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Enfeksiyon Hastalıklarının TeĢhisinde Kullanılan
Serolojik Testler
Aglütinasyon, presipitasyon, kompleman birleĢmesi ve

flokülasyon deneyleri, erken tanıya yönelik serolojik
testler ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir
öğrenme materyalidir.
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ÖNKOġUL
YETERLĠK

Enfeksiyon hastalıklarının teĢhisinde kullanılan serolojik
testleri yapmak
Genel Amaç
Enfeksiyon hastalıklarının teĢhisinde kullanılan serolojik
testleri yapabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Amaçlar
1. Aglütinasyon testlerini yapabileceksiniz.
2. Presipitasyon testlerini yapabileceksiniz.
3. Kompleman birleĢmesi ve flokülasyon deneylerini
yapabileceksiniz.
4. Erken tanıya yönelik serolojik testleri yapabileceksiniz.
Donanım: Otoanalizör, santrifüj, rotatör, mikroskop, slâyt,
antijenler, solüsyonlar, test kitleri, parafin, halkalı lam veya
özel lam, kapalı, yuvarlak, dibi düz ĢiĢe, 1 veya 2 cc‟lik
enjektör ve 18 gauga iğne, pipetler serolojik tüpler, deney
tüpleri, lam taĢıyıcı, jelli tüpler, spor, tek kullanımlık serum
damlatıcı, süzgeç, cam baget, hasta serumu, gaita, fizyolojik
tuzlu su (FTS), plak, kürdan.
Ortam: Okul laboratuvarı, mikrobiyoloji / seroloji
laboratuvarı
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Enfeksiyon hastalıklarının tanısında önemli yeri olan serolojik testlerin anlatıldığı bu
modüldeki bilgiler ıĢığında serolojik testleri tekniğine uygun olarak yapabilecek konuma
geleceksiniz.

1

2

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Bu faaliyette kazandığınız bilgilerle aglütinasyon testlerini tekniğine uygun
yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA



Aglütinasyon testlerini araĢtırınız.
Mikrobiyoloji/seroloji laboratuvarına giderek aglütinasyon testlerinin
yapılıĢını izleyiniz.

1. AGLÜTĠNASYON TESTLERĠ
1.1. Aglütinasyon
Aglütinasyon, uygun bir sıvı ortamda, partiküler formdaki antijenlerle antikorların
bağlandıktan sonra kompleksler oluĢturarak bir arada kümelenmesidir. Bazı mikroorganizma
veya hücre tiplerine karĢı bağıĢıklık kazandırılmıĢ serumlarda meydana gelen antikorlar bu
mikroorganizma veya hücrelerle tekrar karĢılaĢtığında onları, kümeler halinde birbirlerine
yapıĢtırarak yani aglütine ederek etkisiz kılar. Genellikle enfeksiyonlarda antikorlar birinci
haftadan sonra kanda görülmeye baĢlar.
Birçok hastalığın teĢhisinde, kan gruplarının belirlenmesinde bu aglütinasyon
özelliğinden yararlanılır. Aglütinasyon testleri mikroskopta, tüpte ve lamda yapılır.
Aglütinan antikorlar, genel olarak IgM ve IgG karakterindedir.

1.2. Aglütinasyon Test Sonuçlarını Değerlendirirken Dikkat
Edilecek Hususlar







Normal serumun içinde düĢük titrede antikor bulunacağından dilüsyonların
yüksek titrelere kadar yapılmasına dikkat edilmelidir.
Özellikle hastalığın akut safhasında ve 7- 10 gün sonra alınan çift serumlarla
testler çalıĢılıp titrenin yükselip yükselmediği kontrol edilmelidir.
Daha önce yapılan aĢılanmanın kanda belli oranda antikor ihtiva edeceği göz
önünde bulundurarak teĢhisin buna dikkat edilerek yapılması gerekir.
Antijen benzerliğiyle bazı bakteriler arasında çapraz reaksiyonlar olur. Bu gibi
durumlarda yüksek titrede reaksiyon veren antijen hastalık etkeni olarak kabul
edilir.
Bazen yeni bir enfeksiyon hastalığı önceden geçirilmiĢ ve antikorları kandan
kaybolmuĢ önceki hastalığa ait aglutininlerin ortaya çıkmasına neden olur.
Serumun uygun Ģekilde sulandırılmasına dikkat edilmelidir.
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1.3. Gruber-Widal Testi


Amaç

Tifo‟lu hastanın serumunda oluĢan antikor düzeyinin gösterilmesidir.


Araç Gereçler








Hasta serumu
Antijenler (S. typhi O, S. typhi H, S. paratyphi BO, S. paratyphi BH, S.
paratyphi AO ve S. paratyphi AH)
Fizyolojik tuzlu su (FTS)
Deney tüpleri
Pipetler

Teknik





Her tip antijen için 1/50, 1/100, 1/200, 1/400, 1/800, 1/1600 ve kontrol
tüpü hazırlanarak üstü yazılır.
1/50 yazılı tüpe 1 ml, diğer tüplere 0. 5 ml fizyolojik tuzlu su konur.
Ana dilüsyon tüpü için 9. 6 ml tuzlu su ve 0. 4 ml hasta serumu konur ve
karıĢtırılır.
Her antijen tipinin 1/50 yazan ilk tüpüne, bu ana dilüsyon tüpünden 1‟er
ml dağıtılır.

Resim1.1: Tüplere fizyolojik tuzlu su, hasta serumu ve antijen ilave edilmesi



1/50 yazan tüp pipetaj edilerek buradan 0. 5 ml alınıp 1/100 yazan tüpe 0.
5 ml aktarılır.
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Resim1.2: Tüplerin dilüe edilmesi



Ana dilüsyon, bu tüpte pipetaj edilip diğer tüpe geçilerek seri dilüsyon
yapılır. 1/1600 yazan tüpte pipetaj yapıldıktan sonra 0. 5 ml dıĢarıya
atılır.

Resim1.3: Dilüsyon iĢleminden 0. 5 ml karıĢımın dıĢarıya atılması



Dilüsyon iĢlemi tamamlandıktan sonra her tip antijenden kendi dilüsyon
tüplerinin tümüne ve kontrol tüpüne 1„er damla antijen damlatılarak
karıĢtırılır.
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Resim1.4: Tüplere antijen ilave edilmesi




Tüpler, 37oC‟ de 4 saat inkübe edildikten sonra etüvden çıkartılarak bir
gece oda sıcaklığında inkübasyona devam edilir.
Ġnkübasyon süresinin (18- 24 saat) bitiminde test okunur. O
aglütinasyonu oda derecesinde, H aglütinasyonu etüvde inkübe edilirse
sonuç daha iyi olur.

Resim1.5: Tüplerin etüve yerleĢtirilmesi



Testin değerlendirilmesi




Aglütinasyonun görüldüğü dilüsyon ve antijen tipleri pozitifliği
gösterdiği için kaydedilerek bildirilir.
O aglütininlerin daha yüksek bulunması, hastalığın baĢlangıç dönemini
gösterir.
O ve H aglütinin titresinin eĢit veya H titresinin daha yüksek olması aktif
enfeksiyonu gösterir.
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H aglütinasyonunun yüksek titrede olması, geçirilmiĢ enfeksiyon veya
aĢılanmıĢ olduğunu gösterir.
Gruber Widal testinin bir hafta ara ile tekrarlanması sırasında O ve H
titrelerinde görülecek bir kat veya daha fazla artıĢ, tanı için önemlidir.

1.4. Brusella Tanısında Aglütinasyon Testleri
1.4.1. Wright Testi


Amaç

Brusella hastalığının tanısını koymaktır.


Araç Gereçler








Hasta serumu (inaktive edilmiĢ serum)
Brusella antijeni
Serolojik tüpler
Pipet
FTS

Teknik




Kontrol tüpüyle birlikte 9 adet tüp hazırlanır.
2. tüpten baĢlayarak tüplere 0,5 ml FTS konur.
Ayrı bir tüpe 3,6 ml FTS ve 0,4 ml hasta serumu konur.

Resim1.10: Tüplere serum fizyolojik ve hasta serumu ilave edilmesi

7





Hazırlanan (FTS+hasta serumu) karıĢım 1/10 oranında seyreltilir.
Seyreltilen hasta serumundan alınarak 1. tüpe 0,5 ml konur.
Bu Ģekilde 1.tüpten 2.tüpe, 2. tüpten 8. tüpe kadar 0,5 ml aktarımlarla seri
seyreltme yapılarak hasta serumu dilüe edilir.

Resim1.12: Tüplerin dilüe edilmesi



8. tüpten 0,5 ml alınarak atık kutusuna atılır.

Resim1.13: Dilüsyon iĢleminden sonra 0.5 ml karıĢımın dıĢarıya atılması




Kontrol tüpüne 0,5 ml FTS konur.
Kontrol tüpü dâhil tüm tüplere 0,5 ml Brucella antijeni ilave edilir. Bu
Ģekilde seyreltme bir kat daha arttırılır.
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Resim1.14: Tüplere antijen ilave edilmesi





Tüpler çalkalanarak, 37oC‟de 2saat, bir gecede oda ısısında bekletilir.
Sonuçlar okunur.

Testin değerlendirilmesi

Değeri 1/80 ve üzerinde çıkan sonuçlar pozitif olarak değerlendirilir.

1.4.2. Ġki (2)- Mercapto Ethanol Testi


Amaç

Brusella hastalığının tanısını koymaktır.


Araç Gereçler








Stok 2- Mercaptoethanol eriyiği: Fosfat tamponlu tuzlu su (F-11) içinde
2- Mercaptoethanol‟un 0,2 M eriyiğidir. Bu stok eriyik opak bir ĢiĢede
buzdolabında muhafaza edilir.
Tuzlu suda 0,05 M-2 Mercaptoethanol eriyiği: Stok eriyikten 1 kısım +
3 kısım FTS karıĢımıdır. Bu eriyik karıĢım çalıĢma anında hazırlanır ve
fazla kalanı atılır.
Hasta serumu ( Ġnaktive edilmiĢ serum)
Standardize edilmiĢ antijen
Steril serolojik tüpler
Steril pipetler
FTS
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Teknik














Kontrol tüpüyle birlikte 10 adet tüp hazırlanır.
1. tüpe 0,9 ml, diğerlerine 0,5 ml 0,05 M-2 Mercaptoethanol eriyiği ilave
edilir.
1. tüpe hasta serumundan 0,1ml konur.
BaĢka bir pipetle birkaç kez pipetaj yapılarak karıĢtırılır.
Bu karıĢımdan 2. tüpten baĢlayarak sondan bir önceki tüpe kadar 0,5 ml
ilave edilir. Bu tüpten 0,5 ml alınarak dıĢarı atılır.
Bu Ģekilde serumun çift sulandırımları elde edilir.
Kontrol tüpüne serum ilave edilmez.
Antijen süspansiyonu iyice karıĢtırıldıktan sonra kontrol tüpüyle birlikte
tüm tüplere 0,5 ml antijen ilave edilir.
Bu iĢlemle de tüplerdeki serum sulandırımları birer kat artar.
Tüpler çalkalanarak 37oC‟de 48 saat bekletilir.
Sonuçlar okunur.

Testin değerlendirilmesi

Sonuçların okunmasından önce antijen kontrol tüpünün aglütinasyon vermemiĢ
olduğuna bakılır. Sonra diğer tüplere bakılarak üstteki sıvının berraklığı ve oluĢan çöküntü
derecesine göre 4+, 3+, 2+,1+ ve – olarak değerlendirilir, titreleriyle birlikte kaydedilir.

1.4.3. Rivanol (Diamino 6.9 Etoxy Acridin) Testi


Amaç

Brusella hastalığının tanısını koymaktır.


Araç Gereçler









% 0,04 rivanol eriyiği (saf suda); her testte taze hazırlanmalıdır.
Hasta serumu ( Ġnaktive edilmiĢ serum)
Standardize edilmiĢ antijen
Steril serolojik tüpler
Steril pipetler
FTS

Teknik







Bir tüp içine 0,9 ml rivanol çözeltisi ve üzerine 0,3 ml hasta serumu
konur.
Oda ısısında 15 dakika bekletilir.
Bekletildikten sonra 2000 rpm‟de 10 dakika santrifüj edilir.
Aglütinasyon testi için üstteki saydam sıvıdan alınır.
Serumun sulandırılması;
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10 adet tüp alınır.
1.tüpe 0,1 ml,
2. tüpe 0,6 ml
Diğer tüplere 0,5 ml FTS konur.

1. ve 2. tüpe 0,4 ml rivanollu serum konur.
Böylece serum, 1. tüpte 1/5, 2. tüpte 1/10 oranında sulandırılır.
BaĢka bir pipetle 2.tüp karıĢtırıldıktan sonra 0,5 ml alınarak 3.tüpe
ve bu Ģekilde tüpten tüpe 0,5 ml aktarımlarla serumun çift kat sulandırımı
yapılır.
Kontrol tüpüne serum ilave edilmez.
Antijen süspansiyonu iyice karıĢtırıldıktan sonra kontrol tüpüyle birlikte
tüm tüplere 0,5 ml antijen ilave edilir.
Bu iĢlemle tüplerdeki serum sulandırımları birer kat artar.
Tüpler çalkalanarak 37oC‟de 48 saat bekletilir.
Sonuçlar okunur.

Testin değerlendirilmesi

Sonuçların okunmasından önce antijen kontrol tüpünün aglütinasyon vermemiĢ
olduğuna bakılır. Sonra diğer tüplere bakılarak üstteki sıvının berraklığı ve oluĢan çöküntü
derecesine göre 4+, 3+, 2+,1+ ve – olarak değerlendirilir ve titreleriyle birlikte kaydedilir.

1.4.4. Rose Bengal Testi


Amaç

Brucella abortus‟un tanısını koymaktır.


Araç Gereçler







Antijen (Rose bengal boyası ile özel teknikle boyanan, Brucella abortus
bakterilerinin tamponlu tuzlu sudaki standart süspansiyonlarıdır.)
1,5 cm çapında yayvan çukurlar bulunan plaklar
Hasta serumu
Kürdan

Teknik


Plak çukurlarından birine, 0.03 ml hasta serumu konur.
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Resim1.15: Plak çukuruna hasta serumu ilave edilmesi



Hasta serumunun üstüne 0,03 ml iyice karıĢtırılmıĢ antijen konur.

Resim1.16: Plak çukuruna antijen ilave edilmesi



Bir kürdanla iyice karıĢtırılarak 1,5 cm çaplı bir alana yayılır.

Resim1.17: Antijenle serumun karıĢtırılması



Elde ya da bir rotatorda dairevi hareketler yaparak 4 dakika çevrilir.
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Resim1.18: Plak çukurunun rotatorde karıĢtırılması



Süre sonunda sonuçlar okunur.

Resim1.19: Sonuçların okunması



Testin değerlendirilmesi




Sonuçta iri tanecikli çökeltiler (aglütinasyon) oluĢmuĢsa; pozitif,
Ġnce tanecikli çökelti oluĢmuĢsa; kuĢkulu,
Homojen görüntü oluĢmuĢsa; negatif olarak değerlendirilir.

1.4.5. COOMBS Testi


Amaç

Aglütinasyon blokajının ortaya çıkarılmasıdır.


Araç Gereçler







Hasta serumu
Brusella bakteri aglütinasyon antijeni
FTS
Serolojik tüpler
Pipetler
Ġnsan antiglobulin (Coombs) serumu
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Teknik


10 adet tüp spora yerleĢtirilir.

Resim1.20: Tüplerin spora yerleĢtirilmesi



1. tüpe 0,9 ml, diğerlerine 0,5‟er ml FTS ilave edilir.

Resim1.21: Tüplere serum fizyolojik ilave edilmesi



1. tüpe hasta serumundan 0,1ml konur.

Resim1.22: Tüplere hasta serumu ilave edilmesi



BaĢka bir pipetle pipetaj yapılıp karıĢtırıldıktan sonra bu tüpten 0,5 ml
alınarak 2.tüpe aktarılır.

14

Resim1.23: Tüplerin dilüe edilmesi



Bu iĢlem, 2. tüpten 3. tüpe ve bu Ģekilde sondan bir önceki tüpe kadar
tüpten tüpe 0,5‟er ml ilave edilir. Bu tüpten 0,5 ml dıĢarı atılır.

Resim1.24: Dilüsyon iĢleminden sonra 0.5ml karıĢımın dıĢarıya atılması









Son tüpe serum ilave edilmez (antijen kontrol tüpü).
Serumun çift sulandırımları elde edilir.
Antijen süspansiyonu iyice karıĢtırıldıktan sonra tüm tüplere (son tüp
dahil) 0,5 ml ilave edilir.
Bu iĢlemle tüplerdeki serum sulandırımları birer kat artar.
Tüpler çalkalanarak karıĢtırılır.
24 saat 37oC‟de bekletildikten sonra aglütinasyon olup olmadığına
bakılır. Olumlu bulunan tüpler not edilir ve deneyden çıkarılır.
Aglütinasyon vermeyen tüm tüpler, 2000rpm‟de 20 dakika santrifüj
edilerek bakteriler çöktürülür.
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Resim1.25: Tüplerin santrifüj edilmesi










Üstteki sıvı dökülür.
Her tüpe yeniden bir miktar FTS konur.
Ayrı pipetlerle FTS çekip bırakmakla karıĢtırılır.
Tekrar santrifüj edilir.
Aynı iĢlem üç kez tekrar edilerek bakteriler yıkanır.
Her tüpe 0,45 ml tuzlu su eklenir. Çalkalanarak yeniden süspanse edilir.
Ġnsan anti globulin (Coombs) serumu, titresinden 10 kat daha yoğun
olarak tuzlu su ile sulandırılır.
Hazırlanan sulandırımdan her tüpe 0,05 ml ilave edilerek karıĢtırılır.

Resim1.26: Tüplere antijen ilave edilmesi






Coombs serumu tüplere eklendiği zaman, tüpteki 0,45 ml süspansiyon ile
karıĢarak 1/10 oranında sulanır.
37oC‟de 24 saat bekletilir.
Sonuç okunur.

Testin değerlendirilmesi

Diğer testlerdeki gibi aglütinasyon olup olmadığına bakılır.
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1.5. ASO Testi
Streptokokların eritrositler üzerinde eritici etki gösteren enzimlerine, streptolizin
denir. Beta hemolitik streptokoklar iki çeĢit hemolizin oluĢturur.
Bunlar streptolizin-O ve streptolizin-S‟dir. Streptolizin-O, oksijen varlığında hızla
inaktive olur ve aynı zamanda kuvvetli antijen özelliğindedir. Organizmada kendisiyle özgül
olarak birleĢebilecek antikor oluĢumuna neden olan bu antikorlara, antistreptolizin-O
(ASO) adı verilir.
ASO aranması mikrobiyoloji laboratuvarlarında en çok yapılan serolojik testlerden
biridir. Serumda belirlenen ASO titresi, geçirilmiĢ veya geçirilmekte olan bir streptokok
enfeksiyonunu gösterir. Aynı zamanda streptokok kaynaklı hastalıkların takibi konusunda da
yararlanılır.

