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Geliştirilen tüm kontrol ve mücadele yöntemlerine ve araçlarına rağmen, infeksiyöz hastalıklar 
halen hayvan sağlığını tehdit eden en yaygın ve önemli hastalık grubunu oluşturmaktadır. 
İnfeksiyöz hastalıkların bu önemi, neden oldukları ölümler ve ekonomik kayıptan 
kaynaklanmaktadır. Ayrıca infeksiyonların çoğunun zoonotik karakter taşıması nedeniyle insan 
sağlığı için oluşturduğu risk, konunun diğer önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Bu yüzden, 
hayvan infeksiyonları ile doğru ve etkili bir şekilde savaşabilmek için, öncelikle bunları doğru 
ve hızlı olarak teşhis edilebilmek gerekmektedir.  
 
Klasik/konvansiyonel yöntemlere alternatif yöntemler neden gerekli? İnfeksiyonların 
laboratuvar tanısında bakteriyolojik ve serolojik tabanlı klasik yöntemler halen 
kullanılmaktadır. Bu yöntemleri ve alternatiflerini sorgularken göz önünde tutulması gereken 
çeşitli unsurlar vardır.  Bunlar, doğruluk-geçerlilik, süre, zorluk, kapasite, iş gücü ve maliyet 
olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, bu yöntemleri irdelerken, her bir infeksiyon veya 
mikroorganizma grubu için ayrı değerlendirme yapmak gerektiği açıktır. Klasik yöntemler bazı 
infeksiyonların tanısında halen geçerliliğini korurken, bazılarında yetersiz kalmaktadır. 
Örneğin, anaerobların, spiroketlerin, riketsiyaların, klamidyaların mikoplazmaların ve 
mikobakterilerin bakteriyolojik tanısı ve virolojik tanı her zaman sorunlu olmuştur. Bu 
mikroorganizmaların özel üreme koşulları ve ortamlarına gereksinim göstermesi ve nerede ise 
her biri için ayrı uzmanlık veya deneyim gerekmesi ilk ve en önemli sorunu oluşturmaktadır. 
Üreme ortamlarının hazır tutulması, özel üreme koşullarının sağlanması için yapılan 
harcamalar, yoğun iş gücü ve kapasite kullanımı klasik yöntemlerin maliyetini ciddi düzeyde 
artırmaktadır. Tüm bu unsurlar karşılansa bile, klasik tanı yöntemlerin doğruluğu veya 
geçerliliği tartışmaya açık olmaktadır. Çünkü, tanı materyalinin alındığı anda 
mikroorganizmanın vücuttaki dağılımı, klinik örnekteki bakteri sayısı ve canlılığı gibi her bir 
infeksiyona özel durumlar, özellikle negatif tanı sonucunu sorgulamaya açık hale getirmektir. 
Tüm bunlara ek olarak, bakteriyolojik  veya virolojik tanı için gereken sürenin uzunluğu, 
özellikle kritik veya acil vakalarda olumsuz diğer bir unsurdur; çünkü konvansiyonel 
yöntemlerle identifikasyonda, doğru sonuç uzun süre ile doğru orantılıdır. Sonuç olarak, 
mikrobiyal tanının her aşamasında, konvansiyonel tanı yöntemlerinin açıklarının kapatılması 
ve desteklenmesi için alternatif tanı yöntemlerine gerek olduğu görülmektedir. 
 
Klasik/konvansiyonel yöntemlere karşı moleküler tanı yöntemleri! 
Moleküler biyoloji ve mühendislik alanındaki teknolojik gelişmeler, on yıl önce  hayal bile 
edilemeyecek yöntemlerin kullanılmasına olanak sağlamıştır. Başta araştırmalar olmak üzere 
mikrobiyolojinin her alanında yer bulan bu yöntemlerin en büyük fırsatlar sunduğu alan ise 
moleküler tanıdır. Son yıllarda tanı amaçlı kullanılabilecek çok sayıda moleküler yöntem 
geliştirilmiştir ve bunların konvansiyonel yöntemlerinin olumsuz yönlerine alternatif olabilecek 
özellikleri vardır. Özellikle güç üreyen veya özel ortam gerektiren mikroorganizmalar çoğu 
genel olan sarflar ve basit cihazlar kullanılarak saptanabilir. Küçük hacimlerde ve seri olarak 
gerçekleştirilen reaksiyonlar az iş gücü gerektirir ve test başı maliyeti düşüktür; dolayısıyla 
gerekli kontrol ve temel sarflara sahip tüm laboratuvarlar tanıyı gerçekleştirebilir. Her 
infeksiyonun kendine has özelliklerine bağlı olmak koşuluyla, moleküler tanı genellikle daha 
az sayıda mikroorganizmayı hatta cansız olanları, daha çeşitli klinik örnekte, hatta kontamine 



