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AÇIKLAMALAR 
KOD 725TTT106 

ALAN  Tıbbi Laboratuvar 

DAL/MESLEK Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Mikolojik ve Virolojik Testler  

MODÜLÜN TANIMI  
Mikolojik ve virolojik testlerle ilgili bilgi ve becerilerin 

kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖNKOġUL  

YETERLĠK Mikolojik ve virolojik testler yapmak  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Uygun ortam sağlandığında, tekniğine uygun olarak 

mikolojik ve virolojik testleri yapabileceksiniz. 

 

Amaçlar  

1. Mikolojik testleri yapabileceksiniz. 

2. Virolojik testleri yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Laboratuvar ortamı, otoklav, etüv, benmari, 

santrifüj, güvenlik kabini, steril örnek kapları, taĢıma 

kapları, eküvyon, besi yeri içeren tüp, bek, mikro-

insineratör, distile su, serum fizyolojik, petri kutuları tüpler, 

özeler, pastör pipeti, enjektör, lam-lamel, bistüri, pens, 

cımbız sıvı vazelin, selobant, kurutma kâğıdı, saat camı vb. 

araç gereçler 

 

Ortam: Tıbbi mikrobiyoloji/viroloji laboratuvarı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ vb.) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir.  
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Doğada yaygın olarak bulunan mantarlar ve virüsler bakteriler gibi insanlarda önemli 

hastalıklara neden olur. Mantar hastalıklarının teĢhisi ve dolayısıyla tedavisinde mikolojik 

testlerin önemi büyüktür. 

 

Virüsler ise toprakta, havadaki tozlarda ve yapay besi yeri gibi cansız ortamlarda 

yaĢayamadıklarından ve üreyip geliĢmeleri için mutlaka canlı ortama ihtiyaç duyduklarından 

virüslerden ileri gelen bulaĢıcı hastalıkların çoğu doğrudan doğruya insandan insana ya da 

hayvandan hayvana bulaĢma ile olur. Üstelik içinde yaĢadığı konak hücreye zarar vermeden 

yalnızca virüsü yok etmek çok zor olduğundan, virüs hastalıklarının tedavisi de kolay 

değildir. Örneğin bakteriler üzerinde çok etkili olan antibiyotik ilaçlar virüsleri pek 

etkilemez. Ama çocuk felci, suçiçeği ve kızamık gibi bazı virüs hastalıklarını aĢıyla önlemek 

mümkündür. Virütik hastalıklarının teĢhis ve tedavisinde virolojik testlerle elde edilecek 

bilgiler çok önemlidir. 

 

Bu modülde kazandığınız yeterlikle mikolojik ve virolojik testlerle ilgili bilgi ve 

becerileri kazanacak dolayısıyla mantar ve virüs hastalıklarının teĢhisine ve doğru tedavi 

edilmesine katkı sağlayacaksınız. 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 
 

 

 

Bu faaliyette kazandığınız bilgilerle tekniğine uygun olarak mikolojik testleri 

yapabileceksiniz. 

 
 
 

 

 

 Mikrobiyoloji laboratuvarına giderek mikolojik testleri araĢtırınız.  

 Mikrobiyoloji laboratuvarına giderek mikolojik testlerin yapılıĢını izleyiniz. 

 

1. MĠKOLOJĠK TESTLER 
 

Mikroorganizma türlerinden biri olan mantarlar da bakteriler gibi insanlarda 

hastalıklara neden olur. Mantarların yaptığı hastalıklara mikoz adı verilir. 

 

1.1. Mantarlar (Funguslar) 
 

Funguslar, farklı özelliklere sahip ökaryotik organizmalardan oluĢmuĢ bir gruptur. Küf 

ve maya olmak üzere iki türü vardır. Küfler, miçelyum oluĢturan çok hücreli funguslardır. 

Mayalar ise tek hücrelidir ve miselyum oluĢturmaması ile karakterizedir. 

 

Resim 1.1: Mantarlar 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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1.2. Mantarların Sınıflandırılması 
 

1.2.1. Küfler 
 

Doğada hemen her yere yayılmıĢ olan filamentli (uzantılı) ve çok hücreli funguslardır. 

Küf hücreleri peĢ peĢe dizilerek hif adı verilen hücre iplikçiklerini (uzantılarını) oluĢturur. 

Hifler, çeĢitli dallanma ve budaklanmalar yaparak karmaĢık bir hif topluluğu oluĢturacak 

Ģekilde bir araya gelir. Bu hif topluluklarına miselyum (micellum) denir. Besi yeri yüzeyine 

temas edecek Ģekilde paralel olarak uzanan veya besi yeri içine giren hiflere vejatatif hif ya 

da beslenme hifi denir. Besi yerinin üstünde kalan ve çoğunlukla küflerin üreme organeli 

olan sporları taĢıyan hiflere ise förtil (fertile/reproductive) hif ya da hava hifi adı verilir. Bazı 

hiflerde septa denilen enine bölmeler bulunur. Böyle hiflere septalı, enine bölmelere 

ayrılmamıĢ düz hiflere ise septasız hif adı verilir. 

 

Resim 1.2: Küfler 

 

 Küflerin üremesi: Küfler genel olarak sporlarla çoğalır. Küf sporları ise eĢeyli 

ve eĢeysiz spor olarak ikiye ayrılır. Küflerin tanımlanması ve ayırımında, büyük 

ölçüde eĢeysiz sporlar ve bunlarla ilgili yapılar; sınıflandırılmasında ise daha 

çok eĢeyli sporlar ve bunlarla ilgili yapılar dikkate alınır. EĢeyli ve eĢeysiz küf 

sporları çeĢitlilik gösterir. 

 

 EĢeyli spor çeĢitleri; ascospor, zygospor, oöspor ve basidiospor’dur.  

 EĢeysiz spor çeĢitleri; sporangiospor ve konidium’dur. 

 

Bu sporlar zincir oluĢturacak Ģekilde peĢ peĢe dizilir. Bazı küfler, hifleri üzerinde özel 

bazı bölmeler oluĢturur (fragmentasyon). Bu bölmelerin her biri birer eĢeysiz spor olarak 

kabul edilir. Arthrospor ve klamidospor bu tür eĢeysiz sporların iki farklı çeĢididir. Bir küf 

kültüründen bu sporların tesadüfen bir öze ile alınması ve steril bir besi yerine aktarılması 

durumunda sporlar besi yerinde geliĢerek yeni bir küf kültürü oluĢturabilir. Septalı hiflere 

sahip bazı küfler, septaları ortadan ikiye bölünecek Ģekilde eĢeysiz olarak da üreyebilir. 

 



 

 6 

Mayalara özgü bir eĢeysiz üreme Ģekli olan tomurcuklanmaya bazı küflerde 

yaĢamlarının belirli dönemleri ve belirli ürüme koĢullarında rastlanabilir. Tomurcuklanmada 

hif ya da miselyum uçlarından veya kenarlarından dıĢa doğru bir çıkıntı oluĢur. Bu çıkıntı 

daha sonra geliĢerek tomurcuk Ģeklini alır. Tomurcuk Ģeklindeki bu yapıya blastospor adı 

verilir. 

 

ġekil 1.1: A) Konidiospor B) Blastospor C) Klamidiospor 

 

 Küflerin sınıflandırılması: Sınıflandırmada temel olarak eĢeyli sporlar ve bunlarla 

ilgili organeller dikkate alınır. Buna göre küfler 4 gruba ayrılır. 

 

 Phycomycetes sınıfı küfler: En ilkel küfler olup hifleri genellikle 

septasızdır. EĢeysiz üremelerini sporangiosporlarla, eĢeyli üremelerinde 

ise pek çoğunda olduğu gibi zygosporlarla veya öosporlarla gerçekleĢtirir. 

 Ascomycetes sınıfı küfler: ascospor adı verilen eĢeyli spor 

oluĢturmalarıyla karakterizedir. Bunun yanı sıra arthrospor, clamidospor 

veya konidiumlarıyla ya da ikiye bölünme Ģeklinde eĢeysiz olarak da 

üreyebilir. 

 Basidiomycetes sınıfı küfler: EĢeyli olarak basidium kesesi içinde 

oluĢan basidiosporlarla ya da eĢeysiz sporlarla üreyebilir.  

 Fungi imperfecti (Deuteromycetes) sınıfı küfler: Cinsel üreme varlığı 

saptanamayan küfler ve mayalar bu grupta yer alır. 

 

1.2.2. Mayalar 
 

Mayalar, tek hücreli ve genellikle yuvarlak, oval veya silindirik bir morfolojik yapıya 

sahiptir. Bir kısım maya ise limon ya da ĢiĢe Ģeklindedir. Her mayanın kendine özgü bir 

hücre morfolojisi vardır. Ancak saf bir maya kültüründe bile ürüme koĢullarına veya kültür 

yaĢına bağlı olarak  farklı Ģekil ve boyutlarda maya hücrelerine rastlanabilir. Maya hücreleri 

bakteri hücrelerinden iki ila on kat daha büyüktür. 
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 Mayaların sınıflandırılması: Mayalar, gerçek (true) ve yalancı (false) olarak 

iki grupta sınıflandırılabilir.  

 

 Gerçek (hakiki) mayalar askospor adı verilen cinsel sporlar oluĢturur ve 

bundan dolayı da ascomycetes sınıfı funguslar içinde incelenir. Buna 

karĢılık yalancı mayalar (yabani mayalar / wild yeast) deuteromycetes 

sınıfı içinde incelenir. 

 Yalancı mayaların tipik özelliği, tomurcuklanma Ģeklinde eĢeysiz 

üremeleridir. Candida ve torula gibi bazı yalancı maya cinsleri basit ya da 

geliĢmiĢ pseudomiselyum oluĢturmaları ile tanınır. 

 Deuteromycetes sınıfı içinde incelenen bazı mayalar ve bazı küfler 

dimorfik’tir. Dimorfik mayalar, ortam koĢullarına göre maya benzeri bir 

morfoloji (tek hücreli) ya da küf benzeri bir morfoloji (miselyum) 

gösterebilir. Bu özelliğe daha çok candida ve histopalasma türleri vb. gibi 

patojenik mayalarda rastlanır. Örneğin histopalasma capsulatum, 24
o
C’de 

inkübe edilirse küf formunda (miselyumlu), 37
o
C’de inkübe edilirse maya 

formunda (tek hücreli) geliĢir. Genel olarak zengin bir besi yeri, 37
o
C’de 

(vücut sıcaklığı) inkübasyon ve yüksek CO2 maya formundaki geliĢime 

yol açar.  

 Bazı mayalar (geotrichum cinsi) gerçek miselyum oluĢturma yeteneğine 

de sahiptir. Bu tip mayalara maya benzeri funguslar (yeast – like fungi) 

adı da verilir. Geotrichum cinsi mayalar bazı yazarlarca küfler, bazılarına 

göre ise mayalar içine dâhil edilmiĢtir. Bu mayalar deuteromycetes 

üyesidir ve arthrosporları ile eĢeysiz olarak ürer. 

 

 Mayaların üremesi: Tomurcuklanma ve ikiye bölünme yoluyla ya da 

arthrospor veya klamidosporlarıyla eĢeysiz olarak da üreyebilir.  

 

 Mayalardaki en tipik üreme Ģekli tomurcuklanmadır. Ana maya 

hücresinin bir tarafından dıĢarıya doğru yaptığı çıkıntıya tomurcuk adı 

verilir. Ana hücredeki çekirdek bölünmesini takiben çekirdeğin 

(kromozom) bir tanesi tomurcuğa geçer, diğeri ise ana hücrede kalır. 

Tomurcuk genel olarak geliĢimini tamamlayınca ana hücre ile iliĢkisini 

keser, daha sonra ana hücreden ayrılarak yeni bir maya hücresi hâline 

dönüĢür. Oval veya silindirik görünümlü mayalarda tomurcuk hücrenin 

veya uca yakın bir kısmında oluĢur. Pek çok mayanın oval veya silindirik 

olmasından dolayı bu tür tomurcuklanma Ģekline daha çok rastlanır. 

Limon Ģeklindeki mayalar sadece uç kısımlarından tomurcuk meydana 

getirebilir. Yuvarlak mayalarda ise hücrenin daha önce tomurcuk 

oluĢmamıĢ herhangi bir yerinden tomurcuklanma görülebilir. Diğer 

taraftan, bazı mayalarda bipolar tomurcuklanma meydana gelir. Bipolar 

tomurcuklanmada hücrenin iki ucunda aynı anda birer tomurcuk bulunur. 

Candida cinsinde bu tür tomurcuklanma olur. 
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 Mayalardaki diğer bir eĢeysiz üreme Ģekli ikiye bölünmedir. Ġkiye 

bölünme (fission) daha çok belirli bazı mayalar için geçerli bir eĢeysiz 

üreme Ģeklidir. Silindir Ģekilli maya cinsleri bu yolla ürer. Ġkiye 

bölünmede önce hücre uzamakta daha sonra hücre çeperi ve hücre 

membranı hücrenin ortasına yakın bir kısmından içeri doğru ilerleyerek 

hücreyi ikiye ayırır. Silindirik hücreler, bölünmeyi takiben birbirinden 

ayrılmazsa uzun bir hücre zinciri (basit pseudomiselyum) meydana gelir. 

