiyonu daha kısa sürede çözülmektedir. Virusun kontrol gruplarına göre, 

tedavi olan hastalarda vücudu daha hızlı terk ettiği bildirilmektedir (114).  

Amantadinin profilaktik ve terapötik kullanımı aşılanmamış risk  

grubundaki kişilerin yanı sıra, hastanede infeksiyonu yayma potansiyeli olan 

hastane çalışanlarında da uygundur. Terapötik kullanım, ateşi 48 saatten daha 

az süren ve komplike olmayan gripli hastalarda uygulanmaktadır (114). 

2.12.1.2. NÖRAMİNİDAZ İNHİBİTÖRLERİ   
İlk NA inhibitörleri olan DANA (2-deoxy-2,3dihydro-N-acetylneurominic 

acid;Neu5Ac2en) ve onun n-trifluoroacetyl analoğu olan FANA invitro etkili 

olmuş, fakat  hayvanlarda  virusların replikasyonunu inhibe edememişlerdir 

(114).  
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 Zanamivir bileşiği (GG-167), tüm İnfluenza A ve B viruslarının NA’larının 

spesifik inhibitörüdür. Zanamivir intranazal olarak verilebilir veya optimal etki 

için, inhale ettirilir. Oral bileşim olan oseltamivir (GS-4104), vücutta oseltamivir 

karboksilat veya GS-4071’e dönüşür. Karboksilik inhibitör olan GS-4071, NA 

inhibisyon deneylerinde  İnfluenza A ve B viruslarının NA’larına karşı, zanamivir 

kadar güçlü bulunmuştur. Üçüncü bir NA’ı hedefleyen bileşim olan RWJ-

270201, geliştirilme aşamasındadır. Bu antivirale dair ilk çalışmalar, İnfluenza A 

ve B viruslarının bütün alttiplerine, diğer NA inhibitörleri kadar etkili olduğunu  

bildirmektedir (114).   

Hem zanamivir hem de oseltamivirin hayvanlarda ve insanlarda iyi tolere 

edildiği, insanlarda gribin tedavisi ve profilaksisinde etkili olduğu bildirilmiştir. 

Her iki antiviralin de, insanlarda kullanımı onaylanmıştır. İnsanlarda zanamivirin 

doz-ilişkili profilaktik aktivitesini tespit etmek için yapılan çalışmalarda, viral 

salınıma karşı % 96, infeksiyona karşı % 82, ateşli hastalığın engellenmesinde 

% 95 oranlarında etkili bulunmuştur. Yine zanamivirin akut grip hastalığına etkisi 

ile ilgili çalışmalarda, infeksiyonun başlangıcından itibaren 30 saat içinde 

tedaviye başlandığında iyileşmenin iki gün, 30 saatten daha kısa sürede 

başlandığında ise dört gün önceden gerçekleştiği bildirilmiştir. Bu da, erken 

tanının ve tedavininin gerekliliğine işaret etmektedir. NA inhibitörlerine dirençli 

varyantlar, invitro olarak ilaç baskısı altında izole edilmiştir. Fakat bu direnç, 

amantadinden çok daha  düşük düzeydedir. Dirençli mutantların ortaya 

çıkışında, iki mekanizma rol oynamaktadır. Birinci mekanizma, NA geninin aktif 

enzim bölgesinde bulunan aminoasitlerde değişime yol açan mutasyonlardır. 

Zanamivir ile en yaygın görülen yer değiştirme, glutaminin (Glu) tipik olarak 

gliserol ile (Gly) -daha nadir olarak ise alanin ve aspartat ile- yer değiştirdiği 119 

bölgesinde meydana gelir.  Daha az sıklıkla görülen yer değiştirme ise, 292 

bölgesinde meydana gelir. Glu 119, bütün İnfluenza A viruslarında korunmuştur 

ve direkt olarak substrat katalizine katılmayan ama enzim yapısını stabilize 

eden “framework” bölgelerinden biridir. Zanamivirdeki 4-guanidinium ile 119 ve 

227 bölgesindeki Glu arasındaki etkileşim, zanamivirin inhibitör selektivitesini 

neden olur. Bu nedenle mutasyona uğramış NA’ lardaki 119 bölgesi ile ilaç 

arasındaki etkileşimin bozulmasından dolayı, ilacın inhibitör etkisi azalır (105). 

Bu mutantların karakterizasyonu NA’larındaki aktivitelerinin fonksiyonel 
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bütünlüğünde bir bozulma olduğunu, bu nedenle azalmış NA aktivitesine sahip, 

ısıya duyarlı ve dar bir pH aralığında stabil suşlar olduğunu ortaya koymuştur 

(114).  

Dirence neden olan ikinci mekanizma ise, HA’in sialik asit bağlama 

bölgesi çevresinde mutasyonların meydana gelmesi ile oluşur. HA’deki 

değişikliklerin duyarlılığın azalmasına etkisi tam olarak açıklığa kavuşmamakla  

birlikte, bunun olasılıkla HA ile sialik asit reseptörü arasındaki etkileşimin 

değişmesinden meydana gelen reseptör affinitesindeki azalmanın, NA’ın 

reseptör yıkma aktivite kaybını kompanse ettiği düşünülmektedir. NA ve 

HA’lerinde yapısal değişiklikler olan bu viruslar, doğada canlı kalamazlar (105).  

Klinik tedavi esnasında zanamivir dirençli mutantların seleksiyonunun 

oluştuğuna dair bir bulgu henüz yoktur. İnsanlarda uygulanan klasik beş günlük 

zanamivir tedavisi olasıkla, direncin gelişmesi için çok kısadır. Bununla birlikte 

tedavinin uzamasının ve immünokompromize durumların, ilaç dirençli 

mutantların seleksiyonuna izin veren şartların oluşmasını sağlayabileceği 

bildirilmektedir. İmmünokompromize bir çocukta, tedavi sonrası zanamivir 

dirençli mutantın ortaya çıktığı bildirilmiştir. Zanamivir tedavisinden bir hafta 

sonra, hastanın endotrakeal aspirat tüpündeki İnfluenza B virusunun HA’inin, 

insan trakeal aspirat epitelinde bulunan N-acetylneuraminic asit 2,6-galaktoz-

reseptör determinantına affinitesinde, azalma saptanmıştır. Tedaviden iki hafta 

sonra izole edilen mutantın, ayrıca NA aktif bölgesinde de değişikliğe 

rastlanmıştır. İnsanlarda ilaç kullanımından sonra invivo olarak dirençli 

mutantların olup olmadığını saptamak için, daha geniş çaplı çalışmalara ihtiyaç 

bulunmaktadır (38, 114). 

Günümüzde zanamivir ve oseltamivirin, insanlarda kullanımı onay 

almıştır ve belirli koşullarda bu inhibitörlere karşı ortaya çıkan direncin izlenmesi 

önem kazanmıştır (114).  

2.12.1.3. RİBAVİRİN 
Ribavirin, doku kültüründe ve farelerde İnfluenza A ve B virusuna karşı 

antiviral aktivitesi olan, fakat insanlarda İnfluenza virus infeksiyonlarındaki 

terapötik veya profilaktik rolü henüz tanımlanamayan, sentetik nükleozid 

analoğudur (114). 
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2.12.2. AŞILAR 

2.12.2.1. İNAKTİVE VİRUS AŞILARI 

Aşı formulasyonları: 
Günümüzde, lisanslı inaktive İnfluenza A ve B virus aşıları mevcuttur ve 

insanlarda parenteral olarak uygulanmaktadır. Güney yarımküre için mayıs-

haziran aylarında, kuzey yarımküre için ise kasım-aralık aylarında başlayan grip 

sezonu için yıllık aşı programı,  her yıl aşıya girecek suşların seçimi ve kullanım 

önerileri, Halk Sağlığı Servisi (Public Health Service, PHS) tarafından 

yapılmaktadır. Aşının A ve B komponentlerinin hazırlanması için kullanılan 

suşlar, yüksek titrede replike olduğu embriyonlu tavuk yumurtasının allantoik 

boşluğunda üretilerek elde edilmektedir (114).  

Üretilen virus saflaştırılır ve santrifüj işlemi uygulanarak veya kolon 

kromatografisi ile yoğunlaştırılır. Ardından, formalin veya β-propiolactone ile 

inaktive edilir. Bu saflaştırma işlemi, lokal ve sistemik reaksiyonların oranını 

büyük ölçüde azaltır. Her dozdaki  immünoreaktif  HA miktarı, İmmünizasyon 

Danışma Kurulu’nun önerdiği şekilde standardize edilir. Bu standardizasyon 

genellikle, yetişkinlerde ve büyük çocuklarda her komponent için 15 µg, üç 

yaşından küçük çoçuklarda ise 7,5 µg’dır. NA miktarı, bu glikoproteinin 

saflaştırma ve saklama işlemleri esnasında oldukça labil olduğu için, 

standardize edilememektedir. Her 0,5 ml doz aşı, yaklaşık 10 milyar virus 

partikülü içermektedir. Bir yumurtadan elde edilen virus miktarı, bir-üç aşı 

dozunu sağlamaktadır. Aşılar ayrıca az miktarda endotoksin, yumurta proteini, 

serbest formaldehit ve prezervatif içermektedir. Aşılama, kas içi 

uygulanmaktadır (40, 114).  

Halen kullanımda olan son aşılar, tam virus (Whole virus-WV) veya virus 

alt birimleri (subvirion-SV, split veya saflaştırılmış yüzey antijenleri) olarak  

düzenlenmiştir. SV aşıları  kimyasal inaktivasyon sonrası, lipid içeren viral zarfı 

eriten deterjanlar ile muamele edilmiş saf virus içermektedir (114).  

Son zamanlarda, embriyonlu tavuk yumurtası allantoik boşluğundan izole 

edilen insan İnfluenza A ve B viruslarının anijenik olarak değiştiği ve 

yumurtadan elde edilen HA’ lerde mutasyonlara rastlandığı gözlemlenmiştir 

(114).  
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Aşı reaksiyonu:  

Aşılar monovalent  İnfluenza A H1N1 veya trivalent H1N1, H3N2 ve B 

içerikli olarak bulunmaktadır. Her defada aşı, HA miktarı açısından standardize 

edilir. Aşı reaksiyonları, çocuklarda ve yetişkinlerde plasebo kontrollü olan 

çalışmalar ile, dört  büyük skalada değerlendirilmektedir. Aşıyla oluşan klinik 

reaksiyonlar, genellikle ilk 24 saatte meydana gelir ve bir-iki güne kadar 

uzayabilir; bu klinik bulgular ateş, halsizlik, miyalji, baş ağrısı gibi sistemik veya 

aşı yerinde eritem, ağrı, duyarlılık gibi lokal belirtiler olabilir. 6 ay-18 yaş 

çocuklarda, tam virus aşı ve alt ünite aşı reaksiyonları farklılıklar gösterir. Tam 

virus aşısı, alt ünite aşılarından ciddi oranda daha fazla sistemik infeksiyona 

sebep olur. Yapılan gözlemler sonucunda, 12 yaş altı çocuklarda sadece alt 

ünite aşılarının kullanılması uygun bulunmuş ve önerilmiştir (114). 

Aşı komponentlerine karşı lokal ve sistemik alerjik reaksiyonlar nadirdir 

ve bu reaksiyonların çoğunun, yumurta proteinine bağlı olarak meydana  geldiği 

düşünülmektedir (40, 114).  

Aşı immünitesi: 

20-30 µg HA içeren bir doz  SV veya  WV aşısı, virusla karşılaşmış 

yetişkinlerde gerekli antikor cevabın oluşması için yeterlidir. Daha önce virusla 

birlikte karşılaşmamış kişilerde ise aynı immün cevabın oluşması için, iki veya 

üç doz aşı yapılması gereklidir (114).  

Trivalent aşılardaki her antijene karşı oluşan cevap, aynı antijenlerin tek 

tek verilmesinde alınan cevap kadar iyi bulunmuştur. Yaşlı kişilerde inaktive 

aşılara karşı serum antikor cevabı genellikle değişkense de, genellikle 

gençlerinkinden daha düşük seviyede oluşmaktadır. Altı aydan büyük 

çocuklarda antikor cevabı  virusla karşılaşmamış yetişkinlerdekiyle aynıdır, fakat 

iki doz SV aşısı sekiz yaş üstü çocuklarda istenilen antikor cevabını 

oluşturmaktadır. Altı aydan küçük süt çocuklarında inaktive aşılar, daha büyük 

çocuklara oranla daha az immünojenik bulunmuştur (114).  

Aşının parenteral verilmesi, nazal yıkama suyunda %25-50 kadar antikor 

artışına neden olmaktadır. Serum ve nazal sekresyondaki antikor artışında  

korelasyon olduğu bildirilmiştir. Nazal sekresyonda cevap, doza bağlı olarak 

değişiklik göstermektedir (114). 
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İntradermal ve parenteral olarak aşı uygulanmasının karşılaştırıldığı 

çalışmalarda intradermal aşılamanın, parenteral yoldan fazlaca bir üstünlüğü  

saptanmamıştır (114). 
Aşı etkinliği: 

İnfluenza A ve B viruslarla parenteral aşılama, hastalığa karşı direnci 

sağlamanın yanı sıra, bu viruslarla oluşan infeksiyonun şiddetini de 

azaltmaktadır. Aşının etkinliği, homolog viruslarda daha yüksek ve antijenik 

drifte uğramış viruslarda daha düşük olmak üzere, %60-80 oranları arasında 

değişmektedir. Bir polivalent İnfluenza A virus aşısındaki antijenler, epidemik 

virusun alttipinin antijenleri ile benzer değilse, direnç oluşturmazlar (40, 114).   

Aşı, mortalite ve morbidite açısından risk grubunda bulunan yaşlılarda 

etkilidir, fakat etki seviyesi genellikle genç yetişkinlerden daha düşüktür. Aşının, 

aşılanmış kişileri korumasının yanı sıra, etkili bir aşılama programı uygulanması 

durumunda aşılanmamış kişiler de, toplumda bulunan epidemik virusun yayılma 

hızı ve oranının düşmesinden dolayı, bu aşılama işleminden fayda görür (40, 

114).  

Aşılama sonrası immünite süresi henüz sistematik olarak 

değerlendirilmemiştir, fakat antikor seviyesindeki hızlı düşüş, koruyucu 

immünitenin kısa süreli olduğunu düşündürmektedir. İnaktive aşılar yetişkinlerde 

sitotoksik T hücrelerini (Cytotoxic T cells-CTL) arttırır, fakat virusla 

karşılaşmamış kişilerde CTL’ni uyarma gücü değerlendirilememiştir. Virus 

infeksiyonunun tersine inaktive aşılar fakat virusla karşılaşmamış farelerde, 

zayıf CTL cevabına neden olmaktadırlar (114).  

65 yaş altı erişkinlerde: İnfluenza virus aşısı, aşı içeriğindeki ve toplumda 

dolaşımda olan viruslar antijenik olarak benzer olduğunda, 65 yaş altı sağlıklı 

erişkinlerde, grip hastalığını yaklaşık %70-90 oranında önler. Yaşlı ve bazı 

kronik hastalığı olan kişilerde aşı sonrası antikor titresi, genç ve sağlıklı kişilerde 

olduğundan daha düşük seviyede gelişebilir, bu yüzden İnfluenza virus 

infeksiyonlarına ve İnfluenza virusa bağlı olarak gelişen alt solunum yolu 

hastalıklarına daha duyarlı kalabilirler. Bu konuyla ilgili yapılan bir çalışmada, 60 

yaş ve üstü kişilerde aşının, İnfluenza virusunun neden olduğu solunum yolu 

hastalıklarına karşı etkinliği %58 oranında bulunmakla beraber, bu oranın 70 

yaş üstü kişilerde daha düşük olabileceği belirtilmiştir. Aşı ayrıca ikincil 
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komplikasyonları önlemede etkilidir ve gribe bağlı hastaneye yatış ve yüksek 

risk taşıyan medikal bir durumu (kalp  hastalığı, diabet vb..) olsun olmasın, 65 

yaş ve üstü yetişkinlerdeki ölüm riskini azaltmada önem taşımaktadır. Bu yaş 

grubu arasında, aşının grip hastalığını önlemedeki etkinliği %30-40 arasında 

bulunmakla beraber, gribe bağlı hastaneye yatışı veya pnömoniyi önlemede 

%50-60, gribe bağlı ölümleri önlemede ise %80 oranında etkili olduğu 

bildirilmektedir (40). 

Çocuklarda: Grip kaynaklı komplikasyonlar açısından yüksek risk 

grubundaki çocuklarda antikor cevabı, sağlıklı çocuklara oranla daha  düşüktür. 

Bununla birlikte altı ay ve üstü çocuklarda aşı sonrası, koruyucu seviyede  

antikor oluşabilmektedir. 1-15 yaş arası rastgele seçilen çocuklarda yapılan bir 

çalışmada inaktive İnfluenza virus aşısının, bu virusun neden olduğu solunum 

yolu hastalıklarına karşı %77-91 oranında etkili olduğu ve 1-5, 6-10, 11-15 yaş 

arası çocuklarda sırasıyla %44-49, %74-76 ve %70-81 oranlarında etkili 

serokonversiyon oluştuğu gözlemlenmiştir. Buna benzer çalışmalarda da, 

benzer sonuçlar alınmıştır (114). 

Sağlıklı erişkinlerin aşılanması iş günü kaybını azaltmasının yanı sıra, 

antibiyotik kullanımı gibi sağlık kaynaklarının kullanımını da en aza 

düşürmektedir (114). 

2.12.2.2. CANLI ATTENÜE VİRUS AŞILARI 
Deneysel canlı aşılar geliştirilmiş ve yetişkinlerde grip hastalığının 

immünoprofilaksisi incelenmiştir, fakat ürün olarak henüz lisans alınmamıştır. 

Canlı virus aşılarına ilginin, iki önemli nedeni vardır. Birincisi, inaktive aşıların 

birincil olarak İnfluenza virus infeksiyonunun yüksek risk kabul edildiği gruplara 

uygulanmasının önerilmesine rağmen, bu gruplarda tam bir koruma 

sağlamamasıdır (40, 114). Oysa canlı virus aşıları, daha geniş bir aşı 

endikasyonunu sağlama anlamında yüksek potansiyele sahiptir, bu yüzden 

morbidite oranının düşürülmesinde ve hastalığın yayılmasının engellenmesinde, 

önemli bir etkisinin olacağı düşünülmektedir. İkinci neden ise, lokal immünitenin 

solunum yolu patojenlerinde, diğer viruslara göre daha önemli rol oynamasıdır. 

Canlı attenüe bir aşıyla solunum yolu infeksiyonu oluşturulması, immüniteyi 

uyarma anlamında en etkili metot olarak bulunmuştur (40, 114).   



 50

Soğuğa uyumlu (Cold-adapted-ca) donör virus, John Maasab tarafından 

geliştirilmiştir. İnfluenza A/Ann Arbor/6/60 H2N2 ca donör virusu, yabani tip 

virusun, primer tavuk böbrek hücre kültüründe 25 °C’da (yabani tip virusun 

replikasyonu için  uygun olmayan ısıda) replike olabilen bir mutantının elde 

edilmesini sağlayacak sayıda düşük ısıda pasajlanmasıyla geliştirilmiştir. Donör 

virusların ve  reassortantların, üç fenotipik özelliği vardır; (a) ısıya duyarlı fenotip 

(temperature-sensitive-ts, yabani tip virusun replikasyonun olduğu 38-39 °C ‘da 

kısıtlanmış replikasyona sahip); (b) soğuğa uyumlu (cold-adapted fenotip, 25 

°C’da etkili replikasyona sahip) ve (c) zayıf fenotip (gelinciğin alt ve üst solunum 

yolunda replikasyonu kısıtlanmış) (114).   

Soğuğa uyumlu reassortant virusların, deneysel veya doğal olarak daha 

önce İnfluenza A virus infeksiyonu geçirmiş yetişkin ve çocuklarda, yabani tip 

İnfluenza A virusuna karşı direnç oluşturduğu bildirilmiştir. Ayrıca seronegatif 

kişilerde de, yüksek immünojenik özelliğe sahip oldukları  bulunmuştur. 

Yaşlılarda İnfluenza A virusu ile oluşan infeksiyona karşı inaktive ve canlı ca 

aşıların birlikte verilmesinin, inaktive aşının tek başına verilmesinden daha etkili 

olabileceği vurgulanmıştır (114).   

2.12.2.3. İNFLUENZA VİRUS AŞISININ UYGULANMASINA DAİR ÖNERİLER 
Yıllık İnfluenza virus aşısının kalp hastalığı, bronkopulmoner hastalık, 

böbrek hastalıkları, diabet ve diğer metabolik bozukluklar gibi kronik hastalıkları 

olanlarda, uzun süreli aspirin tedavisi alan çocuklarda ve hamileliğin ikinci veya 

üçüncü trimestrinde olan kadınlarda, yaşa bakılmaksızın uygulanması 

önerilmektedir. Ayrıca 65 yaş üstü olan herkesin, yıllık olarak düzenli aşılanması 

gerekmektedir. Sağlık çalışanları da, diğer yüksek risk grubunda olanlar gibi 

İnfluenza virus  aşısı olmalıdır (40). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. MALZEME VE ALETLER 

3.1.1. ÖRNEK ALIMI, HÜCRE KÜLTÜRÜ VE EKİM İÇİN KULLANILAN 
MALZEME VE ALETLER: 

1. Steril dakronlu plastik eküvyon  

2. Madin-Darby Canine Kidney (MDCK) hücresi, ULUSAL INFLUENZA 

MERKEZİ, LYON  

3. Minimum Essential Medium 500ml 1X, GIBCO, REF NO: 31095-029 

4. Fetal Sığır Serumu, BIOCHROM, REF NO: S 0113 

5. Tripsin-EDTA 1X, SIGMA, REF NO: T3924 

6. Sodyum bikarbonat solüsyonu %7,5 , SIGMA, REF NO: S8761   

7. Penisilin-Streptomisin çözeltisi (pen.10.000/ml, strep.10 mg/ml), SIGMA, 

REF NO: 4333 pH 7,2  

8. Steril fosfat tamponlu su (pH 7,2 PBS) 

9. Dimetilsülfoksid (DMSO), SIGMA REF NO: D5879 

10.  Tripsin TPCK 50 mg, SIGMA REF NO: T8802 

11.  25 cm3’lük hücre kültür flaskı, ORANGE SCIENTIFIC REF NO: 2010100 

12.  75 cm3’lük hücre kültür flaskı, ORANGE SCIENTIFIC REF NO: 2010200 

13.  24 kuyucuklu hücre kültür plağı, ORANGE SCIENTIFIC 

REF NO: 20000542 

14.  Kriyotüp 1,8 ml’lik, NUNC, REF NO: 375418  

15. Tek kullanımlık pipet 1, 10, 25 ml’lik  

16.  Saklama kutusu MAX100, NUNC, REF NO: 374187 

17.  Pipetör, POWERPETTE PRIZMA  

18. Laminar akım kabini, HERAUS INSTRUMENTS, TİP: HS9, ALMANYA  

19.  İnvert mikroskop, NIKON, MODEL: TMS, JAPONYA  

20.  Sıvı azot tankı, UNION CARBIDE, ABD 

21.  Vorteks karıştırıcı, Zx 3 VELP SCIENTIFICA , MODEL: FUSE T, İTALYA 

22.  Soğutuculu santrifüj, JOUAN CR312,THERMO ELEKTRON, ABD  

23.  Benmari, ELEKTROMAG, MODEL: M96K, TÜRKİYE 

24.  CO2’li etüv, HERAUS INSTRUMENTS, ALMANYA 
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25.  Etüv, HERAUS INSTRUMENTS, MODEL:RB500, ALMANYA  

26.  Bidistile su cihazı, Milli-Q RG, MILLIPORE, ABD 

27.  Buzdolabı +4 °C, ARÇELİK, TÜRKİYE 

28.  Derin dondurucu –86 °C, THERMO ELECTRON CORPORATION, 

MODEL : 706, ABD 

29.  Derin dondurucu –20 °C, BOSCH, ALMANYA  

3.1.2. TRANSPORT BESİYERİ YAPIMI İÇİN GEREKEN MALZEME VE 
ALETLER 

1. Bacto triptoz fosfat broth 500 gr, DIFCO BECTON DICKINSON  

REF NO: 260300 

2. Jelatin 500 gr, MERCK REF NO: 1 04070 0500 

3. Gentamisin çözeltisi 10 mg/ml, SIGMA REF NO: G1272 

4. Streptomisin sülfat 5 gr, SIGMA REF NO: S-6501 

5. Penisilin G Na tuzu 10.000.000 U, SIGMA REF NO: 3032 

6. Amfoterisin B 50 mg, SIGMA REF NO: A-9528 

7. Fenol kırmızısı çözeltisi %0,5 DPBS’de 100 ml, SIGMA REF NO: P0290 

8. Sodyum bikarbonat 1 kg, S-6014 SIGMA REF NO: S-6014 

9. Sodyum hidroksit 500 gr, SIGMA REF NO: S-0899 

10.  Steril filtre 0,22 µm, MILLIPORE REF NO: SLGS 025 0S 

11.  Steril filtre 0,45 µm, MINISART, REF NO: 16555 

12.  Steril tek kullanımlık pipet 1, 10, 25 ml 

13.  Steril tek kullanımlık plastik enjektör 2, 10, 50 ml  

14. Pipetör, POWERPETTE PRIZMA, ALMANYA 

15. Vorteks karıştırıcı, Zx3 VELP SCIENTIFICA MODEL: FUSE T, İTALYA 

3.1.3.  İMMUN YAKALAMA ELISA DENEYİ İÇİN KULLANILAN MALZEME 
VE ALETLER: 

1. Fareden elde edilmiş anti-İnfluenza monoklonal antikoru, ULUSAL 

INFLUENZA MERKEZİ, LYON, FRANSA, REF NO: T17C2 

2. Fareden elde edilmiş anti-İnfluenza B monoklonal antikoru, ULUSAL 

INFLUENZA MERKEZİ, LYON, FRANSA, REF NO: 8F10E10 

3. Fareden elde edilmiş anti-İnfluenza A (H3N2) poliklonal antikoru, 

ULUSAL INFLUENZA MERKEZİ, LYON, FRANSA, REF NO: 21 21 748 
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4. Fareden elde edilmiş anti-İnfluenza A (H1N1) poliklonal antikoru, 

ULUSAL INFLUENZA MERKEZİ, LYON, FRANSA, REF NO: 21 21 750 

5. Fareden elde edilmiş anti-İnfluenza B poliklonal antikoru, ULUSAL 

INFLUENZA MERKEZİ, LYON, FRANSA, REF NO: 21 21 755 

6. İnfluenza A/Panama/2007/99 (H3N2) referans antijeni, ULUSAL 

INFLUENZA MERKEZİ, LYON, FRANSA  

7. İnfluenza A/New Caledonia/20/99 (H1N1) referans antijeni, ULUSAL 

INFLUENZA MERKEZİ, LYON, FRANSA 

8. İnfluenza B/Hong Kong/330/01 referans antijeni, ULUSAL INFLUENZA 

MERKEZİ, LYON, FRANSA 

9. ABTS 5 mg 20 tablet, ROCHE DIAGNOSTICS, REF NO: 1 204 521 

10.  ABTS tamponu 125 ml, ROCHE DIAGNOSTICS, REF NO: 1 204 530 

11.  HRP ile konjuge keçiden elde edilen anti-tavşan antikoru BIOSOURCE, 

REF NO: ALI3404 

12. Triton X-100 100 ml, SIGMA, REF NO: T-8787 

13. Sığır albümin fraksiyon V  500 gr, SIGMA REF NO: A-4503 

14. Tween 20, MERCK, REF NO: 8 22184 0500 

15. Mikroplak 96 kuyucuklu düz tabanlı, NUNC REF NO: 439454 

16. Falkon santrifüj tüpü 50 ml, NUNC, REF NO: 373660 

17. Otomatik pipet, tek uçlu, 0,5-10 µl, Medi-pipet, MEDİSİS,TÜRKİYE 

18. Otomatik pipetler, tek uçlu, 0,5-10 µl, 2-20 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl, 

Finnpipette, THERMOLAB, FİNLANDİYA 

19.  Otomatik pipet, 8 uçlu, 20-200 µl, Finnpipette,THERMOLAB, 

FİNLANDİYA 

20.  ELISA optik okuyucu, LP400 Diagnostics Pasteur, SANOFI 

DIAGNOSTICS PASTEUR, FRANSA 

21.  Distile su cihazı, GFL, TÜRKİYE 

22.  Etüv, HERAUS INSTRUMENTS, MODEL: RB500, ALMANYA 

3.1.4. IFA YÖNTEMİ İÇİN KULLANILAN MALZEME VE ALETLER: 
1. İnfluenza virusu A ve B direkt floresan kiti, IMAGEN 

DAKOCYTOMATION, REF NO: K6105 

2. Fosfat tamponlu su (PBS), pH 7,2 
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3. İnfluenza pozitif kontrol lamı, IMAGEN DAKOCYTOMATION,  

REF NO: S6112 

4. Falkon santrifüj tüpü 15 ml, NUNC, REF NO: 366060 

5. 12 kuyucuklu teflon lam 

6. Floresan mikroskobu, BH-2 OLYMPUS, JAPONYA 

7. Etüv, HERAUS INSTRUMENTS, MODEL: RB500, ALMANYA 

 3.1.5. HIZLI TEST DENEYLERİ İÇİN GEREKEN MALZEME VE ALETLER 
1. İnfluenza A/B rapid test ROCHE DIAGNOSTICS GMBH, REF NO: 1 

2158663160 

2. Optical Immunoassay, Rapid Detection of Influenza A/B Influenza 

BIOTA,THERMO/BIOSTAR CORPORATION, REF NO: FLU30 

3.1.6.HEMAGLÜTİNASYON VE HEMAGLÜTİNASYON İNHİBİSYON 
DENEYLERİ İÇİN GEREKEN MALZEME VE ALETLER 

1. Dulbecco’s phospate buffered saline solution,  Mg/Ca’dan arınmış, 500 

ml 10X, GIBCO REF NO: 14200-067 

2. 7,2 pH’lık PBS’de  hazırlanmış % 0,8’lik kobay eritrositi 

3.  Referans gelincik serumu anti-A/Panama/200/99, RDE ile muamele 

edilmiş, 1/20 dilüsyonlu, PASTEUR ENSTİTÜSÜ, FRANSA 

4. Referans gelincik serumu anti-A/Sydney/5/97, RDE ile muamele edilmiş, 

1/10 dilüsyonlu, PASTEUR ENSTİTÜSÜ, FRANSA 

5. Referans gelincik serumu anti-A/Moscow/10/99, RDE ile muamele 

edilmiş, 1/20 dilüsyonlu, PASTEUR ENSTİTÜSÜ, FRANSA 

6. Referans gelincik serumu anti-A/New Caledonia/20/99, RDE ile muamele 

edilmiş, 1/20 dilüsyonlu, PASTEUR ENSTİTÜSÜ, FRANSA 

7. Referans gelincik serumu anti-B/Sichuan/379/99, RDE ile muamele 

edilmiş, 1/20 dilüsyonlu, PASTEUR ENSTİTÜSÜ, FRANSA 

8. Mikroplak 69 kuyucuklu U tabanlı, NUNC, REF NO: 449824 

9. Filtreli steril pipet ucu 20, 100, 1000 µl 

10.  Otomatik pipetler, 2-20 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl, Finnpipette 

THERMOLAB, FİNLANDİYA  

11.  Otomatik pipet, 8 uçlu, 20-200 µl, Finnpipette THERMOLAB, 

FİNLANDİYA 
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12. Tek kullanımlık steril pipet 10 ml 

13.  Pipetör, POWERPETTE PRIZMA, ALMANYA 

3.1.7.  IN-HOUSE PCR YÖNTEMİ İÇİN GEREKEN MALZEME VE ALETLER 

1. Ekstraksiyon kiti, High Pure PCR Template Preparation, ROCHE, 

 REF NO: 11 796 828 001 

2. Reverse Transcriptase tampon 5X  FERMENTAS M-MuLV RT, 

 REF NO: EP0441 

3. OneStep PCR kiti, Qiagen REF NO: 210212 

4.  Revers transkriptaz  200 U, FERMENTAS M-MuLV RT, REF 

NO:EP0441 

5. Random primer 200 ng/ul, hegzanükleotid mix, ROCHE,  

REF NO: 1 034 731   

6. RNaz inhibitör, 20 U, FERMENTAS, REF NO: E00382 

7. Dietil pirokarbonatlı (DEPC) su, FERMENTAS, REF NO : R0601 

8. 10 mM dNTP 

9. Taq DNA polimeraz, 2U, Super-Therm polymerase REF NO :JMR-801   

10. Tampon10 X (1,5 mM Mg konsantrasyon, Super-Therm polymerase) 

REF NO :JMR-801   

11.  RNaz/DNaz’dan arınmış distile su 

12. Etanol, Riédel de Haen, REF NO: 32221 

13. İzopropanol, Riédel de Haen, REF NO:24137 

14. Bromofenol mavisi 

15. Gliserol, MERCK, REF NO: 2926474  

16. Tris HCL, AppliChem, REF NO: A22640500 

17. Etilendiamin tetraasetikasit (EDTA), SIGMA, REF NO: E-5134  

18. PCR Marker, SIGMA, REF NO: 9577 

19.  Agaroz jel, SIGMA REF NO: A-5093 

20.  A/M/+/52  primer sense (50 µM) 

21.  A/M/-/253 antisense primer (50 µM)   

22.  W-AH1-1 primer (10 µM) 

23.  W-AH1-2 primer (10 µM) 

24.  W-AH3-2 primer (10 µM) 
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25.  HA3-115 primer (10 µM) 

26.  W-aN1-1 primer (10 µM) 

27.  W-aN1-2 primer (10 µM) 

28.  RNaz /DNaz ‘dan arınmış steril pipet ucu 10, 20, 100, 1000 µl 

29. Otomatik pipetler, tek uçlu, 0,5-10 µl, 2-20 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl, 

Finnpipette THERMOLAB 

30. Mikrosantrifüj cihazı, HETTICH,TİP: 1110, ALMANYA  

31. Vorteks karıştırıcı, Zx3  VELP SCIENTIFICA, MODEL: FUSE T, İTALYA  

32. Nükleik asit çoğaltma cihazı (Thermal Cycler), TAKARA, MODEL: 

TP600, JAPONYA 

33. Nükleik asit çoğaltma cihazı (Thermal Cycler), PERKIN ELMER CETUS 

480, MODEL:CT 06856 USA 

34. Isıtıcı blok, TECHNE RRI-BLOCK DB-20, MODEL: FDB02DD, 

İNGİLTERE 

35. Translimünatör, VILBERT LOURMAT, MODEL:TFX-20M, FRANSA 

36. Poloroid kamera ve film 

 
3.1.8. REAL TIME RT-PCR VE FLUAVISION™INFLUENZA  VİRUS PCR 

SAPTAMA YÖNTEMLERİ İÇİN GEREKEN MALZEME VE ALETLER 
1. Ekstraksiyon kiti, RTP DNA/RNA Virus Mini Kit, INVITEK 

REF NO: 10403003   

2. Ekstraksiyon kiti, High Pure PCR Template Preparation, ROCHE, 

REF NO: 11 796 828 001 

3. TaqMan®Influenza A/H5 Detection Kit Version 1.0,  

APPLIED BIOSYSTEMS, PN: 4370566 

4. TaqMan®One Step PCR Master Mix Reagents Kit, 

APPLIED BIOSYSTEMS, PN: 4309169 

5. FLUAVISION™INFLUENZA kiti, REF NO:DNAT-IAV  
6. RNaz’dan arınmış  distile su 

7. Real time primer-prob seti  

8. ABI Prism®7000 Sequence Detection System, Real Time Cihazı, 

APPLIED BIOSYSTEMS, MODEL: 7000, SİNGAPUR 

9. Bilgisayar, DELL, MODEL: DHM, İRLANDA 
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10.  ABI Prism®96-Well Optical Reaction Plate, 20 plates,  

APPLIED BIOSYSTEMS, PN:4306737 

11. ABI Prism®Optical Adhesive Covers ve ABI Prism ®96-Well Optical 

Reaction Plate, 100 plates, APPLIED BIOSYSTEMS, PN: 4314320 

12. ABI Prism®Optical tubes,  APPLIED BIOSYSTEMS,  PN: 4316567 

13. ABI Prism®Optical Caps, (8 caps/strip), 300 strips,  

 APPLIED BIOSYSTEMS, PN:4323032 

14. ABI Prism ®Optical adhesive Cover, APPLIED BIOSYSTEMS,   

PN: 4313663 

15. MicroAmp™ Splash free support base, APPLIED BIOSYSTEMS,  

PN: 4316567 

16. RNaz/Dnaz free filtreli pipet uçları 10, 20, 100, 1000 µl 

17. Otomatik pipetler, 0,5-10 µl, 2-20 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl, Finnpipette 

THERMOLAB 

18. Vorteks karıştırıcı, Zx3  VELP SCIENTIFICA, MODEL: FUSE T, İTALYA  

19. Mikrosantrifüj aleti, HETTICH,TİP: 1110, ALMANYA   
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3.2. YÖNTEM: 
Bu çalışmada, yıllık İnfluenza virus surveyans çalışması için Türkiye’nin 

çeşitli yerlerinden laboratuvarımıza gönderilen hasta materyelleri arasından 

seçilen, 100’ü 2004-2005 kış sezonuna ait, 50’si ise 2005-2006 sezonuna ait 

olmak üzere toplam 150 solunum örneği, farklı yöntemler ile İnfluenza virusu 

açısından  incelenmiştir.  

