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ÖZET

Serolojik metodlar, infeksiyon hastal›klar›n›n etkenlerinin belirlenmesi ve h›zl› tan›m›nda önemli katk› sa¤-
lar. ELISA ve immünfloresan antikor teknikleri en s›k uygulanan serolojik metodlard›r. Bu testlerin yap›m›nda
kullan›lan kitler Türkiye’de üretilmemektedir. ‹thal edilmekte olan bu kitlerin yüksek fiyat› araflt›rma ve tan›m
amac›yla kullan›mlar›n› k›s›tlamaktad›r.

Bu çal›flmada bakteri, virüs ve parazit antijenleri haz›rlayarak onlar› ELISA ve indirekt floresan antikor
(IFA) deneylerinde kulland›k. Tüberkülozun ELISA ile serolojik tan›m›nda adsorbe edilmifl soniklenmifl miko-
bakteri antijeni (SAMTA) ve mikobakteri hücre duvar› antijeni (MHDA) kulland›k. SAMTA ile duyarl›l›k %88.8,
özgüllük %96.5, MHDA ile duyarl›l›k %83.3 ve özgüllük %90 olarak bulundu. 

Kist hidatik hastal›¤› tan›s›nda her iki sistemde koyun ve insan kist hidati¤inden elde edilen antijenler kul-
lan›ld›. Duyarl›l›k ELISA ile %85.7-89.2 ve IFA ile %75, özgüllük ELISA ile %95-100 ve IFA ile %96.2 olarak sap-
tand›.

K›zam›kç›k tan›m›nda afl› kökeninden elde etti¤imiz antijenleri kulland›k. ELISA ile duyarl›l›k ve özgüllük s›-
ras›yla %100 ve %63.6, IFA’da ise %96 ve %63.6 olarak saptand›.

Sonuçlar›m›z laboratuvar›m›zda haz›rlad›¤›m›z antijenlerin duyarl›l›k ve özgüllüklerinin ticari kitlerle k›yas-
lanabilir oldu¤unu göstermektedir. Sonuç olarak, kendimizin haz›rlad›¤› antijenlerin kullan›ld›¤› ELISA ve IFA
deneylerinin infeksiyon hastal›klar›n›n tan›m, tarama ve epidemiyolojik araflt›rmas›nda kullan›labilece¤ini düflü-
nüyoruz.
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İnfeksiyon hastalıkları tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de sağlık sorunlarının başında gelmekte-
dir. İnfeksiyon hastalıklarıyla savaşta en önemli hu-
sus bulaşma kaynaklarını saptayıp hastalıktan korun-
mak için gerekli önlemleri almaktır. Bu nedenle in-
feksiyonlu kişilerin (taşıyıcı veya hasta) hastalıklarını
tanımlamak, alınacak önlemlerin zorunlu ilk adımını
oluşturur. İnfeksiyon hastalıklarının tanımında etke-
nin mikroskopik tekniklerle görülmesi ve bilinen me-
todlarla üretilmesi amaçlanır. Ancak bazı etkenlerin
üretilememesi veya geç ya da güç üretilmesi tanım-
da sorunlar oluşturur. Ayrıca infeksiyon hastalıkları-
nın etkenleri klinik iyileşmeden sonra üretilemez;
toplumda bir hastalığın geriye dönerek ne kadar sık-
lıkta gözlendiğine ilişkin sorulara cevap bulunamaz.
Buna benzer nedenlerle direkt mikroskopik tanım ve
kültür yöntemlerine ilaveten tanımda değişik testler
geliştirilmiştir. Bu amaçla en sık antikor ve/veya an-
tijen arama teknikleri kullanılır. Bunun yanında son
yıllarda hızlı ve duyarlı sonuçlar veren moleküler tek-
nikler yaygın kullanım alanı bulmaya başlamıştır[1-3].

Presipitasyon, aglütinasyon (tüp, lam, lateks), in-
direkt hemaglütinasyon (IHA), immünelektroforez
(IE), kompleman birleşmesi deneyi (KBD), virüs nöt-
ralizasyonu, radioimmünoassay (RIA), ELISA, indi-
rekt floresan antikor (IFA) gibi teknikler arasında la-
teks aglütinasyonu, IHA, ELISA ve IFA pratikte sık

kullanılan metodlardır. Bu metodlarla vücut sıvıların-
da antikor ve/veya antijen aranması; hastalığın tanı-
mı, durumunun belirlenmesi ve hastanın izlenmesin-
de önemli katkı sağlar[1,2,4,5].

Günümüzde değişik infeksiyon hastalıklarının ta-
nım ve izlenmesinde serolojik metodlar önemli bir
yere sahiptir. Haliyle duyarlılık ve özgüllük sorunları
tüm ilerlemelere rağmen tam çözüme kavuşturula-
mamıştır. Bununla birlikte duyarlı metodların gelişti-
rilmesine paralel olarak, monoklonal antikorların
üretilmesi, daha saf antijenlerin elde edilmesi immü-
noserolojik metodlarla ilişkili duyarlılık ve özgüllük
sorunlarının düzeltilmesine katkı sağlamaktadır[1,3]. 

Halen pek çok infeksiyon hastalığının hızlı tanı-
mında ve epidemiyolojik incelemesinde serolojik
metodlar en sık başvurulan yöntemlerdendir[1,3].

Prensipte basit işlemlere dayanan bu testlerde as-
lolan, uygun saflıkta antijen veya antikor üretilmesi-
dir. Günümüzde önemli bir sanayi kolu haline gelen
bu alanda, ne yazık ki ülkemizde en azından iç ge-
reksinimi karşılayacak bir kurum yoktur. 

İmmünoserolojik tanım kitlerinin hemen hepsi-
nin yurt dışı ülkelerden ithal ediliyor olması piyasada
pahalı satılmalarına neden olmaktadır. Ülkemiz için
önemli bir ekonomik kayıp oluşturan bu sorun, tica-
ri kitlere dayanarak tanım ve hasta izlenmesinde,
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SUMMARY
Production of Very Expensive, Imported ELISA and Immunofluorescence Antigens 

Currently Used in Our Laboratories by Domestic Facilities at a Lower Cost 

Serological methods provide quick results and give considerable contribution to the etiological diagnosis
of infections. ELISA and fluorescent-antibody techniques are the serological methods most frequently used.
The kits used in these assays are not produced in Turkey. The high expense of these imported kits restricts
their routine utilization for experimental and diagnostic purposes.

We prepared various bacterial, viral and parasitic antigens and used them in ELISA and indirect fluores-
cent-antibody (IFA) tests. We prepared adsorbed mycobacterial sonicated antigens (SAMTA) and the myco-
bacterial cell-wall antigen in the serological diagnosis of tuberculosis by ELISA. Sensitivity and specifity were
88.8% and 96.5%, respectively for SAMTA and 83.3% and 90%, respectively for mycobacterial cell-wall anti-
gens. 