Bu tip mayalar katı besi yerinde üretildiğinde peudomiselyumun 

ucundaki hücreler çoğunlukla koparak birbirinden ayrılır ve bireysel 

hücreler hâline geçer, bu hücrelere arthrospor adı verilir. 
 

 Bazı mayalar anda hem ikiye bölünme hem de tomurcuklanma Ģeklinde 

üreme yeteneğine sahiptir. Örneğin, candida cinsindeki bazı türlerde uzun 

silindirik maya hücreleri ikiye bölünme sonrası birbirinden ayrılmaz ve 

böylece hücre zincirleri Ģekline dönüĢür. Bu arada zinciri oluĢturan bazı 

hücrelerden yanlara doğru tomurcuklanmalar meydana gelerek dallanmıĢ 

pseudomiselyum görünümü oluĢur. Bu oluĢuma geliĢmiĢ 

pseudomiselyum adı verilir. Pseudomiselyum oluĢturma, mayaların 

tanımlanması ve ayırımında önemli bir özelliktir. 

 

Resim 1.3: Candida albicans'da ara, uç ve yan klamidosporlar 

 

 

Resim 1.4: Candida hiflerin ucunda tek tek dizilimi ve taĢıyıcı hücreler 
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1.3. Mantar Hastalıkları ve Tanısı 
 

Küfler, doğada ve florada yaygın olarak bulunan mantarlar olup kolonileri türe göre 

değiĢen görünüm ve renk gösterir. Mikroskobik elementleri olarak yine türe göre değiĢen 

bölmeli, bazen bölmesiz hifler, değiĢik diziliĢler gösteren sporlar görülür ve buna göre tanı 

konur. Ġnsanlarda çeĢitli yerleĢim gösteren fırsatçı enfeksiyonlar yapabilir. 

 

Ġnsanlarda hastalık yapabilen maya mantarlarına en tipik örnek candida ve 

pityrosporon furfur’dur. 

 

 Candidalar: Deri kıvrımlarında, genital deri ve mukozada ayrıca ağız mukozası 

florasında bulunan ve özellikle vücut direnci kırılmıĢ insanlarda çeĢitli derin ve 

yüzeyel candidoz adı verilen enfeksiyon oluĢturan maya mantarıdır.  

 

 Candidalar, genelde hif oluĢturmaz, yuvarlak ve oval, yer yer 

tomurcuklanma gösteren bir yapıya sahip olup kolay tanınır.  

 Candidalar, saburaud dextroz agarda (SDA) hem 37
o
C hem de oda 

ısısında ürer ve kirli beyaz, mat, maya kokulu koloni yapar. Organizmada 

aktif enfeksiyon etkeni olduğu zaman ve pirinç enfüzyon agar besi 

yerinde hücrelerin birkaç misli uzaması ile ortaya çıkan pseudo hif yapar.  

 

Resim 1.5: ÜretilmiĢ candida 

 

 Pityrosporon furfur: Gövde derisinde daha çok yaz aylarında belirginleĢen, 

kahverengi ve beyaz lekelerle seyreden, pityriasis versicolor yüzeyel deri 

hastalığının etkenidir. 

 

 Pityrosporon furfur’un kültürü zor yapılır. Hastalık bölgesinden alınan 

deri kazıntısının potasyum hidroksit veya lakto fenol pamuk mavisi ile 

hazırlanan preparatlarda, epitelyum hücrelerinin üzerinde ve arasında 

kalın duvarlı maya hücreleri kısa hiflerin görülmesi ile tanınır.  
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1.3.1. Mikolojik Örnek Alma 
 

Mikolojik incelemelerde, saçlı ve saçsız deride saçların dökülmesi veya 

dökülmemesiyle seyreden pullanmalı ve kabuklanmalı lezyonlar, tırnak içine fungusların 

yerleĢtiği lezyonlar ile BOS, cerahat vb. mantar kültürlerinden alınan örnekler kullanılır. 

 

 Mikolojik örnek alınırken dikkat edilecek hususlar 

 

 Mantar enfeksiyonlarının laboratuvar tanısında örnek uygun Ģekilde 

alınmalı, en kısa sürede ve steril koĢullarda laboratuvara gönderilmelidir.  

 Laboratuvar, klinik ön tanı konusunda bilgilendirilmelidir.  

 Laboratuvarda iĢlemler mümkün olduğunca çabuk yapılmalıdır. 

 Gönderilen örnek yeterli olmalıdır.  

 Örnek alındıktan sonra en fazla 4 saat içinde laboratuvara ulaĢtırılmalıdır. 

(> 4 sa soğukta saklama)  

 

 Mikolojik örneklerin alınması 

 

 Mikolojik örnekler alınırken önce lezyonun bulunduğu bölgenin üzeri 

(deri) % 70’lik alkol ile silinir ve ortamın kuruması beklenir. 

 Saçlı derideki lezyon üzerindeki kıllar: Köklerinden birkaç mm 

yukarıdan makasla kesilir. Bir cımbız ile kıllar çıkarılır ve steril bir saat 

camı veya petri kutusu içine bırakılır. Ayrıca lezyonun tabanı lansetle 

hafifçe kazınarak ayrılan pullar da aynı Ģekilde alınır. 

 Saçsız ve saçlı derideki lezyon: Lansetle kazınarak ayrılan pullar steril 

bir saat camı veya petri kutusu içine toplanır. 

 Tırnak: Alkol ile temizlendikten sonra ilk alınan kazıntı materyali atılır, 

daha sonra toplanan örnek steril bir kap içinde laboratuvara yollanır.  

 Nemli bölgelerden ve dıĢ kulak yolundan (mukozadan): Eküvyon ile 

sürüntü örneği alınır. Laboratuvara ulaĢtırılması zaman alacaksa transport 

besi yeri veya serum fizyolojik içine batırılır ve laboratuvara yollanır.  

 Saç: Wood lambası altında floresan veren ya da kırık görünümdeki saç 

kökünden koparılarak steril bir kap içinde laboratuvara yollanır.  

 Beyin omurilik sıvısı: Uygun koĢullarda alınan örnek (mümkünse en az 

2 ml), steril ve ağzı kapalı bir tüp içinde laboratuvara yollanır. 

 Vücut sıvıları (plevra, periton, eklem...): Steril ve ağzı kapalı tüpte 

veya heparin çekilmiĢ enjektöre alınarak laboratuvara yollanır 

(mümkünse en az 2 ml) . 

 Kan: Steril koĢullarda kan kültürü besi yerinin içine alınır ve 

laboratuvara yollanır. En az iki kan kültürü alınmalıdır. 

 Kemik iliği: Kan kültürü için kullanılan besi yerlerine veya heparin 

çekilmiĢ enjektöre alınarak laboratuvara yollanır. En az 0.5 ml aspirasyon 

materyali alınır. 

 Ġdrar: Uygun temizlik yapıldıktan sonra orta akım sabah idrarı steril ve 

ağzı kapalı tüp veya kap içine alınır ve laboratuvara yollanır.  
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 Doku: Serum fizyolojik, sıvı besi yeri ya da distile su içeren steril ve ağzı 

kapalı tüp veya kap içine alınarak laboratuvara yollanır. 

 Balgam: Tercihen sabah, steril ve ağzı kapaklı kap içine alınarak 

laboratuvara yollanır.  

 DıĢkı: Ağzı kapalı kap içinde laboratuvara yollanır. 

 

1.3.2. Mikolojik Direkt Preparat Hazırlama 
 

 Preparat hazırlanırken dikkat edilecek hususlar  
 

 Mikroskobik incelemelerde kullanılacak lam ve lameller çok iyi 

temizlenmiĢ olmalı, çizgili ve yağlı olmamalıdır.  

 Lamlar devamlı olarak, ağzı iyice kapatılmıĢ ve içinde % 96’lık alkol 

bulunan kaplarda muhafaza edilmelidir.  

 Lamlar, kullanılacağı zaman bir pensle tutularak çıkarılmalı, alkol 

kuruduktan sonra yağsız, tüysüz bir bezle iyice silinip alevde hafifçe 

ısıtılmalıdır.  

 Kolonilerden mikolojik örnek alırken çok yavaĢ hareket edilmeli ve 

orijinal morfolojilerini bozmamaya özen gösterilmelidir.  

 Örnek, koloniler oluĢtuktan sonra ve en iyisi olgunlaĢma döneminde iken 

ve koloninin çeĢitli yerlerinden alınmalıdır.  

 

 Araç gereçler 
 

 Kıl, deri tırnak gibi keratinize dokudan alınan örnekler 

 %10’lik KOH veya NaOH solüsyonu  

 Lam-lamel 

 Bistüri  

 Pens  

 Bek  

 Cımbız  

 Vazelin 

 

 Preparat hazırlama tekniği 

 

 Temiz bir lam üzerine bir miktar mikolojik örnek konur. 

 Örneğin üzerine bir damla %10’luk KOH veya NaOH solüsyonu 

damlatılır. 

 Temiz bir lamelle kapatılır. 

 Preparat küçük bir alevin üzerinde kaynatılmayacak Ģekilde ısıtılırken 

lamelin üzerine cımbızla hafifçe bastırılır. Bu sayede keratinize doku 

eriyip saydamlaĢırken bastırma ile de yayılma sağlanmıĢ olur. 

 Preparatın kurumasının önlenmesi için istenirse lamelin kenarları sıvı 

vazelin ile kapatılır. 
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1.3.3. Mikolojik Örneklerin Ekimini Yapma 
 

 Mantarlar, sabouraud dekstroz agar (SDA) besi yeri en çok olmak üzere, 

sabouraud agar ve çeĢitli özel ortamlarda üretilebilir.  

 Ekimi yapılacak kıl veya pul gibi örnekler besi yerinin içine batırılarak ekilir. 

 Genellikle 22°C'de (oda ısısında) bazen hem 22°C hem de 37°C'de (vücut 

ısısında) ekimi takiben 2-3 günden 7-10 güne kadar değiĢebilen sürelerde 

inkübe edilir. 

 Kültürün olumsuz kabul edilebilmesi için 3 hafta süre ile izlenmesi gerekir.  

 Kültürde oluĢan maya ya da küf kolonilerinin incelenmesi tanı açısından 

önemlidir. 

 

Resim 1.6: Tüm petri kutusunu kaplayan bir mantar kolonisi 

 

 

Resim 1.7: A bölümünde maya (candida) ve B bölümünde küf kolonileri 
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1.3.4. Mikolojik Preparatın Boyanması 
 

Mikolojik preparatların boyanması amacıyla gram boyama, çini mürekkebi ile 

boyama, laktofenol pamuk mavisi ve selobant-laktofenol pamuk mavisi yöntemi gibi çeĢitli 

boya yöntemleri kullanılır. 

 

1.3.4.1. Gram Boyama Yöntemi 
 

Tüm mantarlar gram pozitiftir. Gram boyası ile daha çok maya türü mantarlar 

incelenir. Hasta örneklerinden ya da kültürden hazırlanan, havada kurutulan ve alevde tespit 

edilen preparatlar gram boyama yöntemiyle boyanır. 

 

1.3.4.2. Laktofenol Pamuk Mavisi Yöntemi 
 

 Araç gereçler 
 

 Lam-lamel 

 Kurutma kâğıdı 

 Vazelin 

 Boya solüsyonu: 

 Laktik asit                    20 ml 

 Fenol kristal                   20 g 

 Gliserin                      40 ml 

 Saf su                        20 ml 

 Pamuk mavisi (poirrier mavisi) 0.075 g 

 Saf su, gliserin ve laktik asit karıĢtırılır. Hafif ateĢte ısıtılırken fenol 

kristalleri atılarak eritilir. Sonra boya atılır, o da eritilir. 

 %70’lik alkol 

 

 Boyama tekniği 
 

 Temiz bir lam üzerine bir damla alkol konur. Ġğne öze ile bir miktar 

kültür alınıp alkolün içinde ezilip dağıtılır. Alkolün fazlası uçurulur. 

 Örneğin üzerine bir damla boya damlatılır. 

 KarıĢım üzerine hava kabarcığı olmayacak Ģekilde temiz bir lamel 

kapatılır. 

 Kurutma kâğıdı bastırılarak boyanın taĢan kısımları emdirilir.  

 Kurumayı önlemek için lamelin kenarına vazelin sürülerek kapatılır. 

 Mikroskobik incelemede mantar elementleri açık mavi renkte görülür. 
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1.3.4.3. Selobant - Laktofenol Pamuk Mavisi Yöntemi 
 

 Araç gereçler 
 

 Selobant 

 Penset 

 Saat camı 

 Laktofenol pamuk mavisi boyası 

 Lam 

 

 Boyama tekniği 
 

 1.5 cm eninde selobanttan 3 cm’lik bir parça kesilir. 

 Bantın yapıĢkan yüzü alta gelecek Ģekilde bir pensetle tutularak mantar 

kolonisine yapıĢkan yüzü dokundurulur. 

 Bu Ģekilde tutulurken bir saat camı içindeki laktofenol pamuk mavisi 

boyasına bandırılır. 

 Temiz bir lama yapıĢtırılarak incelenir. 

 

1.3.4.4. Çini Mürekkebi ile Boyama Yöntemi 
 

Özellikle kapsüllü mantarlardan histoplasma capsulatum ve özellikle cryptococcus 

neoformans gibi mantarların incelenmesinde faydalanılır.  
 

