BAKTER‹YOLOJ‹DE HIZLI TANI – HIZLI TESTLER
Nevriye GÖNÜLLÜ*

Mikrobiyolojide ve özellikle bakteriyolojide etken mikroorganizmalar›n izolasyonu, idantifikasyonu ve antimikrobik
duyarl›l›k testlerinin yap›lmas› s›k uygulanan yöntemlerdir. Ancak baz› etken mikroorganizmalar her zaman üretilememektedir, yada baz› üretilebilen mikroorganizmalar›n
kültürlerinin yap›lmas› pratik olmaktan uzakt›r. Bu durumlarda tan› konabilmesi ve tedavinin izlenebilmesi için
ba¤›ﬂ›kl›k sistemin ürünlerinden yararlan›l›r.
‹mmünolojik testler antijen veya antikorun tan›nmas›nda
dayal› testlerdir ve antijenlerle ba¤›ﬂ›kl›k sistemi ürünlerinin etkileﬂimi önemli ölçüde özgüldür. Antijen, özgül antikor sentezini uyarma yetene¤indeki determinan gruplar›
(epitop) içeren moleküllerdir. Mikrobik kaynakl› antijenler,
protein, polisakkarid, glikolipid veya nükleoprotein yap›s›nda olabilirler. ‹mmunolojik testlerde kullan›lan antijen
kaynaklar› çok çeﬂitlidir. Bunlar›n aras›nda toksin gibi kültür ve otolizatlardan, kimyasal ekstraksiyon ile elde edilen
çözünebilir ürünler; yada mikroorganizman›n yap›sal komponentleri (kapsül, hücre duvar polisakkaridi, "teichoic
asit") yer al›r (3).

lerinin ölümsüzlü¤ünü ve lenfositlerin sürekli antikor üretme özelli¤ini kazand›r›r. Böylece istenen özgüllükte homojen antikor salg›layan hücre dizileri elde edilir. Monoklonal antikorlar kimyasal, fiziksel ve immunolojik aç›dan tamamen homojen antikorlard›r (3).

Poliklonal antikorlar

Chlamydophila trachomatis: Bir çok çal›ﬂmada kültür ve
monoklonal antikorlar› kullanan direkt immunfluoresans
yöntemi (DFA) karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r; ancak, DFA testinin özgüllü¤ü elementer cisimciklerin say›s›na ve sonuçlar› okuyan
kiﬂinin tecrübesine ba¤l› oldu¤u bulunmuﬂtur. Monoklonal
ve poliklonal antikorlar ELISA yönteminde de kullan›lmaktad›r, ancak moleküler yöntemler gitgide önem kazanmaya
baﬂlam›ﬂlard›r. C.trachomatis’in tan›s›nda kullan›lan h›zl›
testlerin aras›nda, QuickStripe Chlamydia Ag (Savyon Diagnostics) kiti, örnek olarak, kad›n servikal ve erkek üretral
sürüntü veya erkek idrar örne¤i kullan›r. Chlamydia Ag’ne
karﬂ› spesifik antikorlar bir membran üzerinde kapl›d›r; antijen ekstraksiyonu aﬂamas›ndan sonra, spesifik Ag-Ac reaksiyonu, oluﬂan renkli bir bant ile görüntülenir. Test kalitatif
sonuç verir; duyarl›l›¤› % 64.7-98.9, özgüllü¤ü ise % 86.4100 aras›nda saptanm›ﬂt›r (14).

Antijenik olarak karmaﬂ›k yap›da olan mikroorganizmalar
heterojen antikor oluﬂumuna neden olurlar. Bir mikroorganizma birçok epitop içerebilir ve her bir epitop farkl› bir antikor sentezine yol açabilir. Ba¤›ﬂ›kl›k yan›t›n multiklonal olmas›, infeksiyon hastal›¤›n› önlemede baﬂl›ca faktörlerden
biridir. Ancak böyle bir yan›t antikorlar›n reaktif olarak kullan›lmas›ndaki yararl›¤› s›n›rlamaktad›r ve istenmeyen antikorlar›n yüksek oranda bulunmalar› özgül olmayan ba¤lanma say›s›n› artt›r›r. Bu problemlerin büyük bir k›sm› monoklonal antikorlar›n geliﬂtirilmesiyle çözülmüﬂtür (3).