For diagnosis of hydatid cyst disease, antigens were prepared from the cyst fluids of infected sheep and
human for both assays. The sensitivities were 85.7%-89.2% and 75% by ELISA and IFA, respectively, and spe-
cifities were 95%-100% and 96.2% respectively. 

In order to diagnose rubella, we utilized antigens derived from the vaccine strain. The sensitivity and spe-
cifity of ELISA were 100% and 63.6%, respectively. The figures for IFA were 96% and 63.6%, respectively.
Our results show that the antigens prepared in our laboratory provide comparable sensitivity and specifity
with commercial kits. Consequently we believe that our antigens can be used in the diagnosis, screening and
epidemiological surveys of infectious diseases.
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özellikle sağlık güvencesi olmayan yoksul hastalar
için büyük bir zorluk oluşturmaktadır. Kitlerin pahalı
oluşu geniş çaplı seroprevalans çalışmalarının yapılı-
şına engel olmakta, bu durum ise ülkemizdeki deği-
şik infeksiyonların yaygınlığı ve dağılışının geniş çap-
lı çalışmalarla araştırılmasına imkan vermemektedir. 

Bu nedenlerden dolayı yerli olanaklarla bazı anti-
jenleri üretip, bunları ELISA ve IFA deneylerinde
kullanmayı ve elde ettiğimiz sonuçları uygulamada
kabul gören ticari kitlerle karşılaştırmayı amaçladık. 

MATERYAL ve METOD

Bu çalışma 1993-1997 tarihleri arasında İ.Ü.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda yapıldı. Bakteri
(Mycobacterium tuberculosis), parazit (Echinococ-
cus granulosus), virüs (Rubella virus) antijenleri el-
de edilip, bunlar ELISA ve/veya IFA yöntemlerinde
kullanıldı.

I. Mycobacterium Antijenleri

1. Soniklenmiş Adsorbe Edilmiş 
M. tuberculosis Antijeni (SAMTA)

Bu antijen klasik yöntemlerle araştırılıp tanı ko-
nan 36 aktif akciğer tüberkülozlu,15 inaktif tüberkü-
lozlu (tedavilerini tamamlamış, klinik ve radyolojik
olarak düzelmiş) ve 29 sağlıklı kontrol hastasının se-
rumlarında (çalışılana kadar -70°C’de saklandılar)
özgül IgG araştırmak için kullanıldı.

Antijen Hazırlanması

SAMTA, Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitü-
sü’nden (Ankara) sağlanan M. tuberculosis H37 Rv
kökeninden Wadee[6] ve arkadaşlarınca tarif edilen
yönteme göre hazırlandı. M. tuberculosis H37 Rv
kökeni, sıvı bir mikobakteri üretim ortamı olan Sa-
uton besiyerinde 7 hafta süreyle üretildi. 50 mL’lik
santrifüj tüplerine konan bakteri üremiş besiyeri
santrifüj edildi. Sediment 3 kez fosfat tamponlu tuz-
lu su (PBS, pH 7.2) ile yıkandı. Bakteri süspansiyo-
nu serum fizyolojik (SF) ile 6. McFarland bulanıklık
tüpü bulanıklığında ayarlandı. +4°C’de ultrasonifi-
kasyon cihazıyla net 45 dakika parçalandı. Parçala-
ma sonrası bakteri süspansiyonu +4°C’de 2000 x
g’de 15 dakika santrifüj edildi. Üstteki sıvı alınıp 0.2
µm çaplı steril enjektör filtreden geçirildi. Hazırlanan
bu antijenin protein içeriği Lowry metoduna uygun
çalışan protein ölçüm kitiyle (Sigma Diagnostics
Protein Assay Kit, P-5656) ölçüldü. Antijen küçük
miktarlara ayrılıp -70°C’de saklandı.

Bu antijen kullanılmadan önce çapraz reaksiyon-
ları azaltmak için, normal insan globulinleri ile

(Gammaglobulin, Berna) adsorbe edildi[6,7]: Sodyum
karbonat tamponunda (pH 9.6) 25 µg/mL yoğun-
lukta sulandırılan gamma globulin plastik Petri kutu-
larına 15 mL miktarında kondu. 37°C’de 1 saat tu-
tuldu. PBS + %0.05 Tween20 (PBS-T20) tampo-
nuyla Petri kutuları 3 kez yıkandı. Bağlanmamış kı-
sımlar 1 saat %0.1 sığır serum albumini (BSA) ile
bloke edilip tekrar 3 kez yıkama yapıldı. Bu Petri ku-
tusuna PBS içinde 25 µg/mL yoğunluğunda SAM-
TA kondu. Nemli bir ortamda +4°C’de 1 gece inkü-
be edildi. Antijen Petri kutularından alınıp 10
µg/mL yoğunluğunda ELISA plaklarını kaplamak
üzere kullanıldı. 

ELISA Uygulaması 

100 µL SAMTA ile kuyucuklar kaplandı ve
37°C’de bir saat inkübe edilip ardından 24 saat
+4°C’de bir gece bekletildi. Ertesi gün yıkama tam-
ponu PBS-T20 ile 5 kez yıkama yapıldı.

Çukurcuklara PBS’de %0.5 BSA konup 1 saat
bekletildi. Ardından PBS-T20 ile 5 kez yıkama yapıl-
dı. Hasta ve kontrol grubu serumları PBS + %0.5
BSA’da 1/100 oranında sulandırıldı ve 100 mL ola-
rak kuyucuklara ilave edildi. Oda ısısında 2 saat in-
kübe edilen plaklar tekrar yıkama sıvısıyla yıkandı.
Alkaline fosfataz enzimiyle işaretli anti-human IgG
(γ-specific chain) konjugati (Behring) PBS-T20 ve
%0.5 BSA içeren solüsyonda 1/100 oranında su-
landırıldı ve 100 µL olarak çukurcuklara ilave edildi.
iki saat sonra yıkama sıvısıyla 5 kez yıkanan çukur-
cuklara %10 dietanolamin tamponunda 1 mg/mL
oranında sulandırılan 4-nitrofenilfosfat 100 µL kon-
du, 37°C’de 1/2 saat inkübe edilip 2 N NaOH’den
50 µL konarak reaksiyon durduruldu. Sonuçlar ELI-
SA cihazında 405 nm’de okundu. Tek başına subst-
rat konan iki kuyucuğun absorbans değeri ortalama-
sı çalışmada kullanılan serum örnekleri absorbans
değerinden çıkarılarak elde edilen absorbans değer-
leri kaydedildi. 

SAMTA ELISA sisteminde ayrım değeri (cut-off),
kontrol grubu aritmetik ortalamasına, standart sap-
ma değerinin iki katı eklenerek hesaplandı. 

Aynı serumlar antijen 60 (lipoprotein-lipopoli-
sakkarit kompleks yapısı gösteren büyük oranda si-
toplazma kökenli antijen) içeren “Anda Biologicals-
Fransa” firmasından sağlanan kitle firma önerileri
doğrultusunda çalışıldı.

