
Yapılan son sınıflandırmada insan sağlığı açısın-
dan infeksiyon etkeni olarak belirlenmiş Chlamydia
cinsinden türler C. trachomatis, C psittaci ve C.
pneumoniae olmak üzere üçe ayrılmıştır (1,2). Hay-
vanlardan izole edilmiş olan C. pecorum ise dördün-
cü tür olarak belirlenmiştir (3). Bu türlerin oluşturdu-
ğu karekteristik özellikler Tablo 1’de gösterilmiştir.

Chlamydia cinsinden mikroorganizmalar arasın-
da, C. trachomatis oluşturduğu yüksek prevalans ve
çeşitli klinik tablolar nedeniyle en çok araştırılan tür
olma özelliğine sahiptir. C. trachomatis infeksiyon-
larının tanısında klinik tanının yanı sıra laboratuvar
tanısı da oldukça önem taşımaktadır. Günümüzde C.

trachomatis tanısında kullanılan laboratuvar tanı
yöntemleri infeksiyon etkeni diğer türler C. psittaci
ve C. pneumoniae içi bazı farklılıklar göstermekle
birlikte prensipte aynıdır (1,2).

Chlamydia cinsinden mikroorganizmaların tanı-
sında kullanılan yöntemler beş grupta toplanabilir.
Tanıda kullanılan yüntemlerin karşılaştırılması ve uy-
gulanabilirliği Tablo 2’de gösterilmiştir (4-9).

A. İZOLASYON

C. trachomatis’in laboratuvar tanısında kullanı-
lan en iyi ve güvenilir yöntem (gold standart) hücre
kültürü olarak bilinmektedir. Uygun ortam koşulları
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SUMMARY

Laboratory Diagnosis of Chlamydial Infections

In this manuscript, the laboratory diagnostic methods for chlamydial infections were considered. These
methods include isolation, cytology, antigen detection, serology and new methods. Advantages and disadvan-
tages of the tests were compared and assesed to make the best choice. In addition, the working rules which
should be obeyed in a Chlamydia laboratory were described in detail.
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Tablo 1. Chlamydia Türlerinin Karekteristik Özellikleri.

Özellikler Türler

C. pecorum C. psittaci C. pneumoniae C. trachomatis
Trahom/LGV

Doğal konaklar Sığır koyun Kuşlar, bazı memeliler İnsan İnsan

Elementer cisim morfolojisi Yuvarlak Yuvarlak Armut şeklinde Oval, vakuoler

İnklüzyon morfolojisi Oval, kesif Değişken, kesif Oval, kesif Oval, vakuoler

İnklüzyonda glikojen oluşumu - - - +

Folat biyosentezi - - - +

Serovar sayısı 3 ? 1 12/3

DNA’daki G+C oranı 39.3 39.6 40.3 39.8

DNA homolojisi (Referanslar)

C. pecorum 88-100 1-20 10 1-10

C. psittaci 14-95 1-8 1-33

C. pneumoniae 94-96 1-7

C. trachomatis 92

Tablo 2. Chlamydia İnfeksiyonlarının Tanısında Kullanılan Bazı Yöntemlerin Karşılaştırılması.

Yöntemler Uygulanabilirliği Süre Özellikleri

A. İzolasyon Tüm klinik örneklerde 48-72 saat En iyi yöntem 

(Duyarlılık laboratuvarlar arası değişken)

B. Sitoloji Trahom, inklüzyon 1 saat Ürogenital infeksiyonlarda

konjuktivitleri duyarlı değil

C. Seroloji LGV, psittakoz 3-4 saat Trahom, inklüzyon

(Mikro IF, KBD ve EIA) konjuktivitlerinde ve

ürogenital infeksiyonlarda

duyarlı değil

D. Antijen tayini Tüm klinik örneklerde Pratik, duyarlılık ve

1.Hızlı testler 10-15 dakika özgüllük değerlendirilmeleri

halen araştırılmakta

2. Direkt fluoresan 1/2 saat Pratik duyarlılığı ve özgüllüğü

antikor (DFA) oldukça yüksek

3. Enzim immün essey (EIA) 2-4 saat Çok sayıda muayene maddesi

bir arada incelenebilir

E. Yeni yöntemler Tüm klinik örneklerde 2 saat/5-8 saat Alınan sonuçlar oldukça

ümit verici özellikle PCR ve LCR McCoy

(Hibridizasyon, hücre kültürüne alternatif olarak

(PCR ve LCR) sunulmakta (Ticari kitler mevcut)