Monoklonal antikorlar
Monoklonal antikorlar ba¤›ﬂ›k tan›da yüksek derecede özgüllük ve h›zl›l›k sa¤layan antikorlard›r. Bu teknik ilk kez
1975’de Kohler ve Milstein taraf›ndan tarif edilmiﬂtir ve
k›sa süre içinde bu antikorlar klinik laboratuvar uygulamalar›nda önemli bir yere sahip olmuﬂlard›r.
‹stenen antijen ile ba¤›ﬂ›klanan farenin dalak hücreleri ile
myeloma hücrelerinin kültür ortam›nda kaynaﬂt›r›lmas›
sonucu oluﬂan melez hücreler (hibridoma) myeloma hücre-

Monoklonal antikorlar›n bakteriyolojik tan›da kullan›m alanlar›:
1. Kültürde zor üreyen bakteriler
2. Toksin üreten bakteriler
3. Tür düzeyinde h›zl› tan›
4. Kar›ﬂ›k ortamlarda h›zl› tan›
5. Çözünebilen antijenlerin direkt tan›s›, ﬂeklinde s›n›fland›r›labilir.

1. Kültürde zor üreyen bakteriler
Kültürde zor üreyen bakteriler, Chlamydophila trachomatis, Treponema pallidum, Legionella, Bordetella pertussis,
Helicobacter, Brucella, Ureaplasma ve Francisella türleri
s›ralanabilir (7).

Legionella’n›n immunfluoresans ile direkt tan›s›, az duyarl› olmas›na ra¤men, rutin tan›da kullan›lan bir yöntemdir.
Tan›da önemli bir geliﬂme, Legionella idrar antijeninin bulunmas› olmuﬂtur. ‹drarda Legionella antijenlerini tan›m-
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layan çal›ﬂmalar Kohler ve ark. taraf›ndan Indiana Universitesinde baﬂlat›lm›ﬂt›r. Ticari olarak piyasada bulunan
kitlerin duyarl›l›¤› %80-90, özgüllükleri ise %100’e yak›nd›r. ‹mmunkromatografik h›zl› test yöntemine dayanan Binax NOW, Legionella Urinary Antigen Test ve Legionella
urinary antigen ELISA (Binax) kitleri piyasada mevcuttur.
Bu test özellikle balgam ç›karamayan hastalar için faydal›d›r. Testin limiti, tek bir serotipe s›n›rl› olmas› ve antijeninin uzun süre idrardan at›lmas›d›r. Lejionelloz ﬂüphesi
kuvvetli oldu¤u hastalardan elde edilen negatif sonuçlar,
kültür ile desteklenmelidir. Özellikle ateﬂli immunsüprese
hastalarda, antijenin 60 günden fazla at›labildi¤i bildirilmektedir. Testin pozitif sonucu hastan›n anamneziyle paralel olarak de¤erlendirilmelidir. Yap›lan ELISA ve NOW
kitlerin duyarl›l›k çal›ﬂmalar›nda, a¤›r vakalarda %88100, orta vakalarda %40-53 olarak saptanm›ﬂt›r (10)
Koloniden direkt tan› için geliﬂtirilen kitlerin aras›nda Prolex L. pneumophila serogroup 1 latex agglutination kiti
(BioRad) örnek olarak verilebilir.

