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 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve 

Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak 
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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN  Laboratuvar Hizmetleri 

DAL/MESLEK Tarım Laboratuvar Teknisyeni/ Tarım Laboratuvarı 

MODÜLÜN ADI  Serolojik Testler 

MODÜLÜN TANIMI  

Bu modül; Aglutinasyon, hemaglutinasyon inhibisyon ve 

komplement fikzasyon testi ile ilgili bilgi ve becerileri 

içeren öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL - 

YETERLİK Serolojik testler yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Öğrenci, bu modül ile gerekli ortam ve araç gereçler 

sağlandığında tekniğine uygun olarak Aglutinasyon, 

hemaglutinasyon inhibisyon ve komplement fikzasyon 

testini yapabilecektir. 
Amaçlar  

1. Aglutinasyon testi yapabileceksiniz. 

2. Hemaglutinasyon inhibisyon testi 

yapabileceksiniz. 

3. Komplement fikzasyon testi 

yapabileceksiniz. 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Buzdolabı, inkübatör, lam, deney tüpü, 

camyazar kalem, serum, antijen, damlalık, kürdan, FTS, 

pipet mikropleyt, etüv, PBS çözeltisi, mikropipet, antijen 

(virüs çözeltisi), serum, distile su  

Ortam: Laboratuvar ortamı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen, modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 
 

 

Veteriner hekimlikte en önemli konulardan biri de hastalıkların tanısıdır. Tanı, hem 

klinik hem de laboratuvar incelemeleri sonucu doğru ve kesin bir şekilde konur. Bu amaçla, 

hastalıklar sırasında ortaya çıkan belirti ve bulguları anlayabilmeniz için birçok teşhis 

yönteminin yanı sıra immün sistemin normal yapı ve fonksiyonlarını da tanımamız gerekir. 

 

Bu modülü başarıyla tamamladığınızda standartlara uygun olarak serolojik testleri 

yapabilecek, bu analizler için gerekli olan çeşitli araç ve gereçleri kullanabileceksiniz. 

GİRİŞ 
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REN 

 

 

 
Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgi ve becerilerle serolojik testler işlemini eksiksiz 

yapabileceksiniz.  

 

 

 
 

 

 Veteriner kliniğinde mikrobiyoloji laboratuvarlarına giderek serolojik testler işlemini 

gözlemleyiniz.  

 Aglütinasyon testlerini araştırınız. 

 Mikrobiyoloji/seroloji laboratuvarına giderek aglütinasyon testlerinin yapılışını 

izleyiniz. 

 Konu ile ilgili çalışmalarınızı rapor hâline getirerek sınıfta arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 

1. SEROLOJİK TESTLER 
 

İndirekt mikrobiyolojik tanı yöntemleri adı altında, infeksiyon hastalıklarının tanısında 

kullanılan imminolojik yöntemlerden söz edilmektedir.  

 

İnfeksiyon hastalıklarının tanısında etken mikrobu göstermek, üretmek ve ortaya 

çıkarmak güçtür ve her zaman mümkün olmamaktadır. Böyle durumlarda hastalık sırasında 

etken mikroba karşı, organizmada oluşan özgül bağışık yanıtın ortaya konması tanıda çok 

yararlanılan bir durumdur. Bu yöntemler de iki grupta toplanabilir. Birincisi, özgül 

antikorların saptandığı hümoral bağışık yanıtını gösteren serolojik testlerdir. İkincisi, 

hücresel bağışık yanıtı gösteren deri testleridir. 

 

 İnvitro Antijen Antikor Birleşmesinin Özellikleri 

 

Antijen: Herhangi bir canlı organizmaya verildiğinde, o organizmada kendisi ile 

özgül olarak birleşmeye yetenekli, özel reaksiyon cisimciklerinin oluşmasına neden olan 

protein yapısındaki maddelere “antijen” denir. Antijenler, ilişki kuracağı canlı organizmanın 

kalıtsal yapısına tamamen yabancıdır. Özgül bir bağışık yanıt oluşturur ve oluşan bağışık 

yanıt ile invivo ve invitro olarak birleşme özelliği gösterir. Antijen Ag şeklinde sembolize 

edilir. 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
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Antijenlerin antijenik özeliklerini artırmak veya daha kuvvetli immun yanıt elde etmek 

için antijenler ile karıştırılarak kullanılan maddelere adjuvant adı verilir. 

 

Tek başına antijenik özellik taşımayan ancak taşıyıcı bir moleküle bağlanarak 

antijenik özellik kazanan maddelere hapten adı verilir. 

 

Antikor: Canlı insan ve hayvan organizmasında antijenik maddelere karşı meydana 

gelen, onlarla invivo ve invitro olarak spesifik birleşme özelliği gösteren protein yapısındaki 

maddelere denir. Kısaca Ab şeklinde sembolize edilir. 

 

 

Şekil 1.1: Antikorların antijenleri etkisiz hâle getirmesi 

 

Plazmada bulunan proteinlerin %20'sini antikorlar oluşturur. Antikorlar, kemik 

iliğinde üretilen B hücreleri tarafından üretilir. Antikorların en önemli özelliği vücuda giren 

yabancı maddeleri tanımaları ve kısa sürede etkisiz hâle getirmeleridir. 

 

Kan plazma proteinleri, elektroforezle albümin ve globülinlere; globülinler de alfa, 

beta ve gama globülin olmak üzere üç gruba ayrılır. Antikor özelliğinde olan globülinlerin 

büyük bölümü gama grubundandır. Bunlara, immünglobülin (Ig) ve aralarında beta 

grubundan da birkaç antikor bulunmasına rağmen gammaglobülin adı da verilir. 

 

 Antijen–Antikor ilişkileri 

 

Enfeksiyonların teşhisinde önemli yeri olan antijen-antikor ilişkileri, serolojik testlerle 

gerçekleştirilir. Bu testlerle bilinen bir antijenle özgül antikor veya bilinen bir antikorla özgül 

antijen saptanabilir. Ayrıca özgül antijen veya antikor miktarları da niceliksel testlerle 

saptanabilir. 

 

Antijen-antikor birleşmesi spesifik bir olaydır. Bilinen antijenle bilinmeyen antikor ya 

da bilinen antikorla bilinmeyen antijen tespit edilebilir. 

 

 Antijen-antikor birleşmesi, antijen yüzeyindeki epitoplar ile antikor 

molekülünün fab kısmının ucundaki protoplar arasında gerçekleşir. 
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Antijen- antikor birleşmesi, kimyasal bir olaydır. Bu birleşmede kovalent olmayan 

bağlar rol oynar. Bu nedenle birleşme zayıftır, geri dönücü nitelik taşır. 

 

 Antijen ve antikor molekülü tam olarak reaksiyona girer ve birleşen 

moleküller parçalanmaz. Birleşmede antijen molekülünün epitopu ile 

antikor molekülünün paratopu arasında tamamlayıcı bir yapı uygunluğunun 

bulunması gerekir. 

 

 

Şekil 1.2: Antijen- antikor birleşmesi 

 

1.1. Özellikleri ve Kullanım Yerleri 
 

Bağışık yanıt olaylarının keşfedildiği zamandan beri infeksiyon hastalıklarında etkene 

karşı oluşan özgül antikorları ortaya çıkaran serolojik testler, teşhis amacıyla kulanılmaya 

başlanmıştır. 