 Araç gereçler 
 

 Lam – lamel 

 Çini mürekkebi  

 Kürdan 

 Vazelin 

 

 Boyama tekniği 
 

 Çok temiz bir lamın üzerine küçük bir damla BOS santrifüj çökeltisi, irin 

vb. mikolojik örnek ya da bir öze ile kültür süspansiyonu konur. 

 Örneğin yanına bir damla çini mürekkebi koyarak ikisi bir kürdanla 

karıĢtırılır. 

 KarıĢım kurutulmadan üzerine temiz bir lamel kapatılarak hafifçe 

bastırılır.  

 Lamelin kenarları kurumayı önlemek için vazelin sürülerek kapatılır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Mikolojik testleri yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

Yüzeyel mikoz örneği alma 

 Lezyon bölgesini %70’lik alkol ile 

temizleyiniz. 

 KiĢisel güvenlik önlemlerini alınız. 

 Alkolün uçmasını bekleyiniz.  

 Mikolojik kültür için petri kutusuna 

bistirü ile lezyondan kazıntı alınız. 

 Steril petri kutusuna bistirü ile lezyonu 

kanatmadan (deri, tırnak vb.) kazıntı 

alınız. 

 Direkt preparat için lama mikolojik 

örnek alınız. 
 

Mikolojik direkt preparat 

hazırlama 

 Temiz bir lam üzerine bir miktar 

mikolojik örnek koyunuz. 

 KiĢisel koruyucu güvenlik önlemlerini 

alınız. 

 Kazıntı örneğini dikkatlice alınız. 

 Örneğin üzerine bir damla %10’luk 

KOH solüsyonu damlatınız. 
 

 KarıĢım üzerine lamel yerleĢtiriniz.  

 Preparatı küçük bir alevin üzerinde 

kaynatılmayacak Ģekilde ısıtırken 

lamelin üzerine cımbızla hafifçe 

bastırınız. 

 Lamelin üzerinde keratinize doku eriyip 

saydamlaĢırken cımbızla hafifçe 

bastırarak yayılmayı sağlayınız. 

 Preparatın kurumasının önlenmesi için 

istenirse lamelin kenarlarını sıvı vazelin 

ile kapatınız. 

Mikolojik örneklerinin ekimini 

yapma 

 Kıl, pul gibi örnekleri besi yerinin içine 

batırarak ekim yapınız. 

 KiĢisel koruyucu güvenlik önlemlerini 

alınız. 

 Hem 22°C, hem de 37°C'de ekimi 

takiben 2-3 günden 7-10 güne kadar 

değiĢebilen sürelerde inkübe ediniz. 

 Ġnkübasyon derece ve sürelerine uyunuz. 

 Kültürün olumsuz kabul edilebilmesi 

için 3 hafta süre ile izleyiniz. 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Laktofenol pamuk mavisi boyası ile 

boyama 

 Temiz bir lam üzerine bir damla alkol 

damlatınız. 

 

 Kültürdeki Ģüpheli koloniden iğne öze 

ile bir miktar örnek alınız. 
 Özeyi steril etmeyi unutmayınız. 

 Örneği lam üzerindeki alkol içinde 

homojenize ederek lama yayınız. 
 Alkolün fazlasını uçurunuz. 

 Lam üzerine bir damla laktofenol 

pamuk mavisi boyası damlatarak 

lamelle kapatınız. 

 Lameli hava kabarcığı oluĢmayacak 

Ģekilde lam üzerine kapatınız. 

 Lamel kenarına taĢmıĢ fazla boyaları 

kurutma kâğıdıyla alınız. 
 

 Lamel kenarlarını vazelinle kapatınız.  Preparatın kurumasını önleyiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, funguslarla ilgili yanlıĢ bir ifadedir?        

A) Funguslar, farklı özelliklere sahip ökaryotik organizmalardan oluĢmuĢ bir gruptur. 

B) Küf ve maya olmak üzere iki türü vardır. 

C) Küfler, miçelyum oluĢturan çok hücreli funguslardır. 

D) Mayalar, miçelyum oluĢturan çok hücreli funguslardır. 
E) Mayalar tek hücrelidir ve miselyum oluĢturmaması ile karakterizedir. 

 

2. Küf hücrelerinin peĢ peĢe dizilmesi sonucu oluĢan hücre iplikçiklerine (uzantılarına) 

ne ad verilir?  

A) Miselyum          B) Hif          C) Flajella           D) Fimbria          E) Mitokondri 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, özellikle kapsüllü mantarlardan histoplasma capsulatum 

ve özellikle cryptococcus neoformans’ın incelenmesinde kullanılan boyama 

yöntemidir?  

A) Çini mürekkebi ile boyama yöntemi 

B) Laktofenol pamuk mavisi yöntemi 

C) Gram boyama yöntemi 

D) Selobant - laktofenol pamuk mavisi yöntemi 

E) Wright boyama yöntemi 

 

4. Gram boyama yöntemiyle mikolojik preparatın boyanması ile ilgili ifadelerden hangisi 

yanlıĢtır? 

A) Preparat hasta örneklerinden ya da kültürden hazırlanır.  

B) Preparat havada kurutulup alevde tespit edildikten sonra gram boyası ile boyanır. 

C) Tüm mantarlar gram negatiftir. 

D) Tüm mantarlar gram pozitiftir. 

E) Gram boyası ile daha çok maya türü mantarlar incelenir.  

 

5. AĢağıdakilerden hangisi mikolojik örneklerin çini mürekkebi ile boyanma 

özelliklerinden değildir? 

A) Çok temiz bir lamın üzerine küçük bir damla BOS santrifüj çökeltisi, irin vb. 

mikolojik örnek ya da bir öze ile kültür süspansiyonu konur. 

B) Örneğin yanına bir damla çini mürekkebi koyarak ikisi bir kürdanla karıĢtırılır. 

C) KarıĢım kurutulmadan üzerine temiz bir lamel kapatılarak hafifçe bastırılır.  

D) Lamelin kenarları kurumayı önlemek için oje ya da sıvı vazelin sürülerek kapatılır. 

E) Mikroskobik incelemede mantar elementleri açık mavi renkte görülür. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

Bu faaliyette kazandığınız bilgilerle tekniğine uygun olarak virolojik testleri 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Mikrobiyoloji/viroloji laboratuvarına giderek virolojik testleri araĢtırınız.  

 Mikrobiyoloj/viroloji laboratuvarına giderek virolojik testlerin yapılıĢını 

izleyiniz. 

 

2. VĠROLOJĠK TESTLER  
 

2.1. Virüsler 
 

Virüsler, gerçek anlamda stoplazma ve organele sahip olmadığından tam bir hücre 

yapısı göstermeyen, 10-450 milimikron boyutlarında, ancak elektron mikroskobu ile 

görülebilen en küçük mikroorganizma türüdür. Bir DNA veya RNA iplik ve bunu 

çevreleyen protein kılıftan ibarettir, hiçbir zaman hem DNA hem de RNA bir arada 

bulunmaz. DNA veya RNA virüsün kalıtım maddesi olup buna genom denir. 
Virüslerin üreyip geliĢebilmesi için mutlaka kendilerine uygun bir canlı hücreye 

gereksinimleri vardır. Örneğin, AIDS virüsü eritrositlerde, kızamık virüsü deri hücrelerinde 

çoğalır.  

 

Virüsler de bakteriler ve mantarlar gibi insanlarda hastalıklara neden olur. Virüslerin 

yaptığı hastalıklara virütik ya da viral hastalıklar denir. Virüsler, bir canlıdan baĢka bir 

canlıya kolayca taĢınabildikleri için virütik hastalıklar çok bulaĢıcıdır. Virüsler, çok küçük 

oldukları ve sık sık mutasyona uğrayarak değiĢmelerinden dolayı virütik hastalıklarla savaĢ 

güçtür. Virütik hastalıklara karĢı aĢılar geliĢtirilmiĢ olmakla beraber her aĢı belli virüse 

özgüdür. Virüsler, mutasyona uğramaları nedeniyle aĢı ertesi yıl etkinliğini kaybeder. 

Virüsler, hücre içi paraziti olduğundan ve enzim sistemine sahip olmadığından 

antibiyotiklerden etkilenmez. Bu nedenle grip gibi virütik hastalıklarda antibiyotik 

kullanılması gereksizdir; hastanın iyi beslenmesi, C vitamini içeren besin alması ve 

dinlenmesi gerekir. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Virüslerin çoğalması: Her virüs çeĢidi çoğunlukla vücudun belli bir kısmına 

girer ve belirli hücreler içinde çoğalabilir. Sarıhumma virüsleri karaciğerde; 

kuduz virüsleri beyinde ve omurilikte; çiçek, kızamık, siğil virüsleri ise deride 

çoğalır. Virüsler sadece hücre içinde faaliyet gösterdiklerinden hücreye zarar 

verir ve antibiyotiklerden etkilenmez. Belli bazı virüslerin bulaĢtığı hücreler, 

aynı tipten ikinci bir virüs enfeksiyonuna karĢı bağıĢıklık kazanır. Hücre, canlı 

veya sıcaklıktan öldürülmüĢ bir virüsle muamele edilince “interferon” denilen 

bir madde salgılar. Ġnterferon bazı hastalıklar için hücrelerde bağıĢıklık 

meydana getirir. Mesela kızamık, kabakulak ve kızıl gibi hastalıkları geçirenler, 

kolay kolay bu hastalığa yeniden yakalanmazlar. Vücudun ve virüslerin bu 

özelliğine dayanarak bazı virüs hastalıklarına karĢı aĢılar geliĢtirilmiĢtir. Çiçek, 

sarıhumma ve kuduz aĢıları belli baĢlı virütik aĢılardır. 
 

 Virüslerin üremesi: Virüsün canlılığını sürdürmek için bulunduğu canlıya 

konak canlı adı verilir. Virüs konak canlıya girdiğinde konak canlının DNA’sı 

virüsün hesabına çalıĢmaya baĢlar. Yani virüs girdiği canlıyı yönetimi altına 

alır. Artık konak canlı kendi eĢlenmesi yerine virüsün yönetici maddesini eĢler. 

Ribozomlarıyla virüsün proteinlerini sentezler. Konak canlıda sayısı hızla artar. 

Konak canlının hücre zarı parçalanarak virüsler açığa çıkar. Kendilerine yeni 

konak canlı ararlar. Eğer canlı bir hücre yoksa kristaller meydana getirir. 

Devamlı üreyen virüslere litik virüs denir. Bazı hâllerde virüs girdiği konak 

canlıya zarar vermeden kalabilir. Virüsün yönetici maddesi konak canlının 

yönetici maddesine yapıĢırsa konak canlı virüsün yönetimine girmez. Konak 

canlının yönetici maddesinin bir parçası hâline gelebilir. Virüs çoğalamadığı 

içinde konak canlıya zarar veremez. Böyle virüslere lizogenik virüs denir. 

Virüslerin nükleik asitlerinde mutasyonlar meydana gelebilir. Biyolojik açıdan 

en iyi incelenen virüsler bakteriyofaj’lardır. Bunlara bakteri yiyen virüsler de 

denir. Bir de kuyrukları vardır. Kuyruk bakteriye değdiğinde bakterinin o 

bölgesini eritir. Yönetici molekülü böylece bakteriye geçer. Lizogenik virüs ise 

bakteri kromozomuna yapıĢır, orada profajı oluĢturur (Girdiği bakterinin 

kromozomuna yapıĢarak üremeden kalabilen lizogenik virüs kromozomuna 

profaj denir.). 

 

2.2. Virüslerin Sınıflandırılması 
 

Virüsler, genetik yapılarında yer alan nükleik asit türüne göre DNA virüsleri ve RNA 

virüsleri olmak üzere iki gruba ayrılır. 

 

2.2.1. DNA Virüsleri 
 

Hücre yapılarında yönetici molekülü DNA olan virüslerdir. Hayvanlarda yaĢayan 

virüslerin çoğu DNA virüsüdür. Ayrıca bakterilerde yaĢayıp çoğalan virüsler yani 

bakteriyofajlar da DNA virüsüdür. 
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2.2.2. RNA Virüsleri 
 

Hücre yapılarında yönetici molekülü RNA olan virüslere RNA virüsleri denir. RNA 

virüsleri genel olarak çift iplikli RNA virüsleri, pozitif polariteli tek iplikli RNA virüsleri, 

negatif polariteli tek iplikli RNA virüsleri, ters transkripsiyon yapan RNA virüsleri olarak 

sınıflandırılır. 

 

2.3. Virolojik Örnek Alma 
 

Virolojik incelemelerde hastalığın yerleĢtiği bölgelere ve infeksiyonun karakterine 

göre değiĢmek üzere genellikle, kan, serum, BOS, idrar, nazofarenks/ boğaz sürüntüsü veya 

çalkantı suyu, balgam, pleura-periton sıvıları, genital sürüntü/kazıntı, akıntı, vesikül aspiratı, 

lezyon sürüntüsü, gaita, rektal sürüntü, biopsi ve otopsi maddeleri gibi örnekler ile çeĢitli 

sıvılara emdirilmiĢ eküvyonlar (svablar) kullanılır. 

