
Enfeksiyon hastal›klar› günümüzde hala en s›k görülen ve
en s›k ölüme yol açan hastal›klardan olmaya devam etmek-
tedir. Yeni ortaya ç›kan veya yeniden önem kazanan etken-
ler nedeniyle enfeksiyon hastal›klar›n›n dünya gündemin-
deki yeri ne yaz›k ki hiç gerilememektedir. Ölüme neden
olabilmeleri, salg›nlar yapabilmeleri ve ço¤unlukla da ta-
mamen tedavi edilebilir olmalar› nedeniyle h›zl› ve do¤ru
tan›ya en çok ihtiyaç duyan hastal›klard›r.

Mikroorganizmalarla geliflen hastal›klarda tan›n›n esasla-
r›n› etkenin görülmesi (mikroskobik yöntemler), etkenin
üretilmesi (kültür yöntemleri), etkenin antijenik yap›s›n›n
veya ona karfl› oluflmufl konak antikorlar›n›n saptanmas›
(serolojik yöntemler) ve etkenin genetik materyalinin ko-
nak doku ve s›v›lar›nda gösterilmesi (moleküler yöntemler)
oluflturur. Ancak bu yöntemlerin hepsi tüm mikroorganiz-
ma gruplar›nda ayn› pratiklik ve baflar› oranlar›yla kulla-
n›lamamaktad›r. Örne¤in kültür yöntemleri birçok bakteri-
yel ve fungal hastal›¤›n tan›s›nda baflar›yla  kullan›l›rken,
virüslerin kültürü zaman ve donan›m gerektirdi¤i için yap-
mas› zor ve günlük uygulamada yeri çok s›n›rl› olan bir
yöntemdir. Bu nedenle virüs hastal›klar›n›n tan›s›nda  da-
ha çok serolojik ve moleküler yöntemler kullan›lmaktad›r.  

Baz› mikroorganizmalar›n yap›sal özelliklerinden dolay›
kültürlerde ürememeleri veya çok geç ve güç üremeleri, vi-
rüslerin ›fl›k mikroskobunda görülememeleri nedeniyle her
enfeksiyon hastal›¤›nda tüm tan› yöntemleri kullan›lama-
maktad›r. Serolojik yöntemlerin ise saatler hatta  dakika-
lar içerisinde güvenilir sonuçlar verebilmeleri, kolay tek-
rarlanabilir ve ucuz olmalar› nedeniyle kullan›mlar› olduk-
ça yayg›nd›r. Ancak uzun y›llard›r kullan›lan baz› serolojik
tan› yöntemlerinin yanl›fl kullan›lmas› ve yanl›fl yorumlan-
mas› s›k görülen bir durum olup yanl›fl tan›lara ve  gerek-
siz birçok tedavi uygulamalar›na neden olmaktad›r.  Bu
nedenle serolojinin ve immünolojinin temel kavramlar›,
mekanizmalar›, uygulama alanlar› ve yorum ilkeleri konu-
sunda  tüm branfltan hekimlerimizin bilgi sahibi olmas› ge-
rekmektedir.  Son y›llarda teknolojik geliflmelerin yans›-
mas› ile enfeksiyon hastal›klar›n›n  tan›s›nda büyük gelifl-
meler yaflanmakta ve bu geliflmelerden serolojik yöntemler
de nasibini almaktad›r. Ancak bu yeni yöntemlerle birlikte

yeni yanl›fllar›n da günlük pratik hekimli¤e yerleflmesi en-
gellenmelidir. 

Serolojik yöntemlerden elde edilen sonuçlar afla¤›daki
amaçlar do¤rultusunda kullan›larak çok de¤erli bilgiler
verebilir :
1- Bir enfeksiyon hastal›¤›n›n etkenini tan›mlamak bazen

sadece serolojik testlerle mümkündür.
2- Klinik tan› veya di¤er laboratuvar testleriyle tan›s› ko-

nan hastal›klarda serolojik testler do¤rulama amac›yla
kullan›labilir.

3- Hastal›¤›n gidifli, prognozu ve tedavisi serolojik testler-
le izlenebilir.

4- Bir kiflinin veya toplumun ba¤›fl›kl›k durumunu sapta-
mak için kullan›l›r.

5- Etken mikroorganizman›n serogrup, serotip ve immü-
notip tayini yap›labilir.

‹mmünolojide Temel Kavramlar
‹mmunoloji laboratuvar›nda kullan›lan pek çok serolojik
yöntemin prensibi antijen antikor birleflmesinin tespitine
dayal›d›r.

Antijen: Organizmaya girdi¤inde kendilerine karfl› ba¤›fl›k
yan›t oluflmas›na yol açan, bu yan›t sonucunda ortaya ç›-
kan ürünlere (antikorlar ve duyarl› hücrelerin reseptörleri)
özgül olarak birleflme özelli¤inde olan, organizman›n  ka-
l›tsal yap›s›na yabanc› maddelerdir.
Antikor: Antijenlere karfl› hümoral (s›v›sal) ba¤›fl›k yan›t
sonucunda plazma hücreleri ve dolay›s›yla duyarl› B lenfo-
sitleri taraf›ndan oluflturulan ve antijenleri ile özgül olarak
birleflme özelli¤inde olan özgül globulinlerdir. Oluflan anti-
korlar baflta serum olmak üzere tükürük, beyin omurilik
s›v›s›, d›flk›, burun salg›s›, gözyafl› ve bunun gibi vücut sal-
g›lar›nda bulunur.

‹mmünglobulin (Ig) yap›s›ndaki antikorlar birbirine disül-
fit ba¤›yla ba¤lanm›fl iki adet a¤›r zincir ve iki adet hafif
zincirden oluflmufltur. Yap›sal (a¤›r zincir yap›lar›na göre)
ve fonksiyonel özelliklerine göre IgG, IgM, IgA, IgD ve
IgE olmak üzere befl s›n›fa ayr›l›rlar. IgG serumda en 
fazla (%80) bulunan antikordur. IgM immün cevapta ilk
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üretilenantikor olup, ilk antijenik uyar›da çok fazla sentez-
lendi¤i halde sonradan miktar› azal›r. Bu nedenle tek bir
serum örne¤inde bile yüksek titrede saptanmas› akut en-
feksiyonu göstermektedir. IgG molekülü plasentay› geçebi-
lirken IgM geçemez. Bu nedenle bir bebekte IgM saptan›r-
sa bu bir enfeksiyonu düflündürmelidir. IgA serumda bu-
lunmas›na (%10’dan az) ra¤men epitelial bariyeri geçip
süt, tükrük, idrar, ter, göz yafl›, barsak sekresyonlar› ve so-
lunum sekresyonlar›nda bulunur. IgD as›l olarak B hücre
farkl›laflmas›nda rol oynar. IgE ise allerjik reaksiyonlarda
rol oynar ve helmintik enfeksiyonlarda artar.