sağlandığında duyarlılığı ve özgüllüğü oldukça yük-
sek olan hücre kültürü yöntemi özellikle diğer tanı
yöntemlerinde alınan sonuçların doğrulanmasında
C. trachomatis için referans yöntem olarak kabul
edilmektedir. C. trachomatis embriyonun sarı kese-
sinde de üretilebilmektedir. Ancak bu yöntemin du-
yarlılığı düşük ve uygulanabilirliği oldukça zordur. C.
psittaci’nin hücre kültüründe izolasyonu güçtür. Mu-
ayene maddesinin, örneğin balgamın antibiyotik ile
muamele edilerek farelere yada embriyolu yumurta-
nın sarı kesesine ekilmesi ile C. psittaci izole edile-
bilir. C. pneumoniae tanısında ise hücre kültürü
yöntemi kullanılmakta ancak serolojik yöntemler
özellikle mikroimmünfluoresan testi (Mikro-IF) refe-
rans yöntem özelliğini korumaktadır (1,2,4,5).

Hücre kültürünün duyarlılığı ve özgüllüğünün
yüksek olması bir takım faktörlerin titizlikle uygulan-
masına bağlıdır. Bunlar sırasıyla;

a) Uygun muayene maddesi

C. trachomatis’in izolasyonunda uygun muaye-
ne maddesi infeksiyonun durumuna göre serviks,
üretra, konjunktiva, rektum, nazofarinksten alınan
sürüntüler, lenf nodülleri biyopsisi ya da aspirasyo-
nudur. İdrar, kan, dışkı, vajina ve üretradan gelen
akıntı, prostat sıvısı, semen hücre kültürü için uygun
muayene maddeleri değildir. Bildirilen bu klinik ör-
nekler aynı zamanda diğer direkt tanı yöntemleri
içinde geçerlidir. Ancak bazı çalışmalarda C. tracho-
matis antijeninin tayininde idrarın muayene madde-
si olarak kullanılabileceği önerilmektedir. C. pne-
umoniae tanısında ise uygun muayene maddesi na-
zofarinksten alınan örnekler ve/veya bronkoalveoler
lavaj sıvısıdır (1,2,4).

b) Kullanılan eküvyonun özelliği

Alınan muayene maddesinde kullanılan eküvyo-
nun tipi izolasyonda oldukça önem taşımaktadır.
Chlamydia izolasyonunda rayon dakron ve pamuk
eküvyonlar uygun silgeçleri teşkil etmektir. Ayrıca
fırça tipinde "cytobrush" adı verilen eküvyonlar en-
doserviksten materyalin alınmasında son yıllarda kul-
lanıma girmiştir. Eküvyon çubuklarının tahta olması
hücre kültürü ortamına toksik etki oluşturabilmekte-
dir. Bu nedenle plastik olanlar tercih edilmektedir
(10,11).

c) Muayene maddesinin alımı

Serviks C. trachomatis’in üremesi için uygun
hücre tipi olan kolumnar epitel hücrelerine sahiptir.
Vajinal bölgede ise C. trachomatis’e duyarlı olma-
yan skuamöz epitel hücreleri bulunmaktadır. Bu ne-
denle muayene maddesinin serviksten alınması etke-

nin identifikasyonunda önem taşımaktadır. Ancak
serviksten muayene maddesi alınmadan önce vajinal
bölgedeki mukusun alınması gerekmektedir. Daha
sonra serviks içerisine sokulan eküvyonun 5-10 sa-
niye döndürülerek vajinal bölgeye değdirilmeden
muayene maddesinin alınması C. trachomatis’in
izolasyonunda, önemli rol oynamaktadır. Erkeklerde
ise muayene maddesi; üretra bölgesinin 2-3 cm içe-
risinde eküvyon ile döndürülerek alınmalıdır. Ayrıca
muayene maddesi alınmadan önce hastaların en az
2-3 saat idrar yapmamaları izolasyon şansını arttır-
maktadır. Gözden alınacak konjunktival örneklerde
önce alt, daha sonra üst göz kapağının iç kısımların-
dan muayene maddesinin alınması gerekmektedir.
Eğer her iki göz infekte ise, kontaminasyonu önle-
mek amacıyla önce az infekte gözden, daha sonra
ise diğerinden örnek alınması gerekmektedir. Pnö-
moni olgularında infeksiyon düşünülüyorsa nazofa-
rinksten alınan sürüntüler ve/veya trakea-alveoler la-
vajın muayene maddesi olarak hücre kültürüne ekil-
mesi gerekmektedir (1,11).

