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• Serolojik testler, in vitro antijen-antikor birleşmesi
reaksiyonuna dayanan yöntemlerdir.

• Enfeksiyon hastalıklarının tanısında temel kullanım alanları
– Klinik örneklerde mikrobiyal ag. tespiti (direkt tanı)
– Hasta serumunda etkene özgül ak. tespiti (indirekt tanı)
• Geçirilmekte olan/yeni geçirilen enfeksiyonun tanısı
– IgM pozitifliği
– Serokonversiyonun gösterilmesi

• İmmün durumun belirlenmesi
– Önceden geçirilmiş enf.
– Aşılanma
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Avantajlar

• Serumun kolay alınan ve taşınan örnek olması
• Kültürde üretilemeyen ya da  kompleks izolasyon işlemleri

gerektiren m.o tanısı
• Kültür ve antijen testleri için uygun örneğin alınamadığı ya

da uygun zamanın geçmiş olduğu enf.lar
• Erken dönemde (enf.sonrası 3 g) IgM’nin (+)leştiği enf.lar
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Dezavantajlar

• Reenfeksiyon/reaktivasyonlarda IgM pozitifliği
• IgM’nin akut dönemden sonra uzun süre (+) kalması
• Lokal enf.da serum ak.larının yeterince oluşmaması
• Akraba m.o. arasında çapraz rxn
• Prezon olayı
• RF varlığı
• Kan/kan ürünleri alan kişilerde pasif antikor geçişi sonucu

yalancı pozitiflikler
• İmmün kompromize hastalarda antikor yanıtının azalması

ya da var olan ak.ın kaybolması
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OLGU-1



• 62 yaşında kadın hasta
• Temmuz 2009 → Ateş ve konfüzyon şikayeti ile acil

servise başvuru
• 3-4 gün önce geçirilen grip benzeri hastalık öyküsü

(ateş, baş ağrısı, halsizlik, bulantı, yaygın kas ağrısı)
• İlk inceleme
– Ateş → 38oC
– Meningeal irritasyon bulguları +
– P/A akciğer grafisi, EEG, Beyin BT → normal
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• Öyküde seyahat, yakın zamanda geçirilmiş
operasyon, kan transfüzyonu ve immün
süpresyon durumu yok
• BOS bulguları  Lenfosit hakimiyetinde pleositoz,

hafif artmış protein düzeyi, normal glukoz düzeyi

Ön tanı?

Ampirik antibiyotik + asiklovir

Ön tanı?

Menenjit/Ensefalit



Laboratuvar sonuçları

• Kan ve BOS kültürleri  üreme yok (bakteri, mikobakteri,
mantar)

• BOS/Serum total antikor indeksi normal (0.5)
• BOS örneğinde
– Kriptokok antijeni Negatif
– M.tuberculosis PCR Negatif
– HSV PCR Negatif
– CMV  PCR Negatif
– EBV PCR Negatif
– Enterovirus PCR Negatif

• Asiklovir kesiliyor
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Serolojik Testler

• Brucella aglütinasyon testi Negatif
• Borrelia IgG ve IgM Negatif
• VDRL Negatif
• TPHA Negatif
• Kızamık IgG Pozitif
• Kızamık IgM Negatif
– Kızamık IgG BOS/serum indeksi normal (0.5)

• Kabakulak IgG Pozitif
• Kabakulak IgM Negatif
• Anti-HIV Negatif
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• Etiyolojisi belirlenemeyen meningoensefalit
tanısı ile destekleyici tedavi
• İyileşme ile taburcu



Viral menenjit/ensefalit etkenleri

Mantke, et al. Eurosurveillance, 2008



Retrospektif inceleme

• Serum ve BOS
– Sandfly Fever Virus (SFV;

Phlebovirus) konsensus
PCR
– Flavivirus konsensus PCR
– Batı Nil virusu (BNV) real-

time PCR

• Serum ve BOS
– SFV IgM ve IgG (IFA)
– Kene ensefaliti virusu IgM

ve IgG (IFA ve ELISA)
– Dengue virus IgG ve IgM

(ELISA)
– Sarı humma virusu IgG ve

IgM (IFAT)
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BNV seroloji
• ELISA ve IFA
– BOS → IgG (-), IgM (-)
– Serum → IgG (-), IgM (+)



Doğrulama - Plak redüksiyon
nötralizasyon testi (PRNT)

• Suş → BNV NY99-4132
• Hücre dizisi → Vero
• Suş → BNV NY99-4132
• Hücre dizisi → Vero

BNV’nun Vero hücre
kültüründe oluşturduğu CPE



PRNT:
A. Serum sulandırımlarının

hazırlanması
B. Virus ile serum

sulandırımlarının karıştırılması
C. PRNT plağının hazırlanması

1/20 ve 1/40 serum dilüsyonlarında plak oluşumunda
%90 azalma





BNV enfeksiyonlarının tanısı• Seroloji
– Semptomların başlangıcından itibaren 8-14 gün içinde

alınan serum örneğinde ya da 8 gün içinde alınan BOS
örneğinde özgül IgM pozitifliğinin gösterilmesi
– PNRT ile doğrulama

CDC. Epidemic/Epizootic West Nile Virus in the United States, 2003.