Antijen ve antikor araflt›rmalar›nda afla¤›daki temel meka-
nizmalar çerçevesinde incelemeler yap›labilir:
1- Elimizdeki bilinen bir mikroorganizma antijenlerini

kullanarak insan serum ve di¤er vücut s›v›lar›nda anti-
kor araflt›rmak.

2- Elimizdeki belirli antikorlar› içeren ba¤›fl›k serumlar-
dan yararlanarak klinik örneklerde mikroorganizmala-
ra ait antijenleri araflt›rmak.

3- Elimizdeki bilinen antikorlar› içeren ba¤›fl›k serumlar›
kullanarak mikrorganizmalar›n antijen yap›s›n› incele-
mek, bu yap›y› ortaya koyarak mikroorganizmalar› ta-
n›mak.

Antijen-antikor birleflmesinde bafll›ca kurallar:
1- Birleflme özgüldür, geriye dönüflümlüdür ve genelde

nonkovalan ba¤larla birleflme olur. Bu özgüllük elde
ikisinden birinin varl›¤›nda, onu bir ay›raç olarak kul-
lanarak di¤erini araflt›rmak, saptamak ve tan›mak ola-
na¤› verir. 

2- Antijenlerin kendi antikorlar›na özgüllü¤ünü belirleyen
özel kimyasal gruplard›r. Belirtici gruplar (epitoplar)
ad›n› alan bu gruplar, antikorlar›n birleflme yan› (para-
toplar) ile özgül olarak birleflirler.

3- Antijen yap›s›ndaki maddelerde ço¤u kez birden fazla
belirtici grup bulundu¤undan bunlar birden çok antikor
molükülünü ba¤lamak yetene¤inde yani multivaland›r-
lar. Bir antijen molekülündeki belirtici gruplar›n hepsi
ayn› kimyasal yap›da olabildikleri gibi de¤iflik kimyasal
yap›da da olabilirler. Bu durumda ayn› antijen molekü-
lüne de¤iflik yap› ve özellikteki antikorlar ba¤lanabilir.

4- Antijen-antikor birleflmesi olay› iki basamakl›d›r. Bi-
rinci basamakta  uygun epitop uygun paratopla birleflir.
Bu basamakta enerji aç›¤a ç›kar. ‹kinci basamak, bi-
rinci basama¤›n oluflmas›ndan sonra antikor molekü-
lünde harekete geçen baz› biyolojik etkinliklerin sonu-
cudur. Olaylar daha yavafl ilerler. Ortaya ç›kmas› için
antijenlerin çok valansl›, antikorlar›n da tam antikor
niteli¤inde Fab ve Fc k›s›mlar›n›n tamam olmas› gere-
kir. Ayr›ca ortamda elektrolitlerin olmas› gereklidir. 

Serolojik olarak kesin tan› koydurucu kriterler flöyle s›ra-
lanabilir: 
1- Akut hastal›k dönemi ile nekahat dönemi serumlar›

aras›nda antikor titresinde 4 kat art›fl saptanmas› geçi-
rilmekte olan enfeksiyonu gösterir. ‹lk serum örne¤i
hastal›k bafllar bafllamaz, ikincisi ise 1-2 hafta sonra
al›nmal›d›r. Bu çift serum örne¤i efl zamanl› ve ayn›
yöntemle test edildi¤inde yararl› sonuçlar verebilir. An-
cak bu flekildeki bir tan› yönteminin hastan›n tedavisin-
de gecikmeye neden olmamas› sa¤lanmal›d›r.

2- Tek bir serum örne¤inde yüksek titrede etkene özgül
IgM varl›¤›n›n saptanmas› akut enfeksiyon için tan›
koydurucudur. IgM ve IgG’den hiçbirinin saptanmama-
s›, kiflinin flüphelenilen etkenle hiç karfl›laflmad›¤›n› ve-
ya testin hastal›¤›n çok erken döneminde yap›ld›¤›n›
gösterir. E¤er sadece IgG saptanm›flsa hasta o mikro-
organizmayla karfl›laflm›flt›r ancak bu yeni bir enfeksi-
yon olmayabilir. Bu durumda akut enfeksiyon tan›s› ko-
yabilmek için ikinci serum örne¤inde özgül IgG titre-
sinde 4 kat art›fl› göstermek gerekir.

3- Hastal›¤a  neden olan etken çok nadir görülen bir or-
ganizma ise ve kiflinin bu hastal›¤› geçirmeden herhan-
gi bir ba¤›fl›k yan›t oluflturmas› olas› de¤ilse tek serum
örne¤inde özgül antikor varl¤› tan› koydurucudur.

Günümüzde serolojik testler AIDS, rotavirüs,  adenovirüs,
sitomegalovirüs (CMV) ve herpes virüs enfeksiyonlar›, vi-
ral hepatitler, infeksiyoz mononükleoz, k›zam›k, k›zam›k-
ç›k gibi viral enfeksiyonlarda, bruselloz, tifo, sifiliz, leptos-
piroz, riketsiyoz ve tularemi gibi bakteriyel enfeksiyonlar-
da, amebiazis ve toksoplazmoz gibi protozoal enfeksiyon-
larda ve kriptokokkoz, aspergilloz ve kandidiyoz gibi man-
tar enfeksiyonlar›nda tan› arac› olarak kullan›lmaktad›r.
Bunlar›n bir k›sm›nda kesin tan›y› göstermelerine karfl›n
bir k›sm›nda da tan›ya yard›mc› testler olarak kullan›l-
maktad›r.

Kullan›lan temel serolojik test yöntemleri 
Presipitasyon testleri: Suda erimifl durumda bulunan anti-
jenlerin elektrolitli ortamda özgül antikorlar› ile birleflerek
önce bulan›kl›k sonra da ince granüllü bir çökme olufltur-
malar›na presipitasyon denir. Tüpte halkal› presipitasyon,
jel içerisinde yay›l›mla presipitasyon ve elektro-immuno
diffüzyon tekni¤ine ba¤l› presipitasyon yöntemleriyle hem
antijen hem de antikor araflt›r›labilir.