2. Mikobakteri Hücre Duvarı Antijeni
(MHDA)

Mikobakterilerden ikinci bir metodla hücre duva-
rı antijeni elde edip bunun kullanıldığı ELISA sistemi-
ni ticari bir kitle (Pathozyme-MYCO, Omega Diag-



nostics Limited) kıyasladık. Ticari kit iyice purifiye
edilmiş lipoarabinomannan antijenleri ile özgül re-
kombinant 38 kDa antijeni içermektedir[8].

Otuz aktif, 15 inaktif tüberkülozlu ve 20 tüberkü-
loz geçirmemiş (muayene ve tetkiklerde aktif hasta-
lığı olmadığı saptanan ve geçmişinde tüberkülozu ol-
mayan) kişilerden elde edilen kanlardan serumlar ay-
rıldı ve çalışılana kadar -70°C’de saklandı. Daha
sonra bu serumlarda ELISA ile tüberküloz özgül IgG
araştırıldı. 

Mikobakterilerden Hücre Duvarı Antijeni
Hazırlanması

Winters ve Cox’un[9] tarif ettiği yöntem kısmen
modifiye edilerek hücre duvarı antijeni elde edildi.

Mycobacterium tuberculosis H37 Rv kökeni,
Sauton besiyerinde 3 hafta üretimden sonra besiye-
ri 120°C’de 30 dakika ısıtılarak bakteriler öldürüldü.
Besiyerleri yüksek hıza dayanan polipropilen santri-
füj tüplerine aktarıldı ve 5000 devir/dakika santrifüj
edilip dipteki bakteriler elde edildi. Tüplere PBS ila-
ve edilip çalkalama işlemi yapıldı ve 27.000 x g hı-
zında santrifüj edilerek bakteriler yıkandı. Eşit ha-
cimde bakteri hücresi ve 0.45-0.55 mm çapındaki
cam boncuklar polipropilen santrifüj tüplerine kon-
du ve 1 saat süreyle vortekslenerek hücrelerin par-
çalanması sağlandı. 27.000 x g hızında 15 dakika
tekrar santrifüjleme yaparak hücre parçaları toplan-
dı ve PBS’de 5 dakika santrifüjlenerek yıkama işlemi
yapıldı ve ürün liyofilize edildi. Kullanımdan önce
0.15 M (pH 7.2) kalsiyum ve magnezyum içerme-
yen PBS’de 0.05 mg/mL konsantrasyonunda sulan-
dırılıp sonikatörde (50 watt’da) +4°C’de 10 dakika
sonikleme işlemiyle homojenizasyon uygulandı. Elde
edilen homojenizat küçük miktarlara bölünerek ELI-
SA plaklarını kaplamak üzere -70°C’de saklandı. 

ELISA Uygulaması

100 µL antijenle kuyucuklar kaplandı ve
+4°C’de bir gece inkübe edildi. Antijen içeren plak-
lar PBS + %1 BSA + %0.05 Tween 20 içeren yıka-
ma solüsyonuyla yıkandı ve kuyucuklara PBS içinde
%1 jelatin solüsyonundan 100 µL ilave edildi. Nem-
li bir ortamda 2 saat inkübe edilen plaklar tekrar yı-
kama sıvısıyla yıkandı. Serumlar PBS’de 1/100 ora-
nında sulandırılıp çukurcuklara 100 µL kondu ve
37°C’de 2 saat inkübe edildi. Kuyucuklar yıkandı ve
alkalin fosfataz enzimiyle işaretli anti-human IgG (γ-
specific chain) konjugatı (Sigma, A-3187), PBS +
%0.05 Tween 20 ve %0.5 BSA içeren solüsyonda
1/100 oranında sulandırıldı ve 100 µL olarak çukur-
cuklara ilave edildi. İki saat sonra yıkama sıvısıyla 3

kez yıkanan çukurcuklara %10 dietanolamin tampo-
nunda 1 mg/mL oranında sulandırılan 4-nitrofenil-
fosfat 100 µL kondu, 37°C’de 1/2 saat inkübe edi-
lip 2 N NaOH’den 50 µL konarak reaksiyon durdu-
ruldu. Sonuçlar ELISA cihazında 405 nm’de okun-
du. 

Hücre duvarı antijeni ELISA sisteminde ayrım
değeri (cut-off) kontrol grubu aritmetik ortalamasına
standart sapma değerinin iki katını ekleyerek hesap-
landı. 

Ticari kit, firmanın önerileri doğrultusunda çalı-
şıldı ve sonuçlar 450 nm’de okunarak absorbans de-
ğerleri kaydedildi.

II. Hidatik Kist Antijenleri

1. ELISA Çalışması

Değişik kliniklere başvurarak kist hidatik hastalı-
ğı ön tanısı konulan ve ameliyat sonucunda kist hi-
datik hastalığı olduğu doğrulanan 28 hastadan alı-
nan venöz kan örneklerinden serumlar ayrılıp çalış-
ma anına kadar -70°C’de saklandı. 

Kontrol grubu serumları değişik nedenlerle has-
tanede yatan hastalardan temin edildi (n= 20).

ELISA Antijenleri

Diagnostic Pasteur firmasından (kod: 52371) te-
min edilen Echinococcus granulosus antijeni, 100
µg/mL oranında sulandırılıp kullanıldı.

İnsan akciğer kist hidatiği sıvısı antijeni: Ope-
rasyonla akciğer kist hidatikli hastadan elde edilen
kist sıvısı supernatantı 100 µg/mL protein içeriğine
göre ayarlanıp kullanıldı.

Koyun kist hidatiği sıvısı antijeni: Koyun kara-
ciğer kistinden elde edilen sıvı +4°C’de 2000 g’de
çevrilip skoleksleri çöktürüldü. Supernatantın prote-
in içeriği ölçülüp 100 µg/mL miktarlarında kullanıl-
dı[10-13]. 

Koyun kist hidatik skoleks antijeni: Skoleks
çökeltisi McFarland 1 bulanıklığına göre PBS tam-
pon ile sulandırıldı. Branson marka ultrasonik ho-
mojenizatörde 15 saniyelik sikluslar halinde toplam
1 saat süreyle parçalandı. Parçalama işlemi ardından
homojenizat +4°C’de 2000 g’de 15 dakika çevrilip
supernatantı ayrıldı. Bunun protein içeriği 100
µg/mL’ye ayarlandı[11-13].

Hazırlanan antijenlerin protein ölçümleri Sigma
Diagnostics Protein Assay Kit (P-5656) ile yapıldı. 

E. granulosus IHA kiti (Fumouze-Fransa) kont-
rol amacıyla denendi.
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Kuyucukları kaplama ve diğer ELISA işlemleri
yukarıda SAMTA antijeni bahsinde anlatıldığı gibi
yapıldı. 

2. Kist Hidatik IFA Çalışması

Değişik kliniklere başvurup kist hidatik hastalığı
ön tanısı konulan ve ameliyat sonucunda kist hidatik
hastalığı olduğu doğrulanan 36 hastadan alınan ve-
nöz kan örneklerinden serumlar ayrılıp çalışma anı-
na kadar -70°C’de saklandı. 