 

 Virolojik örnek alınırken dikkat edilecek hususlar 

 

 Ġnceleme örnekleri, infeksiyonun erken dönemlerinde (baĢlangıcında); 

hastalık etkeninin en çok bulunacağı lezyonlu bölgelerden, mümkün 

olduğu kadar aseptik koĢullarda ve steril özel kaplar içine antimikrobial 

ve antifungal ajan eklenmiĢ vasat içeren özel taĢıma besi yerlerine yeterli 

miktarda alınarak hemen laboratuvara gönderilmelidir.  

 Klinisyen, virus izolasyonu için örnek göndermeden önce uygun hücre 

kültürlerinin temini ve hazırlanması için laboratuvarı haberdar etmelidir. 

 Virüsler sıcağa çok duyarlı oldukları için alınan örneklerin mümkünse 

hemen uygun koĢullarda laboratuvara ulaĢtırılarak çalıĢılması gerekir. 

 Mikrobiyolojik örnekler, bir fiksatif (tespit edici) madde içine 

alınmamalıdır.  

 Eküvyonlar, gerektiğinde taĢıyıcı özel sıvılar içine konarak gönderilebilir.  

 Kliniklerdeki görevliler laboratuvar çalıĢanlarını yönlendirmek ve 

bilgilendirmek için alınan örnekler hakkında kısa özlü açıklayıcı bilgileri 

içeren bir yazıyı da birlikte göndermelidir.  

 Örneklerin, infeksiyonun baĢlangıcında virus çoğalmasının en fazla 

olduğu, buna karĢın kanda antikorun yok veya çok az olduğu bir zamanda 

alınması izolasyon Ģansını artırır. 

 BozulmuĢ, bekletilmiĢ ve kontaminasyondan Ģüpheli örnekler asla 

kullanılmamalıdır.  

 

 Virolojik örnek alma tekniği 

 

 Virolojik örneklerin hastadan alınması tekniği bakteriyolojik 

incelemelerde olduğu gibidir. Lezyonlardan kazıyarak örnek alınması ve 

burun yıkantı sıvılarının alınması özellik gösterir. 
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 Virolojik örneklerin tam asepsiye uyularak alınması ve steril kaplarda 

gönderilmesi öncelikle uyulması gereken kuraldır. 

 Virolojik örneklerin taĢınmasında kullanılan ortamlarda ileride yapılacak 

ekimlerde doku kültürüne toksik etkisi olmayacak bir bazal karıĢım ve 

serum albumin veya jelatin gibi stabilize edici maddeler ve alınan 

inceleme örneğinde bulunabilecek bakterilerle mantarları inaktive eden 

antibiyotikler bulunur.  

 Örneğin alındığı eküvyon, taĢıma besi yerine daldırılır.  

 Eküvyon taĢıma besi yerinde çalkalanır. 

 Eküvyonun tüm içeriği, steril bir tüp ya da ĢiĢeye ağıza yakın iç 

kenarında bastırılarak burulmak suretiyle sıkılarak boĢaltılır. 

 ĠĢi biten eküvyonlar dezenfektan içeren atık toplama kabına atılır. 

 En iyi yöntem taĢıma besi yerlerinin vidalı kapaklı ĢiĢelerde (bijou ĢiĢesi) 

hazırlanması ve tahta saplı pamuklu eküvyonla örnek alınmasıdır. 

 Eküvyonun pamuklu kısmı ĢiĢe içinde kalabilecek noktadan kırılarak sapı 

atılır. 

 ġiĢenin vidalı kapağı sıkıca kapatılarak laboratuvara gönderilir. 

 

2.4. Virolojik Örnekleri Saklama ve Laboratuvara Gönderme 
 

 Örnek hemen gönderilemiyorsa kısa süre (1-2 gün) için +4
o
C’de, uzun süre için 

-20
o
C’de bekletilmelidir. 

 Hemen çalıĢılmayan örnekler dondurularak (-70° C ve üstü) saklanmalıdır. 

 Laboratuvara gönderilen örnekler oda ısısında tutulmamalıdır. 

 Laboratuvara gelen klinik örnekler hiç vakit geçirilmeden iĢleme tabi 

tutulmalıdır. 

 Eğer aradan kısa bir süre geçecekse ve laboratuvar henüz hazır değilse, örnekler 

buzdolabında (+4°C de) saklanabilir. 

 Eğer 2-4 gün gibi daha uzun bir süre geçecekse derin dondurucuya konabilir. 

Burada unutulmaması gereken nokta, örneklerin donması ve çözülmesi, 

antikorlarda titre kaybına ve virüslerde da inaktivasyonlara neden 

olabileceğidir. 

 Örneklerin kontamine olmasına, bozulmasına, dökülmesine ve etrafa 

bulaĢmasına asla meydan verilmemelidir. 

 

2.5. Virolojik TeĢhis Yöntemleri  
 

Virüsler, tüm dünyada yaygın olarak görülen ve çok çeĢitli klinik bulgularla seyreden 

enfeksiyonlara yol açar. Virüs yapısının diğer mikroorganizmalardan çok farklı oluĢu, bu 

enfeksiyonların laboratuvar tanısında da farklı yöntemlerin kullanılmasını gerektirir.  

 

Viral enfeksiyonların laboratuvar tanısı, klinik tanının yetersiz kaldığı durumlarda, 

benzer klinik bulgularla seyreden viral enfeksiyonların birbirinden ayırt edilmesinde, kronik 

enfeksiyonlarda hastalık prognozunun takibinde, anti-viral tedavi etkinliğinin izlenmesinde 

ve viral bir enfeksiyonun epidemiyolojik özelliklerinin belirlenmesinde önem taĢır. 
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Klinik tanı: Bazı viral hastalıklarda, hastalığa özgül klinik bulguların varlığı tanı için 

yeterli olabilir. Örn. kızamık enfeksiyonu için yanak içinde koplik lezyonlarının görülmesi, 

suçiçeğinde döküntülerin farklı safhalarının aynı anda görülmesi vb. Ayrıca hastalığın 

epidemiyolojik özellikleri de (hastanın yaĢı, hastalığın mevsimsel dağılımı, hastaların 

sosyoekonomik durumları) klinik tanıya yardımcıdır (Örn. kızamık, kızamıkçığın çocuk yaĢ 

grubunda; nezle, grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının sonbahar ve kıĢ mevsiminde 

görülmesi). Ancak birçok durumda klinik tanının, laboratuvar tanısı ile desteklenmesi 

gereklidir. 

 

Virüs enfeksiyonların mikrobiyolojik tanısı, ancak bu konuda uzmanlaĢmıĢ yeterli 

eğitimli eleman ve apareyleri bulunabilen laboratuvarlarda yapılabildiğinden ayrıca virüs 

enfeksiyonlarının tanısında kullanılan virüs izolasyonu yöntemlerinin sonuçlarının uzun 

zaman alması ve çoğu kez hastaların iyileĢmesi ya da ölmesinden sonra elde edilmeleri 

nedeniyle günlük çalıĢmalarda doğrudan virolojik tanı yöntemlerine baĢvurulur. Doğrudan 

virolojik tanıda inceleme örneklerinin histopatolojik ya da immünolojik yöntemlerle 

incelenmesinin büyük değeri vardır. Laboratuvar tanısının 2 temel uygulama amacı vardır. 

Bunlar: 
 

 Virüsün (kendisinin/ürünlerinin/ yapılarının) gösterilmesi 
 

 Klinik örnekten virusun izolasyonu: Hücre kültürleri, embriyonlu 

yumurta, deney hayvanları 

 Klinik örnekte viral antijenlerin gösterilmesi: 
Ġmmünofloresans/Floresan antikor testleri (IF, FAT), enzim 

immünoassay (ELISA) testi 

 Klinik örnekte viral nükleik asidin gösterilmesi: Hibridizasyon ve 

amplifikasyon yöntemleri 

 Klinik örnekte virüse ait inklüzyon cisimciğinin gösterilmesi: 
Histolojik boyalarla inceleme 

 Klinik örnekte viral partikülün gösterilmesi: Elektron mikroskobunda 

inceleme 

 

 Konakta (hasta serumunda) virusa özgül immün yanıtın (antikorların) 

gösterilmesi 
 

 Klasik serolojik testler: Kompleman birleĢmesi deneyi, 

hemaglütinasyon önlenim, hemadsorbsiyon önlenim, nötralizasyon 

testleri 

 Hızlı testler: ELISA, IFA testleri 

 

2.5.1. Direkt ve Hızlı Ġncelemeler Ġçin Hücreli Preparat Hazırlama 
 

BOS, idrar, periton sıvısı gibi sıvı örneklerin santrifüj edilmesi ya da eküvyonla alınıp 

taĢıma sıvısına konulan örneğin santrifüjlenmesiyle hücreler elde edilir.  
 

 Sıvı örneklerin alındığı eküvyonlar, taĢıma sıvısı içinde vorteksle iyice 

karıĢtırıldıktan sonra burulup sıkılarak atılır. 
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 Sıvılar 1000 devirde birkaç dakika santrifüj edilir. 

 Üstteki sıvı, virüs kültürleri için ekimlerde kullanılır. 

 Tüpün dibindeki çöküntü birkaç damla tamponlu sığır albuminli tuzlu su içinde 

süspanse edilir. 

 Süspansiyondan temiz lamlar üzerine preparatlar hazırlanır. 

 

2.5.2. Virolojik Örneğin Direkt Mikroskobik Ġncelemesi 
 

 Virolojik örneğin direkt elektron mikroskobunda incelenmesi 

 

 Kültürü yapılamayan ya da zor yapılan, tipik morfolojisi olan virüslerin 

incelenmesinde, çabuk tanı istenen durumlarda ve elektron mikroskobu 

bulunan laboratuvarlarda bu tür incelemeye baĢvurulur. 

 Bu yöntemle virolojik örnek özgül antikor içeren serumla karıĢtırılıp 

antijen+antikor bileĢiklerinin ve tipik morfolojisi olan virüslerin elektron 

mikroskobunda görülmesiyle 15 dakika içinde teĢhis konur. 

 

 Virolojik örneğin boyanarak ıĢık mikroskobunda incelenmesi 

 

 BOS, idrar, periton sıvısı gibi sıvı örnekler veya boğaz, burun, gaita gibi 

eküvyonda taĢıma besi yerine alınan örnek 4
O
C’de santrifüj edilir.  

 Üsteki sıvı doku kültürlerinde kullanılır. tüpün dibindeki çöküntüden bir 

damla serumlu tamponlu tuzlu su ile süspanse edilir.  

 Süspansiyondan bir damla temiz lam üzerine yayılır. 

 Virolojik örnek doku ise mikrotonda 7 mikrondan ince donmuĢ kesitler 

hazırlanır. Mikroton yoksa doku parçası bir pensetle tutularak yeni bir 

kesit yüzeyi hazırlanır. 

 Dokunun yüzeyi önce petri kutusunun kuru yüzeyine değdirilir.  

 Fazla suyu giderilir, sonra lam üzerine bastırılıp gezdirilerek yayma 

preparat hazırlanır.  

 Giemsa veya papanicolou boyasıyla boyanarak inklüzyon cisimcikleri ve 

sitolojik değiĢiklikler incelenir. 

 

2.5.3. Virolojik Örneğin Canlı Ortama Ekimi 
 

Virüsler, canlı hücreler içinde üreme zorunluluğundadır. Bu amaçla doku kültürleri, 

embriyonlu yumurta ve deney hayvanları kullanılır. 
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2.5.3.1. Hücre Kültürlerine (Doku Kültürleri) Ġnokülasyon  
 

Klinik örnekten virüsün izolasyonu, zaman alıcı ve zahmetli olmasına rağmen en 

özgül klasik yöntemdir. Bu amaçla, canlı dokular kullanılır ve en uygulanabilir olan hücre 

kültürleridir. Hücre kültürleri, hayvan (örn. tavĢan böbrek, maymun böbrek, fare kas dokusu, 

vb.) ya da insan (embriyonik akciğer ve böbrek, tümör dokuları) dokularından hazırlanır. Bu 

canlı dokular önce parçalanarak tek tek hücrelere ayrılır. Sonra çeĢitli tuzlar, tampon 

maddeleri, amino-asitler, vitaminler, dana veya at serumu içeren besleyici sıvılarda süspanse 

edilerek steril tüp veya ĢiĢelere konur. Bu hücre süspansüyonu 36° C’de bekletildiğinde 

hücreler kabın çeperine yapıĢarak ürer. Üreme sonucunda oluĢan yapıya hücre kültürü 

denir.  

 

Sağlam ve düzenli hücrelerden tüp ve ĢiĢelerde hazırlanan doku kültürlerine, virüs ya da 

virüs taĢıdığı düĢünülen vücut sıvı veya salgıları ekilerek üremelerin ortaya çıkaracağı 

değiĢiklikler incelenir. Virüslerin izole edilmesi, üretilmesi, aĢıların hazırlanması ve diğer 

virolojik çalıĢmalarda hücre kültürleri, embriyolu yumurtalardan daha fazla kullanılır. 