 

Yakın zamana kadar sadece birkaç çeşit olan bu testler, günümüzde daha da 

geliştirilmiş ve çok yaygın kullanım alanı bulmuşlardır. Üstelik sadece özgül antikor 

aranması değil, mikrop antijenlerin aranmasında da kullanılmaktadır. Ayrıca bu deneyler 

sadece serumda değil, gerektiğinde diğer vücut sıvılarında veya salgılarında da 

uygulanmaktadır. Bu nedenle serolojik deney sözcüğü yetersiz kalmakta, immünolojik deney 

terimi daha uygun olmaktadır. 

 

Antijen ve antikorun özgül olarak birleşmesi esasına dayanan bu testler 

mikrobiyolojide iki amaçla kullanılırlar: 

 

 Hastalık etkeni, mikroplara ait bildiğimiz antijenleri kullanarak hastaların 

serum, BOS ve diğer vücut sıvılarında özgül antikorlar aranmasıdır. Serolojik 

testler diye bildiğimiz deneyler bu grupta yer alır (Antikor arama). 

 Daha önceden araştırma laboratuvarlarında hazırlanmış, bilinen antikorlar 

(antiserumlar) kullanarak çeşitli ortamlarda mikrop antijenleri aranmasına, 

tanımlanmasına yönelik deneylerdir (Antijen arama). 
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1.2. Sınıflandırılması 
 

İnfeksiyon hastalıklarında antikorlar; kuluçka döneminin sonuna doğru oluşmaya 

başlar, hastalık döneminde yükselme gösterir ve iyileşmeden sonra da bir süre yüksek 

düzeyde kalır. Daha sonra antikor düzeyi azalır ancak bazı hastalıklarda ömür boyu 

saptanabilir düzeyde özgül antikor bulunabilir. Hastalığın akut döneminde IgM sınıfı 

antikorlar, daha sonra ise IgG sınıfı antikorlar mevcuttur. Bu nedenle bazı hassas serolojik 

testlerle özgül IgM'lerin belirlenmesi hâlen geçirilmekte olan infeksiyon hastalığını 

göstermede daha güvenlidir. 

 

Immünglobulin sınıfının belirlenemediği serolojik testlerde ise, biri hastalığın 

başlangıcında, diğeri iyileşme döneminde olmak üzere (ortalama 2-3 hafta ara ile) iki serum 

örneğinde antikor aranması önerilmektedir. İki serumda yapılan testlerde antikorda artış 

saptanması hastalık tanısı lehinedir. 

 

Tek bir serum örneğinde deney yapıldığında ise çok yüksek antikor varlığı tanıyı 

koydurabilir. 

 

Serolojik testlerde antikor varlığını göstermek kadar, antikor düzeyinin(miktarının) 

belirlenmesi de önem taşır. Bu nedenle çoğu infeksiyon hastalığında antikor miktarını 

belirlemek için serolojik testlerde serum sulandırılmaları yapılır. Örneğin, serum önce yarı 

yarıya (1/2)sulandırılır, daha sonra bu sulandırımlarla devam edilerek serum 

1/2,1/4,1/8,1/16, 1/32 gibi titre edilir. Daha değişik titrasyonlar (sulandırımlar) da yapılabilir. 

 

Aşağıda bir serum sulandırımının nasıl yapıldığı şematik olarak verilmiştir. Serum 

sulandırımları, serum fizyolojik veya başka tampon solüsyonlarla yapılabilir.  

Şekil 1.3: Serum sulandırması 

 

Deney sonucunda hiçbir sulandırımda reaksiyon görülmezse, serolojik test(-) 

negatiftir, aranan antikor yok demektir. Serolojik test tüplerinde reaksiyon varsa antikor 

varlığını gösterir. Reaksiyonun görüldüğü en son tüpün dilüsyonu, o serumun antikor 

titrasyonu olarak ifade edilir (Örneğin 1/80 gibi). 
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 Serolojik deneylerde kullanılan serumun hazırlanması 

 

Antisepsi kurallarına uyularak hasta hayvandan alınan arter veya ven kanı, çok temiz 

(deterjan artığı bulunmayan) veya mümkünse steril tüplere konur.  

Tüpün üzerindeki etikette mutlaka kayıt bulunmalıdır. 

Pıhtılaşma için oda ısısında 30 dakika bekletilir.  

Serum ayrışınca steril bir cam çubuk veya pipetle tüpe yapışık kısımlar ayrılır ve 1500 

rpm devirde 10-15 dakika santrifüj edilir, pıhtı çöktürülür.  

Üstteki serum steril bir pipetle steril başka bir tüpe aktarılır. 

Tüp kapalı tutulmalı, buharlaşması önlenmelidir. 

Serum berrak, hemolizsiz ve steril olmalıdır. 

Serum ya hemen deneye alınır ya da 24 saat içinde kullanılacak ise +4°C’de 

buzdolabında bekletilir.  

Daha sonra kullanılacak ise -20°C’de saklanan serumlar uzun süre özelliklerini korur. 

Çok daha uzun süre saklanacak ise (-)70°C ve üzeri veya mertiyolat, sodyum azid gibi 

koruyucu madde ilavesi yapılmalıdır. 

Serumda dondurma-çözme işlemi bir defadan fazla yapılmamalıdır. Bunun için bir 

serum örneğinden kaç deney çalışılacak ise o kadar fraksiyona ayırarak dondurmak en 

iyisidir. 

Kompleman birleşme deneyi gibi bazı serolojik testlerde serum inaktivasyonu 

gereklidir. Bu işlem serumun 56 °C’de 30 dakika bekletilmesiyle gerçekleştirilir. İnaktive 

serum başka bir gün deneye alınacak ise deney öncesi 10 dakikalık ikinci bir inaktivasyon 

yapılmalıdır. 

Deneyin güvenliği açısından tüm serolojik testlerde (+) pozitif ve (-) negatif kontrol 

serum deneye konmalıdır. 

 

1.3. Presipitasyon Testi 
 

Suda eriyebilen, partikül hâlindeki Ag'lerin antikorları ile birleştiklerinde önce 

bulanıklık, sonra çökme oluşturması esasına dayanan testlerdir. Bu testler de tüpte, 

dilüsyonlu yapılabilir ancak daha çok kullanılanı bir jel veya agar içinde yapılan 

presipitasyondur. Özel olarak hazırlanmış jelatin veya agar bir lam üzerine veya petri içine 

dökülerek dondurulur. Agar içine küçük çukurlar açılır. Karşılıklı çukurların birine Ag, 

diğerine antikor (hasta serumu) konur. İkisi de agar içinde diffüze olur (yayılır). 

Karşılaştıkları yerde beyaz renkte bir bulanıklık (presipitasyon bandı) oluşur. 

 

Agarda yapılan presipitasyon deneylerinde düşük voltajlı elektrik akımı 

uygulandığında Ag ve antikorun diffüzyonu daha hızlanır. Test süresi kısalır. Bunlara 

elektroimmünodiffüzyon adı verilir. 
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Resim 1.1: Presipitasyon deneyi 

1.4. Aglutinasyon Testi  
 

Bakteri, eritrosit gibi hücreler yüzeylerindeki Ag'lere karşı antikorları ile 

karşılaştırıldığında kümeleşme oluştururlar. Bu kümeleşme gözle görülebilir. Ayrıca lateks, 

bentonit gibi sentetik partiküllere istenilen Ag yapıştırılır ve bunlar da özgül antikorları ile 

karşılaşınca gözle görülebilen kümeleşmeler oluşturur. Bunlara “lateks aglütinasyonu” denir. 

