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ÖZET

Bu araflt›rmada, özellikle bebeklerde ciddi alt solunum yolu infeksiyonu yapabilen Respiratory syncytial
virüs (RSV)’ün hücre kültürlerinde h›zl› tan›s›n› sa¤lamak amac›yla, yaban turbu peroksidaz enzimi ile iflaretli
antikor kullan›lan, direkt immünoperoksidaz tekni¤i gelifltirildi. Bu teknik ile RSV inoküle edilen monolayer
Vero hücrelerinde virüs ve/veya viral antijenler en erken, inokülasyonu izleyen 36. saatte identifiye edildi.
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SUMMARY

Rapid Diagnosis of Respiratory Syncytial Virus in Cell Cultures Using 

Direct Immunoperoxidase Technique 

Respiratory syncytial virus (RSV) may cause severe lower respiratory tract infections particularly in ba-
bies. In this study, a direct immunoperoxidase technique in which horse radish peroxidase labelled antibody
was used has been developed for rapid diagnosis of RSV. By means of this technique, viruses and/or viral an-
tigens were identified earliest at 36 hours postinoculation in monolayer Vero cells inoculated with RSV.
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RSV ilk olarak 1956 yılında şempanzelerden izo-
le edilmiş, daha sonra bu virüsün küçük çocuklarda
ve bebeklerde de solunum sistemi hastalığına yol aç-
tığı gösterilmiştir[1-3].

RSV Paramyxoviridae familyasında, Pneumovi-
rus genusunun bir üyesi olup 120-300 nm çapında,
zarflı, helikal simetrili, tek iplikçikli, negatif polarite-
li bir RNA virüsüdür. Virionun yüzeyinde 12-15 nm
uzunluğunda glikoprotein yapısında çıkıntılar bulu-
nur. Virüs füzyon aktivitesi göstermekle birlikte fa-
milyanın diğer üyelerinin gösterdiği hemaglütinas-
yon, hemadsorbsiyon, hemolitik yada nöraminidaz
aktivitelerine sahip değildir[1-4].

RSV infekte hastalarla ya da onların sekresyon-
larıyla yakın temas sonucu kazanılmakta ve solunum
sistemi epitel hücrelerinde lokal olarak çoğalmakta-
dır[1,3,4]. Genel olarak RSV epidemileri kış ve ilkba-
har aylarında meydana gelmektedir[1,2,4].

RSV infeksiyonunun tanısı için klinik örnekler-
den immünofloresan ve enzim immünoassay yön-
temleri ile viral antijenlerin saptanması, bu örnekle-
rin hücre kültürüne inokülasyonu ile virüsün üretil-
mesi[1,3,5-9] ve RSV’ye karşı oluşan antikorların sero-
lojik yöntemlerle gösterilmesi ile yapılmaktadır
[1,3,5,10]. Hastalardan alınan örneklerde RSV tespiti
için referans metod hücre kültürüdür[5,11], ancak vi-
rüs inoküle edildiği çeşitli hücre dizilerinde ortalama
3-7 günde tipik sitopatik etki (cpe) oluşturmakta, ba-
zen bu süre daha da uzamaktadır[3,7,8,11-13].

Bu çalışmanın amacı, virüse karşı elde edilen ve
peroksidaz enzimi ile işaretlenen antikor kullanarak,
hücre kültürüne inoküle edilen virüsün sitopatik etki
oluşturmasından önce, hücre içinde gelişen viral an-
tijenleri ortaya koymak suretiyle identifikasyonu hız-
landırmaktır. Böylece referans metod olmasına kar-
şılık, RSV’ye spesifik sitopatik etkinin geç ortaya
çıkması nedeniyle, hücre kültürü yönteminde görü-
len bu dezavantaj da ortadan kaldırılmış olacaktır. 

MATERYAL ve METOD

Virüs

Araştırmada kullanılan RSV 8285, National Ins-
titute of Public Health of Virology Department (OS-
LO/NORWAY)’tan elde edildi. Virüs Vero hücre kül-
türüne adapte edilerek çoğaltıldı. Mikrotitrasyon tek-
niği ile virüs infektivitesi tespit edildi (DKID50 10-
4,25/0.1 mL)[14].