Clostridium difficile

Bordetella pertussis

Hastal›¤›n tan›s›nda invaziv (endoskopi ve biyopsi) ve noninvaziv yöntemler (üre solunum testi, seroloji, d›ﬂk› Ag)
kullan›lmaktad›r.
D›ﬂk›da H.pylori’nin antijeni bir enzim immunassay (ELISA) kiti ile tespit edilebilmektedir. Örne¤in, Premier Platinum HpSA (Meridian Bioscience, Cincinnati, OH) kitin
duyarl›l›¤› %89, özgüllü¤ü %94-95 aras›ndad›r. Tedavi
sonras› negatifleﬂti¤i için hastal›¤›n takibi için de kullan›labilir (9) H. pylori’nin tan›s› için geliﬂtirilen h›zl› testler
aras›nda: ImmunoCard STAT! HpSA kiti, monoklonal antikor kullanan bir immunkromatografik kitidir ve bakterinin antijenini kalitatif olarak saptar; Simple H.pyl (Linear
Chemicals, Barcelona, ‹spanya) kiti ise, Büyükbaba-Boral
ve ark. (5)’lar›n çal›ﬂmas›nda Premier Platinum HpSA
ELISA ile karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. ‹mmunokart testinin duyarl›l›¤› %100, özgüllü¤ü %28 olarak bulunmuﬂtur. Özellikle
1.5 dakika sonra pozitiflik veren örneklerde yalanc› pozitifler s›k bulunmuﬂtur.

ELISA yöntemi, toksin A; toksin A ve B; Toksin A + glutamat dehidrojenaz› tespit etmektedir. Yöntemin duyarl›l›¤› %70-82, özgüllü¤ü ise daha yüksek bildirilmiﬂtir %75100. Her iki toksini saptayan kitler daha yüksek duyarl›l›¤a sahiptir (4). Esherichia coli’nin baz› kökenleri ishal nedeni olduklar› bilinmektedir. 6 farkl› patojenik mekanizma
tarif edilmiﬂtir:
• Enterotoksijenik (ETEC): LT ve ST toksinleri
• Enteropatojenik (EPEC)
• Enteroinvazif (EIEC)
• Enterohemorajik (EHEC) veya (VTEC): Shiga-like veya
verotoksin
• Enteroagregatif (EAEC)
• Diffüz aderent (DAEC)
EHEC d›ﬂ›nda, d›ﬂk›da E.coli kökenlerin rutin tan›s› yap›lmaz; EHEC için ticari kitler bulunuyor, di¤erleri referans
laboratuvarlar›nda tan›mlanabilirler.
Zarakolu ve ark. (16)’›n çal›ﬂmas›nda, 2 y›ll›k bir sürede,
1200 ishalli çocu¤un d›ﬂk›lar› incelenmiﬂtir. C.jejuni %6,
Shigella %4.5, Salmonella %2.5, EHEC 0157:H7 %0.4
(5 köken) ve Aeromonas caviae/hydrophila %0.33 oran›nda etken olarak saptanm›ﬂt›r. D›ﬂk›da direkt verotoksin veya E.coli O157:H7 serotipin tan›s› PCR ile, yada sorbitol
MacConkey agara ekim yap›ld›ktan sonra, sorbitol negatif
kolonilerden E.coli O157:H7’e karﬂ› spesifik antikorlar ile
lateks aglutinasyon testi yap›labilir. E.coli O157 latex kitleri aras›nda, E.coli O157 Latex Test Kit (Oxoid Incorporated); E.coli O157 Latex Test Reagent (Prolab – Diagnostics) örnek olarak verilebilir.

2. Toksin üreten bakteriler

3. Tür düzeyinde h›zl› tan›

Monoklonal antikorlar toksin üreten bakterilerin tan›s›nda
da kullan›lmaktad›r. Clostridium difficile, Escherichia coli
ve Bacteroides fragilis, bu bakterilerin aras›nda örnek verilebilir (7).

Tür düzeyinde h›zl› tan›, Staphylococcus aureus, Shigella,
Neisseria gonorrhoeae’nin tan›s›nda kullan›labilir (7).
Staphylococcus aureus’un tür düzeyinde idantifikasyonu,
ilk baﬂta hücre duvar›ndaki çeﬂitli reseptörlerin tan›mlan-

• Tan›da kültür yönteminin %50 oran›nda bir duyarl›l›¤a
sahiptir.
• Bakterinin bir lipo-oligosaccharidine karﬂ› geliﬂtirilen
monoklonal antikorlar› kullanan DFA yöntemi, düﬂük bir
özgüllü¤e sahiptir;
• PCR yöntemi ise, kültür ve DFA’ya göre daha h›zl› ve daha duyarl›d›r (8).