Aglutinasyon testleri: Do¤al olarak antijen tafl›yan bakte-
riler, eritrositler, lökositler gibi hücreler veya yüzeylerine
yapay olarak çeflitli antijenler kaplanm›fl eritrositler, la-
teks, bentonit, polistiren gibi sentetik parçac›klar, elektro-
litli süspansiyon halinde iken, tafl›d›klar› antijenlere karfl›
antikor içeren ba¤›fl›k serumlarla karfl›laflt›r›ld›klar›nda,
birbirlerine yap›flarak gözle görülebilecek büyüklükteki
parçac›klar halinde çökerler. Bu olaya agglütinasyon ad›
verilir. 
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Dolays›z aglutinasyon: Antijen veya antikorlar›n herhangi
bir tafl›y›c› arac›l›¤› olmadan direkt olarak araflt›r›lmas›-
d›r. Özgül antikorlar›n varl›¤›nda mikroorganizma antijen-
lerinin kümelenmesini içerir. Riketsiyoz tan›s›nda kullan›-
lan Weil-Felix testi, tifo tan›s›nda kullan›lan Gruber-Widal
testi ve bruselloz tan›s›nda kullan›lan Rose Bengal ve
Wright testleri bu flekilde çal›flan testlerdir. 

Dolayl› aglutinasyon (Tafl›y›c› parçac›kl› aglutinasyon): Bu
yöntemde çözünebilir antijen eritrosit ve lateks parçac›kla-
r› gibi partiküler yap›daki tafl›y›c›lara ba¤lanmaktad›r. Bu
sayede antijene partiküler bir yap› kazand›r›lm›fl olur. Böy-
lece, e¤er incelenen örnekte özgül antikor varsa gözle gö-
rülebilir bir çökme elde edilir. Bu tafl›y›c› parçac›klara an-
tikor ba¤lanarak antijen aranmas› da yap›labilmektedir. 

Tafl›y›c› partikül olarak eritrositlerin kullan›ld›¤› reaksiyona
hemaglutinasyon ad› verilir. Lateks parçac›klar›n›n antijen
veya antikorla ba¤lanmas› sonucunda klinik örneklerde an-
tijen veya antikor arama yöntemine ise lateks aglutinayon
denir. Ayr›ca Staphylococcus aureus’un Cowan 1 kökeninin
protein A denen yüzey proteinine, antikorlar›n Fc k›s›mla-
r›ndan tutunmalar› sa¤lanarak, boflta kalan iki adet Fab k›-
s›mlar› ile de klinik örneklerde antijen arama yöntemine ko-
aglutinasyon denmektedir. Bu yöntemde de S.aureus bakte-
risi tafl›y›c› partikül olarak kullan›laktad›r. Hemaglutinas-
yon yöntemiyle Varicella Zoster virüs (VZV), CMV, rubella
ve Toxoplazma gondii antijenlerini araflt›rmak için çeflitli ti-
cari kitler bulunmaktad›r. Protein antijenle kapl› eritrositler
kullan›larak difteri ve tetanoz toksinlerine karfl› antikorlar
da araflt›r›labilmektedir. Ayr›ca treponemal antikorlar› ara-
mak için kullan›lan yöntemlerden birisi de mikrohemagluti-
nasyondur. Lateks aglutinasyonla özellikle serum, beyin
omurilik s›v›s› (BOS) ve idrarda polisakkarit yap›daki bak-
teri antijenleri saptanmaktad›r. Menenjitli hastalar›n BOS
örneklerinde Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningi-
tidis, Haemophilus influenza tip b, Cryptococcus neofor-
mans ve grup B streptokok antijenleri aranabilmektedir.

Kompleman birleflme testleri: Antijen antikor birleflmesinin
kompleman› ba¤lay›p aktive etmesi, aktive olan komplema-
n›n sistemde antijen olarak kullan›lan bakteri, eritrosit gi-
bi hücrelerde sitolize neden olmas› esas›na dayanan uygula-
mas› zor ve zahmetli olan bir testtir. Günümüzde yerini da-
ha kolay uygulanabilir ve daha duyarl› serolojik test yön-
temlerine b›raksa da hala baz› viral, riketsiyal ve fungal
hastal›kta önemli bir tan› arac› olmaya devam etmektedir.

‹mmunofloresans assay (IFA): Baz› floresanl› boyalar özel
yöntemlerle antikorlara ba¤lanabilmektedir. Bu ba¤lanma
antikorun özgül antijenine ilgisini pek az etkiler. Bu flekil-
de floresanlanm›fl antikorlar, lamlardaki preparatlarda bu-
lunan antijenleri ile birlefltiklerinde floresan mikroskobun-
da floresan vererek görünür hale gelirler. ‹ncelenecek ma-
teryel doku kesiti, içlerinde bakteri, mantar, virüs veya an-

tijenlerinin bulundu¤u kültürler ya da hastal›k materyali
olabilir. Çeflitli direkt ve indirekt floresanl› antikor testi
yöntemleriyle klinik örneklerde antijen veya antikor arana-
bilmektedir. Bir iki saat gibi k›sa bir sürede sonuç verebil-
mesi testin önemli bir avantaj›d›r. Bunun yan›nda özel
ekipman ve deneyimli personel gerektirmesi, dikkat edil-
mezse nonspesifik sonuçlar›n yanl›fl yorumlanabilmesi gibi
olumsuzluklar› da vard›r. Sifiliz tan›s›nda kullan›lan flore-
sanl› treponemal antikor absorbiyon testi (FTA-ABS),  in-
direkt floresanl› antikor testinin klasik bir örne¤i olarak
söylenebilir. Ayr›ca birçok viral ve bakteriyel (CMV, VZV,
adenovirüs, influenza virüsleri, klamidya, legionella türle-
ri vb.) enfeksiyonun tan›s›nda da direkt veya indirekt flore-
sanl› antikor testleri kullan›lmaktad›r. 

EL‹SA (Enzyme Linked ‹mmunosorbent Assay) veya EIA
(Enzyme immunoassay): Enzimli immun deney, antijen-an-
tikor iliflkisini antikorlara ba¤lanm›fl bir enzimin aktivite-
sini izlemekle araflt›rma temeline dayan›r. Kullan›lan bafl-
l›ca enzimler peroksidaz, alkalen fosfataz ve beta galakto-
zidaz’d›r. Hepatit virüsleri, Rotavirus, EBV, Adenovirus,
Herpes virüsler, CMV, human Immunodeficiency virus
(HIV), Rubella, Neisseria gonorrhoae, Clamydia tracho-
matis, Entamoeba histolytica, T. gondii …gibi pek çok
bakteriyel, viral ve protozoal hastal›kta antijen arama, an-
tikor arama ve bunlar› kantite etmek amaçl› kullan›lmak-
tad›r. Uygulanmas› kolay, güvenilirli¤i yüksek, h›zl› sonuç
verebilen testler oldu¤u için enzimli deneyler oldukça yay-
g›n ve çok s›k kullan›lmaktad›r. Testin temel mekanizmas›-
n› biraz daha aç›klamak için antijen ve antikor arama yön-
temlerinin ana basamaklar›ndan bahsetmek gerekir : 