Örneklerin çalışılmasında, İnfluenza viruslarının tespiti ve dolaşımda olan 

tip/alttiplerin saptanması için halen dünyada yaygın olarak kullanılan;  

 Klinik örneklerden İnfluenza virus izolasyonu için HÜCRE 
KÜLTÜRÜ YÖNTEMİ,  

 Hücre kültürü sonrası virus üremesinin varlığını/yokluğunu tespit 

ve İnfluenza virus A/B tip ayrımı için ELISA İMMUN YAKALAMA 
DENEYİ, (Immunocapture ELISA, IC-ELISA) 

 Üremesi saptanan ve izole edilen virusların titresini belirlemek ve  

antijenik tiplendirmesini yapmak için HEMAGLÜTİNASYON (HA) 
VE HEMAGLÜTİNASYON İNHİBİSYON (HAI) DENEYLERİ, 

 Şüpheli sonuçlarda kullanılmak üzere ek test olarak İMMUN 
FLORESAN ANTİKOR (IFA), 

gibi klasik yöntemlerin yanısıra;  

 IN-HOUSE PCR (İnfluenza A virus tespiti ve alttiplendirme için) 
 REAL TIME PCR (İki farklı kit ile) 

 HIZLI TEST (İki farklı kit ile) 

gibi son dönemlerde önem kazanan yöntemler denenmiş, duyarlılık ve 

özgüllükleri karşılaştırılmıştır.  

2004-2005 sezonu örnekleri hücre kültürü+IC-ELISA, real time RT-PCR 

ve iki farklı hızlı tanı yöntemi (INFLUENZA A/B rapid test ve FLU OIA) ile; 2005-

2006 sezon örnekleri ise hücre kültürü+IC-ELISA,  real time RT-PCR ve bir hızlı 

tanı testinin (INFLUENZA A/B rapid test) yanı sıra in-house PCR ile  

incelenmiştir (Tablo 3-1).  
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Tablo 3-1:2004-2005 ve 2005-2006 sezonlarında İnfluenza virus tanısı için 
uygulanan yöntemler 

 
Hücre kültürü+ 
IC-ELISA 

ABİ Prism 
Real time 
PCR 

İn-house PCR

 
INFLUENZA 
A/B hızlı testi 
(Roche 
Diagnostics) 
 

 
FLU OIA hızlı 
testi (BIOTA-
THERMO COR.) 
 

2004-2005 kış 
sezonu örnekleri 

n=100 
X X - X X 

2005--2006 kış 
sezonu örnekleri 

n=50 

X X X X - 

 

 

Klasik yöntemlerin uygulanmasında, Şekil 3-1’deki tanı şeması izlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60

 

 

                             
Şekil 3-1:Klasik İnfluenza virus tanısında uygulanan algoritm 

Solunum 

     Santrifüj işlemi 

(2000 rpm, +4 °C,10 dak.) 

      Üst sıvı Hücre çökeltisi, 
DFA için preparat 

Hücre kültürüne ekim
     (MDCK hücresi) 

Birinci kültür 
üst sıvısı 
=P1 
  IC-ELISA 

  Negatif Pozitif, suş eldesi 
için flaska ekim 

Tekrar ekim İkinci 
kültür üst sıvısı=P2
ELISA 

Hemaglütinasyon deneyi

        (48 saat sonra) 

<1/16 HAU tekrar ekim ve 
Hemaglütinasyon 
inhibisyon 

≥1/16 HAU  
Hemaglütinasyon 
inhibisyon 

Pozitif

   Negatif 
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3.2.1. ÖRNEKLERİN ALINMASI VE İŞLENMESİ; 
  Öncelikle laboratuvarımız tarafından İnfluenza virus izolasyonuna uygun 

olarak özel hazırlanmış viral transport besiyerleri, örnek alımı yapılacak ilgili 

merkezlere gönderilmiştir.  

Örneklerin toplandığı bu merkezler aşağıda belirtilmiştir; 

2004-2005 kış sezonu                                     2005-2006 kış sezonunda 

Tepeüstü Ana Çocuk Sağ. Pol., İstanbul         İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 

Sait Çiftçi Ana Çocuk Sağ. Pol., İstanbul        Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü 

İstanbul Tıp Fakültesi                                      Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü 

Marmara Üniversitesi,Tıp Fakültesi                Kırklareli İl  Sağlık Müdürlüğü 

Dr. Sami Ulus Çocuk Has., İstanbul                Edirne İl  Sağlık Müdürlüğü 

SSK Ankara Çocuk Hastalıkları Has. 

Gültepe Ana Çocuk Sağ. Pol., İstanbul 

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Has. 

Prof. Dr Mustafa Hacımustafaoğlu Özel Muay., Bursa 

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak. Pediatri Servisi 

 

 Türkiye’nin çeşitli sağlık merkezlerinde çalışan hekimler tarafından alınan 

150 solunum örneği (nazal sürüntü, boğaz sürüntüsü veya nazofarinks 

aspirasyon sıvısı), viral transport besiyerine aktarıldıktan hemen sonra soğuk 

zincir kurallarına uyularak, yine ilgili hekimler tarafından doldurulan hastanın 

genel durumu, yaşı, örnek tipi, toplanma zamanı gibi bilgilerin bulunduğu  Bilgi 
Formu ile birlikte, İstanbul Tıp Fakültesi Viroloji ve Temel İmmunoloji Bilim 

Dalı’ndaki laboratuvarımıza ulaştırılmıştır. Hemen ulaştırılamayacak olan 

örnekler ise, +4 °C’da en fazla üç-dört gün bekletildikten sonra laboratuvarımıza 

gönderilmiştir.  

Örneklerin alımı, aşağıda belirtildiği şekilde yapılmıştır: 

Burun sürüntüleri: 

Kuru bir eküvyon burun içine sokulur ve birkaç saniye bekletildikten sonra 

döndürme hareketiyle yavaşça döndürülerek çıkarılır. Aynı eküvyonla diğer 

burun deliği içinde de aynı işlem uygulanarak, iki-üç ml viral transport besiyeri 

bulunan  tüp içine konulur. Eküvyon sapı kırılarak, tüp kapağı kapatılır. 
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Boğaz sürüntüleri: 

İki tonsil ve posterior farinksten kuvvetlice sürüntü alınır ve  transport 

besiyerine yerleştirilir. 

Nazofarinks aspirasyon sıvısı: 

Nazofaringeal sekresyonlar bir mukus toplayıcısına  ve vakum kaynağına 

bağlı bir kateterle aspire edilir. Kateter burun deliğine sokulur. Vakum uygulanır.  

Kateter döndürme hareketiyle yavaşça çekilir. Diğer burun deliğinden elde 

edilen mukus da, aynı işlem uyarınca kateterle toplanır. Her iki delikten 

mukusun  toplanmasından sonra, kateter üç ml transport besiyeri ile yıkanır ve 

yıkama sıvısı viral transport besiyerine aktarılır. 

Laboratuvara ulaşan örneklere geliş sırasına göre numara verilir. Örnek, 

numarasının yanı sıra aşağıda gösterildiği biçimde, alındığı senenin son iki 

rakamıyla beraber bilgisayara kayıt edilir. 

Örnek:         206           /               05 
 

     
 

Örnek formundaki hasta bilgileri, bilgisayara işlenir. Örnekler ile ilgili virus 

izolasyonunu olumsuz etkileyecek koşullar (transport besiyerinin dökülmüş 

olması, soğuk zincire uyulmaması, üç-dört günden fazla bekletilmiş olması gibi) 

kaydedilir. İki gün içinde hücre kültürüne ekimi yapılamayacak örnekler 

+4°C'da,  iki günden daha uzun bekletilecekler ise -80°C'a kaldırılır.   

 Hasta materyellerine, hücre kültürüne ekim ve diğer testler yapılmadan 

önce, aşağıdaki işlemler uygulanır: 

1. Solunum örnekleri, eküvyon içeriğinin serbest kalması ve homojenizasyon 

için, vorteks cihazıyla karıştırılır.  

2.  Eküvyon çubuğu, laminar akım kabininde tüp çeperine döndürülüp iyice 

bastırılarak sıvı içeriği boşatıldıktan sonra çıkarılıp atılır.    

3.  Yine steril ortamda, örnek materyeli santrifüj tüpüne boşaltılarak 2000 

rpm’de  10 dakika santrifüjde çevrildikten sonra üst sıvı, hücre kültürüne 

ekim ve diğer testler için, biri yedek olmak üzere iki ayrı kriyotüpe alınır.  

hasta mat. sıra no   alındığı senenin son iki rakamı 
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4.  Her iki tüp üzerine de örnek numarası, yılı, ve muayene maddesi 

olduğunu belirten P0 ibaresi (sıfırıncı pasaj) yazılır, (örnek:106/05, 

P0). Yedek kriyotüp 80°C’da saklanır.  

5.  Alttaki hücre çökeltisinden ise, gerektiğinde uygulanmak üzere DFA 

boya testi için preparat  hazırlanır. 

3.2.2. HÜCRE KÜLTÜRÜ YÖNTEMİYLE INFLUENZA VİRUS İZOLASYONU 

3.2.2.1. VİRAL TRANSPORT BESİYERİNİN HAZIRLANMASI 

İnfluenza virusunun optimal izolasyonu, hasta örneğinin uygun 

koşullarda transportuna bağlıdır. Virusun canlılığını koruması ve infeksiyöz 

özelliğinin azalmaması için örnek, uygun bir transport besiyerine alınmalı ve 

soğuk zincir kurallarına uyularak en kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır. 

Viral transport besiyeri ticari ürün olarak alınabileceği gibi, viroloji 

laboratuvarlarında da yapılabilmektedir. Laboratuvarımızda, Pasteur 

Enstitüsü’nden  (Paris) referans alınan İnfluenza için spesifik viral transport 

besiyeri hazırlanılmış ve kullanılmıştır (Şekil 3-2). Viral transport besiyerinin 

yapımı için, aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmiştir. 

3.2.2.1.1. TRİPTOZ FOSFAT - JELATİN ÇÖZELTİSİNİN HAZIRLANMASI 
 

1. Bir litrelik transport besiyeri hazırlanması için 29,5 gr triptoz fosfat 

dehidrat tartılır.  

2. Bir litrelik şişeye aktarılan  triptoz fosfat dehidrat üzerine, 800 ml 

distile su eklenir. 

3. Tamamen eriyene kadar karıştırılır. 

4. Hazırlanan çözelti otoklavda 120°C'da 20 dakika steril edilir. 

5. Beş gr jelatin tartılır ve 500 ml'lik steril bir şişeye alınır. 

6. Jelatinin üzerine 100 ml distile su eklenir. 

7. Karışım çalkalanarak  homojenize edilir. 



 64

8. Çözeltinin tamamen erimesi için kapağı tam kapatılmadan su 

banyosunda  ısıtıldıktan sonra, kapaksız olarak mikrodalga fırında 

kaynayıncaya kadar bekletilir. 

9. Otoklavda 105°C'da 20 dakika steril edildikten sonra, daha önce 

hazırlanan jelatin çözeltisi laminar akım kabininde, triptoz fosfat 

çözeltisine eklenir. 

10.  Karışım 10-15 dakika çalkalanarak homojenize edilir. 

11.  Şişenin üzerine çözeltinin ismi ve yapılış tarihi yazılır. 

12. Sterilite kontrolü için, çözeltinin 500 µl’si buyyon besiyeri içeren beş 

tüpe aktarılarak karıştırılır ve 37°C'da 24 saat bekletilir. 

13. Steril kalıp kalmadığı kontrol edildikten sonra, sterilite kontrolünün 

tamamlanması için, tüpler yedi gün boyunca etüvde beklemeye 

bırakılır. 

14. Sterilite kontrolü  biten çözelti, +4°C'da saklanır 

3.2.2.1.2.DİĞER MADDELERİN İLAVESİ 
 

1. Triptoz fosfat - jelatin çözeltisi, erimesi için bir gece evvel oda ısısında    

bırakılır. 

2.  Ek maddelerin ilavesi, laminar akım kabininde ve çözelti sık sık 

karıştırılarak yapılır. 

3. 50 mg amfoterisin B 15-20 ml steril distile suda çözündürüldükten 

sonra, ana  çözeltiye ilave edilir ve karıştırılır. 

4.  Dört ml gentamisin çözeltisi (10 mg/ml), 10 ml penisilin - streptomisin 

çözeltisi ve bir ml fenol kırmızısı çözeltisi ilave edilir ve karıştırılır. 

5. Karışımın beş ml'si steril bir tüp içine alınır ve pH'ı ölçülerek 7,3 ± 0,1 

olup  olmadığı kontrol edilir, pH ayarı için gerektiğinde 0,65 M sodyum 

bikarbonat  çözeltisi kullanılır. 

6. Çözelti daha sonra steril distile suyla bir litreye tamamlanır, çözeltinin 

renginin  hafif opak kırmızı/turuncu renkte olup olmadığı kontrol edilir. 
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7. Hazırlanan transport besiyeri üçer ml olmak üzere transport tüplerine 

bölüştürülür, bu işlem sırasında transport besiyeri şişesi sık  

sık çalkalanır. 

8. Transport tüplerine transportun ismi, üretim ve son kullanma 

tarihi, +4°C'da saklanma koşulu yazılır. 

9. Hazırlanan viral transport şişesi, +4°C'da en fazla bir yıl saklanır. 

 

3.2.2.1.3.TRANSPORT BESİYERİNDE KULLANILAN PENİSİLİN - 
STREPTOMİSİN ÇÖZELTİSİNİN HAZIRLANMASI 

 

.Antibiyotik hazırlama işlemi, steril koşullarda laminar akım altında 

gerçekleştirilir. 

1. Bir litre transport besiyeri için 1.000.000 U.I. penisilin G sodyum tuzu 

tartılır ve beş ml steril distile su içinde çözündürülür. 

2. Bir gr streptomisin sülfat tartılır ve  dört ml steril distile su içinde 

çözündürüldükten sonra,  penisilin çözeltisine eklenir. 

3. Steril distile su ile hacmi 10 ml'ye tamamlanır ve 0,2 µl'lik filtre ile 

süzülür. 

4. Transport besiyerine ilave edilir. 

 

3.2.2.1.4. pH AYARI İÇİN KULLANILAN 0,65 M SODYUM BİKARBONAT 
ÇÖZELTİSİNİN HAZIRLANMASI 

 

1. Sodyum bikarbonat, steril distile suda % 5,5 konsantrasyonda olacak        

şekilde hazırlanır. 

2. Hazırlanan çözelti, tamamen çözünene kadar karıştırılır. 
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3. Laminar akım kabininde steril bir şişe içine, 0,2 µl'lik filtre ile 

süzülür. 

4. Şişenin etiketine, çözeltinin ismi ve yapılış tarihi yazılır.  

5. Çözelti, +4 °C’da  en fazla bir yıl saklanır. 

6. Viral transport besiyeri tamamlandıktan sonra, transport tüplerine 

ikişer ml dağıtılarak ilgili merkezlere gönderilir  
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Şekil 3-2:Viral transport  besiyeri yapım şeması 
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3.2.2.2. HÜCRE KÜLTÜRÜ 
İnfluenza viruslarının izolasyonu için, dünyada yaygın olarak kullanılan 

ve laboratuvarımızın referans aldığı Lyon Ulusal İnfluenza Merkezi ve  Pasteur 

Enstitüsü laboratuvarlarında da kullanılan Madin-Darby Canine Kidney (MDCK) 

hücreleri kullanılmıştır. Bu hücre dizisi epiteloid yapıda olup, İnfluenza 

viruslarının üremesine imkan verecek sialik asit reseptörleri taşımaktadır.  

Hücre kültür yöntemi, -80 °C’da veya sıvı azotta donmuş halde bulunan 

hücrelerin çözülmesi, hücrelerin pasaj yapılarak çoğaltılması, ekim yapılacak 

plakların ve flaskların hazırlanması, hücre stoğunun oluşturulması için 

hücrelerin dondurulması,  örneklerin hücrelere ekimi  gibi basamakları 

içermektedir.  

Hücre kültürü yönteminde tüm işlemler, laminar akım kabininde steril 

ortamda gerçekleştirilir. 

 

3.2.2.2.1. STOK HÜCRELERİN ÇÖZÜLMESİ  

 

Gerektiğinde kullanılmak üzere özel yöntemlerle dondurulmuş hücrelerin 

çözülmesi işlemi, hücrelerin zarar görmemesi için hızlı bir şekilde yapılmalıdır. 

1. Kriyotüpler içindeki donmuş hücreler, 37 °C’daki benmari içinde zaman 

zaman karıştırılarak tamamen eriyinceye kadar bekletilir. 

2. Hücre süspansiyonu bir ml’lik tek kullanımlık pipetle hafifçe 

karıştırıldıktan sonra, içinde 10 mL % 10 fetal sığır serumu (FSS) içeren 

gelişme besiyeri bulunan 25 cm2’lik flaska aktarılır ve iyice süspanse 

edilir. 

3. % 5 CO2 ‘li etüvde 37°C'da inkübe edilir.  

4. Beş-altı saat sonra hücrelerin flask tabanına tutunup tutunmadığı invert 

mikroskopla kontrol edilir ve besiyeri, yeni %10 FSS’luk çoğaltma 

besiyeriyle değiştirilir. 

5. Hücreler tam tabaka oluncaya kadar, % 5 CO2 ‘li etüvde 37°C'da inkübe 

edilir. 
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6. Tam tabaka haline gelen MDCK hücreleri, %2 FSS içeren saklama 

besiyerine alınarak 20 °C’da muhafaza edilir. 

3.2.2.2.2. MDCK HÜCRELERİNİN PASAJ YAPILARAK ÇOĞALTILMASI 
 

1. Tam tabaka MDCK hücrelerinin üzerindeki çoğaltma besiyeri dökülür ve 

tripsin üzerinde inhibitör etkisi olan fetal sığır serumunu tamamen 

gidermek için, steril PBS (pH 7,4) ve  tripsin–EDTA çözeltisi ile yıkanır.  

2. Dört-beş ml tripsin-EDTA çözeltisi eklenir, bir  dakika bekledikten sonra 

altta bir ml kalacak kadar dökülür ve hücrelerin tamamen yüzeyden 

ayrılması için flask,  % 5 CO2 ‘li etüvde 37°C'da bir süre bekletilir.  

3. 10-15  dakika sonra invert mikroskopla, hücrelerin dökülüp dökülmediği 

kontrol edilir (Hücrelerin dökülmesine yardımcı olmak üzere, flask 

tabanına elle vurulabilir). 

4. Dökülen hücrelerin üzerine tripsin-EDTA aktivitesini durdurmak için, 

beklemeden  % 10 FSS içeren besiyeri eklenir ve 10 ml’lik tek kullanımlık 

pipetle iyice süspansiyon haline getirilir. 

5. Çoğaltılmak üzere pasaj yapılan hücreler, amaca göre 25 cm2 ’lik veya 75 

cm2‘lik flasklara dağıtılır. 25 cm2 ‘lik flasklardaki gelişme besiyeri 10 ml’ye, 

75 cm2‘lik flasktaki gelişme besiyeri ise 30 ml’ye tamamlanır. 

6. 24‘lük plak hazırlanması amacı ile pasaj yapılan hücreler ise, her 

kuyucuğa 8x103 hücre düşecek şekilde gelişme besiyeri ile süspanse 

edilerek, 1’er ml dağıtılır.  

3.2.2.2.3 HÜCRELERİN DONDURULMASI 

Hücrelerin dondurulma işlemi, çözme işleminin tersine yavaş yavaş 

gerçekleştirilmeli, hücreler sıvı azota kademeli olarak  düşük ısılarda 

bekletilerek yerleştirilmelidir. 

1. Tam tabaka MDCK hücreleri üzerindeki çoğaltma besiyeri dökülür ve 

tripsin üzerinde inhibitör etkisi olan fetal sığır serumununun etkisini 
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tamamen gidermek için, steril PBS (pH 7,4) ve  tripsin–EDTA çözeltisi ile 

yıkanır.  

2. Dört-beş ml tripsin-EDTA çözeltisi eklenir, bir  dakika bekledikten sonra 

altta bir ml kalacak kadar çözelti dökülür ve hücrelerin yüzeyden 

tamamen ayrılması için flask, % 5 CO2 ‘li etüvde 37°C'da bir süre 

bekletilir.  

3. 10-15 dakika sonra, invert mikroskopla hücrelerin dökülüp dökülmediği 

kontrol edilir (Hücrelerin dökülmesine yardımcı olmak üzere, flask 

tabanına elle vurulabilir). 

4.  Dökülen hücrelerin üzerine tripsin-EDTA aktivitesini durdurmak için, 

beklemeden 10 ml kadar  % 10 FSS içeren besiyeri eklenir ve 10 ml’lik 

tek kullanımlık pipetle iyice süspanse edilir. 

5. Hücre süspansiyonu 50 ml’lik santrifüj tüpüne pipetle aktarılarak, 1000 

rpm’de 10 dakika çevrilir. 

6. Santrifüj sonrası üstteki besiyeri dikkatlice atılır. Konsantrasyon 107 

hücre/ml olacak şekilde, fetal sığır serumu eklenir.  

7. Üzerinde hücre tipi, pasaj sayısı ve dondurulma tarihi yazılı olan 

kriyotüplere 1,5 ml olacak şekilde dağıtılır. Sonuçta her kriyotüpte 

yaklaşık 106 - 2,5x106 hücre bulunur. 100’er µl olmak üzere hücrelere 

zarar vermeyecek şekilde dimetil sülfoksid (DMSO) ilave edildikten 

sonra, dondurma işlemine geçilir.  

8. Dondurma işlemi kademeli olarak yapılır. –20 °C’da iki saat, -80 °C’da 

bir gün bekletildikten sonra, sıvı azot tankına yerleştirilir. Hücreler –80 

°C’ da bir sene kadar bekletilebilir. 
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3.2.2.3.  İNFLUENZA VİRUSUNUN İZOLASYONU 

3.2.2.3.1. ÖRNEKLERİN EKİMİ 
 

İnfluenza virusunun izolasyonu için, 24 kuyucuklu plaklarda 

gerçekleştirilen klasik hücre kültür yöntemi uygulanır (Şekil 3-3). 

1. 24’lük plaktaki kuyucukların tabanında tam tabaka  halinde bulunan 

MDCK hücrelerinin üzerindeki besiyeri, hücrelere zarar vermeden 

tek kullanımlık pipetle çekilir ve atılır. 

2. Sığır serumunun İnfluenza virusunun üremesi üzerine inhibitör 

etkisini ortadan kaldırmak amacıyla,  her kuyucuğa birer ml 

serumsuz, %2 oranında penisilin+streptomisin çözeltisi içeren 

besiyeri eklenerek hücreler bir kere   yıkanır. 

3. Yıkama besiyeri, tekrar dikkatle çekilir. 

4. Her kuyucuğun üzerine örneklerin numarası ve kaçıncı pasaj 

oldukları yazıldıktan sonra, hasta örneklerinden kuyucuklara  200’er 

µl ekim yapılır.  

5. Pozitif kontrol olarak standart suşlar, negatif kontrol olarak ise 

serumsuz besiyeri kullanılır. 

6. Ekim yapılan plak 2000 rpm ve 20 °C’da, 30 dakika santrifüjde 

çevrilir. 

7. Santrifüj sonrası her kuyucuğa iki µg/ml TPCK-tripsin içeren 

serumsuz besiyerinden 1,5 ml eklenir. 

8. İşlemi biten plaklar % 5 CO2 ‘li etüvde 33 °C'da inkübe edilir. 

9. İnokülasyondan üç gün sonra üreme olup olmadığını kontrol için, 

kültür üst sıvısından immün yakalama ELISA deneyi gerçekleştirilir  

10. ELISA deneyinde pozitif sonuç veren örneklerin kültür üst sıvısı, 

daha sonra yapılacak tiplendirme işlemleri için virusun 

çoğaltılmasında kullanılır.  

11. Virus çoğaltma işlemi bittikten sonra, geri kalan kültür üst sıvısı 

kriyotüplerin üzerine örnek numarası, yılı, pasajı ve İnfluenza tipi 

yazılarak saklanır. 

12. ELISA deneyinde negatif çıkan hasta örneklerinin ilk kültür üst sıvısı 

(P1), tekrar 24’lük plaklara ekilerek üç gün daha bekletilir.  
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13. Üçüncü günün sonunda, ELISA deneyi uygulanır. Pozitif çıkan 

örneklere, yukarıdaki işlemler tekrarlanır. Negatif çıkanlar ise, 

“İnfluenza virus üremesi olmadı” şeklinde rapor edilir. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Şekil 3-3:Hasta mataryeli ekiminin yapıldığı, tam tabaka MDCK hücresi içeren 
24’lük ekim plağı  

 

3.2.2.3.2 INFLUENZA VİRUSUNUN  ÇOĞALTILMASI 
 

 Hasta örneğinden izole edilen İnfluenza virus, tam tabaka 

MDCK hücrelerinin bulunduğu 25 cm2‘lik küçük flasklarda çoğaltılır. Bu 

işlem, sonraki tiplendirme çalışmaları için gerekli titredeki virusu elde etmek 

ve  virus stoğunu hazırlamak için gereklidir. Bunun için; 

1. MDCK hücrelerinin üzerindeki besiyeri, pipetle dikkatle alınır ve atılır.    

2. Flasklardaki hücreler ve flaskın tüm iç çeperi iki-üç ml serumsuz, %2 

oranında penisilin+streptomisin çözeltisi içeren besiyeri eklenerek  

yıkanır. Yıkama besiyeri bir pipet yardımıyla alınır ve atılır. Böylece 

ortamdaki serum, tamamen uzaklaştırılır. 

3. Bu şekilde 1000 defa seyreltilmiş kültür üst sıvısının 100 µl'si, 

üzerinde örnek numarası, pasajı ve  tarihi yazılı flaska ekilir. 

4. Üzerine iki µg /ml TPCK tripsin-içeren besiyerinden, 900 µl ilave  edilir. 

5. Ekim yapılmış flask 2000 rpm ve 20 °C’da, 30 dakika santrifüjde çevrilir. 
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6. Santrifüj işleminden sonra flasklara iki µg/ml TPCK-tripsin içeren 

besiyerinden dokuz ml eklenir. İşlemi biten flasklar % 5 C02 'li etüvde 

33°C'da inkübe edilir. 

7. İnokülasyondan üç gün sonra şişelerdeki MDCK hücreleri invert     

mikroskopta incelenerek, sitopatik etki araştırılır (Şekil 3-4). Hücreleri 

tamamen dökülen flasklar +4°C'a alınır. Hücreleri dökülmemiş şişeler, 

hücreler dökülene dek etüvde bekletilir. 

8. Flasklardaki çoğalmış virus miktarını belirlemek amacıyla, kültür üst 

sıvısında % 0,8’lik kobay kanıyla hemaglütinasyon deneyi yapılır. 

9. Virus titresi 16 HAU ve üzerinde olan suşlara antijenik tip tayini için, HAI 

deneyi yapılır. Deney sonrası kalan kültür üst sıvısı, üstüne virus ismi, 

pasaj sayısı, hemaglütinasyon titresi, izolasyon tarihi yazılan kriyotüplerle -

80 ºC’lık derin dondurucuda saklanılır. 

10. Virus titresi 16 HAU’nin altında olan kültür üst sıvıları, virus titresini 

yükseltmek amacıyla başka bir flaska tekrar ekilir. Hemaglütinasyon 

titresi 16 ve üzerine ulaşınca HAI ve virus suşunun stoklama işlemi 

yapılır.  

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
   Şekil 3-4:İnfluenza A virusunun MDCK hücrelerinde oluşturduğu sitopatik   etki 
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3.2.2.4. HÜCRE KÜLTÜRÜNDE KULLANILAN ÇÖZELTİ VE BESİYERLERİ 

3.2.2.4.1. ÇOĞALTMA VE SAKLAMA BESİYERLERİNİN HAZIRLANMASI 

MDCK hücreleri için çoğaltma besiyeri olarak % 10 fetal sığır serumu içeren 

Minimum Essential Medium (MEM), saklama besiyeri olarak ise % 2 fetal sığır 

serumu içeren MEM kullanılır. 

1. 500 ml’lik 1X MEM besiyerine, 10 ml streptomisin-penisilin çözeltisi ve 

çoğaltam besiyeri hazırlanacaksa 50 ml, saklama besiyeri hazırlanacaksa 

10 ml FSS ilave edilir. 

2. Besiyerini uygun pH’a getirmek için 13-15 ml NaHCO3 çözeltisi  

eklendikten sonra, +4°C'da  en fazla bir hafta muhafaza edilir. 

3.2.2.4.2 EKİM BESİYERİ 
1. 500 ml’lik 1X MEM besiyerine, 10 ml streptomisin-penisilin çözeltisi ilave 

edilir. 

2. Hazırlanan serumsuz antibiyotikli besiyerine ekim işlemi sonrasında 

konulmak üzere, ml’de iki µg olacak şekilde TPCK-tripsin ilave edilir  

3.2.2.4.3. FETAL SIĞIR SERUMUNUN (FSS) İNAKTİVASYONU 
FSS’nun, içerdiği kompleman  sisteminin hücre üremesi üzerine 

olabilecek olumsuz etkisini ortadan kaldırmak için,  inaktivasyonu gereklidir. 

Bu amaçla; 

1. -20°C'da donmuş halde bulunan FSS, 37°C'daki su banyosunda 

çalkalanarak  çözülür. 

2. Tamamen çözülen serum, 56°C’lık su banyosunda (zaman zaman 

çalkalanarak) 30 dakika bekletilerek inaktive edilir. 

3. FSS steril şartlarda 50 ml'lik  falkon tüplerine bölünür ve üzerine 

inaktivasyon tarihi yazılarak, –20 °C’da saklanır. 

4. Besiyeri hazırlanması sırasında çözülen FSS tüpleri,  su banyosunda 10 

dakika 56°C'da bekletildikten sonra besiyerine eklenir. 
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3.2.2.4.4. TPCK-TRİPSİN ÇÖZELTİSİNİN HAZIRLANMASI 

İnfluenza virusunun MDCK hücrelerinde replikasyonunun olabilmesi için, 

hemaglütinin glikoproteininin kesilmesi ve alt birimlere ayrılması gereklidir. 

Bunun için de bir dış proteaza ihtiyaç vardır.  Bu amaçla ekim besiyerine ilave 

edilen TPCK-tripsin, aşağıdaki şekilde hazırlanır. 

1. 20 ml MEM + penisilin+streptomisin+NaHCO3  içeren besiyeri hazırlanır. 

2. 20 mg  TPCK-tripsin bu karışımda çözülür. Bu şekilde bir mg/ml 

konsantrasyonda hazırlanmış olan çözelti, 0,2 µm’lik filtre ile süzülür. 