d) Transport ortamı

Alınan muayene maddesi Chlamydia için toksik
olmayan, bakteri ve mantarları inhibe edecek uygun
antimikotik ve antibakteriyel maddeler ihtiva eden
transport besiyerinde laboratuvara iletilmelidir. Alı-
nan muayene maddesi hemen ekilemiyorsa +4°C’de
saklanması ve en fazla üç gün içinde ekilmesi gerek-
mektedir. Eğer ekim için daha uzun süre gerekiyor-
sa muayene maddesi dondurularak (-70°C) saklan-
ması idealdir. Ancak C. pneumoniae için muayene
maddesinin -70°C’de dondurulmadan önce belli bir
süre (yaklaşık dört saat) +4°C’de muhafaza edilmesi
ve daha sonra dondurulması önerilmektedir
(1,2,12).

e) Uygun hücre ortamı

Kullanılan hücre kültürü izole edilmek istenen tü-
re göre değişmektedir.

C. trachomatis’in üretiminde en çok kullanılan
hücre tipi McCoy hücreleridir. Ayrıca HeLa 229,
BHK21 gibi hücreler de üretim amacıyla kullanıl-
maktadır. McCoy hücrelerinin sikloheksimid ile mu-
amele edilmesi, etkenin izolasyonunu kolaylaştır-
maktadır. C. pneumoniae izolasyonunda ise daha
çok HL ve Hep2 hücreleri tercih edilmektedir
(1,2,4).

Genellikle her laboratuvar kendi olanakları doğ-
rultusunda hücre kullanmaktadır. Örneğin Vero hüc-
releri Herpes simplex üretiminde tercih edilmekle
birlikte, Chlamydia referans laboratuvarlarından bi-
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Chlamydia laboratuvarında rutin olarak C. pne-
umoniae izolasyonunda Vero hücreleri kullanılmak-
ta ve oldukça başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

f) Besiyerinin özelliği

Chlamydia izolasyonunda %5-10 fetal sığır/da-
na serumu, 0.05 M glukoz ve 2 mM L-glutamin ih-
tiva eden pH:7.2-7.4 arasında değişen modifiye be-
siyeri (Eagle MEM) uygun ortamı oluşturmaktadır.
Temel olarak kullanılan bu besiyeri her laboratuvarın
kendi prensipleri dahilinde modifiye edilmektedir
(1).

g) Sekonder pasaj

Chlamydia izolasyonunda şüpheli muayene
maddeleri hücreler ile kaplı lamelli tüplere (Shell vi-
als) ya da titrasyon kuyucuklarına ekilmektedir. Eki-
len muayene maddesinin 2500-3000 devirde santri-
füj edilmesi hücrelerin inokülasyonunu kolaylaştır-
maktadır. Muayene maddesinin çift ekilmesi ve inkü-
basyon sonrası birinin boyanarak inklüzyonların
araştırılması, diğerinin ise alınan sonucu doğrulama
amacıyla sekonder pasaj yapılması tanı için oldukça
önem taşımaktadır. Sekonder pasaj yapımı daha çok
seçilen boyama yönteminin türüne göre tercih sebe-
bi olmaktadır. Örneğin iyot yada Giemsa ile yapılan
boyamada mutlak sekonder pasaj yapımı gerekir-
ken, fluoresan işaretli konjuge ile boyanmış bir kül-
türün değerlendirilmesinde sekonder pasaj yapımı
çoğu zaman tercihe bağlı bir yöntem olarak karşımı-
za çıkmaktadır (1,2,13,14).