Aglütinasyon deneylerinde kümelenen hücre eritrosit ise bu testlere “hemaglütinasyon” adı 

verilir. 

 

1.4.1. Aglütinasyonun Kullanım Alanı 

 
 Mikroorganizma antijenlerine karşı hasta serumlarında antikor aranarak hastalık 

tanısı koymak 

 Bilinen antikorlarla kaplı partiküller (lateks, bentonit vb.) kullanarak hastalık 

materyalinde antijen arayarak tanı koymak 

 Bilinen antikorları (antiserumları) kullanarak muayene maddelerinden üretilen 

mikroorganizmaların serotip tayinini yapmak 

 
Aglütinasyon deneylerinde kullanılan antijenin kaliteli olması gerekir. Hasta 

serumunda özgül antikor aramaya yönelik olanlarda deney niceliksel yani serum titrasyonu 

yapılarak çalışılmalıdır. 

 

Aglütinasyon deneyleri lamda ve tüpte yapılabilir. 

 

1.4.2. Kullanılan Araç Gereçler 
 Buzdolabı 

 İnkübatör 

 Lam 

 Deney tüpü 

 Cam yazar kalem 

 Serum 

 Antijen 
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 Damlalık 

 Kürdan 

 FTS 

 Pipet 

 

1.4.3. Yapılışı 
 Lam aglütinasyon testi yapmak için 

 

 Serumlar ve antijeni oda sıcaklığında 10-15 dakika bekletilir. 

 Temiz bir lam cam yazar kalemle ikiye bölecek şekilde çizilir. 

 Antijen şişesi hafifçe çalkalanır. 

 Bölmelerin her birine birer damla (0,03 ml) antijen damlatılır. 

 Bölmelerden birine 1 damla (0,03 ml) numune serumundan, diğerine ise 

1 damla negatif kontrol serumundan damlatılır. 

 Bölmelerin her birindeki antijen ve serum farklı kürdanla karıştırılır. 

 Lam, rotasyon hareketi ile ileri geri ve sağa sola hareket ettirilir. 

 Karışım gözlemlenerek değerlendirilir. 

 

Resim 1.2: Lateks Lam Aglütinasyonu deneyinin yapılışı ile negatif ve pozitif bir test sonucu 

 

 Tüp aglütinasyon testi yapmak için 

 

 Beş adet temiz deney tüpü alınır. 

 %0,5 fenollü fizyolojik tuzlu sudan (fts) birinci tüpe 0,8 ml; ikinci ve diğer 

tüplere 0,5'er ml ilave edilir. 

 Birinci tüpe muayene edilecek olan serumdan 0,2 ml ilave ederek iyice 

karıştırılır. 

 Birinci tüpten 0,5 ml alarak ikinci tüpe aktarılır. 

 Aktarma işlemine son tüpe kadar devam edilir.  
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Resim1.3: Tüplere fizyolojik tuzlu su, hasta serumu ve antijen ilave edilmesi 

 

 Son tüpten 0,5 ml alarak atılır. 

 

Resim1.4: Dilüsyon işleminden 0. 5 ml karışımın dışarıya atılması 

 

 Her tüpe 0,5 ml antijen ilave edilir. 

 

Resim1.5: Tüplere antijen ilave edilmesi 
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 Tüpler 37°C'de 17-24 saat inkubasyonda bekletilir. 

 

Resim1.6: Tüplerin etüve yerleştirilmesi 

 

 Sonuçlar gözlemlenerek değerlendirilir. 

 

 

Resim 1.7: Tüp Aglütinasyonu.m1. tüp (+) ve dibe çökmüş bir deney sonucunu, 2. tüp aynı 

tüpün çalkalanmış hâlini, 3. Tüp ise (–) bir deney sonucunu gösteriyor 

 

Değerlendirme: Dipte çöküntü şeklinde kümeleşmelerin varlığı incelenir. 

Gerektiğinde bir aglütinoskop kullanılır. Tüpler hafifçe sarsılarak okunur. Aglütinasyonun en 

son görüldüğü serum dilüsyonu deneyin titre olarak sonucunu ifade eder. 

 

 Örnek aglütinasyon deneyleri 

 

 Rose-bengal: Brusellozis tanısında boyalı Br. Abortus bakterileri 

kullanılarak yapılan bir lam aglütinasyon deneyidir. 
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 Lateks lam aglütinasyonları: Lateks partiküllerine çeşitli antijenler veya 

antikorlar kaplanarak çok sayıda mikrobik hastalık için tanı testleri 

üretilmiştir. Örn. CRP tayini, streptokok tip tayini vb. 

 Kan grubu tayini: Lamda veya tüpte yapılan bir hemaglütinasyon 

deneyidir. 

 Gruber- widal: Salmonellozis tanısında kullanılan tüp aglütinasyon 

deneyidir. 

 Wright: Brusellozis tanısında uygulanan tüp aglütinasyon deneyidir. 

 Weil-felix: Riketsiya hastalıklarının tanısında uygulanan tüp aglütinasyon 

deneyidir. 

 Leptospira aglütinasyon deneyi 

 

 Aglütinasyon test sonuçlarını değerlendirirken dikkat edilecek hususlar 

 

 Normal serumun içinde düşük titrede antikor bulunacağından dilüsyonların 

yüksek titrelere kadar yapılmasına dikkat edilmelidir. 

 Özellikle hastalığın akut safhasında ve 7-10 gün sonra alınan çift serumlarla 

testler çalışılıp titrenin yükselip yükselmediği kontrol edilmelidir. 

 Daha önce yapılan aşılanmanın kanda belli oranda antikor ihtiva edeceği göz 

önünde bulundurularak, teşhisin buna dikkat edilerek yapılması gerekir. 

 Antijen benzerliğiyle bazı bakteriler arasında çapraz reaksiyonlar olur. Bu 

gibi durumlarda yüksek titrede reaksiyon veren antijen, hastalık etkeni 

olarak kabul edilir. 

 Bazen yeni bir enfeksiyon hastalığı, önceden geçirilmiş ve antikorları 

kandan kaybolmuş önceki hastalığa ait aglutininlerin ortaya çıkmasına 

neden olur. 

 Serumun uygun şekilde sulandırılmasına dikkat edilmelidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İşlem Basamakları Öneriler 

Lam Aglütinasyon Testi Yapmak İçin 

 Serumlar ve antijeni oda sıcaklığında 10-15 dakika 

bekletiniz. 
 

 Temiz bir lamı cam yazar kalemle ikiye bölecek şekilde 

çiziniz. 
 

 Antijen şişesini hafifçe çalkalayınız.  

 Bölmelerin her birine birer damla (0,03 ml) antijen 

damlatınız. 
 

 Bölmelerden birine 1 damla (0,03 ml) numune 

serumundan, diğerine ise 1 damla negatif kontrol 

serumundan damlatınız. 

 

 Bölmelerin her birindeki antijen ve serumu farklı kürdanla 

karıştırınız. 
 

 Lamı, rotasyon hareketi ile ileri geri ve sağa sola hareket 

ettiriniz. 
 