3. Çözelti 200 µl'lik hacimlerde küçük steril tüplere ayrıldıktan sonra, 

hazırlama tarihi yazılarak –20 °C’da en fazla bir sene olmak üzere 

muhafaza edilir. 

4. Örneklerin inokülasyonu sonrasında kullanılan ekim besiyerine, son  

konsantrasyonu  iki µg/ml   olacak   şekilde   ilave edilir. 

3.2.3. İMMÜN YAKALAMA ELISA DENEYİ, (IMMUNO CAPTURE ELISA; IC-
ELISA) 

Hücre kültürüne ekim sonrası kültür üst sıvısında üremenin olup olmadığı 

ve İnfluenza virus A ve B ayrımı için, antijenin iki antikor arasında hapsedilerek 

saptandığı IC-ELISA deneyi kullanılmıştır. Bu deneyde, İnfluenza virus tipine 

özgü nükleoprotein antijeninin tespiti hedeflenmiştir. Deney öncesinde, testde 

kullanılan reaktiflerin hazırlanması gerekmektedir. 

3.2.3.1. REAKTİFLERİN HAZIRLANMASI 
a-) Antikorların sulandırımı: 

• Anti-İnfluenza A / B monoklonal antikorları, PBS ile 1/1000 oranında 

sulandırılır. 

• Anti-İnfluenza A H3N2+H1N1 ve Anti-İnfluenza B poliklonal antikorları, 

PBS-Tween çözeltisi ile 1/1000 oranında sulandırılır. 

• Antikor dilüsyonları, deney esnasında taze hazırlanır ve kullanılır. 

b-) Antijenlerin sulandırımı: 

• Antijenler 1/25 ve 1/50 oranlarında sulandırılarak, –80 °C’da bir sene 

boyunca muhafaza edilebilir.  

• Deney esnasında çözdürülüp kullanılır. 
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c-) Sığır albümini çözeltisi: 

• 100 ml PBS içinde bir gr sığır albümini çözdürülür, bu işlem sırasında 

çözelti karıştırılmamalı, albümin kendi kendine erimeye bırakılmalıdır.  

• Çözelti, deney esnasında hazırlanarak kullanılır. 

d-) Triton çözeltisi: 

• Distile su ile % 5’lik çözeltisi hazırlanır, +4 °C’da bir sene boyunca 

saklanabilir. Kontamine olan triton çözeltileri kullanılmamalıdır. 

e-) PBS-Tween karışımı: 

• 56 °C‘da inaktive edilmiş FSS’nun PBS ile %10 ‘luk  karışımı hazırlanır.  

• Bu karışıma %0,05 konsantrasyonda tween 20 eklenir, iyice karıştırılır.  

• Karışım, deney esnasında taze hazırlanarak kullanılır. 

f-) Konjuge: 

• Peroksidaz işaretli keçide hazırlanan anti-tavşan antikorunun, PBS-

Tween çözeltisiyle 1/1500 sulandırımı hazırlanır. 

• Konjuge dilusyonu, deney esnasında taze hazırlanarak kullanılır. 

     g-) Substrat: 

• Bir adet ABTS tablet (5mg), beş ml ABTS tampon içinde karanlıkta 

çözdürülür. 

• Deneyin son aşamasından hemen önce hazırlanmalı ve kullanılmalıdır. 

3.2.3.2. ELISA DENEYİNİN YAPILIŞI 
a-) Plakların monoklonal antikorla  kaplanması: 

1. 1/1000 oranında sulandırılmış anti-İnfluenza A ve anti-İnfluenza B  

monoklonal antikorları, İnfluenza A ve B’nin aranacağı plak 

kuyucuklarına 100’er µl dağıtılır. 

2. Monoklonal antikorlarla kaplanan plaklar, nemli ortamda 20 °C’da bir 

gece bekletilir. 

3. Ertesi gün PBS ile üç kere yıkanır, aynı gün deney yapılmayacaksa 

plaklar alüminyum folyo ile sarılarak +4 °C’da bir hafta kadar muhafaza 

edilir. 

b-) Doyurma: 

1. Kuyucukların hepsine 200’er µl %1’lik sığır albümini konur, nemli 

ortamda 37 °C’lık etüvde bir saat üstü kapalı olarak inkübe edilir.  
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2. İnkübasyon sonrası PBS ile üç kere yıkanır. 

c-) Örneklerin ve kontrollerin çalışılması: 

1. Kuyucukların hepsine %5’lik tritondan 10’ar µl eklenir. 

2. Kültür üst sıvılarından ve kontrollerden kuyucuklara 90’ar µl dağıtılır. 

Pozitif kontrol olarak  İnfluenza A virusunun  H1N1, H3N2 alttiplerini ve 

İnfluenza B’yi içeren antijen sulandırımları kullanılır. Negatif kontrol 

olarak ise, ayrı ayrı kuyucuklara olmak üzere hücre içermeyen ekim 

besiyeri (MEM P0), hücre kültüründeki negatif kontrolün üst sıvısı (MEM 

P1) ve PBS-Tween (PBST) olmak üzere üç negatif kontrol kullanılır.  

3. Nemli ortamda 37 °C’lık etüvde iki saat üstü kapalı olarak inkübe edilir. 

4. İnkübasyon sonrası PBS ile üç kere yıkanır. 

d-) Poliklonal antikorların eklenmesi: 

1. 1/1000 oranında sulandırılmış anti-İnfluenza A (H3N2) + anti-İnfluenza A 

(H1N1) ve anti-İnfluenza B poliklonal antikorları, İnfluenza A ve B’nin 

aranacağı plak kuyucuklarına 100’er µl dağıtılır 

2. Nemli ortamda 37 °C’lık etüvde bir saat  üstü kapalı olarak inkübe edilir. 

3. İnkübasyon sonrası PBS ile üç kere yıkanır. 

e-) Konjuge ve substrat ilavesi: 

1. Bütün kuyucuklara 100’er µl 1/1500 sulandırımlı peroksidaz işaretli anti 

tavşan antikoru (konjuge) ilave edilir, nemli ortamda 37 °C’lık etüvde 45 

dakika  üstü kapalı olarak inkübe edilir. 

2. PBS ile üç kere yıkanır. 

3. Bütün kuyucuklara 100’er µl hazırlanan ABTS çözeltisinden (substrat) 

dağıtılır ve oda ısısında, karanlıkta, 30 dakika inkübe edilir. 

 

 

f-) Değerlendirme : 

ELISA optik okuyucusunda, 620 nm’de plak okutulur. Negatif kontrollerin 

ortalamasına 0,150 eklenerek cut-off değeri bulunur. Bu değer üzerindeki 

örnekler pozitif kabul edilir (Şekil 3-5) 

 

 



 78

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 3-5:İnfluenza virusların tanısında kullanılan İmmün yakalama ELISA deneyi 

 

 

3.2.4. HEMAGLÜTİNASYON VE HEMAGLÜTİNASYON İNHİBİSYON  
DENEYLERİ  
 

Her iki deneyde de %0,8 lik kobay eritrosit süspansiyonu kullanılmıştır. 

3.2.4.1.%0,8’LİK KOBAY ERİTROSİT SÜSPANSİYONUN HAZIRLANMASI 
 

1. EDTA’lı tüpe alınan kobay kanı 50 ml’lik santrifüj tüpüne  aktarılır. 

Üzerine 40 ml’yi tamamlayacak şekilde PBS (pH 7,4) ilave edilir. 

2. 2500 rpm’de +4 °C’da 15 dakika santrifüj edilir ve üst sıvı bir pipet 

yardımıyla atılır. 

3. Alttaki hücre çökeltisi üzerine 40 ml PBS ilave edilir ve tekrar 2500 

rpm’de +4 °C’da 15 dakika santrifüj edilir, üst sıvı atılır. 

4. Hücre çökeltisi 10 ml PBS ile süspanse edilir ve 15 ml’lik santrifüj 

tüpüne aktarılır.  

5. 2500 rpm’de +4 °C’da 15 dakika santrifüj edildikten sonra üst sıvı 

atılır. Hücre çökeltisinin en üstündeki lökosit tabakası dikkatlice 

alınarak atılır. Böylece kalan eritrositlerden PBS ile %0,8 lik 

süspansiyon hazırlanır. 

6. Hazırlanan  kobay eritrosit süspansiyonu +4 C’da bir haftaya kadar 

saklanabilir. Hemolizli  eritrosit süspansiyonları kullanılmamalıdır. 
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3.2.4.2. HEMAGLÜTİNASYON DENEYİ 
 

Hemaglütinasyon deneyi İnfluenza virusların eritrositleri aglütine etme 

özelliklerinden yararlanılarak, virus titresinin belirlenmesinde kullanılan 

deneydir. Hemaglütinasyon deneyi için aşağıdaki işlemler uygulanır: 

1. U tabanlı 96 kuyucuklu plaklarda gerçekleştirilen deneyde, virus titresinin 

bakılacağı plak satırı boyunca bütün kuyucuklara 50’şer µl PBS konulur. 

2.  Her virus için birinci kuyucuklara virus titresinin araştırılacağı kültür üst 

sıvısından 50’şer µl eklenir, böylece her plak satırının birinci 

kuyucuğunda 50 µl PBS+50 µl kültür üst sıvısı olmak üzere, toplam 

hacim 100 µl olur. 

3. Multipipet kullanarak ve ilk kuyucuktan başlayarak, soldan sağa 50 µl  

aktarılır, bu basamakta iki kat sulandırımın doğru yapılabilmesi için her 

kuyucukta pipet yardımıyla karışım homojenize edildikten sonra, bir 

sonraki kuyucuğa aktarım gerçekleştirilir. Bu şekilde virusun 

1/2,1/4,1/8,1/16,1/32…sulandırımları elde edilir. 

4. Negatif kontrol için kullanılacak kuyucuklara, sadece 50 µl PBS konur. 

5. Bütün kuyucuklara 50 µl homojenize edilmiş %0,8 kobay eritrositi eklenir 

ve oda ısısında plak hareket ettirilmeden, bir saat bekletilir. 

6. Bir saat sonunda hemaglütinasyon titresi okunur. Tam hemaglütinasyon 

titresini saptamak için plak dik hale getirilir, eritrositlerin aktığı kuyucukta 

hemaglütinasyonun meydana gelmediği kabul edilir. Tam 

hemaglütinasyon veren en son kuyucuk, virusun en yüksek HA titresi 

olarak belirlenir (Şekil 3-6). 
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        Şekil 3-6:Hemaglütinasyon deneyi ile HAU saptanması 

 

3.2.4.3.HEMAGLÜTİNASYON İNHİBİSYON  (HAI) DENEYİ  
 

İnfluenza virusunUN IC-ELISA deneyi ile varlığı saptanıp İnfluenza tip A 

veya B ayrımı yapıldıktan sonra, antijenik tiplendirme için HAI deneyi 

gerçekleştirilir. Bu deney için, eldeki suşların hemaglütinasyon deneyi ile 16 ve 

üzeri titrede hemaglütinasyon ünitesi (HAU) vermiş olması gerekmektedir. 

Deneyde Pasteur enstitüsünden  sağlanan aşağıdaki spesifik gelincik 

serumları kullanılmıştır. 

• Anti-A/Panama/2007/99 (H3N2), (RDE ile muamele edilmiş, 1/20 

sulandırımlı) 

• Anti-A/Sydney/5/97 (H3N2), (RDE ile muamele edilmiş, 1/10 sulandırımlı) 

• Anti-A/Moscow/10/99 (H3N2), (RDE ile muamele edilmiş, 1/20 

sulandırımlı) 

• Anti-A/New Caledonia/20/99 (H1N1), (RDE ile muamele edilmiş, 1/20 

sulandırımlı) 

• Anti-B/Sichuan/379/99,  (RDE ile muamele edilmiş, 1/20 sulandırımlı) 

Deneyde spesifik gelincik serumlarının yanısıra, 4 HAU titredeki virus 

süspansiyonu ve %0,8’lik kobay eritrositi kullanılmıştır, 
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Hemaglütinasyon inhibisyon, aşağıdaki basamaklarla gerçekleştirilmiştir. 

1. Virusun 4 HAU veren dilusyonu belirlenir; hemaglütinasyon deneyinde 

tam hemaglütinasyonun olduğu son kuyucuk 1 HAU virus içermektedir, 

bu kuyucuktan bir önceki 2 HAU; ondan önceki de 4 HAU virus içeren 

virus dilüsyonudur 

   

1:
64

 

 

                          

4HAU  2HAU   1HAU 

2. Deneyde kullanım miktarına göre virusun 4 HAU içeren çalışma 

dilüsyonu  PBS ile hazırlanır. HAI deneyinden önce hazırlanan bu virus 

süspansiyonundan geri titrasyon yapılarak, 4 HAU’si kontrol edilir. 

3.  U tabanlı 96’lık plağın bütün kuyucuklarına 50’şer µl PBS konur, ilk 

sütunun en başındaki kuyucuklara RDE ile 1/20 oranında sulandırılmış 

gelincik serumları için 25 µl, 1/10 sulandırılmış olanlar için ise 37,5 µl 

daha PBS eklenir. 

4. Yine ilk sütunun en başındaki kuyucuklarına 1/20 oranında sulandırılmış 

gelincik serumlarından 25’er µl, 1/10 sulandırılmış olanlardan ise 10’ar  µl 

PBS üzerine eklenir. Böylece bütün gelincik serumlarının başlangıç 

kuyucuklarındaki sulandırımları, 1/80 olmuştur. 

5. İlk kuyucuktan başlayarak multipipet yardımıyla soldan sağa 50 µl 

aktarılarak (her kuyucukta sulandırımın doğru yapılabilmesi için, bir süre 

pipetle karıştırılarak) iki kat sulandırım gerçekleştirilir. Böylece gelincik 

serumlarının 1/80,1/160,1/320 şeklinde sulandırımları elde edilir. 

6. Aynı plakta gelincik serumlarının kontrolü, eritrosit kontrolü yapılır. Bunun 

için sırayla; 

a-Bir kuyucuğa 50 µl  gelincik serumu, 50 µl  PBS, 

b-Üç kuyucuğa 50’şer µl eritrosit, 50 µl PBS eklenir 
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7. Ayrıca virusun 4 HAU titre kontrolü tekrar yapılır. 

8. Serum sulandırımı yapılan bütün kuyucuklara 4 HAU virus 

süspansiyonundan 50’şer µl  ilave edilir, plak hafifçe çalkalanarak oda 

ısısında bir saat hareket ettirilmeden bekletilir. 

9. Bir saat sonunda bütün kuyucuklara 50’şer  µl  homojenize edilmiş % 

0,8’lik kobay eritrositi ilave edilir, plak hafifçe çalkalanarak oda ısısında 

bir saat hareket ettirilmeden bekletilir. 

10. Her spesifik gelincik serumu için oluşan HAI titreleri okunarak kaydedilir. 

Standart HAI paterni ile karşılaştırılarak, virusun antijenik tipi hakkında 

fikir edinilir (Şekil 3-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

Şekil 3-7:HAI deneyi 

3.2.5. IMMUNOFLORESAN ANTİKOR DENEYİ (IFA) 

Hücre kültürü, real time PCR, in-house PCR ve hızlı testlerin yanısıra, 

çelişkili sonuçların kontrolünde ve gerektiğinde MDCK hücrelerindeki virus 

üremesini doğrulamak amacıyla IFA testi kullanılmıştır. Bu deney, yöntemlerin 

karşılaştırılması amacına dahil edilmemiştir.  

IFA deneyi için; 

1. 24’lük plak kuyucuklarındaki MDCK hücreleri bir pipet yardımıyla kazınır 

ve kültür üst sıvısıyla süspanse edilerek 15 ml’lik santrifüj tüpüne alınır. 

(Muayene maddesinden preparat hazırlanıyorsa, direkt 4. maddedeki 

yıkama işleminden başlanılır)  

2. 2000 rpm’de düşük ısıda 10 dakika çevrilir. 
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3. Santrifüj sonrası üst sıvı bir kriyotüpe alınır. 

4. Alttaki hücre çökeltisinin üzerine, sekiz ml PBS (pH 7, 4) ilave edilir. 

5. PBS ile hücreler pipet yardımıyla karıştırılıp yıkandıktan sonra, tekrar 

2000 rpm’de 10 dakika santrifüjde çevrilir. 

6. Bir kere daha yıkama işlemi yapıldıktan sonra, üstteki PBS atılır. 

7. Altta kalan yıkanmış hücre çökeltisi bir miktar PBS ile süspanse 

edildikten sonra pipetle 25 µl alınarak, teflon lamın iki kuyucuğuna yayılır. 

8. Hava akımında veya 37 °C’lık etüvde kurutulduktan sonra, fiksasyon için 

asetonda –20 °C’da, en az 10 dakika bekletilir. 

9. Fikse edilen preparat kuyucuklarına FITCH işaretli İnfluenza A ve B 

monoklonal antikorlarından 25 µl damlatılır  ve nemli ortamda 37 °C’da,  

30 dakika inkübe edilir. 

10.  İnkübasyon sonrası PBS ile iki defa beşer dakikalık yıkama işlemi 

gerçekleştirilir. 

11.  Oda ısısında, ışıktan uzak ortamda kurutulan lamların üzerine mounting 

medium damlatılarak lamel kapatılır. 

12. Boyalı preparat floresan mikroskobunda 400X büyütmede incelenir, 

FITCH boyası ile tipik yeşil renk veren örnekler pozitif kabul edilirek 

kaydedilir (Şekil 3-8)  

 

  
 
Şekil 3-10:MDCK hücrelerine ekim sonrası saptanan İnfluenza A virus 
pozitifliği 
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3.2.6. HIZLI TESTLER 
 

Hızlı kitler hasta başında kullanılabilmeleri ve hızlı sonuç vermeleri 

nedeniyle son dönemde önem kazanan testlerdir. Bu çalışmada bu tür testlerin 

duyarlılık, özgüllük ve diğer testlerle uyumunu araştırmak üzere, iki farklı hızlı 

tanı testi kullanılmıştır.  

 

3.2.6.1. INFLUENZA A/B RAPID TANI TESTİ (ROCHE  DIAGNOSTICS 
GBMH) 

 

İnfluenza A/B Rapid testi optik olarak okunan kalitatif bir immuno 

deneydir ve  boğaz veya nazal sürüntü örnekleriyle çalışılır.  

İnfluenza A ve B tip ayrımı yapmayan bu hızlı tanı kitiyle, viral 

nükleoprotein saptanmaktadır .  

Örneklerin teste hazırlanışı: 

Teste başlamadan önce kit reaktifleri oda ısısına getirilmelidir. 

1. Reaksiyon tüplerine üç doz lizis solüsyonu dağıtılır 

2. Hasta örneğinin alındığı eküvyon tüpün içine yerleştirilir. Virusun 

solüsyona geçmesi için eküvyon tüpün dibine bastırıldıktan sonra bir 

müddet karıştırılır. 

3. Eküvyon en az bir dakika bekletildikten sonra çıkarılır ve atılır. 

Testin yapılışı:    

      1.  Reaksiyon tüpüne iki damla AB1 antikor solüsyonundan damlatılır. 

      2.  Arkasından iki damla AB2 antikor solüsyonu ilave edilir. 

      3.  Reaksiyon tüpünün kapağı sıkıca kapatılır ve vorteks ile iyice karıştırılır. 

4. Kapak dikkatlice açılarak tüp içine test stripi yerleştirilir ve 10 dakika 

beklenilir.10 dakika sonunda sonuç okunur. 

Değerlendirme: 

 Tek bir bandın oluşması negatif (kontrol bandı), 

 İki bandın oluşması pozitif olarak kabul edilir. Bandın oluşmuş 

olması esastır, bant soluk renkte gözükse bile pozitif kabul 

edilmelidir (Şekil 3-). 
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    Şekil 3-8:İnfluenza A/B rapid test,1-Negatif, 2-Zayıf pozitif, 3-Güçlü pozitif 

 

3.2.6.2. FLU OIA  (BIOSTAR, BIOTA-THERMO CORPORATION) 
FLU OIA hızlı tanı testi de İnfluenza A ve B viruslarının  nükleoproteinini 

saptayan kalitatif bir optik  immuno deneydir. Bu testte diğer testten farklı olarak 

nazal, nazofarinks ve boğaz sürüntüsünün yanısıra nazal aspirat örnekleri de 

kullanılabilmektedir. 

 

Örneklerin hazırlanışı: 

Teste başlamadan önce kit reaktifleri oda ısısına getirilmelidir. 

1. Ekstraksiyon tüpüne üç damla örnek dilüenti ve iki damla 

ekstraksiyon solüsyonu damlatılır. 

2. Beklemeden hasta eküvyonu tüpün içine yerleştirilir. İyice 

karıştırıldıktan sonra, en az üç-beş dakika bekletilir 

3. Eküvyon tüp içindeyken bir damla konjugat damlatılır. Eküvyon 

yardımıyla tüp içeriği iyice   karıştırılır. 

4.  Eküvyon, tüp iç çeperine bastırıp  döndürülerek çıkarılır ve atılır. 

Testin yapılışı: 

1. Bir transfer pipet yardımıyla ekstrakte edilmiş örnekten bir iki damla, 

test plak yüzeyinin tam merkezine damlatılır ve altı-yedi dakika 

bekletilir. 

2. Yıkama çözeltisiyle iyice yıkanır, kapağın iç cidarındaki sıvı alıcı 

absorbans kağıt bulunan bölüm açık hale getirilir ve kapak kapatılır. 
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Kalan sıvının tamamen ortamdan uzaklaştırılması için, 10 saniye 

beklenilir. 

3. Kapak açılır, kapağın iç cidarındaki bölüm tekrar kapalı hale getirilir 

ve test plağının tam merkezine bir damla substrat damlatılır. Altı-

yedi dakika bekletildikten sonra, madde 2’deki işlem tekrarlanır. 

4. Kapak açılır ve test yüzeyininin merkezinde yuvarlak şekilde renk 

değişimi olup olmadığı izlenir. 

Değerlendirme: 

Test yüzeyi, parlak ışıkta muayene edilmelidir. Test yüzeyinin tam 

ortasında mavi/mor renklenme olan örnekler, pozitif kabul edilir. 

Pozitiflik şiddeti örnekten örneğe değişiklik gösterebilir, hafif 

renklenmeden şiddetli renklenmeye dek renk değişikliği gösteren bütün 

örnekler, pozitif olarak kaydedilir. Hiç bir renklenme olmayan örnekler 

ise, negatif olarak kaydedilir  

 

3.2.7. MOLEKÜLER YÖNTEMLER: 

Moleküler yöntemlerin uygulanmasında  iki farklı  ekstraksiyon ve dört 

farklı PCR tekniği gerçekleştirilmiştir. Ayrıca İnfluenza A virus olduğu saptanan 

10 izolatın alttip tayini, in-house PCR ile belirlenmiştir.  

3.2.7.1. INFLUENZA VİRUSUNUN NÜKLEİK ASİTİNİN İZOLASYONU 

Bu çalışmada  biri Invitek RTP®DNA/RNA Virus Mini Kit’i, diğeri ise 

Roche High Pure PCR Template Kit’i olmak üzere iki farklı nükleik asit 

ekstraksiyon yöntemi kullanılmıştır.   

3.2.7.1.1. RTP®DNA/RNA VIRUS MINI (INVITEK GMBH) EKSTRAKSİYON 
KİT PROTOKOLÜ 
 Bu kit serum, idrar, plazma, BOS, hücre kültürü, doku biyopsisi ve 

solunum sekresyonları gibi vücut sıvılarındaki hücrelerden, virus DNA ve 

RNA’larının ekstraksiyonunu sağlar. Yaklaşık 20 dakika süren bu ekstraksiyon 

yönteminin avantajı, eş zamanlı olarak DNA  ve RNA viruslarından nükleik asit 

izolasyonunun yapılabilmesidir. 
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KİT İÇERİĞİ:  
 Ekstraksiyon tüpleri (İçinde lizis reaktifleri olan) 

 Bağlama çözeltisi (Binding Buffer) 

 Çözücü tampon (Elution Buffer)  

 Yıkama tamponu ( R1 ) 

 Yıkama tamponu ( R2 ) 

 Spin filtreli kolonlar  

 2,0 ml’lik çalışma tüpleri 

Kit içeriğinde olmayıp dışardan tanzim edilen malzemeler: 

 dd H2O 

 1,5 ml reaksiyon tüpleri 

 

EKSTRAKSİYONUN YAPILIŞI: 
Deney protokolü, nükleik asit izolasyonunun optimum olarak 

yapılabilmesi için 200 µl hacimdeki örneklerden çalışabilecek biçimde 

hazırlanmıştır. 

     Örneğin lizis aşaması: 

1. 200 µl hasta materyali, 200 µl ddH2O ile karıştırıldıktan sonra 

ekstraksiyon tüpüne aktarılır.  

2. Ekstraksiyon tüpü vorteksle kısa bir süre karıştırıldıktan sonra, 

termokarıştırıcıya yerleştirilir. 65 °C’da 15 dakika devamlı 

karıştırılarak inkübe edilir. 

DNA ve RNA’nın bağlanması: 

1. 400 µl bağlama çözeltisi ekstraksiyon tüpüne ilave edilir ve 

vorteks yardımıyla iyice karıştırılır. 

2. İki ml’lik temiz çalışma tüpünün üstüne spin filtreli kolon 

yerleştirilir. Örnek fitreli kolon içine aktarılır ve kapağı kapatılarak 

10.000 rpm’de bir dakika santrifüj edilir. 

3. Santrifüj sonrası alttaki çalışma tüpü atılır ve filtreli kolon iki ml’lik 

yeni bir çalışma tüpüne yerleştirilir. 

Spin filtrenin  yıkanması: 

1. Kolonun içindeki spin filtre üzerine birinci yıkama tamponundan 

(R1) 500 µl eklenir ve 10.000 rpm’de 30 saniye santrifüj edilir.  
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2. Altta biriken filtrat atılır ve filtre tekrar çalışma tüpüne yerleştirilir. 

3. Filtreli kolon üzerine ikinci yıkama tamponundan (R2) 800  µl ilave 

edilir ve tekrar 10.000 rpm’de 30 saniye santrifüj edilir.  

4. Altta biriken filtrat atılır ve filtreli kolon tekrar çalışma tüpüne 

yerleştirilir. 

5. Kalan atıkların uzaklaştırılması için, son olarak dört dakika 

maksimum hızda çevrilir. 

Filtreli kolondan nükleik asitin serbest bırakılması: 

1. Spin filtreli kolon 1,5’lik  kapaklı tüplere yerleştirilir ve önceden 80 

°C’a ısıtılmış çözücü tampondan 60  µl dağıtılır.  

2. Üç  dakika bekletilir ve 10.000 rpm’de bir dakika santrifüj edilir.  

3. Filtreli kolon atılır ve alttaki nükleik asit izolasyon ürünü 

kullanılıncaya kadar +4 veya –20 C’da saklanır. 

3.2.7.1.2. HIGH PURE TEMPLATE PREPARATION (ROCHE APPLIED 
SCIENCE)  EKSTRAKSİYON KİT PROTOKOLÜ: 

Bu ekstraksiyon kiti de tam kan, hücre kültür üst sıvısı, doku örnekleri ve 

çalışmamızda kullanılan sekresyon örnekleri gibi çok farklı materyallerden 

DNA/RNA ekstraksiyonuna imkan verir. 

 

KİT İÇERİĞİ: 
 Bağlama tamponu (Binding buffer) 

 Proteinaz K, recombinant PCR grade 

 İnhibitör uzaklaştırıcı çözelti (Inhibitor removal buffer) 

 Yıkama tamponu 

 Çözücü tampon (Elution buffer) 

 Spin filtreli kolon 

 Toplama tüpleri 

 

EKSTRAKSİYONUN YAPILIŞI : 

Ekstraksiyon işleminden optimal sonucun alınması için, 200 µl’lik 

hacimde materyalle çalışmak gereklidir. 200 µl hacimde  olmayan örnekler PBS 

ile 200 µl’ye tamamlandıktan sonra çalışılır. 
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1. 1,5 ml’lik mikrosantrifüj tüplerine 200 µl örnek materyali konduktan 

sonra, 200 µl bağlama solüsyonu ve 40 µl proteinaz K ilave edilir. 

2. Beklemeden vorteks ile iyice karıştırılır ve 70 °C’da 10 dakika 

inkübe edilir. 

3. 100 µl izopranol alkol dağıtılır ve iyice karıştırılır. 

4. Toplama tüpünün içine spin filtre kolonu yerleştirilir ve örnek 

kolon tüpünün içine aktarılır. 

5. Bir dakika 8000 g’de santrifüj edilir. 

6. Santrifüjden sonra alttaki toplama tüpü atılır, filtreli kolon yeni bir 

toplama tüpüne yerleştirilir. 500 µl inhibitör uzaklaştırıcı eklenir ve 

bir dakika 8000 g’de santrifüj edilir. 

7. Santrifüjden sonra alttaki toplama tüpü atılır, filtreli kolon yeni bir 

toplama tüpüne yerleştirilir. 500 µl yıkama çözeltisi eklenir ve bir 

dakika 8000 g’de santrifüj edilir. 

8. 7. maddedeki işlemler tekrarlanır.  

9. Altta biriken filtrat atıllır ve filtreli kolon tekrar toplama tüpüne 

yerleştirilir.   

10. Kalan son artıkların ortamdan uzaklaştırılması için 10 saniye 

maksimum hızda çevrilir. 

11. Alttaki toplama tüpü atılır ve filtreli kolon, 1,5 ml’lik kapaklı  

mikrosantrifüj tüpüne yerleştirilir. 

12.  Önceden 70 °C’a ısıtılan çözücü tampondan 200  µl dağıtılır ve 

bir dakika 8000 g’de santrifüj edilir. 

13. Filtreli kolon atılır ve alttaki nükleik asit ekstraksiyon ürünü 

kullanılıncaya kadar, +4 veya –20 C’da saklanır. 

3.2.7.2. PCR YÖNTEMLERİ 
 

3.2.7.2.1 REAL TIME RT-PCR 
 

Bu çalışmada iki farklı real time RT-PCR kit/reaktifleri ve protokolü 

kullanılmıştır. Her iki test de “ABI PRISM 7000 Sequence Detection System” 

real time cihazına uyumlu (Şekil 3-13) ve TaqMan probların kullanıldığı 
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“Fluorojenik 5’ Nükleaz Yöntemi” prensibiyle kalitatif İnfluenza virus tespiti 

yapmaktadır. 2004-2005 yılına ait 100 örneğin tanısında Applied Biosystems’in 

“TaqMan®One Step PCR RT Master Mix“ kiti ve kit içeriğinde bulunmayan ve 

ilgili firmanın sağladığı real time RT-PCR’a uyumlu primer-prob sistemi 

kullanılmıştır. 2005-2006 yılında toplanan 50 örnek ise yine Applied 

Biosystems’e ait “TaqMan®Influenza A/H5 Detection“ kiti ve kit içeriğindeki 

İnfluenza A virus primer ve probları ile  çalışılmıştır. Her iki deneyde de revers 

transkripsiyon  ve polimeraz zincir reaksiyonu, tek basamakta gerçekleştirilir 

(RT-PCR) ; 

Real time RT-PCR esnasında: 

1. RNA ‘dan cDNA sentezi elde edilir. 

2. PCR aşamaları gerçekleşir : 

a. Primerler bağlanır. 

b. DNA polimeraz, nükleotidler yardımıyla primerleri uzatır ve yeni 

cDNA meydana gelir. 

c. Eğer söz konusu hedef cDNA çoğaltma ürününde mevcutsa, 

TaqMan prob hedef diziye hibridize olur. 

d. Primerlerin uzaması probun bağlandığı noktaya geldiğinde rTth 

DNA polimeraz  5’      3’ü nükleolitik aktivitesi ile probu yıkmaya 

başlar. Probun yıkılması ile beraber raportör florokrom serbest 

kalır ve sinyal oluşturur. 

e. Zincirin uzaması devam eder, biriken PCR ürünleri raportör boya 

sinyalindeki artışın  direkt olarak izlenmesiyle saptanır 

3.2.7.2.1.1. TAQMAN®INFLUENZA A/H5 DETECTION KİT VERSİON 1.0 İLE 

YAPILAN REAL TIME RT-PCR DENEYİ 

Çalışmamızda TaqMan®Influenza A/H5 Detection kiti sadece İnfluenza 

A virus varlığını tespit için kullanılmıştır, kuş gribi etkeni H5N1 İnfluenza 

virus reaktifleri işleme sokulmamıştır. Pozitif kontrol olarak kitin sağladığı 

kontroller kullanılmıştır. 

Bu PCR yönteminde, İnfluenza A virus matriks (M) proteinlerini kodlayan  

gen bölgesini hedefleyen  prob-primer seti kullanılmıştır.  
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KİT İÇERİĞİ: 
 rTth DNA Polimeraz  

 AmpErase®UNG 

 Deoxy ATP 

 Deoxy CTP 

 Deoxy GTP 

 Deoxy UTP 

 5X TaqMan ®EZ Tampon 

 Manganez asetat çözeltisi 

 10X Influenza A Target Assay Mix 

 
DENEYİN YAPILIŞI: 
Deney aşağıdaki çalışma şemasına göre gerçekleştirilir ; 

1.RNA örneklerinin hazırlanması 

2.RT-PCR hazırlıkları 

a.  Plak dökümünün yapılması ve cihazın hazırlanması.  

b.  PCR reaktiflerinin ve PCR karışımının hazırlanması. 
c. PCR karışımının, örneklerin ve kontrollerin PCR plak 

kuyucuklarına dağıtılması.  

d.  Plağın cihaza yerleştirilmesi ve RT-PCR’ın 

gerçekleştirilmesi 

      3.Sonuçların gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi 

1.RNA ekstraksiyonu : 
İnfluenza A virus RNA ekstraksiyonu, High Pure RNA isolation (Roche 

Diag.) kiti ile yapılmıştır.  

2.RT-PCR hazırlıkları ve deneyin başlatılması : 
a. Plak dökümünün ve cihazın hazırlanması: 

1. Plak bilgileri (örnek ve kontrol dökümü) cihaza kaydedilir. 

2. Deney tipi işaretlenir ( kalitatif veya kantitatif olduğu). 

3. Her reaksiyon için 6-carboxyfluorescein (FAM) (hedefe özgü sinyal için) 

ve VIC [internal pozitif kontrol, (IPC) için] boyaları seçilir. 