h) Sonuçların yorumlanması

C. trachomatis inklüzyonlarının belirlenmesinde
Giemsa yada iyot boyama yöntemi kullanılmaktadır.
Ancak sonuçları değerlendiren kişinin deneyimsiz ol-
ması, bazı boya kalıntılarını ya da boyanmış ölü hüc-
releri inklüzyon şeklinde yorumlanmasına neden ola-
bilir. Bazı örneklerde sadece bir inklüzyon cisimciği-
nin bulunması, deneyimsiz biri tarafından sonuç de-
ğerlendiriliyorsa pozitif değerlendirilmesi gereken
muayene maddesinin negatif olarak yorumlanması-
na sebep olabilir. Bu nedenle sonuçları değerlendi-
ren kişinin uzman olması oldukça önem taşımakta-
dır. Ayrıca şüpheli durumlarda iyot ya da Giemsa ile
boyalı preparatın daha güvenilir bir boyama yönte-
mi olan fluoresan antikor boyama yapılarak doğru-
lanması gerekmektedir. C. psittaci ve C. pneumoni-
ae hücre kültürü ortamında üretildiğinde glikojen
içeren vakuoller oluşturmadığından iyot ile boyama
yönteminden negatif sonuç alınmaktadır. Bu neden-
le C. psittaci ve C. pneumoniae infeksiyonu düşü-

nülen şüpheli muayene maddesinin hücrelere ekile-
rek, inkübasyon sonrası hücrelerin fluoresan antikor
boyama yöntemi ile boyanması gerekmektedir
(1,2,13-15).

B. SİTOLOJİ

Laboratuvar olanaklarının sınırlı olduğu bölgeler-
de muayene maddesinin  sitolojik olarak incelenmesi
ve Giemsa yöntemi ile boyanması diğer bakteriler ile
oluşan infeksiyonların ayırıcı tanısında oldukça fay-
dalıdır. Özellikle yenidoğan konjunktivitlerinde gono-
kok infeksiyonları birinci derecede etken olduğun-
dan bu bakterilerin C. trachomatis’den ayırt edilme-
sinde hazırlanan preparatın Giemsa yöntemi ile bo-
yanması önem taşımaktadır. Ayrıca immünfloresan
ve immünperoksidaz boyama yöntemleri daha du-
yarlı ve özgül yöntemler olarak tanıda kullanılmakta-
dır (1,2).

C. ANTİJEN TAYİNİ

Özellikle ürogenital sistem Chlamydia infeksi-
yonlarının laboratuvar tanısında antijen saptayan
testler; enzim immün assay (EIA) ve direkt fluoresan
antikor (DFA) sıklıkla kullanılmaktadır. Her iki test
içinde çok sayıda geliştirilmiş ticari kit mevcuttur.
Birden fazla muayene maddesinin incelenmesine
olanak sağlayan EIA’nın duyarlılığı %67-90, özgüllü-
ğü %92-97 arasında değişmektedir. Tanıda çoğun-
lukla Chlamydia cinse spesifik monoklonal antikor-
lar (lipopolisakkarit) kullanılmaktadır. DFA testi
Chlamydia antijenin saptanmasında kullanılan du-
yarlılığı > 90, özgüllüğü > 98 olan ve bugün birçok
laboratuvarda tercih edilen bir testtir. Oldukça kısa
sürede sonuç alınması (≅ 30 dakika), duyarlılığı ve öz-
güllüğünün hücre kültürüne yakın bulunması ve pra-
tik olması bu testin en önemli özelliklerindendir. An-
cak sonuçları değerlendiren kişinin deneyimli olması
yalancı pozitif ve negatif sonuçların önlemesinde
önem taşımaktadır. Son yıllarda hızlı test olarak kar-
şımıza çıkan ticari kitler ile 10-15 dakika gibi kısa sü-
rede sonuç vermektedir. Temeli EIA prensibine da-
yanan hızlı testler ile Chlamydia lipopolisakkarit an-
tijenini muayene maddelerinden saptanmaktadır. Bu
testlerin duyarlılığı ve özgüllüğü hakkında henüz çok
sayıda çalışma bulunmamaktadır. Bazı çalışmalar
göstermiştir ki bu testler klasik EIA testine alternatif
olabilmekte özellikle laboratuvar donanım şartları sı-
nırlı ticari laboratuvarlarda rahatlıkla kullanıma im-
kan sağlamaktadır (1,16-21).

D. SEROLOJİ

Chlamydia infeksiyonların tanısında serolojik ta-
nı yöntemleri infeksiyonun özelliğine ve etken türe
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göre farklılık göstermektedir. Hasta serumlarında C.
trachomatis’e karşı spesifik IgG antikorlarının belir-
lenmesi, epidemiyolojik çalışmaların değerlendiril-
mesinde önem taşımaktadır. Chlamydia serolojisin-
de başlıca kullanılan yöntemler EIA, indirekt fluore-
san antikor testi (IFA) ve Mikro IF testidir.