Hiperimmün Serum Üretimi

Bu amaçla iki adet erkek Yeni Zelanda tavşanı
kullanıldı. Ayrı kafeslerde barındırılan hayvanlar, ino-
külasyon öncesi 10 gün süre ile düzenli fiziksel mu-

ayeneye tabi tutularak optimal bakım ve beslemeye
alındılar. İnfeksiyon takvimi olarak Hafez ve Liess’in
bildirdiği yöntem kullanıldı[15]. Kısaca, Freund’un
tam adjuvanı ile 1/1 (v/v) oranında karıştırılan 1000
DKID50 (10-1,25/0.1 mL) RS virüsü, homojen emül-
siyon elde edildikten sonra, intramüsküler yolla her
iki tavşana inoküle edildi. Enjeksiyon bir hafta sonra
tekrarlandı. Takip eden 3. haftada Freund’un komp-
le olmayan adjuvanı ile 1/1 (v/v) oranında karıştırı-
lan 1000 DKID50 (10-1,25/0.1 mL) RS virüsü intra-
peritoneal olarak ve bundan bir gün sonra adjuvan
içermeyen virüs intravenöz olarak inoküle edildi.
İnokülasyonu izleyen haftanın sonunda kalp ponksi-
yonu ile alınan kan serumunda nötralizasyon tekniği
ile antiRSV antikorları arandı. 

Serum Nötralizasyon Testi

Bu amaçla Frey ve Liess’in bildirdiği teknik kulla-
nıldı[14]. İmmünize edilen tavşanlara ait serum ör-
neklerinin seri olarak hazırlanan iki katlı sulandırım-
ları 100 DKID50 (10-2,25/0.1 mL) RS virüsü ile eşit
hacimde karıştırılarak, %5 CO2 içeren 37°C etüvde
1 saat süreyle nötralizasyona terk edildi. Süre so-
nunda konak hücre sistemine (Vero) inoküle edilen
karışım ileri inkubasyona alındı. Test, virüs kontrol
için ayrılan sistemlerde %100 sitopatik etki tespit
edildiği anda değerlendirildi.

Ig’lerin Elde Edilmesi

Bu amaçla doymuş Na2SO4 ile presipitasyon
yöntemi kullanıldı. 4500 rpm’de 20 dakika santrifüj
edilerek berraklaştırılan manyetik karıştırıcı üzerin-
deki seruma, hacminin yarısına eşit hacimde doy-
muş Na2SO4 damla damla olacak şekilde eklendi.
Na2SO4 ilavesi ile beyaz çöküntü halini alan serum
proteinleri, 15 dakika süre ile 3000 rpm’de yapılan
santrifüj neticesinde pellet olarak elde edildi. Albu-
min fraksiyonundan ayrılan Ig’ler fenol kırmızısı içer-
meyen fosfat tamponlu tuz solüsyonu (PBS) yardı-
mıyla orijinal serum hacminin 1/5’i hacminde resüs-
pande edildi. Ortamdaki doymuş tuzun uzaklaştırıl-
ması amacıyla bir gece boyunca +4°C’de 1/10
PBS’ye karşı diyalize edildi.

Peroksidaz Aktivasyonu

Lowry ve arkadaşlarının bildirdiği yönteme göre
yoğunluğu tespit edilen konsantre Ig’ler 10 mg/mL
olacak şekilde sulandırıldı ve konjugasyon için ihti-
yaç duyulan toplam enzim miktarı hesaplandı[16].
0.1 M Na-periyodat ile oda derecesinde 20 dakika
süreyle aktive edilen yaban turbu peroksidazı
(HRPO, Sigma Tip VI, P-8375) bir gece boyunca
0.001 M Na-asetat tamponuna (pH: 4.4) karşı diya-
lize edilerek Na-periyodat’tan temizlendi.
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Konjugasyon

Gerek konsantre Ig’ler ve gerekse peroksidaz
pH: 9-9.5 olacak şekilde 1 M karbonat tamponu ile
muamele edildikten sonra bir erlenmayer içinde ka-
rıştırılarak manyetik karıştırıcı üzerinde 2 saat sürey-
le konjugasyon için muamele edildi. Konjugasyon-
dan artan peroksidaz moleküllerinin tahrip edilmesi
amacıyla karışıma Na-borohidrit (4 mg/mL) ilave
edilerek +4°C’de 2 saat daha bekletildi. Parçalanan
Na-borohidrit ortamdan 1/10 PBS’ye karşı yapılan
diyaliz ile uzaklaştırıldı. Elde edilen işaretli antikor
0.005 M thiomersol ve 10 mg/mL sığır serum albü-
mini (BSA) katılmak suretiyle +4°C’de saklandı.