1.5.1. Slayt ile ASO Testi


Amaç

Slâyt üzerinde aglütinasyon yöntemi ile ASO düzeyini ölçmektir.


Araç Gereçler










Reaktif (ASO-Latex (streptolisin O ile kaplı polistiren partikülleri
süspansiyonu)
Taze serum numunesi
Pozitif ve negatif kontrol serumları
Tek kullanımlık serum damlatıcı
Slâyt
Cam baget
Rotatör

Teknik






Tüm reaktifler ve numune, oda sıcaklığına getirilip kullanmadan önce
iyice karıĢtırılır.
Slâyt üzerine bir damla serum damlatılır.
Serum üzerine bir damla ASO-Latex antijeni ekleyip cam bagetle iyice
karıĢtırılır.
Slâyt, iki dakika boyunca hafif dairesel hareketlerle sallanır ve güçlü bir
ıĢık altında aglütinasyon izlenir.
Pozitif ve negatif kontrol serumları da aynı iĢleme tabi tutulur.
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Testin değerlendirilmesi



Aglütinasyon görülmesi, pozitif sonucu verir. Pozitif sonuç; numune
içerisindeki ASO konsantrasyonunun 200 IU/ml‟ye eĢit veya bu orandan
daha fazla (normalden yüksek) olduğunu gösterir.
Aglütinasyon görülmemesi, negatif sonucu verir. Negatif sonuç, numune
içerisindeki ASO seviyesinin 200 IU/ml‟den az (normal seviyede)
olduğunu gösterir.

1.6. CRP Testi
Pnömokoklarda, kapsül antijen maddesinden baĢka somatik antijenler de vardır.
Somatik bölümde iki antijen maddesi bulunur. Bunlardan birisi, protein yapısında bir madde
olup M protein diye isimlendirilir. Somatik bölümdeki ikinci madde ise karbonhidrat
yapısında olup C diye adlandırılır. Bu madde, bütün pnömokok tiplerinde ortaktır.
Organizmada bu C maddesine karĢı onunla birleĢtiğinde presipitasyona yol açan C reaktive
protein (CRP) adında bir karĢı madde oluĢur.
Pnömokoklar, tipe özel olmayan somatik C polisakkaritleri ile presipitasyon
verdiğinden bu proteine, C reaktive protein (CRP) denir. Normal (sağlıklı) insanların
kanında düĢük yoğunlukta bulunan bir globulindir. SaflaĢtırılmıĢ C reaktive protein,
tavĢanlara Ģırınga edildiğinde bir bağıĢık serum elde edilir. CRPA denen bu bağıĢık serumla
insan serumundaki CRP, presipitasyon deneyi ile ortaya çıkarılır.
Serumda anlamlı miktarda CRP‟nin bulunması akut yangılı hastalıklar, miyokard
enfarktüsü, malign tümörlerde ve doku incinmesinin oluĢtuğu diğer olgularda ortaya çıkan
nonspesifik bir bulgudur. Bilindiği gibi aynı patolojik olaylara bağlı olarak eritrositlerin
çökme hızı da çoğalır ya da azalır. Ancak CRP, bu olaylarda daha erken ortaya çıkar ve
iyileĢmelerde daha erken normale döner.
Özellikle romatizmal ateĢ ve romatoid artritin akut fazında CRP‟nin araĢtırılmasının
önemli tanı değeri vardır. BaĢta enfeksiyöz hepatit olmak üzere; birçok virüs
infeksiyonlarında, pnomokok pnömonisinde, aktif tüberkülozda, karaciğer sirozunun akut
devresinde, anjin, kızıl, suçiçeği ve kabakulakta ekseriya CRP bulunur.

1.6.1. Slâyt ile CRP Testi
CRP‟nin araĢtırılması için anti CRP serumunun gama globulinleri ile yüklenmiĢ lateks
parçacıklarını ayıraç olarak kullanarak ve hasta serumu ile oluĢan parçacık aglütinasyonunun
değerlendirilmesi suretiyle yapılan uygulamalar daha yaygın kullanılmaktadır.


Amaç

Slâyt üzerinde aglütinasyon yöntemi ile CRP düzeyini ölçmektir.
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Araç Gereçler










Teknik








Reaktif: CRP-Latex (keçi antikorlarıyla kaplı polistiren partikülleri
süspansiyonu)
Taze serum numunesi
Pozitif ve negatif kontrol serumları
Tek kullanımlık serum damlatıcı
Slâyt
Cam baget
Rotatör

Tüm reaktifler ve numune, oda sıcaklığına getirilip kullanmadan önce
iyice karıĢtırılır.
Slâyt üzerine bir damla serum damlatılır.
Serum üzerine bir damla CRP-Latex antijeni ekleyip cam bagetle iyice
karıĢtırılır.
Slâyt, iki dakika boyunca hafif dairesel hareketlerle sallanır ve
aglütinasyon izlenir.
Pozitif ve negatif kontrol serumları da aynı iĢleme tabi tutulur.

Testin değerlendirilmesi



Aglütinasyon görülmesi, pozitif sonucu verir. Pozitif sonuç; numune
içerisindeki CRP konsantrasyonunun 0.6 mg/dl‟ye eĢit veya bu orandan
daha fazla (normalden yüksek) olduğunu gösterir.
Aglütinasyon görülmemesi, negatif sonucu verir. Negatif sonuç, numune
içerisindeki CRP konsantrasyonunun 0.6 mg/dl‟den az (normal seviyede)
olduğunu gösterir.

1.7. Romatoid Faktör (RF) Testi
Romatoid faktör IgM yapısında bir otoantikordur.

1.7.1. Latex Aglütinasyonu ile RF Testi


Amaç

Primer kronik poliartrit ve akut poliartritin ayırıcı tanısını koymaktır.


Araç-Gereçler



Hazır latex globulin ayırıcı (RF)
Glisinli- tuzlu tampon eriyiği
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Hasta serumu (560C‟de 30 dakika inaktive edilir.)
Normal lamlar, ya da siyah plaklar, kapiller pipetler, kürdanlar
Normal ( negatif) insan serumu (inaktive edilmelidir.)

Teknik




Hasta serumu inaktive edildikten sonra tampon eriyiği ile 1/20 oranında
sulandırılır (1 damla serum, 19 damla tamponlu eriyik)
Normal insan serumu da aynı Ģekilde sulandırılır.
Temiz bir lam veya plak üzerine bir damla hasta serumu ve ayrı bir yere
de normal insan serumu damlatılır ( her ikisi de 1/20 oranında
sulandırılmıĢ)

Resim1.27: Plak çukuruna hasta serumu ilave edilmesi



Tüm serumların üzerine birer damla lateks süspansiyonu damlatılarak
ayrı kürdanlarla karıĢtırılır. YaklaĢık 1,5 cm çapında bir alana yaydırılır.

Resim1.28: Plak çukuruna antijen ilave edilmesi



KarıĢtırılırken kümeleĢme olup olmadığına bakılır. Serumların değiĢik
sulandırımları (1/20, 1/40, 1/80) yapılarak deney titrimetrik(dilüsyonlu)
olarak da uygulanabilir.
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Resim1.29: Sonuçların okunması



Testin değerlendirilmesi

KümeleĢmenin derecesine göre 4+, 3+, 2+, 1+ ve olumsuz olarak değerlendirilir.

1.8. Hemaglütinasyon Testleri
Hemaglütinasyon testi, serolojik bir özellik taĢır. Kanda antikor varlığını ve miktarını
saptamada kullanılır.

1.8.1. Paul-Bunnel Testi


Amaç

Enfeksiyöz mononucleoz tanısını koymaktır,


Araç-Gereçler









Hasta serumu (56oC‟de 30 dakika inaktive edilmiĢ)
Koyun eritrositleri (Koyundan alınan sitratlı ya da boncuklu ĢiĢede
defibrine koyun kanı santrifüj edildikten sonra FTS ile 3 kez yıkanır. Son
yıkamadan sonra FTS‟da %1‟lik süspansiyonu hazırlanır.)
FTS (%0,85)
Serolojik tüpler
Steril pipetler
Teknik
Ġnaktive hasta serumu bir tüpte FTS ile 1/8 oranında sulandırılır (0,5ml
serum+ 3,5ml tuzlu su)
Sekiz adet tüp hazırlanır.
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Resim1.30: Tüplerin spora yerleĢtirilmesi



Ġkinciden baĢlayarak tüm tüplere 0,5ml FTS konur.

Resim1.31: Tüplere serum fizyolojik ilave edilmesi



Birinci ve ikinci tüplere 1/8 sulandırılmıĢ serumdan 0,5ml ilave edilir.

Resim1.32: Tüplere hasta serumu ilave edilmesi





BaĢka bir pipetle ikinciden baĢlayarak yedinci tüpe kadar ve her
defasında birkaç kez emip bırakmak suretiyle karıĢtırarak tüpten tüpe
0,5‟Ģer ml aktarılır.
Bu Ģekilde serumun 1/8, 1/16…1/512 sulandırımları elde edilir
Sekizinci tüpe serum ilave edilmez. Bu, eritrosit kontrol tüpüdür.
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Tüm tüplere koyun eritrositi süspansiyonundan 0,5ml ilave edilir.

Resim1.33: Tüplere antijen ilave edilmesi




Bu ilaveyle serumun sulandırımları her tüpte bir kat artar.
Tüpler çalkalanır.

Resim1.34: Tüplerin çalkalanması ve antijen ilave edilmesi




37OC‟lik su banyosunda bir saat bekletilir.
Sonuçlar okunur.
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Testin değerlendirilmesi






Aglütinasyon vermeyen tüplerde eritrositler tüp dibinde yoğun, düzenli
kenarlı düğmeye benzer Ģekilde toplanır.
Aglütinasyon olumlu tüplerde eritrositler tüp dibinde düzensiz, daha çok
tüp dibi kenarlarına yaygın kitleler oluĢturur.
Aglütinasyonlar 4+ ile olumsuz arasındaki değerlerle değerlendirilerek
kaydedilir.
2+ değerinde olumlu sonuç veren son sulandırım, incelenmekte olan
serumun heterofil antikor titresini verir.
Titreleri 1/256 ve daha yüksek bulunan serumlar, enfeksiyoz
mononükleoz için olumlu kabul edilir. Bu titre içerisinde normal, varsa at
serumuna karĢı oluĢmuĢ ve enfeksiyoz mononükleoz nedeniyle ortaya
çıkmıĢ antikorların titresi toplamları olduğundan ancak yüksek titrelerin
tanıya yardımcı olma değeri vardır.

1.9. Soğuk Aglütinasyon Testi


Amaç
Mycoplasma pnömonisinin tanısını koymaktır.



Araç-Gereçler








Hasta serumu, kan alındıktan sonra serumun çıkması için 37oC‟de
bekletilir. Pıhtısı ayrılmadan soğukta bekletilmez. Soğuk aglütininler,
soğukta hastanın kendi eritrositlerine de yapıĢarak absorbe olabilir.
Serum inaktive edilmez. Soğuk aglütininler 56oC‟de yıkılır.
Ġnsan O grubu Rh negatif eritrositlerinin %2‟lik süspansiyonu (Taze kan
FTS ile üç kez yıkanıp elde edilen eritrositler FTS‟de %2‟lik süspansiyon
haline getirilir).
FTS (%0,85‟lik)
Serolojik tüpler
Pipetler

Teknik








Sekiz adet tüp alınır.
Birinci tüpe 0,8 diğerlerine 0,5ml FTS konur.
Birinci tüpe 0,2ml hasta serumu ilave edilerek 1/10 sulandırılır.
Pipetle iyice karıĢtırılarak tüpten tüpe 0,5 ml aktarmalarla serumun çift
kat sulandırımı elde edilir.
Yedinci tüpten 0,5ml dıĢarı atılır.
Son tüpe serum konmaz, (kontrol tüpü)
Tüm tüplere, %2‟lik eritrosit süspansiyonundan 0,5ml ilave edilir.
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Her tüpteki serum bir kat daha sulandırılmıĢ olur.
Çalkalanarak karıĢtırılır.
Bir gece +4 derecede bekletildikten sonra çıkarılır ve ısınmadan okunur.

Testin değerlendirilmesi



Hemaglütinasyon dereceleri saptanır. ++ olumlu sonuç vermiĢ olan
tüpteki titre serumun soğuk aglütinasyon titresidir.
Elde edilen 1/4 ve daha yüksek sonuçlar anlamlı olup bir iki hafta sonra
test yenilendiğinde, titrenin artmasının değeri büyüktür.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Aglütinasyon testlerini yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

Gruber Widal Test Tekniği
 Her tip antijen için 1/50, 1/100, 1/200,
1/400, 1/800, 1/1600 ve kontrol yazarak
tüpleri hazırlayınız.

 1/50 yazan tüpe 1 ml, diğer tüplere 05
ml tuzlu su dağıtınız.

 Ana dilüsyon tüpü için 9.6 ml tuzlu su







ve 0.4 ml hasta serumu koyup
karıĢtırınız.
Her antijen tipinin 1/50 yazan ilk
 Dilüsyon iĢlemini doğru ve dikkatli
tüpüne, ana dilüsyon tüpünden 1‟er ml
yapınız.
dağıtınız.
1/50 yazan tüp pipetaj edilerek buradan
0.5 ml alıp 1/100 yazan tüpe 0.5 ml
aktararak pipetaj ediniz.
Diğer tüpe geçerek seri dilüsyon
yapınız.
1/1600 yazan tüpte pipetaj yaptıktan
sonra dilüsyondan 0.5 ml dıĢarıya atınız.
Dilüsyon iĢlemi tamamlandıktan sonra
her tip antijenden kendi dilüsyon
tüplerinin tümüne ve kontrol tüpüne 1
damla antijen damlatılarak karıĢtırınız.

 Tüpleri 37oC‟ de 4 saat inkübe ettikten

sonra etüvden çıkartarak bir gece oda  Süreye ve dereceye uyunuz.
sıcaklığında inkübasyona devam ediniz.

 Ġnkübasyon süresinin (18- 24 saat)
bitiminde test sonucunu okuyunuz.

 Daha iyi sonuç almak için O
aglütinasyonunu oda derecesinde, H
aglütinasyonunu etüvde inkübe ediniz.

 Sonucu rapor ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi, Brucella abortusun teĢhisinde kullanılan yöntemlerdendir?
A) Paul bunnel testi
B) Rose bengal testi
C) Rivanol testi
D) Gruber – widal testi

2.

AĢağıdakilerden hangisi, romatoid faktör testlerindendir?
A) Rose bengal testi
B) VDRL testi
C) Latex aglütinasyon testi
D) Coombs testi

3.

Soğuk aglütinasyon testi hangi hastalığın teĢhisinde kullanılır?
A) Tifo
B) Brucella
C) Sifiliz
D) Pnömoni

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.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Presipitasyon testlerini tekniğine uygun yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA



Presipitasyon testlerini araĢtırınız.
Presipitasyon testlerinin hastalıkların teĢhisindeki önemini araĢtırınız.

2. PRESĠPĠTASYON TESTLERĠ
Suda erimiĢ durumda bulunan antijenlerin, elektrolitli ortamda kendilerine özgü
immunglobulinler (antikorlar) ile birleĢmeleri sonucu önce bulanıklık sonra ince granüllü bir
çökme ile sonuçlanan olaya presipitasyon denir. Çöken bulanıklığa presipitat denir. Bu
temele dayalı olarak bu gün çeĢitli yöntemler geliĢtirilmiĢ ve presipitasyon, mikrobiyolojide
geniĢ kullanım alanı bulmuĢtur.
Presipitasyon ile belirli antijenler kullanılarak hasta serumlarında antikor aramak ya da
belirli antikorlar içeren bağıĢık serumları kullanarak antijen araĢtırmak mümkündür. Bu
suretle presipitasyondan hem enfeksiyon hastalıklarında tanı koymak hem de
mikroorganizmaların identifikasyonu amacıyla yararlanılır. Ayrıca bazı besin maddelerinde
bulunan yabancı proteinlerin (örneğin sucuklarda uygunsuz etlerin varlığı), bazı kuĢkulu
lekelerin insan ya da hayvan kanı olup olmadığının anlaĢılması gibi konularda presipitasyon
tekniği kullanılmaktadır.
Presipitasyonun çeĢitli uygulama yöntemleri vardır. Bunlar;



Sıvı ortamda presipitasyon
Yarı katı ortamda (Jel‟de) presipitasyon





Basit diffüzyon tekniği; antijen ya da antikordan birinin diffüze
olmasıdır.
Çift diffüzyon tekniği; hem antijen, hem de antikorun diffüze olmasıdır.

Diğer presipitasyon teknikleri; oudin tüp tekniği, ouchterlony tekniği,
immunelektroforez tekniği, roket elektroforezi, tarĢıt immunoelektroforez
tekniği
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2.1. Halkalı Presipitasyon Testi
Enfeksiyon hastalıklarında tanı koymak ve mikroorganizmaların identifikasyonu
amacıyla yararlanılır.


Testin Prensibi: Ġnce bir tüpte uygun antijen ve antikor içeren sıvıların
birbirlerine karıĢmayacak ve üst üste bir tabaka oluĢturacak biçimde konulması
sonucu iki sıvının birleĢme yerinde bulanık bir halkanın (presipitasyon
halkasının) oluĢması temeline dayanır. Genel kural olarak serumların yoğunluğu
daha fazla olduğundan tüpün altına, diğer sıvılar üste konur. Deney sıvılarının
mutlaka berrak olması gerekir.

Presipitasyon testlerinde aĢağıdaki tabloda görüldüğü gibi testle beraber olumlu
kontrol (3 nolu tüp) ve olumsuz kontroller de (4, 5, 6 numaralı tüpler) çalıĢılır.

Tüp no

Tüplerin Ġçindekiler (Her birinden birim hacim)
BağıĢık Serum + Test sıvısı 1/1 sulandırımı
BağıĢık Serum + Test sıvısı 1/2 sulandırımı
BağıĢık Serum + Olumlu kontrol (antijenli sıvı)
BağıĢık Serum + Tuzlu su
Normal tavĢan serumu + Test sıvısı
Tuzlu su + Test sıvısı
Birim hacim= Tüplerin kalınlığına bağlı olarak 0.05, 0. 1 ya da 0. 2 cc
kullanılır.