olanlarda bile saptayabilir. Tüm bunların yanında klasik tanının en önemli eksikliği olan süre, 
moleküler tanının en güçlü yönüdür; infeksiyon tipine bağlı olarak sürede onlarca kat avantaj 
sağlayabilir. Yukarıdaki değerlendirmelerin tümünün konvansiyonel yöntemlerin yetersiz 
kaldığı vakalar için yapıldığı unutulmamalıdır. Örneğin; yumurta kesesinde E.coli tanısı için 
yapılan kültüre veya tüberküloz tanısı için yapılan aside-dirençli boyamaya alternatif aramak 
gereksizdir. Böyle durumlarda moleküler tanı ancak özel amaçlar için bir alternatif olabilir. 
 
Moleküler tanı yöntemlerinin Veteriner Mikrobiyolojiye kazandırdıkları. 
Veteriner mikrobiyolojinin önemli özelliklerinden birisi tıbbi mikrobiyolojiye göre daha fazla 
sayıda mikroorganizma ile uğraşmasıdır. Çünkü insanı bir tür olarak değerlendirecek olursak, 
tüm kanatlılar çok tür demektir. Çoğu geliştirilen veya optimize edilen moleküler tanı 
yöntemleri ile elde edilen kazanımlar ve örnekler aşağıda sıralanmıştır. 

a.Klasik tanı listesinde olmayan infeksiyonlar moleküler tanı listesine girmiştir. 
Örneğin; pahalı besiyeri gerektiği için mikobakteriler ve mikoplazmalar, özel sistem gerektiği 
için anaeroblar, doku kültürü gerektiği için klamidya ve riketsiyalar tanı listesinde yer 
almazken, moleküler tanı sayesinde rutin tanı kapsamına girmişlerdir. 

b.Daha hassas ve kesin tanı gerçekleşmiştir. Optimizasyon çalışmaları ve kontrollü saha 
testleri, saptama sınırının konvansiyonel kültürden daha düşük olduğunu göstermiştir. İzole 
edilen bakterilerin tür ve suş ayrımı fenotipik yöntemlere göre çok daha kesin olmuştur. 

c.Kontamine örneklerden tanı gerçekleştirilebilmiştir. Selektif besiyeri ile bile güçlük 
yaşanan kokuşmuş nekropsi örnekleri, dışkı, gübre, altlık, atık su ve toprak gibi kontamine veya 
çok karışık floraya sahip materyallerde spesifik etkenlerin aranması mümkün hale gelmiştir. 

d.Gereken iş gücü ve tanı maliyeti azalmış, laboratuvar kapasitesi artmıştır. Klasik 
yöntemlerde besiyeri ve test ayıraçlarının hazırlanması, malzemenin sterilizasyonu, izolasyon 
ve identifikasyon için gereken yoğun iş gücü, moleküler yöntem ile azaltılarak bir birim iş gücü 
ile daha çok sayıda örnek incelenmiştir. Tüm girdiler ve israf edilen malzemeler göz önüne 
alındığında örnek başına maliyet klasik yönteme göre düşürülmüştür. 

e.Tanı süresi kısaltılmıştır. İnfeksiyonun özelliğine göre klasik yöntemle ve düşük 
doğruluk oranı ile en erken 48 saatte gerçekleştirilebilen tanı, yüksek doğruluk oranı ile birkaç 
saate gerçekleştirilebilir hale gelmiştir. 

f.Daha kesin tür ayrımı ve tiplendirme mümkün olmuştur. Tür ayrımı %100 doğrulukla 
yapılır hale gelmiştir. Amaca göre yapılan tiplendirme ile birçok vakada kaynak takibi mümkün 
olmuş ve bu sayede epidemiyolojik analiz yapılabilmiştir. 

g.Tıbbi atık miktarı azaltılmıştır. Konvansiyonel yöntemlerde kullanılan besiyerleri, 
toksik kimyasallar ve boya maddelerinin sarfı dolayısıyla atık miktarı azaltılmıştır. 

h.İnfeksiyonlar ve vakalar hakkındaki bilgiler artmıştır. Tüm etkenlerin yüksek 
doğruluk oranı ile saptanabilir hale gelmesi, bazı infeksiyonlar hakkındaki klasik bilgilerin 
değişmesine veya yeni bilgiler eklenmesine neden olmuştur. 
 