4. Cihazın termal döngü programı, tablo 3-2’de gösterilen  zaman ve ısılara 

göre ayarlanır. 
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Tablo 3-2:TaqMan®Influenza A/H5 Detection kiti için real time RT-PCR döngü     
protokolü  

40 döngünün her biri 

için Birinci basamak 

UNG’nin işlenmesi 
RT UNG deaktivasyonu 

Erime 
Bağlanma/ 

Uzama 

    Döngü 

1 dak.  

72 °C 

2 dak.  

50 °C 

30 dak. 

60 °C 

5 dak. 

95 °C 

20 san. 

94 °C 

1 dak. 

58°C 

       
 

 
b. PCR karışımının hazırlanışı : 

1. İşlemler buz üstünde gerçekleştirilir. Bütün reaktifler tamamen çözdürülür 

ve çözülen reaktifler vorteks cihazı ile iyice karıştırılır.  

2. Tüp içeriklerinin dibe toplanması için mikrosantrifüj cihazıyla 

santrifüjlenir. Yapılan işlemler esnasında PCR karışım içeriği, şiddetli 

ışıktan uzak tutulmalıdır. 

3. Hasta ve kontrol sayısına göre reaktif miktarları hesaplandıktan sonra, 

PCR karışım tüpüne aktarılır. Hazırlanan karışım yavaşça alt üst edilerek 

homojenize olması sağlanır (Tablo 3-3). 

c. PCR karışımı, örnek ve kontrollerin dağıtılması: 

1. İşlemler buz üstünde gerçekleştirilir.  

2. PCR plağı hazırlanır ve İnfluenza A PCR karışımından her örnek ve 

kontrol için birer kuyucuğa 40 µl PCR karışımı dağıtılır.  

3. RNA örnekleri ve kontrollerinden 10 µl  PCR karışımına  ilave edilir ve 

karışması için pipetle bir iki kere çekip bırakılır. Bu aşamada çapraz 

reaksiyona neden olabilecek damlacıkların oluşmaması için, RNA 

örneğinin kuyucuğun dibine bırakılmasına dikkat edilir. 

4. Reaktiflerin kuyucuk dibinde toplanıp toplanmadıkları kontrol edilir 
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Tablo 3-3:PCR karışım reaktifleri ve miktarları: 

Reaktif 
50 µl’lik bir 

reaksiyon için 
miktarı 

Son 
konsantrasyon 

50 µl’lik 10  

reaksiyon 
için miktarı 

RNase-free 

distile su 
10,5 - 105,0 

5X TaqMan EZ  

Tamponu 
10 1X 100,0 

Manganez 

asetat (25 mM) 
6 3  mM 60,0 

Datp (10 mM) 1,5 300 µM 15,0 

DCTP (10 mM) 1,5 300 µM 15,0 

Dgtp (10 mM) 1,5 300 µM 15,0 

Dutp (10 mM) 1,5 300 µM 15,0 

rTth DNA 

Polimeraz (2.5 

U/µL) 

2,0 0,1 U/µL 20,0 

AmpErase UNG 

(1 U/µL) 
0,5 0,01 U/µL 5,0 

10X Assay Mix 5 
450 nM primerleri 

200 nM probları 
50,0 

Toplam 
Karışım 

40 - 400 

 

  

d. Plağın cihaza yerleştirilmesi ve RT-PCR’ın başlatılması: 

1. Yapıştırıcılı optik kaplayıcı ile plağın üstü kapatılır ve üstünden enine ve 

boyuna dikkatle bastırılarak yapışması  sağlanır.  

2. Plak bir taşıyıcı aparat üstünde, plak bilgilerinin girildiği ve termal 

döngünün  hazırlandığı cihaza yerleştirilir.  

3. Cihaz çalışmaya başlatılır. 

3. Sonuçların gözlemlenmesi ve yorumlanması: 
1. Plağın hepsi işaretlenerek çoğalma eğrileri gözlemlenir ve kontrol edilir. 

2. Her örnek, FAM  boya sinyali (hedefe özgü sinyal) ve VIC boya sinyali ( 

IPC) açısından kontrol edilir (Tablo3-4). 
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            Tablo 3-4:FAM ve VIC sinyallerinin  değerlendirilmesi 

FAM sinyali 
(hedef) 

VIC sinyali 
(İnternal pozitif 

kontrol ,IPC) 
Sonuç 

Var Var Pozitif 

Var Yok 

Kabul 

edilemez sonuç- Olası 

sorun aranır, deney 

tekrarlanır 

Yok Var Negatif 

Yok Yok 

Kabul 

edilemez sonuç- Olası 

sorun aranır, deney 

tekrarlanır 

 

 

Hasta sonuçlarının yorumlanması; 

1. Bütün kuyucuklardaki IPC sinyali kontrol edilir. Yaklaşık 0,2 eşik 

değerinde bütün kuyucuklardaki IPC (VIC boyasıyla işaretli) sinyallerinin 

Ct değerleri, 31-34 aralığında olmalıdır (Şekil 3-14). 

2. Bütün negatif kontrol kuyucukları kontrol edilir. Negatif kontrol 

kuyucuklarında kontaminasyon olmasa bile, düşük seviyede sinyal 

görülebilir. Fakat genellikle bu sinyal düzensizdir ve 0,2 eşik değerinin 

altındadır. 

3. Bütün pozitif kuyucukların çoğalma eğrileri incelenir. Gerçek pozitif 

örnekler, eğrinin “eksponensiyal faz”ının içinde eşik değeri geçen 

çoğalma sinyali (FAM boya detektörü) veren örneklerdir  

4. Pozitif ve negatif örnekler belirlenir ve kaydedilir (Şekil 3-9). 
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    Şekil 3-9:TaqMan real time RT-PCR tekniğinde örneklerin ct değerleri 

 

3.2.7.2.1.2. TAQMAN®ONE STEP PCR KİTİNİN KULLANILDIĞI REAL TIME PCR 

YÖNTEMİ 

 

TaqMan®One Step PCR kiti ve kit içeriğinde olmayıp ilgili firmanın önerdiği 

ve sağladığı, hemaglütinin proteininin tipe özgül  korunmuş gen bölgesini 

hedefleyen, real time PCR’a uyumlu primer-prob sisteminin kullanıldığı bu PCR 

yönteminde İnfluenza A virusunun yanısıra İnfluenza B virusu  tanısı da 

yapılmıştır.        

Pozitif kontrol olarak ise laboratuvarımızda mevcut olan A/Panama/2007/99 

(H3N2), A/New Caledonia/20/99 (H1N1) ve B/Shangai/361/02 standart suşları 

kullanılmıştır.  

 
KİT İÇERİĞİ:  

 2X Master Mix 

 40X MultiScribe™ ve RNase Inhibitor Mix 

 

DENEYİN YAPILMASI 
1. RNA ekstraksiyonu: 

İnfluenza virus RNA ekstraksiyonu RTP®DNA/RNA (Invitek Corp.) kiti ile 

yapılmıştır.  

2. RT-PCR hazırlıkları ve deneyin başlatılması: 
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a. Plak dökümünün ve cihazın hazırlanması: 

1. Plak bilgileri (örnek ve kontrol dökümanı) cihaza kaydedilir. 

2. Deney tipi işaretlenir ( kalitatif veya kantitatif olduğu) 

3. Her reaksiyon için FAM ve VIC boyaları seçilir. 

Cihazın termal döngü programı tablo 3-5.’de gösterilen  zaman ve ısılara 

göre ayarlanır.  
 

Tablo 3-5: TaqMan®One Step PCR kiti için real  time RT-PCR döngü protokolü  

RT Ön denatürasyon 40X Döngü 

30 dakika 

48 °C 

10 dakika 

94 °C  

00:15 

saniye 

94 °C 

01:00 

saniye 

60 °C 

 

b. PCR  karışımının hazırlanışı  

1.  İşlemler buz üstünde gerçekleştirilir. Bütün reaktifler tamamen çözdürülür 

ve çözülen reaktifler vorteks cihazı ile iyice karıştırılır.  

2. Tüp içeriklerinin dibe toplanması için mikrosantrifüj cihazıyla santrifüjlenir. 

Yapılan işlemler esnasında PCR karışım içeriği, şiddetli ışıktan uzak 

tutulmalıdır. 

3. 2X olan “Master Mix” ve  40X olan RNaz inbitör, 1X olacak şekilde 

sulandırılır. Hasta ve kontrol sayısına göre reaktif miktarları hesaplandıktan 

sonra, PCR  karışım  tüpüne aktarılır. Hazırlanan karışım yavaşça alt üst 

edilerek, homojenize olması sağlanır. (Tablo 3-6). 

     Tablo 3-6:RT-PCR karışımı için 1X reaktif miktarları 

Master 

Karışımı  
12,5 µl 

Rnaz inhibitör 0,5 µl 

 Primer-prob 

karışımı 
7,0 µl 

 

c. PCR karışımı, örnekler ve kontrollerin dağıtılması: 

1. PCR plağı hazırlanır ve PCR karışımından her örnek ve kontrol için birer 

kuyucuğa 20 µl dağıtılır. 
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2. RNA örnekleri ve kontrollerden beşer µl  PCR karışımına ilave edilir ve 

karışması için yavaşça bir iki kere pipetleme yapılır. Bu aşamada çapraz 

reaksiyona neden olabilecek damlacıkların oluşmaması için, RNA örneğinin 

kuyucuğun dibine bırakılmasına dikkat edilir. 

    3.  Reaktiflerin kuyucuk dibinde toplanıp toplanmadıkları kontrol edilir. 

d. Plakların cihaza yerleştirilmesi ve RT-PCR’ın başlatılması: 

1. Yapıştırıcılı optik kaplayıcı ile plağın üstü kapatılır ve üstünden 

enine ve boyuna dikkatle bastırılarak, iyice yapışması  sağlanır.  

2. Plak bir taşıyıcı aparat üstünde, plak bilgilerinin girildiği ve termal 

döngünün hazırlandığı cihaza yerleştirilir.  

3. Cihaz çalışmaya başlatılılır. 

3. Sonuçların gözlemlenmesi ve yorumlanması: 
İşlem, bölüm 3.2.7.2.1.1’ de olduğu gibi devam ettirilir ve sonuçlar 

değerlendirilir. 

 

3.2.7.2.2. IN-HOUSE PCR İLE INFLUENZA A VİRUSUNU  SAPTAMA 
YÖNTEMİ 
 

2005-2006 yılına ait 50 hasta örneği, real time RT-PCR ve hücre kültürü 

yöntemlerinin yanısıra in-house PCR  ile de çalışılmıştır. Bu PCR yönteminde,  

İnfluenza virusu matriks (M) proteinlerini kodlayan gen bölgesini hedefleyen  

primerler kullanılmıştır.  

Yöntem için aşağıdaki işlemler takip edilmiştir: 

                     RNA ekstraksiyonu 

 

                        cDNA sentezi 

 

                         PCR aşaması 

 

PCR ürünlerinin agaroz jel elektroforezinde yürütülmesi. 

1. RNA ekstraksiyonu : 
İnfluenza A virus RNA ekstraksiyonu, High Pure RNA isolation (Roche 

Diag.) kiti ile yapılmıştır.  
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2. cDNA sentezi : 
a. Örnek sayısına göre cDNA karışımı hazırlanır (Tablo 3-7.) 

 

  Tablo 3-7: cDNA karışımı için 1X reaktif miktarları 

CDNA Reaktifi Miktar 

Revers Transkriptaz 

tamponu 5X (Fermantas)
5 µl 

M-MuLV Revers 

transkriptaz 200 U 

(Fermantas) 

1 µl 

Random primer 200 

ng/µl (Hegzanükleotid 

mix, Roche) 

1 µl 

RNaz inhibitörü 20 U 

(Fermantas) 
0,5 µl 

dNTP10 (mM) 1 µl 

Dietil pirokarbonatlı 

(DEPC) su  
6,5 µl 

 

b. Revers transkripsiyon tüplerine örnek numaraları yazılır ve tüplere her 

örnek için, 25 µl cDNA karışımı dağıtılır. 

      c. Tüplerdeki cDNA karışımı üzerine, 10 µl RNA ekstraktı ilave edilir. 

      d. 42 °C’da bir saat, 95 °C’da beş dakika bekletilerek cDNA sentezi yapılır. 

e. Elde edilen cDNA ürünü, sonraki işleme kadar +4°C’da bekletilir. Hemen 

işleme sokulamayacak cDNA ürünleri, –80 °C’da muhafaza edilir. 

3. PCR aşaması: 
a. Elde edilen cDNA’nın çoğaltıldığı bu aşamada, önce PCR karışımı 

hazırlanır (Tablo 3-8)  
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Tablo 3-8:In-house PCR’da kullanılan PCR karışım miktarları 

PCR Reaktifi Miktar 

Tamponu 10X (1.5 mM Mg, 

Superscript) 
5 µl 

dNTP(10 mM) 1 µl 
1A/M/+/52 primer sens (50 µM) 0,5 µl 

2A/M/-/253 primer antisens (50 µM) 0,5 µl 

Taq DNA polimeraz (2U, Superscript) 0,4 µl 

Steril distile su 40,6 µl 

 
1A/M/+/52 primer sens      :   5’-CCT CTA ACC GAG GTC GAA ACG-3’ 

    2A/M/-/253 primer antisens :   5’-AGG GCA TTT TGG ACA AAK CGT CTA-3’ 

b. Çoğaltma tüplerine örnek numaraları yazılır ve tüplere her örnek için, 48 

µl PCR karışımı dağıtılır. 

c. Tüplerdeki PCR karışımı üzerine, iki µl cDNA ürünü ilave edilir. 

d. Termal döngü cihazı, tablo 3-9’da gösterildiği şekilde programlanır. 

Tablo 3-9:In-house PCR termal döngü protokolü  
X35 döngü Ön 

Denatürasyon 

 
Denatürasyon

Primer 

bağlanması 

Primer 

uzaması 

Son uzama  Saklama 

95 °C 

 2 dakika 

95 °C 

 1dakika 

60 °C 

1 dakika 

72 °C 

1 dakika 

72 °C  

5 dakika 
10 °C 

   

e. İçinde PCR karışımı ve cDNA ürünü olan tüpler, termal döngü cihazına 

yerleştirilir ve program başlatılır. 

4. PCR ürünlerinin agaroz jel elektroforez yöntemiyle saptanması: 
a. Agaroz jelin hazırlanması: 

• 10 mM Tris asetik asit ve bir mM EDTA karıştırılarak, Tris 

asetik asit–EDTA (TAE) tamponu hazırlanır. 

• 10X stok çözeltisi halinde hazırlanan TAE çözeltisi, jel 

hazırlanması esnasında 1X  olacak şekilde sulandırılır. 
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•  1,2 gr agaroz jel, 40 ml  TAE içinde kaynatılarak eritilir. 

40-50 °C sıcaklığa düşürüldükten sonra, dört µl etidyum 

bromid ilave edilir ve jel tankına dökülür. 

 

b. 10 µl çoğaltma ürünü, iki µl yükleme tamponu (%0,25 bromofenol 

mavisi, %30 gliserol) ile karıştırılır ve bu karışımdan 10 µl alınarak, 

jel kuyucuklarına yüklenir. PCR işaretleyicisi de (PCR marker) jele 

yüklendikten sonra, elektroforez işlemine geçilir. 

c. 1X TAE tamponu içinde 100 Voltluk akımda, 15-20 dakika 

elektroforez uygulanır. 

d. UV translimünatörde bant profilleri değerlendirilir. PCR ürünü 201 
baz çifti uzunluğunda olan örnekler, İnfluenza A olarak kaydedilir 

(Şekil 3-10). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

                           

 Şekil 3-10:Agaroz jelde oluşan İnfluenza A virus bantı  

 

 

 

 

 

20
1 

bç
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3.2.7.2.3. FLUAVISION™ INFLUENZA A VİRUSU SAPTAMA PCR KİTİ 
 

Bu İnfluenza virus PCR tanı kiti, çalışmada uygulanan diğer yöntemlerle 

elde edilen bazı çelişkili sonuçların değerlendirilmesinde, konfirmasyon testi 

olarak kullanılmıştır. Çalışmamızın hedefi olan İnfluenza virus tanı yöntemlerinin 

karşılaştırılması  ve özelliklerinin saptanmasına dahil edilmemiştir. 

FluAVision PCR testinde revers transkripsiyon ve çoğaltma işlemi, tek 

tüpte gerçekleştirilmektedir (RT-PCR) ve oluşan PCR ürünü, hibridizasyon 

yöntemi ile saptanmaktadır. PCR reaksiyonu segment 5’in kodladığı NP’i 

hedeflemektedir. 

Bu RT-PCR tekniğinde İnfluenza A virusu tespiti, aşağıdaki basamaklarla 

gerçekleşmektedir; 

RNA ekstraksiyonu 

 

Tek tüpte RT-PCR  

(Revers transkriptaz enzimi, HotStarTaq polimeraz ve biotinle  işaretlenmiş 

primerlerle) 

 
Hibridizasyon (yakalama problarıyla) ve tespit işlemi (biotin bağlı PCR ürününün 

streptavidin-horseradish peroksidaz konjugesi ile reaksiyonu ve substrat ilavesi 

ile renk oluşumu) 

 

 

Değerlendirme 

 
KİT İÇERİĞİ 

 İnfluenza A virusu yakalama probuyla kaplı 12x8 kuyucuklu mikroplak 

 Denatürasyon  çözeltisi     

 Hibridizasyon tamponu 

 Streptavidin tamponu 

 Yıkama çözeltisi 10X 

 Stop çözeltisi 

 Substrat A 
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 Streptavidin 40X 

 Tampon karışımı 3X 

 Primer karışımı  

 RT-karışımı 

 dNTP (10mM) 

 

DENEYİN YAPILIŞI: 
1. RNA ekstraksiyonu 

İnfluenza A virus RNA ekstraksiyonu High Pure RNA isolation (Roche 

Diag.) kiti ile yapılmıştır.  

 

2.RT-PCR 
a.İşlemler buz üstünde gerçekleştirilir 

PCR karışımı, sekiz reaksiyon için Tablo 3-10’da belirtildiği miktarlarda 

hazırlanır. 

Tablo 3-10: FluAVision PCR kitinde kullanılan RT-PCRkarışım miktarları 

Reaktif Miktar 

Karışım 

tamponu 
290 µl 

Primer karışımı 2 µl 

dNTP 24 µl 

RT-karışımı 2 µl 

HotStarTaq 2 µl 

HotStarTaq 

PCR tamponu 
40 µl 

Toplam 360 µl 

 

b. PCR karışımı homojenize edildikten sonra, her örnek için 45 µl olmak 

üzere PCR tüplerine dağıtılır. 

c. Tüplerdeki PCR karışımı üzerine, beş µl RNA örneği ilave edilir. 

d. Termal döngü cihazı, tablo 3-11’de görüldüğü şekilde programlanır. 
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Tablo 3-11: FluAVision PCR termal döngü protokolü  

 
X40 döngü 

Revers 

transkripsiyon 

HotStarTaq 

polimerazın 

aktive edilmesi 

 

Denatürasyon
Primer 

bağlanması 

Primer 

uzaması 

Saklama 

42 °C 

30 dakika 

95 °C 

15 dakika 

95 °C 

30 saniye 

58 °C 

30 saniye 

72 °C 

30 saniye 
4 °C 

 

e.İçinde PCR karışımı ve RNA örnekleri olan tüpler, termal döngü cihazına 

yerleştirilir ve program başlatılır. 

 

3. Hibridizasyon ve tespit  
Deney basamaklarındaki reaktif miktarları, sekiz kuyucuk üzerinden 

yazılmıştır. 

a.  Deneye başlamadan önce bütün reaktifler oda ısısına getirilir.  

b. 10X konstantre olan yıkama çözeltisi, 1X olacak şekilde distile su 

ile sulandırılır. 

c. Bir ml streptavidin tamponu üzerine 25 µl streptavidin 

eklenerek,streptavidin çalışma çözeltisi hazırlanır. 

d. PCR reaksiyon tüplerinin her birine 50 µl denatürasyon 

çözeltisinden eklenir ve 10 dakika oda ısısında bekletilir. 

e. Çalışılacak sayıda strip, dikkatli bir şekilde plak taşıyıcısına 

yerleştirilir. 

f. Her kuyucuğa 100’er µl hibridizasyon tamponu dağıtılır. 

g. Yine her kuyucuğa, 25 µl denatüre olmuş PCR ürünü ilave edilir. 

Karışması için renk açık kahverengiden maviye dönene kadar, 

hafifçe pipetleme yapılır. 

h. 37 °C’da bir saat inkübe edilir. 

i. Yıkama çözeltisi ile beş kere yıkanır ve sonra plak, kurutma 

kağıdına ters çevrilip kurutulur. 

j.  Her kuyucuğa, 100 µl streptavidin çalışma çözeltisinden ilave 

edilir. 

k.  37 °C’da 15 dakika inkübe edilir. 
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l.  Madde i’deki gibi yıkama işlemi tekrarlanır. 

m. Direkt ışıkla temastan kaçınarak, 750 µl substrat A ve 250 µl 

substrat B karıştırılarak, substrat çalışma çözeltisi hazırlanır. 

n. Her bir kuyucuğa, hazırlanan substrattan 100’er µl dağıtılır. 

o. 10 dakika karanlıkta ve oda ısısında, renk değişiminin gelişmesi 

için beklenilir. 

p. 100  µl stop çözeltisi ilave edilir, 450 nm’de optik yoğunluğu (optik 

density, OD) ölçülür ve değerlendirilir. 

 

4. Değerlendirme 
Bu testte, cut-off değeri 0,5 olarak belirlenmiştir. 0,5 cut-off değerinden 

daha yüksek OD veren örnekler İnfluenza A virusunun RNA varlığı açısından 

pozitif , bu değerden daha düşük OD veren örnekler ise negatif kabul edilmiştir. 

Negatif kontrollerin OD’si 0,3 ‘den düşük olmalıdır. 

 

3.2.7.2.4. IN-HOUSE PCR YÖNTEMİYLE INFLUENZA A VİRUSU 
ALTTİPLERİNİN TESPİTİ 

 

İnfluenza A virusu PCR’da pozitif bulunan 10 örnek İnfluenza A virus 

alttiplendirmesi için, Caen Moleküler Biyoloji ve Viroloji laboratuvarından 

referans alınan in-house PCR tekniğiyle çalışılmıştır. Bu teknikte Qiagen 
OneStep PCR kiti kullanıldığı için, cDNA’nın elde edildiği revers transkripsiyon 

ve çoğaltma işlemi tek basamakta gerçekleştirilmiştir.  

Bu tiplendirme işleminde, İnfluenza virus HA ve NA glikoproteinlerinin  

altgruplarının ortak antijenik özellik gösteren bölgelerine uygun  primerler 

kullanılmıştır.  

QIAGEN ONESTEP PCR KİT İÇERİĞİ: 
 PCR Tamponu 5X 

 dNTP 

 RNaz, DNaz free distile su 

 Taq Polimeraz enzimi 
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DENEYİN YAPILIŞI 
1. RNA ekstraksiyonu: 

İnfluenza A virus RNA ekstraksiyonu, High Pure RNA isolation (Roche 

Diag.) kiti ile yapılmıştır.  

2. PCR aşaması : 
a. H1 ve H3 ile N1 ve N2’nin saptandığı tiplendirme işleminde, 

hemaglütinin ve nöraminidaz için farklı PCR karışımları kullanılmıştır ve 

PCR ürünleri farklı jel kuyucuklarında  yürütülmüştür.  

Tiplendirme için tablo 3-12’de belirtilen PCR karışım oranları hazırlanır. 

Tablo 3-12: İnfluenza A virusunun alttiplendirmesi için in-house PCR yönteminde 
kullanılan PCR karışım oranları 

 

Hemaglütinin için 
PCR Reaktifleri 

Miktar 

Tampon 5X 5 µl 

dNTP (10mM) 1 µl 

Enzim karışımı 1 µl 

Q solüsyon 3 µl 
1 W-AH1-1 primer 

(10mM) 
1 µl 

2 W-AH1-2 primer 

(10mM) 
1 µl 

3 W-AH3-2 primer 

(10mM)l 
1 µl 

4HA3 –115 primer 1µl 

Steril distile su 8,5 µl 

 
H1 primerleri: 
1 W-AH1-1: 5’-GAT GCA GAC ACA ATA TGT ATA GG-3’ 
2 W-AH1-2: 5’-CIC TAC AGA GAC ATA AGC ATT T-3’ 

H3 primerleri: 
3 W-AH3-2 antisens: 5’-ATT TTT GAT GCC TGA AAC CGT-3’ 
4 HA3 –115 sens: 5’-GCT ACT GAG CTG GTT CAG AGT TC-3’  

Nöraminidaz için 
PCR Reaktifleri 

Miktar 

          Tampon 5X 5 µl 

dNTP (10mM) 1 µl 

Enzim karışımı 1 µl 
 5W-aN1-1 primer 

(10mM) 
1 µl 

6 W-aN1-2 primer 

(10mM) 
1 µl 

7 Na2-560 primer 

(10mM)l 
1 µl 

8Na2-858 primer 1µl 

Steril distile su 8,5 µl 
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N1 primerleri: 
5 W-aN1-1: 5-’TTG CTT GGT CAG CAA GTG CA-3’ 
6 W-aN1-2: 5’-TCT GTC CAT CCA TTA GGA TCC-3’ 
N2 primerleri : 

         7 Na2-560 : 5-’AAG CAT GGC TGC ATG TTT GTG-3’  
 8 Na2-858 : 5-’ACC AGG ATA TCG AGG ATA ACA GGA-3’ 

b. Bundan sonraki PCR işlemleri, HA ve NA tiplendirmesi için aynıdır. 

Hazırlanan PCR karışımından her örnek için 22,5’er µl PCR tüplerine 

dağıtılır. 

c. Tüplerdeki PCR karışımı üzerine 2,5 µl  RNA ekstraktı ilave edilir. 

d. Termal döngü cihazı, tablo 3-13’de gösterildiği şekilde programlanır. 

 

Tablo 3-13: İnfluenza A virusu tiplendirmesi için in-house PCR döngü protokolü  
X40 döngü 

      Revers 

transkripsiyon 

Ön 

Denatürasyon

 
Denatürasyon

Primer 

bağlanması 

Primer 

uzaması 

Son 

uzama 
Saklama 

50 °C 

30 saniye 

95 °C 

15 dakika 

95 °C 

30 saniye 

55 °C 

30 saniye 

72 °C 

1 dakika 

72 °C 

10 dakika 
10 °C 

 

e. İçinde PCR karışımı olan tüpler, termal döngü cihazına yerleştirilir ve 

program başlatılır. 

 

3. PCR ürünlerinin agaroz jel elektroforez yöntemiyle saptanması  

• Agaroz jel hazırlanması ve PCR ürünlerinin jele yüklenmesi, bölüm 

3.2.7.2’de anlatıldığı şekilde yapılır. 

• 1X TAE tamponu içinde 100 Voltluk akımda, 15-20 dakika 

elektroforez uygulanır. 

• UV translimünatörde gözüken bant profilleri, aşağıda belirtilen HA ve 

NA baz uzunluklarına göre değerlendirilir (Şekil 3-11, Şekil 3-12 ).  

 H1 için 611 baz çifti 

 H3 için 958 baz çifti 

 N1 için 611 baz çifti 

 N2 için 298 baz çifti  
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Şekil 3-11:In-house PCR yöntemiyle saptanan İnfluenza A virus H3 bandları  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3-12:In-house PCR yöntemiyle saptanan İnfluenza A virus N2 bandları 
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4. BULGULAR 

Bu çalışmada İnfluenza virusunun tanısında kullanılan Hücre Kültür 

Yöntemi, Real Time RT-PCR, İn-House PCR ve hızlı tanı testlerininin duyarlılık 

ve özgüllüklerinin karşılaştırılması hedeflenmiştir.   

Bu amaçla, yıllık İnfluenza surveyans çalışması için laboratuarımıza 

gönderilen 85’i burun sürüntüsü, 61’i farenks sürüntüsü, 4’ü ise nazofarenks 

aspirat sıvısı olan 150 örnek (2004-2005 kış sezonuna ait 100,  2005-2006 kış 

sezonuna ait 50 solunum örneği) incelenmiştir (Tablo 4-1).  

Bu örnekler belirtilen sezonlarda gönderilen ve rutin olarak hücre 

kültürüne ekilerek sonuçları bilinen muayene maddeleri içinden, kültür sonuçları 

negatif ve pozitif olarak bulunanlar şeklinde iki grup oluşturacak biçimde 

seçilmişler ve  çalışmaya alınmışlardır. 

Tablo 4-1: Muayene maddelerinin solunum örnek tiplerine dağılımı 

Solunum yolu örnek  tipi 

Sezon 
Burun sürüntüsü Boğaz sürüntüsü Nazofarinks aspirat sıvısı

 

2004-2005 39 58 3 

2005-2006 46 3 1 

Toplam 85 61 4 

 
 

2004-2005 kış sezonunda klinik örnekleri alınan hastaların yaşları 40 

gün-36 yaş; 2005-2006 kış sezonu hastaların yaşları ise 1,5-57 yaş arasında 

olup yaş ortalaması birinci grup için 10, ikinci grup için ise 20 olarak 

saptanmıştır (Tablo 4-2). 

 Çalışmamızda kullanılan 150 klinik örneğin 79’u erkek, 71’i ise kadın 

hastalara aittir (Tablo 4-2). Bu hastaların seçiminde grip hastalığının önemli 
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belirtileri arasında sayılan ani başlayan ateş (≥38 °C), öksürük, baş ağrısı, 

halsizlik, kas ağrısı gibi semptomlardan en az iki tanesinin bulunmasına dikkat 

edilmiştir (Tablo 4-3).  

 

Tablo 4-2: Hastaların cinsiyet ve yaş dağılımı 

Cinsiyet Yaş grubu 
Sezon 

Erkek Kadın 0-4 05-14  15-59 ≥60 

2004-2005 48 52 42 43 15 0 

2005-2006 31 19 7 16 27 0 

Toplam 79 71 49 59 42 0 

          
Tablo 4-3:Çalışmaya katılan hastaların klinik verileri 

                      Oran (%) 

Klinik gösterge 2004-2005 

(s:100) 

2005-2006 

(s:50) 

Ateş 89 56 

Öksürük 92 92 

Burun akıntısı 77 8 

Kas ağrısı 33 16 

Baş ağrısı 49 - 

Halsizlik 70 - 

Kulak ağrısı             7 - 
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4.1.INFLUENZA VİRUS TANISINDA KULLANILAN YÖNTEMLERİN 
SONUÇLARI 

4.1.1. HÜCRE KÜLTÜR YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN BULGULAR 
Her iki sezonda çalışmaya dahil edilen toplam 150 solunum örneği 

MDCK hücre kültürüne inoküle edilmiştir. İnokülasyondan üç gün sonra  kültür 

üst sıvısı kullanılarak, İnfluenza virus varlığını tespit ve A/B tip ayrımı için 

nükleoprotein antijenik yapısını hedefleyen IC-ELISA yöntemi uygulanmıştır. IC-

ELISA yöntemiyle negatif bulunan örneklerin üst sıvısı tekrar kültür ortamına 

ekilerek üç gün süreyle ikinci bir inkübasyona bırakılmıştır. 

Hücre kültürü+IC-ELISA  uygulaması sonunda, 2004-2005 yılına ait 100 

solunum yolu örneğinin ilk ekimden sonra 40 İnfluenza A, bir İnfluenza B virus 

pozitifliği saptanmıştır (birinci pasaj, P1). Birinci pasajda negatif bulunan 59 

örneğin kültür üst sıvısının hücre kültürüne tekrar ekilmesinden sonra 

uygulanan IC-ELISA yöntemi ile ilave 14 örnekte İnfluenza A virus pozitifliği 

tespit edilmiştir (ikinci pasaj, P2). 

2005-2006 kış sezonunda çalışılan 50 solunum örneğinin ise, ilk 

pasajında 20 İnfluenza A pozitifliği elde edilmiş, negatif bulunan örneklerin İkinci 

pasajıyla bu sayıya altı İnfluenza A pozitifliği daha eklenerek toplam 26 

İnfluenza A virusu izolasyonu elde edilmiştir (Tablo 4-4). 

 

Tablo 4-4:Birinci ve ikinci pasajda elde edilen izolasyon sayısı                               

 

İzolasyon sayısı 

                                   2004-2005                      2005-2006 

Birinci pasaj (P1)           41                                      20 

İkinci pasaj (P2)            14                                       6 

Toplam                          55                                      26  

 

Böylece 2004-2005 kış sezonuna ait  100 solunum yolu örneğinde hücre 

kültür+IC-ELISA  yöntemleri ile toplam (P1+P2) 54 (% 54) İnfluenza A virus ve 
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bir İnfluenza B virus (% 1), 2005-2006 kış sezonuna ait 50 solunum yolu 

örneğinde ise toplam 26 (% 52) İnfluenza A virus pozitifliği elde edilmiştir (Tablo 

4-5). 

  

Tablo 4-5: 2004-2005 ve 2005-2006 kış sezonlarında hücre kültürüyle elde edilen 
izolasyon oranları 

İnfluenza virus izolasyon oranı (%) 
İnfluenza virus tipi 

2004-2005 (s=100) 2005-2006 (s=50)   

İnfluenza A                     54                     52 

İnfluenza B                      1                      0   

 

4.1.2. REAL TİME RT-PCR YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN BULGULAR 
2004-2005 sezonuna ait 100 örneğin tanısında ABI PRISM7000 cihazında 

çalışmaya uygun Applied Biosystems’e ait “TaqMan®One Step PCR RT Master 

Mix“ kiti ve ilgili firmanın sağladığı real-time RT-PCR’a uyumlu primer-prob 

sistemleri kullanılarak, İnfluenza A ve B viruslarının tespiti yapılmaya 

çalışılmıştır. Uygulamada hemaglütinin proteininin tipe özgül  korunmuş gen 

bölgesine uygun primer-prob sistemi kullanılmıştır.     