Helicobacter pylori

Bu bakteri psödomembranöz kolitten sorumlu olan iki toksin salg›lamaktad›r. Bugün bir çok immunenzimatik test
piyasada bulunmakta ve toksin A’ya karﬂ› monoklonal antikor içeren kitlerin duyarl›l›klar› %65-85 aras›nda de¤iﬂmektedir. Her iki toksine karﬂ› monoklonal ve poliklonal
antikor içeren testler daha iyi sonuçlar vermektedir.
Aygün ve ark. (1)’›n yatan ve antibiyotik ve/veya sitotoksik
ilaç kullanan hastalarda %3.2 ; yatmayan hastalarda ise,
%4.3 oran›nda, ELISA ile Toksin A ve B’ye karﬂ› pozitiflik saptam›ﬂlard›r (2).
Kültür duyarl›d›r, ancak kolonizasyonu da tespit etti¤i için
spesifik de¤ildir; yöntem geç sonuç vermesine ra¤men,
epidemiyolojik çal›ﬂmalarda önemlidir. Lateks aglutinasyon yöntemi, glutamat dehidrojenaz› tespit etmektedir;
toksin oluﬂturmayan C.difficile veya C.botulinum ile yalanc› pozitiflikler saptanabilmektedir ve duyarl›l›¤› %58-92,
özgüllü¤ü ise %80-96 aras›nda bildirilmiﬂtir.

KL‹N‹K GEL‹ﬁ‹M
mas›yla yap›lmaya baﬂlanm›ﬂt›. Daha sonra bu yöntemler
ile baz› metisiline dirençli kökenlerin iyi tan›mlanmad›¤›
fark edildi. Son y›llarda glukozaminidaz veya 5. ve 8. kapsüller antijenleri gibi bir çok yüzey antijenleri araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu yap›lara karﬂ› üretilen monoklonal antikorlar, metisiline dirençli stafilokoklar›n tan›m›n› daha iyi yapmaktad›rlar.
Yöntem, koagülaz testinin bir alternatifi olarak kullan›labilmektedir. Latekse ba¤l› olan fibrinojen, kümeleﬂme faktörüne; immunglobulin G ise S.aureus’un yüzeyindeki Protein A’ba¤lan›yor. Bu testlerin yeni generasyonlar› S.aureus’un 5. ve 8.’inci kapsül tiplerine karﬂ› antikor içermektedir ve MRSA kökenlerini daha iyi tespit etmektedir.
Ticari olarak bulunan kitler aras›nda:
• StaphAurex (Murex, Norcross, GA)
• Slidex Staph (bioMerieux, Hazelwood, MO)
• Staphylase (Oxoid LTD., Basingstoke, England)
• Staphytect (Oxoid Unipath, Dardilly, France), kitleri örnek verilebilir.
Pasif hemaglütinasyon yönteminde, S aureus’un kümeleﬂme
faktörünü tespit eden fibrinojen ile duyal›laﬂt›r›lm›ﬂ koyun
eritrositlerini bulunmaktad›r. 3 ticari kit üretilmektedir:
• Staphyloslide (BD Biosciences)
• Hemastaph (Remel Laboratories)
• Staphyslide (bioMerieux, Marcy l’Etoile, France).
Baz› kullan›c›lar›n bu testleri tercih etmelerinin nedeni, kitin içinde negatif kontrol olarak duyarl›laﬂt›rmam›ﬂ bir
eritrosit süspansyonunun bulunmas›d›r.
Lateks veya pasif hemaglutinasyon testlerin duyarl›l›¤›,
tüp koagülaz testi ile karﬂ›laﬂt›r›ld›klar› zaman %94-100,
özgüllükleri ise %93-100 aras›ndad›r.
Gram yaymas›nda kok görülen, kan kültürü ﬂiﬂelerinde bu
kitlerin duyarl›l›¤› %6-62 aras›nda bulunmuﬂtur.
Özellikle 5. ve 8. kapsül serotipleri olan metisiline dirençli
stafilokoklar›n, bu kitler ile yalanc› negatifler verebileceklerini vurgulanmaktad›r (12). Bu sebepten dolay›, 1993’te
yap›lm›ﬂ bir çal›ﬂmada, 5. ve 8. serotiplerine karﬂ› monoklonal antikor içeren Pastorex Staph-Plus (Sanofi Diagnostics) kiti üç farkl› latex kiti ile karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›: Staphyslide (bioMerieux, Marcy l’Etoile, France); StaphAurex (Murex) ve Pastorex-Staph (Fransa). Tür düzeyindeki idantifikasyonda duyarl›l›k s›ras›: %98.6/ 91.8; 91.4; 84.5;
MRSA’lar›n idantifikasyonunda duyarl›l›k s›ras› ise: %95.1
/ 73.8; 72.1; 49.2 bulunmuﬂtu. MRSA’lar›n 5. ve 8. serotipleri klinik izolatlar›n aras›nda yayg›n olmas›ndan dolay›,
özellikle MRSA kökenlerinin idantifikasyonunda belirgin
bir fark elde edilmiﬂtir (12). Bir baﬂka test, Oxoid PBP2’
test, MRSA’lar›n PBP 2’ veya PBP2a’y› saptamaktad›r.