Antikor aran›rken :
a) Bilinen antijen plastik bir yüzeye (EL‹SA kuyucuklar›-

n›n iç yüzeyine) ba¤lan›r. 
b) Antikor aranacak serum buna eklenir. Serumda antije-

ne uygun antikor varsa antijene ba¤lan›r ve y›kama ile
gitmez. 

c) Bir enzim ile (örne¤in yaban turbu peroksidaz enzimi)
iflaretlenmifl insan globulini antiserumu eklenir. Antije-
ne uygun antikor varsa antijene yani yüzeye yap›flm›fl
olaca¤›ndan bu son eklenen ve enzim ile iflaretlenmifl
insan antiglobulini tutacak ve y›kama ile b›rakmaya-
cakt›r. Böylece yüzeyde antijen + antikor + enzimli in-
san antiglobulini yap›flm›fl durumdad›r.

d) Ortama enzime uygun, renk verebilen bir substrat eklenir.
e) Sisteme yap›flm›fl enzim bu substrat› parçalad›¤›nda

ortaya ç›kan renk, yap›lacak kolorimetrik ölçümlerle
saptan›r. 

Antijen aran›rken : 
a) Bu defa plastik yüzey bilinen antikor ile kaplan›r. 
b) Antijen aranan materyal konur ve y›kan›r. 
c) Enzim iflaretli antikor konur. 
d) ‹flaretli enzime uygun substrat eklenerek renk gözlenir. 
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EL‹SA’n›n direkt, indirekt, kompetetif, non kompetetif ve
capture EL‹SA gibi bir çok yöntemi bulunmaktad›r. Bu
yöntemlere göre, temel mekanizmalar›n basamaklar› de¤i-
fliklik gösterebilmekte olup  bu yöntemlerle IgM ve IgG ti-
pindeki antikorlar ayr› ayr› saptanabilmektedir. D›flk›da
Clostridium difficile toksini de bu yöntemle saptanabil-
mektedir. 

R‹A (Radioimmunoassay): R‹A  asl›nda EL‹SA dan daha
önce kullan›lmaya bafllanm›fl olmas›na ra¤men k›sa ömür-
lü radyoizotoplar›n kullan›lmas›, çevreye ve toplum sa¤l›-
¤›na zararl› radyoaktif madde kullan›lmas› testin kullan›-
m›n özellikle di¤er serolojik metodlarla araflt›r›lmalar› zor
olan hormon ve ilaçlar›n serum seviyelerinin belirlenmesiy-
le k›s›tl› kalmas›na neden olmufltur. Bu testte antikorlar›
iflaretleyici olarak radyoiztoplar kullan›l›r ve antijen anti-
kor birleflmesi olmuflsa ortamda kalan radyoaktivite de-
dektörler ile ölçülür. Bu yöntemle de klinik örneklerde an-
tijen veya antikor aranabilir.

Avidite testlerinin klinikte kullan›m›
Bir çok araflt›rmac›, toksoplazmoz, CMV, EBV ve rubella
baflta olmak üzere çeflitli enfeksiyonlarda, farkl› hasta
gruplar›nda ve baz› afl›lar sonras› immun yan›t› de¤erlendir-
mede, spesifik IgG antikorlar›n›n matürasyonunu incelemifl-
lerdir. Gebelikte konjenital infeksiyonlara neden olan tok-
soplazmoz, CMV, rubella gibi enfeksiyonlarda primer enfek-
siyon, re-enfeksiyon veya reaktivasyon ayr›m›nda s›kl›kla
baflvurulmaktad›r. Toksoplasmoz, IgG avidite testinin en çok
yap›ld›¤› enfeksiyonlardan biridir. Hastalar›n birço¤unda
düflük aviditeli antikorlar›n yüksek aviditeli antikorlara dö-
nüflümü alt› ay içinde olmaktad›r. Günümüzde bu testin en
yararl› oldu¤u yer, gebeli¤in erken dönemlerinde yüksek avi-
diteli antikorlar›n yüksek oranda saptanmas›d›r. Gerçekte
yüksek aviditeli antikorlar primer enfeksiyonun son befl ay-
dan daha önce meydana geldi¤ini göstermektedir. IgM anti-
kor testlerinin do¤rulanmas›nda, avidite testi erken gebelik
döneminde yararl› bir testtir. Ancak gebeli¤in geç dönemin-
de yüksek aviditeli antikorlar saptanmas›, gebeli¤in erken
dönemlerinde oluflan akut enfeksiyonu ekarte edemez. Organ
transplantasyonlu veya immünsuprese hastalarda CMV,
EBV, toksoplazmoz, Human Herpes Virüs 6 (HH6) primer
veya rekürren enfeksiyonlar›n ayr›m›nda kullan›lmaktad›r.
‹mmünsuprese hastalarda primer enfeksiyondan sonra anti-
korlar›n maturasyonu, daha uzun sürede olmaktad›r. Örne-
¤in, CMV enfeksiyonunda yüksek aviditeli antikorlar, nor-
malde iki-alt› ayda oluflurken, immünsuprese hastalarda ise,
en az bir y›l sonra oluflmaktad›r. Avidite testleri ayr›ca He-
patit C virus enfeksiyonunda primer, kronik veya geçirilmifl
enfeksiyon tan›s›nda ve primer özgül antikor yan›t› ile pasif
kazan›lm›fl yan›t›n ayr›m›nda da kullan›lmaktad›r. Avidite,
antijen üzerinde yer alan çok say›daki epitop ile antikor mo-
leküllerinin ba¤lanma bölgeleri aras›ndaki ba¤lanma gücü-
dür. Antikorlar›n antijenlere olan afinitesi bafllang›çta dü-
flükken, ilerleyen hafta ve aylarda artmaktad›r. Avidite sap-

tan›rken antijen ve antikor aras›ndaki ba¤lar, üre gibi pro-
teinleri denatüre edebilecek maddelere tabi tutulmakta ve
ba¤lar›n gücü denenmektedir. Ba¤lar ne kadar kuvvetliyse
denatüre edici maddelere o kadar çok dayanmakta ve sonuç-
ta yüksek avidite de¤eri ç›kmaktad›r. E¤er antijen ve anti-
kor aras›ndaki ba¤lar daha yeni oluflmuflsa, denatüre edici
ajanlara dayanamamakta, ba¤lar kopmakta ve düflük avidi-
te de¤eri ç›kmaktad›r. Avidite de¤eri, ayn› serum örne¤inin
üreye tabi tutulan› ile tutulmayan› aras›ndaki orand›r. Kul-
lan›lan yönteme göre de¤iflmekle birlikte, yüksek avidite de-
¤erine sahip olan bir kiflinin enfeksiyonu en az 3-5 ay önce
ald›¤› söylenebilir. Reaktivasyon ya da re-infeksiyon gibi se-
konder immun yan›t durumlar›nda da, yine yüksek aviditeli
antikorlar tabloya egemendir. Bu durumda tek bir serum ör-
ne¤inde spesifik IgG aviditesinin hesaplanmas› enfeksiyon
hastal›klar›n›n tan›s›na yard›mc› olacak bir yaklafl›md›r.
Yüksek avidite de¤eri eski bir enfeksiyonun, düflük avidite
de¤eri ise yeni bir enfeksiyonun göstergesi olarak kabul edi-
lirken, düflük aviditeli antikorlar serumda aylarca kalabile-
ce¤inden düflük avidite de¤eri ç›km›fl bir sonuç her zaman
yeni kazan›lm›fl bir enfeksiyon anlam›na gelmez. Bu aç›dan
bak›ld›¤›nda yüksek avidite de¤erine sahip bir sonucun daha
de¤erli oldu¤u görülmektedir.