 2005-2006 yılında toplanan 50 örnek ise yine Applied Biosystems’in 

“TaqMan®Influenza A/H5 Detection“ kiti ve kit içeriğindeki İnfluenza A primer ve 

probları ile  çalışılmıştır. Bu kit ile yapılan çalışmada sadece İnfluenza A virus 

tanısı hedeflenmiş ve bu virusun matriks  proteinini kodlayan gen bölgesini 

hedefleyen primer-prob sistemi kullanılmıştır. 

2004-2005 sezonunda çalışılan 100 örnekle yapılan Real time PCR 

çalışmasında; 47 (% 47)  İnfluenza A virusu ve bir (%1) İnfluenza B virus 

pozitifliği) saptanmıştır.  

2005-2006 sezonuna ait 50 solunum örneğinde ise, 33 (% 66) İnfluenza A 

pozitifliği elde edilmiştir (Tablo 4-6). 
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Tablo 4-6: 2004-2005 ve 2005-2006 kış sezonlarında TaqMan Real Time RT-PCR 
yöntemiyle elde edilen İnfluenza virus saptama oranları   

İnfluenza virus pozitiflik oranı (%) 
İnfluenza virus tipi 

2004-2005 (s=100) 2005-2006 (s=50) 

İnfluenza A                 47                    66 

İnfluenza B                  1           Çalışılmadı 

 

Birinci grup hasta örneklerinde İnfluenza A  pozitif örneklerin ortalama ct değeri 

(threshold cycle value, döngü eşik değeri) 33 (20-39) olarak bulunmuştur. İkinci 

gruba ait  pozitif örneklerin ortalama ct değeri ise 31 (19-39) olarak saptanmıştır 

4.1.3. IN-HOUSE PCR YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN BULGULAR 
2005-2006 kış sezonunda laboratuarımıza ulaştırılan örnekler real time 

RT-PCR yönteminin yanısıra in-house PCR yöntemi ile de çalışılmıştır. Bu 

yöntemle çalışılan 50 örneğin 23’ünde (% 46)  İnfluenza A virusu 

saptanmıştır. 

4.1.4.INFLUENZA VİRUS HIZLI TANI TESTLERİ İLE ELDE EDİLEN 
BULGULAR 

2004-2005 sezonu solunum yolu örnekleri hücre kültürü ve PCR 

yöntemlerinin yanısıra, Influenza A/B Rapid test (Roche Diag.) ve FLUOIA 

(Biota-Thermo Cor.) hızlı tanı testleri ile de incelenmiştir. Bu sezonda gelen 100 

örnekte her iki testle ile 8 (% 8) İnfluenza virus pozitifliği saptanmıştır.  

2005-2006 kış sezonuna ait solunum yolu örneklerine ise hızlı tanı testi 

olarak sadece Influenza A/B Rapid testi uygulanılmış ve 50 solunum örneğinde 

3 (% 6) İnfluenza pozitifliği elde edilmiştir (Tablo 4-7). 
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Tablo 4-7: 2004-2005 ve 2005-2006 kış sezonlarında hızlı tanı testleri ile elde 
edilen İnfluenza virus saptama oranları   

İnfluenza virus pozitiflik oranı (%) 

Hızlı tanı testi 

2004-2005 (s=100) 2005-2006 (s=50) 

İnfluenza A/B Rapid test                     8                   6 

                FLU OIA                     8            Çalışılmadı 
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4.2.YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI 

4.2.1. 2004-2005 KIŞ SEZONU BULGULARI 
2004-2005 kış sezonunda laboratuarımıza ulaşan solunum yolu 

örneklerine; kültür (hücre kültürü+ELISA) ve moleküler biyoloji (ABI real time 

RT-PCR) teknikleri ile hızlı tanı (İnfluenza A/B Rapid ve FLUOIA) testleri 

uygulanmış ve bu yöntemlerin duyarlılık ve özgüllükleri değerlendirilmiştir.  

Bu sezonda 55’i hücre kültürü+ELISA yöntemi (% 55),  47’si real time   

R-T PCR yöntemi (% 47) ve  8’i hızlı tanı testi (% 8) ile olmak üzere 55 örnek bir 

veya birden fazla influenza testi ile reaktif bulunmuştur.  

Aşağıda bu çalışmada gold standart kabul edilen hücre kültür yöntemi ile 

elde edilen bulgular diğer yöntemlerdeki  bulgularla kıyaslanmıştır. 

4.2.1.1.HÜCRE KÜLTÜR YÖNTEMİ VE REAL TİME PCR’IN 
KARŞILAŞTIRILMASI 

Hücre kültürü+ELISA yöntemiyle pozitif bulunan 55 örneğin 44’ünde real 

time RT-PCR ile de pozitiflik saptanmıştır. Hücre kültürü+ELISA yöntemiyle 

pozitif bulunup, real time RT-PCR yöntemiyle negatif sonuç alınan örnek sayısı 

11 olarak bulunmuştur. Real time RT-PCR ile pozitif bulunup, hücre 

kültür+ELISA yöntemiyle negatif bulunan örnek sayısı ise dört olarak 

bulunmuştur. 41 örnekte her iki yöntem ile de negatif sonuç elde edilmiştir 

(Tablo 4-8). 

 

Tablo 4-8:Hücre kültürü ve real time RT-PCR ile elde edilen sonuçların 
karşılaştırılması 

Test 
TaqMan Real time 

PCR İnf. (+) 

TaqMan Real time 

PCR İnf. (-) 

TOPLAM

Hücre kültürü İnf.  (+) 44 11  55 

Hücre kültürü İnf.  (-) 4 41 45 

TOPLAM 48 52 100 

 

Gerçek pozitif örnek  sayısını saptamak için  hücre kültürüyle pozitif, 

real time PCR yöntemiyle negatif çıkan 11 örnek ve hücre kültürüyle negatif, 
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real time PCR yöntemiyle pozitif çıkan 4 örnek kontrol amacıyla tekrar hücre 

kültürüne ekilmiş ve ekim sonrası virus varlığını tayin için IFA testi 

uygulanmıştır. Bu örneklere ikinci bir real time RT-PCR  testi uygulanamamıştır.  

Hücre kültürü+IFA kombinasyonuyla da ilk uygulamayla aynı sonuçlar 

elde edilmiştir. Bu durumda hücre kültür yöntemi gold standart yöntem olarak 

kabul edilmiş ve gerçek pozitif örnek sayısı İnfluenza A virusu için 54,  İnfluenza 

B virusu için bir olarak belirlenmiştir.  

Real time RT-PCR yöntemi, bu çalışmada gold standart yöntem olarak 

kabul edilen hücre kültür+ELISA yöntemine göre değerlendirildiğinde, bu 

yöntemle 11 yalancı negatiflik, 4 yalancı pozitiflik saptandığı görülmüştür. Buna 

göre bu yöntemin özgüllüğü % 91.1, duyarlılığı % 80, pozitif prediktif değeri  

(PPD) % 91.7 ve negatif prediktif değeri (NPD) % 80.3 olarak bulunmuştur.   

4.2.1.2.HÜCRE KÜLTÜRÜ İLE HIZLI TANI TESTLERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI 

Kullanılan iki hızlı tanı testiyle 100 solunum yolu örneğinin sekizinde 

influenza pozitifliği saptanmıştır (% 8). Her iki hızlı testle de aynı örneklerde 

pozitiflik saptanmış, hücre kültürü+ELISA yöntemiyle negatif, hızlı tanı testiyle 

pozitif sonuç veren örneğe rastlanmamıştır. Buna göre her iki hızlı testin 

duyarlılığı % 14,5, özgüllüğü % 100, PPD’i % 100, NPD’i % 48,9 olarak 

saptanmıştır.  

Tablo 4-9’da 2004-2005 kış sezonu örneklerinin çalışıldığı yöntemlerle 

elde edilen duyarlılık, özgüllük, PPD ve NPD’lerin karşılaştırılması, Şekil 4-1’de 

ise bu yöntemlerle elde edilen İnfluenza A virusu pozitiflik oranları 

görülmektedir. 
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Tablo 4-9:2004-2005 sezonunda çalışılan  yöntemlerin sonuçları  
N Hücre kültürü+ELISA Real time RT-PCR İnf. A/B Rapid test   FLU OIA 

8 + + + + 

36 + + - - 

11 + - - - 

4 - + - - 

41 - - - - 

(Toplam) 100  55  48  8 8  

Duyarlılık  %100 (55/55) %80 (44/55)  %14.5(8/55)  %14.5(8/55)  

Özgüllük  %100 (45/45) %91.1(41/45)  %100 (45/45)  %100 (45/45) 

PPD %100 (55/55)  %91.7(44/48)   %100 (8/8)  %100 (8/8)   

NPD %100(45/45)  %78,8(41/52) %48,9 (45/92)   %48,9 (45/92)  
x2 96 47,33 5,27 5,27 

P <0,001 <0,001 <0,05 <0,05 
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Şekil 4-1:2004-2005 kış sezonunda çalışılan yöntemler ile elde edilen İnfluenza A 
virus  saptama oranları 

 

Tablodaki 2004-2005 kış sezonuna ait veriler incelendiğinde, bu 

çalışmada kullanılan real time RT- PCR‘ın  duyarlılık ve özgüllüğünün, gold 

standart olarak kabul edilen hücre kültürünün duyarlılık ve özgüllüğünden 

sırasıyla % 20 ve % 9 oranında düşük olduğu görülmektedir. Real Time RT-
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PCR ile elde edilen yalancı negatif sonuçlar, bu test ile % 80  gibi nispeten 

düşük bir duyarlılık oranının saptanmasına neden olmuştur.  

Hızlı testlerde ise özgüllük sorununa rastlanmamakla beraber hücre 

kültürü ile aralarında %85 gibi ciddi bir duyarlılık farkı saptanmıştır.  

Yöntemlerin p değerleri incelendiğinde hücre kültür ve real time PCR 

sonuçları oldukça anlamlı bulunmuş ve kullanılabilirliği eşit oranda yüksek 

saptanmıştır. Hızlı testlerin kullanılabilirliği ise daha düşük bulunmuştur. 

4.2.2. 2005-2006 KIŞ SEZONU BULGULARI 
  2005-2006 kış sezonunda 50 solunum yolu örneği, kültür (hücre 

kültürü+ELISA) ve moleküler biyoloji (Real time RT-PCR ve in-house PCR) 

teknikleri ile hızlı tanı testi (Influenza A/B Rapid) ile çalışılmış, bu yöntemlerin 

duyarlılık ve özgüllükleri değerlendirilerek karşılaştırılmıştır.  

Bu  dönemde üç tekniğin uygulandığı 2004-2005 sezonundan farklı 

olarak dört teknik uygulanmıştır. Bu testler arasında çelişkili sonuçlar ile 

karşılaşıldığında konfirmasyon testi olarak üçüncü bir moleküler biyoloji 

(FluAVision PCR) yöntemi denenmiş ve bu sonuçların değerlendirilmesinde en 

az iki test ile pozitiflik saptanması kriteri uygulanmıştır. 

33’ü (% 66) real time RT-PCR yöntemi, 26’sı (% 52)  hücre 

kültürü+ELISA yöntemi, 23’ü (% 46)  in-house PCR yöntemi,  3’ü (% 6)  ise hızlı 

tanı testi ile olmak üzere 33 örnek bir veya birden fazla İnfluenza testi ile reaktif 
bulunmuştur. 

4.2.2.1. HÜCRE KÜLTÜRÜ YÖNTEMİ, IN-HOUSE PCR VE REAL TIME 
PCR’IN KARŞILAŞTIRILMASI 
Real time RT-PCR ile hücre kültürü+ELISA yönteminin karşılaştırılması:         

Hücre kültürü+ELISA yöntemiyle İnfluenza virus pozitifliği saptanan 26 örneğin 

hepsi real time PCR ile de pozitif bulunmuş olup, hücre kültürü ile negatif, real 

time PCR ile pozitif bulunan örnek sayısı 7 olarak belirlenmiştir. Böylece Real 

Time RT-PCR ile toplam 33 İnfluenza A pozitifliği saptanmıştır.  

In-House PCR yöntemi ile hücre kültürü+ELISA yönteminin 
karşılaştırılması: Hücre kültürü+ELISA yöntemiyle pozitif bulunan 26 örneğin 

23’ünde, in-house PCR yöntemiyle de İnfluenza pozitifliği elde edilmiştir. Hücre 
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kültür+ELISA yöntemiyle pozitif, in-house PCR ile negatif sonuç veren 6 örnek; 

hücre kültürü+ELISA yöntemiyle  negatif, in-house PCR ile pozitif sonuç veren 

örnek sayısı üç olarak bulunmuştur. 

Real Time RT- PCR ile In-House PCR sonuçları karşılaştırılması: Real time 

RT-PCR ile pozitiflik saptanan 33 örneğin 23’ünde in-House PCR ile de pozitiflik 

elde edilmiştir. Real time yöntemi ile pozitif, in-house PCR ile negatif çıkan 

örnek sayısı 10 olup, bunların 6’sında hücre kültürü+ELISA yöntemi ile pozitiflik 

saptanmıştır.  

Real time RT-PCR yöntemi ile pozitif bulunup, diğer yöntemlerle negatif 

bulunan 4 örnek ve hücre kültürü+ELISA ve real time PCR yöntemi ile pozitif 

bulunup in-house PCR ile negatif bulunan 6 (toplam 10) örneğin sonuçlarının 

kontrolü ve gerçek pozitif örnek sayısını saptamak amacıyla İnfluenza 

virusunun nükleoprotein gen bölgesini hedefleyen primerlerin kullanıldığı ikinci 

bir RT-PCR yöntemi uygulanmıştır (Tablo 4-10). Oluşan ürünlerin hibridizasyon 

yöntemiyle (RT-PCR-EHA) saptandığı bu ikinci deneyde, 10 örneğin 5’inde 

pozitiflik saptanmıştır. 

Tablo 4-10: RT-PCR-EHA konfirmasyon testi ile elde edilen sonuçlar  

N  
Hücre 

kültürü+ELISA 
Real time RT-PCR Inhouse PCR RT-PCR EHA 

20 + + + Yapılmadı 

3 - + + Yapılmadı 

4 + + - + 

2 + + - - 

1 - + - + 

3 - + - - 

17 - - - Yapılmadı 

 

Bu sezon örneklerinde gerçek pozitif örnek sayısını belirlemek için 

2004-2005 kış sezonundan farklı olarak gold standart olarak kabul edilen hücre 

kültürü yöntemi baz alınmamış, herhangi en az iki deneyde pozitiflik 

saptanması kriteri uygulanmıştır.     

Böylece 2005-2006 yılı için en az iki yöntemle reaktif çıkan örnekler 

gerçek pozitif örnekler olarak  kabul edilmiş ve gerçek pozitif  örnek sayısı 30 
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olarak bulunmuştur.  Buna göre hücre kültürü+ELISA yönteminin duyarlılığı     

% 86.6, özgüllüğü % 100, PPD’i % 100 ve NPD’i % 83.3, real time RT-PCR 

yönteminin duyarlılığı %100, özgüllüğü % 85, PPD’i % 90.9 ve NPD % 100, İn-

House PCR yönteminin ise duyarlılığı % 76.6, özgüllüğü % 100, PPD’i % 100  

ve NPD’i % 74 olarak bulunmuştur.  

  4.2.2.2.HIZLI TANI TESTİNİN DİĞER YÖNTEMLERLE 
KARŞILAŞTIRILMASI: 

2005-2006 kış sezonunda geçen sezondan farklı olarak sadece İnfluenza 

A/B Rapid testi çalışılmıştır. 50 solunum yolu örneğinin üçünde İnfluenza virus 

pozitifliği saptanmıştır (% 6), diğer yöntemlerle negatif, hızlı tanı testiyle pozitif 

bulunan örneğe rastlanmamıştır.  Buna göre İnfluenza A/B rapid testin 

duyarlılığı % 10 , özgüllüğü % 100, PPD’i % 100, NPD’i % 42,6 olarak 

saptanmıştır.  

Tablo 4-11’de 2005-2006 kış sezonu örneklerinin çalışıldığı yöntemlerle 

elde edilen duyarlılık, özgüllük, PPD ve NPD’lerin karşılaştırılması, Şekil 4-2’de 

ise bu yöntemlerle elde edilen İnfluenza A virusu pozitiflik oranları 

görülmektedir. 
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 Tablo 4-11:2005-2006 kış sezonunda çalışılan yöntemlerle elde edilen sonuçların 
karşılaştırılması 

N Hücre kültürü+ELISA Real time RT-PCR İn-House PCR 
İnf. A/B Rapid 

test    

3 + + + + 

17 + + + - 

6 + + - - 

3 - + + - 

4 - + - - 

17 -  -  -  - 

(Toplam) 
50 

 26 33  23  3 

Duyarlılık  % 86,6 (26/30) % 100 (30/30)  % 76,6 (23/30)    % 10 (3/30) 

Özgüllük %100 (20/20)       % 85 (17/20) % 100 (20/20)   % 100 (20/20)

PPD %100 (26/26) %90.9 (30/33) %100 (23/23)    %100 (3/3) 

NPD %83.3 (20/24) %100 (17/17) % 74 (20/27)    %42.6 (20/47)

X2 32,72 34,91 25,39 0,39 

P <0.001 <0.001 <0.001 0,72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4-2: 2005-2006 kış sezonunda çalışılan yöntemlerle edilen İnfluenza A 
virusu  saptama oranları 
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2005-2006 kış sezonuna ait verilerin ele alındığı Tablo 4-11 

incelendiğinde,  bu sezona ait örneklerin çalışıldığı yöntemler arasında en 

yüksek duyarlılığa % 100’lük oranla real time RT- PCR’ın sahip olduğu, bunu   

% 86,6 ile hücre kültürü+ELISA yönteminin izlediği görülmektedir. In-house 

PCR yönteminde ise, her iki yöntemden daha düşük duyarlılık elde edilmiştir (% 

76.6). Bu verilere paralel olarak en yüksek NPD’e, real time-PCR yönteminde  

rastlanmıştır (% 100). 

Testlerin özgüllükleri karşılaştırıldığında ise real time RT-PCR yöntemi 

bu test ile elde edilen üç yalancı pozitiflikten (gerçek pozitif sayısı 30, real time 

RT-PCR pozitif sayısı 33) dolayı, diğer iki yöntemden daha düşük özgüllüğe 

sahip bulunmuştur (% 85). Buna  uygun olarak en düşük PPD real time RT-

PCR’da saptanmıştır (% 90.9).    

Bu sezon hastalara ait örneklerde kullanılan Influenza A/B Rapid testi, ilk 

sezonda kullanılan hızlı testlerdeki gibi özgüllük sorunu olmamasına rağmen 

(%100), yalancı negatiflik oranı yüksek olduğu için çok düşük duyarlılığa sahip 

bulunmuştur (%10).  

Yöntemlerin p değerleri incelendiğinde ise hücre kültürü, in-house PCR 

ve real time PCR sonuçları oldukça anlamlı bulunmuş ve kullanılabilirliği eşit ve 

yüksek saptanmıştır. Hızlı testin kullanılabilirliği ise anlamsız ve düşük 

bulunmuştur. 

4.3.INFLUENZA VİRUS İDENTİFİKASYONU YAPILAN HASTALARA AİT 
DİĞER BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

4.3.1. KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Her iki sezon grubuna ait İnfluenza A virusu  pozitif bulunan hastaların 

klinik semptomları incelenmiş, bunların kesin laboratuvar sonuçlarına göre 

değerlendirilmesi yapılmıştır (Tablo 4-12).  
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Tablo 4-12: İnfluenza A virusu açısından pozitif bulunan vakalarda görülen 
semptomların dağılımı 

 İnfluenza A virus pozitifliği 

 2004-2005    (n=55) 2005-2006 (n=30) 

Klinik belirti n             %               n               % 

Ateş (≥ 38C) 47           86  20                67 

Öksürük 45            82   30             100 

Burun akıntısı 39            71     3                10 

Kas  Ağrısı               16            29                      7                23 

Baş ağrısı 19            35 - 

Halsizlik 30            55 - 

Kulak ağrısı 3              5 - 

Hastaların klinik bulguları incelendiğinde laboratuvarda İnfluenza A virus 

pozitifliği kesinleşmiş olgularda görülen semptomlar arasında, yüksek ateş ve 

öksürük belirtilerinin anlamlı derecede yüksek olduğu görülmüştür  

Buna göre grip hastalığının klinik ön tanısında sık kullanılan ani başlayan 

yüksek ateş ve öksürük kombinasyonu, kesinleşmiş laboratuvar verileriyle 

karşılaştırılmış ve bu belirtilerin yaş gruplarına göre duyarlılık ve özgüllüğü 

saptanmaya çalışılmıştır (Tablo 4-13).  

Tablo 4-13: Gerçek İnfluenza A pozitif olgularla ateş+öksürük klinik 
kombinasyonunun karşılaştırılması 

                        Gerçek İnfluenza A virus pozitif olgularla  karşılaştırma          

Ateş + Öksürük  

  

  

  2004-2005 2005-2006 

Yaş grubu  na/nb         Duyarlılık   Özgüllük   PPD          NPD  na/nb         Duyarlılık    Özgüllük      PPD      NPD 

0-4 (s=42 ve 7)  16/31                 %64         % 23,5     % 51,6     % 54,4   4/5         % 100           % 33,3       % 80        % 50 

5-14 (s=43 ve 16)  19/28           %73         % 35,2    % 67,9       % 33,3   6/9         % 66,6         % 42,8      % 66,6      % 42,9

15-59 (s=15 ve 27)  2/9              %66,6        % 50       % 22,2      % 16,6   8/11         % 47            % 70        % 72,7     % 37,5 

na=laboratuarda İnfluenza A virus pozitifliği kesinleşmiş ateş+öksürük görülen vakaların sayısı, 
nb=ateş+öksürük görülen toplam vaka sayısı 

 

  Ateş+öksürük kombinasyonunun duyarlılığının % 47-% 100 oranları 

arasında, özgüllüğü ise % 23.5-% 70  oranları arasında olduğu belirlenmiş, her 
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iki sezonda da en düşük özgüllük oranına 0-4 yaş grubunda rastlandığı 

görülmüştür (% 23.5-% 33.5).  

 Grip vakası olduğu kesinleşen ve burun akıntısı semptomu görülen 42 

vakanın 26’sında, akıntının seröz veya pürülan tabiatta olup olmadıkları 

incelenmiş ve 23 vakada seröz akıntının mevcut olduğu (% 88,5,), pürülan 

burun akıntısının ise sadece 3 olguda görüldüğü (% 11,5) saptanmıştır.   

Ayrıca 2004-2005 kış sezonunda gelen hastaların kronik hastalık verileri 

değerlendirildiğinde 10 bronşiyal astımlı vakanın üçünde İnfluenza A virus 

pozitifliği saptanmıştır. 2005-2006 kış sezonu hastalarına ait kronik hastalık 

verilerine ulaşılamamıştır. 

4.3.2.INFLUENZA VİRUS BULGULARININ YAŞ GRUPLARINA GÖRE 
DAĞILIMI 

2004-2005 kış sezonunda İnfluenza A virus saptanan hastaların yaşları 5 

ay-36 yaş arasında olup, bu hastalarda yaş ortalaması 6,2 olarak saptanmıştır. 

2005-2006 kış sezonunda ise bu değerler 1,5-53 yaş ve 21,9 olarak 

belirlenmiştir. 

2004-2005 ve 2005-2006 yıllarında her yaş grubunda görülen İnfluenza 

A virusu pozitiflik oranı değerlendirildiğinde; birinci sezonda; 0-4 yaş grubundaki 

42 hastanın 25’inde (% 59), 5-14 yaş grubundaki 43 hastanın 26’sında (% 60) 

ve 15-59 yaş grubundaki 15 hastanın  3’ünde (% 20)  ikinci  sezonda ise;  0-4 

yaş grubundaki 7 hastanın 4’ünde (% 57), 5-14 yaş grubundaki 16 hastanın 

9’unda (% 56), 15-59 yaş grubundaki 27 hastanın 17’sinde (% 63) İnfluenza A 

virus izolasyonu yapıldığı belirlenmiştir (Tablo 4-14 ) 

 

Tablo 4-14:2004-2005  ve 2005-2006 kış sezonu,  yaş gruplarındaki İnfluenza A 
virus pozitiflik sayısı ve oranları 

 Yaş grubu 

Sezon 
0-4 yaş 

na/nb                      % 

5-14 yaş 

na/nb                     % 

15-59 yaş 

na/nb                      % 

2004-2005 25/42              59 26/43             60 3/15                 20 

2005-2006 4/7                  57 9/16               56 17/27                 63 

na= yaş grubundaki pozitif örnek sayısı, nb= yaş grubundaki örnek sayısı 
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Buna göre 2004-2005 ve 2005-2006 kış sezonlarında, 0-4 ve 5-14 yaş 

gruplarında benzer İnfluenza A virus pozitiflik oranı elde edilmiştir. 15-59 yaş 

grubunda ise İnfluenza A pozitifliği her iki sezonda farklılık göstermiştir.    

Ayrıca İnfluenza A virus pozitif  olguların yaşlara dağılımı incelenmiş, 

birinci sezonda 54 izolatın % 46’sının 0-4 yaş, % 48’inin 5-14 yaş, % 6’sının ise 

15-59 yaş grubundaki hastalardan elde edildiği görülmüştür. İkinci sezonda ise 

30 İnfluenza A virus pozitif olgunun dağılımı  0-4 yaş grubunda %13, 5-14 yaş 

grubunda % 30, 15-59 yaş grubunda ise % 57 şeklinde bulunmuştur. 

 

 Şekil 4-1:Laboratuvarda  pozitif  saptanan vakaların yaş gruplarına dağılımı 
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4.3.3. INFLUENZA VİRUS SAPTANAN MUAYENE ÖRNEĞİ BULGULARI 
İnfluenza A virus izolasyonu yapılan örneklerin farenks sürüntüsü ve burun 

sürüntüsü açısından dağılımları incelenmiştir. 2004-2005 ve 2005-2006 

sezonlarında toplam 61 farenks sürüntüsünün 33’ünde (% 54), 85 burun 

sürüntüsünün ise 49’unda (%58) İnfluenza A pozitifliği saptanmıştır  (Tablo 4-

15) 
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Tablo 4-15: İnfluenza A virus pozitifliğinin muayene maddelerine dağılımı   

Muayene örneği 
İnfluenza A pozitif  

        N                 %          

İnfluenza A negatif 

n                            % 

Boğaz sürüntüsü (n=61)        33                 54 28                         46 

Burun sürüntüsü (n=85)       49                  58 36                        42 

Bu verilere göre her iki muayene örneğinde de benzer İnfluenza A 

pozitifliği saptanmıştır.  

Ayrıca 4 nazofarenks aspirat sıvısının birinde İnfluenza A  virus 

izolasyonu yapılmıştır.  

 

4.4.  INFLUENZA A VİRUSLARININ TİPLENDİRİLMESİ 
İnfluenza A identfikasyonu yapılan örneklerin alttiplendirmesi için 2004-

2005 sezonunda HAI tekniği, 2005-2006 sezonunda ise in-house PCR yöntemi 

uygulanmıştır. 

4.4.1. 2004-2005 KIŞ SEZONU  İZOLE EDİLEN INFLUENZA A 
VİRUSLARININ TİPLENDİRİLMESİ 

2004-2005 Solunum yolu  örneklerinden izole edilen İnfluenza A virus   

suşlarının alttip tayini için Hemaglütinasyon İnhibisyon Deneyi (HAI) 

uygulanmıştır.  

Bu sezonda izole edilen 54 İnfluenza A virus suşun 24’ünün antijenik 

tiplendirilmesinin  gerçekleştirildiği bu deneyde Anti-A/Panama/2007/99 

(H3N2), Anti-A/Sydney/5/97 (H3N2), Anti-A/Moscow/10/99 (H3N2), Anti-

A/New Caledonia/20/99 (H1N1) ve kontrol amaçlı olarak Anti-

B/Sichuan/379/99 gelincik serumları kullanılmıştır 

Tiplendirilmesi yapılan 24 suşun ikisi H3N2 anti-serumlarıyla (% 8), 22’i 

ise H1N1 anti-serumu olan anti-A /New  Caledonia/20/99 (% 92) ile 

inhibisyona uğramıştır.  
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Ayrıca bu suşlar deneyin konfirmasyonu ve elimizde bulunmayan gelincik 

serumlarıyla tekrarlanması  için Londra İnluenza Referans Merkezine 

gönderilmiş, ve H1N1 suşlarının A/New Caledonia suşuyla, H3N2 suşlarının 

ise A/A/Shantou/1219/2004 suşuyla bağlantılı olduğu bulunmuştur. Tablo 4-

16’da HAI deney sonuçları görülmektedir.  
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Tablo 4-16: 2004-2005 kış sezonu izole edilen İnfluenza A virus     suşlarının HAI 
sonuçları  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Antiserum 

                                    A/H3N2              A/H1N1              B 

İnfluenza A virus suşu A/Pan/2007/99       A/Syd/5/97    A/Mos/10/99  A/NewCal/20/99  Anti-B/Sichuan/379/99  

A/Panama/2007/99*      2560                       <                       < 640 <   

A/NewCaledonia/20/99**        <                          <                        < 640 <   

A/İstanbul/226/04        <                           <                        < 320 <   

A/İstanbul/229/04     640                       160                      80 < <   

A/İstanbul/270/04        <                           <                        < 320 <   

A/İstanbul/272/04        <                           <                        < 640 <   

A/İstanbul/274/04       <                            <                        < 320 <   

A/İstanbul/303/04       <                            <                        < 640 <   

A/İstanbul/305/04       <                            <                        < 160 <   

A/Ankara/312/04       <                            <                        < 1280 <   

A/Ankara/316/04     320                        320                    160 < <   

A/İstanbul/320/04        <                          <                         < 640 <   

A/İstanbul/332/04        <                          <                         < 640 <   

A/İstanbul/1/05        <                          <                         < 320 <   

A/İstanbul/6/05        <                          <                         < 640 <   

A/Ankara/9/05        <                          <                         < 320 <   

A/İstanbul/31/05        <                           <                         < 320 <   

A/Bursa/65/05        <                           <                         < 160 <   

A/Çorum/81/05        <                           <                         < 320 <   

A/Çorum/82/05        <                           <                        < 640 <   

A/Çorum/84/05        <                           <                         < 320 <   

A/İzmir/85/05        <                          <                         < 160 <   

A/İstanbul/86/05        <                          <                         < 320 <   

A/Ankara/94/05        <                          <                         < 320 <   

A/Ankara/98/05       <                            <                        < 640 <   

A/Bursa/100/05       <                            <                        < 160 <   
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4.4.2 2005-2006 KIŞ SEZONU  İZOLE EDİLEN INFLUENZA A 
VİRUSLARININ TİPLENDİRİLMESİ 

Bu kış sezonu elde edilen İnfluenza A virus izolatlarının 

tiplendirilmesinde diğer  sezondan farklı olarak in-house PCR yöntemi 

kullanılmıştır. Bu yöntemle 30 İnfluenza A virus suşunun 10 tanesinin 

tiplendirilmesi yapılmış ve hepsinin H3N2 alttipine ait olduğu gösterilmiştir (% 

100).  

Ayrıca bu örnekler konfirmasyon ve detaylı antijenik tiplendirme için 

Londra Referans Merkezin’e gönderilmiştir. Bu merkezde, bütün suşlar HAI 

tekniğinde kullanılan gelincik serumlarının hepsiyle düşük titrasyon vermiş ve 

kesin bir antijenik tiplendirme yapılamamıştır.  
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5. TARTIŞMA 

 
            İnfluenza viruslarının tanısı ve identifikasyonu için, çeşitli laboratuvar 

teknikleri mevcuttur. Özellikle sürveyans çalışmalarında kullanılan standart 

laboratuvar metodları, hücre kültüründe veya embriyonlu yumurtada virusun 

izolasyonunu temel alır. Genellikle sonucun elde edilmesi için diğer testlerden 

daha uzun bir sürenin (4-12 gün) gerektiği bu standart yöntemlerde, virus 

üremesinin kontrolü için invert mikroskopta CPE araştırılması, hemaglütinasyon 

ve hemadsorbsiyon yöntemleri; identifikasyon için ise IFA veya ELISA deneyleri 

uygulanmaktadır. Ayrıca identifikasyon sonrası İnfluenza A virusunun 

alttip/antijenik tip ayrımının yapılması ve İnfluenza A ile B viruslarında görülen 

antijenik varyasyonların analizinde, HAI deneyi kullanılmaktadır (105) 

 IFA ve hızlı test gibi antijen  tanı yöntemleri ise, ilaç kullanımı ve 

infeksiyon kontrolünün söz konusu olduğu bu yüzden de hızlı tanının önem 

taşıdığı birinci basamak sağlık kurumlarında kullanılır. Ancak bu testler ile hızlı 

sonuç elde edilmekle beraber, diğer testlerden çok daha düşük duyarlılığa sahip 

olmaları, kullanımlarını kısıtlamaktadır (105). 

Hasta profilaksisi ve tedavisinde  kullanımı yaygınlaşan nöraminidaz 

inhibitörlerinin infeksiyonun erken döneminde uygulanmasının gerekliliği 

yüzünden, hızlı ve güvenilir sonuç veren testler gittikçe önem kazanmıştır. 

Antijen saptayan mevcut hızlı testlerin göreceli olarak düşük duyarlılığa sahip 

olmaları, duyarlılığı ve özgüllüğü yüksek olup çabuk sonuç elde edilen testlere 

olan gereksinimi arttırmıştır. Bu nedenlerle, klinik ön tanının kısa sürede 

doğrulanması ve sürveyans sisteminin kalitesinin arttırılması amacıyla, çeşitli 

moleküler yöntemler geliştirilmiştir. Daha çok PCR temeline dayanan bu 

yöntemler ile İnfluenza virusu tespitinin yanı sıra, tiplendirme ve alttiplendirme 

de  yapılabilmektedir (12, 29, 105).   

Son zamanlarda  geliştirilen PCR çeşitlerinden biri olan ve floresan 

işaretli probların kullanıldığı, oluşan amplikonlarla doğru orantılı olarak meydana 

gelen floresan boya artışının deney esnasında  gözlemlenebildiği  çeşitli real 

time PCR yöntemleri de, birçok  çalışmada İnfluenza virusunun tespiti ve 
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tiplendirilmesinde denenmiş, hücre kültürü gibi standart teknikler ile 

karşılaştırılarak, duyarlılık ve özgüllükleri saptanmaya çalışılmıştır.  