Direkt Peroksidaz Bağlı Antikor Testi
(PLA)

Bu amaçla Hyera va arkadaşlarının yöntemi uy-
gulandı[17]. 24 gözlü pleytlere %10 Fötal Dana Se-
rumu (FDS) içeren Dulbecco’s Modified Essential
Medium (DMEM) içinde 1x105/mL olacak şekilde
inoküle edilen Vero hücre kültürü süspansiyonu 24
saat süreyle %5 CO2 içeren etüvde inkübe edildi.
Monolayer hale gelen hücreler üzerine 10 katlı su-
landırmaları hazırlanan RSV 8 basamak olacak şe-
kilde inoküle edildi ve 5 gün süre ile inkübe edildi.
Hazırlanan her seri test sistemi 24 saat ara ile virüs
ve/veya viral antijenlerin tespiti amacıyla kontrol
edildi. Bu amaçla kültür medyumu dökülen pleyt 2
kez PBS ile yıkandıktan sonra 80°C’de 4 saat sürey-
le fikse edildi. Süre sonunda fikse hücreler, titresi
oranında (1:50) %0.01 Tween 20 içeren PBS (PBS-
T) içinde sulandırılan işaretli antikor ile oda derece-
sinde 1 saat muamele edildi. PBS-T ile 3 kez yıka-
nan pleytlere kromojen olarak 2 mg 3-amino-9-etil
karbazol + 0.3 mL dimetil formamid ve %3 H2O2
karışımından dağıtıldı. 15-20 dakika içinde gelişen
kına renkli intrasitoplazmik birikim tespit edilerek vi-
rüs ve/veya viral antijenlerin varlığı gözlendi. 

BULGULAR

Virüs

RS virüsüne spesifik hücresel patolojik değişiklik-
ler (sitopatik etkiler) inokülasyonu izleyen 4. günden
itibaren yapılan mikroskop değerlendirmeleri netice-
sinde, çok çekirdekli sinsityal hücrelerin gözlenmesi
ile tespit edildi (Resim 1).

Virüs çoğalmasına bağlı total hücre tahribatı ino-
külasyonu izleyen 7. günde saptandı. Yapılan mikro-
titrasyon tekniği ile virüs infektivitesi DKID50 10-

4,25/0.1 mL olarak hesaplandı.

Serum Nötralizasyon Testi

Mikronötralizasyon tekniği ile yapılan kontroller-
de her iki tavşandan alınan serum örneklerinde de
RSV antikorları tespit edilmiştir. Serum nötralizas-
yon ortalamaları (SN50), 1. tavşan için 1:260 ve 2.
tavşan için ise 1:340 olarak saptandı.

Direkt PLA

Elde edilen enzim işaretli antikor kullanılarak ya-
pılan direkt PLA testi neticesinde en erken 36. saat-
te hücre içi antijen lokalizasyonu tespit edildi. Bu an-
da hücreler normal formasyonunda olup cpe benze-
ri bir görüntü saptanmadı (Resim 2). İzleyen dönem-
lerde yapılan boyamalar neticesinde hücrelerdeki vi-
rüs üremesine bağlı olarak, hücre içi renkli ürün olu-
şumunda da artış tespit edildi (Resim 3). Kontrol
amacıyla virüs inoküle edilmemiş Vero hücre kültü-
rüne konjugat ilavesi ve substrat muamelesinden
sonra, bu gözde herhangi bir boyanma görülmedi
(Resim 4).

TARTIŞMA

Özellikle 0-1 yaş grubu bebeklerde ciddi alt solu-
num yolu infeksiyonlarına yol açan RSV, bu bebek-
lerin yaklaşık %1’inin hastaneye yatırılmasına gerek
göstermekte ve hatta ölüme yol açabilmektedir
[2,4,18,19].
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Akut RSV infeksiyonunun tanısının yapılması
özellikle ciddi alt solunum yolu infeksiyonu olan be-
beklerde virüse karşı spesifik tedavinin başlanabilme-
si açısından önemlidir[4,6,7,9]. Ayrıca yapılacak hızlı
ve doğru tanı, bu tip çocuklarda gereksiz antibiyotik
kullanımını da önleyerek hem mali yükün azalması
hem de antibiyotiğe bağlı yan etkiler ve dirençlilik
durumlarının gelişimini engellemesi açısından yarar-
lı olmaktadır[6,7,13].