1
2
3
4
5
6

Tablo:2.1: Presipitasyon halka testi ile antijen arama

2.1.1. Halkalı Prespitasyon Testi ile Antijen Arama


Amaç

ÇeĢitli bakteri ve virüs antijenlerinin tanımlanması


Araç Gereçler









Tüp taĢıyıcısı
3-5 mm iç çaplı 6 adet cam tüp
Aranmakta olan antijenlere karĢı tavĢanlardan elde edilmiĢ bağıĢık
serumlar
Ġçerisinde antijen aranacak olan test sıvısı
Normal tavĢan serumu
Aranmakta olan antijeni içeren antijen sıvısı (olumlu kontrol)
Uçları ince çekilmiĢ pastör pipetleri
Fizyolojik tuzlu su
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Teknik










Test tüpleri numaralandırılır.
1. tüpe birim hacim bağıĢık serum + 1/1 sulandırılmıĢ test sıvısı konur.
2. tüpe birim hacim bağıĢık serum + 1/2 sulandırılmıĢ test sıvısı konur.
3. tüpe birim hacim bağıĢık serum + olumlu kontrol (antijenli sıvı) konur.
4. tüpe birim hacim bağıĢık serum + tuzlu su konur.
5. tüp birim hacim normal tavĢan serumu + test sıvısı konur.
6. tüpe birim hacim tuzlu su + test sıvısı konur.
Presipitasyon halkasının oluĢması beklenir. Genellikle 15. dakikadan
itibaren sıvıların birleĢme yüzeylerinde presipitasyon halkası oluĢmaya
baĢlar.
Bazı durumlarda bunun daha belirginleĢmesi için 37 oC de 2 saat bazen de
bunun arkasından bir gece buzdolabında bekletmek gerekli olur.

Not: Birim hacim= Tüplerin kalınlığına bağlı olarak 0.05, 0.1 ya da 0.2 cc kullanılır.


Testin değerlendirilmesi




3 numaralı tüp olumlu,
4-5 ve 6 numaralı tüpler olumsuz bulunmalıdır.
1 ve 2 numaralı tüplerde presipitasyon halkalarının görülmesi test
sıvısında bağıĢık serumdaki antikora uygun antijenin var olduğu anlamını
taĢır.

2.1.1.1. Menenjit’de Halkalı Presipitasyon Testi ile Mikroorganizma
Antijenlerini Belirleme
Neisseria meningitidis, Haemophylus influenzae, Streptococcus pneumoniae menenjitlerinde, bu mikroorganizmalara karĢı elde edilmiĢ bağıĢık tavĢan serumları ile beyin
omurilik sıvısının karĢılaĢtırılması sonucunda oluĢabilen presipitasyon halkasına bakılarak
tanı konulabilir.


Deneyin genel kuralları





Tüp diplerine bağıĢık serumlar konur,
Üzerine sanfrifüjlenerek berraklaĢtırılmıĢ
tabakalandırılır.

beyin

omurilik

sıvısı

Teknik





Tüpler numaralandırılır.
1. tüpe birim hacim bağıĢık serum + 1/1 sulandırılmıĢ bos konur.
2. tüpe birim hacim bağıĢık serum + 1/2 sulandırılmıĢ bos konur.
3. tüpe birim hacim bağıĢık serum + olumlu kontrol (antijenli sıvı) konur.
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4. tüpe birim hacim bağıĢık serum + tuzlu su konur.
5. tüp birim hacim normal tavĢan serumu + BOS konur.
6. tüpe birim hacim tuzlu su + BOS konur.
Presipitasyon halkasının oluĢması beklenir. Genellikle 15. dakikadan
itibaren sıvıların birleĢme yüzeylerinde presipitasyon halkası oluĢmaya
baĢlar.
Bazı durumlarda bunun daha belirginleĢmesi için 37 oC de 2 saat bazen de
bunun arkasından bir gece buzdolabında bekletmek gerekli olur.

Not: Birim hacim= Tüplerin kalınlığına bağlı olarak 0.05, 0.1 ya da 0.2 cc kullanılır.


Testin değerlendirilmesi




3 numaralı tüp olumlu,
4-5 ve 6 numaralı tüpler olumsuz bulunmalıdır.
1 ve 2 numaralı tüplerde presipitasyon halkalarının görülmesi test
sıvısında bağıĢık serumdaki antikora uygun antijenin var olduğu anlamını
taĢır.

2.1.1.2. KuĢkulu Kan, Sperma, Süt vb. Lekelerin Ġnsan Kaynaklı Olup
Olmadığının Halkalı Presipitasyon Testi ile AraĢtırılması


Amaç

Adli tıp laboratuarlarında; kuĢkulu kan, sperma, süt vb. lekelerin insan kaynaklı olup
olmadığının araĢtırılmasıdır.


Araç Gereçler











Tüp taĢıyıcısı
3-5 mm iç çaplı 6 adet cam tüp
Aranmakta olan antijenlere karĢı tavĢanlardan elde edilmiĢ bağıĢık
serumlar
Ġçerisinde antijen aranacak olan test sıvısı
Normal tavĢan serumu
Aranmakta olan antijeni içeren antijen sıvısı (olumlu kontrol)
Uçları ince çekilmiĢ pastör pipetleri
Fizyolojik tuzlu su veya fosfat tampon eriyiği

Teknik


Teste baĢlamadan önce;
o
Lekenin bulunduğu yer fizyolojik tuzlu ya da fosfat tampon eriyiği
(pH:7) ile yıkanır.
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Yıkantı suyu, santrifüjlenerek ve gerekirse süzülerek duru hale
getirilir.
o
Lekenin bulunduğu yerin zemininden (lekesiz yerden) aynı Ģekilde
yıkantı suyu alınır.
o
Elde, insan globulinlerine karĢı tavĢandan elde edilmiĢ bağıĢık
serum ve normal tavĢan serumu, ayrıca lekenin insandan baĢka bir
hayvan türüne ait olduğundan kuĢkulanmıyorsa o hayvan
proteinlerine karĢı tavĢandan elde edilmiĢ bağıĢık serumlar
bulunmalıdır.
o
Sulandırıcı olarak tuzlu su ya da fosfat tampon eriyiği kullanılır.
Tüpler numaralandırılır.
1. tüpe birim hacim insan antiserumu + leke yıkantı sıvısı konur.
2. tüpe birim hacim insan antiserumu + 1/1000 sulandırılmıĢ normal
insan serumu (olumlu kontrol) konur.
3. tüpe birim insan antiserumu + 1/1000 sulandırılmıĢ normal koyun
serumu (olumsuz kontrol)konur.
4. tüpe birim hacim: insan antiserumu + zemin yıkantı sıvısı (zemin
kontrolü) konur.
5. tüp birim hacim normal tavĢan serumu + leke yıkantı sıvısı (tavĢan
serumu kontrolü) konur.
6. tüpe birim hacim: insan anti serumu + tuzlu su (tuzlu su kontrolü)
konur.
7. tüp tuzlu su + leke yıkantı sıvısı (tuzlu su kontrolü) konur.
o










Not: Birim hacim= Tüplerin kalınlığına bağlı olarak 0.05, 0.1 ya da 0.2 cc kullanılır.


Testin değerlendirilmesi





Tüpler, 37°C de 2 saat ve gerekirse bir gece buzdolabında bekletildikten
sonra değerlendirilir
Ġki numaralı tüp sonucunun olumlu, 3, 4, 5, 6 ve 7 numaralı tüplerin
sonuçlarının olumsuz bulunmaları gerekir.
Bu durumda birici tüpte presipitasyon halkası oluĢursa lekenin insan
kaynaklı olduğu anlamı çıkar.
Lekenin insan dıĢında bir hayvana ait olduğundan kuĢkulanılıyorsa bu
hayvan proteinlerine karĢı elde edilmiĢ bağıĢık serumlar ve gerekli
kontroller kullanılarak deney yürütülür

2.2. Jel Ġçinde Yayılma Presipitasyon Testi
Deneylerin temeli, jelatin ve daha çok saf agar ile oluĢturulmuĢ jel (pelte) içerisinde
yayılmaya bırakılan antijen ve antikorun, uygun miktarlarda birbirleri ile karĢılaĢtıkları yerde
bulanık presipitasyon çizgileri oluĢturmaları esasına dayanır. Antijen-antikor
araĢtırmalarında halen kullanılan çeĢitli yöntemleri vardır.
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2.2.1. Tüpteki Jel Ġçinde Tek Yönlü Yayılma Presipitasyon Testi (Oudin
Yöntemi)
Halkalı presipitasyon yönteminin jel içinde uygulanması gibidir.


Amaç

ÇeĢitli bakteri ve virüslerin antijenlerinin tanımlanmasıdır.


Araç Gereçler












Tüp taĢıyıcısı
20 x 20 mm boyutlarındaki tüpler
Uçları ince çekilmiĢ pastör pipetleri
% 1.2 „lik agar
Normal tavĢan serumu
Fizyolojik tuzlu su ya da fosfat tamponlu tuzlu su
Ġçerisinde antijen aranacak olan test sıvısı
Aranmakta olan antijeni içeren antijen sıvısı (olumlu kontrol)
Aranmakta olan antijenlere karĢı tavĢanlardan elde edilmiĢ bağıĢık
serumlar

Teknik










20 x 20 mm boyutlarındaki tüpler alınır.
Fizyolojik tuzlu su ya da daha iyisi fosfat tamponlu tuzlu su (pH 7.2)
içerisinde hazırlanmıĢ ve eritilmiĢ % 1.2 lik agar hazırlanır.
50°C de tutulan bu agardan bir kısım ile 50 derecede ısıtılmıĢ bir kısım
bağıĢık serum karıĢtırılıp tüplere dökülerek katılaĢtırılır.
Agar - serum karıĢımı katılaĢtıktan sonra üzerine içinde antijen
araĢtırılacak olan sıvıdan yavaĢça eklenir.
Tüpler oda derecesinde dik olarak bekletilir.
Ġncelenen sıvıda, bağıĢık serumdaki antikorlara uygun antijen varsa bir
süre sonra agarlı kısımda bir presipitasyon bulanıklığı oluĢmaya baĢlar.
Bu bulanıklık üstten azalırken alta doğru yayılarak belirli bir bölgede
yoğunlaĢır. Sonunda antijen - antikor miktarlarının en uygun bulundukları
uzaklıkta bir presipitasyon diski (zonu) oluĢur.
Eğer incelenen sıvıda serumdaki antikorlar için uygun, birden çok antijen
varsa her birisi için ayrı uzaklıklarda ayrı presipitasyon diskleri oluĢur.
Deneyde gerekli kontroller kullanılmalıdır.
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ġekil 2: 1.Tek yönlü yayılım (Oudin) yöntemi

2.2.2. Tüpteki Jel Ġçinde Çift Yönlü Yayılımla Presipitasyon Testi


Amaç

ÇeĢitli bakteri ve virüslerin antijenlerinin tanımlanmasıdır.


Araç Gereçler












Tüp taĢıyıcısı
20 x 20 mm boyutlarındaki tüpler
Uçları ince çekilmiĢ pastör pipetleri
% 1.2‟lik agar
Normal tavĢan serumu
Fizyolojik tuzlu su ya da fosfat tamponlu tuzlu su
Ġçerisinde antijen aranacak olan test sıvısı
Aranmakta olan antijeni içeren antijen sıvısı (olumlu kontrol)
Aranmakta olan antijenlere karĢı tavĢanlardan elde edilmiĢ bağıĢık
serumlar

Teknik




20 x 20 mm boyutlarındaki tüpler alınır.
Fizyolojik tuzlu su ya da daha iyisi fosfat tamponlu tuzlu su pH 7.2
içerisinde hazırlanmıĢ ve eritilmiĢ % 1.2 lik agar hazırlanır.
50°C de tutulan bu agardan bir kısım ile 50 derecede ısıtılmıĢ bir kısım
bağıĢık serum karıĢtırılıp tüplere dökülerek katılaĢtırılır.
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Sonra bunun üzerine 2.5 cm yüksekliğinde % 0.6‟lık serumsuz agar
konur ve o da katılaĢtırılır.
En üste içerisinde antijen araĢtırılacak olan sıvı eklenir.

Testin değerlendirilmesi

Sonuç olarak antijen aĢağıya, antikorlar da yukarıya doğru difüzyonla ilerleyerek
birbirlerine uygun noktada ve aradaki agar tabakasında presipitasyon diskleri oluĢur.
Deneyde gerekli kontroller kullanılmalıdır.

ġekil 2.2: Tüpteki jel içerisinde çift yönlü yayılımla presipitasyon

2.2.3. Plak Ġçi Jelde Yayılım ile Presipitasyon Testi
Günümüzde çeĢitli değiĢiklikler yapılmak suretiyle geniĢ çapta uygulanan bir testtir.
Temelde petri kutuları içinde, lam ya da daha büyük camlar üzerinde, elektrolitli ortamda ve
pH‟sı ayarlanmıĢ saf agar kullanılarak (ortalama %1 ) hazırlanan plakların içerisinde antijen
ile antikorun karĢılaĢması ile oluĢan presipitasyon çizgilerinin incelenmesi sözkonusudur.
Bu temel ilkeye bağlı olarak geliĢtirilmiĢ çeĢitli yöntemler vardır. En çok kullanılan
yöntemlerden biri Mancini yöntemi, diğeri Ouchterlony yöntemidir.
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2.2.3.1. Plak Ġçi Jelde Çift Yönlü Yayılımla Presipitasyon Testi (Ouchterlony
Yöntemi)


Amaç

Hazırlanan plakların içerisinde antijen ile antikorun karĢılaĢmasından oluĢan
presipitasyon çizgilerinin incelenmesidir.


Araç Gereçler











Pastör pipeti
Süzgeç kağıdı
90 mm çapında düztabanlı petri kutuları
% 0.85 tuzlu su ya da 0.2 M fosfat tampon eriyiği
% 1 agar
%0.1sodyum azid
BağıĢık serumlar
Antijenli sıvı

Teknik











% 0.85 tuzlu su ya da 0.2 M fosfat tampon eriyiği (pH: 7.2)içerisinde % 1
agar karıĢtırılıp eritilir.
Ġçerisine koruyucu olarak % 0,1 sodium azid eklenir
90 mm çapındaki düztabanlı petri kutularına 10‟ar ml dökülerek plak
Ģeklinde katılaĢtırılır.( Bu plakların kalınlığı yaklaĢık 1,5 mm‟dir.)
Antikor (bağıĢık serumlar) ve antijenli sıvılar bu plaklarda açılacak
çukurların içerisine konur.
Çukurlar yaklaĢık 4-5 mm çapında ve basitçe bir cam boru, mantar delici
ya da özel olarak yapılmıĢ agar kesici ile agar kesilmek suretiyle açılır.
ÇalıĢma amacına göre aralarında 1‟er cm olmak üzere yan yana ikiĢerli
çukurlar, eĢkenar üçgenin tepelerinde olmak üzere üç çukur ya da
merkezinde bir ve köĢelerinde birer olmak üzere bir altıgen Ģeklinde 7
adet çukur açılarak çalıĢılır.
Çukurların düzgün açılabilmesi için plakların altına konan Ģablonlardan
yararlanılır.
Tek bir antijen ile bir antikorun araĢtırılması amacıyla yan yana açılan iki
çukurdan birisine antikor içeren bağıĢık serumlar diğerine antijenli sıvı
ayrı pastör pipetleri ile ve plak yüzeyine taĢmayacak Ģekilde doldurulur.
Petri kutuları, nem kaybını engellemek üzere, altına ıslatılmıĢ bir süzgeç
kâğıdı bulunan kapaklı bir plastik kutuya yerleĢtirilerek bir gece
buzdolabında bekletilir.
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Testin değerlendirilmesi






Ertesi günü plaklar siyah bir zemin üzerinde incelenerek iki çukur
arasında oluĢmuĢ kesin presipitasyon çizgileri araĢtırılır.
Gerekli kontrollerin de deneyde yer almaları ve sonuçlarının uygun
bulunmaları koĢulu ile iki çukur arasında belirgin presipitasyon
çizgilerinin görülmesi halinde bu çukurlarda birbirine uygun antijen ve
antikorun bulunduğu anlaĢılır.
Doğal olarak ikisinden birisi biliniyorsa diğerinin varlığı saptanmıĢ olur.

Ġki antijenin birbirleri ile idantik (aynı) olup olmadıklarını anlamak için;






Plakta, bir eĢkenar üçgen tepelerinde olacak biçimde üç adet çukur açılır,
Çukurlardan alta gelenine bağıĢık serum konur,
Diğer çukurlardan birisine A diğerine B antijenleri sıvıları konur,
+ 4 derecede bir gece bekletildikten sonra sonuçlar değerlendirilir,
Değerlendirme Ģu Ģekilde yapılır;
o
Antijen çukurları ile serum çukuru arasında oluĢan iki
presipitasyon çizgisi birbirleri ile yuvarlak bir yay oluĢturacak
biçimde birleĢmiĢlerse iki antijen idantiktir

ġekil 2.3: Plak içinde antijenlerin karĢılaĢtırılması
(A1, A2 antijenleri idantiktir. B=Antikorlu bağıĢık serum )

o

iki presipitasyon çizgisi birbirlerini keserek çaprazlıyorsa antijenler
ayrı yapıdadır. BağıĢık serumda da bunların her birisine karĢı ayrı
antikorlar vardır
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ġekil 2.4: Plak içinde antijenlerin karĢılaĢtırılması
( A1, A2 antijenleri ayrı yapıdadır. B=Antikorlu bağıĢık serum)

o

Eğer birleĢme gibi yuvarlak olup çizgilerin dıĢına taĢan
çapaklanmalar varsa antijenler birbirlerine yakın yapıdadırlar.

ġekil 2.5: Plak içinde antijenlerin karĢılaĢtırılması
(A1, A2antijenleri birbirine yakındır. B=Antikorlu bağıĢık serum )



Çok sayıda antijeni, bir bağıĢık serumla ya da bir antijene karĢı çok
sayıdaki bağıĢık serumu karĢılaĢtırmak için;




Plakta bir altıgenin köĢelerine ve merkezine açılan yedi çukur hazırlanır.
Orta çukura bilinen antijen ya da antikor, çevre çukurlara araĢtırılan
maddeler konur.
Difüzyondan sonra; merkez çukur ile arasında presipitasyon çizgisi
oluĢan çevre çukurunun içeriklerinin birbirleri ile homolog antijen ve
antikorlar içerdikleri anlaĢılır.
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ġekil 2 6: Plak içi jel difüzyonu ile presipitasyon
(AntiA=BağıĢık serum, A, B, C=ÇeĢitli antijenler)

2.2.3.2. Plak Ġçinde Tek Yönlü IĢınsal Yayılım Yöntemi ile Presipitasyon Testi
(Mancini Yöntemi)
Bu yöntemle pratikte, kendilerine uygun antikorlarla çalıĢmak koĢulu ile immunoglobulin sınıflarının miktarları, alfa fetoprotein, C reaktif protein, komplemanın 3.
parçası gibi protein yapısındaki antijenlerin miktarları duyarlı olarak ölçülebilir.


Amaç

Hazırlanan plakların içerisinde antijen ile antikorun karĢılaĢmasından oluĢan
presipitasyon halelerinin incelenmesidir.