İnfluenza virusunun tanısında, kapalı tüpte spesifik baz dizilerini tespit 

etmek için TaqMan, Cyber green, floresan rezonans enerji transferi (FRET) 

esasına dayanan hibridizasyon probları ve moleküler beacon gibi  tekniklerin 

kullanıldığı farklı real time PCR yöntemleri uygulanmıştır. Şimdiye kadar, real 

time PCR’ın uygulandığı başlıca ABI Prism (5700, 7000, 7700, 9700), ICycler, 

Light Cycler, Smart Cycler, Engine Opticon, Corbett Rotorgene, MX4000 real 

time cihazları geliştirilmiş ve kullanıma girmiştir (80, 81).  

Real time tekniklerinden TaqMan’da, 5’ ucunda  raportör florokrom (FAM, 

VIC), 3’ ucunda ise baskılayıcı florokrom (TAMRA) bulunan lineer bir prob 

kullanılmaktadır. Prob, tek sarmal hale getirilen hedef molekül üzerinde, 

primerlerin bağlanma bölgesinin arasında kalan yere bağlanır. Prob-hedef 

molekül arasındaki hibridizasyon devam ettiği sürece, raportör florokrom 

maddenin sinyal oluşturması, 3’ ucundaki baskılayıcı florokrom tarafından 

engellenir. Primerlerin hedef nükleik aside bağlanmasını takiben başlatılan 

primer uzaması probun bağlandığı noktaya geldiğinde, sentezin devam 

edebilmesi için Taq DNA polimeraz enzimi 5’......3’ nükleaz aktivitesini 

kullanarak, probu 5’ ucundan yıkmaya başlar. Böylece raportör florokrom 

serbest hale geçer ve sinyal oluşturur. Her döngüde üretilen PCR ürünü 

miktarıyla doğru orantılı olarak sinyal şiddeti de artar ve eşik değeri geçen 

örnekler, pozitif olarak kabul edilir (43, 46). 

Çalışmamızda real time RT-PCR’ın İnfluenza virusunun tanısındaki yerini 

belirlemek amacıyla  2004-2005 sezonuna ait 100, 2005-2006 sezonuna ait ise 

50 solunum örneği real time RT-PCR ve hücre kültürü ile çalışılarak, bu 

yöntemlerin duyarlılık ve özgüllükleri karşılaştırılmıştır. Bunun için, ABI Prism 

7000 cihazına uyumlu TaqMan tekniğine dayalı real time RT-PCR  yöntemi 

kullanılmıştır. Hücre kültürü yönteminde ise, örneklerin MDCK hücrelerine 

inokülasyonundan üç gün sonra kültür üst sıvısında virus üremesini tespit ve 

A/B tip  ayrımı amacıyla, IC-ELISA yöntemi uygulanmıştır. IC-ELISA ile negatif 

bulunan örneklerin kültür üst sıvısı  ikinci kez kültür ortamına ekilerek, hücre 

kültürü yönteminin optimize edilmesine çalışılmıştır. Ayrıca virusun hücre içi 
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penetrasyonunu hızlandırmak amacı ile, inokülasyon sonrasında santrifüj işlemi 

gerçekleştirilmiştir.  

Hücre kültürü ile 2004-2005 sezonuna ait 100 örnekte; birinci pasajda 

(P1) 41, ikinci pasajda (P2) 14 olmak üzere toplam (P1+P2) 54 İnfluenza A 

virusu (% 54) ve bir İnfluenza B virusu izole edilmiştir. Bu sezon örneklerinde 

İnfluenza A ve B viruslarının tespiti için TaqMan®One Step PCR (Applied 

Biosystems)  kitinin  ve HA bölgesine ait prob-primer sisteminin kullanıldığı 

real time PCR yönteminde ise, 47 örnekte (% 47) İnfluenza A ve bir örnekte 

İnfluenza B virus pozitifliği tespit edilmiştir. PCR ve hücre kültürü ile elde edilen 

ve birbirleriyle uyumsuz bulunan sonuçlar, hücre kültürü+IFA ile tekrarlanmış ve 

hücre kültürü+ELISA yöntemi ile benzer sonuçlar elde edilmiştir. Bu nedenle 

hücre kültürü yönteminin gold standart kabul edildiği bu sezona ait 

çalışmamızda, 11 yalancı negatiflik ve dört yalancı pozitiflikten dolayı, birçok 

araştırmadan farklı olarak real time RT-PCR yöntemi, hücre kültüründen daha 

düşük duyarlılık (% 80) ve özgüllükte (% 91,1) bulunmuştur.  

2005-2006 sezonuna ait 50 örnekte ise; birinci pasajda (P1) 20, ikinci 

pasajda (P2) altı olmak üzere toplam (P1+P2) 26 İnfluenza A virusu (% 52) 

izolasyonu yapılmıştır. Bu sezon hasta örnekleri, HA primer-problarının 

uygulandığı önceki sezondan farklı olarak, M bölgesine ait prob-primer 

sisteminin kullanıldığı TaqMan®Influenza A/H5 Detection (Applied 

Biosystems) real time PCR kiti ile sadece İnfluenza A virus açısından 

incelenmiştir. Bu PCR tekniği ile 50 örneğin  33’ünde (% 66)  İnfluenza A virusu 

tespit edilmiştir. 2005-2006 İnfluenza sezonunda real time RT-PCR’ın yanı sıra, 

jel elektroforezine dayanan in-house PCR ve bazı uyumsuz sonuçların 

konfirmasyonunda  kullanılan RT-PCR enzim hibridizasyon (RT-PCR-EHA) 

temelli ticari bir PCR kiti olmak üzere, farklı iki PCR yöntemi daha 

gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak üç farklı PCR tekniği ve hücre kültürü 

uygulanan 2005-2006 İnfluenza sezonu çalışmasında, gerçek pozitif örneklerin 

saptanması için hücre kültürünün esas alındığı önceki sezondan farklı olarak en 
az iki testte pozitiflik saptanması kriteri uygulanmış, buna göre ilk sezondan 

farklı olarak real time RT-PCR yöntemi, hücre kültüründe izolasyon 

yönteminden daha yüksek duyarlılığa sahip bulunmuştur.  
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 Schweiger ve ark.(92) 1997-1998 ve 1998-1999 olmak üzere iki 

İnfluenza virus  sezonunda, bizim çalışmamızda olduğu gibi fluorojenik bazlı 

TaqMan–PCR yöntemi  ile hücre kültüründe izolasyon yöntemini uygulayarak, 

her iki tekniğin sonuçlarını kıyaslamışlardır. ABI Prism 7700 real time cihazında 

gerçekleştirilen PCR yönteminde, İnfluenza virusun M proteinini sentezleyen 

gen bölgesine uygun primer-prob sistemi kullanılmış; hücre kültüründe ise 

MDCK hücrelerine ekim sonrası virus üremesini tespit için invert mikroskopta 

günlük CPE araştırması, %1’lik kobay kanı ile hemaglütinasyon ve 

hemadsorbsiyon yöntemleri uygulanmıştır. Bu yöntemler ile pozitif bulunan 

örneklere, spesifik gelincik serumlarıyla HAI deneyi uygulanarak alttiplendirme 

yapılmıştır. Bu çalışmada 1997-1998 kış sezonunda gelen 705 örneğin 195’inde 

(% 28) PCR ile pozitiflik elde edilmiş, 101 örneğin  (%18) ise hücre kültüründe 

izolasyonu gerçekleştirilmiştir. 1998-1999 sezonunda incelenen 1840 örneğin 

525’inde (% 29) PCR ile İnfluenza virusu tespit edilirken, yalnız 281 örnekte (% 

15) izolasyon yapılabilmiştir. Bu duruma göre TaqMan PCR yöntemi, hücre 

kültürü ile izolasyon yönteminden çok daha duyarlı bulunmuştur. Ayrıca PCR 

yöntemi ile bir günde sonuç alınırken, hücre kültüründe üç ila 14 gün arasında 

sonuç alınabildiği belirtilerek İnfluenza virusun hızlı tanısında, PCR temelli 

yöntemlerin önemi vurgulanmıştır. 

Smart Cycler cihazına adapte edilmiş bir TaqMan real time PCR tekniği 

Habib-Bein ve ark. (39) tarafından gerçekleştirilmiş; bu yöntemle 238 örneğin 

143’ünde (% 60) İnfluenza A pozitifliği saptanırken, RMK hücrelerinin 

kullanıldığı ve üreme kontrolü için CPE ile hemaglütinasyon yönteminin 

uygulandığı  hücre kültürü tekniği ile 150 örnekten (% 63) virus izolasyonu 

yapılmıştır. Ayrıca bu 238 örneğin 148’inde (% 62,1) DFA ile İnfluenza A 

pozitifliği elde edilmiş, diğer birçok çalışmadan farklı olarak real time PCR 

yönteminin duyarlılığı (% 95,3), hücre kültürü (% 100) ve DFA (% 98,7) 

duyarlılıklarından düşük bulunmuştur. Yalancı pozitifliğe rastlanmadığından 

dolayı bu real time tekniği, hücre kültürü ile eşit özgüllükte (%100) bulunmuştur. 

Smart Cycler cihazıyla gerçekleştirilen real time RT-PCR çalışmasında diğer 

yöntemlere kıyasla düşük bulunan duyarlılığın yükseltilmesi için, inhibitörlerin 

tespiti ve örneklerdeki RNA stabilitesininin optimize edilmesi gerektiği 

belirtilmiştir.  
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Moleküler beacon sisteminin TaqMan prob sisteminden farkı, ilmek 

şeklinde olan moleküler beaconların  iki ucunun mümkün olabildiği kadar 

birbirine yakın pozisyonda olmasıdır. Bu şekilde baskılayıcı florokromun, 

raportör florokrom üzerine etkisi daha güçlü olmakta ve hibridizasyon öncesi 

spesifik olmayan floresan, maksimum oranda azaltılmaktadır. Hedef hibridize 

olduktan sonra veya DNA polimeraz tarafından ayrılınca, iki uç arasındaki 

temas kaybolmakta ve raportörün floresan yoğunluğu artmaktadır (80, 81). 

İnfluenzanın tanısı için moleküler beaconların kullanıldığı real time PCR yöntemi 

ile gerçekleştirilen çalışmalarda, diğer real time tekniği ile yapılan çalışmalarla 

benzer sonuçlar alınmış; PCR yöntemi, hücre kültüründe izolasyon 

yönteminden daha duyarlı bulunmuştur. Bununla ilgili olarak Templeton ve 

ark.nın (100) yaptığı bir çalışmada, İnfluenza virusunun yanı sıra diğer solunum 

yolu infeksiyon etkeni viruslarının da tespitinin yapıldığı multipleks real time 

PCR yönteminde, iCycler IQ real time cihazı kullanılmıştır. Bu araştırmada 

İnfluenza virusları dahil bütün solunum viruslarının tanısında real time PCR 

yöntemi, hücre kültüründen duyarlı bulunmuştur. 

Çeşitli real time PCR yöntemleri ile İnfluenza virusların tespitinin 

yapılabilmesinin yanı sıra,  İnfluenza tip A/B ayrımı ve İnfluenza A virusunun 

başta H3N2 ve H1N1 olmak üzere  alttiplerinin tayini de 

gerçekleştirilebilmektedir. Bu konuda ayrı plaklarda veya tek tüpte multipleks 

olarak İnfluenza virus tip ve alttip ayrımının yapılmaya çalışıldığı araştırmalarda, 

genellikle İnfluenza A virusu için M; İnfluenza B virusu için ise HA, NP veya NS 

bölgelerine uygun primerler kullanılırken; İnfluenza A H3N2 ve H1N1 ayrımı için 

alttipe spesifik HA primerleri ile çalışılmıştır.  

Bununla ilgili olarak TaqMan PCR esaslı bir çalışma, Van Elden ve ark. 

(102) tarafından  gerçekleştirilmiştir. İnfluenza A (M primerleri)  ve B (HA 

primerleri) viruslarının tek bir PCR tüpünde saptandığı bu multipleks real time 

RT-PCR yönteminde, aynı zamanda viral yük tespiti yapılmış ve sonuç olarak 

her iki İnfluenza virus tipinin de, bu PCR tekniğiyle çok düşük 

konsantrasyonlarda bile  tespit edilebildiği bildirilmiştir. Real time RT-PCR ile 

yalancı pozitif sonuçların elimine edilmesi için konfirmasyon testi olarak nested 

RT-PCR’ın kullanıldığı ve semptomatik hastaların yanı sıra asemptomatik 
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hastalardan da örnek alındığı çalışmada, real time yöntemi, ayrıca standart 

hücre kültürü ve shell vial kültür yöntemleriyle karşılaştırılmış ve her iki kültür 

yönteminden de duyarlı bulunmuştur. Bu duyarlılık karşılaştırması için 

gerçekleştirilen standart hücre kültürü yönteminde örnekler, Rhesus maymun 

böbrek (RMK) hücrelerine inoküle edilmiş ve haftada iki kere CPE açısından 

incelenerek, üreme kontrolü yapılmıştır. Döndürülerek inkübe edilen kültürlere, 

ayrıca düzenli olarak % 0,25’lik kobay kanı ile hemadsorbsiyon deneyi 

uygulanmış, bu deney ile pozitiflik saptanan örnekler için konfirmasyon testi 

olarak IFA deneyi gerçekleştirilmiştir. Shell vial hücre kültür yönteminde ise, 

inokülasyondan iki gün sonra virus varlığı, spesifik monoklonal antikorların 

kullanıldığı IFA ile saptanmıştır.  

Koenig ve ark. (52) ise İnfluenza A ve B viruslarının solunum 

örneklerinden tespiti için, Cybeer Green esasına dayanan Light Cycler RT-PCR 

tekniğini denemişlerdir. İnfluenza A ve B tiplerinin tespiti için tek tüpte 

gerçekleştirilen bu multipleks PCR  yönteminde, virusun her iki tipi için de M ve 

HA gen bölgelerine ait olmak üzere, iki farklı primer seti kullanılmıştır. Dupleks 

light cycler RT-PCR olarak adlandırılan bu tekniklerde M ve HA primerleriyle 

aynı sonuçlar alınmış ve her iki primer seti ile de % 38,1 oranında İnfluenza A 

ve B pozitifliği saptanmıştır. Ayrıca aynı örnekler dört farklı hücre kültürüne 

ekilerek 37 °C’da inkübe edilmiş, virus üremesini  kontrol için yapılan CPE 

incelemesinde negatif bulunan örneklere iki hafta sonra hemadsorbsiyon 

uygulanarak, İnfluenza virus tespiti yapılmaya çalışılmıştır. Bu yöntemle  

izolasyon oranı % 13,4 olarak saptanmış ve PCR  pozitif, kültür  negatif bulunan 

örnek sayısı 24 iken,; kültür pozitif, PCR negatif örnek bulunmadığı; virus 

izolasyonu yapılan tüm örneklerin PCR yöntemiyle de tespit edildiği bildirilmiştir. 

Bu çalışmada uygulanan Cyber green boya temeline dayanan Light Cycler real 

time PCR yönteminin prensibi, yalnızca çift zincirli DNA’ya bağlandıklarında 

floresan veren Cybeer green yardımıyla, çoğalmaya bağlı DNA artışı ortaya 

çıkan floresanın miktarının ölçülmesine dayanır. Primerin bağlanmasını takiben 

gerçekleştirilen uzama aşamasında, hedef DNA’nın çift sarmal hale gelmesiyle 

DNA’ya bağlanan Cyber green miktarı artmakta ve buna bağlı olarak da, yayılan 

floresan düzeyinde artış gözlenmektedir (37, 81).  Cyber Green esasına 

dayanan Light Cycler RT-PCR tekniğinin uygulandığı diğer bir çalışmada,  RSV 
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ve İnfluenza virusları multipleks real time RT-PCR yöntemi ile eş zamanlı tespit 

edilmiştir (5). Bu araştırma ile modifiye multipleks PCR tekniği, çocuklarda 

solunum yolu infeksiyonu yapan önemli viral patojenlerin saptanmasında 

oldukça duyarlı ve hızlı sonuç veren bir yöntem olarak tanımlanmıştır. 

Light Cyler’in diğer bir uygulaması olan hedefe özgül probların 

kullanıldığı  FRET tekniğinde probların biri 3’ ucundan donör boya ile, diğeri 5’ 

ucundan akseptör (alıcı) boya ile işaretlenmiştir. Problar hedef PCR ürününe 

birbirlerine yakın olacak şekilde hibridize olduğunda, işaretli uçların yanyana 

gelmesi ile açığa çıkan enerji, alıcı boyayı etkileyerek floresan oluşumuna 

neden olmaktadır (73, 81).  Smith ve ark. (94) tarafından gerçekleştirilen ve 

birçok çalışma ile benzer olarak RT-PCR yöntemine oranla hücre kültür 

yönteminin daha düşük duyarlılıkta bulunduğu bir çalışmada, Light Cyler cihazı 

ile ikili prob sistemine dayanan FRET tekniği kullanılmıştır. İnfluenza A virusu 

için M, İnfluenza B virusu için ise NP gen bölgelerine ait primerlerin kullanıldığı 

deneyde İnfluenza A ve B tespiti, Van Elden’in (102) çalışmasından farklı olarak 

ayrı tüplerde gerçekleştirilmiştir. Virus izolasyonu için ise RMK hücresi 

kullanılmış ve inokülasyondan üç gün sonra hücrelere % 0,4’lük kobay kanıyla 

hemadsorbsiyon uygulanmıştır. Bu çalışmada İnfluenza A virus tanısında real 

time RT-PCR yöntemi ile hücre kültüründen daha yüksek duyarlılık elde 

edilmesine rağmen, İnfluenza B virus tanısında her iki yöntemle de aynı 

pozitiflik oranı saptanmıştır. 

 Stone ve ark. (97), İnfluenza A virusunun eş zamanlı olarak tespiti ve 

alttiplendirilmesinin yapılabilmesi amacıyla spesifik problar kullandıkları real 

time RT-PCR çalışmasında, H3N2 ve H1N1 alttiplerinin  ayrımı için erime eğrisi 

analizinden (melting curve) yararlanmışlardır.  Bu analize göre,  PCR ürünü ile 

prob arasındaki sekans homolojisi ve uzunluğu farklı olup her alttip için 

spesifiklik göstermekte  ve bu da, farklı denatürasyon ısısına (melting 

temperature, MT ) sahip H1N1 ile H3N2 alttiplerinin ayrımına imkan 

vermektedir. İnfluenza virusun M gen bölgesinin hedeflendiği ve dondurulmuş 

eski örneklerle yeni toplanan örneklerin iki grup oluşturacak şekilde çalışıldığı 

bu araştırmada, yeni örneklerde RT-PCR ile % 100, hücre kültürü ile ise % 94,5 

duyarlılık oranı elde edilmesine rağmen; eski örneklerde  bu oranlar hücre 
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kültürü için % 100,  RT-PCR için ise % 82,9 olarak  bulunmuştur.  Yine bu 

araştırmada PCR yöntemlerinden yüksek duyarlılık elde edilmesi için  gerek 

dondurularak saklanmış gerekse yeni toplanan örnekler olsun, tüm solunum 

örneklerindeki RNA viruslarının tespitinde, RNaz inhibitörlerinin kullanılması 

önerilmiştir. Çalışmada virus izolasyonu için MDCK hücrelerinin kullanıldığı 

hücre kültürü yönteminde ise, plaklar inokülasyon sonrası bir saat santrifüj 

edilmiş, altı günlük inkübasyondan sonra bir kez dondurma/çözdürme işlemi 

uygulanarak, virus varlığını tespit için ELISA deneyi gerçekleştirilmiştir. Antijen 

testinin de uygulandığı çalışmada, hücre kültürü ve RT-PCR 

karşılaştırılmasında, gerçek pozitif örnekleri saptamak için en az iki test ile 

pozitiflik saptanması kriteri uygulanmıştır .  

Bizim 2005-2006 sezonu çalışmamızda da Stone’nun (97) çalışmasında 

olduğu gibi gerçek pozitif örnek sayısını saptamak için, en az iki testte 
pozitiflik saptanması kriteri uygulanmıştır. Bu kritere göre real time RT-PCR 

hücre kültürüyle kıyaslandığında, İnfluenza virus tespitinde % 14 oranında artış 

sağlandığı görülmüştür. Bu durum, real time yöntemlerinin incelendiği diğer 

çalışmalardaki duyarlılık artışıyla benzerlik göstermektedir (92, 97). Yine aynı 

kritere göre her iki yöntemin özgüllükleri karşılaştırıldığında, kullanılan UNG 

enzimine rağmen real time RT-PCR üç yalancı pozitiflikten dolayı, hücre 

kültüründen (% 100) daha düşük özgüllükte (% 85) bulunmuştur. PCR ile 

yapılan çeşitli  çalışmalarda da (7,8) PCR’ın yüksek duyarlılığının yalancı 

pozitiflikliklere neden olabileceği, PCR ürünlerinin birbirleri ile 

kontaminasyonunu önlemek veya en aza indirgemek için internal ve eksternal 

kontrolleri kullanmanın yanı sıra, UNG enzimi ile muamelenin uygulanabileceği 

belirtilmiştir. Ancak  UNG işlemine rağmen yanlış pozitifliklerin elde edilebildiği 

ve UNG inaktivasyon protokol etkinliğinin PCR ürünün uzunluğu ile 

guanin+sitozin içeriğine göre değişkenlik gösterebileceği bildirilmiştir. Bir 

çalışmada kontaminasyonun, örneklerin ve PCR setinin hazırlanması sırasında 

oluşabileceği fakat en sık rastlanılan yalancı pozitiflik nedeninin, PCR 

ürünlerinin birbirleri ile kontaminasyonundan kaynaklandığı belirtilmiştir (92). Bir 

sürveyans çalışmasında çok sayıda örneğin bir arada çalışıldığı 

düşünüldüğünde, İnfluenza sezonu esnasında zaman kaybını önlemek ve 

kontaminasyondan kaynaklanan yalancı pozitiflikleri engellemek için gerekli 
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önlemlerin alınmasının önemi ortaya çıkmaktadır. Bu tür yalancı pozitifliklerin 

elimine edilmesi için, sürüntü örneklerinin viral transport besiyerinden 

çıkarılması işleminden başlayarak, RNA ekstraksiyonu, cDNA sentezi, PCR 

karışımının hazırlanması ve çoğaltma prosedürü olmak üzere PCR işleminin her 

aşamasında kontaminasyon riski olabilecek nedenlerin ortadan kaldırılması ve 

işlemlerin dikkatle gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Real time PCR 

yöntemlerinde, oluşan PCR spesifik baz dizilerinin tespiti için  PCR sonrası 

işlem gerekmediğinden PCR sonrası kontaminasyonun söz konusu olmaması, 

real time PCR yöntemlerinin diğer PCR yöntemlerinden bu anlamda ayrıcalıklı 

olmasını sağlamaktadır. Bizim çalışmamızda elde edilen üç yalancı pozitifliğin 

kesin nedeni saptanamamakla beraber, real time PCR’ın yüksek duyarlılığından 

kaynaklandığı öngörülmektedir. 

Çalışmamızda ayrıca her iki sezonda uygulanan real time RT-PCR ile 

saptanan farklı duyarlılık ve özgüllük oranları değerlendirilmiş, bu farklılığın 
ayrı ticari kit ve primer-prob sistemlerinin kullanımı ile ilgili olabileceği 
düşünülmüştür. Keza 2004-2005 sezonunda kullanılan primer-prob sisteminin 

İnfluenza virusun HA glikoproteinini kodlayan gen bölgelerine ait olmasına 

rağmen, 2005-2006 sezon örneklerinde diğer real time PCR çalışmalarının 

çoğunda kullanılan M gen bölgesini hedefleyen primer-prob sistemleri 

kullanılmıştır. Bu durumun, duyarlılık ve özgüllüğün her iki sezonda farklı 

bulunmasına neden olabileceği öngörülmüştür. Zira çeşitli çalışmalarda M 

geninin iyi korunmuş ve H3N2, H1N1, H2N2, H5N1 ve H9N2 gibi İnfluenza A 

virus alttipleri arasında % 80’den fazla homoloji  gösteren gen bölgesi olduğu 

belirtilmiştir (29, 32, 92, 111). Bizim de  M gen bölgesini hedefleyen primer-prob 

sisteminin kullanıldığı ikinci sezon çalışmamızda diğer real time PCR 

çalışmaları ile benzer sonuçlar alınmış, real time RT-PCR hücre kültüründen 

daha duyarlı bulunmuştur.    

Real time RT-PCR yöntemi ile pozitif bulunan örneklerde, Ct (çoğalan 

nükleik asit miktarına bağlı olarak, floresan düzeyinin eşik değeri geçtiği siklus) 

değeri ile viral RNA miktarı arasında ters bir orantı olduğu bildirilmiştir (5). 

TaqMan esasına dayanan çalışmamızda 2004-2005 sezonunda pozitif bulunan 

örneklerin ortalama  Ct değeri 33 (20-39), 2005-2006 sezonu pozitif örneklerin 
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ortalama Ct değeri ise 31 (19-39) olarak saptanmakla birlikte, viral yük 

ölçülmemiştir. 

Çalışmamızda real time RT-PCR ile İnfluenza virusun tespiti, 

ekstraksiyon basamağı da dahil olmak üzere en fazla dört-beş saat; hücre 

kültürü+ELISA yöntemiyle ise üç-altı gün sürmüş, diğer çalışmalarda da 

yaklaşık benzer sürelerin söz konusu olduğu görülmüştür (5, 92, 102). PCR 

yöntemi ile kısa sürede sonucun elde edilmesi, doğru klinik tedavinin 

uygulanması ve zamanında antiviral kullanılması açısından kazanç 

sağlamaktadır.  

Hücre kültürü ve PCR yöntemleriyle yapılan çalışmaların çoğunda, hücre 

kültüründe izolasyonun çeşitli faktörlere bağlı olduğunu, bunun da yöntemin 

çeşitli PCR yöntemlerinden daha az  duyarlı bulunmasına neden olduğu 

belirtilmiştir.  Sürveyans çalışmalarında, ülkenin çeşitli bölgelerinden toplanan 

çok sayıda örneğin gönderilmesinde soğuk zincir koşullarına uyulmaması, 

alındıktan sonra geciktirilerek laboratuvara ulaştırılması ve örneklerin klinik 

belirtilerin başlamasından itibaren ilk üç gün içinde alınması gerekirken buna 

uyulmaması, klinik örnekteki infeksiyöz partikül varlığını olumsuz yönde 

etkileyen faktörlerdir. Bu durum, hücre kültüründe viral izolasyonun 

duyarlılığının  azalmasına neden olabilmektedir. Ayrıca örnek alımında 

kullanılan eküvyonların doğru seçilmesi (tahta ve kalsiyum aljinat eküvyonlar 

hücre kültüründe toksik olabileceğinden pamuk, rayon veya dakron uçlu, plastik 

ya da alüminyum saplı eküvyon kullanılması gibi) ve örneğin alındığı viral 

transport besiyerinin özelliği (serumsuz, nötral pH, protein stabilitesini sağlamak 

için jelatin veya sığır albümini, bakteri üremesini engellemek için antibiyotik 

içermesi vb..) gibi önemli noktalara dikkat edilmelidir (105). Bu yüzden hücre 

kültürü yönteminin duyarlılığının tespit edilip diğer yöntemlerin  duyarlılıkları ile 

karşılaştırılmasında, bu faktörlerin de göz önünde bulundurulması 

gerekmektedir.       

Çalışmamızda örnek alımı ve transport ile ilgili gereken şartlara uyulmaya 

çalışılmış, laboratuvarımızda yapımı gerçekleştirilen serumsuz, jelatin ve 

antibiyotik içeren viral transport besiyeri kullanılmıştır. 2005-2006 sezonu 

çalışmamızda, hücre kültürü ile saptanamayan dört İnfluenza A virusu pozitif 
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olgunun birinde grip belirtilerinin başlamasından beş gün sonra, diğer üç olguda 

ise belirtilerin ilk gününde hasta solunum örneklerinin alındığı saptanmıştır. 

Alındıktan sonra bir-iki gün içinde gönderilen bu örneklerin transport koşulları 

belirlenememiş, bu nedenle hücre kültüründe izolasyonlarının yapılamaması, 

kesin olarak herhangi bir nedene bağlanamamıştır. 

İnfluenza viruslarının tanısında çoğu çalışmada real time RT-PCR ile 

standart yöntemler karşılaştırılmakla birlikte, farklı tekniklere dayalı real time 

PCR yöntemlerinin eş zamanlı uygulandığı ve duyarlılık ile özgüllüklerinin 

karşılaştırıldığı çalışmalar da mevcuttur. Kraft ve ark. (53), etanol ile fikse 

edilerek oda ısısında saklanmış örneklerde viral infektivitenin ortadan 

kalkmasına rağmen, bu işlemin DNA ve RNA viruslarının nükleik asitlerinin 

düşük ısıya gerek duyulmaksızın uzun süreli olarak bozulmadan saklanmalarına 

imkan verdiğini ortaya koydukları çalışmalarında, TaqMan ve Cybeer green 

esasına dayanan iki farklı real time metodunu,  etanol fiksasyonlu örneklerde 

uygulamışlardır. Araştırmacılar bir ay boyunca etanol içinde muhafaza edilmiş 

bu örneklerde İnfluenza A, İnfluenza B ve Adeno viruslar için TaqMan tekniğinin 

duyarlılığını sırasıyla % 75, % 89 ve % 98; Cybeer green tekniğinin duyarlılığını 

ise % 58 , % 67  ve % 57 olarak saptamışlardır. Ayrıca bu testlerin özgüllükleri 

de İnfluenza A, İnfluenza B ve Adeno virusları için TaqMan ile sırasıyla % 98, % 

100 ve % 70; Cybeer green için % 100, % 100 ve % 96 olarak tespit edilmiştir. 

Her iki real time RT-PCR tekniğinde de İnfluenza A virusu için M1 gen bölgesine 

ait primerler kullanılmış iken; İnfluenza B için TaqMan’da HA, Cybeer green’de 

ise NS bölgeleri hedeflenmiştir. Sonuç olarak etanol ile fikse edilmiş örneklerde 

TaqMan tekniğiyle uygulanan real time RT-PCR’ın, Cybeer green tekniği ile 

uygulanan real time RT-PCR’dan daha duyarlı bulunduğu ve etanol içinde 

saklama işleminin, soğuk zincir koşullarının uygulanamadığı sürveyans 

çalışmalarının yanı sıra, sekans analizi ve  geriye dönük epidemiyolojik 

çalışmalardaki filogenetik analizlerde önemli rol oynayabileceği rapor edilmiştir.   

İnfluenza A ve B viruslarının tanısında PCR uygulamalarına dair ilk 

yayınlar, 1990’lı yılların başında bildirilmiştir. İlk çalışmalar, nazofarinks yıkama 

suyu ve aspiratında İnfluenza A/H1 nükleik asidini PCR ile çoğaltan Bressoud 

(10) ve Rajakumar (79),  ile boğaz sürüntü örneklerinde İnfluenza A/H1 ve H3 
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ile İnfluenza B/HA spesifik sekanslarının PCR’ı Yamada (104) tarafından 

gerçekleştirilmiştir.  1991’de Zhang ve Evans’ın (106) yaptığı çalışmada ise tipe 

spesifik nested-primer seti için İnfluenza A ve B viruslarının M, İnfluenza C’nin 

ise HA genini tarif etmişlerdir. İnfluenza virusları ile ilgili yapılan ilk çalışmalarda 

farklı ekstraksiyon teknikleri, farklı primerler ve farklı PCR sonrası analiz 

metotları uygulanmasına rağmen, hücre kültürü ile hemen hemen  aynı sonuçlar 

alınmıştır (18, 26, 72).  

Son zamanlarda H5N1 ve H9N2 kanatlıların İnfluenza viruslarının neden 

olduğu insan infeksiyonlarının ortaya çıkması, insan dışındaki konaklarda 

bulunan İnfluenza viruslarını tespit etmek için hızlı ve güvenilir testlerin 

gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu konuda 2000 yılında yapılmış bir çalışmada 

(20), farklı türlerden elde edilen İnfluenza A virus tanısı için tek tüpte RT-PCR 

gerçekleştirilmiş ve bu multipleks PCR yöntemi ile M gen bölgesini hedefleyen 

primer setinin yardımıyla insanlardan, kuşlardan, domuzlardan, atlardan ve 

foklardan izole edilen ve genetik olarak farklılık gösteren 25 İnfluenza A virus 

suşunun tanı ve ayrımının yapılabildiği gösterilmiştir. PCR ürünlerinin analizi için 

Dot Blot hibridizasyon yönteminin kullanıldığı bu çalışmada PCR deneyinin bir 

dezavantajı olarak, hibridizasyonun backgroundundan veya düşük virus titresi 

içeren örneklerden kaynaklanan zayıf pozitif sonuçların değerlendirilmesi  

gösterilmiştir. Bu tür sonuçları doğru değerlendirmek ve eşik değeri (cut-off) 

saptamak için, yeterli sayıda negatif kontrolün kullanılması önerilmiştir. Farklı 

hayvan türlerinden izole edilen İnfluenza A viruslarının tespiti ve özellikle 

karakterizasyonunun hedeflendiği diğer bir PCR çalışmasında, yine M 

proteinine uygun primerler kullanılmış; insan,domuz ve kanatlıların İnfluenza 

viruslarına ait 15 virus suşunun tanısı yapılmıştır (29). Konağa spesifik M gen 

segmentinin tespit edildiği bu araştırmada PCR ürünleri, heterodupleks mobilite 

deneyi (Heteroduplex mobility assay, HMA) ile analiz edilmiş ve bu yöntem yeni 

İnfluenza virusların ortaya çıkarılmasında oldukça duyarlı ve hızlı bulunmuştur.  