 

ġekil 2.1: Hücre kültüründe plak oluĢumunun Ģematik görünümü 

 

2.5.3.2. Embriyonlu Yumurtaya Ġnokülasyon 
 

Embriyonlu yumurtaya inokülasyonda üretilmek istenen virüs ve üreyeceği dokuya 

bağlı olarak çeĢitli ekim yöntemleri kullanılır. Virüsün özelliklerine göre değiĢmek üzere; 

 

 Korioallantoik membran üzerine; HSV-1, HSV -2, Çiçek virüsleri vs. 

 Korioallantoik keseye; influenzae, kabakulak virüsü vs.  

 Sarı keseye; kuduz, arbovirüsler vs. 

 Amnion kesesine; kabakulak virüsü inoküle edilir. 

 Bu bahsedilen 4 temel ekim yerinin dıĢında, embriyoların beynine ve kas içine 

de inokulasyon yapılabilir.  

 Bakteri virüsleri (bakteriyofaj) ve bitki virüsleri embriyolarda üremez.  



 

 25 

 

ġekil 2.2: Embriyonlu yumurtaya ekim yerlerinin görünümü 

 

2.5.3.3. Deney Hayvanlarına Ġnokülasyon 
 

Bazı virüsler embriyolu yumurtalarda veya doku kültürlerinde üremez veya çok zayıf 

ürer. Böyle durumlarda üretilecek virüslerin tür ve özelliklerine göre deney hayvanı seçilir. 

En çok tercih edilenler, fare, kobay, sıçan, hamster, tavĢan, maymun gibi deney 

hayvanlarıdır. 

   

Beyaz fare                    Keme (Rat) 

    

TavĢan                       Kobay 

Resim 2.1: Deney hayvanlarının görünümü 
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Ġnokülasyonlar, burun, beyin, periton, damar, kas, deri içi ve deri altına yapılır. 

Örneğin; genellikle sırt derisinden ekim yapılır. Önce deri traĢ edilir, sonra dezenfekte edilir 

ve ince uçlu iğne ile deri içine girilerek 0,1 cm
3 

virüs solüsyonu enjekte edilir. Bu yollarla 

verilen virolojik örneklerin hayvanlarda yaptığı patolojik hücre değiĢiklikleri ve oluĢan 

hastalık tablosu (ateĢ, felç, yangısal tepkimeler, hayvanın ölmesi gibi) incelenir. Hayvan 

öldükten sonra otopsi yapılarak inoküle edilen örneğin hayvanın organında yaptığı 

değiĢiklikler incelenir. 

  

ġekil 2.3: Deney hayvanının deri içine ekim görünümü 

 

2.5.4. Virolojik Örneğin Serolojik Yöntemle TeĢhisi 
 

Virüslerin serolojik yöntemle teĢhisinde; 

 

 ELISA,  

 Radyoımmunoassay (RAI), 

 Ġndirekt Immunofloresans (IFA),  

 Hemaglütinasyon önlenim,  

 Hemadsorbsiyon önlenim, 

 Nötralizasyon Testi,  

 Western Blot Testi,  

 Kompleman BirleĢmesi Deneyi (KBD), 

 Ġmmunohistokimyasal testler kullanılır.  

 

2.6. Virütik Hastalıklara Neden Olan Önemli DNA Virüsleri 
 

2.6.1. Adenovirüsler 
 

 70-90 nm boyutlarında, çift iplikli DNA, zarfsız ve kübik simetri Ģeklinde 

görünür.  

 pH 6-9 arasında oldukça dayanıklıdır. Eter ve antibiyotiklere dirençlidir. 

Dondurularak ve liyofilize edilerek saklanabilir. Isıya dayanıksızdır.  

 Adenovirüsler, üst solunum yolu enfeksiyonu, konjunktivit, hemorojik sistit ve 

gastroenterit gibi hastalıklara neden olur. BağıĢıklık bırakmaz. Ancak, sonraki 

enfeksiyonlar belirtisiz geçer. AĢısı vardır.  
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 TeĢhis yöntemleri 

 

 Ġnceleme örneğinde viral antijenin direkt tespiti: Viral antijen direkt 

olarak FAT ve ELISA ile teĢhis edilebilir.  

 Doku kültürü: Virüs, insan doku hücre kültürlerinde tipik stopatojenik 

etki göstererek (üzüm salkımı gibi küme oluĢturarak) ürer. 

 Seroloji: Kompleman birleĢmesi reaksiyonu (KBR), nötralizasyon ve 

hemaglütinasyon önlenim (HAÖ) testleri yapılır. 

 

Resim 2.2: Adenovirüs 

 

2.6.2. Herpes Virüsler 
 

 100-200 nm boyutlarında, çift iplikli, zarflı, DNA virüsleridir. Poks 

virüslerinden sonra boyut olarak ikinci sırayı alır.  
 

 Ġnsanlar için en patojen olan herpes virüs türleri  

 Herpes simplex tip 1 (HSV-1)  

 Herpes simplex tip 2 (HSV-2) 

 Varicella zoster virüsü (VZV)  

 Epstein-Bar virüsü (EBV) 

 Cytomegalo virüs (CMV) 
 

 Bütün herpes virüsler, morfolojik olarak birbirine benzer. Antijenik 

benzerlikleri olmamakla birlikte HSV-1 ve HSV-2’de ortak antijen bulunur.  
 

 Herpes virüsler, onkojenik özellik taĢır. HSV-1 dudak kanseri, HSV-2 serviks 

kanseri, EBV nazofarenks kanseri ve burkitt lenfoma ile iliĢkilidir. VZV ve 

CMV ise onkojenik değildir. 
 

 Tüm herpes virüsler, primer enfeksiyondan sonra latent enfeksiyon yapar. 

Zaman zaman aktif hâle geçerek hastalık oluĢturur. 
 

 Herpes simplex tip 1: Tükürükle bulaĢır. Veziküllerle seyreden enfeksiyonlar 

daha çok yüzde görülür. Primer enfeksiyonların çoğu çocuklarda ve genellikle 

jinjivit, stomatit gibi ağız içi lezyonlar Ģeklinde görülür. Stres, hormonal 

değiĢikler, ultraviyole ıĢığı, bazı antimetabolik ilaçlar virüsü aktive ederek 

dudakta uçuk, parmakta dolama, ensefalit, konjunktivit ve keratit gibi nüks 

enfeksiyonlarına neden olur. 
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Resim 2.3: Herpes simplex tip 1 

 

 Herpes simplex tip 2: Cinsel temasla bulaĢır. Erkek ve kadınların genital 

bölgesinde veziküler lezyonlar oluĢturur. Virüs vücuda giriĢ noktasındaki deri 

ve mukozada çoğalarak nöron boyunca yukarı tırmanıp duyusal ganglion 

hücrelerinde latent kalır. Latent dönemdeki virüs gün ıĢığı, hormonal 

değiĢiklikler, travma, bunalım ve ateĢ gibi çeĢitli etkenlerle aktif hâle geçebilir. 

Bu durumda nörondan aĢağıya doğru inerek deride ürer ve veziküler lezyonlara 

neden olur. Vezikül yırtıldığında virüs serbest kalarak baĢkalarına bulaĢır. Hasta 

anneden yeni doğan çocuğa geçebilir. Neonatal herpes, genital herpes ve 

menenjit gibi enfeksiyonlara neden olur.  

 

Resim 2.4: Herpes simplex tip 2 

 

 Herpes simplex tip 1 ve tip 2 virüsleri: Tam bir bağıĢıklık bırakmaz. 

 Herpes simplex tip 1 ve tip 2’de virüs izolasyonu: Veziküler sıvı, deri 

sürüntüsü, salya, konjunktival sıvı, korneal sürüntü, genital sürüntü ve beyin 

biyopsisi gibi örnekler kullanılır.  

 Herpes simplex tip 1 ve tip 2 virüslerinin teĢhis yöntemleri 

 Tzanck yayması: Vezikül tabanından alınan örnek, temiz bir lama 

yayılır. Giemsa ile bulunur. Çok çekirdekli, çekirdek içi inklüzyonlu dev 

hücrelerin görülmesi ile teĢhis konur. 

 Doku kültürü: En önemli teĢhis yöntemidir. Hasta örneğindeki virüs, 

doku kültüründe üretilerek tipik stopatik etkinin görülmesinden sonra 

nötralizasyon testi ile tiplendirilir. 

 Seroloji: KBR, primer enfeksiyonların tespit edilmesinde faydalıdır. 

Ayrıca ELISA ile IgG ve IgM antikorları tespit edilir.  
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Resim 2.5: Herpes simplex virüsü 

 

 Varicella zoster virüsü (VZV): Yapı ve morfolojik olarak diğer herpes 

virüsleri ile aynı özelliği taĢır. Antijenik yapı bakımından farklılık gösterir. Bir 

tek serotipi vardır. Hücre kültürlerinde çok yavaĢ ürer. VZV ile oluĢan primer 

hastalık suçiçeğidir, daha sonra zona geliĢir. Zona, suçiçeği virüsünün 

(VZV’nin) ganglion hücrelerinde latent dönemde bulunan Ģeklinin 

reaktivasyonu ile oluĢan nüks biçimidir. Zona’da ağrılı veziküler deri lezyonları 

görülür. Suçiçeği bir kez geçirilir, ömür boyu bağıĢıklık bırakır. Zona genellikle 

bir kez geçirilir, bağıĢıklık bırakmaz. BağıĢıklık sisteminin yavaĢlamasına bağlı, 

yaĢ ilerlemesiyle birlikte zona görülme sıklığı artar. Ayrıca immün baskılanma 

tedavisi alan hastalar ve AIDS’de zona sık görülür. TeĢhis için klinik tabloya 

bakmak yeterlidir. Ayrıca teĢhis için test yapmaya gerek yoktur. 

 

Resim 2.6: Varicella zoster virüsü 

 

 Epstein-bar virüsü (EBV): Yapı ve morfolojik olarak diğer herpes virüsleri ile 

aynı özelliği taĢır. Ancak, antijenik olarak farklılık gösterir. En önemli antijeni 

viral kapsid antijenidir. (VCA) ayrıca çekirdek antijeni (EBNA) bulunur. EBV 

infesiyöz mononükleos hastalığının etkenidir.  

 

Resim 2.7: Epstein-bar virüsü 
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 Epstein-Bar virüsünün teĢhis yöntemleri 

 Seroloji: Serolojik teĢhis için paul-bunnel testi yapılır. Genellikle 

hastalığın 2. haftasında, pozitif olduğundan erken teĢhiste kullanılır. 

Heterofil antikorları ölçen bir tüp testidir. 1/56 titrenin üstü pozitif kabul 

edilir.  

 Hematoloji: Periferik kanda atipik lenfositlerin arandığı hematolojik 

testler yapılır.  

 

 Cytomegalo virüs (CMV): Yapı ve morfolojik olarak diğer herpes virüsleri ile 

aynı özelliği taĢır, antijenik yapı bakımından farklılık gösterir. Bir tek serotipi 

vardır. Dev hücreler oluĢtuğu için bu virüse sitomegalo adı verilmiĢtir. CMV, 

sitomegalik inklüzyon hastalığının etkenidir. Nadiren primer enfeksiyon olarak 

pnömoni ve hepatit oluĢturabilir. Anne karnında, çoçuğa geçerek çeĢitli 

anomalilere neden olur.  

 

Resim 2.8: Cytomegalo virüs 

 

 Cytomegalo virüs izolasyonu: Ġdrar, kan veya akciğer biyopsisi alınır. 
 

 Cytomegalo virüsün teĢhis yöntemleri 

 Doku kültürü: Ġnceleme örneği, insan embriyosu akciğer fibroblast 

hücrelerine ekilir. CMV, hücre kültürlerinde fokal dejenerasyon ve dev 

hücre yaparak ürer.  

 Seroloji: ELISA testi ile özgün IgM antikorları taspit edilir. Özellikle 

konjenital enfeksiyonda yeni doğanda özgün IgM antikorlarının 

gösterilmesiyle kesin teĢhis konur. 

 

2.6.3. Hepadna Virüs (Hepatit B Virüsü-HBV) 
 

 DNA içeren tek hepatit virüsüdür. 42 nm boyutlarında %70 çift iplikli, %30 tek 

iplikli, dairesel yapıda DNA’lı ve zarflı bir virüstür.  

 HBV, dıĢ ortam Ģartlarına Hepatit A virüsünden daha dayanıklıdır. -20
o
C’de 20 

yıldan fazla canlılığını korur. Otoklavda 20, ultraviyole ıĢını ile 1, klorla 30 

dakikada ölür. 
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 Antijenik yapısı: Hepatit B virüsünün teĢhisinde de önem taĢıyan üç çeĢit 

antijeni ve bu antijenlere karĢı oluĢan antikorları vardır. 

 HBs Ag: Hepatit B’nin yüzeysel antijenidir. Bu antijenin tespit edilmesi 

aktif enfeksiyonu gösterir. HBs Ag hastalığın inkübasyon döneminde 

serumda ortaya çıkar. Akut dönemde ölçülebilir düzeye ulaĢır. ĠyileĢme 

döneminde ölçülemeyecek düzeye iner. Hastaların büyük bir kısmında 

virüs kaybolduktan bir süre sonra Anti HBs geliĢir ve ömür boyu kalır.  

 HBc Ag: Hepatit B’nin çekirdek antijenidir. Anti HBc antikoru akut veya 

geçirilmiĢ HBV enfeksiyonunu gösterir. AĢısı yapılmıĢ kiĢilerde 

bulunmaz. 