 Karşımı gözlemleyerek değerlendiriniz.  

 Tüp Aglütinasyon Testi Yapmak İçin 

 Beş adet temiz deney tüpü alınız. 
 

 %0,5 fenollü fizyolojik tuzlu sudan (FTS) birinci tüpe 0,8 

ml. ikinci ve diğer tüplere 0,5'er ml koyunuz. 
 

 Birinci tüpe muayene edilecek olan serumdan 0,2 ml ilave 

ederek iyice karıştırınız. 
 

 Birinci tüpten 0,5 ml. alarak ikinci tüpe aktarınız.  

 Aktarma işlemine son tüpe kadar devam ediniz.  

 Son tüpten 0,5 ml alarak atınız.  

 Her tüpe 0,5 ml antijen ilave ediniz.  

 Tüpleri 37°C'de 17-24 saat inkubasyonda bekletiniz.  

 Sonuçları gözlemleyerek değerlendiriniz.  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 
1. Aşağıdakilerden hangisi, Brucella abortusun teşhisinde kullanılan yöntemlerdendir? 

A) Paul bunnel testi 

B) Rose bengal testi 

C) Rivanol testi 

D) Gruber – widal testi 

 

2. Düşük molekül ağırlıklı basit kimyasal yapıda bazı maddeler gerçekte antijen olmadıkları 

hâlde, bir proteine bağlandıklarında antijen özelliği kazanarak antikor sentezlettirerek bu 

antikorlarla birleşirler. Bu maddelere ne denir? 

A) Konjugat 

B) Epitop 

C) Adjuvan madde 

D) Hapten 

 

3. Bir infeksiyon hastalığının tanısında, etkeni ortaya çıkarmak ve üretmek için yapılan 

deneyler hangileridir? 

A) Direkt mikrobiyolojik tanı yöntemleri 

B) İndirekt mikrobiyolojik tanı yöntemleri 

C) Serolojik testler 

D) Deri testleri 

 

4. Serolojik testlerle ne ölçülür veya gösterilir? 

A) Infeksiyon etkenine karşı oluşan özgül antikorlar gösterilir. 

B) Serumdaki hücreler gösterilir. 

C) Eritrosit sedimantasyon hızı ölçülür. 

D) Kanın basıncı ölçülür. 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi, serolojik test değildir? 

A) Hemaglütinasyon 

B) Presipitasyon 

C) Ziehl- Neelsen 

D) Aglütinasyon 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

14 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgi ve becerilerle Hemaglutinasyon inhibisyon testi 

işlemini yapabileceksiniz.  

 

 

 

 
 Veteriner kliniğinin mikrobiyoloji laboratuvarına giderek Hemaglutinasyon 

inhibisyon testi işleminde kullanılan maddeleri araştırınız.  

 Konu ile ilgili çalışmalarınızı rapor hâline getirerek sınıfta arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 

2. HEMAGLUTİNASYON İNHİBİSYON 

TESTİ 
 

İnsan ve çeşitli hayvanların eritrositleri, bazı bakteri veya viruslarla birlikte 

bulundukları zaman bir kümeleşme gösterirler ki, bu fenomene kanın aglütinasyonu 

anlamına gelen hemaglutinasyon (HA) adı verilir. Bu olgu, invitro koşullarda 

mikroorganizmalar tarafından alyuvarların direkt aglütinasyonu olduğundan da direkt 

hemaglutinasyon (direkt HA) olarak da tanımlanır. Bu reaksiyon, serumun fonksiyonu 

olmadığından bir serolojik, fenomen değildir. Buna karşın indirekt HA, serolojik bir 

reaksiyondur. 

 

Bakterilerce meydana getirilen direkt HA’da, mikroorganizmaların etrafında bulunan 

pilusların (fimbria) önemli rolleri vardır. Bu strüktürler(yapıların temeline verilen ad),  aynı 

zamanda, bakterilerin çeşitli hücrelere tutunmasında ve bağlanmasında da etkin görev 

yaptığından, mikropların kolonizasyonunda ve hastalık oluşturmalarında fonksiyonları 

vardır. Bu nedenle fimbrialar, virulens faktörleri arasında önemli bir yere sahiptirler. 

Fimbrialar bakterilerin etrafında, genellikle, peritrik olarak ve çok sayıda (100-500) lokalize 

olmuşlardır. Böyle bakterilere, enterobakteriler, streptokoklar, korinebakteriler, 

klostridiumlar vs. örnek olarak verilebilir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Bir kısım bakterilerin etrafında pilus bulunmasına karşın hemaglutinasyon 

gösterebilirler. Bu nedenle de hemaglutinasyon reaksiyonu, pilusu ortaya koymada tek 

başına bir kriter olarak düşünülmemelidir. Bazı bakterilerde de pilus formasyonuna 

rastlanmamasına karşın, yüzeylerinde bulunan özel ligandların (kimyasal moleküller) 

alyuvarların yüzeyindeki reseptörlere bağlanması sonu yine de direkt HA meydana 

gelebilmektedir.  

 

2.1. Direkt Hemaglatutinasyon ( HA ) Testi 

 

Şekil 2.1: Direkt hemaglutinasyon testi etki mekanizması 

 

Direkt HA testi, ya lâm üzerinde çabuk HA testi veya tüplerde (veya mikropleytlerde) 

yavaş HA testi olarak yapılır. Yavaş HA testi de, makro ve mikro hemaglutinasyon 

reaksiyonu tarzında uygulanabilmektedir. Son yıllarda, zaman ve ekonomi sağlaması 

bakımından mikrotestler daha fazla kullanılmaktadır. Her iki tekniğin amacı arasında biraz 

fark bulunmaktadır. Şöyle ki, çabuk HA testinde, allantoik sıvı veya doku kültürü sıvısında, 

HA veren virusun varlığının aranmasına karşın yavaş; HA testinde ise, HA veren virusun 

konsantrasyonu veya titresi hesaplanır. Bu nedenle virusun teşhisinde çabuk HA testi daha 

etkindir. 

 

 

Şekil 2.2: Yavaş HA testi ve değerlendirilmesi 
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2.1.1. Kullanılan Araç Gereçler 
 

 Mikropleyt 

 Etüv 

 Mikropipet 

 

2.1.2. Kullanılan Kimyasal ve Çözeltiler 
 

 PBS çözeltisi 

 Antijen (virus çözeltisi) 

 Serum 

 Distile su 

 

2.1.3. Yapılışı 

 
 96 gözlü u tabanlı mikroplatenin her gözüne 0,025 ml PBS koyulur. 

 

Resim2.1: Mikroplate PBS ilave edilmesi 

 
 Pleytin 1. gözüne 0,025 ml serum ilave edilir. 

 

 

Resim2.2: Hasta serumu ilave edilmesi 
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 Serumun 2 katlı dilüsyonları 12. göze kadar doldurulur. 

 Her bir göze 4 Ha ünitesi sulandırılan virüsten 0,025 ml ilave edilir. 

 Oda sıcaklığında 30 dakika bekletilir. 

 Her bir göze hacimce %1’lik tavuk eritrositinden 0,025 ml eklenir. 

 40 dakika eritrositlerin çökmesi beklenir. 

 Kontrol gözündeki bariz bir düğme formasyonu görülünceye kadar oda 

sıcaklığında bekletilir. 