Araç Gereçler











Plak
Uçları ince çekilmiĢ pastör pipetleri
% 2‟lik agar
Normal tavĢan serumu
Fizyolojik tuzlu su ya da fosfat tamponlu tuzlu su
Ġçerisinde antijen aranacak olan test sıvısı
Aranmakta olan antijeni içeren antijen sıvısı (olumlu kontrol)
Aranmakta olan antijenlere karĢı tavĢanlardan elde edilmiĢ bağıĢık
serumlar
Teknik



Fizyolojik tuzlu su ya da daha iyisi fosfat tamponlu tuzlu su pH 7.2
içerisinde hazırlanmıĢ ve eritilmiĢ % 2‟lik agar hazırlanır.
50 °C de tutulan bu agardan bir kısım ile 50 derecede ısıtılmıĢ bir kısım
bağıĢık serum karıĢımı tüp yerine plak Ģeklinde dökülür.
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Plaktaki bağıĢık serumda bulunan antikorlara uygun antijen içerip
içermediklerinin araĢtırılması istenilen çeĢitli inceleme örnekleri bu
plakta açılan çukurlara ayrı ayrı doldurulup nem kaybetmeleri önlenerek
+ 4 derecede bir gece bekletilirse, homolog antijen içeren örneklerin
konduğu çukurların etraflarında belirli bir uzaklıkta çevreleyen bir
presipitasyon halesi ortaya çıkar.
Antijen titrajı amacıyla aynı Ģekilde hazırlanan bağıĢık serumlu plak'ın
biri ortada, diğerleri altıgen köĢelerinde olmak üzere 7 çukur açılır.
Her çukura incelenecek antijenin değiĢik sulandırımlarından doldurulup
difüzyona bırakılır.
Ertesi gün bakıldığında, presipitasyon halesi oluĢturan en son sulandırım,
antijenin titresini verir.

2.2.3.3. Elektro-Ġmmuno Difüzyon Tekniğine Bağlı Presipitasyon
Jel içerisinde antijen ile antikorun göçü ve uygun yerde karĢılaĢarak presipitasyon
oluĢturması yavaĢ seyreden ve genellikle bir gece bekletilmeyi gerektiren bir olaydır. Agarda
yapılan presipitasyon deneylerinde düĢük voltajlı elektrik akımı uygulandığında antijen ve
antikorun difüzyonu daha hızlanır. Ortama düĢük voltajlı elektrik akımı vererek bu göçü
hızlandırma fikri, elektro- immuno-difüzyonun ortaya çıkmasını sağlamıĢtır.


Bu yöntemde temel ilkeler Ģunlardır:






Jel plakları, düz camlar üzerinde hazırlanır. Yeterli iyon içermeleri ve pH
derecelerinin çok duyarlı olarak ayarlanması gereklidir.
Antijenin, antikorun ya da her ikisinin göçünü sağlamak için jelin iki yan
kenarına, iyonlu tampon eriyiği ile ıslatılmıĢ emici kâğıtlar konur.
Bunlar, iki yandaki aynı eriyiği içeren küvetlere daldırıldıktan sonra bir
tarafa (+) diğer tarafa (-) elektrotlar bağlanır. Geçirilecek akımın voltajı
(yaklaĢık 6-8 volt) ve süresi yönteme göre değiĢik olup duyarlı olarak
sağlanmalıdır.

Elektro-Ġmmuno Difüzyon tekniğine bağlı presipitasyonlar iki ayrı teknikle
yapılır. Bunlar;


Basit, tek yönlü immunodifüzyon: (Laurell tekniği) Roket eletroforezi
de denilen bu yöntemde daha çok titresi bilinmeyen bir antijenin titresini,
titresi bilinen aynı türdeki bir antijen ile karĢılaĢtırarak ölçmek amaçlanır.



KarĢıt immunoelektroforez: (CIE) Ġçerisinden doğru akım geçmekte
olan alkali pH‟daki jel içerisinde negatif yüklü antijen molekülleri anoda
göç ederken antikor molekülleri de difüzyon nedeniyle katoda göç
ederler. Uygun teknik uygulandığında olay hızlı seyrettiğinden çok kısa
zamanda (1/2 - 2 saatte) sonuç alınır. Halen insan serumunda hepatit B
yüzeyel antijeni (HBsAg), beyin omurilik sıvısında N. meningitidis, S.
pneumoniae, H. influenzae, B grubu streptokok ve Cryptpcoccus
neoformans antijenlerinin araĢtırılmasında kullanılır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Presipitasyon testlerini yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

Halkalı presipitasyon test tekniği
 Altı adet deney tüpü alıp, tüpleri
numaralandırınız.
 1. tüpe birim hacim bağıĢık serum +
1/1 sulandırılmıĢ test sıvısı koyunuz.

 Tüpleri numara sırasına göre spora diziniz.

 Birim hacim bağıĢık serumu tüplerin
kalınlığına bağlı olarak 0.05, 0.1 ya da 0.2 cc
kullanınız.

 2. tüpe birim hacim bağıĢık serum +
1/2 sulandırılmıĢ test sıvısı koyunuz.
 3. tüpe birim hacim bağıĢık serum +
olumlu kontrol (antijenli sıvı) koyunuz.
 4. tüpe birim hacim bağıĢık serum +
tuzlu su koyunuz.
 5. tüp birim hacim normal tavĢan
serumu + test sıvısı koyunuz.
 6. tüpe birim hacim tuzlu su + test
sıvısı koyunuz.
 Presipitasyon halkasının oluĢmasını
bekleyiniz.

 Genellikle 15. dakikadan itibaren sıvıların
birleĢme yüzeylerinde presipitasyon halkası
oluĢmaya baĢladığını unutmayınız

 Testi değerlendiriniz.

 Değerlendirmeyi doğru yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Suda erimiĢ durumda bulunan antijenlerin, elektrolitli ortamda kendilerine özgü
antikorlar ile birleĢmeleri sonucunda önce bulanıklık, sonra ince granüllü bir çökme
ile sonuçlanan olay, aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Aglütinasyon
B) Presipitasyon
C) Fiksasyon
D) Hemoliz

2.

AĢağıdakilerden hangisi, presipitasyonun uygulama yöntemlerinden değildir?
A) Flokülasyon deneyleri
B) Plak içi jelde yayılma presipitasyon testi
C) Tüpdeki jel içinde yayılma presipitasyon testi
D) Halkalı presipitasyon testi

3.

AĢağıdakilerden hangisi, adli tıp laboratuvarlarında, kuĢkulu kan, sperma, süt vb.
lekelerin insan kaynaklı olup olmadığının araĢtırıldığı yöntemdir?
A) Fiksasyon
B) Aglütinasyon
C) Halkalı presipitasyon testi
D) Flokülasyon deneyleri

4.

Ġki antijenin birbirleri ile idantik (aynı) olup olmadıklarını anlamak için yapılan testte
iki presipitasyon çizgisi birbirlerini keserek çaprazlıyorsa aĢağıdakilerden hangisi söz
konusudur?
A) Test tekrar edilir.
B) Ġki antijen idantiktir.
C) Antijenler birbirlerine yakın yapıdadırlar.
D) Antijenler ayrı yapıdadır.

5.

Halkalı presipitasyon testi ile antijen aramada kaç numaralı tüp olumlu
kontroldür?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

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.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
AMAÇ
Kompleman birleĢmesi ve flokülasyon deneyleri yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA



Kompleman birleĢmesi deneylerini araĢtırınız.
Flokülasyon deneylerini araĢtırınız.

3. KOMPLEMAN BĠRLEġMESĠ VE
FLOKÜLASYON DENEYLERĠ
Treponemaların hasta serumunda oluĢturduğu otoantikorlar olan reaginlerin
aranmasına dayanan nonspesifik serolojik yöntemler iki türlüdür.



Kompleman birleĢmesi deneyleri
Flokülasyon deneyleri

3.1.Kompleman BirleĢmesi Deneyleri
Kompleman sistem veya tamamlayıcı sistem, bir canlıdan patojenlerin temizlenmesine
yardım eden biyokimyasal bir yoldur.
Kompleman, taze insan ve hayvan serumlarında bulunan bir maddeler grubudur. En
fazla kobay serumunda vardır. Taze serum 56 oC de yarım saat ısıtıldığında veya uzun süre
bekletildiğinde komplemanın etkisi kaybolur.
Kompleman, serumun globulin fraksiyonunda bulunur ve immun elektroforezde β
globulin gibi hareket eder. Kompleman bir ardıĢık çalıĢan enzimler sistemidir yani, içinde
birbiri ardına oluĢan ya da tetiklenen enzimler vardır ve böylece bir çok reaksiyon oluĢur.
BağıĢıklama esnasında miktarında artma olmaması, komplemanın antikordan tamamen farklı
olduğunu gösterir. Bu proteinler, çoğunlukla karaciğer tarafından sentezlenir ve kan
serumunun globulin yüzdesinde %5'lik bir orana sahiptir.
Kompleman, bir tek maddeden ibaret değildir. C1, C2, C3,C4 olarak gösterilen dört
parçasının bulunduğu anlaĢılmıĢtır.
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Hastalıklar sırasında değiĢen bazı kompleman düzeyleri (C3, C4) hastalık Ģiddetini
değerlendirmede kullanılır.
Komplemanın invivo olarak sitolizde, fagositozda, polimorf nükleuslu, lökositlerin
kemotaksisinde, konglutinasyonda, immun aderenste rolü vardır.
Bir antijen, kendi antikoru ile birleĢtikten sonra oluĢan bu birleĢik, ortama katılan
kompleman ile de birleĢerek onu bağlar. ĠĢte bu serolojik deneyle ortama ilave edilen
komplemanın izlenmesi ile elde bilinen bir antijen var iken; serum ya da vücut sıvılarında
ona uygun antikorun ya da elde bilinen antikorları içeren bağıĢık serumlar varken; bunlara
uygun antijenin varlığının araĢtırılması mümkündür. Kompleman birleĢmesi deneyinin
temeli aĢağıdaki denklemlerle özetlenebilir.
Antijen + Kompleman →Kompleman antijene bağlanmaz.
Antikor + Kompleman → Kompleman antikora bağlanmaz.
Antijen + Uygun antikor + Kompleman →Kompleman uygun antijen antikor birleĢiğine
bağlanır.
Burada antijen eğer eritrosit, bakteri vb. hücrelere bağlanmıĢ durumda ise özgül
antikorları ile birleĢtikten sonra komplemanın da bağlanması ile sitoliz olacak, hücreler
eriyecek ve bu olay gözle görülecektir. Ancak antijenler çoğu kez suda erimiĢ maddeler ya
da varlıkları gözle izlenemeyen parçacıklar, örneğin virüsler olabilir. Bu durumda antijen +
özgül antikor + kompleman karıĢımında kompleman, antijen + antikor birleĢiğine bağlanır
ancak göz ile hiçbir Ģey görülmez. ĠĢte bu durumlarda sonucun anlaĢılabilmesi için, deneyin
son aĢamasında ortama koyun eritrositleri ile bunlara karĢı tavĢanlardan elde edilmiĢ antiserum karıĢımını ilave edilir. TavĢan serumu + koyun eritrositi karıĢımına hemolitik sistem
adı verilir. Hemolitik sistem, antijen-antikor-kompleman arasındaki iliĢkinin görsel olarak
ortaya konulmasına yardımcı olur. Kompleman birleĢmesi deneyi, diğer serolojik deneyler
gibi bilinen antikorlarla antijenleri tanımak ve bu Ģekilde mikroorganizmaları idantifiye
etmek ve bilinen antijenlerin kullanılması ile hasta serumlarında belirli antikorları ortaya
çıkararak hastalık tanısı koymak amaçları ile kullanılır.
Kompleman bağlayan antikorların (IgG ve IgM) ortaya çıkarılmasında örneğin; kist
hidatik tanısında kullanılan Weinberg, sifiliz tanısında kullanılan Kolmer gibi Kompleman
birleĢmesi deneyleri günümüzde manuel olarak pek çalıĢılmamakta olup otoanalizörde
C3 ve C4 analizleri rutin olarak yapılmaktadır.

3.1.1. Otoanalizörde C3 ve C4 Analizi


Amaç

Otoanalizörde C3 ve C4 düzeyinin ölçülmesidir.
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Araç Gereçler









Otoanalizör
Santrifüj
Jelli tüpler
Spor
Test kitleri
Solüsyonlar

Teknik













Cihazın günlük bakımı yapılır.
ÇalıĢılan testlere ait kit‟ler ve solüsyonlar kontrol edilip varsa eksikleri
tamamlanır.
Cihaza C3 ve C4 ile ilgili kontrol ve kalibratörler yüklenip kontrolleri
yapılır. Kalibrasyon sonrası kontroller tekrar okutulur.
Cihaz çalıĢmaya hazır hale getirilir.
Hastadan alınan kan santrifüj edilip serum ayrılır.
Serum yeterli ise jelli tüpler direkt olarak cihazın RAK‟larına barkotları
optik okuyucunun rahat okuyabileceği Ģekilde yerleĢtirilir. Serum yetersiz
ise godelere boĢaltılır, godeler tüplerin üstüne konur ve RAK‟lara öyle
yerleĢtirilir.
Cihaza start verilir. Cihaz barkot üzerinde yazılı C3 ve C4 testleri çalıĢır.
Süre sonunda sonuçlar laboratuvar teknisyeni tarafından kontrol edilir.
Normal sonuçlar teknisyen tarafından laboratuvar sorumlusunun onayına
sunulur.
DüĢük ya da yüksek çıkan sonuçlar, hastanın önceki tetkikleri ve diğer
analizlerle uyumluluğu kontrol edilip onaylanır veya tekrar çalıĢılır.
Tekrar çalıĢılan testler aynı sonuç elde edilirse sonuç onaylanır ve testin
iki kez çalıĢıldığı özellikle belirtilerek klinisyen bilgilendirilir.
Uzman onayını takiben, sonuçlar, hastane bilgi iĢlem veri tabanına
otamatik olarak iĢlenir. Hastanede otomasyon sistemi mevcut değilse
sonuçlar laboratuvar teknisyeni tarafından printerden alınıp laboratuvar
sorumlusuna onaylatıp kaydedilir ve hastaya verilir.

3.2. Flokülasyon Deneyleri
Flokülasyon bir solusyon içinde partiküllerin bulutumsu görünüm vermesi ya da
bulanıklaĢma olarak da tanımlanır. Frenginin serolojik tanısında pratik olmaları ve çabuk
sonuç vermeleri dolayısıyla çok kullanılan ve presipitasyon temeline dayanan çeĢitli
flokülasyon deneyleri vardır. Bunlardan VDRL ve RPR dıĢındakiler önemini yitirmiĢtir.
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3.2.1. VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) Testi





Venereal = zührevi = cinsel iliĢkiyle bulaĢan
Disease = hastalık
Research = Ġnceleme
Laboratory = laboratuar

Treponema pallidum olarak adlandırılan bakterinin neden olduğu sifilis, tedavi
edilmediği zaman, vücudun birçok organını etkileyen çok eski çağlardan beri bilinen ve sık
rastlanan cinsel yolla bulaĢan hastalıklardan biridir. Halk arasında frengi olarak da
adlandırılır.
Treponema pallidum‟un organizmaya giriĢinden yaklaĢık 3 hafta sonra Ģankr denilen
ülserel lezyonlar oluĢur. Sifilise sebep olan bakteriye karĢı organizmanın oluĢturduğu
antikorlar, (IgG ve IgM) Ģankr görülmesinden 4-7 gün sonra tesbit edilebilir.
VDRL‟nin lamda kalitatif ve kantitatif analizi yapılır, otoanalizörde çalıĢılır.
Günümüzde ise mikrobiyoloji laboratuvarında ve kan merkezlerinde kaset testi ile yapılır.

3.2.1.1. Anti -Sifilis Kaset Testi


Amaç

Treponema pallidum antikorlarının kalitatif olarak tespit edilmesidir.


Araç Gereçler





Teknik






Anti-sifilis test kaseti
Tek kullanımlık plastik damlalık

Test kaseti, oda sıcaklığına getirilir.
Test kaseti, poĢetinden çıkarılıp düz bir zemin üzerine yerleĢtirilir.
Numune deliğine 2 damla numune/serum damlatır.

Testin Değerlendirilmesi




10 dakika sonra okunur.
Sonuç penceresinde sadece “C” harfi üzerinde kalan bölümde yer alan tek
çizgi negatif sonucu gösterir
Sonuç penceresinde hem “C” hem “T” harfleri üzerinde kalan bölümde
yer alan çizgiler (hangi çizginin önce belirdiği dikkate alınmayarak)
pozitif sonucu gösterir.
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Sonuç penceresinde beklenmesi gereken süre sonunda hiçbir çizgi
görülmez ise sonuç geçersizdir. Test prosedürü hatalı uygulanmıĢ ya da
test kaseti bozulmuĢ olabilir. Test tekrar çalıĢılmalıdır.

Anti -Sifilis Kaset Testinde Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar







Test kasetleri kesinlikle dondurulmaz. Eğer kaset buzdolabında
saklanmıĢsa kullanmadan önce oda sıcaklığına getirilir.
Deney oda sıcaklığında (15-30 oC) yapılmalıdır.
Kullanmadan önce kullanma talimatı mutlaka okunmalıdır.
Son kullanma tarihi geçmiĢ testler kullanılmaz.
Test kaseti poĢetinden çıkartılınca hemen kullanılır.
Test kaseti poĢeti yırtılmıĢ ise kullanılmamalıdır.

3.2.1.2. Lamda Kalitatif VDRL Testi


Amaç

Sifilisli hasta serumlarındaki reagin isimli otoantikorların araĢtırılmasıdır.


Araç Gereçler










30 cc‟lik kapalı, yuvarlak, dibi düz ĢiĢe
Antijen koymak için 1 veya 2 cc‟lik enjektör ve 18 gauga iğne (Gauga:
Ġğne kalınlığını, çapını ifade eder)
Parafin halkalı lam veya özel lam
KarıĢtırma, çalkalama aleti
Mikroskop
0.1 – 1 – 5 cc‟lik pipetler
Lam taĢıyıcı

Teknik


Hasta serumunun hazırlanması
o
56 OC‟de 30 dakika inaktive edilir.
o
Ġçinde parçacıklar bulunup bulunmadığı kontrol edilir.
o
Parçacık varsa santrifüj edilir.
o
4 saat içinde kullanılmazsa kullanılacağı zaman tekrar 10 dakika
56 OC‟de tutulmalıdır.



Antijenin hazırlanması
o
30 cc‟ lik,yuvarlak dibi düz ĢiĢenin içerisine 0,4 cc tamponlu tuzlu
su konur. (Tamponlu tuzlu su antijen ile beraber satılıyor.)
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o
o
o
o


Bunun üzerine 0,5 cc VDRL antijeni damla damla ilave edilirken
ĢiĢe aralıksız düz bir zemin üzerinde rotasyon hareketleri
yaptırılarak karıĢtırılır.
Pipet ĢiĢeye üflenir. (Pipetin ucu tuzlu suya değmemelidir.)
10 saniye daha rotasyon ile çalkalamaya devam edilir.
5 cc‟ lik pipet ile bu ĢiĢeye yine damla damla 4,1 cc tamponlu tuzlu
su ilave edilirken rotasyona devam edilir.