Kontrol grubu serumları değişik nedenlerle has-
tanede yatan hastalardan temin edildi (n= 27).

1. Ticari Echinococcus IFA kiti (EUROIMMUN-
Laboratorium für experimentelle immunologie
GmbH) firma önerileri doğrultusunda çalışıldı.

2. IFA antijeni hazırlanması: Mezbahadan temin
edilen bir koyun karaciğerinden steril şekilde elde
edilen kist sıvısı 200 devirde 5 dakika santrifüj edildi
ve dibe çöken skoleksler üç kez fizyolojik tuzlu su ile
yıkandı. Hücre sayım kamerasında skoleks sayımı
yapılıp 1 mL sıvıda 4000-6000 skoleks gelecek şe-
kilde sulandırma yapıldı. Özel floresan lamların boş-
luk kısımlarına birer damla skoleks antijeni konup
lamlar kurutuldu. Plastik torbalara konup alüminyum
folye ile sarılan bu lamlar kullanılana kadar -20°C’de
saklandı[11-14].

IFA Deneyi

Serumlar PBS’de 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64,
1/128 oranlarında sulandırıldı ve önceden hazırlan-
mış lamların antijen bulunan bölümlerine 25 µL se-
rum kondu ve ıslak filtre kağıdı ile nemlendirilen Pet-
ri kutusunda nemli bir ortamda 37°C’de 1/2 saat
bekletildi. Bu lamlar 2 kez 5 dakika süreyle tampon
solüsyonu içinde yıkanıp oda ısısında kurutuldu. 

Lamlara PBS’de 1/32 sulandırılmış FITC işaret-
li anti-human IgG (γ-specific chain) konjugatı (Sigma,
F-0132) kondu ve 37°C’de 1/2 saat bekletildi ve ar-
dından tekrar 2 kez 5 dakika yıkama işlemi uygulan-
dı.

Lamlar kurumadan 1/10.000 oranında sulandı-
rılmış Evans mavisi ile karşıt boyama yapıldı (özgül
olmayan floresan boyamaları örtmeye yarar ve kır-
mızı renkte negatif boyanma imkanı sağlar).

Lamlar tampon solüsyonuyla 5 dakika yıkandı ve
kurumaya imkan vermeden tampon solüsyonu ve
gliserinden 1 damla konarak lamel kapatıldı. Lamlar
bekletilmeden x20 ve x40 büyütmede Olympus
marka floresan mikroskopunda incelendi. Özellikle
skoleks hücrelerinin çeperi ve üzerlerinde parlak ye-
şil oluşumu pozitiflik olarak değerlendirildi.

III. Rubella Virüs Antijenleri

Değişik yaş gruplarından 35 kişiden (24 pozitif,
11 negatif) elde edilen serum örnekleri incelenene
kadar -70°C’de bekletildi. 

Kızamıkçık Virüsünün Üretimi 

Liyofilize kızamıkçık aşısı kökeni (Rudiwax-Paste-
ur), Ankara Şap Enstitüsü’nden temin edilen BHK
21 hücre kültüründe üretilerek gerekli antijen elde
edildi. 

BHK21 hücre kültürü üretim işlemleri GATA
Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Mikrobiyoloji ve Kli-
nik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda yapıldı. Hücre-
lerin üretimi %10 fötal dana serumlu (FDS) modifiye
Eagle MEM besiyerinde yapıldı. Flasklarda tek taba-
ka oluşumu sonrası 3 kez PBS ile yıkama yapılıp or-
tama aşı kökeni inoküle edildi. 1/2 saat oda ısısında
virüs absorbsiyonu için beklendi. Sonra ortama %2
FDS içeren modifiye Eagle MEM eklendi. Yaklaşık
4-6 gün inkübasyon sonunda hücrelerin 3/4’ünden
daha fazlasında sitopatik etki gözlendikten sonra be-
siyerlerinin üst kısımlarından hemaglütinasyon (HA)
yapıldı. HA aktivitesi en az 4 olan kültürler antijen
olarak kullanılmak üzere -70°C’de saklandı. Aynı iş-
lemler virüs ekilmemiş tek tabaka oluşturmuş hücre-
lere de uygulandı[15-20].

ELISA Uygulaması

Hücre kültürleri 3 kez dondurulup çözündürüldü
ve 1000 rpm’de santrifüjlendi ve doğrudan ELISA
plaklarına 100’er µL kondu. Her bir 8’li sütundan
biri kontrol olarak kullanıldı. Yani her virüs pozitif
kuyunun, virüs negatif bir kontrolü oluşturuldu[15,16,

18-20]. 

Değişik oranlarda sulandırılan serumlara yukarı-
da mikobakteri antijenleri kısmında anlatıldığı şekil-
de klasik ELISA yöntemi uygulandı. Deneylerde
standart serumlar olarak Sanofi-Pasteur Platelia®‚
Rubella IgG ELISA kitinin standart serumları kulla-
nıldı. Ön deneyler sonrası optimal sulandırmanın
1/100 olduğu gözlendi. Konjugat olarak peroksidaz
işaretli konjugat kullanıldığından sonuçlar 490
nm’de okundu.

Aynı serum ve standartlar Sanofi-Pasteur Plate-
lia®‚ Rubella IgG ELISA kiti ile denendi.

IFA Uygulaması 

Virüs ekilmiş ve ekilmemiş hücreler üretimden
sonra flaskların tabanından kazınarak ayrıldı.
+4°C’de 3 kez PBS ile yıkama sonrası PBS içinde
süspanse edilen hücreler, daha sonra eter ve aseton-
da bekletilip temizlenen lamlar üzerine bir virüslü, bir
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virüssüz olacak şekilde lekeler halinde dağıtıldı. Ku-
ruyan lamlar o anda kullanılmadığı takdirde naylon
torbalara konup alüminyum folye ile sarılıp kullanıla-
na kadar -20°C’de saklandı[18,20,21].

1/4’den itibaren sulandırılan serumlar hücre le-
keleri üzerine 15 µL kondu ve 37°C’de, nemli or-
tamda 1 saat inkübe edildi. Sonra PBS içinde 10 da-
kika bırakılarak iki kez yıkama yapıldı. Lekeler kuru-
madan 1/32 dilüe edilmiş FITC işaretli anti-human
IgG konjugat (Sigma F-0132) (1/10.000 Evans ma-
visi içermekte) üzerlerine konup inkübe edildi, yıkan-
dı. Yıkama sonrası lamlar distile su içinde çalkalan-
dı. Lamlar x40 büyütmede Olympus floresan mik-
roskopunda incelendi. Özellikle hücre çeperinde yo-
ğunlaşan parlak yeşil oluşumu pozitiflik olarak de-
ğerlendirildi[18,20,21].

Ürettiğimiz kızamıkçık antijenlerinin kullanıldığı
IFA deneyi ile elde edilen pozitif ve negatif birer ör-
nek Resim 1 ve 2’de gösterilmektedir. 