 Pleyti eğerek değerlendirmesi yapılır. 

 

2.1.4. HA'da Dikkat Edilecek Noktalar 
 

 Test oda ısısında yapılmalıdır (20-25°C). 

 Sulandırmalarda kullanılacak fizyolojik su, camdan çekilmiş distile sudan 

hazırlanmalıdır. 

 Distile suya katılan tuz (NaCl), çok iyi kalitede olmalı, fizyolojik tuzlu su, 

hemoliz veya hemaglutinasyon oluşturmamalıdır. 

 Tüp, pipet, lam ve mikropleytler çok temiz madde, deterjan, olmalıdır (zararlı 

içermemeli).  

 Alyuvarlar fizyolojik su ile 3 kez iyice yıkanmalı, hemoliz göstermemeli, 

antikor taşımamalıdır. 

 Virus sulandırılırken, pipetle fazla virus bir sonraki dilusyona aktarılmamalı, 

mümkünse her dilusyon için mikropipet başlığı veya pipet değiştirilmelidir.  

 Pipetleri, dilusyonlara çok daldırmamalı, pipetlerin dış yanlardan tüplere fazla 

virusun kaçması önlenmelidir.  

 Virus dilusyonlarına fizyolojik su ve alyuvarlar ilave edildikten sonra tüpler 

veya pleytler iyice karıştırılmalıdır.   

 Alyuvarlar hep aynı (eşit) miktarda ilave edilmelidir.   

 Virus sulandırması çok dikkatli yapılmalı, tüp veya pleytlerde eşit miktarda 

virus solüsyonu bulunmalıdır. 

 Sonuçların okunması 45-60 dakika arasında yapılmalı, fazla geç 

kalınmamalıdır. 

 Test edilecek virus suspansiyonu mümkün olduğu kadar berrak olmalı 

(embriyolu yumurtalardan allantoik sıvıya içine kan, albumin, yumurta sarısı, 

doku parçaları, vs.) karışmamalıdır.   

 HA titresini tam olarak saptamak için HA testi 2 seri tüpte yapılmalı, buna göre 

HA ünitesi kesin belirlenmelidir. 

 Yavaş HA testinde bir tane de fizyolojik su kontrolü bırakılmalıdır (bu tüpte 

hemoliz veya hemaglutinasyon görülmemeli).  

 Virus genellikle 2 katlı sulandırılır (1/2, 1/4, 1/8, 1/16 ® veya 1/5, 1/10, 1/20, 

1/40®).  

 Tam hemaglutinasyonun görüldüğü son tüp (veya pleyt çukuru) 1 HA ünitesi 

veya virusun hemaglutinasyon titresi olarak dikkate alınır. 

 Fizyolojik su yerine, pH'sı 7,2'ye ayarlanmış buffer solüsyonları da 

kullanılabilir. 
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 Virus ve alyuvar stok suspansiyonları kullanılmadan hemen önce çok iyi 

karıştırılarak homojeniteleri sağlanmalıdır.   

 

2.2. Hemaglutinasyon İnhibisyon (HI) Testi 
 

Bu test, serolojik bir özellik taşır ve kanda antikor varlığını ve antikorun miktarını 

saptamada kullanılır. Test makro ve mikro HI testi şeklinde genellikle tüplerde veya 

mikropleytlerde yapılır. 

 

Testin esası kısaca şöyledir: Hastalıktan şüpheli bireylerden alınan serumlar eğer 

virusa karşı spesifik antikor taşıyorsa bu antikorlar virusla temasla, virusun HA özelliğini 

nötralize ederek HA'ya mani olurlar. Tüplerde, dipte, yuvarlak nokta şeklinde (düğme) 

alyuvar birikintisi olur. Eğer serumda antikor yoksa virus, nötralize olmayacağından HA 

kabiliyeti korunacak ve alyuvarları dantela şeklinde kümeleştirecektir. Tüplerin dibinde 

dantela görünümü oluşacaktır. HI testi değerlendirme bakımından HA'nın tersi bir durum 

gösterir. Diğer bir deyimle, HA varsa kanda antikor yok, HA yoksa kanda antikor var 

demektir. 

 

Serumların HI titreleri de içindeki antikor miktarı ile orantılıdır. Çok fazla antikorun 

olduğu durumda serumun titresi ileri sulandırmalara kadar ulaşmasına karşın, az antikor 

varsa serumun HI titresi ilk dilusyonlarda kalabilir. 

 

2.2.1.Yapılışı 
 

HI titresi uygulama tarzı kısaca şöyledir:  

 

 

Şekil 2.3: HI testi ve değerlendirilmesi 
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 Serumlar (şüpheli) iki katlı sulandırılır (1/2,   1/4, 1/8 ®). 

 Virus 4 (veya 8) HA ünitesinde sabit tutulur, virusun HA titresi 1/64 

olduğundan ve bu dilusyonda virusun 0.25 ml.miktarında 1 HAÜ vardır. Buna 

göre, virusun 1/16 dilusyonunun 0.25 ml 4 HAÜ bulunur. Virus 1/16 

sulandırılarak her tüpe bu dilusyondan 0.25 ml ilave edilir. 

 Alyuvar süspansiyonu (%1 veya %0,5) oranında hazırlanır. 

 Önce serumlar iki katlı sulandırılarak her sulandırmadan ayrı tüplere 0,25 ml 

konur. 

  Üzerine 4 (veya 8) HA ünitesinden sabit tutulan virus sulandırmasından 0,25 

ml ilave edilir. İyice karıştırılır.  

 Oda ısısında 20 dk. bekletilir.  

 Sonra üzerine %1'lik alyuvar suspansiyonlarından 0,25 ml ilave edilerek 

karıştırılır.  

 Oda ısısında 45-60 dk. tutulur.  

 Sonuçlar yukarıda açıklandığı tarzda değerlendirilir.  Ancak, sonuçları 

değerlendirmede, inhibisyon görülen son tüpe ait serum dilusyonu, 4HA ünitesi 

ile çarpılarak serumun inhibisyon titresi bulunur. Yani inhibisyon noktası 1/64 

ise serum inhibisyon titresi  4x1/64=1/256 olarak kabul edilir. Virusun 4 (veya 

8) HA ünitesinde sabit tutmada bazı hatalar yapıldığından geri titrasyon yapmak 

ve sabit üniteyi kontrol etmek gereklidir. Geri titrasyon, teste sabit tutularak 

kullanılan virusun istenilen HA ünitesinde yani 0.25 ml’de 4 HA ünitesinde 

olup olmadığını belirler. 

 

Yukarıdakilere ilaveten HI testinde bir tüp fizyolojik su kontrolü, bir pozitif ve bir 

negatif serum kontrolleri kullanılır. 

 

HI testi, sadece infeksiyona yakalanmış bireyleri değil, aynı zamanda aşılama sonu 

oluşan bağışıklığın durumunu belirlemede de işe yarar. 

 

HI testinden yararlanılarak, insan veya hayvan topluluklarında (populasyon) 

aşılamadan sonra oluşan antikorların durumu belirlenerek bağışıklığın ne düzeyde olduğu 

saptanabilir. 

 

2.2.2. HI Testinde Dikkat Edilecek Noktalar 
 

 Test, oda ısında yapılmalı ve değerlendirilmelidir.  