Ġlave bitince, ĢiĢenin kapağı iyice kapatılıp 10 saniyede 30 defa ĢiĢe yukarıdan
aĢağıya kuvvetle çalkalanır. Antijen kullanıma hazırdır ve o gün akĢama kadar
kullanılabilir.


Testin YapılıĢı
o
Özel lamdaki veya parafinle yapılmıĢ yuvarlakların her birisi bir
hasta serumu için olup her yuvarlağa 0,5 cc inaktive serum konur.
o
ġırıngaya çekilen antijenden 18 gauge iğne ile her yuvarlağa bir
damla ilave edilir.
o
Lam 4 dakika rotasyon hareketi ile çalkalanır. (varsa rotator ile
dakikada 120 devir. )
o
Sonuç hemen mikroskopta okunur.



Testin Değerlendirilmesi
o
Parçacıklar, kümeleĢmeler yoksa : menfi
o
Küçük kümeleĢmeler varsa
: zayıf müspet (zayıf müspet: ±
veya +)
o
Orta ve büyük kümeleĢmeler varsa : müspet (müspet: ++, +++,
++++) olarak kayıt edilir.
o
Not; Müspet ve menfi serum kontrolleri unutulmamalıdır.

3.2.1.3. Lamda Kantitatif VDRL Testi


Amaç

Kalitatif lam testinde müspet ve zayıf müspet olan serumların kantitatif testinin
yapılmasıdır.


Araç Gereçler








Mikroskop
% 0,9 tuzlu su
Parafin halkalı lam veya özel lam
KarıĢtırma, çalkalama aleti
Pipet
Her damlası 0.01 ml olan 23 gauge iğne
KarıĢtırma, çalkalama aleti
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Teknik



Serum 1/8 sulandırılır. (0,9 % tuzlu sudan 0,7 ml+0,1 ml serum)
Özel veya parafinli lamdaki halkalardan 4-5 ve 6. halkalara sıra ile bu
sulanmıĢ serumdan 0,04-0,02-,01 ml konur.
Aynı pipeti kullanarak 1-2-3. halkalara sıra ile sulandırılmamıĢ serumdan
0, 04-0,02-0, 01 ml konur.
Her damlası 0, 01 ml olan 23 fauge Ģırınga iğnesi ile % 0,9 tuzlu sudan 2.
ve 5. halkalara 2‟ Ģer damla konur.
3. ve 6. halkalara aynı Ģırınga iğnesi ile 3‟ er damla % 0,9‟ luk tuzlu su
konur.
Tuzlu su ve serumların karĢımı için 15 saniye rotasyon hareketi yapılır.
Halkalardaki serum dilüsyonları aĢağıdaki gibi olmuĢtur:
1. halkada sulanma yok
1/1
2. halkada sulandırma
1/2
3. halkada sulandırma
1/4
4. halkada sulandırma
1/8
5. halkada sulandırma
1/16
6. halkada sulandırma
1/32








ġırıngaya çekilen antijen emülsiyonundan 21 gauge iğne ile her halkaya
birer damla damlatılır.
Lam 4 dakika rotasyon hareketi ile çalkalanır. (Varsa rotator ile, dakikada
120 devir.)
Sonuç hemen mikroskopta okunur.





Testin değerlendirilmesi ve raporun yazılması

SulanmamıĢ
Serum

Serum Dilüsyonları

1/1
+
+

1/2
±
+

1/4
±
+

1/8
±

+
+

+
+

+
+

+
+

1/16
±

1/32
-

4 dilüsyonda müspet
8 dilüsyonda müspet

+

-

16 dilüsyonda müspet

1 dilüsyonda müspet

Eğer müspetlik bütün bu dilüsyonlarda devam ederse daha yüksek dilüsyonlar (1/641/28-1/256…..) ile test yapılmalıdır.

3.2.2. RPR (Rapid Plazma Reagin) Testi
Deney, özel olarak hazırlanmıĢ ve içinde kömür parçacıkları içeren modifiye bir
VDRL antijeni ile yapılır. Bu deneyin üstünlükleri inaktive serum veya plazma ile
yapılabilmesi, açılan bir ambalaj miktarı antijenin bozulmadan elde tutulabilmesi nedeniyle
serumların biriktirilmeden her an deneye alınabilmesi ve okumanın çıplak gözle
yapılmasıdır.
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RPR deneyi bugün hazır kitler halinde ticarette bulunmakta olup bu kitlerde deneyin
yapıldığı halkalı kartlar bulunduğundan RPR kart deneyi adını almaktadır.


Amaç

Hasta serumundaki nontreponemal antikor varlığının araĢtırılmasıdır.


Teknik

Test, üretici ticari firmanın önerileri doğrultusunda uygulanır ve değerlendirilir.
Firmaya göre uygulama değiĢir.


Testin yapılıĢında dikkat edilmesi gereken kurallar








Test, plazma ve serum dıĢındaki örneklere uygulanamaz.
Serumun inaktive edilmesine gerek yoktur.
Hemolizli veya lipemik serum test sonucunu etkileyebilir.
Hasta serumu; test için 48 saatden fazla bekletilecekse 2-8oC‟de, 6
haftadan fazla bekletilecekse -20oC‟de saklanması gereklidir.
Test kartları, oda ısısında tutulmalıdır.
Test kartlarının üzerine elle dokunulmamalıdır.
RPR testi, sifiliz dıĢında bazı hastalıklarda da pozitif olabilir. Bu nedenle
elde edilen sonucun spesifik treponemal testlerle doğrulanması gereklidir.

3.3. Nötralizasyon Testleri
Nötralizasyon testleri, virüslerin serolojik tanısı, üretilen virüsün tanımlanması ve
tiplendirilmesi, bakterilerde ekzotoksin üretimi ve ekzotoksin alt tiplerinin belirlenmesi
alanlarında yaygın olarak kullanılır.
Spesifik antikorların varlığında, virüslerin canlı sistemlerde infeksiyon oluĢturmasının
engellenmesi veya bakteriyel ekzotoksin ve enzimlerin konak hücrelerinde oluĢturacağı
patolojik etkinin engellenmesi esasına dayanır.
Enterovirüs enfeksiyonları ve adenovirüs enfeksiyonlarının serolojik tanısında
kullanılan çok duyarlı yöntemlerdir. Elde antijen olarak canlı virüs ve onun üretilebileceği
canlı hücre sistemlerinin bulunması zorunluluğu nedeniyle ancak viroloji laboratuarlarında
uygulanabilir.

3.3.1. Adeno-Rota Virüs Testi
Adenoid dokuda keĢfedilen adenovirüsler; faranjite, farma konjuktival ateĢe ve
zatürreye sebep olabilir. 5 yaĢın altındaki çocuklarda görülen akut solunum hastalığının %
5‟inden, bebeklerde görülen zatürrenin % 10‟undan sorumludur. Akut gastroenterit olan
çocuklarda bakılan gaitanın % 4-14‟ünde adenovirüs tespit edilmiĢtir.
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Rotavirüs, çocuklarda görülen ishale en çok neden olan bir virüstür. Virüs, ince
bağırsağa yerleĢerek, çok Ģiddetli ishal ve kusmayla ortaya çıkar. Ġleri derecede sıvı kaybı,
böbrek yetmezliğine hatta ölümlere bile sebep olur. Özellikle pediatri kliniklerinde
yayıldığında kontrol etmek zordur. Erken ve güvenilir tespit rota virüslerin ileri
enfeksiyonlarını önlemede büyük önem taĢır.


Amaç

Gaitada adenovirüslerin ve/veya rotavirüslerin kalitatif olarak tespit edilmesidir.


Prensip

Bu test, tek basamaklı immunokromotografik yan-akıĢ testidir. Her iki virüse karĢı
yöneltilmiĢ monoklonal antikorlar kendi kendilerine rota virüse özel; kırmızı ya da
adenovirüse özel; mavi lateks partiküllere karĢı bağlanır. Ġki patojene karĢı diğer özel
antikorlar sıkıca membrana bağlanır. Gaita numunesi ekstrasyon bufer ile karıĢtırılıp
çöktürülür. Temiz sıvı süpernatant test kasedi üzerine alınır. Numune antijene bağlı latex
partikülle kasete geçer. Eğer test pozitif ise özel yakalama bandına bağlanır.


Araç ve gereçler







Test kaseti
Kullanıma hazır dilüent (Extrasyon bufer)
Tek kullanımlık pipet
Gaita süspansiyonu için test tüpleri
KarıĢtırıcı
% 0.5 sodyum hipoklorit solüsyonu içeren atık kabı

Resim 3.1: a) Test kaseti b) Hazır dilüent c) Tek kullanımlık pipet
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Teknik










1 ml dilüent, test tüpüne konur.
Gaitadan bir miktar alınıp dilüentin içine konur.
Numune iyice homojen hale getirilir. Temiz bir süpernatant oluĢana kadar
3 dakika beklenir.
Test kasetleri, oda sıcaklığına getirilir.
Test baĢlamadan hemen önce test kaseti, poĢetinden çıkarılıp düz bir
zemin üzerine yerleĢtirilir.
Pipet ile 4 damla karıĢım kasetin numune gözüne (S harfi yazan bölüme)
damlatılır.
Cihazın numuneyi emmesi beklenir.

Testin Değerlendirilmesi



Test sonucu, 5 dakika sonra değerlendirilir.
Sonuç penceresinde “C” harfi üzerinde kalan bölümde yer alan tek çizgi
yeĢil ve “A” harfi üzerinde kalan bölümde yer alan tek çizgi mavi renk
Adenovirüs pozitifi gösterir.

Resim 3.2: Adenovirüs pozitif sonuç



Sonuç penceresinde “C” harfi üzerinde kalan bölümde yer alan tek çizgi
yeĢil ve “R” harfi üzerinde kalan bölümde yer alan tek çizgi kırmızı
renk Rotavirüs pozitifi gösterir.
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Resim 3.3: Rotavirüs pozitif sonuç



Sonuç penceresinde “C” harfi üzerinde kalan bölümde yer alan tek çizgi
yeĢil, “A” harfi üzerinde kalan bölümde yer alan tek çizgi mavi ve “R”
harfi üzerinde kalan bölümde yer alan tek çizgi kırmızı renk Adenovirüs
ve Rotavirüs pozitifi gösterir

Resim 3.4: Adenovirüs ve Rotavirüs pozitif sonuç



Sonuç penceresinde “C” harfi üzerinde kalan bölümde yer alan tek çizgi
yeĢil, Adenovirüs ve Rotavirüs negatifi gösterir.
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Resim 3.5: Adenovirüs ve Rotavirüs negatif sonuç



Test edilen gaita örneğinin fazla olması, sonuç penceresindeki üç
bölümde de spesifik bant renklerinin yerine kahverengi rengin
oluĢmasına neden olur. (Bir anlamı yoktur, daha az miktarda gaita ile test
tekrar edilmelidir.)

Resim 3.6: Fazla gaita test sonucu



Hiçbir bantda herhangi bir renk görülmez ya da yukarıda tarif edilen,
Ģekillerde gösterilen kombinasyonlardan farklı renkler olursa bir anlam
ifade etmez ve değerlendirilmez.
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Resim 3. 7: Değerlendirme dıĢı sonuç




Banttaki renk değiĢimi 10 dakika ya da daha sonra olursa bir anlam ifade
etmez ve değerlendirilmez.

Testin yapılıĢında dikkat edilmesi gereken kurallar








Test kaseti 2-30 oC‟de saklanabilir. Dondurulmamalıdır.
Test kasetleri ve numune kullanmadan önce oda sıcaklığına getirilmelidir.
Miadı geçen kasetler kullanılmamalıdır.
Bufer solüsyonu sodyum azid içerdiğinden deriye temasından
sakınılmalıdır.
Numuneler eldiven giyilerek çalıĢılmalı ve test bittiği zaman eller
yıkanmalıdır.
Test çalıĢılırken sigara içilmez, herhangi bir Ģey yenilip içilmez.
Gaita numuneleri hiçbir katkı maddesi olmayan temiz bir kaba konur.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Kompleman birleĢmesi ve flokülasyon deneylerini yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

Anti -Sifilis Kaset Test Tekniği

 15-30 oC‟ de çalıĢınız.

 Test cihazını oda sıcaklığına getiriniz.

 Test kasetini poĢetinden çıkarıp, düz bir
 PoĢeti itina ile açınız.
zemin üzerine yerleĢtiriniz.
 Numune deliğine 2 damla plazma/serum
örneği damlatınız.

 Kasetin dıĢına taĢırmadan damlatınız.
 30 dakika sonra alınan sonuçları dikkate
almayınız,

 10 dakika sonra
değerlendiriniz.

sonucu

okuyarak

 Sonuç penceresinde beklenmesi gereken
süre bekleyiniz,
 Test prosedürünün hatalı uygulanmıĢ ya
da testin arızalanmıĢ olabileceğini
unutmayınız ve testi tekrar çalıĢınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi, antijen-antikor-kompleman arasındaki iliĢkinin görsel olarak
ortaya konulmasına yardımcı olur?
A) Hemolitik sistem
B) TavĢan serumu
C) Koyun eritrositi
D) BağıĢık serum

2.

Kompleman birleĢmesi deneylerinde aĢağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
A) Hemolizin
B) Antijen
C) Kompleman
D) Plazma

3.

“Anti-sifilis kaset test” ile yapılan analizde testin değerlendirilmesi ile ilgili aĢağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıĢtır?
A) Test 45 dakika sonra okunur.
B) Sonuç penceresinde sadece “C” harfi üzerinde kalan bölümde yer alan tek çizgi
negatif sonucu gösterir
C) Sonuç penceresinde hem “C” hem “T” harfleri üzerinde kalan bölümde yer alan
çizgiler(hangi çizginin önce belirdiği dikkate alınmayarak) pozitif sonucu gösterir.
D) Sonuç penceresinde beklenmesi gereken süre sonunda hiçbir çizgi görünmez ise
sonuç geçersizdir.

4.

RPR testi ile ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi, yanlıĢtır?
A) Test kartları, oda ısısında tutulmalıdır.
B) Test, beyin omurilik sıvısı ile daha iyi sonuç verir.
C) Hemolizli veya lipemik serum, test sonucunu etkileyebilir.
D) RPR testi, sifilis dıĢında bazı hastalıklarda da pozitif olabilir.

5.

Treponema pallidum‟un organizmaya giriĢinden yaklaĢık kaç hafta sonra Ģankr denilen
ülserel lezyonlar oluĢur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

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.

57

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
AMAÇ
Erken tanıya yönelik serolojik testleri tekniğine uygun yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


ELĠSA hakkında bilgi toplayınız.



RĠA hakkında bilgi toplayınız.

4. ERKEN TANIYA YÖNELĠK SEROLOJĠK
TESTLER
4.1. Floresanlı Antikor (Ġmmunfloresans) Deneyleri
Florokrom veya florofor boyaların UV sınırları içinde ıĢık enerjisini absorbe ettikten
sonra bu enerjiyi farklı bir dalga boyuna çevirebilme yeteneğine, floresan denir. Bu
özellikten yararlanılarak floresan veren boyalar ile antikorlar iĢaretlenerek antijen veya
antikorların tespitinde kullanılır.
En sık kullanılan boya fluorescein isothiocyanate (FITC), rhodamine B isothiocyanate
ve lissamine rhodamine B gibi floresanlı boyalar, özel yöntemlerle globulinlere ve
dolayısıyle immunoglobulinlere yani antikorlara bağlanabilirler. Sarı bir madde olan FITC,
antikora özgüllüğünü bozmadan kolayca bağlanabilir. Bu Ģekilde floresanlanmıĢ antikorlar,
lamlardaki preparatlarda bulunan antijenleri ile birleĢtiklerinde, floresans mikroskopunda
incelenecek olurlarsa floresans vererek görünür hale gelir.
ĠĢte floresanlı antikor deneyleri bu temele dayanır. Ġncelenecek materyal; doku
kesitleri, içlerinde bakteri, mantar, parazit ve virüslerin ya da bunların antijenlerinin
bulunduğu kültürler ya da hastalık materyalleri olabilir. Floresanlı boyalar ile iĢaretli
antikorlarla genel olarak iki tip immunfloresan yöntem kullanılmaktadır.



Direkt floresan antikor testi (DFA)
Ġndirekt floresan antikor testi (IFA)
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4.1.1. Doğrudan (Direkt) Ġmmunfloresans Yöntemi
Bu yöntemle materyalde antijen tespiti yapılır. Materyal kalitesi ne kadar iyi ise
(uygun yerden, uygun zamanda, uygun miktarda hücre içerecek Ģekilde) yöntemin duyarlılığı
o kadar yükselir. Bu tür deneylerde içlerinde belirli antijenlerin (doğrudan
mikroorganizmalar ya da bunların antijenlerinin) varlığının araĢtırılması, istenilen
materyallerden hazırlanan preparatlar tespit edildikten sonra üzerlerine floresanlı antikor
içeren bağıĢık serumların konulması, bir süre sonra antikor fazlasının yıkanması ve floresans
mikroskobu ile incelenerek antikorların lamdaki antijenlerine yapıĢıp yapıĢmadığının ortaya
çıkacak olan floresans ile araĢtırılması yöntemi uygulanır.
Bu tür deneyler için elde, aranacak olan her antijen için aynı özgül ve floresanlanmıĢ
antikorları içeren bağıĢık serumların bulunması gereklidir.

4.1.1.1. Preparatların hazırlanması


Preparatların hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar ve takip edilecek
yol










Lamlar çok temiz, ilk kez kullanılan lamlar olmalıdır.
Kullanılmadan önce birkaç saat % 95‟lik etanol içerisinde tutulur, sonra
temiz bezlerle silinir.
Katı besiyerlerinde üretilmiĢ bakteri kolonilerinden birkaç tanesi az
miktarda pH 7 tamponlu tuzlu suda süspansiyon yapılır.
Hazırlanan süspansiyondan 10x75 mm boyutlarında bir tüpe konulur.
Üzerine damla damla aynı sıvıdan dökülerek arkasında tutulan bir matbaa
yazısının ancak okunabileceği kadar bulanıklıkta sulandırılır.
Bu süspansiyondan öze ya da pastör pipeti ile alıp lamların üzerine 1 cm
çapında yayılarak preparatlar hazırlanır.
Havada kurutulur.