BULGULAR

I. Mikobakteri Özgül IgG Araştırması

M. tuberculosis’den üretilen SAMTA ve MHDA
ile, ticari kitlerle elde edilen özgül IgG absorbans de-
ğerleri Tablo 1 ve 2’de gösterilmektedir. 

I.a. SAMTA antijeni kullanılarak yapılan ELISA,
A60 içeren ticari kit ile kıyaslandığında benzer so-
nuçlar alınmıştır. SAMTA ile yapılan ELISA ile 4 ya-
lancı negatif, 1 yalancı pozitif sonuç alınırken (du-
yarlılık %88.8, özgüllük %96.5, pozitif tahmin değe-
ri:%96.9, negatif tahmin değeri: %87.5), A60 ile 4
yalancı negatif, 3 yalancı pozitif sonuç (duyarlılık
%88.8, özgüllük %89.6, pozitif tahmin değe-
ri:%91.4, negatif tahmin değeri: %96.2) elde edildi.
Her iki sistemde inaktif akciğer tüberkülozlu grupta
antikor titreleri sağlıklı gruba göre yüksek olmakla
beraber, hasta ve inaktif hasta grubu arasındaki fark
ta anlamlıydı. 

Sonuçlar tek yönlü varyans analizi ile incelendi.
Her iki antijenle her üç grup anlamlı olarak birbirin-
den farklıydı (SAMTA: F= 48.49, p< 0.001; A60:
F= 54.93, p< 0.001).

I.b. Hücre duvarı antijeni çalışmasında elde edi-
len sonuçların absorbans değerleri Tablo 2’de göste-
rilmektedir. MHDA ile 5 kişide yalancı negatif, 2 ki-
şide yalancı pozitif sonuç (duyarlılık %83.3, özgüllük
%90, pozitif tahmin değeri:%92.5, negatif tahmin
değeri:%78.2) elde edildi. Pathozyme-MYCO ticari
kitiyle 3 kişide yalancı negatif, 1 kişide ise yalancı
pozitif sonuç (duyarlılık %90, özgüllük %95, pozitif
tahmin değeri: %96.4, negatif tahmin değeri:
%86.3) elde edildi. 

İstatistiki değerlendirmede tek yönlü varyans
analizi uygulandı. Duncan testine göre her iki sis-

Resim 1. BHK-21 hücre kültüründe üretilen kızamıkçık
virüsü antijeniyle IFA deneyinde elde edilen pozitif
sonuç

Resim 2. BHK-21 hücre kültüründe üretilen kızamıkçık
virüsü antijeniyle IFA deneyinde elde edilen negatif
sonuç

Tablo 1. SAMTA ve ticari kitle (A60) elde edilen absorbans değerleri

Antijenler Grup I Grup II Grup III
Aktif hasta (n= 36) İnaktif hasta (n= 15) Sağlıklı kontrol (n= 29)

SAMTA 0.389 ± 0.161 0.208 ± 0.098 0.100 ± 0.044

A60 (ticari kit) 1.249 ± 0.562 0.612 ± 0.231 0.219 ± 0.121



temle 1. gruplar (hasta grubu), inaktif hasta ve kont-
rol gruplarından anlamlı şekilde farklıydı (1.grup >2
ve 3, p< 0.05).

Bu sonuçlara göre, gerek kendi yaptığımız anti-
jenle gerek ticari kit ile elde edilen sonuçlar aktif has-
ta grubu absorbans değerlerinin inaktif hasta gru-
bundan ve kontrol grubundan anlamlı şekilde farklı
olduğunu göstermektedir. 

II. Hidatik Kist Antijenleri ile Alınan 
Sonuçlar

II.a. Kist Hidatik ELISA Sonuçları

Ticari antijenle yapılan ELISA sisteminde 28
hastanın 25’inde, 20 kişilik kontrol grubunun sade-
ce birinde pozitif absorbans değeri saptandı (duyarlı-
lık: %89.2, özgüllük: %95, pozitif tahmin değeri:
%96.1, negatif tahmin değeri: %86.3).

Koyun kist hidatik sıvısı ile yalancı negatif: 3, ya-
lancı pozitif: 0 (duyarlılık %89.2, özgüllük %100,
pozitif tahmin değeri: %100, negatif tahmin değeri:
%86.9) ve koyun soniklenmiş skoleks antijeni ile ya-
lancı negatif: 3, yalancı pozitif: 1 (duyarlılık %89.2,
özgüllük %95, pozitif tahmin değeri: %96.1, negatif

tahmin değeri: %86.3) sonuçları elde edildi. İnsan
kist hidatik antijeniyle yalancı negatif: 4, yalancı po-
zitif: 1 (duyarlılık %85.7, özgüllük: %95, pozitif tah-
min değeri: %96, negatif tahmin değeri: %82.6) so-
nucu elde edildi. 

Sonuçları kıyaslamak için kontrol olarak ticari
ELISA kiti temin edilemediğinden IHA sistemi kulla-
nıldı. IHA sistemiyle yalancı negatif: 6, yalancı pozi-
tif: 0 (duyarlılık %78.5, özgüllük %100, pozitif tah-
min değeri: %100, negatif tahmin değeri: %76.9)
sonucu elde edildi. 

İlgili antijenlerle ELISA ile elde edilen absorbans
değerleri Tablo 3’te sunulmuştur. 

Kullanılan her bir antijenle elde edilen ELISA ab-
sorbans değeri sonuçları, hasta ve kontrol grupların-
da Student’s t testi ve Fisher testiyle kıyaslandı. Kul-
lanılan tüm antijenler hasta ve kontrol gruplarını an-
lamlı şekilde ayıran sonuçlar verdi (Tablo 3).

II.b. Kist Hidatik IFA Testi Sonuçları

Ticari ve kendi hazırladığımız IFA kitiyle alınan
sonuçlar Tablo 4’te sunulmuştur.
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Tablo 2. MHDA ve ticari kitle (Pathozyme-MYCO) elde edilen absorbans değerleri

Antijenler Grup I Grup II Grup III 

Aktif hasta (n= 30) İnaktif hasta (n= 15) Sağlıklı kontrol (n= 20)

MHDA 1.152 ± 0.521 0.472 ± 0.264 0.274 ± 0.099

Pathozyme-MYCO 1.059 ± 0.529 0.354 ± 0.150 0.227 ± 0.089

Tablo 3. Değişik kist hidatik antijenleriyle elde edilen ELISA IgG sonuçları

Antijenler Hasta (n= 28) Kontrol (n= 20) İstatistik sonuçları

TA 0.548 ± 0.338 0.210 ± 0.052 t= 4.42, p< 0.001

KKHA 0.574 ± 0.480 0.160 ± 0.030 t= 3.84, p< 0.001

KSSA 1.202 ± 0.520 0.318 ± 0.109 t= 6.81, p< 0.001

İKHA 1.004 ± 0.571 0.278 ± 0.069 t= 5.63, p< 0.001

TA: Ticari antijen, KKHA: Koyun kist hidatik sıvısı antijeni, KSSA: Koyun skoleks, İKHA: İnsan kist hidatik sıvısı antijeni 

