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Giriş
• Tetanoz aşı ile önlenebilen hastalık,
• Korunma düzeyleri;

• 0,1 IU/mL ve üzeri koruyucu,
• 0,01-0,1 IU/mL kısmen koruyucu,
• 0,01 IU/mL ve altı koruyucu olmayan
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• 0,01 IU/mL ve altı koruyucu olmayan



Amaç

• Önceden geliştirilen ELISA testimiz ile <=1.0 IU/ml antikor
düzeylerinin doğrulanması için,

• Biotin-avidin ELISA testi geliştirmek,
• Altın standart test fare nötralizasyon testi ile karşılaştırmak,
• Testin güvenilir olması halinde düşük düzey antikorları yakalamak

için kullanmaktır.
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Materyal-metod
Fare nötralizasyon testi ile

önceden test edilen 54
serum

<=0.01 IU/ml,
0.01-0.1 IU/ml,
0.1-1 IU/ml,
>=1 IU/ml,
aralıklarından seçilmiştir.

<=0.01 IU/ml,
0.01-0.1 IU/ml,
0.1-1 IU/ml,
>=1 IU/ml,
aralıklarından seçilmiştir.
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Biotin-avidin ELISA Basamakları
• Toksinin (tetanus toxoid purified, Statens

Serum Institut) biotin (Sigma, Germany) ile
bağlanması,

• Mikroplakların (Greiner, 655001,
Frickenhausen, Germany) antijen ile
kaplanması (tetanus toxoid purified,
Statens Serum Institut),

• Toksinin (tetanus toxoid purified, Statens
Serum Institut) biotin (Sigma, Germany) ile
bağlanması,

• Mikroplakların (Greiner, 655001,
Frickenhausen, Germany) antijen ile
kaplanması (tetanus toxoid purified,
Statens Serum Institut),



Biotin-avidin ELISA Basamakları
• Referans serum (Anti tetanus

immunoglobulin human 120 IU/ampoule,
NIBSC),

• Serum örneklerinin çift kat artan
dilusyonlarının yapılması,

• Serum dilüsyonlarının antijenle
kaplanmış mikroplağa aktarılması,

• Referans serum (Anti tetanus
immunoglobulin human 120 IU/ampoule,
NIBSC),

• Serum örneklerinin çift kat artan
dilusyonlarının yapılması,



Biotin-avidin ELISA Basamakları
• Konjugat, (Streptavidin biotinylated horseradish peroxidase complex,

Amersham,UK)

• Substrat, (TMB, Sigma, USA)

• Reaksiyonun durdurulması (H2SO4 uygulanması)
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• Reaksiyonun durdurulması (H2SO4 uygulanması)



Biotin-avidin ELISA Basamakları
• 405 / 630nm’de okumanın

yapılması



Biotin-avidin ELISA Basamakları
• Sonuçlar “paralel line assay” yazılım

programı ile değerlendirilerek, IU/ml
olarak ifade edilmiştir.

• Test sonuçları arasındaki
korelasyon SPSS (Windows,
versiyon 17.00) istatistik programı
kullanılarak değerlendirilmiştir.
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Bulgular



Bulgular



Bulgular

 Minimum saptama limiti; 0.01 IU/ml
 Tekrarlanabilirlik; %95.7
 Minimum saptama limiti; 0.01 IU/ml
 Tekrarlanabilirlik; %95.7



Sonuç

• Önceden geliştirilen ELISA testinin tarama testi olarak
kullanılması,

• 1 IU/ml ve altındaki antikor seviyelerinin biotin-avidin
ELISA testi ile doğrulanması, sonuçların güvenilirliğini
sağlamaktadır.

• 0,1 IU/mL ve üzeri koruyucu,
• 0,01-0,1 IU/mL kısmen koruyucu,
• 0,01 IU/mL ve altı koruyucu olmayan
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ELISA testi ile doğrulanması, sonuçların güvenilirliğini
sağlamaktadır.

• 0,1 IU/mL ve üzeri koruyucu,
• 0,01-0,1 IU/mL kısmen koruyucu,
• 0,01 IU/mL ve altı koruyucu olmayan



Teşekkürler…