 İnfluenza virusların segmentli genom yapısının imkan verdiği 

reassortment olayı, bu viruslarda görülen genetik farklılığın önemli 

nedenlerinden biridir.  İnfluenza A viruslarının farklı alttipleri arasında meydana 

gelen reassortment, insanlarda pandemi yapan yeni suşların ortaya çıkmasında 



 141

önemli rol oynamaktadır. Bu yüzden, İnfluenza A ve B viruslarının  hem HA hem 

de NA’ları ile ilgili alttip bilgisini sağlayan hızlı moleküler yöntemlerin 

geliştirilmesi, gittikçe önem kazanmaktadır. Bunun önemini vurgulayan bir olay, 

H1N1 ve H3N2 İnfluenza viruslarının birlikte dolaşımda olduğu 2001-2002 kış 

sezonu esnasında, bazı ülkelerde H1N2 reassortant virusların ortaya çıkması ile 

meydana gelmiştir. İnfluenza A viruslarının alttiplendirilmesinde kullanılan 

moleküler yöntemlerin çoğunluğu, HA genin tespiti ve tiplendirilmesi esasına 

dayanır. NA’ın antijenik ve genetik analizini gerçekleştiren az sayıda laboratuvar 

ise, sadece N1 ve N2 alttiplerinin spesifik tespitini yapmaktadır (29). 

İnfluenza  virusunun tanısı için yapılan çok sayıda çalışmada  agaroz jel 

analizi, prob hibridizasyon, nested PCR, multipleks PCR ve PCR-ELISA gibi 

farklı moleküler teknikler geliştirilmiştir. Bu çalışmaların çoğunda bu tekniklerin 

birbirleriyle ve hücre kültüründe izolasyon gibi standart yöntemler ile 

karşılaştırılması yapılarak, duyarlılık ile özgüllükleri incelenmiştir. 

Çalışmamızda real time RT-PCR’ın yanı sıra uygulanan diğer PCR 

tekniği agaroz jel analizine dayalı in-house PCR yöntemi , 2005-2006 sezonuna 

ait 50 hasta örneğinin incelenmesinde kullanılmıştır. Pasteur Enstitüsü Kuzey 

Fransa İnfluenza Merkezi’nde (Paris) kullanılan  ve İnfluenza A’nın M proteinini 

hedefleyen primerlerin uygulamaya sokulduğu bu PCR yönteminde, 23 

İnfluenza A virus (%46) pozitifliği elde edilmiştir. Aynı örneklere uygulanan 

hücre kültürü yöntemi ile 26 (%52) örnekte virus izolasyonu gerçekleştirilmiştir. 

Hücre kültürü ile pozitif, in-house PCR yöntemi ile negatif bulunan altı örnek; in-

house PCR ile pozitif,hücre kültürü ile negatif üç örnek saptanmış, buna göre 

hücre kültürünün duyarlılığı % 86,6, özgüllüğü % 100; in-house PCR’ın ise 

duyarlılığı % 76,6, özgüllüğü %100 bulunmuştur. 

Steininger ve ark.nın (95)  farklı yaş gruplarında İnfluenza A virusunun 

tanısı için virus izolasyonu, ELISA ve jel analizine dayalı RT-PCR’ın etkinliğinin 

araştırıldığı bir araştırmada, 150 örnek çalışılmış ve en yüksek İnfluenza virus 

tespit oranı, RT-PCR ile (% 93) elde edilmiştir. Bu oranlar virus izolasyonu için 

% 80, ELISA deneyi için ise % 62 olarak tespit edilmiştir.  Virusun yapısal 

olmayan proteinlerinin (NS) kodlandığı segment bölgesine uygun primerlerin 

kullanıldığı bu çalışmad, PCR ürünlerinin gösterilmesi için, jel elektroforez 
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yönteminde NuSieve agaroz kullanılmıştır. MDCK hücrelerine inokülasyonun 

yapıldığı hücre kültürü tekniğinde ise, virus identifikasyonu için IFA yöntemi 

uygulanmıştır. Klinik örneklerin çoğunda virus izolasyonu olmaksızın RT-PCR 

ile İnfluenza A virusunun tespit edildiği ve pozitif kontrol kullanımının bu 

örneklerin yalancı pozitif olma olasılıklarını azalttığı, RT-PCR’ın bu yüksek 

duyarlılığına rağmen,  virus izolasyonu yapılan altı örneği tespit edemediği 

belirtilmiştir. Bu durumun solunum örneklerinde çeşitli oranlarda bulunan RNaz 

enzimlerinin viral zarfı bulunmayan RNA’ları sindirdiği, böylece RT-PCR’ın çok 

miktarda RNaz, az miktarda RNA içeren örneklerde düşük duyarlılığa sahip 

olmasından kaynaklanabileceği öngörülmüştür (95). Ayrıca farklı yaş gruplarına 

göre yöntemlerin etkinliğinin incelendiği bu çalışmada, RT-PCR ile virus 

izolasyon yönteminin yaş gruplarına göre etkinliklerinin fark göstermediği, fakat 

ELISA yöntemiyle antijen tespitinde süt ve okul çocuklarında daha güvenilir 

sonuç verdiği bildirilmiştir. Bu durum farklı yaş gruplarında virus atılım modelinin 

ve klinik örnek tiplerinin farklılık göstermesi olarak iki varsayımla açıklanmakta, 

bu farklılığın da ELISA yönteminin farklı yaş gruplarındaki performansını 

etkilediği öngörülmektedir . 

 İki türlü nested RT-PCR, hücre kültürü ve antijen tespit yöntemlerinin 

karşılaştırıldığı ve Magnard ile ark.nın (62) yaptığı araştırmada, birinci nested 

RT-PCR yönteminde İnfluenza A/H3N2, H1N1 ve B virusları için ayrı ayrı HA 

genlerine göre dizayn edilmiş primerler; ikinci nested PCR’da ise İnfluenza A 

viruslarının ortak M gen bölgesine uygun primerler kullanılmış, böylece iki farklı 

nested PCR ile virus tespiti veya tiplendirme yapılabileceği gösterilmiştir. Her iki 

yöntemde de, PCR ürünlerinin gösterilmesi için jel elektroforez tekniği 

uygulanmıştır. 154 örneğin incelendiği bu çalışmada, birinci nested PCR 

yöntemi ile toplam (H1N1+H3N2+B) 88 örnekte (% 57,1), ikinci nested PCR ile 

ise 76 örnekte (% 50) İnfluenza virus pozitifliği saptanmıştır. Bu çalışmada 

hücre kültüründe virus üremesinin tespiti için IC-ELISA uygulanmış ve hücre 

kültürü+IC-ELISA ile toplam 82 (% 53,6) pozitiflik elde edilmiştir. Antijen tespiti 

için ise klinik örneklere direkt IC-ELISA deneyi uygulanmış ve 40 örnekte (% 26) 

antijen tayini yapılabilmiştir. Hücre kültürü ile nested RT-PCR sonuçlarının 

birbirine yakın bulunması, hücre kültürünün optimize edilmesi ile ilişkili 

bulunmuştur. Bu optimizasyon için negatif bulunan örneklerin ikinci kez hücre 
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kültürüne ekilmesi, yüksek kalitede düşük pasajlı MDCK hücrelerinin 

kullanılması, İnfluenza virusunun üreme kontrolünün ve kültür üst sıvısından 

antijen aranmasının sistematik biçimde yapılmasının gerektiği belirtilmiştir. 

Çalışmamızda da  hücre kültürü ile negatif bulunan örneklerin birinci kültür üst 

sıvısı tekrar hücre kültürüne ekilmiş, bu şekilde pozitiflik oranı birinci ve ikinci  

sezonda % 23 ve % 12 oranlarında arttırılmıştır. Ayrıca önceki çalışmada 

belirtildiği gibi yüksek pasajlı MDCK hücreleri kullanılan örneklerde duyarlılık 

sorunu ortaya çıkmış ve bu örnekler düşük pasajlı hücrelere tekrar ekilerek, viral 

izolasyon oranı arttırılmıştır. Magnard’ın çalışmasında (144) ayrıca inokülasyon 

sonrası santrifüj işlemi uygulanmasının, virusun hücreye penetrasyonunu 

arttırdığı belirtilmiştir.  Bununla ilgili çeşitli çalışmalarda da, gerek 24’lük 

plaklarda gerekse shell vial şişelerinde gerçekleştirilen hücre kültürlerinde 

olsun, santrifüj işleminin hücrelerden elde edilen virus titresini arttırdığı 

bildirilmiştir (45, 59, 65). Çalışmamızda da inokülasyon sonrası santrifüj işlemi 

uygulanmış, ancak santrifüj edilen ve edilmeyen örneklerde virus titresinin 

karşılaştırılması ile ilgili bir ek inceleme yapılmamıştır. 

Yeni alınan ve dondurularak saklanmış örneklerde İnfluenza viruslarının 

hızlı tanısı için RT-PCR’ın değerlendirildiği ve diğer tanı yöntemleri ile 

karşılaştırıldığı bir çalışmada, eski örneklerde RT-PCR, sitospin IFA ve shell vial 

hücre kültürü yöntemlerinin eşit duyarlılıkta saptanmalarına rağmen; yeni 

örneklerde RT-PCR, her iki yöntemden de daha yüksek duyarlılığa sahip 

bulunmuştur (76). M geninin tespitine dayalı yapılan bu araştırmanın sonucu 

olarak, RT-PCR’ın İnfluenza virusların tanısında referans metod olarak 

kullanılabilmesinin yanı sıra, hızlı ve kesin sonuç veren bir  teknik olarak 

gelecekte tüm solunum viruslarının sürveyansında yaygın kullanım alanı 

bulabileceği belirtilmiştir. 

Bu konuda yapılan çoğu çalışmadan farklı olarak, 2005-2006 sezonu 

çalışmamızda jel elektroforezine dayanan in-house PCR yönteminin, hücre 

kültürü yönteminden daha düşük duyarlılıkta bulunması değerlendirilmiştir. 

Bunun, bazı örneklerde cDNA sentezi veya cDNA çoğaltılması aşamasında 

reaksiyonun yetersiz oluşması veya hiç oluşmamasından kaynaklanabileceği 

öngörülmüştür. Kesin olarak saptanamamakla beraber PCR reaksiyonundaki bu 
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sorunun RNaz inhibitörü kullanıldığı için örneklerdeki RNaz varlığından değil, 

deney aşamasındaki diğer faktörlere bağlı olarak meydana geldiği 

düşünülmektedir. Ayrıca in-house PCR’da kullanılan negatif bulunan örneklerin 

RNA ekstraktlarının real time PCR’da da kullanılması ve pozitif bulunmasından 

dolayı, yalancı negatifliklerin ekstraksiyon aşamasındaki bir sorundan da 

kaynaklanmadığı öngörülmüştür. Bu sezon örneklerinin real time RT-PCR ve in-

house PCR ile karşılaştırılması yapıldığında ise; real time RT-PCR  ile saptanan 

33 örneğin 23’ünde in-house PCR ile pozitiflik elde edildiği görülmüştür. Real 

time RT-PCR ile pozitif, in-house PCR ile negatif bulunan örnek sayısı 10  

olarak saptanmış ve bunların altısında, hücre kültürü ile virus izolasyonu 

gerçekleştirilmiştir. Gerçek pozitif sayısını bulmak için en az iki yöntemle 
pozitiflik elde edilmesi kriteri uygulanan bu sezonda, uyumsuz örnekler için 

üçüncü bir PCR yöntemi (RT-PCR-EHA) yapılmış ve gerçek pozitif sayısı 30 

olarak saptanmıştır. Buna göre 2005-2006 sezonunda in-house PCR’ın 

duyarlılığı %76,6 özgüllüğü %100, pozitif prediktif değeri (PPD)%100, negatif 

prediktif değeri (NPD) %74; hücre kültürü yönteminin duyarlılığı % 86,6, 

özgüllüğü % 100, PPD’i % 100 ve NPD’i % 83,3; real time RT-PCR yönteminin 

ise duyarlılığı % 100, özgüllüğü % 85, PPD’i % 90,9 ve NPD’i % 100 olarak 

saptanmıştır. Sonuç olarak 2005-2006 sezonu çalışmasında en yüksek 

duyarlılık real time RT-PCR ile (% 100), en düşük duyarlılık ise in-house PCR 

yöntemi (% 76.6) ile elde edilmiş, testlerin özgüllükleri karşılaştırıldığında ise üç 

yalancı pozitiflikten dolayı  en düşük özgüllüğe, real time PCR ‘ın (% 85)  sahip 

olduğu görülmüştür.   

Çalışmamızda olduğu gibi, İnfluenza virusların tanısında real time RT-

PCR ile in-house PCR yöntemlerinin karşılaştırıldığı araştırmalar mevcuttur. 

Poddar’ın FRET prob hibrid analizine dayanan real time RT-PCR çalışmasında, 

İnfluenza virus tanısı için klinik örneklere aynı zamanda agaroz jel elektroforez 

yöntemi uygulanmış ve bizim çalışmamıza benzer olarak real time PCR 

metodu, in-house PCR yönteminden daha duyarlı bulunmuştur (73). Her iki 

çalışmada da, klinik örneklerde agaroz jel elektroforez PCR yönteminin real 

time PCR’dan daha düşük duyarlılıkta bulunması, deneylerin analitik 

duyarlılıklarının birbirinden farklı olması ile açıklanmıştır. Real time PCR ile 

kopya sayısında iki kat artış bile kolaylıkla saptanırken, jel elektroforez ile aynı 
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örneklerde ancak beş kat artış tespit edilebildiği bildirilmiştir (49, 81). Çeşitli 

çalışmalarda jel elektroforezinde görülen bu duyarlılık sorununun, nested PCR 

uygulaması ile büyük ölçüde giderilebildiği savunulmuştur (22, 62). 

Jel elektroforezi esasına dayanan PCR çalışmalarının yanı sıra birçok 

araştırmada  PCR ürünlerinin ELISA plağındaki biyotinli RNA problarına 

hibridize olarak identifikasyonunun yapıldığı PCR-ELISA tekniği, İnfluenza virus 

tanısı için uygulanmış ve oldukça duyarlı bulunmuştur. İnfluenza A/M genine 

spesifik PCR-ELISA tekniğinin klinik tanıdaki etkinliği, Cherian ve ark. (15) 

tarafından değerlendirilmiştir. Bu çalışmada infeksiyonun ilk dört günü  alınan 

örneklerde PCR-ELISA deneyi ile hücre kültürünün eşit duyarlılıklara sahip 

olduğu, ancak infeksiyonun geç evresinde PCR-ELISA’nın hücre kültüründen 

daha yüksek duyarlılıkta sonuç verdiği belirlenmiştir. İnfeksiyonun beş-

dokuzuncu günleri alınan örneklerin % 38’inde PCR-ELISA ile İnfluenza A 

pozitifliği saptanırken, kültür yöntemiyle bu hastaların sadece % 9’unda 

izolasyon yapılabilmiştir. Bu sonuç, virusun kültür yöntemleri ile saptanamadığı 

hastalığın geç dönemlerinde bile, klinik bulguların ve RNA atılımının 

görülebileceğini işaret etmektedir. Kültür pozitif, PCR negatif beş örneğin tespit 

edildiği çalışmada bu örneklerle ilgili herhangi bir inhibitör bulgusu 

saptanamamış, bu gibi durumlarda İnfluenza A virus RNA’sının tespitinin 

optimal yapılabilmesi için, ekstraksiyon aşamasında çalışılan örnek miktarının 

daha fazla tutulması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca jel elektroforez, ile ELISA 

nükleik asit tespit tekniklerinin karşılaştırması yapılmış ve PCR-ELISA, jel 

elektroforezinin kullanıldığı PCR yönteminden daha duyarlı bulunmuştur.   

Doğan ve ark. (25) tarafından gerçekleştirilen ve RT-PCR sonrası ELISA 

hibridizasyon tekniği (RT-PCR-EHA) ile İnfluenza virusun tesptinin ve A/B tip 

tayinin yapıldığı bir çalışma da Türkiye’den bildirilmektedir. Bu çalışmada 2003-

2004 sezonuna ait 101, 2005-2006 sezonuna ait 28 solunum örneği İnfluenza 

virus açısından incelenmiş ve 24’ü İnfluenza A, üçü İnfluenza B olmak üzere, 

her iki sezonda toplam 27 İnfluenza virusu tespit edilmiştir (% 20,9). Ayrıca RT-

PCR-EHA’ne paralel olarak jel elektroforezinin kullanıldığı PCR tekniği 

uygulanmış, bu yöntemle önceki PCR tekniği ile saptanan 27 örneğin 19’unda 

pozitiflik saptanmıştır (% 14,7). 
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Multipleks PCR yöntemleri, tek bir patojendeki veya birden fazla 

patojendeki  birden fazla gen ya da gen segmentinin tespiti için, tek bir çoğaltma 

reaksiyonunun kullanıldığı yöntemlerdir. Çeşitli primer setlerin bir arada 

kullanıldığı bu yöntemlerle, klinik örneklerde farklı solunum viruslarının 

aranmasının yanı sıra, İnfluenza A H1 ve H2 ile İnfluenza B viruslarının tespiti 

de gerçekleştirilmektedir. Ellis ve ark.nın (28) 1995-1996 kış sezonunda 

İngiltere’deki İnfluenza virus sürveyans çalışmasında uyguladıkları ve in-house 

olarak geliştirilen multipleks RT-PCR yönteminde, İnfluenza virusun tespitinin 

yanı sıra H1N1, H3N2 ve B tip ayrımı da yapılmıştır. Agaroz jel elektroforezi 

yöntemiyle PCR ürünlerinin identifikasyonunun yapıldığı bu çalışmada, 

multipleks RT-PCR yöntemi ile hücre kültüründe izolasyon yöntemi eş zamanlı 

uygulanmış ve  toplam 619 hasta materyelinin 200’ünde (% 32,3) kültür 

yöntemiyle izolasyon gerçekleştirilirken, PCR yöntemiyle 246 (% 39,7) örnekte 

İnfluenza A virus pozitifliği elde edilmiştir. İnfluenza aktivitesinin yüksek olduğu 

haftalarda alınan örneklerde ise bu oranların hücre kültüründe % 38,9, RT-PCR 

yönteminde ise % 57,5 olduğu ve böylece PCR yöntemi ile İnfluenza virus 

pozitifliğini saptamada % 20 oranında bir artış elde edildiği rapor edilmiştir. RT-

PCR ile pozitif, hücre kültürü ile negatif bulunan bu örneklerin İnfluenza 

sezonunun çok erken ya da çok geç döneminde değil, İnfluenza virus 

aktivitesinin pik yaptığı dönemlerde  alınan örnekler olduğunun altı çizilerek, bu 

çalışmada kullanılan multipleks RT-PCR’ın yüksek pozitif prediktif değere sahip 

olduğu ve İnfluenza virusun tespitinde bariz bir duyarlılık artışına neden olduğu 

bildirilmiştir. Sonuç olarak, bu çalışmada multipleks RT-PCR’ın doğru ve duyarlı 

sonuçlar vermesi açısından, İnfluenza virusun sürveyansında kullanılabilecek 

başarılı bir yöntem olduğu  özetlenmektedir .  

Benzer diğer  bir multipleks RT-PCR uygulaması, Poddar ile ark. (74) 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Yine PCR ürünlerinin saptanmasında agaroz jel 

elektroforezi yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, İnfluenza A virusunun H1N1, 

H3N2, H5N1 alttipleri ile İnfluenza B tipinin ayrımı yapılmış ve multipleks 

PCR’ın, İnfluenzanın tiplendirilmesi ve alttiplendirilmesinde oldukça duyarlı ve 

özgül sonuçlar verdiği bildirilmiştir.   
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Diğer solunum patojenleri ile meydana gelen infeksiyonların, İnfluenza 

virus infeksiyonlarından klinik ayrımı zordur. Bu yüzden İnfluenza benzeri 

hastalıklı (Influenza-like illness, ILI) bireylerden  elde edilen örneklerden, 

İnfluenza virusu açısından negatif bulunmuş olanların, diğer solunum viruslarını 

içerme olasılığı yüksektir. Bu viral etkenlerin, aynı solunum örneklerinde tek bir 

reaksiyonla taranması zaman kaybını önlemesinin yanı sıra, ekonomik açıdan 

da düşük maliyet imkanı sunmaktadır. İnfluenza A ve B viruslarına ek olarak 

RSV’un A ve B alttiplerinin tek bir reaksiyonda tespit edildiği modifiye  bir 

multipleks PCR çalışmasında, İnfluenza virus kültürü ile multipleks PCR 

arasında %100 korelasyon olduğu ve ayrıca uygun primerler kullanıldığında, 

klinik örneklerdeki mikst infeksiyonların bu PCR yöntemi ile kolayca 

saptanabildiği tespit edilmiştir (96).    

Coiras ve ekibi (22) İnfluenza A, B, C, RSV ve  Adeno virusların klinik 

örneklerden  eş zamanlı tespiti için, nested-PCR yöntemini uygulamışlar ve RT-

PCR, hücre kültürü ve IFA gibi farklı yöntemlerin kombine olarak çalışılmasıyla, 

benzer klinik semptomlara neden olan bu virusların tanısının optimize 

edilebileceğini bildirmişlerdir. Bu araştırmada ayrıca eksiksiz bir İnfluenza 

sürveyans çalışmasının yapılabilmesi için, salgın yapmamasına rağmen 

toplumda seroprevalansı yüksek olan İnfluenza C virusu tanısının da sürveyans 

kapsamında olması gerektiği belirtilmiştir.  

 Multipleks RT-PCR enzim hibridizasyon deneyleri (RT-PCR-EHA), 

ancak farklı bp’ne sahip PCR ürünlerinin ayrımının yapılabildiği multipleks jel 

elektroforezinden farklı olarak, tek bir test ile çok sayıda solunum virusunun 

tespitine imkan vermesi açısından birçok avantaj sağlamaktadır. Liolios ve ark. 

(60) tarafından yapılan bir çalışmada,  insan Parainfluenza virusu tip 1,2 ve 3, 

İnfluenza virusu tip A /B,  ve RSV tip A/B olmak üzere yedi solunum virusunun 

tanısı, multipleks RT-PCR enzim hibridizasyon yöntemi ile standart hücre 

kültürü ve IFA tekniği ile yapılmış, bu yöntemlerin duyarlılık ve özgüllükleri 

karşılaştırılmıştır. PCR ile 143 örneğin 17’sinde (%11,9), hücre kültürü 

yöntemiyle ise sekizinde (%5,6) viral etken saptanmıştır. Çalışmada sonuç 

olarak RT-PCR–EHA, diğer iki yöntemden daha duyarlı bulunmuş ve rutin 

yöntemlerle tanısının çok iyi yapılamadığı birçok solunum infeksiyonu etkeni 
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virusun bir arada tespit edilmesi ile, yöntemin ekonomik açıdan da yarar 

sağladığı belirtilmiştir. RT-PCR-EHA deneyinin uygulandığı diğer bir çalışmada 

(31) ise İnfluenza, RSV ve Parainfluenza tiplerinin bir arada tespitinin yanı sıra, 

viral yük tayini de gerçekleştirilmiştir.  

 2005-2006 sezon çalışmamızda gerçek pozitif örnek sayısını tespit 

etmek için, uyumsuz sonuçlar veren örneklere real time RT-PCR ve in-house 

PCR’ın yanı sıra, enzim hibridizasyon esaslı olan RT-PCR-EHA yöntemi de 

uygulanmıştır. Real time RT-PCR ile pozitif bulunup, hücre kültürü ve in-house 

PCR ile negatif bulunan dört örneğin birinde; real time RT-PCR ve hücre kültürü 

ile pozitif bulunup, in-house PCR ile negatif bulunan altı örneğin dördünde 

olmak üzere, bu PCR yöntemi ile toplam beş örnekte pozitiflik saptanmıştır. Bu 

duruma göre RT-PCR-EHA yöntemi ile, real time RT-PCR’da  pozitif bulunan 10 

örneğin beşi (% 50) konfirme edilmiştir.  Bizim çalışmamızda olduğu gibi, bazı 

real time RT-PCR sonuçlarının konfirmasyonu için RT-PCR-EHA yönteminin 

kullanıldığı bir çalışmada, moleküler beacon esaslı real time RT-PCR ile pozitif 

olarak saptanan 20 örneğin 17’sinde (% 85), RT-PCR-EHA ile de pozitiflik elde 

edilmiştir. Bu yöntemle saptanamayan üç örnek ise hücre kültürü ile pozitif 

sonuç verdiği için, gerçek pozitif kabul edilmiştir. Buna göre söz konusu 

çalışmada real time RT-PCR’ın özgüllüğü, bizim çalışmamızdan daha yüksek 

bulunmuştur (100).   

Real time RT-PCR ile klasik PCR’ların birbirlerine göre avantaj ve 

dezavantajlarının değerlendirildiği çalışmalarda, real time RT-PCR’ın PCR 

ürünlerini saptamak için jel elektroforezi ve hibridizasyon tekniklerinin 

kullanıldığı klasik PCR’lara göre,  PCR sonrası işleme gerek kalmadığı ve çok 

daha hızlı sonuç verdiği belirtilmiştir (5, 49, 73). Real time PCR yöntemlerinde 

PCR sonrası işlemlerin gerekmemesi, daha çabuk sonuç elde edilmesine imkan 

verip zaman kazandırmasının yanı sıra yapılan işlem sayısını azalttığı için, bu 

işlemler esnasında olabilecek kontaminasyon riskinin elimine edilmesini de 

sağlamaktadır. Real time PCR klasik PCR ile karşılaştırıldığında, çok sayıda 

örneğin bir arada çalışılabilmesi, yüksek duyarlılığa (<5 kopya ) ve  geniş 

dinamik aralığa sahip olması (10-1010 kopya), sonuçların kantite edilebilir olması 

gibi özellikleri nedeniyle, daha avantajlı bir teknik olarak değerlendirilmesi 
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mümkündür. Ayrıca klasik yöntemlerle sadece end-point yani nihai sonuç 

ölçülebilirken, real time PCR ile eksponensiyal fazda yani PCR’ın gerçekleşmesi 

esnasındaki veriler de elde edilebilmektedir (81) 

Real time PCR’ın avantajlarının yanı sıra, bazı dezavantajları da vardır. 

Bu dezavantajlar; kullanılan sistemin maliyetinin yüksek olması, en fazla dört 

reaksiyonun eş zamanlı (multipleks PCR) yürütülebilmesi, teknik beceri ve 

teknik destek gerektirmesi  olarak sayılabilir (80, 81). 

İnfluenza virusların rutin tespitinin yanı sıra antijenik özelliklerinin tayini 

ve epidemik suşlarda görülen antijenik değişikliklerin ortaya konması için, 

virusun hücre kültürü veya embriyonlu yumurtadan izolasyonu gerekmektedir. 

Embriyonlu yumurtadan izolasyon, daha çok referans laboratuvarlarında ve aşı 

üretimi yapılan merkezlerde uygulanmaktadır. Hücre kültürü için ise yaygın 

olarak MDCK (Madin-Darby Canine Kidney) hücreleri kullanılmakla beraber, 

RhMK (Rhesus Monkey Kidney Cells), A549, Mv1Lu (Mink Lung Cells), MRC-5 

(Human Lung Embriyonated Cells), Vero (Green Monkey Continuous Cells) ve 

LLC-MK2 (Rhesus Kidney Continuous Cells) gibi farklı hücrelerde  İnfluenza 

virus izolasyonu yapılabilmektedir (34, 48, 83, 91, 105). 

İnfluenza virus izolasyonu için çalışmamızda kullanılan MDCK hücreleri, 

birçok çalışmada diğer hücre çeşitleri ile birlikte uygulanmış ve birbirlerine olan 

üstünlükleri değerlendirilmiştir. 

Mv1Lu hücreleri ile yapılan çeşitli çalışmalarda, bu hücrenin İnfluenza 

virusuna duyarlılığı incelenmiş ve MDCK hücrelerine benzer oranda α-2,6 ve  α-

2,3 sialik asit reseptörleri taşıdıkları, H5N1 alttipi de dahil olmak üzere özellikle 

İnfluenza A viruslarına oldukça duyarlı olduğu bildirilmiştir. Ayrıca A549 hücresi 

ile Mv1Lu karışımı hücre kültürü kombinasyonlarının, İnfluenza A virus 

pozitifliğini güçlendirdiği belirtilmiştir (48, 91).  

Hermann ve ark.da (45) İnfluenza virusların üretilmesi için, domuz 

akciğer epitel hücreleri ile ilgili bir çalışma yapmışlar ve MDCK ile elde edilen 

infektivite titresine eş veya daha yüksek  titre verdiklerini, fakat MDCK 

hücrelerinde olduğu gibi apoptozisin meydana gelmediğini ortaya koymuşlardır. 
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MDCK hücresinin, Vero ve MRC5 hücreleri ile karşılaştırıldığı bir 

çalışmada  MDCK hücreleri %100 duyarlılıkta saptanırken, Vero hücrelerinin 

duyarlılığı %71,4, MRC5 hücrelerinin duyarlılığı ise ancak % 57,1 olarak  tespit 

edilmiştir (83). MDCK, LLC-MK2 ve RhMK hücrelerinin incelendiği diğer bir 

çalışmada  ise, her üç hücrede de benzer İnfluenza virus titresi elde edilmiştir 

(34).  

İnfluenza virusunun hücre kültürüne ekimi sonrası, virus üremesinin 

kontrolü için invert mikroskopta CPE araştırılması, hemaglütinasyon ve 

hemadsorbsiyon yöntemleri tek başına veya bir arada kullanılmaktadır. 

İnfluenza virusların bir çoğunda CPE belirgin değildir ya da hiç meydana 

gelmez. Bu yüzden İnfluenza virus çalışmalarının çoğunda CPE araştırmasının 

yanı sıra belirli aralıklarla hemaglütinasyon veya hemadsorbsiyon deneyleri de 

uygulanmaktadır (105). Bu yöntemlerden bir veya ikisi ile virus varlığı saptanan 

kültürlerde konfirmasyon ve identifikasyon için, IFA ve ELISA deneyleri 

yapılmaktadır. Bazı çalışmalarda  uygulandığı gibi, IFA ve ELISA deneyleri ile 

direkt virus tespiti ve identifikasyonuna gidilebilmektedir (21, 24, 60). 

Çalışmamızda da kültür sonrasında virus varlığının tespiti ve identifikasyonu, 

IC-ELISA yöntemi ile tek basamakta gerçekleştirilmiştir. Günümüzde İnfluenza 

virusu saptayan ticari ELISA kiti mevcut olmadığından, bu deney için gereken 

reaktifler Lyon Ulusal İnfluenza Merkezi’nden (FRANSA) temin edilmiş ve bu 

laboratuvarda uygulanan ELISA protokolü uygulanmıştır. Hemaglütinasyon 

deneyi ise, IC–ELISA ile pozitif bulunan örneklerde virus titresini saptamak için 

kullanılmıştır.   

Günümüzde birçok ticari kit şekli olan hızlı testler özellikle alt solunum 

yolu infeksiyonlu hastalarda, hastane infeksiyonu salgınlarında ve kapalı 

toplumlarda görülen epidemilerde, hasta başında hızlı tanıya imkan vermesi 

açısından önemlidir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), hızlı testlerin İnfluenza 

tanısında doğru kullanımı için  önerilerde bulunmuştur (109). Buna göre 

İnfluenza virus sürveyansı yapılan bir ülkede  İnfluenza virus aktivitesinin düşük 

olduğu zamanlarda hızlı test ile alınan pozitif sonuçlar IFA, viral kültür veya RT-

PCR ile konfirme edilmeli; yüksek İnfluenza aktivitesinin olduğu dönemlerde ise, 

klinik tedavinin yönlendirilmesinde öncelikli olarak klinik ön tanı ve sürveyans 
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verileri değerlendirilmeli, hızlı tanı ise sadece tedavi için acil sonuç gereken 

hastalarda kullanılmalıdır. Yine DSÖ’ne göre İnfluenza sürveyansının 
yapılmadığı ülkelerde hızlı testin prediktif değeri bilinemeyeceği için, 
insan grip vakalarının tanısında kullanılması önerilmemektedir. Bu 

ülkelerde hızlı tanı testi ile elde edilen hem negatif hem pozitif sonuçların diğer 

testlerle konfirme edilmesi, konfirmasyon testlerinin gerçekleştirilemeyeceği 

durumlarda ise örneklerin bir İnfluenza merkez laboratuvarına gönderilmesi 

tavsiye edilmektedir. 

Günümüzde İnfluenza A ve B virusların tespitinde kullanılan başıca hızlı 

testler FLU OIA, Quick Vue, BD Directigen Flu A+B, BD Directigen Flu A, Zstat 

Flu, İnfluenza A/B Rapid test, Binax NOW Flu A ve B’dir. Bu testlerden BD 

Directigen Flu A+B ve Binax NOW Flu A ve B, İnfluenza A ile B viruslarının 

ayrımını yapabilen testlerdir.  Nükleik asit varlığını saptayan Zstat Flu  dışında, 

diğer testlerin tümü NP antijen tespiti yapmaktadır (24). Hızlı sonuç vermesine 

rağmen, kullanılan kite ve örneklere göre değişmekle birlikte ciddi duyarlılık 

sorunu olan bu testlerin, çeşitli çalışmalarla özellikleri incelenmiştir. 

Çalışmamızda birinci sezonda Influenza A/B Rapid (Roche Diag.) ve FLU OIA 

(Biostar Cor.) olmak üzere iki hızlı testin, ikinci sezonda ise sadece Influenza 

A/B Rapid testin diğer yöntemlerle karşılaştırılması yapılmıştır. Her iki test ile de 

2004-2005 sezonundaki 100 örneğin sekizinde (% 8) İnfluenza virus pozitifliği 

elde edilmiştir. Her iki hızlı test ile pozitiflik saptanan sekiz örneğin, aynı 

hastalara ait  olduğu görülmüştür. Buna göre her iki testin de duyarlılığı % 14,5, 

özgüllüğü % 100, PPD’i % 100, NPD’i % 48,9 olarak saptanmıştır. İkinci sezona 

ait 50 örnekte ise, İnfluenza A/B Rapid test ile üç (% 6) pozitiflik elde edilmiştir. 

Bu test ile elde edilen sonuçlar gerçek pozitif sonuçlarla karşılaştırıldığında 

duyarlılığı % 10, özgüllüğü % 100, PPD’i % 100, NPD’i % 42,6 olarak 

bulunmuştur.  