Mikro IF yönteminde değişik serovarları ihtiva
eden C. trachomatis, C. psittaci ve C. pneumoni-
ae antijenleri nokta şeklinde ve gruplar halinde lama
tespit edilmektedir. Bu antijenlere karşı hasta serum-
larında spesifik IgM, IgG ve IgA antikorlarının varlı-
ğı fluoresan işaretli konjugeler yardımıyla saptan-
maktadır. Mikro IF testi ayrıca hücre kültüründe izo-
le edilen suşun hangi serovar ya da türe ait olduğu-
nu belirlemede de kullanılmaktadır. İzole edilen suş-
lar lama nokta şeklinde ve gruplar halinde tespit edil-
mekte, daha sonra farede hazırlanmış monoklonal
antikorlar ile fluoresan mikroskopta serovarlar belir-
lenmektedir (1,5,6).

C. psittaci infeksiyonlarının tanısında serolojik
tanı oldukça önem taşımaktadır. Tanıda C. psitta-
ci’ye karşı hasta serumlarında spesifik antikorları be-
lirleyen ticari kitler mevcuttur. Mikro IF yöntemi psit-
takozun tanısında da oldukça duyarlı ve özgül bir
testtir. Kompleman birleşmesi deneyide psittakozun
tanısında önemli bir diğer test olarak karşımıza çık-
maktadır (1,22).

C. psittaci infeksiyonları serolojik tanı ile değer-
lendirilirken hastanın anamnezi ve infeksiyonun
oluşmasında rezervuar rolü oynayan hayvanların
hasta ile ilişkisinin bilinmesi önemli diğer bir faktör-
dür (2).

C. pneumoniae infeksiyonlarının serolojik tanı-
sında yine Mikro IF testi oldukça güvenilirdir. Ancak
sonucun yorumlanmasında iki faktör gözönünde bu-
lundurulmalıdır. Bu faktörlerden birincisi hastanın in-
feksiyonu ilk kez geçirip geçirmediği; diğeri ise daha
önce geçirilmiş bir infeksiyonun yeniden nüks olup

olmadığının bilinmesidir. Spesifik IgM antikorları
hasta serumlarında infeksiyondan yaklaşık üç hafta
sonra oluşmaktadır. Spesifik IgG ise infeksiyonun
başlangıcından yaklaşık 6-8 hafta sonra oluşmakta-
dır. Reinfeksiyonlarda ise spesifik IgM oldukça düşük
titrede ya da hiç saptanmamakta, buna karşılık spe-
sifik IgG 1-2 hafta içinde oluşmaya başlayıp hızlı bir
şekilde antikor titrasyonunda artış görülmektedir
(22). Mikro IF testinin serolojik yorumu Tablo 3’de
gösterilmiştir.

Mikro IF testi ile spesifik IgM ararken hastanın
yaşına bağlı olarak artış gösteren romatoid faktörün
neden olduğu yalancı IgM pozitifliğinin önlenmesi
gerekmektedir. Bu nedenle hasta serumları test edil-
meden önce romatoid faktör absorbansı ile absorb-
lanmalı daha sonra spesifik IgM’in araştırılması ge-
rekmektedir (1,4,5,22,23).

Son yıllarda C. pneumaniae’ye karşı geliştirilmiş
spesifik IgM ve IgG antikorlarını ayrı ayrı belirleyen
ticari EIA kitleri geliştirilmiştir. Uygulanımı daha ba-
site indirgenmiş bu yöntem Mikro IF testine alterna-
tif olarak sunulmaktadır. Ancak C. pneumoniae EIA
kitlerinin duyarlılık ve özgüllüklerini içeren değerlen-
dirme çalışmaları henüz bulunmamaktadır

E. YENİ YÖNTEMLER

Chlamydia infeksiyonlarının tanısında kullanılan
hibridizasyon tekniği, polimeraz zincir reaksiyonu
(PCR: polymerase chain reaction) ve ligaz zincir re-
aksiyonu (LCR: ligase chain reaction), duyarlılığı ve
özgüllüğü yüksek yöntemler arasında yer almaktadır
(4,5,24). Hibridizasyon tekniği maliyetinin pahalı ol-
ması nedeniyle rutin amaçla kullanım alanı sınırlı bir
yöntemdir. Tanıda radyoaktif işaretli probların kulla-
nılması bu testin seçilmemesinde diğer olumsuz özel-
liklerden biridir. Ancak son yıllarda radyoaktif olma-
yan probların kullanıldığı ticari kitler hazırlanmış
olup, hücre kültürü ile karşılaştırmalı çalışmalar ümit
vericidir (1,5).