Tablo 4. Kist hidatik IgG antikorları IFA sonuçları

Sistem Hasta grubu (n= 36) Kontrol grubu (n= 27)

(+) (-) (+) (-)

IFA (ticari) 34 2 0 27

IFA (skoleks antijeni) 27 9 1 26



Ticari IFA ile yalancı negatif: 2, yalancı pozitif: 0
(duyarlılık %94.4, özgüllük %100, pozitif tahmin de-
ğeri: %100, negatif tahmin değeri: %93.1); kendi
hazırladığımız skoleks antijeniyle yapılan IFA ile ya-
lancı negatif: 8, yalancı pozitif: 1 (duyarlılık: %75;
özgüllük %96.2, pozitif tahmin değeri: %96.4, ne-
gatif tahmin değeri: %74.2) sonuçları elde edildi. 

III. Rubella Antijeni ile Elde Edilen 
Sonuçlar

Ticari kitle anti-rubella IgG pozitif 24, negatif 11
kişiden elde edilen serumlarda, yaptığımız antijenle-
ri kullandığımız ELISA ve IFA deneyleriyle özgül IgG
araştırdık. 

III.a. ELISA ile Rubella Antikorları

Kendi hazırladığımız antijenleri kullandığımız
ELISA ile, ticari sistemle pozitif bulunan bütün has-
taları pozitif bulmakla beraber, negatif sonuç alınan
hastalardan dördü yalancı pozitif bulunmuştur (du-
yarlılık: %100, özgüllük: %63.6, pozitif tahmin de-
ğeri: %87, negatif tahmin değeri: %100). 

IIIb. IFA ile rubella antikorları

IFA sisteminde, ELISA ile pozitif hastalardan bi-
rinde negatiflik saptanırken, 11 negatif hastanın
4’ünde yalancı pozitiflik saptandı (duyarlılık: %96,
özgüllük: %63.6, pozitif tahmin değeri: %85.1, ne-
gatif tahmin değeri: %87.5). 

Kendi hazırladığımız antijenlerle yalancı pozitif
olarak görülen örneklerin üçü hem ELISA hem de
IFA ile pozitif bulundu. 

Rubella antijeniyle her iki sistemle alınan sonuç-
lar Spearman testi ile kıyaslandı. Hazırladığımız an-
tijenle ticari kit sonuçları arasında geçerli ve güçlü bir
uyum olduğu gösterildi (sırasıyla rs= 0.848 ve
0.796).

TARTIŞMA 

İnfeksiyon hastalıklarında teşhisin önemli bir ba-
samağı immünoserolojik tanımdır. Bu amaçla deği-
şik vücut sıvılarında antijen ve antikor aranarak er-
ken tanım veya başka metodlarla konulmuş tanının
desteklenmesi sağlanır. Epidemiyolojik taramalarda
yaygın olarak kullanılan seroprevalans araştırmaları
da değişik metodlarla antikor aranarak yapılmakta-
dır. Gerçi bu metodların duyarlılık ve özgüllüğünde
halen sorunlar yaşanmaktadır. Bununla birlikte bu
sorunlar gelişen teknolojinin yardımıyla çözümlen-
meye çalışılmaktadır[1-3]. 

Tüberküloz tanımında özellikle antikor tayini ya-
pılarak hızlı tanıma ulaşma Robert Koch’dan bu ya-
na araştırıcıların ilgi odağı olmuştur. Buna rağmen
duyarlılık ve özgüllük sorunlarının çözülemeyişi ne-
deniyle konu günlük pratiğe girememiştir.

Son yıllarda ELISA gibi duyarlı metodların geliş-
tirilmesi, teknolojik yardımla rekombinant ve pürifi-
ye antijenlerin elde edilmesi bu konuda umut verici
ilerlemelere imkan vermiştir. ELISA’da ham, kısmen
pürifiye, ileri derecede pürifiye ve rekombinant anti-
jenler kullanılmıştır. Bu amaçla PPD, basilin sonik-
lenmiş ekstresi, hücre duvarı antijeni, sitoplazmik
antijen (A60), antijen 5, lipoarabinomannan, 38
kDa rekombinant antijenleri vb. denenmiştir[6-9,22-

30]. Bunların bazısının duyarlılık ve özgüllük durumu
Tablo 5’te belirtilmiştir. 

Tüberkülozun serolojik metodlarla tanımında öz-
gül IgG ve IgA aktif infeksiyonu göstermede yardım-
cı bir test olarak değerlendirilmektedir. IgM tanımda
diğer iki antikora göre fazla yarar sağlamamaktadır.
Özellikle balgam çıkaramayan çocuklarda akciğer tü-
berkülozunun ve örnek alınmasının nispeten güç ol-
duğu akciğer dışı tüberküloz olgularında özgül anti-
korların saptanışı tanıma yardımcı olabilmektedir.
BOS’ta antikor varlığı tüberküloz menenjit tanımın-
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Tablo 5. Tüberkülozda özgül IgG tayininde kullanılan antijenlere göre duyarlılık ve özgüllük sonuçları [6-8,

22, 23, 25, 28-30]

Antijen Duyarlılık (%) Özgüllük (%)

38-kilodalton 48-99 98-100

30-kilodalton 62-78 97-100

16-kilodalton 24-71 97-99

Lipoarabinomannan 26-81 92-100

Antijen60 71-100 71-95

Ham antijen (soniklenmiş basil ekstresi) 70-94 85-88



da yarar sağlayabilmektedir. Tedaviye cevap veren
olgularda antikorlar zamanla azalmakta ve ortalama
8-12 ayda normal değerlerine inmektedir. Bunun
için ELISA, tedaviye verilen cevabın izlenmesinde de
katkı sağlayabilir. Tüberkülozda oluşan antikorlar ge-
nellikle tüm mikobakteri cinsine aittir. Antikor ceva-
bına dayanarak tipik ve atipik mikobakteri infeksiyo-
nu ayrımı sağlanamaz. Tüberkülozun serolojik tanı-
mında yalancı pozitiflik ve negatiflik sorunu yeni ge-
liştirilen saf antijenlere rağmen henüz çözümleneme-
miştir[6,7,22-25,28].

Konu ile ilgili yurt içi ve dışında pek çok çalışma
yapılmıştır[6,7,22-30]. 

Bizim ürettiğimiz SAMTA ile yapılan ELISA, lite-
ratürde %70-94 duyarlı olarak verilmektedir[6,

22,23,27,29,30]. Biz de duyarlılığı %88.8 olarak sapta-
dık ve ticari A60 kiti de aynı duyarlılığı göstermek-
teydi. 