Sıvı besiyerlerinde üretilmiĢ bakterilerden preparat hazırlamak






Önce kültürler 2000 rpm‟ de 10 dakika santrifüj edilir.
Elde edilen bakteri çökeltisinin üst sıvısı uzaklaĢtırılır.
Ġçine pH 7 tamponlu tuzlu su eklenerek yeniden süspanse edilir ve bu
Ģekilde bir kez daha yeni sıvı ile yıkanması gerekir.
Sonunda tüpün üstündeki sıvı uzaklaĢtırılır.
YavaĢ üreyen bakteriler için tüp dibindeki çökeltiden hemen, bol
üreyenler için ise yukarıda bildirildiği oranda sulandırıldıktan sonra
preparat hazırlanıp havada kurutulur.
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Dokulardan preparat hazırlamak









Dokuların ya hastalıklı kısımlarından ezmek suretiyle preparat hazırlanır,
ya da parafin bloklanmasından sonra yapılan kesitlerden özel yöntemle
preparat hazırlanabilir.
Bu kesitlerin önce parafinsizleĢtirilmeleri gerekir.
Parafinli kesitlerin parafinsizleĢtirilmeleri için bu kesitler önce lamların
üzerine konur.
Lama yapıĢmaları için 58 - 60 derecede 10 dakika bekletilir.
Arka arkaya iki kez ksilol içine konur
Ġki kez saf etanol‟e konur.
Ġki kez % 95‟ lik etanole konur.
Ġki kez saf suya bandırılıp çıkarıldıktan sonra havada kurutulur.
Not: Antijen araĢtırarak tanı koymak amacıyla, hastalık materyallerinden
hazırlanacak preparatlar, materyalin türüne göre aĢağıdaki yöntemle
hazırlanır.
o
Ġrin ve balgamdan öze ya da eküvyonla,
o
Beyin omurilik sıvısını santrifüj ettikten sonra çökeltiden,
o
DıĢkı bir kaç kez tamponlu sıvı ile sulandırıldıktan sonra lama
yaymak suretiyle preparatlar hazırlanıp havada kurutulur.

4.1.1.2. Preparatların Tespiti







Alevde tespit kullanılmaz.
Bazı kimyasal maddeleri nemli ortamda preparatların üzerlerine döküp belirli
süreler bekletmekle yapılan tespit tercih edilir.
Aynı kaptaki kimyasal maddeye daldırma yönteminde preparattan preparata
kirlenme olabileceğinden bu yöntem kullanılmamalıdır.
Kimyasal madde, preparatın üzerine dökülerek tesbit edilmelidir
Aseton ile 10 dakika, % 95‟lik etanolde 2-10 dakika, % 10‟ luk nötral formalin
eriyiğinde 5 dakika, içerisinde kloroform formalin ve absolü etanol bulunan
Kirk Patrik eriyiğinde 5 dakika tutularak tesbit yapılabilir.
Bu eriyiklerden herhangi birisi ile tesbiti tamamlanan preparatlar iki kez tamponlu tuzlu su ile bir kez de saf su ile yıkanır ve havada kurutulur.

4.1.1.3. Floresanlı BağıĢık Serumların (Pozitif Serum) Titrasyonu
Homolog antijenden birkaç adet preparat hazırlanır. Üzerlerine floresanlı bağıĢık
serumun değiĢik sulandırımlarından damlatılarak yöntemine göre boyama yapılır. Floresanlı
mikroskopla yapılan incelemede serum sulandırımlarından yalancı reaksiyon vermeyen en
iyi boyama yapan sulandırımı saptanır. Sonuçlar 4+, 3+, 2+, 1+ diye değerlendirildiğinde 4+
veren en son sulandırımı o serumun titresini verir. Deneylerde bu sulandırımın iki kat daha
yoğun olanı kullanılır. Örneğin: 1,5 lik sulandırımı ile 4+, 1.10 ile 4+, 1.20 ile 4+, 1.40 ile
4+, 1.80 ile 2+ vb. sonuç veren serumun titresi 1.40 olup deneylerde 1:20 sulandırımı
kullanılacaktır. FloresanlanmıĢ serumlar sıvı halde dayanıksız olup bir kez kullanılacak
hacimlere bölünerek -20 OC‟de dondurularak saklanmalıdır.
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4.1.1.4. Preparatların Floresanlı Antikor ile Boyanmaları
Doğrudan (direkt) floresanlı antikor yönteminde hazırlanan preparatların üzerine
floresanlı bağıĢık serum uygulanarak boyama yapılır. Kurumayı önlemek için bu iĢlem nemli
ortamda dibinde ıslak süzgeç kâğıdı bulunan petri kutusu içinde yapılır. Kullanılacak
floresanlanmıĢ serum, titresine göre kullanılmalıdır.











Bir petri kutusu alıp dibine ıslak bir süzgeç kâğıdı kaplanır.
Boyanacak preparatlar, petri kutusuna konan iki çöp üzerine bırakılır.
Üzerlerine, floresanlanmıĢ bağıĢık serumlar pipetle damlatılarak yayılır.
Petri kutusunun kapağı kapatılır.
Oda derecesinde ya da 37 °C de 30 dakika boyanmaya bırakılır.
Bu süre sonunda preparatlar yıkanır. (Yıkamanın dikkatlice yapılması gerekir.
Ġki ayrı materyale ait preparat bir arada yıkanmaz.) En iyisi petri kutusu
kapağına preparat kısmı yukarı gelecek Ģekilde bırakılan lamların üzerine
yavaĢça tamponlu tuzlu su damlatırken kapağı eğik tutarak preparatı bir süre
yıkamak ve sonunda kapağı bu sıvı ile doldurarak beĢer dakikadan iki kez
değiĢtirmek suretiyle bu sıvı içerisinde bırakmaktır.
Son yıkamadan sonra da preparatlar bir kez saf su ile yıkanmalıdır.
Bir süzgeç kâğıdı üzerine eğik olarak bırakılan preparatların süzdürülerek
kurumaları beklenir. Yıkamada kullanılan tamponlu tuzlu suyun pH‟sının 7,2
olması büyük önem taĢır.
Preparatlar üzerine gliserol damlatılarak lamel ile kapatılır. Floresan
mikroskobunda 10x ya da 40x objektif ile incelenir.

4.1.2. Dolaylı (Ġndirekt) Floresanlı Antikor Yöntemi
Bu yöntemde, hasta serumunda antikor tespiti yapılır. Aynı zamanda antikor titresi
hakkında ve boyanma paterni ile de spesifik antikor veya antikorlar hakkında bilgi verir.
Uzun zaman alan çeĢitli bakteriyolojik, virolojik ve serolojik deneylerin aksine
floresanlı antikor deneyleri hemen bir iki saat içinde sonuç verir. Ancak özel aparey ve
ayıraçların ve ayrıca deneyimli personelin olması gerekir. Buna dikkat edilmezse ortaya
çıkabilecek nonspesifik sonuçların yanlıĢ değerlendirilmesi gibi olumsuzlukları vardır.
Bununla birlikte bu gün daha çok belirli alanlarda vazgeçilemeyen önemli deneylerdir.
FloresanlanmıĢ bağıĢık serumların (Konjuge serum) laboratuvarlarda hazırlanmaları
mümkündür. Ancak oldukça zaman alıcı ve duyarlı deneyleri gerektirdiğinden bu serumların
doğrudan doğruya ticaretten sağlanmaları önerilir.


Doğrudan (Direkt) Ġmmunfloresans Yönteminde olduğu gibi hazırlanan ve
tesbit edilen preparatların üzerine;



Antijen araĢtırmak için; antikorları belli bağıĢık serumlar, belirli
antijenlere karĢı hasta kanında antikor araĢtırmak için; antijeni belli
preparatlar üzerine hasta serumları dökülür.
Nemli ortamda oda derecesi ya da 37 °C de 30 dakika bekletilir.
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Süre sonunda preparatlar önce tamponlu tuzlu su ile sonra saf su ile
yöntemine göre yıkanıp havada kurutulur. Bu ana kadar preparatlarda
birbirlerine uygun antijen ve antikorlar var ise birbirleri ile birleĢmiĢtir.
Bundan sonraki aĢamada preparatlar ilk konan bağıĢık serumun
kaynaklandığı hayvan türünün (ya da insanın) globulinlerine karĢı
floresanlanmıĢ antiglobulin içeren serum ile boyanır.
Preparatlar, yine nemli ortama konur.
Üzerlerine floresanlı antiglobulin damlatılıp oda derecesinde ya da 37 °C
de 30 dakika bekletilir.
Daha sonra yıkanıp kurutulur.

4.1.2.1. Preparatların Hazırlanması
Preparat, doğrudan (direkt) immunfloresans yönteminde olduğu gibi hazırlanır.

4.1.2.2. Preparatların Tespiti
Preparat, doğrudan (direkt) immunfloresans yönteminde olduğu gibi tespit edilir.

4.1.2.3. Preparatların Floresanlı Antikor ile Boyanmaları
Preparat, doğrudan (direkt) immunfloresans yönteminde olduğu gibi boyanır.

4.1.3. Floresanlı Antikorla BoyanmıĢ Preparatların Ġncelenmesi
Bu preparatları incelemek için önce lamelle örtülür. Preparatlar bekletilmeden
incelenir. Floresans mikroskopi sonuçları değerlendirilir.

4.1.3.1. Preparatların Lamel ile Örtülmesi




Preparatlar, genellikle üzerlerine lamel kapatılarak incelenir.
Bunun için lamın üzerine bir damla birleĢtirme sıvısı Mounting fluid ve
üzerlerine çok temiz bir lamel, hava kabarcıkları oluĢmayacak biçimde kapatılır.
BirleĢtirme sıvısının pH derecesinin asit olmaması büyük önem taĢır.
Lamelin kaymaması için bir ucuna küçük bir damla tırnak cilası ile tutturulur.

4.1.3.2. Preparatların Ġncelenmesi
Preparatlar bekletilmeden incelenmelidir. Eğer bekletmek gerekli ise ya lamel
kapatılmadan kuru olarak ya da lamel kapatılmıĢ ise kurumalarının önlenmesi için lamelin
etrafını çepeçevre tırnak cilası ile çevreleyerek karanlıkta ve soğukta 24 en çok 48 saat
içinde incelenmek üzere saklanabilirler.
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Floresans mikroskopuna yerleĢtirilen preparatların incelenmesinde dikkat
edilmesi gereken noktalar Ģunlardır






Üstten aydınlatmalı mikroskoplarda yoğun bir ıĢık demeti preparat
üzerine aksettirildiğinden alttan aydınlatmalılara göre daha iyi bir
floresans elde edilir.
Alttan aydınlatmalı mikroskoplarda karanlık alan kondansatörün
kullanılması yeğlenir. Kondansatörün üzerine bir damla taze, tozsuz saf
su ya da floresans vermeyen immersiyon yağı damlatılır. Kondansatör,
tablaya yerleĢtirilmiĢ olan lama yaklaĢtırılarak arada hava kabarcıkları
kalmaksızın lamla birleĢtirilir.
Önce mikroskopun küçük büyütmesi ile bakılır. Yoğun floresans görülen
yerler daha büyük objektiflerle incelenir.
Immersiyon objektifi ile inceleme yapılacaksa preparat lamelinin
üzerine, bir damla floresans vermeyen immersiyon yağı damlatılır.

4.1.3.3. Sonuçların Değerlendirilmesi
Floresans mikroskopisi sonuçlarının değerlendirilmesinde, özellikle deneyimsiz
kimseler için aynı gün birlikte boyanmıĢ olumlu ve olumsuz kontrol preparatlarının birlikte
ve karĢılaĢtırmalı olarak incelenmeleri önem taĢır. Ġmkânlar elverdiğince aĢağıdaki
kontrollerin deneye eklenmesi sonuçların güvenilirliği bakımından önem taĢır.





Floresan antikor inhibisyonu kontrolü: Preparat, önce floresanlanmamıĢ
bağıĢık serum ile iĢlem görür sonra floresanlı bağıĢık serum ile karıĢlaĢtırılırsa
ilk serumdaki antikorlar antijene bağlanmıĢ olacağından olumsuz sonuç alınır.
Bu durumda esas deneyde floresans görülmesinin bunun güvenilir olduğu
anlaĢılır.
Preparat, uygun antikor içermeyen ancak floresanlanmıĢ serumla iĢleme sokulduğunda floresans vermemelidir. Eğer verirse yalancı reaksiyonlar söz
konusudur.
FloresanlanmıĢ bağıĢık serum, önce homolog antijen ile absorbe edildikten
sonra preparatla iĢleme sokulursa preparatta özgül antijen olsa bile floresans
vermemelidir.

4.1.4. Floresanlı Antikor Deneyleri ile Bazı Uygulamalar
Hastalık tanısı amacıyla yapılan immunofloresans deneyleri ile bazı uygulamalar
vardır.


Gaitada enteropatojenik escherihia coli’lerin araĢtırılması

Gerek gaita ve gerekse kültür örneklerinden yapılan preparatlar indirekt yöntemlerle
incelenerek Escherihia Coli‟ler ortaya çıkarılabilir.
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Floresanlı antikor deneyleri ile streptokokların araĢtırılması

Nazofarenks salgılarından A grubu Streptokokların ve çeĢitli hastalık örneklerinden A,
B, D, F ve G grubu Streptokokların tanımlanmaları için floresanlı antikor deneyleri
kullanılabilir. Teknik uygun materyal ve uygun floresanlanmıĢ bağıĢık serumlar kullanmak
koĢuluyla aynıdır.


Floresanlı antikor tekniğiyle listeria monocytogenes tanımlanması

Listeria monocytogenes, insanlarda: menenjit, septisemi, endokardit, konjunktivit,
düĢük ve ölü doğumlara yol açan infeksiyonların etkenidir. Listeriozların tanısı L.
Monocytogenes'in hastalık materyalinden soyutlanması temeline dayanır; ancak bu bakteri
yapılan ilk kültürlerinde yavaĢ ürer. Bu süre bir bazen üç ve daha fazla hafta sürebilir.
Floresanlı antikor deneyleriyle hastalık örneklerinden bu bakterinin ortaya konulmasının bu
bakımdan değeri vardır.


Floresanlı antikor tekniğiyle legionella pneumophila tanımlanması

Özelikle bağıĢık yanıt yoksunluğu olan kimselerde fırsatçı bir mikroorganizma olarak
ağır bir pnömoni yapan L. pneumophila'nın hastalık materyalinden üretilmesi zor olup
üretildikten sonra da identifikasyonları için floresanlı antikor deneylerinden yararlanılır.
Balgam, bronĢ aspirasyon sıvısı, plevra sıvısı, otopside alınan akciğer dokusu gibi klinik
materyal preparatlarından FA tekniğiyle Legionella‟lar araĢtırılabildikleri gibi üretilen
bakterilerin identifikasyonları da bu yöntemle yapılabilir. Ayrıca lejyoner hastalığı
geçirmekte olan ya da geçirmiĢ kimselerin kanlarındaki antikorlar da aynı teknikle ortaya
çıkarılabilir. Bilinen L. pneumophila serogruplarından en çok grup 1 'in insanlardaki
hastalıklardan sorumlu olduğu bilinmektedir. Legionella'lar araĢtırılabildikleri gibi üretilen
bakterilerin identifikasyonları da bu yöntemle yapılabilir.


Floresanlı antikor tekniğiyle kuduz tanısı

Bir hayvanın ya da bir insanın kuduzdan ölüp ölmediğinin anlaĢılması için beyinde
ammon boynuzundan yapılan preparatlarda hücre içi negri cisimciklerinin ortaya
çıkarılmasının değeri büyüktür. Aynı cisimciklerin FA tekniğiyle ortaya konulmasının değeri
daha büyüktür. Bu yöntemle hem negri cisimcikleri hem de hücre içlerinde virüslerin
oluĢturduğu ve floresan veren toz görünümündeki bölgelerin varlığı tanıya yardımcı olur.


Floresanlı antikor tekniğiyle h. influenza, n. meningitidis, s. pneumoniae
menenjitlerinin tanısı

Ġrinli menenjitlerde FA tekniğiyle konulacak tanının bir ön tanı değeri vardır. Kesin
tanı için kültür yöntemlerinden vazgeçilmemelidir.
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Floresanlı antikor tekniğiyle chlamydia trachomatis infeksiyonlarının
tanısı

Chlamydia trachomatis'in tüm serovarlarıyla reaksiyon veren floresanlanmıĢ
monoklonal antikorlarla doğrudan hastalık materyalinden ve Mc Coy kültürlerinden yapılan
preparatlartın boyanmasıyla Chlamydia trachomatis'ı ortaya koymak mümkündür.


Viral infeksiyonların tanısında immunofloresan yönteminin uygulanması

Virüsler klinik örneklerden viral enzimlerinin veya yapısal proteinlerinin
gösterilmesiyle de saptanabilir. Antijen saptamada en etkili tanısal test, immünofloresan
yöntemlerdir. Direkt floresan antikor veya indirekt floresan antikor olarak iki farklı teknik
uygulanmaktadır. Teknik ilk kullanılmaya baĢlandığı yıllarda poliklonal antiserumlar
kullanılmaktadıydı. Günümüzde ise havuzlanmıĢ monoklonal antikorlar kullanılmaktadır,
immünofloresan yöntemlerde ya floresanla iĢaretli özgül antikor ya da floresanla iĢaretli
antihuman globulin kullanılarak klinik örneklerdeki viral antijenler saptanabilir. ĠĢaretleme
amacıyla çoğu kez floresan boyalar kullanılır.
ĠFA yöntemi, en sık respiratuvar sinsitiyal virüs, (RSV) parainfluenza virüsler,
influenza A ve B virüsları, adenovirüsler gibi solunum virüslerinin tümünü bir arada
saptayabilen monoklonal antikorlardan hazırlanmıĢ, floresan mikroskopta incelemeye hazır
kit formatında paneller Ģeklinde kullanılır. RSV için uygun örnek nazofaringeal aspirattır.
Virüs dikkatli bir Ģekilde alınan boğaz/burun sürüntüsünden veya bağıĢık yetmezlikli
hastalardan alınan bronkoalveolar lavaj (BAL) örneklerinden de saptanabilir.
Sitomegalovirüs (CMV) antijeni (CMV matriks proteini pp65) içeren periferik mononükleer
kan hücrelerinde CMV'nin saptanması ve semikantitatif incelenmesi de ĠFA ile yapılabilir.
Solunum virüsleri antijenlerinin epitel hücrelerinin içinde bulunmalarından dolayı yöntemin
baĢarılı olması için uygun bir örnekte yeteri kadar epitel hücresi toplanmıĢ olmalıdır.
ĠFA, vezikül sıvılarında herpes simplex virüs ve varisella zoster virüsü saptamak için
de kullanılır. Viral infeksiyonların tanısında IFA'nın hem duyarlılığı hem de özgüllüğü
elektron mikroskopisinden daha yüksektir. Örneklerin değerlendirilmesi sırasında
karĢılaĢılan subjektif durumları yorumlayabilecek iyi eğitilmiĢ personele ihtiyaç olması,
ĠFA‟nın en önemli dezavantajıdır.

4.1.5. Floresanlı Kompleman BirleĢme Deneyi
Az kullanılan bir deneydir. Bilindiği gibi kompleman birleĢmesi deneyinde ilk
evredeki antijen + antikor + kompleman birleĢiğinde, komplemanın bağlanıp bağlanmadığının anlaĢılması için devreye hemolitik sistem konur. ĠĢte lam üzerindeki
preparatlarda yapılan bu ilk evreden sonra hemolitik sistem yerine floresanlanmıĢ kobay
antiglobulini eklenecek olursa onun da yapıĢması halinde olay floresans mikroskopisi ile
ortaya çıkarılabilir.
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4.2. Elisa /Enzimli Ġmmun Deney
Enzimli immun deney, antijen-antikor iliĢkisini antikorlara bağlanmıĢ bir enzimin
aktivitesini izlemekle araĢtırma temeline dayanır.