Tablo 3. TWAR İnfeksiyonlarının Tanısında Serolojik Testlerin Yorumu.

Mikro-IF testi

Akut infeksiyon : Dört kez antikor titrede artışı IgM  ≥1:16

IgG  ≥1:512

Geçirilmiş infeksiyon : IgG  ≥1:16 ve <1:512

Kompleman birleşmesi testi *

Akut infeksiyon : Dört kez antikor artışı

≥1:16

*Kullanılan antijen cinse spesifik



Yeni yöntemler arasında kabul edilen ve ol-
dukça popüler olan PCR tekniği;

1) Muayene maddesinden Chlamydia DNA’sının
ekstraksiyonu,

2) Amplifikasyonu (DNA’nın çoğaltılması),

3) PCR ürünlerini incelenmesi,

a) Agoroz jel yatay elektroforezi,

b) EIA (biotin-streptavidin sistemi),

olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilmektedir

Yukarıda belirtilen her aşamada kurallara uyul-
ması ve gösterilen titizlik PCR’ın kalitesini arttırmak-
ta ve oluşabilecek sorunları ortadan kaldırmaktadır.

PCR tekniğinde muayene maddesinden ekstraksi-
yonu sağlanan DNA’nın amplifikasyonu sonucu tek
bir DNA ipçiği logaritmik olarak çoğaltılarak sapta-
nabilir hale getirilmektedir.

C. trachomatis için geliştirilmiş primer setleri
aşağıdaki gen dizilerini hedeflemiştir.

a) Major dış membran protein (Major outer
membrane protein)

b) 16S-rRNA

c) Endojen plasmid.

Belirtilen primer setleri kullanılarak Chlamydia
infeksiyonlarının laboratuvar tanısında PCR tekniği
ile önemli gelişmeler sağlanmıştır.

Chlamydia türleri arasında ürogenital sistem in-
feksiyonlardan sorumlu C. trachomatis’in PCR tek-
niği ile belirlenmesi en çok araştırılan konulardan bi-
ri olmuştur.

Tanıda kullanılan PCR tekniği belirli merkezlerde
araştırma amacıyla klasik yöntemlerle "home brew"
ya da Amplicor TM PCR kiti kullanılarak gerçekleş-
tirilmektedir. Klasik PCR’da DNA ekstraksiyonu,
amplifikasyon ve amplifikasyon ürünlerinin incelen-
mesi gibi yöntemler her laboratuvarın kendi olanak-
ları ve seçtikleri metod doğrultusunda uygulanmakta-
dır. Ancak sonuçların mutlaka Southern blot hibridi-
zasyon gibi bir yöntemle doğrulanması alınan sonu-
cun güvenilirliğini arttırmaktadır.

Roche Diagnostic Systems tarafından geliştirilen
ticari Amplicor TM C. trachomatis PCR kiti ve Ab-
bott LCR kiti birbirine alternatif iki ticari kit olarak
birçok referans laboratuvarında kullanılmaktadır.
Her iki kitden elde edilen test sonuçları son derece
olumludur. Ayrıca Roche Diagnostics tarafından ge-
liştirilen bir diğer kit Neisseria gonorrhoeae ve C.
trachomatis mikst infeksiyonlarının ayrı ayrı belir-

lenmeside önemli rol oynamaktadır (25).

Ticari Amplicor TM PCR kiti üretral, servikal ve
idrar örneklerinin incelenmesine imkan sağlamıştır.
Plasmide spesifik primerlerin kullanıldığı bu kit ile el-
de edilen sonuçlar oldukça tatminkardır. Bu kit ile
muayene maddelerinde DNA ekstraksiyonunu taki-
ben uygun primer çifti ile amplifikasyon yapılmakta,
sonuçlar mikrotitrasyon plaklarında kolorimetrik
yöntemle değerlendirilmektedir. Amplifikasyon sıra-
sında timin yerine urasil kullanımı ve daha sonra olu-
şan bağların urasil-N glikozilaz enzimi ile harap edil-
mesi bir önceki PCR ürünleri ile oluşabilecek konta-
minasyonun önlenmesinde önemli rol oynamaktadır
(25,26,27).