Serolojik testlerin uygun kullan›m› ve yorumundaki
sorunlar
Bu serolojik test yöntemlerinin mikrobiyoloji uzmanlar› ve
enfeksiyon hastal›klar› ve klinik mikrobiyoloji uzmanlar›
taraf›ndan do¤ru kullan›lmas› ve yorumlanmas› konusun-
da genel olarak bir s›k›nt› yaflanmamaktad›r. Ancak top-
lumda s›k görülen, özgül olmayan belirti ve bulgularla sey-
reden hastal›klarda veya ilgili uzmanlar›n bulunmad›¤›
bölgelerde, bir çok pratisyen hekim veya de¤iflik dal uzma-
n› hekimler enfeksiyon hastal›klar›na tan› koymak ve teda-
vi etmek durumunda kalmaktad›r. Bu durumlarda bazen
serolojik test sonuçlar›na yanl›fl yorumlar yap›lmaktad›r ve
dolay›s›yla bunu tedavi yanl›fllar› izlemektedir. Bir serolo-
jik testin do¤ru kullan›lmas› için hekimin testi ne amaçla
istedi¤ini ve bu amaca uygun olan testi bilmesi gerekmek-
tedir. Akut bir hastal›¤a tan› konulmaya çal›fl›rken isten-
mesi gereken testlerle, kiflinin o hastal›¤a karfl› ba¤›fl›kl›k
durumu araflt›r›l›rken istenmesi gereken testler fakl›d›r.
Örne¤in klinik ve biyokimyasal bulgular› hepatit düflündür-
meyen, Hepatit B virüsüne karfl› immünite durumu araflt›-
r›lan bir kifliden sadece Hepatit B yüzey antijeni (HbsAg)
ve buna karfl› antikor (Anti-Hbs) testlerini istemek yeterli-
dir. Ancak akut hepatit geçiren bir hastada viral etyoloji
belirlenmek isteniyorsa bu testlere Hepatit B virüsünün çe-
kirdek antijenine karfl› oluflan IgM tipindeki antikorlar›
(Anti-HbcIgM) da eklemek gereklidir. Aksi durumda pen-
cere dönemindeki bir akut Hepatit B tan›s› atlanabilir. 

Elimize gelen bir test sonucuna ne kadar güvenebilece¤i-
mizi bilmek için testin hangi yöntemle yap›ld›¤›n›n, bu test
yönteminin hastal›¤›n bu dönemindeki duyarl›l›¤›n›n, pozi-
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tif sonucun bu hastal›¤a ne kadar özgül oldu¤unun, pozitif
ve negatif tahmin de¤erinin, hangi durumlarda yanl›fl po-
zitif ve yanl›fl negatif sonuç verebilece¤inin bilinmesi ge-
rekmektedir. Bu kadar çok parametrenin bütün testler için
de¤erlerinin ak›lda tutulmas›na imkan olmad›¤› aç›kt›r.
Ancak temel kavramlar bilinirse ve çok s›k kullan›lan test-
ler için kabaca bilgi sahibi olunursa yine de bir çok yanl›fl
yorumun önüne geçilebilir. 

Duyarl›l›k (sensitivite): Bir testin gerçek hastalar içinden
hastalar› bulma yetene¤idir. Yani hastal›k varken testin
pozitif ç›kma olas›l›¤›d›r.

Özgüllük (Spesifite): Bir testin gerçek sa¤lamlar içinden
sa¤lamlar› ay›rma yetene¤idir. Yani hastal›k yokken testin
negatif ç›kma olas›l›¤›d›r.

Pozitif prediktif de¤er: Test pozitif iken hastal›¤›n bulun-
ma olas›l›¤›d›r.

Negatif prediktif de¤er: Test negatif iken hastal›¤›n bulun-
mama olas›l›¤›d›r.
Prediktif (tahmin,kestirim) de¤eri bir testin verdi¤i sonu-
cun gerçe¤i yans›tma gücüdür. Duyarl›l›k ve özgüllük, ger-
çek hasta ve sa¤lamlar aras›nda testin hasta ve sa¤lamlar›
ay›klama gücünü belirlerken, kestirim gücü testin hasta ya
da sa¤lam dediklerinin ne oranda gerçek oldu¤unu ölçer.
K›saca pozitif kestirim de¤eri, pozitif sonuçla karfl›laflan
bir hekimin “bu hastan›n gerçek bir hasta olma olas›l›¤› ne-
dir?” sorusunun yan›t›n› verir. Negatif kestirim de¤eri ise,
ayn› flekilde negatif test sonucu ile karfl›lafl›ld›¤›nda, “bu
kiflinin gerçek bir sa¤lam olma olas›l›¤› nedir?” sorusunun
cevab›n› oluflturur.

Bu bilgiler ›fl›¤›nda yayg›n ve s›k görülen baz› enfeksiyon
hastal›klar›n›n tan›s›na sorunlar›na ve baz› serolojik test-
lerin yanl›fl kullan›mlar›na de¤inmek gerekmektedir. Bun-
lar›n bafl›nda bruselloz gelmektedir. Brusellozda kesin ta-
n›y› kan veya kemik ili¤i kültürlerinde etkenin üretilmesi
oluflturur ancak Brusella cinsi bakterilerin üretilmesi gün-
lerce sürebilmektedir. Bu nedenle tan› genellikle serolojik
olarak Rose Bengal lam aglutinasyon ve Wright tüp aglu-
tinasyon yöntemleriyle konur. Rose Bengal testi oldukça
duyarl› bir tarama testi olup pozitif veya negatif olarak so-
nuç verir. Pozitif sonuçlar›n mutlaka Wright testi ile titre
edilmesi gerekmektedir. Wright testinde 1/160 ve üzerin-
deki titrelerde aglutinasyon saptanmas› uygun klinik semp-
tom ve bulgular› olan hastalarda tan›y› genelde koydurur.
Ancak yine de konunun baz› inceliklerini bilmek gereklidir.
Örne¤in pozitif ç›kan Rose Bengal testi sonucunda Wright
titresi 1/40 ç›kabilir. Bu durumda aktif bir bruselloz has-
tal›¤› tan›s› kesin de¤ildir. Böyle bir durum tularemi, yer-
sinyoz ve lenfoma gibi hastal›klara ba¤l›, düflük titrede bir
yalanc› pozitiflik olabilir. Veya hastal›¤›n endemik oldu¤u
bir bölgede bruselloz olmayan bir kiflide saptanabilir. Veya