Hangi moleküler yöntemler: Uygulama yolları ve örnekleri. 
Veteriner mikrobiyolojide moleküler tanı yöntemlerinden yararlanmanın başlıca iki yolu vardır. 
Bunlardan birisi, moleküler tanının belli aşamalarında veya tümünde ticari kitlerden 
yararlanmak, diğeri ise lokal koşulları göz önüne alarak in-house yöntemler geliştirip 
kullanmaktır. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı olarak 
tercih edilen daha çok ikinci yoldur. Çünkü, Türkiye koşullarında görülen hayvan 
hastalıklarının spektrumu genelde kitlerin geliştirildiği ülkelerden geniş ve bazen farklıdır. 
Ayrıca geçmiş deneyimler, belli hastalık grupları için ticari olarak mevcut olmayan test 
içerikleri kullanılması gerektiğini göstermiştir. Adı geçen birimde en sık kullanılan moleküler 
tanı yöntemleri ve bunun optimizasyonu için izlenen yollar aşağıda belirtilmiştir. 



1.DNA konsantrasyonu ve ekstraksiyonu: Laboratuvarda moleküler tanı öncesi en çok 
önem verilen işlemdir. Farklı klinik materyallerde mikroorganizmayı veya DNA’sını konsantre 
etmek için in-house olarak geliştirilen, filtrasyon, santrifüj ve/veya manyetik zenginleştirme 
aşamalarını içeren yöntemler kullanılmaktadır. Bu aşamalar sırasında ticari kitlerden de 
yararlanılmaktadır. 

2 .Tekli veya çoklu PCR: En sık görülen infeksiyonlar için klinik materyalden direkt 
tanı veya izolatların konfirmasyonu için laboratuvarda geliştirilen PCR kitleri kullanılmaktadır. 
Bu kitlerin tanı spektrumu gereksinime göre tasarlanmaktadır. 

3. Tekli veya çoklu real-time PCR: Konvansiyonel PCR ile aynı amaçla kullanılmakta 
ve tasarlanmaktadır. Bu yöntem daha çok fazla sayıda örneğin incelendiği durumlarda ve kültür 
edilmiş bakterilerde uygulanmaktadır. 

4.DNA sekans analizi: Bakteri ve virusların kesin identifikasyonu ve tür tayini, toksin 
üretimi veya aşı suşlarının ayırt edilmesi gibi kritik özelliklerin saptanması için 
kullanılmaktadır. İdentifikasyonda daha çok 16S rDNA sekansından yararlanılmaktadır. 

5.Direkt 16S rDNA analizi: Bu yöntem tek tip mikroorganizma içerdiği düşünülen 
klinik örneklerde direkt olarak 16S rRNA genlerine yönelik PCR ve sekans aşamalarından 
oluşmaktadır. Bu yöntem ile çok kısa sürede çok olumlu sonuçlar alınmaktadır. Aynı yöntemin, 
karışık mikroorganizma içeren örneklerde uygulamasına yönelik araştırmalar halen devam 
etmektedir. 

6.Melting curve analizi: Belirli hastalık gruplarında, örneğin tavukların solunum sistemi 
infeksiyonlarında  8-10 adet mikroorganizmayı doğrudan saptamak veya ayırt etmek için in-
house geliştirilen RT-PCR tabanlı yöntem kullanılmaktadır. 

7.Ribotiplendirme: İzole edilmiş bakterilerin identifikasyonu için bakterinin rRNA 
operonunu inceleyen ticari bir sistem kullanılmaktadır. Bu sistemle >%99 tür ayrımı yanında, 
epidemiyolojik amaçlı tiplendirme ve kaynak takibi yapılabilmektedir. 

8.Yeni nesil DNA sekans analizi: DNA bazları arasındaki hidrojen bağlarının iyon 
değişimini ölçen bir sistemle, karışık mikrobiyata sahip bağırsak gibi ortamlardaki tüm 
mikroorganizmaların genomu (mikrobiyom) aynı anda saptanabilmektedir. Bu mikrobiyomun 
metagenomik analizi ile, farklı mikrobiyomların, çeşitli hastalıkların oluşumundaki rolleri 
anlaşılabilmektedir. Ayrıca, mikrobiyomun yemden yararlanma oranlarına etkisi gibi fizyolojik 
olaylar bile değerlendirilebilmektedir. 
 
 
Sonuç olarak moleküler yöntemler, iyi tasarlandıkları, optimize edildikleri ve uygulandıkları 
takdirde veteriner mikrobiyolojide rutin tanıya ve yenilikçi tasarımlara önemli katkılar yapacak 
ve klasik yöntemleri destekleyeceklerdir. 
 