 Test yapılmadan hemen önce virusun HA titresi yeniden saptanmalı ve HA 

ünitesi iyi belirlenmelidir. 

 Virus, bu yeni tireye göre 4 HI ünitesinde (veya 8 HA ünitesinde) sabit 

tutulmalı. Örneğin virusun HA titresi 1/64 ise, 4 HA ünitesi 64/4 = 1/16 eder. 

Yani, virus 1/16 sulandırıldığında bir inokulum miktarında (0.25 ml) 4 HA 

ünitesi bulunacak demektir. Virus ve alyuvar stok suspansiyonları 

kullanılmadan önce homojen olarak ve iyice karıştırılmalıdır.   

 Serum çok dikkatli olarak sulandırılmalı ve kabul edilen metoda göre iki katlı 

yapılmalıdır (1/2, 1/4, 1/8, 1/16 ®).   
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 Sonuçlar 45-60 dk. içinde okunmalıdır.   

 Negatiflik kriteri: Sonuçta, serumların pozitif veya negatif olduğuna karar 

verirken, daha önceden bir negatiflik kriteri belirlenerek bunun üstündeki 

değerleri pozitif ve altındakileri negatif olarak kabul etmek daha uygun olur. 

Hatta şüpheli serumları ortaya koyabilecek bir ara kriteri de saptanmalıdır. 

Böylece, sonuçlar negatif, şüpheli ve pozitif olarak 3 kategoride 

değerlendirilebilirler.     

 Negatiflik kriteri belirlenirken hiç bir hastalık geçirmemiş veya aşılanmamış 

bireylere ait en az 15-20 serumun titresi saptanarak karar verilir. 

 Geri titrasyon: Ne kadar dikkatli çalışılsa bile 4 HI ünitesine göre virusu 

sulandırmada (veya sabit tutmada) çok defa hata yapılmakta ve bir inokulum 

içinde 4 yerine, 4’ten az (<4) ünite isabet etmekte ve bu da HI sonuçlarını 

etkilemektedir. Bunu saptamak için 4 HA ünitesinde (1/16) sabit tutulan stok 

virus suspansiyonu bu defa 1/16’dan başlamak üzere, ayrı bir seri tüpte (veya 

pleytte) 1/16, 1/32, 1/64, 1/128'e kadar devam eden bir HA titresi belirlenmesi 

yapılır. Eğer hemaglutinasyon 1/16 (+) 1/32 (+) ve 1/64 (+)'e kadar pozitif ise, o 

zaman HI titresinde kullanılan 4 HA ünitesi de doğru olur. Eğer titre 1/32 de 

kalmışsa, o zaman stok virus suspansiyonu bir inokulumunda da yani 0,25 ml 

de 4 HA ünitesi yerine 2 HA ünitesi bulunmaktadır. Sonuçların 

değerlendirilmesi 2 HA ünitesine göre yapılır. 

 Böyle durumlarla karşılaşmamak için HI testinden hemen önce HA titresini iyi 

tayin etmeli ve sabit tutulacak virus dilusyonunu da çok dikkatli hazırlamalıdır. 

 Kontroller: Denemede birer tüp (pleyt çukuru) olmak üzere fizyolojik su, 

negatif ve pozitif serum kontrolleri konur.   

 Bazı hastalıklarda HI testi uygulanırken serumlar pariodat ile muamele edilir.   

 Sulandırmaların kesin-doğru olmaması ve serumlar sulandırılırken sonraki 

tüplere fazla antikor transferlerinin olması önemli yanlışlıklar meydana getirir. 

 

2.3. İndirekt Hemaglutinasyon (İHA) Testi (Pasif Hemaglutinasyon) 
 

Serolojk bir karakter taşıyan indirekt HA reaksiyonu, bir infeksiyona karşı vücutta 

oluşan antikorların belirlenmesinde kullanılan önemli bir testtir. Bu fenomende, etkenin 

direkt HA göstermesine gerek bulunmamaktadır. Reaksiyonun kısaca mekanizması şöyledir: 

Bakterilerin etrafında bulunan protein, glikoprotein, glikolipoprotein, vs. özelliğindeki 

antijenik strüktürlerin ekstraksiyonu yapılır. Bu amaçla birçok yöntem bulunmaktadır. 

Araştırıcılar bunlardan birini uygun bularak kullanabilir. Testte, kullanılacak alyuvarlar önce 

tannik asitle muamele edildikten sonra antijenik substanslarla direkt temasa geçirilerek bu 

maddelerin alyuvarlarının yüzeyine adsorbe olması sağlanır. Sonra böyle hazırlanan alyuvar 

suspansiyonu, testin karakterine göre belli oranda sulandırılarak kullanılır. 
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Şekil 2.4: İndirekt HA testi 

Testin yapılışı kısaca şöyledir: 

 

 Şüpheli serumlar inaktive edildikten sonra iki katlı olarak sulandırılarak tüplere 

0.25 ml miktarında konur.   

 Bunların üzerlerine de antijenle kaplanmış alyuvar solüsyonundan ilave edilir.   

 Tüpler iyice karıştırıldıktan sonra reaksiyon oda ısısında 3-4 saat sonra gözle 

değerlendirilir. 

   

 Tüplerde HA'nın görülmesi kanda antikorların varlığını ortaya koymaktadır 

(pozitif reaksiyon).   

 Tüplerde HA yoksa,  kanda da antikor bulunmuyor demektir (negatif 

reaksiyon).   

 Testte negatif ve pozitif serum kontrolleri de kullanılır. 

 

Bu test, kullanılan hastalık türüne göre bazı modifikasyonlara sahiptir. Şöyle ki, 

kullanılan kan türü, tannik asit miktarı, mikroorganizmaların etrafındaki antijenik 

substansların türü ve elde edilmesi, alyuvarlara adsorbsiyonu, testte kullanılan miktarlar ve 

değerlendirmeler çok önemlidir ve değişik şekilde yapılabilir. Bazı indirekt HA testlerinde 

de, şüpheli serumların inaktivasyonlarının yanı sıra normal alyuvarlarla da muamele edilerek 

nonspesifik reaksiyonlar giderilir. Şüpheli serumların sulandırılmaları, bazı testlerde, 1/100 

normal tavşan serumlu fizyolojik su içinde yapılmaktadır. 

 

Bu test, araştırıcılara ve hastalığın türüne göre oldukça fazla modifiye edilmiş 

uygulamalara sahiptir. 
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UYLAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları Öneriler 

 96 gözlü u tabanlı mikroplatenin her 

gözüne 0,025 ml PBS koyunuz. 
 

 Pleytin 1. gözüne 0,025 ml serum 

koyunuz. 
 

 Serumun 2 katlı dilüsyonları 12. göze 

kadar doldurunuz. 
 

 Herbir göze 4 Ha ünitesi sulandırılan 

virüsten 0,025 ml koyunuz. 
 

 Oda sıcaklığında 30 dakika bekletiniz.  

 Her bir göze hacimce %1’lik  tavuk 

eritrositinden 0,025 ml ekleyiniz. 
 

 40 dakika eritrositlerin çökmesini 

bekletiniz. 
 

 Kontrol gözündeki bariz bir düğme 

formasyonu görülünceye kadar oda 

sıcaklığında bekletiniz. 

 

 Pleyti eğerek değerlendiriniz.  