• PCR
– Düşük duyarlılık  viremi kısa süreli ve düşük düzeyde

(akut BNV meningoensefalitli olguların %50’sinde pozitiflik)
– BNV enf.da hastada ensefalit geliştiği dönemde virus gn.le

BOS’dan kaybolmuştur
• Görüntüleme yöntemleri
– BT  BNV veya flaviviral ensefalit tanısında değeri yok
– MR daha etkin, ancak olguların sadece %25-35’inde

patolojik bulgular saptanabilir
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http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/westnile/clinicians/clindesc.htm



Solomon T et al. BMJ 2003;326:865



Akut dönemde [semptomların başlangıcından 2-7 (ort. 4) gün içinde] alınan örneklerde:

Tardei G, et al. J Clin Microbiol 2000; 38: 2232

%24 olguda BOS’da
BNV IgG ve IgM negatif

%37 olguda serumda
BNV IgM pozitif, IgG negatif

BNV enfeksiyonlarının serolojik tanısında IgG ve
IgM antikor profilleri

%37 olguda serumda
BNV IgM pozitif, IgG negatif



BNV enfeksiyonlarında nöroinvazif hastalık gelişme
riski yaş ilerledikçe artmaktadır









Nedeni belirlenemeyen meningoensefalit
olgularında -özellikle ileri yaşlarda - etiyolojik

etken olarak BNV düşünülmelidir.

Nedeni belirlenemeyen meningoensefalit
olgularında -özellikle ileri yaşlarda - etiyolojik

etken olarak BNV düşünülmelidir.



OLGU-2



• 10 yaşında erkek hasta
• Önceden sağlıklı ve aşıları tam
• Aralık 2009’da başvuru
• Şikayetler → Yüksek ateş, baş ve boğaz ağrısı,

halsizlik ve iştahsızlık
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• Ateş → 390C
• Farengeal inflamasyon ve eksudatif tonsillit
• Posterior daha büyük olmak üzere bilateral servikal LAP
• Ön tanı → Grup A streptokokkal farenjit
• Boğaz sürüntüsü örnekleri
– Hızlı antijen testi
– Kültür

• Hızlı strep-A testi→ pozitif
• Oral amoksisilin tedavisi
• İki gün sonra kontrol
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Kontrol muayenesi ve
lab.sonuçları

• Boğaz kültürü → Normal flora
• Tedaviye rağmen şikayetlerde gerileme yok (ateş,

faringotonsillit, LAP)
• Ek olarak makülopapüler deri döküntüsü
• Sistem muayeneleri normal
• Boğaz kültürü tekrar → Normal flora
• Kan ve idrar kültürü → Üreme yok
• İdrar biyokimyası → Normal
• Akciğer ve sinüs grafisi normal
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• CRP, ESR  Normal
• Beyaz küre  12.3 x103/uL
• Periferik yayma
– Lenfositoz (%75)
– Atipik lenfosit (%15)

• Kc. enzimlerinde hafif yükseklik
– ALT → 88 U/L
– AST → 52 U/L
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Lenfositoz ve atipik lenfosit saptanan
enfeksiyonlar

• CMV
• EBV
• Toxoplasma
• Akut viral hepatit
• Rubella
• Kabakulak
• Roseola
• İlaç rxn
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Serolojik testler
• HSV → IgG (-), IgM (-)
• CMV → IgG (+), IgM (+), IgG avidite 
• Heterofil antikor (-)
• Toxoplasma → IgG (-), IgM (-)
• Kabakulak → IgG (+), IgM (+)
• Akut viral hepatit göstergeleri normal
• Kızamık → IgG (+), IgM (+)
• Rubella → IgG (+), IgM (+), IgG avidite 
• VZV → IgG (+), IgM (-)
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EBV’e özgül seroloji

• VCA IgM (+)
• VCA IgG (+)
• EBNA IgG (-)

• VCA IgM (+)
• VCA IgG (+)
• EBNA IgG (-)



Dikkat !!Dikkat !!
• Hızlı Strep A testi (yalancı pozitif)
– Duyarlılık  %68-90, Özgüllük %80-97
– Yalancı pozitiflik (%5-15)
• Yoğun S.aureus kolonizasyonu
• Oral florada S.milleri predominansı (grup A karbohidrat

ag. içerir)
• Uygulama ve değerlendirme hatası

• Özellikle çocukluk yaş grubunda EBV mononükleozisi klinik
olarak GABHS farenjitine benzediğinden hızlı strep A testi
sonuçlarına dikkatle yaklaşılmalı, mutlaka boğaz kültürü
yapılmalı ve kültür sonuçları alınıncaya kadar ampirik
antibiyotik tedavisi uygulanacaksa ampisilin veya amoksisilin
tercih edilmemelidir (Deri döküntüsü >%80)
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• Heterofil antikor/monospot testi (yalancı negatif)
– Küçük çocuklarda (<5 yaş) duyarlılık  %25-30
– Büyük çocuklarda (5-14 yaş) duyarlılık  %50
– Adölesan ve yetişkinlerde duyarlılık  %90
– Ticari monospot kitlerin duyarlılığı  %63-84

• Özgül olmayan IgM ya da otoantikor pozitiflikleri

– EBV  B hüc.nin enfeksiyonu ve BCRF1 üretimi
(vIL-10)  B hücre proliferasyonu ve poliklonal
aktivasyon

– CMV, HSV, Kızamık, Rubella, Kabakulak, ANA
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İlginiz için teşekkürler…