Hücre duvarı antijenleri Winters[9] tarafından ak-
tif hasta grubunda %45 duyarlılıkta saptanırken, ay-
nı antijenlerle ülkemizde çalışmış olan Aksu ve arka-
daşları[27] duyarlılığı %92.5 olarak saptamışlardır.
Biz de %83.3 duyarlılık ve %90 özgüllük saptadık.
Bu antijeni kıyasladığımız kit; biri rekombinant (38
kDA), diğeri ileri derecede saflaştırılmış lipoarabino-
mannan antijeni içermektedir. Bu kite göre bizim
yaptığımız hücre duvarı antijeniyle yapılan ELISA ile
duyarlılık ve özgüllükler arasında önemli bir fark yok-
tu (duyarlılık: MHDA: %83.3, Ticari Kit: %90; öz-
güllük: MHDA: %90, Ticari Kit: %95). 

Bununla birlikte antikor temelli testlerdeki genel
sorunlardan bu metodlar arınmış değildir ve antikor
arama temeline dayalı testler tüberküloz tanımında
ancak yardımcı testler olarak kullanılabilir. Günlük
pratikte bu testlerin hekimler tarafından istenmesi
nedeniyle laboratuvarlar bu istemlere cevap vermek
durumundadır. Bu bağlamda ticari antijenlerle benzer
sonuçlar alınan, laboratuvarımız olanaklarıyla üreti-
len antijenlerin kullanıldığı ELISA tanımda yardımcı
bir test olarak kullanılabilir. Ayrıca seroepidemiyolo-
jik çalışmalar, ürettiğimiz antijenlerle yapılabilir. 

Hidatik kist hastalığı tanımında serolojik metod-
lar önemlidir ve bu amaçla IHA, IFA, IE ve ELISA gi-
bi testler kullanılmaktadır. Burada son yıllarda dene-
nen arc 5 gibi saf antijenler yanında ham antijenler
de tanımda kullanılmaktadır. Kist hidatik hastalığı se-
rolojisinde diğer helmint infeksiyonları (tenyoz, şisto-
zomoz), kanser ve kollagen hastalıklar, kronik im-
mün hastalıklarda yalancı pozitif sonuçlar elde edile-
bilmektedir, ama bu kist hidatik hastalığına göre da-
ha düşük titrelerde oluşmaktadır. Sistiserkozlu hasta-

larda da çapraz reaksiyon sonucu pozitif reaksiyon
alınır. Çapraz pozitif reaksiyonların varlığı bilindiğin-
den pozitif cevapların immünoblot testle doğrulan-
ması önerilmektedir[12,31]. Ayrıca ham antijenlerle
yapılan deneylerle E. multilocularis ile yüksek titre-
de pozitif cevap alınır ve bu sorun ancak E. multilo-
cularis özgül antijenlerinin kullanıldığı metodlarla
aşılabilir. Bazı hastalarda da yalancı negatif sonuçlar
elde edilmektedir. Saptanan immün cevap kistin yer-
leşim yeri, çevreye invazyonu ve larval kistin canlılı-
ğıyla ilişkilidir. Karaciğer kistlerinde pozitif serolojik
cevap akciğer hidatik kistlerine göre daha yüksektir.
Ayrıca ölmüş veya kalsifiye olmuş kistlerin serolojik
cevabı aktif kistlerden daha düşük titrelerde saptanır.
IHA, IFA ve ELISA’nın kist hidatik hastalığında du-
yarlılığı %60-90 arasında saptanmaktadır. Günü-
müzde arc 5 gibi daha saf antijenler özgüllüğü arttır-
manın yanısıra cerrahi sonrası 24 ayda negatifleş-
meleri nedeniyle postoperatif hasta izleminde tercih
edilmektedir (IHA ve diğer testler 4 yıl veya daha
fazla pozitif kalır)[12].

Kist hidatik serolojisiyle ilgili yurt içi ve dışında
ham ve pürifiye antijenler kullanılarak değişik çalış-
malar yapılmıştır[10,13,32-38].

Kaddah ve arkadaşları antijen olarak immünafi-
nitekromatografi ile saflaştırdıkları, deveden elde et-
tikleri E. granulosus antijeni ile ELISA’yı %88.2 du-
yarlılıkta, %88.8 özgüllükte bularak bu metodun iyi
bir tarama testi olduğunu bildirmişlerdir[36]. 

Njeruh ve arkadaşları antijen 880’in, arc 5 anti-
jeninden daha duyarlı sonuç verdiğini saptamıştır
(duyarlılık; ant 880: %88, arc 5: %52, özgüllük; ant
880 ve arc 5: %100)[37].

Wattal ve arkadaşları, insan hidatik kist sıvısı an-
tijenini ve skoleks antijenini kullanarak yaptıkları
ELISA deneyini IHA, IFA ve Casoni deri içi testiyle
karşılaştırdıkları çalışmalarında ELISA’yı en duyarlı
yöntem olarak bulmuşlardır[38].

Altaş, bizim gibi doğrudan kist hidatik sıvısıyla
yaptığı ELISA çalışmasında duyarlılığı %100 olarak
saptamıştır, aynı çalışmada hemaglütinasyon deneyi
%85.7 duyarlılık düzeyi göstermiştir[10]. 

Sermet, IHA duyarlılığını %100, IFA duyarlılığını
%69.4 olarak saptamıştır[13].

Altıntaş ve arkadaşları kist hidatikli hastalarda
ameliyat öncesinde IHA duyarlığını %93.3, IFA du-
yarlılığını %97.7 olarak bildirmektedir[32]. 

Şengül ve arkadaşları, IHA, IFA ve KBR deney-
lerini karşılaştırıp, duyarlılık ve özgüllükleri sırasıyla
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%70.9/%90.91, %75/%86.37, %62.5/%95.5
olarak saptamıştır[34].

Bizim çalışmamızda koyun ve insan kist hidatik
sıvısı antijeni ile yaptığımız ELISA mevcut metodla-
ra göre duyarlılık ve özgüllük sorunu taşımamaktadır
(farklı antijenlerle duyarlılık %85.7-%89.2, özgüllük
%95-100) ve bu antijenler kullanılarak yapılan ELI-
SA günlük tanımda kullanılabilir.

Kendi yaptığımız kist hidatik IFA’nın duyarlılığı,
hem ticari IFA hem de ELISA’ya göre daha düşük
bulunmuştur (kendi yaptığımız IFA %75, ticari IFA:
%94.4). 

Literatür verileri dikkate alındığında bizim kullan-
dığımız antijenlerle yapılan deneylerin benzer duyar-
lılık ve özgüllükte olduğu görülmektedir. Genelde
saptandığı gibi ELISA, IFA’dan daha duyarlı bulun-
muştur. 

Rubella infeksiyonu, özellikle konjenital anomali-
lere neden olması yönünden önemli bir sağlık soru-
nudur. Günümüzde rubella tanımında değişik serolo-
jik testler kullanılmaktadır. Pasif HA, radial hemoliz,
lateks aglütinasyonu, solid faz immünoassay (SPIA),
hemaglütinasyon inhibisyon (HI), KBD, IFA, ELISA
gibi. Testlerin herbirinin metoda veya kullanılan an-
tijen tipine bağlı olarak duyarlılık ve özgüllük farkları
vardır[16,18,20,39]. 