Shigella
Aglütinasyon deneyi Shigella’n›n tan›s›nda da kullan›lmaktad›r : 4 grup ve 43 serotip tarif edilmiﬂtir.
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Aglütinasyon deneyi, Shigella serogrup A, B, C ve D’yi
ay›rmaktad›r. Vision™ Shigella Slide Agglutination Antisera kiti, polivalent Shigella antiserumu (Pro-Lab Diagnostics) içermektedir.

Neisseria gonorrhoeae
Gonore tan›s› için Phadebact Monoclonal GC Test (Boule
Diagnostics) ve GonoGen I test (New Horizonts Diagnostics) testleri, üretilen kitlerin aras›ndad›r. Phadebact Monoclonal GC Test, Por (Protein I) proteinine karﬂ›, GonoGen I testi ise, Por (d›ﬂ membran proteini) proteinine karﬂ› monoklonal antikorlar içerir (11).

4. Kar›ﬂ›k ortamlarda h›zl› tan›
Kar›ﬂ›k ortamlarda h›zl› tan›, Salmonella, Campylobacter
ve Listeria tan›s›nda kullan›labilir.

Salmonella
Salmonella’lar›n tan›s› Kauffmann-White ﬂemas› ve O, H
ve Vi antijenlerin varl›¤›na göre yap›l›r. Salmonella polivalent A, B, C1,C2,D,E, F, G, H, Vi; Polivalent A-E veya AE + Vi serumlar› ticari olarak bulunmakta. Örne¤in, Salmonella Latex Test (Oxoid), somatik O ve flajela H polivalent antikorlar› içermektedir.

Campylobacter
Campylobacter tan›s› için Campylobacter EIA (ProSpecT)
testi, direkt veya zengileﬂtirilmiﬂ d›ﬂk› örneklerinden çal›ﬂ›l›r.
Kit, Campylobacter’in iki yüzey antijenine karﬂ› tavﬂan poliklonal antikorlar içerir. Singlepath Campylobacter (Merck)
testi, zenginleﬂtirilmiﬂ s›v› besiyerinden h›zl› tan› sa¤lar.

5. Çözünebilen antijenlerin direkt tan›s›
Meningokok, grup B streptokoklar, Streptococcus pneumoniae ve Streptococcus pyogenes’in direkt tan›s›nda
kullan›l›r (7).

Neisseria meningitidis
Menenjitin tan›s›nda BOS, Gram, kültür, meningokok kapsül antijenleri, lateks aglütinasyon veya koaglütinasyon ile
incelenir. A, B, C, Y ve W135 serogruplara karﬂ› antikor
kapl› lateks kitleri ticari olarak bulunur; Ticari kitler aras›nda: Murex Diagnostics, Boule Diagnostics, kitleri örnek
olarak verilebilir. Bu testler ile elde edilen negatif sonuçlar menenjit tan›s›n› d›ﬂlamaz.