4.2.1. Elisa Yöntemiyle Antijen Arama











Bu iĢ için plastik tüp, plastik tabla ve plastik boncuklar kullanılır.
Bilinen antikor plastik bir yüzeye yapıĢtırılır.
Antijen aranacak hastalık materyali eklenir.
Bir süre bekletilir ve yıkanır.
Bu materyelde uygun antijen varsa plastikteki antikora bağlanacağından yıkama
ile gitmez.
Enzim ile iĢaretlenmiĢ antikor eklenir.
Bir süre bekletildikten sonra yıkanır.
Ġlk iĢlemlerde antikor, antijen ile bağlanmıĢ ise eklenen enzimli antikor da
sisteme bağlanır ve yıkama ile gitmez.
Eklenen enzim subtratı sisteme bağlanmıĢ enzim ile reaksiyon verir.
Reaksiyonda oluĢan rengin kolorimetrik olarak ölçülmesiyle bağlanmıĢ enzimli
antikor, dolayısıyle varsa mevcut antijenin miktarı hakkında bilgi edinilir.

ġekil 4.1: ELĠSA ile antijen aranması

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Antikor kaplı plastik boncuk
Aranan antijen
Antijen varsa antikora yapıĢır
Enzim ile kaplı antikor
Antikor da antijene yapıĢır
Kromojen substrat
OluĢan renk kolorimetrik olarak ölçülür.
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Burada aranacak her antijen için ayrı ve enzim ile bağlanmıĢ bir antikorun elde
bulunması zorunluluğu vardır. Enzim iĢaretli immun deneylerde kullanılan baĢlıca enzimler
ve substratları peroksidaz, alkalen fosfataz ve beta galaktozidaz enzimleri ve bunların
substratlarıdır.
Bu gün hastalık materyalinde hastalık etkenlerini ya da antijenlerini araĢtırmak
amacıyla ticarette uygun antikorlarla kaplanmıĢ plastik yüzeyler (plastik çukur ya da boncuk
yüzeyleri) içeren hazır ELĠSA kitleri bulunmaktadır. Bunlardan baĢlıcaları: Hepatit B
virüsleri, Rotavirus, N. gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Epstein Barr virüs, RSV
Adenovirus antijenlerini araĢtırmaya yönelik kitlerdir.
Mikrobiyolojik tanıda kullanılan tüm ELĠZA yöntemlerinde çoğunlukla hazır kit
ürünleri kullanılır. Doğaldır ki bu yöntemler üretici firmaca önerilen Ģekilde uygulanır.

4.2.1.1. Direkt Eliza (Sandviç Yöntemi) ile Antijen Arama
Bu yöntemde araĢtırılacak antijene özgü antikor, katı (solid) faz'a (plastik çukur veya
boncuğa) bağlıdır.







Antijen araĢtırılacak materyel bu katı faz antikor ile 2 saat 87°C de ya da bir
gece oda veya +4°C de bekletildikten sonra yıkama yapılarak bağlanmamıĢ
materyel uzaklaĢtırılır. Eğer materyeldeki antijen var idi ise katı fazdaki özgül
antikoruna bağlanarak yapıĢmıĢtır.
Bu kez enzim bağlanmıĢ özgül antikor eklenerek genellikle 1-2 saat 37°C de
bekletilir ve bağlanmamıĢ antikorun uzaklaĢtırılması için yıkanır. Birinci
basamakta katı fazdaki antikora antijen bağlanmıĢ idi ise ikinci fazdaki enzimli
antikor da bağlanıp kalır.
Substrat eklenir.
Ġncelenmekte olan materyelde antijen var ise katı faza (çukur veya boncuğa)
bağlanmıĢtır. Buna bağlanmıĢ olan enzimli antikorun enzimi kendi substratına
etkili olarak renk oluĢur.
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ġekil 4.2: Direkt ELĠZA solid faz sandviç yöntemi ile antijen aramak

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Solid faz antikor
Ġnceleme materyelindeki antijen
Antijen varsa antikora yapıĢır. Yıkama ile gitmez.
Enzim iĢaretli antikor
Antijen yapıĢmıĢ ise o da yapıĢır.
Kromojen substrat
Renk oluĢur

4.2.1.2. Ġndirekt Eliza ile Antijen Arama








Katı faz'a yapıĢmıĢ olan özgül antikor'a, daha önce bir süre enkübe edilmiĢ
antijen aranacak olan materyal + özgül antikor karıĢımı eklenir. Bu ikinci
antikorun, katı fazda yapıĢık antikorun elde edilmiĢ olduğu hayvan türünden
farklı bir hayvan türünden elde edilmiĢ olması gerekir. Yani solid fazdaki özgül
antikor örneğin keçi kökenli ise ikinci antikorun kobay kökenli olması gerekir.
Ġki saat +7°C de enkübasyon sonunda yıkama yapılır. Eğer incelenen
materyelde uygun antijen varsa bir yandan serbest antikoruna diğer yanından da
katı fazdaki antikoruna bağlanır ve yıkama ile gitmez. Antijen yoksa ikinci
antikor bağlanamayacağından yıkama ile gider.
Ġkinci antikorun kaynaklandığı hayvanın globulinine karĢı elde edilmiĢ ve
enzim ile bağlanmıĢ anti globulin eklenir.
Bir süre (1-2 saat 37°C de) enkübe edilip yıkanır. Birinci basamakta antijen
bağlanmıĢ ise ikinci basamakta eklenen enzimli anti immunoglobulin de
bağlanıp yıkama ile gitmez.
Enzime uygun kromojen substrat eklenince renk oluĢur.

68

ġekil 4.3: Ġndirekt ELĠZA ile Antijen Arama

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Solid faz antikor
Materyalde aranmakta olan antijen
DeğiĢik hayvan kökenli özgül antikor
Antijen var isi üçü yapıĢır ve yıkama ile gitmez
DeğiĢik hayvan globulunine karĢı enzim iĢaretli anti globulin
O da yapıĢır ve yıkama ile gitmez
Kromojen substrat
Renk oluĢur

4.2.1.3. Kompetetif Eliza Yöntemi ile Antijen Arama




Katı faz‟a yapıĢmıĢ özgül antikorun üzerine antijen aranacak olan materyel
eklenir. Bir süre enkübasyondan sonra yıkanır. Materyelde antijen varsa
antikora yapıĢmıĢtır.
Enzim bağlanmıĢ özgül antijen eklenir. Bir süre enkübasyondan sonra yıkanır.
Substrat eklenir.

Ġncelenen materyelde antijen var ise birinci basamakta katı fazdaki
antikora yapıĢmıĢtır. Ġkinci basamakta eklenen enzimli antijen
yapıĢamayacağından yıkama ile uzaklaĢmıĢtır. Substrat eklenince renk
oluĢmaz.

Aksine incelenen materyelde antijen yok ise katı faz antikoru serbest
kalmıĢtır. Buna ikinci basamakta eklenen enzimli antijen yapıĢır. Substrat
eklenince renk oluĢur.
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4.2.2. Eliza Yöntemiyle Antikor Arama
Bu iĢ için plastik tüp, plastik çukurlu tablanın çukurları ve plastik boncuklar kullanılır.









Bilinen antijen, plastik bir yüzeye yapıĢtırılır.
Antikor aranacak serum, buna eklenir. (Titrimetrik çalıĢmak için antijen
bulunan her çukura serumun çeĢitli sulandırımlarından birim hacim eklenir.)
Bir süre bekletildikten sonra dökülür ve yıkanır. (Serumda antijene uygun
antikor varsa antijene bağlanacak ve yıkama ile gitmeyecektir.)
Bir enzim ile (örneğin yaban turbu peroksidaz enzimi) iĢaretlenmiĢ insan
globulini anti serumu eklenir.
Bir süre beklenir ve yıkanır. Ġncelenmekte olan serumda antijene uygun antikor
var ise antijene yapıĢmıĢ olacağından bu son eklenen ve enzim ile iĢaretlenmiĢ
insan anti globulinini tutacak ve yıkama ile bırakmayacaktır. ġimdi antijenli
yüzeyde antijen, antikor ve enzimli insan anti globulini yapıĢmıĢ durumdadır.
Ġnsan anti globulini yerine enzim bağlanmıĢ stafilokok A proteini gibi bir
bağlantı molekülü kullanılabilir. Bu proteinin antikorların Fc kısımlarına
yapıĢma özelliği olduğundan antiglobulin gibi iĢ görür.
Enzime uygun bir kromojen substrat eklenir.
Sisteme yapıĢmıĢ enzim bu subratı parçaladığında, ortaya çıkan renk, yapılacak
kolorimetrik ölçümlerle ölçülerek bağlanmıĢ olan enzim, dolayısıyla bağlanmıĢ
olan antikor hakkında bilgi edinilebilir. Eklenen substratın floresanlanmıĢ
olması halinde ortaya floresans çıkar ve ölçülür

ġekil 4.4: ELĠSA ile antikor arama (enzim kaplı antiglobulin yardımıyla)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Antijen kaplı plastik boncuk
Aranan antikor
Antikor varsa antijene yapıĢır.
Enzim iĢaretli (insan) antiglobulin
O da komplekse yapıĢır
Enzime uygun kromojen substrat
OluĢan renk kolorimetrik olarak ölçülür.
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ġekil 4.5: ELĠSA ile antikor aramak (enzim kaplı stafilokok a proteini yardımıyla)

Antijen kaplı plastik boncuk
Aranan antikor
Antikor varsa antijene yapıĢır
Enzim kaplı stafilokok A proteini (Antikorların Fc kısmına yapıĢma
özelliğindedir)
5. O da komplekse yapıĢır
6. Enzime uygun kromojen substrat
7. OluĢan renk kolorimetrik olarak ölçülür.
1.
2.
3.
4.

4.2.2.1. Katı Faz Sandviç Yöntemi ile Antikor Arama
Bu yöntemde aranacak olan antikora özgül antijen, katı fazda olup antikor aramada
ayıraç olarak kullanılır.






Plastik boncuğa ya da plastik çukura yapıĢmıĢ (katı faz) antijenin üzerine,
antikor aranacak olan inaktive hasta serumu eklenir.
Bir saat 37°C de enkübe edilir.
Yıkanır. Serumda antikor var ise antijene yapıĢmıĢtır.
Enzim bağlanmıĢ insan antiglobulini eklenip bir süre enkübasyondan sonra
yıkanır. Birinci basamakta antikor bağlanmıĢ ise enzimli antiglobulin de bağlanır. Yıkamakla uzaklaĢmaz.
Kromojen substrat eklenince renk oluĢur.
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ġekil 4.6: ELĠZA solid faz sandviç yöntemi ile antikor arama

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Solid faz antijen
Aranmakta olan antikor
Antikor varsa yapıĢır ve yıkama ile gitmez
Enzim iĢaretli insan antiglobulini
O da bağlanır ve yıkama ile gitmez
Kromojen substrat
Renk oluĢur

4.2.2.2. Sandviç Ġnhibisyon Yöntemi ile Antikor Arama





Serbest antijen, hasta serumu ile karıĢtırılıp bir süre enkübe edilir. Hasta
serumunda antikor varsa antijene bağlanarak onu bloke edecektir
Bu karıĢım katı fazdaki özgül antikorun üzerine eklenir. Bir süre
enkübasyondan sonra yıkanır.
Enzim bağlanmıĢ özgül antikor eklenir. Bir süre enkübasyondan sonra yıkanır.
Kromojen substrat eklenir

Hasta serumunda antikor var ise birinci basamakta serbest antijen ile
birleĢmiĢ ve bloke olmuĢ olduğundan ikinci basamakta solid fazdaki
antikora yapıĢmaz. Yıkama ile uzaklaĢır. Bu durumda 3. basamakta
eklenen enzimli antikor da bağlanamayacağından substrattan renk
oluĢmaz

Hasta serumunda antikor yok ise serbest antijen bloke olmadığından solid
faz antikora yapıĢır. 3. basamakta eklenen enzimli antikor da ona yapıĢıp
kaldığından kromojen substrat eklenince renk oluĢur.
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ġekil 4.7: ELĠZA sandviç inhibisyon yöntemi ile antikor arama

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Serbest antijen
Hasta serumunda aranmakta olan antikorlar
Antikor varsa antijenle birleĢip onu bloke ederler
KarıĢım solid faz antikora eklenir. Antijen bloke olduğundan bu
antikora yapıĢmaz ve yıkama ile gider
Enzim iĢaretli antikor da yapıĢmaz ve yıkama ile gider
Kromojen substrat
Renk oluĢmaz

4.2.2.3. Eliza Kompetetif Yöntemi ile Antikor Arama




Plastiğe bağlı (katı faz) antijenin üzerine önce antikor aranmakta olan hasta
serumu ve hemen sonra enzimle iĢaretli özgül antikor eklenir.
Bir süre (1-2 saat) 37°C de enkübasyondan sonra yıkanır.
Kromojen substrat eklenir.




Hasta serumunda antikor var ise enzim ile iĢaretli antikora göre daha aktif
olduğundan (rekabet sonucu) birinci solid fazdaki antijene bağlanmıĢtır.
Enzimli antikor bağlanacak yer bulamadığından yıkama ile uzaklaĢmıĢ
olup kromojen substrat eklendiğinde renk oluĢmaz.
Hasta serumunda antikor yok ise bu kez solid faz antijene enzim iĢaretli
antikor bağlanır ve yıkama ile uzaklaĢmaz. Kromojen substrat
eklendiğinde renk oluĢur

73

ġekil 4.8: ELĠSA kompetitif yöntem ile antikor arama

1. Solid faz antijen
2. Aranmakta olan antikor ve arkasından enzim iĢaretli antikor eklenir
3. Antikor varsa daha aktif olduğundan antijene yapıĢır. Enzimli
antikor yapıĢmaz. Yıkama ile gider.
4. Kromojen substrat
5. Renk oluĢmaz

4.2.2.4. Eliza ile IgM AraĢtırma





Plastiğe yapıĢmıĢ (solid faz) anti IgM üzerine IgM aranmakta olan materyel
(Hasta serumu) eklenir. Bir süre enkübasyondan sonra yıkanır. IgM varsa kendi
antikoruna yapıĢmıĢtır. Yıkama ile uzaklaĢmaz.
Aranmakta olan IgM'ye karĢı elde bulundurulan özgül antijen eklenip bir süre
enkübasyondan sonra yıkanır.
Bu kez enzim iĢaretli özgül antikor eklenip o da yakındıktan sonra kromojen
substrat eklenir.
Eğer incelenen materyelde IgM var ise ve bu IgM araĢtırma yapılan antijene
özgü ise sonuçta renk oluĢur.
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ġekil 4.9: ELĠZA ile IgM araĢtırma

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Solid faz'da anti IgM
Aranmakta olan IgM
IgM varsa antikoruna yapıĢır, yıkama ile gitmez
Özgül antijen
Enzim iĢaretli antikor
IglM varidi ise onlar da yapıĢır ve yıkama ile gitmez
Kromojen substrat
Renk oluĢur

4.3. RĠA (Radioimmunoassay) Testi
Bu deney kolayca radyoaktif hale getirilebilen antijen ve haptenlerin araĢtırılması ve
miktarlarının ölçülmesi için kullanılan çok duyarlı bir deneydir. Özellikle diğer serolojik
yöntemlerle araĢtırılmaları olanaksız ya da çok zor olan hormonlar ve ilaçların serumdaki
miktarlarının saptanmasında ve yine serumda viral hepatit B antijenlerinin ve bazı virüs antijenlerinin araĢtırılmasında önem taĢır.
Bugün RĠA Ġçin uygulanan yöntemler arasında en pratik olanı antijen ya da
antikorların ELĠSA'daki gibi plastik yüzeylere kaplanmaları ile uygulanan yöntemlerdir.
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4.3.1. RĠA Ġle Antijen Arama







Antijen aramak için uygun antikor kaplı plastik yüzeyler kullanılır.
Antijen olduğundan kuĢkulanılan sıvı bu yüzeye konur.
Varsa antijen de yüzeydeki antikora yapıĢacaktır.
Yıkama iĢleminden sonra bu kez eklenir.
Radyoizotopla iĢaretlenmiĢ bilinen antikor da yüzeye yapıĢtıktan ve yıkandıktan
sonra,
Detektör ile radyoaktivite ölçülür.

ġekil 4.10: RĠA ile antijen arama

4.3.2. RĠA ile Antikor Arama









Antikor aramak için elde uygun antijen ile kaplanmıĢ plastik tüp ya da çukurlu
tablalar bulunmalıdır.
Antikor bulunabileceği düĢünülen serum bu kaplara konur.
Eğer serumda uygun antikor varsa o da plastik yüzeye yapıĢacaktır.
Yıkama ile antikorun fazlası atılır.
Bu kez radyoizotoplanmıĢ bir antiglobulin (ya da radyoizotoplanmıĢ stafilokok
A proteini) eklenir.
Tekrar yıkama ile fazlası uzaklaĢtırılır.
Test olumlu ise yani belirli antijene uyan antikor bulunuyor ise, plastik yüzey
radyoaktivite kazanır.
Bu da dedektör ile saptanır.
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ġekil 4. 11: RĠA ile antikor arama

Antijen kaplı plastik yüzey
Aranmakta olan antikor
Varsa oda plastik yüzeye yapıĢır, fazlası yıkanır
Radyoaktifli antiglobulin
Oda komplekse yapıĢır. Sonuç yıkama iĢleminden sonra radyoaktive
ölçülerek anlaĢılır.
4a. Antiglobulin yerine radyoaktiflendirilmiĢ bir bağlantı molekülü (örneğin
stafilokok A proteini) kullanılabilir.
5a. Bağlantı molekülü antikorun Fc kısmına yerleĢir ve radyoaktivite verir.
1.
2.
3.
4.
5.

4.4. Bazı Virüs Hastalıklarının Serolojik Tanısı
Serolojik tanı deyince esas olarak hasta kanında antikor araĢtırılması ile tanı anlaĢılır.
Virüs enfeksiyonlarında oluĢan antikorların ortaya çıkarılması ve ölçülmesi amacıyla birçok
yöntem kullanılmaktadır. Burada bazı virüs enfeksiyonlarında oluĢan antikorların ortaya
çıkarılması amacıyla yapılan testler anlatılacaktır.