Hızlı testler ile ilgili benzer bir çalışma, Boivin ve ekibi (6) tarafından 

yapılmıştır. FLU OIA testinin hücre kültürü ile  RT esas alınarak değerlendirildiği  

çalışmada  FLU OIA ile % 41,5, hücre kültürü ile % 55,2, RT-PCR ile % 55,9 

pozitiflik oranı saptanmıştır. Buna göre FLU OIA testinin duyarlılığı % 54, 

özgüllüğü % 74,1 olarak bulunmuştur. FLU OIA testinin değerlendirildiği ve 
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Covalciuc’un gerçekleştirdiği diğer bir çalışmada (19), hücre kültürü ile 

kıyaslandığında boğaz salgıları esas alınarak testin duyarlılığı % 62,1, 

özgüllüğü % 79,5 olarak saptanmıştır. Bu çalışmaya göre dört farklı bölgeden 

(nazofarinks ve boğaz sürüntüsü, nazal aspirat ve tükürük) elde edilen 

örneklerde, testin İnfluenza A ve B antijenini saptama güçlerinin eşit olduğu 

bildirilmiştir. Bu iki çalışma beraber değerlendirildiğinde Covalciuc’un (19) 

çalışmasının tersine Boivin’in (6) çalışmasında kültür negatif, FLU OIA pozitif 

örneklerin çoğu (15 örneğin 13’ü) RT-PCR ile negatif bulunmuştur. 

Çalışmamızda FLU OIA testin duyarlılığı çok düşük  (% 14,5) olarak saptanmış 

olup, diğer çalışmalardan farklı olarak yalancı pozitifliğe rastlanmamıştır. Bu 

durum, özgüllüğün yüksek (% 100) bulunmasına neden olmuştur. 

Çalışmamızda kullanılan ikinci hızlı test olan İnfluenza A/B Rapid test, 

çeşitli çalışmalarda kullanılmıştır (55, 101). Bu test ile yapılan bir çalışmada 

testin duyarlılığı %77,4, özgüllüğü ise %93 olarak saptanmıştır (57). Bu 

duyarlılık oranı, çalışmamızda elde ettiğimiz orandan (%14,5 ve %10) oldukça 

yüksektir. Yine bu kit ile yapılan ve hasta başında kullanımının değerlendirildiği 

Thomas ve ark. nın (101) yaptığı bir çalışmada, bu tür hızlı testlerin İnfluenza 

aktivitesindeki bir değişiklikte “erken uyarı” rolü oynayabilecekleri belirtilmiştir.  

İnfluenza A ve B ayrımını sağlayan EIA prensipli Directigen FLU A+B 

hızlı kitinin shell vial hücre kültürü ile karşılaştırıldığı bir çalışmada, kitin 

duyarlılığı ve negatif prediktif değeri İnfluenza A  virusu için % 82,9 ve % 92,4; 

İnfluenza B virusu için ise % 51,5 ve % 84,3 olarak bulunmuştur (84). Elde 

edilen bu bulgular Directigen FLU A+B testinin güvenilir ve duyarlı sonuç 

vermesi açısından, İnfluenza A virusunun rutin tanısında  kullanılabilir olduğunu 

göstermektedir. İnfluenza B virusu için ise düşük duyarlılık göstermesine 

rağmen, iki İnfluenza virusunun ayrımının yapabilmesi testin avantajı olarak 

görülmüştür.  Buna benzer bir çalışma Dunn ve ark. (27) tarafından yapılmış ve 

FLU A+B testi shell vial ile karşılaştırıldığında önceki çalışmanın aksine 

İnfluenza A ve B için benzer duyarlılıkta (% 54,8 ve % 56,3) bulunmuştur. Quick 

Vue İnfluenza hızlı testinin değerlendirildiği bir çalışmada ise testin duyarlılığı % 

79,2, özgüllüğü % 82,6 olarak saptanmıştır (78). Eş zamanlı olarak uygulanan 

hızlı testlerin birbirleriyle karşılaştırıldığı araştırmalarda, genellikle testler benzer 
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duyarlılık ve özgüllüğe sahip bulunmuştur (51, 53). Bizim 2004-2005 sezon 

çalışmamızda da İnfluenza A/B Rapid test ile FLU OIA testleri birbirleri ile 

karşılaştırıldığında, aynı duyarlılık ve özgüllükte (% 14,5 ve % 100) oldukları 

görülmüştür. Eş zamanlı olarak karşılaştırılan hızlı testlerin çalışmamızda 
olduğu gibi benzer sonuçlar vermesinin, bu testlerin ancak belli miktarda 
virus partikülü veya infekte hücre içeren örneklerde İnfluenza  pozitifliğini 
saptayabilmelerinden kaynaklandığı düşünülmüştür. 

Diğer hızlı testler ile birçok çalışma yapılmış ve farklı duyarlılık ve 

özgüllük oranları elde edilmiştir (11, 14, 56, 67, 71, 78, 84, 86, 98). Bu durumun 

hızlı testlerle karşılaştırılmakta kullanılan hücre kültürü yöntemlerinin farklı 

duyarlılıkta olması, araştırmacıların farklı performans göstermeleri ya da daha 

az olasılıklı olarak farklı viral tip/alttiplerin olması, hastaların yaşları gibi 

faktörlerden kaynaklanabileceği düşünülmüştür. Bizim çalışmamızda hızlı testler 

ile elde ettiğimiz düşük duyarlılığın sebebinin kullanılan standart yöntemlerin 

yüksek duyarlılıkta olmasının yanı sıra, uygulamadaki saptanamayan hatalar ile 

de ilgili olabileceği düşünülmüştür. 

Hızlı testler ile yapılan bir çok çalışmada küçük çocuklarda bu testlerin 

daha yüksek pozitiflik oranına sahip olduğu bununda çocuklarda viral atılımının 

daha fazla olması ile ilgili olabileceği bildirilmiştir. Çalışmamızda bu testler ile 

elde edilen pozitiflik vaka sayısı düşük (% 8 ve % 6) olduğu için bu konuda bir 

yoruma gidilmemiştir.  

Hızlı testlerin yanı sıra İnfluenza virus antijenlerinin tespiti için IFA ve 

ELISA deneyleri de kullanılabilmektedir. Bu konuyla ilgili olarak yapılan 

çalışmaların çoğunda muayene maddesinden direkt antijen aranmasının 

duyarlılığı klasik yöntemlere göre düşük bulunmuştur (4, 88). IFA deneyinin 

MDCK hücrelerinden virusun izolasyonu ile karşılaştırıldığı bir çalışmada 

duyarlılığı % 59.5, özgüllüğü ise % 91.9 olarak saptanmıştır (88). Barenfanger 

ve ark.’nın (4) İnfluenza A ve B viruslarının tanısı için IFA yönteminin 

değerlendikleri bir çalışmada santrifüj yöntemiyle preparatların hazırlandığı 

Cytospin IFA yönteminin İnfluenza A için duyarlılığını % 90, İnfluenza B virus 

için ise % 14.3 olarak saptamışlardır. Nazofarinks sekresyon örnekleri ile ticari 

bir ELISA kiti değerlendirilmiş  ve yöntemin direkt solunum örneklerinde 
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uygulanmasının yanısıra CPE gelişiminden önce virusu saptayabildiği için kültür 

sonrası kullanımının da mümkün olduğu belirtilmiştir (24). 

İnfluenza NP antijen  tespitini yapan ELISA ve IFA yöntemlerinin hücre 

kültürü ile karşılaştırıldığı  Chomelin ve ark.’larının çalışmasında her iki NP 

antijen testininde duyarlılık (% 93.4)  ve özgüllüğü (% 99.6) yüksek 

bulunmuştur. Buna benzer bir çalışmada da  ELISA ve IFA teknikleri aynı 

duyarlılıkta (% 92.5) bulunmuş, ancak IFA tekniğinin ELISA tekniğine göre daha 

yoğun laboratuar-iş gücü gerektirdiği, mikroskop incelemesi için uzmana ihtiyaç 

olduğu ve bazı sonuçların değerlendirilmesinde zorluklarla karşılaşıldığı 

belirtilmiştir (17). Çalışmamızda ELISA yöntemi direkt hasta mataryeline 

uygulanmamış, hücre kültürü sonrası virus varlığını tespit ve A/B tip ayrımı için 

gerçekleştirilmiştir. IFA yöntemi ise uyumsuz sonuçların değerlendirilmesinde 

ELISA testini konfirmasyon amacıyla kullanılmıştır. 2004-2005 sezonunda hücre 

kültürü+ELISA pozitif, real time RT-PCR  negatif 11 örnek ile  hücre 

kültürü+ELISA negatif, real time RT-PCR pozitif dört olmak üzere 15 örneğe 

hücre kültür+IFA uygulanmış ve aynı sonuçlar alınmıştır. 

Dünyada dolaşımda olan başlıca üç İnsan İnfluenza virusu vardır: 

İnfluenza A/H1N1 ile H3N2 ve İnfluenza B virusları. Epidemi ve pandemiler bu 

viruslarda görülen küçük veya büyük çapta antijenik değişikliklerle meydana 

gelir. İnfluenza sürveyansı yapılan bir laboratuarda hücre kültüründe izolasyon 

sonrasında dolaşımdaki İnfluenza virusların alttip ve antijenik tip tayinleri ile o 

sene görülen antijenik değişikliklerin tespiti  yapılmaktadır. Bunun için  her sene 

Dünya Sağlık Örgütü tarafınan sürveyans laboratuarlarına dağıtılan ve özgül 

antijenik tiplendirmeye imkan veren gelincik serumlarının kullanıldığı 

hemaglütinasyon inhibisyon deneyi (HAI) uygulanmaktadır. Bizim de 2004-2005 

kış sezonu çalışmamızda MDCK hücrelerinde izole ettiğimiz 54 İnfluenza A 

virus suşunun 24’ü HAI ile tiplendirilmiştir. Pasteur Enstitüsü Kuzey Fransa 

İnfluenza Merkezinden (Paris) elde edilen Anti-A/Panama/2007/99 (H3N2), Anti-

A/Moscow/10/99 (H3N2), Anti-A/New Caledonia /20/99 (H1N1) ve kontrol 

amaçlı olarak Anti-B/Sichuan/379/99 gelincik serumlarının kullanıldığı deneyde 

24 suşun ikisi (% 8) H3N2 anti-serumlarıyla, 22’si (% 92) H1N1 antiserumu olan 

Anti-A/New Caledonia/20/99 ile inhibisyona uğramıştır. H3N2 suşlarının tam bir 
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antijenik profili çıkarılamamış, H1N1 suşlarıyla birlikte detaylı antijenik analiz 

için Londra İnfluenza Referans Merkezi’ne gönderilmiştir.  Bu merkezde yapılan 

analizde H1N1 suşlarınınn bizimde saptadığımız gibi A/New     Caledonia/20/99 

suşu ile bağlantılı olduğu bulunmuş; H3N2 suşlarının ise yeni referans suşu 

olan  A/Shantou/1219/2004 suşuyla benzer olduğu saptanmıştır. 2005-2006 

sezonu izole edilen İnfluenza A virus suşlarının ise diğer sezondan farklı olarak 

Caen Üniversitesi  Bölge Merkez Hastanesi, Moleküler Biyoloji ve Viroloji 

laboratuarından referans alınan İn-House PCR tekniği ile HA’nın H3 ve H1 ile 

NA’nın N1 ve N2 alttiplerinin tespiti yapılmıştır. PCR yöntemi ile 10 suşun 

tiplendirildiği çalışmada suşların tümünün H3N2 alttipine ait olduğu 

saptanmıştır. Ayrıca bu örnekler geçen sezonda olduğu gibi konfirmasyon ve 

detaylı antijenik tiplendirme için Londra İnfluenza Referans Merkezine 

gönderilmiş ve bu merkezde suşların tümü HAI tekniğinde kullanılan gelincik 

serumlarının hepsiyle düşük titrasyon vermiş ve kesin bir antijenik tiplendirme 

yapılamamıştır. 

2004-2005 kış sezonunda Avrupa’da çalışmamızda saptadığımızın 

aksine  İnfluenza A virus izolatlarının çoğu H3N2 alttipi olarak tespit edilmiştir. 

Bu sezonda izole edilen ve HAI ile antijenik tiplendirilmesi yapılan H1N1  alttipi 

suşlarının çoğu bizim çalışmamızda olduğu gibi A/New Caledonia/20/99 ile; 

H3N2 suşlarının çoğu ise 2004-2005 A/Fujian aşı suşundan farklı antijenik 

özellikler gösteren A/Wellington/1/2004 ve A/California/7/2004 suşları ile benzer 

bulunmuştur. Bizim çalışmamızda izole ettiğimiz H3N2 suşlarının bağlantılı 

bulunduğu A/Shantou/1219/2004 referans suşu A/Wellington/1/2004 suşuyla 

benzer antijenik özellik göstermektedir. Asya’da ise Avrupada olduğu gibi 

İnfluenza A/H3N2 suşu dominant virus olarak bulunmuştur. 2005-2006 

sezonunda ise  Avrupa’ da İnfluenza B suşlarının baskın olduğu (% 62) 

görülmüş, HA alttiplendirilmesi yapılabilen İnfluenza A suşlarında H3 (% 20) ve 

H1 (% 14) alttiplerinin benzer oranlarda dolaşımda olduğu tespit edilmiştir. 

Antijenik tiplendirilmesi yapılabilen suşların çoğunun ise A/New Caledonia/20/99 

(H1N1), A/California/7/2004 (H3N2), B/Malaysia/2506/2004 benzeri olduğu 

bildirilmiştir. Buna göre DSÖ kuzey yarımküre için A/New Caledonia/20/99 

(H1N1), B/Malaysia/2506/2004 ve A/Wisconsin/67/05 (H3N2) [sezon sonu elde 

edilen H3N2 izolatların A/California/7/2004 (H3N2)  aşı suşundan antijenik 
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olarak farklılık göstermesi yüzünden] benzeri suşların 2006-2007 aşı 

kombinasyonuna alınmasını önermiştir. 2005-2006 sezonunda Avrupada izole 

edilen H3 alttip suşlarının çoğu bizim çalışmamızda izole ettiğimiz H3N2 suşları 

gibi mevcut gelincik serumlarıyla HAI deneyinde  düşük titrasyon vermiş ve 

antijenik tiplendirmeleri yapılamamıştır. Bu durumun virusun reseptör bağlayan 

bölgesinde oluşan mutasyonlardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu sezonda 

Amerika‘da Avrupadan farklı olarak İnfluenza A /H3N2 virus suşları, Asya da ise 

daha çok  A/H1N1 ve B virusları  dolaşımda baskın olarak bulunmuştur (9, 63).  

Gerek hücre kültüründe izolasyon sonrası elde edilen izolatların gerekse 

direkt hasta materyellerinde HA ve NA glikoproteinlerinin PCR yöntemi ile 

tespitinin yapıldığı bir çok çalışma mevcuttur (3, 16, 50, 74). Daum ve ekibinin 

(23) yaptığı multipleks RT-PCR çalışmasında 2000-2001 sezonu esnasında 

elde edilen İnsan İnfluenza A/H1N1, H3N2 ve B virus izolatlarının tek basamak 

PCR ile ayrımı yapılmış ve 112 virus izolatının tümünde bu yöntemle tip ve alttip 

tespiti başarıyla gerçekleştirilebilmiştir. HA1 gen segmentinin hedeflendiği 

çalışmada oluşan PCR ürünlerinin analizinde H1 alttipi için 585 , H2 alttipi için 

402 ve B tipi için 290 bp olan bantlar değerlendirilmiştir. Bizim çalışmamızda 

HA’ların yanısıra NA alttiplerinin de tespiti yapılmış H1 için 611, H2 için 958, N1 

için 611, N2 için 298 bp uzunluğunda olan bantlar değerlendirilmeye alınmıştır. 

Ayrıca H1 ve N2 bp’lerinin benzer uzunlukta olmasından dolayı alttiplendirme 

için PCR multipleks olarak değil ayrı tüplerde gerçekleştirilmiş  ve ayrı jellerde 

yürütülmüştür.  

 PCR ile tiplendirmenin yapıldığı diğer bir çalışmada  İnfluenza A 

virusunun tüm genomu çoğaltıldıktan sonra bir otosekans cihazıyla DNA sekans 

analizi gerçekleştirilmiştir (13). Zhu ve ark.nın (107) çocuk hasta grubu ile 

yaptıkları araştırmada viral izolatların yanısıra direkt klinik örneklere iç ve dış 

primerlerin kullanıldığı nested RT–PCR uygulamışlardır. Daum’un (23) 

çalışmasında olduğu gibi HA1 gen bölgesinin hedeflendiği çalışmada 1996-2002 

sezonu esnasında Beijing bölgesinde İnfluenza A/H3  suşlarının antijenik 

driftlerin süregelen mutasyonlara neden olduğu özetlenmiştir. 

Stone ve ark. (97) İnfluenza A viruslarının farklı alttiplerinin tespiti için 

real time RT-PCR uygulamışlar ve HAI yöntemi ile tamamen aynı sonuçları 
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almışlardır. İnfluenza virusların moleküler yöntemler ile tip ve alttip tayinlerinin 

yapılmasına diğer bir çalışma, microarray DNA Flow-Thru Chip tekniği 

uygulamasıdır (50). Random (tüm genom) PCR ürünlerinin  kullanıldığı bu 

çalışmada H3N2 ve H1N2 alttiplerinin yanısıra H3N2 ve H5N1 alttiplerinin  

tespiti  de başarılı bir şekilde yapılmıştır.  Sengupta ve ark.‘da (89) İnfluenza 

virusun alttiplerinin identifikasyonu için oligonukleotide microarray hibridizasyon 

tekniğini uygulamışlar ve bu teknikle spesifik problarla virus tipinin ve HA 

alttiplerinin tespitinin yanısıra konak spesifitesininde belirlenebileceğini 

bildirmişlerdir. Çalışmada, NA problarının yeterince spesifik olmamasından 

dolayı NA alttiplerinin tespiti gerçekleştirilememiştir. 

Türkiye’de Midilli ve ark. (64) tarafından yapılan bir çalışmada 2004 

yılının Ocak, 2005 yılının Haziran ayları arasında  toplanan solunum 

örneklerinde RT-PCR ile HA1 bölgesi kısmi olarak çoğaltılmış daha sonra çift 

yönlü dizi analizi uygulanarak H1 ve H3 alttiplendirmesi yapılmıştır. 133 örneğin 

incelendiği bu çalışmada 47 İnfluenza A virusu saptanmış 2004 yılında H3, 

2005 yılında ise H3 ve H1 alttiplerinin dolaşımda olduğu saptanmıştır. 

Grip hastalığının tedavisi için başta nöraminidaz inhibitörleri olmak üzere 

antiviral ilaç tedavisi  bir çok ülkede uygulanmaktadır. Bu antiviraller ancak 

hastalığın erken evresinde (belirtilerin başlamasından sonra 36-48 saat içinde) 

başlanıldığında semptomların şiddetini azaltılmasında ve daha kısa sürede 

iyileşmenin sağlanmasında ciddi yarar sağlar. Son zamanlarda geliştirilen hızlı 

testlerin varlığına rağmen bu testlerin göreceli olarak pahalı olması, yoğun klinik 

ortamında uygulama olanağının her zaman bulunamaması ve testlerin yüksek 

yalancı pozitiflik oranına sahip olması yüzünden gribin hekimler tarafından klinik 

tanısı halen önemini korumaktadır (7, 36, 69). 

 Çalışmamızda İnfluenza virusun klinik sürveyansında klinik öntanıyı 

(vaka tanımı) değerlendirmek için her iki sezonda çeşitli semptomlar ve virus 

izolasyonu arasındaki ilişki incelenmiştir. 2004-2005 sezonunda İnfluenza virus 

açısından pozitif bulunan 55 vakanın 47’sinde (% 86) yüksek ateş, 45’inde 

öksürük (% 82), 39’unda (% 71) burun akıntısı, 30’unda (% 55) halsizlik, 

19’unda  başağrısı (% 35), 16’sında (% 29) kas ağrısı, üçünde kulak ağrısı (% 

5); 2005-2006 sezonunda ise 30 İnfluenza pozitif vakanın 20’sinde (% 67) 
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yüksek ateş, 30’unda öksürük (% 100), üçünde burun akıntısı (% 10), yedisinde 

(% 23) başağrısı görülmüştür.  

Çeşitli ülkelerde yapılan grip vaka tanımları incelendiğinde  oldukça farklı 

duyarlılık oranları elde edilmiş olduğu (% 43-85), ancak PPD’leri 

değerlendirildiğinde ülkelerin çoğunda benzer sonuçlar bulunduğu ve PPD’in 

genelde düşük saptandığı  (% 48-54) görülmüştür (69). Günümüzde grip 

hastalığının klinik tanısı halen standardize edilmediği için çeşitli ülkeler arasında 

farklı vaka tanımlarına rastlanmaktadır. Bu farklılık çeşitli sürveyans 

sistemlerinden elde edilen bulguların karşılaştırılmasını zorlaştırmaktadır. 

Ülkelerin vaka tanımı ile verilerinin karşılaştırıldığı bir çalışmada en duyarlı vaka 

tanımının ABD’de (% 85) yapıldığı, bunu Yeni Zelanda (% 67), İtalya (% 66), 

Kanada’nın (% 49) izlediği görülmüştür. Japonya’da ise en düşük vaka tanımı 

duyarlılığı saptanmasıyla birlikte (% 43) en yüksek pozitif prediktif değer (% 54) 

elde edilmiştir. Boivin ve ark.nın (7) yaptığı bir çalışmada ise ateşin tek başına 

önemli bir gösterge olmadığı özellikle yaşlılarda >38 °C ateş, halsizlik ve 

öksürük bileşenin grip için önemli klinik gösterge olduğu belirtilmiştir. Bununla 

ilgili diğer bir çalışmada ise 328 vaka incelenmiş ve İnfluenza virus saptanan 32 

vakada 38 °C veya daha düşük derecede ateş görüldüğü bildirilmiştir (7, 69). Bu 

çalışmada öksürük ve miyaljinin  viral izolasyon yapılan vakalarda yüksek 

prediktif değerinin olduğu vurgulanmıştır. Boivin ve Govaert ise (7, 36) yaptıkları 

incelemelerde İnfluenza virus pozitif vakalarda öksürüğün prediktif değerinin 

yüksek olduğunu belirtmiş, miyalji  için ise böyle bir saptama da 

bulunmamışlardır. 

Çalışmamızda İnfluenza virus pozitif bulunan vakalarda en sık 

karşılaşılan semptomların çocuk hastalarda yüksek ateş, öksürük, burun 

akıntısı, halsizlik olduğu, yetişkinlerde ise benzer klinik tabloların görüldüğü 

fakat burun akıntısına daha az rastlandığı saptanmıştır. Ayrıca semptomların 

tek tek duyarlılıkları ve özgüllükleri saptanmamış, yüksek ateş+ öksürük klinik 

kombinasyonun görüldüğü vakalar ile laboratuarda pozitif bulunan vakalar yaş 

gruplarına göre  karşılaştırılmıştır. Her iki sezonda yaş grupları arasında hasta 

sayısının farklı dağılımı söz konusu olduğundan farklı sonuçlar elde edilmiştir. 

2004-2005 sezonunda 0-4 ve 5-14 yaş arası hastalar ağırlıklı iken 2005-2006 
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sezonunda en fazla hasta sayısının 15-59 yaş grubunda olduğu görülmüştür. 

Buna göre birinci ve ikinci sezonda ateş+öksürük kombinasyonunun 0-4 yaş 

grubunda duyarlılığı % 64 ile % 100, özgüllüğü % 23.5 ile % 33.3, PPV’i % 51.6 

ile % 80, NPV’i ise % 16.6 ile % 54.4 ; 5-14 yaş grubunda duyarlılığı % 73 ile % 

66.6, özgüllüğü % 35.2 ile % 42.8, PPV’i % 67.9 ile % 66.6, NPV’i ise % 33.3 ile 

% 42.9 ; 15-59 yaş grubunda ise duyarlılığı % 66.6 ile % 47, özgüllüğü % 50 ile 

% 70, PPV’i % 22,5 ile % 72.5, NPV’i ise % 16.6 ile % 37.5 oranları arasında 

saptanmıştır. Her iki sezonda da en düşük özgüllüğe 0-4 yaş arasında 

rastlanmıştır (% 23.5 ve % 33.5). 

Çalışmamıza benzer bir inceleme Ruest ve ark. (87) tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada ateş+öksürük ile beş yaş altı çocuklarda 

duyarlılık % 63, özgüllük % 54, PPD % 48, NPD % 68; yetişkinlerde duyarlılık % 

94, özgüllük % 37, PPD % 41, NPD % 93 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar 

bizim çalışmamızda elde ettiğimizden oldukça farklılık göstermektedir. Zira bu 

çalışmasının aksine çalışmamızda ateş+öksürük kombinasyonu küçük 

çocuklarda erişkinlerden daha düşük özgüllüğe sahip bulunmuştur. Yine önceki 

çalışmada ateş+öksürük parametresinin duyarlılığı yetişkinlerde yüksek 

bulunmuş, bizim birinci sezon olguları incelendiğinde ise (ikinci sezonda küçük 

çocuk sayısı az olduğu için) çocuklarla yetişkinlerde benzer oranda 

saptanmıştır. Ayrıca Ruest’in  çalışmasında yetişkinlerde % 93 oranında 

saptanan NPD, bizim çalışmamızda diğer yaş gruplarından daha düşük oranda 

saptanmıştır (%16,6 ve %37,5) 

Çalışmamızda ayrıca İnfluenza virusu izolasyonlarının yaş gruplarına 

dağılımı incelenmiş ve 2004-2005 sezonunda en yüksek izolasyonun 0-4 (% 46) 

ve 5-14 yaş grubunda (% 48); 2005-2006 sezonunda ise en yüksek izolasyonun 

15-59 (% 57) yaş grubunda olduğu görülmüştür. Çalışmamızda 60 yaş üstü 

hasta bulunmadığı için bu yaş grubuna ait İnfluenza virus izolasyonu 

değerlendirilememiştir. 2004-2005 sezonunda İnfluenza A virus pozitif olguların 

ancak % 6’lık gibi küçük bir kısmının 15-59 yaş grubuna ait olmasının bu 

sezonda 15-59 yaş grubuna ait hasta sayısının diğer yaş gruplarına göre çok 

daha az olmasıyla ilintili olabileceği düşünülmüştür. Aynı durum %13 lük b ir 

oranla 2005-2006 sezonunda 0-4 yaş grubu için de söz konusudur. Bu durumda 
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çalışmamızda İnfluenza virus pozitif olguların yaş gruplarına göre tam olarak 

değerlendirilmesi yapılamamıştır. 2003-2004 sezonunda Türkiye çapında 

yapılan sürveyans çalışmasında en yüksek virus izolasyonun 15-59 yaş 

grubunda gerçekleştiği bildirilmiştir (70). İsveçte Ulusal İnfluenza Merkezinin  

bulgularına görede 2001-2002-2003-2004 sezonlarında laboratuarda pozitif 

bulunan olgular, sezona göre değişmekle birlikte en çok 16-64 yaş grubu 

arasında görülmektedir (58).  

Virus izolasyonu için solunum yolundan örnek alınması, virusla infekte  

hücrelerin toplanmasına imkan verecek şekilde yapılmalıdır. Bunun için en 

uygun örneklerin yüksek hücre içerikleri nedeniyle nazofarinks yıkama ve 

aspirat sıvılarının olmasıyla birlikte bu örneklerin alımı her zaman mümkün 

olmamaktadır. Bu yüzden solunum viruslarının aranmasında burun ve boğaz 

sürüntüsünün kullanımı yaygındır. Çalışmamızda her iki sezonda hastalardan 

85 burun sürüntüsü, 61 boğaz sürüntüsü ve dört nazofarinks aspirat sıvısı 

toplanmıştır. İnfluenza pozitifliği saptanan örnekler incelendiğinde 85 burun 

sürüntüsünün 49’unda (% 58), 61 boğaz sürüntüsünün ise 33’ünde (% 54) 

pozitiflik elde edildiği görülmüştür. Bu bulgulara göre her iki muayene örneğinde 

de benzer İnfluenza virus pozitifliği saptanmıştır. Nazal aspirat, nazofarinks ve 

boğaz sürüntüsü ile tükürük örneklerinin karşılaştırıldığı bir çalışmada  nazal 

aspirat ve nazofarinks sürüntüsü İnfluenza virusların tespitinde yüksek duyarlılık 

elde edilmesi için en uygun örnekler olarak saptanmıştır (19). 

 Son yıllarda moleküler tanı tekniklerinde çok büyük gelişmeler 

kaydedilmiştir. Moleküler yöntemlerin gelecekteki uygulama alanı epidemiyolojik 

ve klinik olarak benzer çok sayıda patojenin tek bir test ile saptanabildiği  ve 

karakterize edilebildiği multipleks tespit sistemlerin kullanımı olacaktır. Replike 

olmayan virusların tespiti ve çok düşük miktarda infeksiyöz virus içeren 

örneklerin incelenmesi açısından PCR teknikleri oldukça yararlı olmakla beraber 

antijen tespiti ile hücre kültüründen daha yüksek maliyet gerektirmektedir. Bu 

sorununun PCR’ın multipleks şeklinde uygulanması ile büyük ölçüde 

azaltılacağı düşünülmektedir (29). 

PCR yöntemlerinin çok duyarlı ve çok yönlü yöntemler olmalarıyla birlikte 

yoğun emek gerektiren  işlemler olduğu da göz ardı edilmemelidir. Bu yüzden 
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moleküler yöntemlerin daha yaygın kullanım alanı bulması, klinik 

laboratuarlarda rutin uygulanabilmesi otomasyona bağlıdır. Zira nükleik asit 

deneyleri genellikle birkaç etapta gerçekleştirilir ve her işlemde potansiyel hata 

kaynağı oluşabilir. İnsan hatası her basamakta meydana gelebilir. Bu durum, 

basamakların bazılarının ya da hepsinin otomotize edilmesiyle değiştirilebilir. 

Real time PCR yöntemleri büyük ölçüde bu olanağı sağlamaktadır (29). 

İnfluenza suşların antijenik drift ve şiftlere maruz kalan viruslar 

olmasından dolayı PCR ile yeni  İnfluenza virus suşlarının tespitinin yapılması 

için optimize edilmiş yeni primer setlerine ihtiyaç duyulabilir. Bu sadece referans 

laboratuarlarında değil tanı laboratuarlarında da önem verilmesi gereken bir 

parametredir. 

İnfluenza virus izolatlarının tespiti, karakterizasyonu ve yeni çıkan 

İnfluenza varyantlarının identifikasyonu  Dünya Sağlık Örgütü İnfluenza Global 

Sürveyans Ağı tarafından organize edilir. Referans ve aşı suşlarıyla dolaşımda 

olan İnfluenza virus suşlarının antijenik özelliklerinin karşılaştırılmasıyla elde 

edilen bilgiler İnfluenza virus aşı formulasyonları  için çok önemlidir. Bu nedenle 

iyi bir grip sürveyansı, İnfluenza virus suşlarının duyarlı yöntemlerle tespitine ve 

izolasyonuna bağlıdır. Moleküler tekniklerin İnfluenza virus infeksiyonlarının 

tanısı için klasik yöntemlere kıyasla daha hızlı ve duyarlı alternatif testler 

olmalarıyla birlikte referans laboratuarlarında antijenik karakterizasyon için virus 

izolasyonunun gerekliliği yüzünden klasik kültür yöntemlerinin yerini 

alamamaktadır. Bununla beraber  moleküler yöntemler İnfluenza virusların 

epidemiyolojik bilgisine katkıda bulunmaları açısından oldukça değerli 

yöntemlerdir (29, 68, 105). 

Bu çalışmada elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, PCR tekniklerinin 

İnfluenza virusunun tanısında hak ettiği yeri bulması için deney şartlarının 

optimize edilmesi gerektiği saptanmıştır. Buna göre PCR tekniklerinin duyarlılık 

ve özgüllüklerinin arttırılması için uygun primer ve probların kullanılması, real 

time PCR gibi duyarlılığı yüksek olan yöntemlerde ise yalancı pozitifliklerin 

önlenmesi için bazı ilave kalite kontrol ölçümlerinin yapılması ve gerektiğinde 

gerçek pozitif örneklerin saptanması için farklı laboratuar tekniklerinin paralel 

çalışılması gibi parametrelerin önemi ortaya çıkmıştır. Ayrıca antijenik 

özelliklerinin değerlendirilmesi için kültürde izolasyonu şart olan İnfluenza 
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virusların hücre kültür tekniği ile optimal duyarlılıkta izolasyonu ve tespiti için 

örneklerin uygun koşullarda alımı ve transportundan başlayarak, doğru hücre 

seçimi, virus titresinin yüksek eldesini sağlayan çeşitli işlemlerin uygulanması 

(ekim sonrası santrifüj uygulanması, TPCK-tripsin ilavesi ve negatif örneklerin 

tekrar ekilmesi), kültür sonrası identifikasyon için duyarlı yöntemlerinin seçilip 

uygulanması gibi bir dizi işlemin gerçekleştirilmesinin gerekliliği meydana 

konmuştur.  

 2003-2004 kış sezonundan itibaren İstanbul Tıp Fakültesi, Viroloji ve 

Temel İmmunoloji Bilim Dalı tarafından elde edilen Türkiye’ye ait İnfluenza virus 

laboratuar bulguları EuroGROG internet veritabanına işlenmektedir. EuroGROG 

kuruluşu Avrupadaki yıllık İnfluenza aktivitesini gözlemlemekte ve internet/basılı 

yayın üzerinden bülten hazırlayarak kuruluşa üye ülkelerden gelen sürveyans 

bulgularını sunmaktadır. Bu anlamda günümüzde Türkiye’de dolaşımda 

bulunan İnfluenza virus tiplerinin tayinini sağlayan tekniklerinin doğru seçimi ve 

uygulanması önem kazanmıştır. Çalışmamızda PCR ve HAI ile elde ettiğimiz 

altiplendirme ve antijenik tiplendirmeye ait bulgular İnfluenza virus suşlarının 

gönderildiği Londra İnfluenza Referans Merkezinde de konfirme edilmiştir. 

Böylece Türkiye’de ve diğer Avrupa ülkelerinde dolaşımda olan İnfluenza 

virusların karşılaştırılması yapılmış ve virusun epidemiyolojik özellikleri ortaya 

konmuştur.  
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