Grup B streptokoklar
Grup B streptokoklar›n hücre duvar›nda bulunan ve çözünebilen antijenlere karﬂ› da monoklonal antikorlar üretilmiﬂtir. Sistemik grup B infeksiyonlar›n tan›s›nda kültürün
rolü çok önemlidir. Grup B streptokok kapsül antijeninin direkt tan›s›, BOS, serum ve idrarda yap›labilmektedir. Lateks aglütinasyon ve koaglütinasyon testleri, özellikle yeni-
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do¤an›n menenjit tan›s›nda yayg›n olarak kullan›lm›ﬂt›r. Ticari bulunan lateks testlerin aras›nda: Directogen Meningitis Combo Test kit (BD Biosciences Microbiology Products, Sparks, MD); Wellcogen Bacterial Antigen kit (Murex Diagnostic, Dartford, UK); koaglütinasyon test ise,
Phadebact CSF test (Boule Diagnostics, Huddinge, Sweden) örnek olarak verilebilir.
Lateks aglutinasyon temeline dayanan kitlerin duyarl›l›¤›
ve özgüllü¤ü %80-100 aras›nda de¤iﬂmektedir. Bu testlerin, özellikle Gram boyas› ile sonuç al›namam›ﬂ, ve/veya
48 saat sonras› kültürleri negatif olan menenjit vakalar›nda daha yararl› oldu¤u düﬂünen araﬂt›r›c›lar vard›r. Grup
B streptokoklar›n BOS’ta direkt tan›s› için önerilen optimal yöntem, santrifuj edilmiﬂ BOS’un sedimentini Gram
ile incelenmesidir. Rektovajinal sürüntü örneklerin taranmas›nda lateks veya ELISA yöntemine dayanan testler
kullan›lamazlar. Rektovajinal örneklerde Grup B streptokoklar›n direkt tan› yöntemleri, CDC’nin önerdi¤i broth’ta
zenginleﬂtirme yöntemine göre daha az duyarl›d›r (13).

Streptococcus pneumoniae
Pnömokoklar›n kapsül antijenleri zay›f immunojeniteye sahiptir. Bu sebeplerden dolay›, C polisakkaridi yada pspA
proteinine karﬂ› monoklonal antikorlar üretilmiﬂtir.
Pnömoni tan›s› ﬂüpheli hastalarda, kültüre ek olarak,
S.pneumoniae’nin idrar antijeni aranabilir. Binax NOW
Streptococcus pneumoniae urinary antigen test (Binax,
Portland, ME), h›zl› bir immunokromatografi yöntemine
dayan›r. Bu yöntem ile idrar örne¤inde bakterinin çözünebilir kapsül antijenleri saptanmaktad›r.
‹ngiltere’de yap›lan bir çal›ﬂmada bakteriemisi olan pnömokok pnömonili hastalarda, testin / kitin duyarl›l›¤› %82,
özgüllü¤ü ise %97 bulunmuﬂtur. Bir baﬂka çal›ﬂmada, kültürü pozitif olan pnömokok pnömonili hastalada, testin duyarl›l›¤› %70.4, özgüllü¤ü ise %89.7 olarak saptanm›ﬂt›r.
Kültürü pozitif menenjitli hastalarda, BOS’ta kitin duyal›l›¤› %95.4, idrar örneklerinde ise, %57.1 olarak bulunmuﬂtur. Bu testin bir dezavantaj›, S.pneumoniae’nin nazofaringeal taﬂ›y›c›lar›nda da pozitif sonuç verebilmesidir. Ganbia’da çocuklar›n %87’si bu bakteri ile kolonizedir. Bu toplumda yap›ﬂm›ﬂ çal›ﬂmada, vakalar›n %55’i Binax NOW ile
pozitif bulunmuﬂtur. Ekuador’da yap›lm›ﬂ bir baﬂka çal›ﬂmada nazofaringeal taﬂ›y›c› çocuklar›n %21.7 oran›nda pozitif; taﬂ›y›c› olmayanlar›nda da %4.2’inde yalanc› pozitiflik bulunmuﬂtur. Sonuç olarak, Binax NOW idrar antijeni,
taﬂ›y›c›l›¤› az olan toplumlarda, pnömokok pnömonisi ve
bakteriyemisi olan hastalar›n tan›s›nda faydal›d›r.
Streptococcus pyogenes
Streptococcus pyogenes’in bo¤az salg›s›nda direkt tan›s›,
1980’den itibaren kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Eküvyonda