Rubella tanımında kullanılan ticari ELISA kitleri-
nin duyarlılığının %82-%99, özgüllüğünün %90’ın
üzerinde olduğu bildirilmekle birlikte; düşük antikor
titrelerinde zemindeki renklenmelerin özgüllüğü dü-
şürebildiği belirtilmektedir[15,16,20]. 

Castellano, iki ticari ELISA kiti arasındaki uyumu
%71-88.8 arasında bulmuştur[39].

Wittenburg ve arkadaşları, 6 adet ticari ELISA ki-
tinin duyarlılıklarının %67.7-100, özgüllüklerinin
%28.6-100 arasında değiştiğini bildirmişlerdir[40].

Hossain ve arkadaşları, ELISA ve IFA’nın rubel-
la tanımında yeterli duyarlılığa sahip olduğunu bildir-
miştir[41]. 

Zartarian, hemaglütinasyon inhibisyon referans
yöntemini kullanıp ELISA ve IFA’nın bu standart
yöntemle oldukça uyumlu sonuçlar verdiğini bildir-
miştir[42].

Kocabeyoğlu ve arkadaşları kendi ürettikleri anti-
jenleri kullandıkları ELISA sisteminin ticari kite göre
duyarlılığının %100, özgüllüğünün %80 olduğunu
bildirmektedir[19]. 

Bizim yaptığımız antijenlerle duyarlılık ELISA ile
%100, IFA ile %96, özgüllük her iki testle %63.6

bulunmuştur. Kendi yaptığımız antijeni kullandığımız
ELISA ve IFA’nın özgüllüğü ticari kite göre daha dü-
şük bulunmuştur. ELISA özgüllüğünün düşük olması
yukarıda bahsedilen zemin renklenmesiyle ve kulla-
nılan hücre kültürüne ait antijenik yapıların yol açtı-
ğı yalancı pozitiflikle ilişkili olabilir. Bununla birlikte
ticari kite göre yalancı pozitif bulunan üç hastanın
ELISA ve IFA ile pozitif olması dikkat çekicidir. 

Rubella tanım testlerinde diğer serolojik deneyler
için geçerli olan duyarlılık ve özgüllük sorunları mev-
cuttur. Rubella antikor testlerinin duyarlılık ve özgül-
lüğünün laboratuvardan laboratuvara ve ticari kitle-
rin birinden diğerine değiştiği görülmüştür. Ticari kit-
lerin “Centers for Disease Control and Prevention
(CDC)” referanslarına göre değerlendirildiği bir araş-
tırmada duyarlılık %82-%100, özgülük %95-%100
arasında değişmiştir[16]. Wittenburg, değişik 6 farklı
ticari kiti kıyasladığı bir araştırmada %28.6-%100
arasında değişen bir özgüllük spektrumu saptamış-
tır[40]. 

Duyarlılık ve özgüllükteki bu sorunlar rekombi-
nant veya diğer teknolojik metodlarla yapılan anti-
jenlere (füzyon proteinleri gibi) gereksinim doğur-
muştur. Bununla birlikte bu testlerle de elde edilen
sonuçlar %100 uyum göstermemektedir[16,43]. 

İster ticari, ister laboratuvar içi hazırlanan testler-
de diğer serolojik olaylarda gözlenen sorunlar rubel-
la için de geçerlidir. 

Bu araştırmanın amacı; değişik mikroorganizma-
lardan (bakteri, virüs, parazit) antijenler elde ederek,
bu antijenleri ELISA ve/veya floresan yöntemiyle
kullanmak ve elde edilen sonuçları ticari kitlerle kı-
yaslamaktır.

İmmünoserolojik testlerin bilinen duyarlılık ve öz-
güllük sorunları, bu araştırmada da görüldüğü gibi
gerek ticari, gerekse laboratuvarların kendi hazırla-
dıkları antijenlerle yapılan deneyler için geçerlidir.
İdeal bir tanım testinin %100 duyarlı ve özgül olma-
sı istenmekle birlikte, bu koşulu sağlayan immünose-
rolojik test henüz yoktur. Bununla birlikte hızlı sonuç
vermeleri ve ucuz olmaları nedeniyle immünoserolo-
jik testler laboratuvarların günlük pratiğinin önemli
bir parçasını oluşturur[3]. Çalışmamızda serolojik
testlerin bilinen bu mahzurlarını irdelemekten öte, ti-
cari kitlerle kendi yaptığımız antijenlerle alınan so-
nuçları kıyasladık. Bu nedenle duyarlılık, özgüllük,
tanımda kullanılma ile ilgili sorunların ayrıntılarının
irdelenmesi bu çalışmanın amacı dışındadır. 

Sonuçlardan görüleceği gibi laboratuvarımızda
hazırladığımız antijenleri kullandığımız ELISA ve IFA
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ile aldığımız sonuçlar bu ve benzeri antijenlerin en
azından bir kısmının ülke koşullarında hazırlanabile-
ceğini göstermektedir. Bununla birlikte yaptığımız
antijenlerle ilgili ön çalışmaların, IgG dışında diğer
özgül antikor (IgA, IgM) araştırmalarını kapsayıcı şe-
kilde denenmeleri gerektirmektedir. Çalışmamız ol-
dukça geniş bir alanı kapsayan bu konuda bir ön ça-
lışma niteliğindedir. 

Laboratuvarda hazırlanan antijenlerle yapılan de-
neylerin, ortalama olarak 10-20 kat daha ucuza mal
olmaları, konunun diğer önemli bir noktasıdır. Ülke-
mizde başta Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü ve
Üniversitelerimizin Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobi-
yoloji Anabilim Dalları konuya gereken önemi verir-
se ülkemiz için çok büyük bir ekonomik kazanç sağ-
lanacağı ortadadır. Antijen üretebilecek ve kontrol
edebilecek (ülkemize ithal edilen değişik kitlerin etkin
kontrolü yapılamamakta ve bu konuda ciddi bir ba-
şıboşluk yaşanmaktadır) bir merkezin kurulması çok
pahalı bir yatırım gerektirmemektedir. Birkaç büyük
hastanenin bir yılda kitlere ödediği ücretle böyle bir
merkez çok rahat bir şekilde finanse edilebilir. Bu
konuda sanayinin desteğinin alınması gereklidir;
çünkü metodların standardizasyon aşaması maddi
destek gerektirecektir.

Sonuç olarak, yerli olanaklarla ucuz bir şekilde
hazırlanabilen antijenler ELISA ve IFA deneylerinde
uygun duyarlılık ve özgüllükte sonuçlar verebilmekte-
dir. Haliyle sistemin daha ucuza mal edilmesi geniş
çaplı çalışmalara imkan sağlaması yanında, ülke
ekonomisine ciddi yararlar sağlayabilir. 
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