 HBe Ag: Hepatit B’nin çekirdek antijenlerindendir. Hastalığın 

inkübasyon döneminde serumda belirlenir, prodromal ve erken dönem 

boyunca varlığını sürdürür. HBe Ag’nin varlığı ciddi anlamda bulaĢıcılığı 

gösterir. Antijene karĢı oluĢan anti HBe antikoru bulaĢtırıcılığın düĢük 

olduğunu gösterir. 

 

 Hepatit B virüsü: Hepatit B hastalığının etkenidir. Hepatit B’nin aĢısı vardır.  

    

Resim 2.9: Hepadna virüs 

 

 TeĢhis yöntemleri 

 Seroloji: HBV antijen ve antikorları ELISA veya RIA testleri ile 

araĢtırılır. HBs Ag ve anti HBc IgM antikorlarının tespiti ile kesin teĢhis 

konur. HBs Ag (-) olan kiĢilerde HBc IgM antikorların tespit edilmesi 

yakın zamanda geçirilmiĢ HBV enfeksiyonunu gösterir. HBs Ag’nin 6 

aydan daha uzun süre kanda tespit edilmesi kronik HBV enfeksiyonunu 

veya taĢıyıcılığı gösterir. Kronik portörlerde HBe Ag’nin varlığı kronik 

aktif hepatit enfeksiyonunu gösterir. 
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2.6.4. Onkojen DNA Virüsleri  
 

 Papovavirüsler: 45-55 nm boyutlarında çift iplikli, dairesel yapıda DNA’lı ve 

zarfsız onkojen virüslerdir. Kötü huylu siğillerin etkenidir.  

 

Resim 2.10: Papovavirüs 

 

 Parvovirüsler: 22 nm boyutlarında tek iplikli, çizgisel yapıda DNA’lı ve 

zarfsız onkojen virüslerdir. Sindirim sistemi hastalıklarına neden olur. 

 

Resim 2.11: Parvovirüs 

 

 Poxvirüsler; 225-300 nm boyutlarında, tek iplikli, çizgisel yapıda DNA’lı ve 

zarfsız onkojen virüslerdir. Çiçek hastalığına neden olur. 

 

Resim 2.12: Poxvirüs 

 

2.7. Virütik Hastalıklara Neden Olan Önemli RNA Virüsleri 
 

2.7.1. Polio Virüsü 
 

 20-27 nm boyutlarında, tek iplikli, zarfsız, entero virüs grubuna dâhil bir RNA 

virüsüdür.  
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 Virüs, dıĢkı içinde iken sulu ortamlarda 50-55
O
C’de ısıtılırsa 30 dakikada 

etkisiz hâle gelir. Etere dayanıklıdır. Ultraviyole ıĢını ve kurutma ile inaktive 

hâle gelir.  

 Antijenik yapısı: Virüsün tip 1, tip 2, tip 3 olmak üzere 3 antijenik tipi vardır. 

Her tip için komleman birleĢtiren antikorları vardır. 

 Polio virüsü: Poliomyelit (çocuk felci / omuriliğin gri cevher iltihabı) 

hastalığının etkenidir. Tip 1 en fazla, tip 2 daha az, tip 3 seyrek olarak paralizi 

yapar. Paralitik enfeksiyonların çoğu tip 1 ile oluĢturulur. Polio virüsüne karĢı 

salk ve sabin aĢısı olmak üzere iki tür aĢı uygulanılır. Salk aĢısı, ölü (inaktive 

edilmiĢ) aĢıdır. Koruyuculuk düzeyi düĢüktür. Sabin aĢısı ise canlı (atenüe) 

aĢıdır. Koruyuculuk düzeyi yüksektir. 

 TeĢhis yöntemleri: Ġnceleme örneği orofarinks, dıĢkı, kan veya BOS'tan izole 

edilir.  

 Seroloji: Nötralizasyon ve kompleman birleĢme deneyleri yapılır. 

 Doku kültürü: Ġnceleme örneğinden doku kültürü yapılır.  

   
Resim 2.13: Polio virüsü 

 

2.7.2. Hepatit Virüsleri 
 

Hepatit virüslerinden A, C, D, E, G türleri, RNA virüslerindendir. 
 

 Hepatit A virüsü (HAV) 
 

 20-30 nm boyutlarında tek iplikli, zarfsız RNA virüsüdür. Tek bir 

serolojik tipi vardır.  

 Zarfsız olduğu için etere, asitlere, kimyasal dezenfektanlara ve ısıya 

(56
o
C’de 30 dakika) oldukça dayanıklıdır. Otoklavda 120

o
C’de 20 

dakikada; suda 1 saat kaynatılarak ya da kuru ısıyla pastör fırınında 

180
o
C’de 1 saatte yok edilir. Soğuğa dayanıklıdır, dondurularak uzun 

süre canlı kalabilir.  

 Antijenik yapısı: Hepatit A virüsünün antijenine karĢı iki tür antikor 

oluĢur. 

o Anti HAV IgM: HAV ile oluĢan akut enfeksiyonu gösteren 

antikorlardır. Kısa sürede kaybolur. 

o Anti HAV IgG: IgM’den 0-12 gün sonra oluĢur. GeçirilmiĢ 

enfeksiyonu gösterir. HAV’a karĢı ömür boyu varlığını sürdüren 

antikorlardır.  
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 Hepatit A virüsü: Hepatit A hastalığının etkenidir. AĢısı vardır.  

 TeĢhis yöntemleri 

o Seroloji: ELISA ve RIA testleri ile virüs antijeni ve antikorları 

kanda tespit edilerek teĢhis konur. 

  

Resim 2.14: Hepatit A virüsü 

 

 Hepatit C virüsü (HCV) 

 

 30-60 nm boyutlarında, tek iplikli, zarflı RNA virüsüdür. Çok sayıda serotipi 

vardır.  

 Antijenik yapısı: HCV’ye karĢı anti HCV antikoru oluĢur kanda bulunması 

geçirilmiĢ veya geçirilmekte olan HCV enfeksiyonunu gösterir.  

 Hepatit C virüsü: Hepatit C hastalığının etkenidir. Hepatit C kronikleĢebilir. 

AĢısı yoktur. HCV enfeksiyonlarında hepatosellüler karsinom riski artar.  

 TeĢhis yöntemleri 

o Seroloji: Sentetik olarak üreten HCV antijenleriyle hastalarda 

virüsün antikorları özel ELISA yöntemleriyle saptanabilir.  

  

Resim 2.15: Hepatit C virüsü 

 

 Hepatit D virüsü (HDV/delta virüsü)  

 

 35 nm boyutlarında, tek iplikli, zarflı RNA virüsüdür. Hepatit B virüsü ile 

birlikte bulunan ve ona bağlı çoğalabilen yapısı eksik bir virüstür.  

 HDV’nin ortaya çıkması için kiĢinin ya aktif hepatit B olması veya HBs 

Ag taĢıyıcısı (portörü) ya da kronik hepatit B olması gerekir. HDV’nin 

aktivite gösterebilmesi HBV’nin kılıfını oluĢturan HBs antijenine 

bağımlıdır. Eğer bir kiĢide HBs Ag negatif ise kiĢi hepatit D türüne 

yakalanmaz.  
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 Antijenik yapısı: HDV-Ag (delta antijeni) sadece akut delta 

enfeksiyonunun erken döneminde serumda bulunur. Ġki tür antikoru 

vardır. 

o Anti HDV: Var olan veya geçirilmiĢ enfeksiyonu gösterir. 

o Anti HDV IgM: Aktif akut veya kronik enfeksiyonu gösteren 

antikorlardır.  
 

 Hepatit D virüsü: Hepatit D hastalığının etkenidir. Virüsün karaciğerde 

nekroz ve iltihap geliĢtirmesi sonucu hastalık kronikleĢebilir. Hepatit B 

ile bulunması enfeksiyonun seyrini ağırlaĢtırır. Profilaksi (korunma) 

Hepatit B’nin önlenmesiyle sağlanır. 

  

Resim 2.16: Hepatit D virüsü 

 

 TeĢhis yöntemleri 

o Seroloji: Kanda ELISA testiyle delta antijeni veya antijene karĢı 

geliĢmiĢ antikorların tespitiyle teĢhis edilir.  

 

 Hepatit E virüsü (HEV) 

 

 32-34 nm boyutlarında, tek iplikli, zarfsız RNA virüsüdür. 

 Antijenik yapısı: Hepatit E virüs antijenin iki tür antikoru vardır. 

o Anti HEV: HEV’e karĢı oluĢan ve ömür boyu varlığını sürdüren 

antikorlardır. 

o Anti HDV IgM: Aktif akut veya son zamanlarda geçirilmiĢ HEV 

enfeksiyonunu gösteren antikorlardır.  
 

 Hepatit E virüsü: Hepatit E hastalığının etkenidir. AĢısı yoktur. Hastalık 

kronikleĢmez. Tam iyileĢme olur. TaĢıyıcılık sözkonusu değildir. 

Hamilelerde ölü doğum ve düĢüğe neden olur. Onkojenik etkisi yoktur. 
 

 TeĢhis yöntemleri 

o Seroloji: ELISA yöntemiyle anti HEV antikorlarının kanda tespit 

edilmesiyle teĢhis edilir.  
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Resim 2.17: Hepatit E virüsü 

 

 Hepatit G virüsü (HGV) 

 

 Yeni keĢfedilen hepatit virüslerindendir.  

 Zarflı RNA virusudur. 

 Genelde asemptomatiktir. 

 Hafif karaciğer enzim yüksekliği ile seyreden hepatit yapabilir. viremisi 

13-17 yıl kadar devam eder. 

 

Resim 2.18: Hepatit G virüsü 

 

2.8.3. Kızamık Virüsü 
 

 120-150 nm boyutlarında, tek iplikli, zarflı, RNA virüsüdür. 

 Antijenik yapısı: Bir tek antijenik tipi vardır. Kızamık antijeni enfekte hücreler 

içinde tespit edilmiĢtir. Antijenleri kompleman birleĢmesi deneyi ile de tespit 

edilebilir. 

 Kızamık virüsü: Kızamık hastalığının etkenidir. Hastalık bir kez geçirilmekle 

ömür boyu bağıĢıklık bırakır. Virüse karĢı canlı atenüe aĢı kullanılır. Kızamık, 

kızamıkçık, kabakulak olarak üçlü aĢı (MMR) Ģeklinde uygulanır. 
 

 TeĢhis yöntemleri: Genellikle klinik belirtilerle kolayca tanı konur. 
 

 Seroloji: Klinik belirtilerle teĢhis edilemeyen vakalar için en çok 

kompleman birleĢmesi deneyi kullanılır. Ayrıca fluoresan antikor ve 

ELISA testleri de yapılır. 
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Resim 2.19: Kızamık virüsü 

 

2.7.4. Kabakulak Virüsü (Mumps virüsü) 
 

 Paramiksovirüs ailesinden, 150 nm boyutlarında, tek iplikli, zarflı, RNA 

virüsüdür. 
 

 Antijenik yapısı: Virüsün yapısında iki tür antijenik bulunur. 
 

 S veya çözünür (soluble antijen): Virüsün çekirdek antijenidir. S 

antijenine karĢı oluĢan antikorlar çabuk kaybolur. 

 V veya viral antijen: Virüsün yüzey antijenidir. Viral antijene karĢı 

oluĢan antikorlar yıllarca kalır.  
 

 Mump virüsü: Tükürük bezlerinin, özellikle parotis bezinin ağrılı ĢiĢliği ile 

karakterize kabakulak hastalığının etkenidir. Kabakulak, meningoensefalit, 

orĢit, epididimit, pankreatit, miyokardit, artrit, tiroidit ve iĢitme kaybı gibi 

komplikasyonlara yol açabilir. Hastalık bir kez geçirilmekle ömür boyu 

bağıĢıklık bırakır. Virüse karĢı canlı atenüe aĢı kullanılır. Kabakulak, kızamık, 

kızamıkçık, olarak üçlü aĢı (MMR) Ģeklinde uygulanır. 
 

 TeĢhis yöntemleri: Ġnceleme örneği olarak  tükürük, idrar ve BOS kullanılır.  

 Doku kültürü: Ġnceleme örneği doku kültürüne ekilir. Doku kültüründe 

dev hücreler oluĢur.  

 Seroloji: Virüsün identifikasyonu hemaglütinasyon önlenimi testi ile 

yapılır. 

    

Resim 2.20: Kabakulak virüsü (Mumps virüsü) 
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2.7.5. Kuduz Virüsü (Rabies Virüsü)  
 

 80-180 nm boyutlarında, tek iplikli zarflı, mermi Ģeklinde, rhabdo virüs grubuna 

dâhil bir RNA virüsüdür.  

 Ultraviyole ve güneĢ ıĢığında hemen inaktive olur. 60
o
C’de 5 dakikada, 50

o
C’de 

1 saatte ölür, etere dayanıksızdır. Sıfırın altandaki sıcaklıkta ve 

karbonbondioksit yokluğunda uzun süre canlı kalabilir. Oda ısısında, gliserin 

içinde haftalarca, dondurarak kurutulursa (liyofilizasyon) yıllarca, 4
o
C’de 

haftalarca canlı kalabilir.  