bir sene önce tan› konulup tedavi edilen bir bruselloz has-
tas›ndan bu sonuç elde edilebilir. Ancak yine ince bir nüans
olarak belirtmek gerekir ki bu sonuçlar hastal›¤› tamamen
d›fllatmaya da yetmez. Test hastal›¤›n çok erken bir döne-
minde yap›lm›fl olabilir ve bir hafta sonra bak›lacak ikinci
bir Wright testinde bu kez 1/320 gibi bir titre ile antikor-
larda art›fl saptanabilir. Daha da ince nüanslara girecek
olursak, hastada inkomplet tipte blokan antikorlar olufl-
mufl ve yap›lan bu standart Wright tüp agltinasyonu ile
tespit edilememifl olabilir. Böyle bir durum varsa, Coombs
antiserumuyla tekrarlanacak ikinci bir Wright testinde  yi-
ne yüksek antikor titreleri saptanabilir. Bu durumu aç›kla-
yabilecek baflka bir tablo ise prozon fenomenidir. Wright
testinin son dilüsyonu 1/320 olarak yap›lm›fl ve bu dilüs-
yonlarda negatif sonuçlar görülmüfl olabilir. Gerçekten
prozon olay› varsa, hasta serumunun 1/1280’e kadar su-
land›r›ld›¤› bir Wright testinde  belkide 1/640 ve 1/1280
dilüsyonlu tüplerde aglutinasyon saptanacakt›r. Görüldü¤ü
gibi bazen bir test sonucunun do¤ru yorumlanabilmesi için
ne kadar da çok bilgiye ihtiyaç duyuluyor.  Bruselloz konu-
sunda en çok yap›lan iki yanl›fl, sadece pozitif Rose Bengal
sonucuyla hemen hastal›k tan›s› konulup tedaviye bafllan-
mas› ve planlanan tedavi bitiminde bu testin hemen nega-
tifleflmesinin beklenmesidir. Tedavi bitiminde e¤er Rose
Bengal testi yine pozitif bulunursa “tedaviye yan›ts›z bru-
selloz” tan›s› konarak hasta sevk edilmektedir veya yeni-
den tedaviye al›nmaktad›r. Bu konunun iyi kavranabilmesi
için brusellozda antikor cevab›n›n kronolojik gidiflini bil-
mek gereklidir. Hastal›¤›n bafl›nda ilk yan›t IgM tipinde
olup bunu 7-10 gün sonra ortaya ç›kmaya bafllayan IgG
antikorlar› izler. ‹yileflme döneminde IgG antikorlar›n›n
seviyesi birkaç ay içerisinde azal›r. IgM antikorlar› ise dü-
flük titrelerde y›llarca serumda kalabilir. Azalmayan bir
IgG seviyesi persistan enfeksiyonu, azald›ktan sonra tekrar
artan IgG seviyesi nüksü gösterir. Rose Bengal ve Wright
aglutinasyonlar› ise IgM ve IgG tipindeki her iki antikorun
varl›¤›nda da pozitif sonuç verir. Bu iki antikorun ayr› ay-
r› seviyeleri saptanmak istendi¤inde merkaptoetanollü (ve-
ya rivanollü) Wright testi yap›lmal›d›r. Bu testte IgM an-
tikorlar›n›n aglutine olmas› engellenir ve ortaya ç›kan so-
nuç yaln›zca IgG titresini verir. Ayr›ca EL‹SA yöntemi ile
de bu iki antikorun ayr› ayr› saptanmas› mümkündür. Bu
bilgiler ›fl›¤›nda flunlar› söyleyebiliriz ki; tedaviye klinik ya-
n›t› olan bir bruselloz hastas›nda, tedavi sonras›nda sero-
lojik takip Rose Bengal lam aglutinasyonu ile de¤il Wright
tüp aglutinasyonu ile yap›lmal›d›r. Amaç antikor titresinin
azald›¤›n› göstermek olup tedavi bitiminden 2-3 ay sonra
yap›lmal›d›r. E¤er Rose Bengal testi yap›lacak olursa iyi-
leflen bir hastada dahi uzunca süreler pozitif saptanacak ve
bu da yanl›fl yorumlan›rsa hastaya uzunca süreler veya tek-
rar tekrar tedaviler verilebilecektir. 

Serolojik yönemlerin yanl›fl kullan›lmas› nedeniyle tan›s›n-
da s›k olarak ciddi yanl›fllar›n yap›ld›¤› önemli hastal›klar-
dan birisi de tifodur. Tifo, Salmonella typhi’nin etken oldu-
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¤u düflmeyen yüksek atefl, mental konfüzyon, bafl a¤r›s›,
kar›n a¤r›s›, bulant›, kusma, splenomegali, hepatomegali,
relatif bradikardi ve lökopeni ile seyreden, baktereminin
oldu¤u sistemik bir enfeksiyon hastal›¤›d›r. Tabii ki bu be-
lirti ve bulgular›n hepsi birden tüm hastalarda görülme-
mektedir ancak flunu kesinlikle söyleyebiliriz ki tifo ateflli
ve kiflinin genel durumunu bozan bir hastal›kt›r. Hatta has-
tan›n ateflinin uygun tedaviye ra¤men düflme süresi ortala-
ma 4-6 gündür. Kesin tan›s› kan ve kemik ili¤inden etkenin
üretilmesi ile konur. Tifoda seroljik tan› (Gruber-Widal
testi) yard›mc› bir test olup birçok sorunu nedeniyle kulla-
n›m› s›n›rl›d›r. Bu testte amaç S.typhi’nin O somatik ve H
kirpik antijenlerine karfl› oluflmufl antikorlar›n saptanma-
s›d›r. Kültür pozitif hastalar›n yaklafl›k üçte birinde Widal
testi negatif kalmaktad›r. Birçok durumda yanl›fl pozitif ve
yanl›fl negatif sonuç verebilen bu testi do¤ru yorumlamak
için afla¤›da belirtilen noktalara dikkat etmek gereklidir.
1. Hasta serumu antikorlar›n oluflumundan önce al›nm›fl-

sa negatif sonuç al›nabilir. Kemoterapi, antikorlar›n
ç›kma zaman›n› geciktirebilir.