C. psittaci ve C. pneumoniae tanısında PCR’ın
hücre kültürüne göre durumu bu konuda yapılan ça-
lışmaların yetersizliği nedeni ile tam olarak bilinme-
mektedir. Nazofarinksten alınan örneklerin değer-
lendirildiği bir çalışmada C. pneumoniae için
PCR’ın duyarlılığı %77.1, özgüllüğü %100, hücre
kültürünün ise duyarlılığı %88.6, özgüllüğü %100
olarak bildirilmiştir (23).

PCR tekniği Chlamydia cinsinden mikoorganiz-
maların belirlenmesinde değişik amaçlarla kullanıl-
maktadır.

Bunlar sırasıyla;

a) C. trachomatis serovarlarının belirlenmesin-
de: Bu metodla MOMP genine spesifik primerler
kullanarak 15 farklı C. trachomatis serovarını ayrı
ayrı belirlemek mümkündür. Bu nedenle PCR sade-
ce Chlamydia infeksiyonlarının tanısında duyarlı ve
özgül yöntem olarak kabul edilmemekte ayrıca C.
trachomatis serovarlarının da saptanmasında
önemli rol oynamaktadır (1,5,28).

b) Chlamydia türlerinin ayrılmasında: Uygun
homolog MOMP genlerine spesifik primerlerin seçil-
mesi ve amplifikasyonu takiben oluşan ürünlerin
restriksiyon enzimleri ile kırılması sonucu Chlamy-
dia türlerinin ayrı ayrı belirlenmesi mümkün olmak-
tadır (29).

c) Tedavinin izlenmesinde: Bilindiği gibi hücre
kültürü ile etkenin izolasyonu aktif infeksiyonun be-
lirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bugün hüc-
re kültürüne alternatif olarak sunulan PCR tekniği
muayene maddelerinde çok az sayıda bulunan
DNA’ların çoğaltılarak saptanması esasına dayan-
maktadır (30).

Uygun tedavi sonrası muayene maddelerinde
hücre kültürü ile canlı mikroorganizma belirlenmez-
ken, Chlamydia DNA’sının belli bir süre bulunabile-
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ceği düşünülebilir. Bu durum PCR yöntemi ile teda-
vi sonrası yalancı pozitif sonuçların elde edilebilece-
ğini akla getirmektedir. Ancak uygun primer seçimi,
kullanılan amplifikasyon yöntemi sonuçların değer-
lendirilmesi (elde edilen sonuçların oligonükleotid
hibridizasyonu ile doğrulanması) bu olumsuz özelliği
ortadan kaldırmaktadır (1,4).

PCR’ın tedavinin izlenmesindeki rolünün araştı-
rıldığı bir çalışmada, 32 hastadan alınan muayene
maddelerinde C. trachomatis izole edilmiştir. Bu
hastaların tümünde ayrıca PCR pozitif sonuç vermiş-
tir. Hastalara yedi gün süre ile 200 mg doksisiklin
uygulanmış, tedavi sonrası tüm hastalarda hücre kül-
türü negatif bulunmuştur. Hastalardan elde edilen
PCR sonuçları bir hasta dışında hücre kültürüne pa-
ralellik göstermiştir. Tedavi sonrası hücre kültürü ne-
gatif bulunan bu hastanın PCR’ı pozitif bulunmuştur.
Yapılan geriye dönük araştırmada ise PCR’ı pozitif
bulunan örneğin aslında tedavi öncesi hastadan alın-
dığı, elde edilen kültür sonucunun yalancı negatif ol-
duğu bildirilmiştir (30).

Chlamydia infeksiyonlarının laboratuvar tanısın-
da gold standart olarak kabul edilen hücre kültürü
günümüzde yerini daha pratik, ucuz, ancak güveni-
lir, duyarlılığı ve özgüllüğü hücre kültürüne alternatif
olabilecek testlere bırakmıştır. Hücre kültüründe elde
edilen duyarlılık ve özgüllük sonuçları laboratuvardan
laboratuvara farklılık gösterdiğinden ve uygulama
zorlukları nedeni ile çoğu laboratuvarda seçim dışı
kalmıştır. Günümüzde PCR yöntemi Chlamydia in-
feksiyonlarını ilgilendiren birçok çalışmada artık re-
ferans yöntem olarak kabul edilmektedir. Bu durum
hücre kültürünün yerini zamanla gold standart ola-
rak PCR’a devredeceğini düşündürmektedir
(1,4,31,32).
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