 Antijenik yapısı: Bir tek antijenik tipi vardır. Hastalık sırasında nötrleyen ve 

kompleman birleĢtiren antikorlar oluĢur.  

 Rabies virüsü: Kuduz hastalığının etkenidir. Virüsten korunmada önce 

immünglobulin, sonra aĢı uygulanır. Ġkisi birlikte antikor yapımını hızlandırır.  

 

Resim 2.21: Kuduz virüsü (rabies virüsü) 

 

 TeĢhis yöntemleri 

 

Ġnceleme örnekleri beyin dokusu, tükürük bezi kornea, saçlı deriden alınır. Kuduz 

teĢhisi, hayvanların ya da insanların sinir hücrelerinde, stoplazmik inklüzyon cisimciklerinin 

(negri cisimcikleri) bulunması esasına dayanır. Bunun için kuduz Ģüpheli hayvanın 

karantinaya alınması ve 7-10 gün içinde ölmesi gerekir. Hayvanın ölmesi hâlinde beyinden 

alınan inceleme örneğinde negri cisimciği aranır. 

 Virüsler, ancak elektron mikroskobu ile görülebilecek boyuttadır. 

Elektron mikroskobik incelemeler için preparat hazırlanması özel 

teknikleri ve bu konuda deneyimli personeli gerektirir.  

 Virüslerin hücre içinde oluĢturduğu inklüzyon cisimcikleri ıĢık 

mikroskobunda özel boyalarla boyanarak görülebilir.  

 Virüsler, ayrıca hücre kültürlerinde üretilerek gerek hücrelerde 

oluĢturdukları değiĢiklikler gerekse oluĢturdukları inklüzyon cisimcikleri 

çeĢitli boyalar kullanılarak incelenebilir. 

 Flouresan antikor testi (FAT) ve PCR testi yapılır. 

 

2.7.6. HIV (Human Immune Deficiency Virüs /AIDS Virüsü)  
 

 80-120 nm boyutlarında, tek iplikli, zarflı, retro virüs grubuna dâhil bir RNA 

virüsüdür. 
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 Yapısında RNA virüsünden DNA sentezi yapan revers transkriptaz ve integras 

enzimi bulunur. HIV, bir retro virüs olduğu için sürekli genetik yapısını 

değiĢtirir.  

 Ultraviole ıĢınlarına dirençli, % 70’lik alkol, sabun ve çamaĢır suyuna (% 0,5 

hipoklorit) duyarlıdır. KlorlanmıĢ havuz suyunda 15-20 dakikada ölür. 

56
o
C’deki sıcaklığa 30 dakika dayanır. Virüs, kuru ve liyofilize Ģekillerde 

oldukça dayanıklıdır. 
 

 Antijenik yapısı 

 Çekirdek antijeni (p24 antijeni): Serolojik testlerde kullanılan önemli 

bir antijendir.  

 Zarf antijeni (gp 160 antijeni): Glikoprotein yapısındadır. Ġki kısımdan 

oluĢur. Bunlar yüzeyde serbest olarak bulunan gp 120 (surface = SU), 

yüzey ve membrana gömülü olarak bulunan gp 41 (transmembrane = TM 

) glikoproteinleridir. Gp 120 HIV'in hücre yüzeyindeki reseptörlere 

tutunması ve birleĢmesinde rol oynar. 
 

 HIV, AIDS (acquired human ımmuno deficiency syndrome= kazanılmıĢ 

bağıĢıklık yetmezliği sendromu) hastalığının etkenidir. 

  

Resim 2.22: HIV Virüsü 

 

 TeĢhis yöntemleri  
 

 Ġnceleme örnekleri 

o Serolojik analiz veya virüs saptanması için rutin olarak venöz kan 

örneği alınmalıdır.  

o Periferik kan mononükleer hücrelerinde virüs izolasyonu için 

heparinli veya EDTA ile muamele edilmiĢ kan örneğinin alınması 

gereklidir. HIV ayrıca plazma, serum, BOS, tükürük, gözyaĢı, süt, 

idrar, genital salgı gibi vücut sıvılarından veya infekte doku 

örneklerinden de izole edilir. Her türlü klinik örneğin alınmasında 

ve iĢlemin uygulanması sırasında standart önlemlere uyulmalı, 

eldiven giyilmelidir.  

o Serolojik testler için alınan plazma, serum ve diğer vücut sıvıları -

20
0
C veya -70

0
C’de saklanmalıdır. Eğer daha sonra örnekte virüs 

veya viral antijen aranacaksa örneklerin -70
0
C’de saklanması 

gerekir.  
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o Virüs izolasyonundan iyi sonuç almak isteniyorsa örnek alındıktan 

hemen sonra çalıĢılmalıdır.  
 

 Seroloji: Virüsün kültürde üretilmesi zor olduğundan ve güvenilir, çabuk 

sonuç alınması yönünden tanıda en fazla ELISA yöntemi kullanılır. 

ELISA ile antikorların tespitine yönelik tarama testi yapılırken bazen 

yalancı pozitif sonuçlar elde edildiğinden kesin teĢhis için western blot 

doğrulama testi yapılır.  

 

2.7.7. Grip Virüsü (Ġnfluenza Virüsü) 
 

 Grip virüsü: Orthomyxo virüs familyasından, 100-120 nm boyutlarında, 8 

parçalı, tek iplikli, zarflı, negatif kutuplu RNA virüsüdür. 

 

 Antijenik yapısı 

 Çekirdek antijeni: Grip virüsü çekirdek antijeninin yapısına göre A,B,C 

olmak üzere üç tipi vardır. 

 Yüzey (zarf) antijenleri: Virüsün en önemli antijenleridir. Hemaglütinin 

(H) ve nörominidaz (N) üzere iki tipi vardır. H antijeni grip tipleri içinde 

var olan alt tiplerin birbirinden ayırt edilmesini sağlar. Grip virüslerinde 

çok sık antijenik değiĢiklik olur. Özellikle hemaglütinin ve 

nörominidazantijenlerinde meydana gelen değiĢimler epidemi ve 

pandemilere neden olur. 
 

 Ġnfluenza virüsü: Grip hastalığının etkenidir.  

 

Resim 2.23: Ġnfluenza virüsü 

 

 TeĢhis yöntemleri 

 

Ġnceleme örneği, burun yıkama suyu ve boğaz sürüntüsünden izole edilir.  
 

 Seroloji: Hemaglütinasyon, indirekt fluoresan antikor testi ve 

kompleman birleĢme deneyleri yapılır. 

 Doku kültürü: Ġnceleme örneği embriyonlu yumurta ve doku kültürüne 

ekilir. 
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2.7.8. Domuz Gribi Virüsü (Swine Ġnfluenza Virus =Swine Flu Virüsü) 
 

 Domuz gribi virüsü: Orthomyxo virüs familyasından, influenza gurubuna ait 

bir RNA virusudur. Diğer influenza virusları ile aynı genetik yapıya sahiptir. 

Virus RNA’sının farklı proteinleri kodladığı sekiz segmenti vardır. Ġnfluenza 

virusları bu segmentli yapısı nedeniyle sık değiĢime uğrar, farklı genetik yapıya 

sahip viruslar oluĢur. Ġnsan ve domuzları en sık enfekte eden domuz gribi virüsu 

influenza A H1N1’dir. 

 Antijenik yapısı: Domuz virüsünün, influenza viruslarından identifiye edilen 

hemaglutinin (HA) ve nörominidaz (NA) adı verilen iki majör yüzey 

glikoproteini vardır. Bu glikoproteinler virusun antijenitesini ve patojenitesini 

belirler. Hemaglutinin (HA) ve nörominidaz (NA) proteinleri virus tiplerini 

belirlemede ve tanımlamada çok önemlidir.  

 Domuz gribi virüsü: Domuz gribi veya tıp alanında Ġngilizce kelimelerinin baĢ 

harflerinin bir araya getirilmesiyle kısaca SIV (swine influenza virus) olarak 

adlandırılan hastalığın etkenidir. Bilinen tüm SIV tipleri ya ınfluenzavirus A 

(çoğunlukla) ya da ınfluenzavirus C (nadir olarak) tipindedir.  

 Dünya genelinde sağlık yetkililerini alarma geçiren domuz gribi, solunum 

sistemini tutan bir enfeksiyon hastalığıdır. Virüs, insanlara domuzlardan 

solunum yoluyla bulaĢır. WHO'ya göre domuz eti yiyerek virüsün bulaĢma 

olasılığı yoktur. Domuz gribi, domuzdan insana ve insandan insana bulaĢabilir. 

 

Resim 2.24: Domuz gribi virüsü (swine flu virüsü) 

 

 TeĢhis yöntemleri 

 

Ġnfluenza A viruslarını tespit etmeye yönelik hızlı antijen testleri swine virusu tespit 

edebilmekle birlikte bu testlerin duyarlılıkları düĢüktür ve yanlıĢ negatif sonuç verebilir. 

Ayrıca mevsimsel influenza A ile swine influenza ayrımı yapılamadığından ileri tetkiklere 

gerek vardır. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Viroloji Lab. Ulusal Influenza Merkezi’nde 

burun, burun-boğaz sürüntü örneklerinden tanı amaçlı test çalıĢması yapılmaktadır. 

 

 Seroloji: PCR testleri ile mevcut primerler kullanılarak influenza A 

virusunun varlığı tespit edilir, ancak swine influenza H1N1 alt 

tiplendirmesi yapılamamaktadır. 

 Doku kültürü: Ġnfluenza A H1N1 (swine orjin)'i doğrulamak için virus 

izolasyonu (biyogüvenlik düzeyi 3’te) yapılır. 
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2.7.9. KuĢ Gribi Virüsü (Avian Ġnflüenza Virüsü) 
 

 Orthomyxo virüs familyasından ınfluenza gurubuna ait, tek iplikli, RNA 

karakterinde genetik madde taĢıyan ınfluenza A virusudur.  

 Avian ınfluenza virüsünün 15 alt tipinden kuĢlar için en bulaĢıcı ve öldürücü 

olanı H5 ve H7 subtipidir. Son yıllarda Türkiye’de görülen en çok korkulan alt 

tipi olan H5N1’dir. 

 Influenza virusları, çevresel ortamda ve özellikle serin ve nemli koĢullarda uzun 

süre canlılıklarını korur. DıĢkıda 4 
0
C’de 30-35 gün, 20 

0
C’de 7 gün yaĢar. 

Dezenfektanlarla (Iodin ve formalin) ve et ürünlerinin 70 derece üstü ısıda 

piĢirilmeyle ölür. Soğukta daha çok ürer, buzdolabı sıcaklığında 23 güne kadar 

canlı kalır. Dolayısıyla buzdolaplarında saklanan yiyeceklerde virüs ölmez. 

 Antijenik yapısı: Ġnfluenza viruslarının 3 tipi identifiye edilmiĢtir. Bunlar 

ınfluenza A,B ve C tipleridir. A tipi influenza virusunun yüzey antijenik protein 

yapısına göre iki grup altında toplam 144 alt tipte sınıflandırılmıĢtır. 

Günümüzde patojenik izolatlar influenza A viruslarının H5 ve H7 alt tipleri 

olarak belirlenmiĢtir. Bu suĢlar % 100'lere varan düzeyde ölümlere sebep 

olabilir. 

 Avian influenza: Halk arasında tavuk vebası veya kuĢ gribi olarak da bilinen 

hastalığın etkenidir. KuĢ gribi insanda görüldüğünde tipik grip (influenza) 

benzeri semptomlar gösterir (ateĢ, öksürük, boğaz ağrısı, gözde kızarıklık ve kas 

ağrısı). Bazı vakalarda ölümcül olabilen akut solunum yetmezliği gibi Ģiddetli 

komplikasyonlar da görülebilir. Hayvanlar için aĢı formu vardır. Fakat insanlar 

için henüz aĢısı yoktur. 

  

Resim 2.25: Avian inflüenza virüsü 

 

 TeĢhis yöntemleri 

 

Avian influenza tanısı için hızlı ve güvenilir test yöntemleri vardır. Ülkemizde Refik 

Saydam Hıfzıssıhha Merkezi BaĢkanlığı laboratuvarlarında bu testlerin yapılması 

mümkündür. Klinik semptom, anemnez, otopsi bulguları kesin teĢhis için yeterli değildir. 

Hastalığın kesin teĢhisi, laboratuvarda virusun izolasyonu ve identifikasyonu ile 

mümkündür.  

http://www.kkgm.gov.tr/birim/hay_sagl/Hastaliklar/AI/influenza_HN_Antijen_Tablo.html
http://www.kkgm.gov.tr/birim/hay_sagl/Hastaliklar/AI/influenza_HN_Antijen_Tablo.html
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 Ġnceleme örnekleri 

o Tipik hastalık belirtisini gösteren yeni ölmüĢ kanatlı hayvanlar ile 

hasta olup numune olarak gönderilmek üzere öldürülen hayvanlar 

(Hindi, devekuĢu, kaz gibi iri cüsseli hayvanların bütün 

gönderilmesinde sıkıntı olması hâlinde, boyun dâhil olmak üzere 

sadece baĢ bölgesi),  

o Yeni ölmüĢ/öldürülmüĢ hayvanlardan, antibiyotik içeren taĢıyıcı 

sıvı içinde aseptik olarak alınmıĢ trachea, kloaka veya bu 

dokulardan alınan swaplar, beyin, karaciger, dalak, akciğer, mide 

ve bağırsak içeriği,  

o Üst düzeyde alınmıĢ biyo güvenlik tedbirleri ile ortalama olarak 

alınan 3-5 adet numune; soğuk zincir kuralına uygun, en seri vasıta 

ile laboratuvara gönderilir.  