2. Daha önce afl› olmufl kimselerde buna ba¤l› art›k anti-
kor bulunabilir. Özellikle afl›lamadan oluflmufl H anti-
korlar› uzun süre kalabilir.

3. Özellikle alkol ile haz›rlanan O antijenlerinde bakteri-
lerdeki fimbriyal antijenler yok olmazlar. Testte bu an-
tijenler kullan›ld›¤›nda, hasta serumunda baflka neden-
lere ba¤l› olarak oluflmufl antifimbriyal antikor varsa
yan›lt›c› pozitif sonuç verebilir.

4. Baz› durumlarda Salmonella antijenlerine karfl› ço¤u
kez yüksek olmayan titrelerde aglütinasyon sonuçlar›
elde edilebilir. Escherichia coli’nin yapt›¤› süregen en-
feksiyonlar›nda, yayg›n tüberküloz enfeksiyonlar›nda,
eskiden salmonelloz geçirmifl ve halen baflka enfeksiyon
geçirmekte olanlarda (an›msal tepkime, anamnestik
reaksiyon ) salmonella antijenlerine karfl› aglütinasyon-
lar ortaya ç›kabilir.

5. Hastal›k sürerken anti O antikorlar› daha erken (ilk haf-
tan›n sonunda) anti H antikorlar› daha geç (10-12. gün)
ortaya ç›karlar. Hastal›ktan sonra yine anti O antikorla-
r› daha erken, anti H antikorlar› daha geç kandan kay-
bolurlar. Bu duruma göre elde edilen sonuçlara göre
hastal›¤›n hangi periyotta oldu¤u tahmin edilir. Yaln›z
anti O antikorlar›n›n anlaml› düzeyde bulunmas›na kar-
fl›n anti H antikorlar›n›n bulunmamas› durumlar›nda
hastal›¤›n erken döneminde, yaln›z anti H antikorlar›n›n
anlaml› düzeyde bulunmas›na karfl›n anti O antikorlar›-
n›n bulunmamas› veya düflük düzeyde olmas› halinde
hastal›¤›n iyileflme döneminde oldu¤u anlafl›l›r.

6. Hastal›¤›n seyri s›ras›nda hastadan 7 gün veya daha
uzun süre aral›klarla al›nan iki serumdan birincisinde,
olumsuz ikincisinde olumlu sonuç al›nmas› veya ikinci-
sinde birinciye göre belirgin oranda (4 kat ) daha yük-
sek titre saptanmas›n›n tan›sal de¤eri vard›r.

Bu konuda yap›lan en s›k yanl›fl, hastan›n klini¤i tifoyu hiç
düflündürmedi¤i halde, hastan›n atefli olmad›¤› halde, sa-
dece genel semptomlar›n varl›¤›nda veya hiç yak›nmas›
yokken tarama amaçl› yap›lan testlerin sonucunda, O veya
H antikorlar›ndan birinin kalitatif olarak pozitif bulunma-
s› ile kifliye tifo tan›s› konup tedavi verilmesidir. Hatta ba-
zen bu gereksiz tedavinin sonunda test tekrarlan›p sonuç
yine pozitif bulununca tekrar tekrar antibiyoterapiler ya-
p›lmaktad›r. Özellikle endemik bölgelerde tifolu olmayan
kontrol gruplar›nda, en yüksek pozitif titre saptan›r ve bu
titrenin üzerindeki de¤erler daha ciddiye al›n›rsa faydal›
olabilir. Ülkemiz için önerilen bu s›n›r 1/200 titre ve üzeri
de¤erlerdir.

Mikrobiyolojik tan›s›n›n pratikte yaln›zca serolojik testle-
re dayand›¤› enfeksiyon hastal›klar›ndan birisi de enfeksi-
yoz mononükleozdur (EM). Ebstein-Barr virus’un  (EBV)
etken oldu¤u atefl, bo¤az a¤r›s›, lenfadenopati ve atipik
lenfositozla seyreden bir hastal›kt›r. Hastal›¤›n laboratu-
var tan›s›nda hasta serumunda heterofil antikorlar›n (HA)
ve EBV spesifik antikorlar›n saptanmas› için serolojik test-
ler kullan›lmaktad›r. Heterofil antikorlar, EBV antijenleri-
ne ba¤lanmayan fakat koyun, s›¤›r ve at eritrositlerini he-
molize edebilen IgM tipinde antikorlard›r. Klasik olarak
Paul-Bunnel testi veya Monospot test ile saptanmaktad›r.
Klinik bulgular› uygun olan hastalarda heterofil antikor
testinin pozitifli¤i tan› için yaterli olabilmektedir. Ancak
bu testlerinde baz› k›s›tl›l›klar› vard›r. Buna neden olan
durumlar›n bafl›nda HA testlerinin hastal›¤›n ilk haftas›n-
daki duyarl›l›klar›n›n %40 civar›nda olmas›, ancak üçüncü
haftada %80-90’lara ulaflmas› gelmektedir. Özellikle tes-
tin erken yap›ld›¤› durumlarda tekrarlanmas› gerekebil-
mektedir. HA’lar hasta serumunda yaklafl›k 3 ay kadar po-
zitif saptan›r ancak bu süre 1 y›la kadar uzayabilmektedir.
HA’lar›n özellikle 5 yafl alt›ndaki çocuklarda, yafll›larda ve
atipik semptomlarla seyreden olgularda genellikle sapta-
namad›¤› da bilinmelidir. Monospot testi ticari kit olarak
elde edilebilmekte olup klasik Paul-Bunnel testinden daha
duyarl›d›r. Fakat yalanc› pozitiflik sorunu çocuklarda ve
baflka bir viral enfeksiyon geçirmekte olanlarda s›kt›r.
EBV spesifik antikor testleri daha çok EM flüpheli hasta-
lardan HA negatif olanlarda ve atipik semptomlarla seyre-
den olgularda kullan›lmaktad›r. Bu antikorlar EBV viral
kapsit antijenine karfl› geliflen IgM ve IgG antikorlar›
(EBV-VCA IgM, EBV-VCA IgG), EBV nükleer antijenine
karfl› gelifle antikor (Anti-EBNA) ve early antijene karfl›
oluflan antikorlard›r (Anti-EA). EL‹SA testi ile saptanabi-
len bu antikorlardan EBV-VCA IgM ve EBV-VCA IgG
semptomlar bafllad›¤›nda %90’›n üzerinde pozitifleflir ve
titreleri artmaya bafllar. EBV-VCA IgM yaklafl›k 2 ay ka-
dar serumda saptanabilir, EBV-VCA IgG ise ömür boyu
kal›c›d›r. Bu nedenle akut hastal›¤›n tan›s›nda  EBV-VCA
IgM kullan›lmaktad›r. Anti-EBNA ise semptomlar›n bafl-
lang›c›ndan 3-6 hafta sonra neredeyse tüm hastalarda olu-
flur ve ömür boyu serumda kal›r. Bu nedenle geçirilmifl es-
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ki enfeksiyonun tan›s›nda EBV-VCA IgG ve Anti-EBNA
kullan›l›r. EM flüpheli hastalar›n serolojik testleri istenir-
ken ve yorumlan›rken bu konulara dikkat edilmesi bizleri
daha do¤ru sonuçlara götürecektir. 