bulunan streptokok grup antijeni, bir enzim ile ekstraksiyon
aﬂamas›ndan sonra antijenin görüntülenmesi yap›l›yor. ‹lk
üretilen kitlerde, latex aglutinasyon veya ELISA yöntemleri kullan›l›yordu. Latex aglutinasyon yöntemine dayanan
kitlerin yüksek özgüllü¤e (%97 üzerinde) sahip olmas›na
ra¤men, duyarl›l›klar› farkl› (%62-96) olabilmektedir.
Optik immunassay yöntemine dayanan "Strept A OIA" (Biostar, Boulder CO) kitinde, A grubu antijeni ile anti-grup
A antikorlar›n ba¤lanmas› bir membran üzerinde gerçekleﬂir. Grup A antijenin bulunmas› mor bir noktan›n oluﬂmas›yla belirleniyor. Strep OIA’n›n duyarl›l›¤› %81%98.9, özgüllü¤ü ise %95-100 aras›ndad›r.
Lipozom immunassay yönteminde anti-grup A antikorlar
bir lipozom ile iﬂaretlidir. Lipozomun içinde rodamin sulfat boyas› bulunmaktad›r. Antikor-antijen reaksiyonu sonras›nda lipozom parçalan›p rodamin boyas›n› serbest b›rakmaktad›r. Örne¤in, Q Test Strept kitin (BD Diagnostic
Systems) duyarl›l›¤› %91, özgüllü¤ü ise %83 bulunmuﬂtur.
Grup A streptokoklar›n direkt tan›s› için FDA onayl› bir
çok immunassay temeline dayanan kitler geliﬂtirilmiﬂtir:
• BD Link 2 Strep A (BD Diagnostic Systems)
• Quick Vue Dipstick Strep A test (Quidel, San Diego, CA)
• ImmunoCard STAT Strep A test (Meridian Bioscience,
Cincinnati, OH).
Rutin tan›da iki eküvyon al›nmas›, biri ile kültür, di¤eri ile
h›zl› testin çal›ﬂ›lmas› önerilmektedir. H›zl› test ile negatif
ç›kan tüm sonuçlar›n, kültür ile do¤rulanmas› önerilmektedir (13).
Ege Üniversitesinde yap›lm›ﬂ bir çal›ﬂmada Rapid Strept A
testi ile bo¤az kültürleri paralel olarak 31 hastada çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Vakalar›n %87’sinde (27 hasta) gerçek pozitiflik
saptan›rken, %13’ünde (4 hasta) ise, yalanc› pozitiflik izlenmiﬂtir (15).
Baﬂkent Üniversitesinde yap›lm›ﬂ bir çal›ﬂmada, 92 tonsillofarenjitli hastaya h›zl› antijen saptama testi Strep A Optical Immune assay kiti (BioStar) ile çal›ﬂ›lm›ﬂ ve bo¤az
kültürü sonuçlar›yla karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Hastalar›n 81’inde
(%88) bo¤az kültüründe üreme saptanmazken, 11 hastada
(%12) grup A streptokok üredi¤i gözlenmiﬂtir. H›zl› antigen saptama testin özgüllü¤ü % 97.5, duyarl›l›¤› ise %100
olarak saptanm›ﬂt›r (6).
Sonuç olarak, bir çok bakteri türüne karﬂ› çok çeﬂitli klon
geliﬂtirilmesi, monoklonal antikorlar›n ne derecede ilgi gördüklerinin bir göstergesidir. Monoklonal antikorlar, tan›
imkanlar›n›n geliﬂmesine katk›da bulunmalar›n›n yan› s›ra,
aﬂ›lar›n geliﬂmesinde ve fizyopatolojinin geliﬂmesinde de
önemli rol oynam›ﬂlard›r. Son y›llarda genetik yöntemlerin
geliﬂmesiyle paralel olarak monoklonal antikorlar›n kullan›m› da ilgi oda¤› olmaya devam etmeyi baﬂarm›ﬂlard›r.
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