4.4.1. HBsAg Testi
HBsAg, akut hepatitin en yaygın etkeni olan bir virüstür. Hepatiti oluĢturan tüm
virüslerde olduğu gibi, hepatit B virüsü (HBV) bu hastalığın en ciddi formunu oluĢturur.
Hepatit B, Hepatit B virüsünün meydana getirdiği bir enfeksiyon hastalığıdır.
Hepatit B virüsünün kuluçka süresi 1 ila 6 ay arasında değiĢir. Serumda en az 6 ay
süreyle HBsAg pozitifliğinin saptanması durumunda kronik HBV enfeksiyonu söz
konusudur. Hepatit B, hafif ve belirti vermeyen bir enfeksiyondan çok daha ağır karaciğer
hastalıklarına ve bu arada sirozla primer hepatosellüler karsinomaya (karaciğer kanseri)
kadar değiĢebilen çeĢitli tablolara neden olabilir.
Hepatit B virüsü, karaciğer hücresi içerisine kendi genetik materyalini yerleĢtirerek,
bu hücrelerin rutin çoğalma mekanizması ile üremelerini sağlar. Ġnsan vücut bağıĢıklık
sistemi, virüsün genetik materyalini içeren kendi karaciğer hücrelerine saldırmak üzere
harekete geçer. Yani virüs dolaylı yoldan karaciğere zarar verir. BağıĢıklık sisteminin
aralıksız saldırıları, karaciğer hücrelerinin hasar görmesiyle ve ölmesiyle sonuçlanır.
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Hepatit B virüsü; kan ürünleri, diĢ tedavisi, cinsel iliĢki, damar içi uyuĢturucu
kullanımında iğnenin paylaĢılması, kirlenmiĢ aletlerle dövme yapılması, akupunktur ve kulak
deldirme iĢlemleri sırasında ve doğumda anneden bebeğe bulaĢabilmektedir.
Günümüzde HBsAg testi, mikrobiyoloji laboratuarında otoanalizörde ve ticari olarak
değiĢik firmaların ürettiği “kaset test”lerle yapılmaktadır.
Bu test, numune içerisinde 0.5ng / ml oranına kadar HBsAg virüsünü tespit edebilir.


Amaç

Ġnsan serum ya da plazmasında hepatit B yüzey antijeninin immünokromatografik
tabanlı kalitatif olarak belirlenmesidir.


Araç Gereçler








Teknik






Viyalda (ısıya dayanıklı plastik malzemeden yapılmıĢ çoğunlukla vida
kapaklı numune saklama tüpü)
Santrifüj
HBsAg test kaseti
Tek kullanımlık plastik damlalık
Taze insan serum ya da plazma örneği

Test kaseti oda sıcaklığına getirilir.
Test kaseti poĢetinden çıkarılıp, düz bir zemin üzerine yerleĢtirilir.
Numune deliğine 2-3 damla plazma/serum damlatılır. Hava kabarcığı
oluĢması engellenmelidir.

Testin Değerlendirilmesi






Test sonuçları 10-20 dakika sonra okunur.
20 dakikadan sonra oluĢan herhangi bir çizginin teĢhis açısından bir
niteliği yoktur ve 20 dakikadan sonra oluĢan hiçbir sonuç dikkate
alınmamalıdır.
Sonuç penceresinde sadece “C” harfi üzerinde kalan bölümde yer alan tek
çizgi negatif sonucu gösterir.
Sonuç penceresinde hem “C” hem “T” harfleri üzerinde kalan bölümde
yer alan çizgiler pozitif sonucu gösterir.
Sonuç penceresinde beklenmesi gereken süre sonunda hiçbir çizgi
görünmez ise sonuç geçersizdir. Yeni bir test ile deney tekrarlanmalıdır.
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HBsAg Kaset Testinde Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar










Kullanmadan önce kullanma talimatını mutlaka okuyunuz.
Test kasetlerini kesinlikle dondurmayınız. Eğer test buzdolabında
saklanmıĢ ise ürünü kullanmadan önce oda sıcaklığına getiriniz. Deney
oda sıcaklığında (15-30 oC) yapılmalıdır.
Son kullanma tarihi geçmiĢ testleri kullanmayınız.
Test kasetini poĢetinden çıkartınca hemen kullanınız.
Test kaseti poĢeti yırtılmıĢ ise kullanmayınız.
Deney esnasında tek kullanımlık eldiven kullanınız
Materyalin ağız, yüz, göz ve açıkta bulunan yara ile temas etmemesine
özen gösteriniz.
Deney esnasında yiyecek tüketmeyiniz ve sigara içmeyiniz.
Hemolitik, lipemik veya bakteri içeren numuneleri kullanmayınız.

4.4.2. Anti-HIV1 - HIV2 Testi
HIV (Human Immune Deficiency Virüs) AIDS hastalığının etkenidir AIDS (Acguired
Immune Deficiency Syndrome ) olarak açıklanabilir. Türkçe karĢılığı kazanılmıĢ immün
yetmezlik sendromudur. Bugün için HIV‟in bilinen iki değiĢik varyantı (tipi) vardır. Bunlar;
HIV1 ve HIV2 dir. Eldeki verilere göre HIV virüsü cinsel iliĢki yoluyla, enfekte olmuĢ kan
ürünlerine maruz kalma (enfekte olmuĢ Ģırınga ve iğneler dahil) ya da anneden bebeğine
gebelik dönemi esnasında bulaĢabilir. HIV1 ve HIV2 ye karĢı antikorların organizmada
tespit edilmesi belirli bir periyot öncesinde organizmanın HIV virüsüne maruz kaldığını
göstermektedir.
Günümüzde Anti-HIV testi mikrobiyoloji laboratuarında otoanalizörde ve ticari olarak
değiĢik firmaların ürettiği “kaset test”lerle bakılmaktadır.
Bu test immünokromatografik prensibe dayanmaktadır.


Amaç

Ġnsan serum ya da plazmasında HIV1-HIV2 virüsüne karĢı bağıĢıklık sistemi
tarafından üretilen antikorların kalitatif olarak tespit edilmesidir.


Araç gereçler






Viyalda (ısıya dayanıklı plastik malzemeden yapılmıĢ çoğunlukla vida
kapaklı numune saklama tüpü)
Santrifüj
Anti HIV test kaseti
Tek kullanımlık plastik damlalık
Taze insan serum ya da plazma örneği
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Teknik







Testin değerlendirilmesi









Test kaseti oda sıcaklığına getirilir.
Test baĢlamadan hemen önce test kaseti poĢetinden çıkarılıp, düz bir
zemin üzerine yerleĢtirilir.
Numune deliğine 2 damla serum / plazma damlatılır.
Kasetin numuneyi emmesi beklenir.

Pozitif sonucu en geç 10 dakika sonra okuyunuz.
Negatif sonucu en geç 20 dakika sonra okuyunuz.
20 dakikadan sonra alınan sonuçlar dikkate alınmamalıdır.
Sonuç penceresinde sadece “C” harfi üzerinde kalan bölümde yer alan tek
çizgi negatif sonucu gösterir. Bu, numunenin HIV virüsüne karĢı antikor
bulundurmadığını gösterir.
Sonuç penceresinde hem “C” hem “T” harfleri üzerinde kalan bölümde
yer alan çizgiler pozitif sonucu gösterir. Bu, numunenin HIV virüsüne
karĢı antikor içerdiğini gösterir.
Sonuç penceresinde beklenmesi gereken süre sonunda hiçbir çizgi
görünmez ise sonuç geçersizdir. Test prosedürü hatalı uygulanmıĢ ya da
test arızalanmıĢ olabilir. Yeni bir test ile deney tekrarlanmalıdır.

Anti-HIV 1- HIV 2 kaset testinde dikkat edilmesi gereken kurallar











Kullanmadan önce kullanma talimatını mutlaka okuyunuz.
Test kasetlerini kesinlikle dondurmayınız. Eğer test buzdolabında
saklanmıĢ ise ürünü kullanmadan önce oda sıcaklığına getiriniz. Deney
oda sıcaklığında (15-30 oC) yapılmalıdır.
Son kullanma tarihi geçmiĢ testleri kullanmayınız.
Test kasetlerini poĢetinden çıkartınca hemen kullanınız.
Test kasetlerini poĢeti yırtılmıĢ ise kullanmayınız.
Deney esnasında tek kullanımlık eldiven kullanınız
Materyalin ağız, yüz, göz ve açıkta bulunan yara ile temas etmemesine
özen gösteriniz.
Deney esnasında yiyecek tüketmeyiniz ve sigara içmeyiniz.
Hemolitik, lipemik veya bakteri içeren numuneleri kullanmayınız.
Test cihazının verdiği sonuçlar mutlaka ek tanı ve teĢhis yöntemleriyle
uzmanlar tarafından desteklenmelidir.

4.4.3. Anti-HCV Testi
Hepatit C virüsü flaviviridae ailesinden olup, zarflı ve tek sarmallı RNA içeren bir
virüstür. Hepatit B gibi parenteral yoldan bulaĢır. Ağırlıklı olarak virüs taĢıyan kan ve kan
ürünlerinin kiĢiden kiĢiye nakli yoluyla geçmektedir. Diğer bulaĢma Ģekilleri ise damar
yoluyla uyuĢturucu kullanımı, cinsel iliĢki ve enfekte anneden hamilelikte bebeğe virüsün
geçmesidir.
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Günümüzde Anti-HCV testi mikrobiyoloji laboratuarında otoanalizörde ve ticari
olarak değiĢik firmaların ürettiği “kaset test”lerle bakılmaktadır.
Hepatit C virüsüne karĢı oluĢan antikorları 14-30 gün arasında tespit edilir. Bu test
immünokromatografik prensibe dayanmaktadır.


Amaç

Ġnsan serum ya da plazmasında Hepatit C virüsüne karĢı bağıĢıklık sistemi tarafından
üretilen antikorların kalitatif olarak tespit edilmesidir.


Araç Gereçler








Teknik







Viyalda (ısıya dayanıklı plastik malzemeden yapılmıĢ çoğunlukla vida
kapaklı numune saklama tüpü)
Santrifüj
Anti HCV test kaseti
Tek kullanımlık plastik damlalık
Taze insan serum ya da plazması

Test kaseti oda sıcaklığına getirilir.
Test baĢlamadan hemen önce test kaseti poĢetinden çıkarılıp, düz bir
zemin üzerine yerleĢtirilir.
Numune deliğine 2-3 damla serum / plazma damlatılır.
Kasetlerin numuneyi emmesi beklenir.

Testin Değerlendirilmesi







Pozitif sonucu en geç 10 dakika sonra okuyunuz.
Negatif sonucu en geç 20 dakika sonra okuyunuz.
20 dakikadan sonra alınan sonuçlar dikkate alınmamalıdır.
Sonuç penceresinde sadece “C” harfi üzerinde kalan bölümde yer alan tek
çizgi negatif sonucu gösterir. Bu, numunenin HCV virüsüne karĢı antikor
barındırmadığını gösterir.
Sonuç penceresinde hem “C” hem “T” harfleri üzerinde kalan bölümde
yer alan çizgiler pozitif sonucu gösterir. Bu, numunenin HCV virüsüne
karĢı antikor içerdiğini gösterir.
Sonuç penceresinde beklenmesi gereken süre sonunda hiçbir çizgi
görünmez ise sonuç geçersizdir. Test prosedürü hatalı uygulanmıĢ ya da
test arızalanmıĢ olabilir. Yeni bir test ile deney tekrarlanmalıdır.
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Anti-HCV Kaset Testinde Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar












Kullanmadan önce kullanma talimatını mutlaka okuyunuz.
Testleri kesinlikle dondurmayınız. Eğer test buzdolabında saklanmıĢ ise
ürünü kullanmadan önce oda sıcaklığına getiriniz.
Deney oda sıcaklığında (15-30 oC) yapılmalıdır.
Son kullanma tarihi geçmiĢ testleri kullanmayınız.
Test kasetlerini poĢetinden çıkartınca hemen kullanınız.
Test kasetlerini poĢeti yırtılmıĢ ise kullanmayınız.
Deney esnasında tek kullanımlık eldiven kullanınız
Materyalin ağız, yüz, göz ve açıkta bulunan yara ile temas etmemesine
özen gösteriniz.
Deney esnasında yiyecek tüketmeyiniz ve sigara içmeyiniz.
Hemolitik, lipemik veya bakteri içeren numuneleri kullanmayınız.
Test kasetlerinin verdiği sonuçlar mutlaka ek tanı ve teĢhis yöntemleriyle
uzmanlar tarafından desteklenmelidir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Erken tanıya yönelik serolojik testleri yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

Elisa yöntemleri ile antijen arama
 Plastik tüp, plastik tabla ve plastik
boncuklar alınız.
 Bilinen antikoru plastik bir yüzeye
yapıĢtırınız.
 Antijen aranacak
ekleyiniz.

hastalık

 Eklenen
enzim
subtratı
sisteme
bağlanmıĢ enzim ile reaksiyon verdiğini
unutmayınız.

materyali

 Bir süre bekletip yıkayınız.
 Enzim substratı ekleyiniz.
 Reaksiyonda oluĢan rengi kolorimetrik
olarak ölçünüz.
Eliza yöntemleri ile antikor arama
 Plastik tüp, plastik tabla ve plastik
boncuklar alınız.
 Bilinen antijeni
yapıĢtırınız.

plastik bir

yüzeye

 Antikor aranacak serumu buna ekleyiniz.
 Bir süre bekletildikten sonra döküp ve
yıkayınız.
 Bir enzim ile iĢaretlenmiĢ insan globulini
anti serumu ekleyiniz.
 Bir süre bekleyip yıkayınız.
 Enzime uygun bir kromojen substrat
ekleyiniz.
 Ortaya çıkan rengi, kolorimetrik
ölçümlerle ölçünüz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

ELĠSA yöntemleri ile antijen arama ile ilgili aĢağıdaki bilgilerden hangisi yanlıĢtır?
A) Bu iĢ için plastik tüp, plastik tabla ve plastik boncuklar kullanılır.
B) Arama yapılacak materyalde uygun antijen varsa plastikteki antikora bağlanır ve
yıkama ile gitmez.
C) Reaksiyonda oluĢan rengin kolorimetrik olarak ölçülmesiyle mevcut antijen
hakkında bilgi edinilir.
D) Aranacak her antijen için ayrı enzim ile bağlanmıĢ bir antikorun elde bulundurma
zorunluluğu yoktur.

2.

AĢağıdakilerden hangisi, enzim iĢaretli immun deneylerde kullanılan baĢlıca
enzimlerden değildir?
A) Beta galaktozidaz
B) Katalaz
C) Alkalen fosfataz
D) Peroksidaz

3.

AĢağıdakilerden hangisi, kolayca radyoaktif hale getirilebilen antijen ve haptenlerin
araĢtırılması ve miktarlarının ölçülmesi için kullanılan çok duyarlı bir deneydir?
A) RĠA
B) ELĠSA
C) Katı faz sandviç yöntemi
D) Floresanlı antikor tekniği

4.

HBsAg Kaset Testi ile ilgili verilen bilgilerden aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?
A) Test sonuçları 10-20 dk. Sonra okunur
B) Sonuç penceresinde sadece “C” harfi üzerinde kalan bölümde yer alan tek

çizgi negatif sonucu gösterir
C) Sonuç penceresinde beklenmesi gereken süre sonunda hiçbir çizgi

görünmez ise sonuç negatiftir.
D) Sonuç penceresinde hem “C” hem “T” harfleri üzerinde kalan bölümde yer

alan çizgiler pozitif sonucu gösterir.
5.

AĢağıdakilerden hangisi, Anti-HCV kaset testinde dikkat edilmesi gereken kurallardan
değildir?
A) Deney oda sıcaklığında (15-30 oC) yapılmalıdır.
B) Son kullanma tarihi geçmiĢ test kasetleri kullanılmaz.
C) Test kasetlerinin poĢeti yırtılmıĢ ise kullanılmaz.
D) Hemolitik, lipemik veya bakteri içeren numuneleri kullanılır.

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 değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Serolojik testlerle aĢağıdakilerden hangisi, ölçülür veya gösterilir?
A) Ġnfeksiyon etkenine karĢı oluĢan özgül antikorları gösterir
B) Serumdaki hücreleri gösterir
C) Eritrosit sedimantasyon hızı ölçülür
D) Kanın basıncı ölçülür

2.

AĢağıdakilerden hangisi, serolojik test değildir?
A) Hemaglütinasyon
B) Presipitasyon
C) Ziehl- Neelsen
D) Aglütinasyon

3.

Ġnfeksiyon hastalıklarının akut döneminde serumda hangi antikorlar daha yüksek
düzeyde saptanır?
A) IgG sınıfı antikorlar
B) IgM sınıfı antikorlar
C) IgD sınıfı antikorlar
D) IgE sınıfı antikorlar

4.

Agarda yapılan presipitasyon deneylerinde, aĢağıdakilerden hangisi uygulandığında
antijen ve antikorun difüzyonu daha hızlanır?
A) pH düĢük çözelti kullanıldığında
B) DüĢük voltajlı elektrik akımı uygulandığında
C) Buzdolabında bekletildiğinde
D) Difüzyon hızı sabittir.

5.

AĢağıdakilerden hangisi, treponemaların hasta serumunda oluĢturduğu
otoantikor olan reaginlerin aranmasına dayanan nonspesifik serolojik
yöntemdir?
A) Aglütinasyon
B) Presipitasyon
C) Kompleman birleĢmesi deneyleri
D) Fiksasyon

6.

Serolojik tanı deyince, esas olarak aĢağıdaki ifadelerden hangisi anlaĢılır?
A) Hasta kanında antikor araĢtırılması ile tanı anlaĢılır.
B) HIV araĢtırılması
C) HBsAg araĢtırılması
D) Kan grubu tayini
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7.

Ġki antijenin birbirleri ile idantik (aynı) olup olmadıklarını anlamak için plakta kaç
adet çukur açılır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

8.

Hangi presipitasyon deneylerinde düĢük voltajlı elektrik akımı uygulanır?
A) Elektro-immuno difüzyon tekniğine bağlı presipitasyonlarda
B) Halkalı presipitasyon testinde
C) Jel içinde yayılma presipitasyon testinde
D) Plak içi jelde yayılım ile presipitasyon testi

9.

Kompleman birleĢmesi deneyinin
denklemlerden hangisi yanlıĢtır?

temeliyle

ilgili

olarak

aĢağıdaki

A) Antijen + Kompleman →Kompleman antijene bağlanmaz.
B) Antikor + Kompleman → Kompleman antikora bağlanmaz.
C) Antijen + Uygun antikor + Kompleman →Kompleman uygun antijen antikor
birleĢiğine bağlanır.
D) Antijen + Kompleman+ Uygun antikor+Serum→Kompleman antijene bağlanmaz.

10.

Otoanalizörde C3 ve C4 düzeyinin ölçülmesi ile ilgili, aĢağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıĢtır?
A) Serum yetersiz ise jelli tüpler direkt olarak cihazın RAK‟larına yerleĢtirilir.
B) Cihazın günlük bakımı yapılır.
C) ÇalıĢılan testlere ait kit‟ler ve solüsyonlar kontrol edilip varsa eksikleri tamamlanır.
D) Cihaza C3 ve C4 ile ilgili kontrol ve kalibratörler yüklenip kontrolleri yapılır.

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
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
B
C
D

1
2
3

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

B
A
C
D
B

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

A
D
A
B
C

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI
D
B
A
C
D

1
2
3
4
5

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
D
B
B
C
A
B
A
D
A
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