Günlük klinik hekimlikte s›k kullan›lan bir test olan anti-
streptolizin O (ASO) antikorlar›n›n saptanmas›, geçirilmifl
A grubu streptokok enfeksiyonu tan›s›n› do¤rulamak ve
akut romatizmal atefl tan›s›n› desteklemek aç›s›ndan ol-
dukça faydal› olabilmektedir. Ancak ne yaz›k ki, bu amaç-
tan daha çok akut streptokoksik bir enfeksiyon hastal›¤›na
tan› koyma arac› olarak kullan›lmaya çal›fl›lmaktad›r. Oy-
sa A grubu streptokoksik infeksiyonlu hastalarda ASO ya-
n›t› 1. haftadan sonra bafllar ve 3-6 hafta sonra en yüksek
düzeye ulafl›r. 6-8 hafta sonra ASO titreleri düflmeye bafl-
lar. Streptokoksik tonsillofarenjitte ASO titreleri h›zla
yükselir. Buna karfl›n streptokoksik piyodermi ve impetigo-
da ASO titrelerinde yükselme çok az olur. Bu farkl›l›k de-
ride bulunan serbest kolesterolün streptolizin O molekülü-
nü ba¤lad›¤› ve böylece streptolizin O’nun antijenitesinin
azald›¤› fleklinde aç›klanmaktad›r. Kronik karaci¤er hasta-
lar›nda, multipl miyelomlu, hipergammaglobulinemili has-
talarda ASO titreleri yanl›fl yüksek bulunur. C ve G grubu
streptokoklar da streptolizin O antijenine sahiptir. ASO
yüksekli¤i bunlarla geçirilen infeksiyonlara ba¤l› olabilir. 

Tan›s›nda serolojik testlerin çok önemli bir yer tuttu¤u bafl-
ka bir enfeksiyon hastal›¤› da sifilizdir. Kan donörlerinde
de rutin olarak taramas› yap›ld›¤›ndan ve hastal›¤›n belir-
tili ve belirtisiz dönemlerle seyretmesinden dolay› baz› ta-
n›sal kar›fl›kl›klar›n yaflanabildi¤i bir hastal›kt›r. Sifiliz ta-
n›s›nda serumda serolojik yöntemlerle nonspesifik (nontre-
ponemal) ve spesifik (treponemal) olmak üzere iki çeflit an-
tikor aranmaktad›r. Nontreponemal testler olan VDRL
(venereal disease research laboratory) ve RPR (rapid plas-
ma reagin) ucuz, h›zl› ve çok say›da serumu taramak için
uygun testler olduklar› için s›k kullan›lmaktad›r. Ayr›ca
nontreponemal antikorlar›n tedavi ile titrelerinin azal›p
belli bir süre sonra da kaybolmalar› tedaviye yan›t›n  taki-
binde de kullan›labilmelerini sa¤lamaktad›r. Nontrepone-
mal antikorlar›n negatifleflmesi hastal›¤›n tedavi öncesi ev-
resine göre de¤iflir. Bu süre primer sifilizde 1 y›l, sekonder
sifilizde 2 y›l olup geç sifilizde 5 y›l› bulur. Bu durum da
beraberinde persistan enfeksiyon, re-enfeksiyon ve yalanc›
pozitif reaksiyon ay›r›m› gibi sorunlar› da beraberinde ge-
tirecektir ancak tedavi sonras› nontreponemal antikor tit-
relerinin takibi bu konuda yard›mc› olabilecektir. Nontre-
ponemal testlerin en s›k karfl›lafl›lan sorunu yalanc› pozitif
reaksiyonlar›d›r. Bu yalanc› pozitiflik akut bakteriyel ve vi-
ral enfeksiyon, afl›lanma ve erken dönem HIV enfeksiyonu
gibi a¤›r immünolojik uyar›n›n oldu¤u durumlarda geçici
bir süre için görülebilir. Ayr›ca intravenöz ilaç ba¤›ml›la-
r›nda, otoimmün ve konnektif ba¤ dokusu hastal›¤› olan-
larda ve yafll› kiflilerde aylarca süren yalanc› pozitiflikler
olabilmektedir. Yetmifl yafl üzeri kiflilerde nontreponemal

testlerin yalanc› pozitiflik oran› yaklafl›k %10’dur. Bu ne-
denle pozitif nontreponemal test sonuçlar›n›n do¤rulanma-
s› gerekmektedir. Bunun için özgül (treponemal) antikor
testleri kullan›l›r. En çok kullan›lan treponemal antikor
testleri FTA-ABS (floresan treponemal antikor absorbsi-
yon testi), MHA-TP (T.pallidum mikrohemaglutinasyon
testi) ve TPHA’d›r (T.pallidum hemaglutinasyon testi). Bu
testler pozitifleflince genellikle ömür boyu negatifleflmez.
Ancak, özellikle erken dönemde tedavi bafllanan %10 has-
tada negatifleflebilece¤i de bilinmelidir. K›saca nontrepo-
nemal antikor testlerinin tarama ve tedaviye yan›t› takip
amaçl›, treponemal antikor testlerinin ise do¤rulama
amaçl› kullan›lmas› gerekti¤ini söyleyebiliriz.

Sonuç olarak; serolojik tan› yöntemleri s›k ve yayg›n kul-
lan›lan, tan›da ve tedaviye yan›t› takipte oldukça yararl›
bilgiler verebilen testlerdir. Ancak klinik uygulamalarda,
testlerin do¤ru endikasyonlarda kullan›lmas› ve sonuçlar›n
do¤ru yorumlanmas› konusunda yap›lan yanl›fllar az›msa-
namayacak düzeydedir. Bu nedenle serolojik test yöntem-
lerinin baz› temel bilgilerin göz önünde bulundurularak
kullan›lmalar› gerekmektedir.  Unutmayal›m ki her pozitif
test sonucu hastal›¤› kesinlikle göstermedi¤i gibi her nega-
tif sonuç da hastal›¤› tamamen ekarte ettirmez.
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