 

 

Resim 2.26: Hasta hayvanın görünümleri 

 

 Seroloji: Agar gel presipitasyon (AGP), hemaglutinasyon Inhibisyon 

(HI), virus nötralizasyon (VN) enzym linked ımmuno sorbent assay 

(ELISA) testlerinden yararlanılır. 

 Doku kültürü: 9-11 günlük embriyolu SPF tavuk yumurtasına 

inokulasyonu izleyerek hemaglutinin görülmesi ile tanı konur. 

 

2.7.10. KKKA Virüsü  
 

 Bunyavirüs familyasına bağlı nairovirus soyundan, çoğunlukla küresel yapıda 

80-120nm boyutlarında, tek iplikli, zarflı bir RNA virüsüdür.  



 

 44 

 Nairoviruslar dıĢ ortama dayanıksızdır, konakçı dıĢında yaĢayamaz. 56ºC’de 30 

dakikada ve ultraviyole ıĢınları ile hızla inaktive olur. %1 hipoklorit ve %2 

gluteraldehite duyarlıdır. 

 KKKA virüsü, ateĢ, yaygın vücut ağrısı, vakaların az bir kısmında ise deri, 

mukoza ve iç organlarda kanamalar ile seyreden kene kaynaklı KKKA 

hastalığının etkenidir. Ülkemizde ihbarı zorunlu C grubu hastalıklar arasında 

yer almaktadır. 

 

Resim 2.27: Cilde yapıĢmıĢ bir kene 

 

 TeĢhis yöntemleri 

 

KKKA hastalığında erken tanı, ihtiyaç duyulduğunda kan ve kan ürünlerinin 

sağlanması ve etrafa bulaĢın önlenmesi açısından çok önemlidir. Ayırıcı tanının hızla yapılıp 

hastanın öncelikle KKKA olup olmadığı değerlendirilmelidir. Ġncelemede hastadan alınan 

kan serumu örneği kullanılır. 

 Doku kültürü: Virüsün izolasyon ve kültür çalıĢmaları biyogüvenlik 

düzey 4 standartları olan laboratuvarlarda yapılmalıdır. KKKA virüsünün 

izolasyonunda geleneksel yöntem, hasta veya kene örneklerinin yeni 

doğan farelere intrakranial ya da intraperitoneal inokülasyonudur. 

 Seroloji: Hastalığın kesin tanısı serum örneğinde, PCR ile viral RNA’nın 

ya da ELISA ile spesifik IgM antikorlarının gösterilmesi ile konulur. 

Viremi KKKA hastalarında 10-12 gün kadar sürdüğünden bu dönemde 

serumda PCR ile virüs gösterilebilir. IgM antikorları hastalığın 6-7. 

gününden itibaren ve IgG antikorları ise hastalığın yaklaĢık 7-10. 

gününden itibaren pozitifleĢir.  

 

2.7.11. SARS-Associated Corona Virüs (SCV) 
 

 SARS virüsü, coronavirüs familyasından 80-120 nm boyutlarında, tek iplikli, 

zarflı RNA virüsüdür. 

 Çevre koĢullarına direnci ortamın nem miktarına ve sıcaklığına bağlıdır. SARS 

virüsü dıĢ ortamda 10 saat kadar canlılığını sürdürebilir. UV ıĢınlara, 

deterjanlara, alkol eter ve antiseptiklere duyarlıdır. 

 SARS virüsü sert akut solunum sendromu anlamına gelen severe acute 

respiratory syndrome (SARS) hastalığının etkenidir. AĢısı yoktur. 
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Resim 2.28: SARS virüsü 

 

 TeĢhis yöntemleri 
 

 Radyoloji: Salgın bölgesindeki SARS Ģüpheli vakalarda akciğerin 

radyolojik incelemesi tanı için önemlidir. Akciğer grafisi normal olmakla 

birlikte yaygın veya yama tarzında akciğer infiltrasyonu olabilir. Bazı 

ilerlemiĢ olgularda konsolidasyon alanları görülebilir. 

 Mikroskobik inceleme: Kan ve solunum salgılarında elektron 

mikroskobu ile virüs aranır. 

 Seroloji: Solunum salgılarında antikorların ELĠSA ve IFA testleri 

gösterilmesi tanıya yardım eder. Ayrıca PCR testleri tanıyı doğrular. 

 Doku kültürü: Solunum salgılarının Vero E6 hücre kültürüne 

inokülasyonu yapılır. 

 Hematoloji: Toplam lökosit sayısı normal veya azalmıĢ olabilir. Erken 

bulgu olarak lenfosit sayısı göreceli olarak azalmıĢtır. 

 

2.7.12. Arbovirüsler  
 

 Doğada yaygın olarak bulunan, 400’ü aĢkın tipi olan, eklem bacaklıların 

vücudunda üreyen, insan ve hayvanları kan emmek amacıyla ısırmaları sonucu 

hastalık meydana getiren RNA virüsleridir. 

 Bu virüslerin çoğu insanlarda asemptomatik enfeksiyonlara neden olur. Önemli 

enfeksiyonlara sebep olan belli baĢlı arbo virüs grupları Ģunlardır; toga virüsler, 

filavi virüsler, bunya virüsler, orbi virüsler ve rhabdo virüslerdir. 

 Arbovirüsler, genellikle iki tip hastalığa neden olur. Ensefalit, ateĢ ve hemoraji 

ile seyreden enfeksiyonlar (Sarı humma, dang ateĢi, batı nil ateĢi gibi). 

 Arbo virüslere karĢı tek ve yaygın olarak kullanılan aĢı sarı humma aĢısıdır, 

ortalama 10 yıl koruma sağlar.  
 

 TeĢhis yöntemleri 

 

Ġnceleme örneği olarak kan, boğaz sürüntüsü ve BOS kullanılır. 
 

 Doku kültürü: Uygun hücre doku kültürlerine veya embriyolu 

yumurtaya ekim yapılır.  

 Seroloji: Kompleman birleĢmesi deneyi, hemaglütinasyon önlenimi ve 

nötralizasyon testleri yapılır. 
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Resim 2.29: Arbovirüs 

 

2.7.13. Onkojen RNA Virüsleri (Retro Virüsler) 
 

 Bu virüsler, hücre yapıları içinde “reverse transkriptaz” enzimi taĢıdıkları için 

retro virüs adını alır. 

 120 nm boyutlarında, zarflı, tek iplikli, yuvarlak RNA virüslerdir. 

 Retro virüslerin önemli dört geni vardır. 

 Gag geni: Çekirdek antijenlerini kodlar. 

 Pol geni: Reverse transkriptaz enzimini kodlar. 

 Env geni: Glikoprotein yapısındaki zarf antijenlerini kodlar. 

 Onc geni: Transformasyondan sorumlu gendir. 

 

 Retro virüsler, özellikle insanlarda HTLV-1 lösemi etkenidir. Hayvanlarda 

lösemi, lenfoma ve sarkomlarda rol oynar.  

  

Resim 2.30: Retro virüs 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Virolojik testleri yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

Direkt ve Hızlı Ġncelemeler Ġçin 

Hücreli Preparat Hazırlama 

 Sıvı örnekleri alındığı eküvyonla, taĢıma 

sıvısı içine aktarınız. 

 KiĢisel koruyucu güvenlik önlemlerini 

alınız.  

 Sıvı örneklerin alındığı eküvyonları 

taĢıma sıvısı içinde vorteksle iyice 

karıĢtırdıktan sonra burup sıkarak atınız. 

 Sıvıları 1000 devirde birkaç dakika 

santrifüj ediniz. 
 Süreye uyunuz. 

 Üstteki sıvıyı ayırınız. 
 Üstteki sıvıyı, virüs kültürleri için 

ekimlerde kullanılmak üzere ayırınız. 

 Tüpün dibindeki çöküntüyü birkaç 

damla tamponlu sığır albuminli tuzlu su 

içinde süspanse ediniz. 

 Süspansiyonu dikkatlice yapınız. 

 Süspansiyondan bir damla, lam üzerine 

alarak preparatı hazırlayınız. 
 Temiz lam kullanınız. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, virolojik örnek alınırken dikkat edilecek hususlarla ilgili 

yanlıĢ bir ifadedir? 

A) Virüsler sıcağa çok duyarlı oldukları için alınan örneklerin mümkünse hemen 

uygun koĢullarda laboratuvara ulaĢtırılarak çalıĢılması gerekir. 

B) Örnek hemen gönderilemiyorsa kısa süre (1-2 gün) için +4
o
C’de, uzun süre için -

20
o
C’de bekletilmelidir. 

C) Mikrobiyolojik örnekler, bir fiksatif (tespit edici) madde içine alınmalıdır. 

D) Mikrobiyolojik örnekler, bir fiksatif (tespit edici) madde içine alınmamalıdır.  

E) Eküvyonlar, gerektiğinde taĢıyıcı özel sıvılar içine konarak gönderilebilir.  
 

2. AĢağıdakilerden hangisi, RNA virüsleri içinde yer almaz?     

A) Ters transkripsiyon yapan RNA virüsleri  

B) Bakteriyofajlar 

C) Pozitif polariteli tek iplikli RNA virüsleri   

D) Negatif polariteli tek iplikli RNA virüsleri 

E) Çift iplikli RNA virüsleri 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi, virolojik örneğin serolojik yöntemle teĢhisinde kullanılmaz?    

A) Antibiyotik duyarlılık testi 

B) Nötralizasyon testi 

C) ELISA 

D) Western blot testi 

E) Kompleman birleĢmesi deneyi 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi, virütik hastalıklara neden olan DNA virüslerinden biridir?  

A) Polio virüs 

B) Arbovirüsler 

C) Ġnfluenza virüsü 

D) Adenovirüsler 

E) Retro virüsler 
 

5. AĢağıdaki Hepatit virüsü türlerinden hangisi, DNA virüslerindendir?          

A) Hepatit A virüsü 

B) Hepatit C virüsü 

C) Hepatit D virüsü 

D) Hepatit E virüsü 

E) Hepatit B virüsü 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi neonatal herpes, genital herpes ve menenjit gibi 

enfeksiyonlara neden olur?      

A) Herpes simplex tip 1 (HSV-1) 

B) Varicella zoster virüsü (VZV)  

C) Epstein-Bar virüsü (EBV) 

D) Herpes simplex tip 2 (HSV-2) 

E) Cytomegalo virüs (CMV) 

 

2. Paul-bunnel testi hangi virüsün serolojik teĢhisinde yapılır?  

A) Epstein-Bar virüsü (EBV) 

B) Herpes simplex tip 2 (HSV-2) 

C) Cytomegalo virüs (CMV) 

D) Herpes simplex tip 1 (HSV-1) 

E) Varicella zoster virüsü (VZV)  

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, çocuk felci hastalığının etkenidir?   

A) Parvovirüs 

B) Poxvirüs 

C) Polio virüsü 

D) Papovavirüs 

E) Arbovirüs 

  

4. Tükürük bezlerinin, özellikle parotis bezinin ağrılı ĢiĢliği ile karakterize kabakulak 

hastalığının etkeni aĢağıdakilerden hangisidir?  
A) Swine influenza virus 

B) Mumps virüsü 

C) Rabies virüsü 

D) Human ımmune deficiency virüs 

E) Ġnfluenza virüsü 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi, halk arasında tavuk vebası veya kuĢ gribi olarak da bilinen 

hastalığın etkenidir?           

A) Ġnfluenza virüsü 

B) Swine influenza virüsü 

C) SARS virüsü 

D) KKKA virüsü 

E) Avian influenza 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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6. Ġnfluenza AH1N1 virüsü hangi hastalığın etkenidir? 

A) Grip  

B) KuĢ gribi 

C) Domuz gribi 

D) KKKA 

E) SARS 

 

AĢağıda verilen cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

7. Ġnsanlarda hastalık yapabilen maya mantarlarına en tipik 

örnek,………………… ve pityrosporonfurfur’dur.  

8. Virüsler, canlı hücreler içinde üreme zorunluluğundadır. Bu amaçla doku 

kültürleri, …………………………………ve deney hayvanları kullanılır.  

9. Kızamık virüsüne karĢı canlı atenüe aĢı kullanılır. Kızamık, 

……………………………., kabakulak olarak üçlü aĢı (MMR) Ģeklinde 

uygulanır. 

10. AIDS virüsünün serolojik analiz veya virüs saptanması için rutin olarak 

………………………..örneği alınmalıdır.  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 B 

3 A 

4 C 

5 E 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 B 

3 A 

4 D 

5 E 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 A 

3 C 

4 B 

5 E 

6 C 

7 CANDĠDA 

8 EMBRĠYONLU 

YUMURTA 

9 KIZAMIKÇIK 

10 VENÖZ KAN 

CEVAP ANAHTARLARI 
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