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

EAşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 
1. (     ) Yavaş HA testinde, HA veren virusun konsantrasyonu veya titresi hesaplanır.  

 

2. (     ) HI testinden yararlanılarak, insan veya hayvan topluluklarında (populasyon) 

aşılamadan sonra oluşan antikorların durumu belirlenerek bağışıklığın ne düzeyde 

olduğu saptanabilir. 

 

3. (     ) İnfeksiyon hastalıklarında antikorlar kuluçka döneminin sonuna doğru oluşmaya 

başlar. 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 
Bu faaliyette verilen bilgi ve becerilerle Komplement fikzasyonu işlemlerini eksiksiz 

yapabileceksiniz.  

 

 

 

 
 Veteriner kliniğinin patoloji laboratuvarlarında Komplement fikzasyonu işlemlerini 

gözlemleyiniz. 

 Konu ile ilgili çalışmalarınızı rapor hâline getirerek sınıfta arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 

3. KOMPLEMENT FİKZASYONU 
 

Komplement; omurgalıların normal taze serumlarında bulunan, ısıya dirençsiz 

(56°C’de 30 dakikada inaktive olur.) antikor ile ilişkisi olmayan, uygun antijen- antikor 

kompleksine bağlanabilen ve bu yoldan sitolizise yol açabilen proteinlerden oluşan 

kompleks bir sistemdir. 

 

3.1. Komplement Fikzasyon Reaksiyonunun Mekanizması 
 

Kompleman, serumun globulin fraksiyonunda bulunur ve immun elektroforezde β 

globulin gibi hareket eder. Kompleman bir ardışık çalışan enzimler sistemidir. Yani, içinde 

birbiri ardına oluşan ya da tetiklenen enzimler vardır ve böylece birçok reaksiyon oluşur. 

Bağışıklama esnasında miktarında artma olmaması, komplemanın antikordan tamamen farklı 

olduğunu gösterir. Bu proteinler, çoğunlukla karaciğer tarafından sentezlenir ve kan 

serumunun globulin yüzdesinde %5'lik bir orana sahiptir. 

 

Kompleman, bir tek maddeden ibaret değildir. c1, c2, c3,c4 olarak gösterilen dört 

parçasının bulunduğu anlaşılmıştır. 

 

Hastalıklar sırasında değişen bazı kompleman düzeyleri (c3, c4) hastalık şiddetini 

değerlendirmede kullanılır. 

 

Komplemanın invivo olarak sitolizde, fagositozda, polimorf nükleuslu, lökositlerin 

kemotaksisinde, konglutinasyonda, immun aderenste rolü vardır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Bir antijen, kendi antikoru ile birleştikten sonra oluşan bu birleşik, ortama katılan 

kompleman ile de birleşerek onu bağlar. İşte bu serolojik deneyle ortama ilave edilen 

komplemanın izlenmesi ile elde bilinen bir antijen varken; serum ya da vücut sıvılarında ona 

uygun antikorun ya da elde bilinen antikorları içeren bağışık serumlar varken; bunlara uygun 

antijenin varlığının araştırılması mümkündür. Kompleman birleşmesi deneyinin temeli 

aşağıdaki denklemlerle özetlenebilir. 

  

 Antijen + Kompleman →Kompleman antijene bağlanmaz. 

 

 Antikor + Kompleman → Kompleman antikora bağlanmaz. 

 

 Antijen + Uygun antikor + Kompleman →Kompleman uygun antijen antikor 

birleşiğine bağlanır. 

 

Burada antijen eğer eritrosit, bakteri vb. hücrelere bağlanmış durumda ise özgül 

antikorları ile birleştikten sonra komplemanın da bağlanması ile sitoliz olacak, hücreler 

eriyecek ve bu olay gözle görülecektir. Ancak antijenler çoğu kez suda erimiş maddeler ya 

da varlıkları gözle izlenemeyen parçacıklar, örneğin virüsler olabilir. Bu durumda antijen + 

özgül antikor + kompleman karışımında kompleman, antijen + antikor birleşiğine bağlanır 

ancak göz ile hiçbir şey görülmez. İşte bu durumlarda sonucun anlaşılabilmesi için deneyin 

son aşamasında ortama koyun eritrositleri ile bunlara karşı tavşanlardan elde edilmiş anti-

serum karışımı ilave edilir. Tavşan serumu + koyun eritrositi karışımına hemolitik sistem adı 

verilir. Hemolitik sistem, antijen-antikor-kompleman arasındaki ilişkinin görsel olarak ortaya 

konulmasına yardımcı olur. Kompleman birleşmesi deneyi, diğer serolojik deneyler gibi 

bilinen antikorlarla antijenleri tanımak ve bu şekilde mikroorganizmaları idantifiye etmek ve 

bilinen antijenlerin kullanılması ile hasta serumlarında belirli antikorları ortaya çıkararak 

hastalık tanısı koymak amaçları ile kullanılır. 

 

Kompleman bağlayan antikorların (IgG ve IgM) ortaya çıkarılmasında örneğin; kist 

hidatik tanısında kullanılan weinberg, sifiliz tanısında kullanılan kolmer gibi kompleman 

birleşmesi deneyleri günümüzde manuel olarak pek çalışılmamakta olup otoanalizörde C3 ve 

c4 analizleri rutin olarak yapılmaktadır. 

 

3.2. Komplement Fikzasyon Testi 
 

Komplemanı bağlayan antikorların (IgG ve IgM sınıfı) ortaya çıkarılmasında 

kullanılan bir serolojik deney çeşididir. Deney tüpüne antijen konur. İçine antikor aranan 

hasta serumu ve bir miktar kompleman ilave edilir. Antijen ile antikor birleşince kompleman 

bu antijen-antikor kompleksi tarafından bağlanır. 

 

Önemli not: KBD’de hasta serumunda da bulunan kompleman olaya karışmasın diye 

serum önceden 56°C’de 30 dakika tutularak inaktive edilir. Deneye dışardan ve bilinen 

miktarda taze kobay serumundan elde edilen kompleman konur. 
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Deneydeki antijen- antikor- kompleman bileşiğini (bunların bağlandığını) ortaya 

çıkarmak ve olayı görünür hâle getirmek için deney tüpüne hemolotik sistem (koyun 

eritrositi+koyun eritrositine karşı oluşturulmuş antikor) ilave edilir. Eğer deney tüpüne 

koyduğumuz antijene karşı hasta serumunda antikor varsa Ag- Ab- kompleman bileşiği 

olacağından hemolitik sisteme kompleman kalmaz ve buradaki koyun eritrositleri 

parçalanamaz. Kısaca hemoliz gözlenmez ve deney sonucu (+) pozitiftir(Ab var). 

 

Eğer hasta serumunda antikor yoksa Ag- Ab- kompleman bileşiği oluşmaz. Ortada 

serbest kalan kompleman sonradan ilave edilen hemolitik sisteme bağlanarak eritrositlerin 

hemolizine (parçalanmasına) neden olur ve deney sonucu (-) negatiftir ( Ab yok). 

 

KBD pek çok mikrobik hastalığın tanısında kullanılır. Örneğin; Brusellozis, Malleus, 

Ruam, Leptospirozis ve bazı parazit, riketsiya ve virüs hastalıkları gibi. 