Klinik örneklerde immünofloresan antikor veya
enzim immünoassay yöntemleriyle viral antijenin
tespit edilmesi hastalığın hızlı tanısı açısından yarar-
lı olmaktadır[1,5,8,11,13,19]. Serolojik yöntemler de
akut RSV infeksiyonunun tanısı için kullanılabilir[19].
Akut infeksiyonun tanısında örnekte virüs üretilmesi
referans yöntemdir[5,7]. Ancak virüs üremesinin ya-
vaş olması ve üreyen virüsün identifikasyonunun da
zamana ihtiyaç duyması, infekte bebeğe uygun teda-
vinin başlanmasını geciktirmesi bakımından bir de-
zavantaj yaratmaktadır[8,20]. Bu nedenle hücre kültü-
ründe RSV’nin tanısının hızlandırılması hastalara
geç kalmadan uygun tedavinin başlanması açısından
çok yararlıdır[7,9,12,20].

Araştırmada elde edilen, enzim bağlı antikor ile
hücre kültürüne inoküle edilen materyalde virüsün
varlığının ve identifikasyonunun 36. saatte sağlan-
ması, konvansiyonel hücre kültürü inokülasyonu tek-
niğinden kaynaklanan zaman kaybı dezavantajını or-
tadan kaldırmaktadır. Ayrıca enzim ile işaretli bu an-
tikor kullanılarak, direkt sürüntü veya aspiratlardaki
virüsle infekte hücrelerin tanınması da mümkündür.

RSV ile ilgili olarak dünyada pek çok çalışma ya-
pıldığı ve bu çalışmalarda klinik örneklerde etkene
yönelik immünositokimyasal (ağırlıklı olarak immü-
nofloresan antikor tekniği) tekniklerin kullanıldığı gö-

rülmektedir[5,6,8,9,11]. Ülkemizde ise bu konuda çe-
şitli yöntemlerle çalışmalara rastlanmışsa da, bunla-
rın genel olarak değişik tekniklerle serumda virüse
spesifik antikorların saptanması şeklinde yapıldığı
görülmektedir[21-26].

Bu çalışmada uygulanan deneysel inokülasyon
protokolü neticesinde elde edilen antikor yanıtı
(1:260 ve 1:340) %100 infektif virüsün nötralizas-
yonu için yeterli olsa da, konjugasyon sonrası elde
edilen işaretli antikor, ancak 1:50 sulandırma ora-
nında etkin bir boyama sağlayabilmiştir. Bu titre de-
ğerinin farklı inokülasyon programları uygulamak
veya elde edilen Ig’leri daha küçük birimlere kon-
santre etmek suretiyle arttırılabileceği düşünülmekte-
dir.

Ayrıca araştırma sonuçları, benzer şekilde farklı
virüslere karşı elde edilebilecek antikorların da işaret-
lenerek infeksiyonların akut tanısında kullanılmala-
rıyla güvenilir, hızlı ve ekonomik bir şekilde direkt ta-
nıya ulaşılabileceğini düşündürmektedir.

Sonuç olarak bu çalışmada gösterilen yöntem ile;

1. Konvansiyonel hücre kültüründe sitopatik de-
ğişikliğin gözlenmesi ve identifikasyon için beklen-
mesi gibi bir dezavantajın ortadan kaldırılması,

2. Sitopatik etki yapamayacak kadar az infektif
virüsün saptanabilmesi,

3. Sonucun değerlendirilmesinin gözle ya da ışık
mikroskobu ile yapılabilmesi,

4. Bu işaretli antikor kullanılmak suretiyle kültü-
re edilmiş hücreler yanında, sürüntü ve biyopsi ör-
neklerinde de viral antijenlerin gösterilebilmesi
mümkün olacaktır.

Ancak göz önünde tutulması gereken noktalar;
elde edilen HRPO işaretli hiperimmün serumun bili-

Resim 3. İnokülasyon sonrası 72. saatte hücre içi virüs
ve/veya viral antijenlerin boyanması

Resim 4. Kontrol olarak ayrılan hücrelerin 72. saatteki
boyanma neticesi görünümü



nen her iki RSV alt tipi ile reaktivitesinin tespiti ve
Paramyxoviridae familyasının diğer üyeleri ile her-
hangi bir çapraz reaksiyonunun olup olmadığının
tespitidir.

Bu araştırma virüs antijenlerinin tespiti amacıyla
geliştirilen bir tekniğin tanımlandığı bir ön çalışma
mahiyetinde olup, belirtilen durumların takip eden
çalışmalarda gözden geçirilmesi planlanmıştır. 
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