 

KBD çok titizlikle yapılması gereken bir deneydir. Deneyde kullanılan tüm 

maddelerin ve kalitesinin kontrol edilmesi gerekir ( Antijen kompleman, koyun eritrositi 

antikoru gibi). Ancak KBD, sonuçlarına en çok güvenilen deneylerden biridir. (+) pozitif 

sonuç alınması infeksiyonun varlığını ve devam ettiğini gösterir. Çünkü iyileşmeden kısa 

süre sonra KBD (-) negatifleşir. 

 

Şekil 3.1: Kompleman birleşme deneyi 

 

3.2.1. Kullanılan Araç Gereçler 
 

 Spektrofotometre 

 Buzdolabı 

 İnkübatör 

 Su banyosu 

 Beher 
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 Mezür 

 Çok kanallı otomatik pipet 

 Pleyt 

 Hasta serumu 

 

3.2.2. Kullanılan Kimyasal ve Çözeltiler 

 
 Antijen (Bilinen ya da şüpheli olabilir.) 

 Antikor (Bilinen ya da şüpheli olabilir.) 

 Komplement (Taze kobay serumu)  

 Amboseptör (Tavşan kulak venasına koyun eritrositleri verilerek elde edilen 

anti-koyun eritrosit serumu) 

 Yıkanmış koyun eritrositi 

 
Testte kullanılan, koyun eritrositleri + anti- koyun eritrositleri antikorlarına hemolitik 

sistem adı verilir. Hemolitik sistem testte indikatör sistem olarak kullanılır. 

 

Titresi belirlenmiş amboseptör %2’lik koyun eritrositleri ile karıştırıldıktan sonra 

kullanılır.  

 

3.2.3. Yapılışı 

 
 Şüpheli serumdan steril bir tüpe 1 ml alınır. 

 

Resim 3.1: Tüpe hasta serumu ilave edilmesi 
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 Üzerine 1 ml bilinen virüs, 1 ml komplement ilave edilir. 

 

Resim 3.2: Tüplere antijen ilave edilmesi 

 

 Bu karışım 37°C’de 1 saat inkübasyona bırakılır. 

 İnkübasyon sonrası aynı tüpte 1 ml amboseptör ve 1 ml koyun eritrositi ilave 

edilir. 

 

Resim 3.3: Tüplere antijen ilave edilmesi 
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 Tekrar 37°C’de 1 saat inkübasyona bırakılır. 

 
Sonuç: CFT + 

 
Bilinen virusa karşı şüpheli serumda antikor varsa bunlar komplementide aralarına 

alarak birleşirler. Bu durumda komplement harcandığı için hemolotik sistem serbest kalır ve 

hemoliz meydana gelmez. 

 

CFT – 

Bilinen virüs ile şüpheli antikor spesifik değil ise birleşmeyecek ve dolayısıyla 

komplement serbest kalacaktır. Bu durumda komplement hemolitik sisteme bağlanarak 

koyun eritrositlerinin parçalanmasına ve hemolize neden olacaktır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz araç gereçlerini hazırlayınız.  

  Hemolitik sistemi hazırlamak (Koyun 

eritrositleri ile amboceptor eşit hacimde 

karıştırarak 20 dk. 37°C’de bekletiniz. 

 

 Veronal buffer ile pleyt gözlerini 

kaplayınız. 
 

 İlk üç göze antijen ilavesi yapınız.  

 Kalan on iki göze kademeli olarak 

antijeni dilüe ediniz. 
 

 Hemolitik sistem ilavesi yapınız.  

 Kompleman (kobay serumu) ilavesi 

yapınız. 
 

 Karışımı 30 dakika inkübe ediniz.  

 Sonucu spektrofotometrede okuyunuz.  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi, antijen-antikor-kompleman arasındaki ilişkinin görsel olarak 

ortaya konulmasına yardımcı olur? 

A) Hemolitik sistem 

B) Tavşan serumu 

C) Koyun eritrositi 

D) Bağışık serum 

 

2. Kompleman birleşmesi deneylerinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? 

A) Hemolizin 

B) Antijen 

C) Kompleman 

D) Plazma s 
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
1. Serolojik testlerle aşağıdakilerden hangisi, ölçülür veya gösterilir? 

A) İnfeksiyon etkenine karşı oluşan özgül antikorları gösterir. 

B) Serumdaki hücreleri gösterir. 

C) Eritrosit sedimantasyon hızı ölçülür. 

D) Kanın basıncı ölçülür. 

 

2. Saf agar karıştırılarak hazırlanan bir jel içinde antijen-antikor birleşmesi esasına 

dayanan testler hangi grupta yer alırlar? 

A) Hemaglütinasyon 

B) Kompleman birleşme deneyi 

C) Presipitasyon 

D) Aglütinasyon 

 

3. İnfeksiyon hastalıklarının akut döneminde serumda hangi antikorlar daha yüksek 

düzeyde saptanır? 

A) IgG sınıfı antikorlar 

B) IgM sınıfı antikorlar 

C) IgD sınıfı antikorlar 

D) IgE sınıfı antikorlar 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi, treponemaların hasta serumunda oluşturduğu otoantikor olan 

reaginlerin aranmasına dayanan nonspesifik serolojik yöntemdir? 

A) Aglütinasyon 

B) Presipitasyon 

C) Kompleman birleşmesi deneyleri 

D) Fiksasyon 

 

5. Serolojik tanı deyince, esas olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi anlaşılır? 

A) Hasta kanında antikor araştırılması ile tanı anlaşılır. 

B) HIV araştırılması 

C) HBsAg araştırılması 

D) Kan grubu tayini 

 

6. Kompleman birleşmesi deneyinin temeliyle ilgili olarak aşağıdaki denklemlerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Antijen + Kompleman →Kompleman antijene bağlanmaz. 

B) Antikor + Kompleman → Kompleman antikora bağlanmaz. 

C) Antijen + Uygun antikor + Kompleman →Kompleman uygun antijen antikor 

birleşiğine bağlanır. 

D) Antijen + Kompleman+ Uygun antikor+Serum→Kompleman antijene bağlanmaz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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7. Kan serumunda çalışılan serolojik testlerle ne ölçülür veya gösterilir? 

A) Etkene karşı oluşan özgül antikor 

B) Serumdaki hücreler  

C) Eritrosit sedimantasyon hızı 

D) Kan basıncı ölçülür 

 

8. Mikrobik hastalıklarının akut dönemlerinde serumda hangi antikor sınıfı daha yüksek 

saptanır? 

A) IgG sınıfı antikorlar 

B) IgM sınıfı antikorlar 

C) IgA sınıfı antikorlar 

D) IgD sınıfı antikorlar 

E) IgE sınıfı antikorlar 

 

9. Aşağıda bazı serolojik test örnekleri verilmiştir. Bunlardan hangisi boyama 

yöntemidir?  

A) Gram 

B) Presipitasyon 

C) Lateks lam aglütinasyon 

D) Kompleman birleşme deneyi 

 

10. Brusellozis tanısında kullanılan deneyler hangileridir?  
A) Rose- bengal ve Wright 

B) Gruber- widal 

C) Weil- felix 

D) Lateks lam aglütinasyonu 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ – 1 CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 D 

3 C 

4 A 

5 C 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ - 2 CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ - 3 CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 D 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 B 

4 C 

5 A 

6 D 

7 A 

8 B 

9 A 

10 A 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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