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Özet: Toxocariasis, genellikle Toxocara canis, daha az s›kl›kla Toxocara cati infektif yumurtalar›n›n esas konakç› olmayan insanlarca
a¤›z yoluyla al›nmas›yla ortaya ç›kan bir hastal›kt›r.
Çal›flmada T. canis infektif yumurtalar›yla deneysel infekte edilen farelerden, farkl› günlerde elde edilen serum örnekleriyle IFAT ve
ELISA çal›fl›lm›flt›r. Deney grubunda 15. ve daha ileri günlere ait serum örnekleri dikkate al›nd›¤›nda, eriflkin ve larval kesit
antijenleriyle yap›lan IFA testinde s›ras›yla % 70 ve % 73,3, TES-ELISA ile % 96,7 oran›nda seropozitiflik bulunmufltur. Kontrol
grubunda eriflkin ve larval kesit antijenleriyle yap›lan IFA testiyle s›ras›yla % 81,4 ve % 85,1, T. canis Ekskretuar/Sekretuar-ELISA
(TES-ELISA) ile % 98,1 oran›nda seronegatiflik tespit edilmifltir. Gerek kontrol grubundaki seronegatifli¤i, gerekse deney
grubundaki seropozitifli¤i belirleyebilme oranlar› de¤erlendirildi¤inde, ELISA’n›n IFA testinden daha de¤erli oldu¤u gözlenmifl,
istatistiksel olarak da iki test sonuçlar› aras›nda anlaml› farkl›l›k tespit edilmifltir (P < 0,05).
Anahtar Sözcükler: Toxocara canis, IFAT, ELISA, fare

Comparison of IFAT and ELISA Results in Mice Experimentally
Infected with Toxocara canis
Abstract: Toxocariasis is a disease which indicates a wide symptomatic spectrum and occurs usually by the ingestion of infective
Toxocara canis (rarely Toxocara cati) eggs by humans as a paratenic host.
In this study, the sera samples of experimentally infected mice were evaluated on different days by IFAT and ELISA. Regarding the
sera samples obtained on the 15th and following days of the study, the groups seropositivity in IFAT by adult and larval sectional
antigens and in TES-ELISA were 70, 73.3 and 96.7%, respectively. In the control group, seronegativity in IFAT by adult and larval
sectional antigens, and in T. canis Excretuar/Secretuar-ELISA, was 81.4, 85.1 and 98.1%, respectively. When comparing the
detection of seronegativity in the control group and seropositivity in the study group, ELISA was found to be more reliable than IFAT
and there was a statistically significant difference between these two tests (P < 0.05).
Key Words: Toxocara canis, IFAT, ELISA, mice

Girifl
Toxocariasis,
özellikle
çocuklarda
görülen
hipereozinofili, hepatomegali, atefl, geçici pulmoner
infiltrasyon ve hipergammaglobulinemi ile karakterize bir
hastal›kt›r. Toxocara canis’in Visceral Larva Migrans’›n
(VLM) en önemli etkenlerinden biri olmas› nedeni ile
toxocariasis ismi VLM ile özdeflleflmektedir (1-4).

Toxocara canis gerçekte bir köpek ascaridi olup, daha
az s›kl›kta da olsa kedilerde de bulundu¤u bildirilmektedir
(5-7). Toxocariasis’in, kesin konak olmayan insanlar
taraf›ndan infektif T. canis yumurtalar›n›n sindirim
yoluyla al›nmas›yla bafllad›¤›, yumurtadan ç›kan larvalar›n
genel dolafl›ma kat›larak göç ettikleri, dokularda uzun
süre canl› kalabildikleri ve bu dokularda hasar meydana
getirdikleri belirtilmektedir (1,4).

* Bu çal›flma Gülhane Askeri T›p Akademisi AR-GE Merkez Baflkanl›¤›’n›n 97/2 no.’lu projesi olarak kabul edilmifltir.
11. Ulusal Parazitoloji Kongresi’nde (Sivas) sözlü bildiri olarak yay›nlanm›flt›r.
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Toxocariasis’in serolojik tan›s›nda ELISA yönteminin
oldukça duyarl› ve özgül oldu¤u bildirilmektedir (8,9).
Di¤er helmint hastal›klar›na ba¤l› olarak görülebilen
çapraz reaksiyonlar›n Western blotting yöntemiyle
elenebildi¤i vurgulanmaktad›r (10).
Beyaz farelerin toxocariasis için paratenik arakonak
olma özelli¤i, söz konusu hastal›kta ortaya ç›kan bulgular
ve kan›n biyokimyasal tablosu ile insan toxocariasis’inin
de¤erlendirilmesinde iyi bir deneysel model oldu¤u
bildirilmektedir (11,12). Ayr›ca deneysel olarak
gelifltirilen infeksiyon sayesinde çok say›da toxocariasis’li
pozitif grup elde etme olas›l›¤› bulunmaktad›r. Bu
nedenlerden dolay› toxocariasis’in tan›s›na yönelik, otopsi
ile toplanan olgun T. canis’lerden toplanan yumurtalar›n
infektif hale getirilmesinden sonra farelere verilerek
oluflturulan deneysel infeksiyondan sonra (otopsi ile de
do¤rulayarak) IFAT ve ELISA sonuçlar›n›n karfl›laflt›r›Imas›
amaçlanm›flt›r. Ayn› zamanda günümüzde toxocariasis’in
serolojik tan›s›nda önemi vurgulanan T. canis larval
ekskretuvar/sekretuvar (ES) antijenleri ile ELISA testinin,
ülkemize ait T. canis antijenleri ile standardize edilmesi
hedeflenmifltir.

Materyal ve Metot
Keçiören Belediyesi itlaf ekiplerince itlaf edilen sokak
köpeklerin ba¤›rsaklar›ndan temin edilen difli T. canis’lerin
uteruslar›ndan toplanan yumurtalar›n, % 6 sodyum
hipoklorit ile 20 dk süreyle kabuklar› inceltildikten sonra
5 dk süreyle 1000 g’de % 0,85’lik fizyolojik tuzlu suyla
5-6 kez santrifüj edilerek y›kanm›flt›r. Embriyonizasyon
26 °C’lik etüvde 4 hafta süreyle, içerisinde % 0,5 formol
bulunan petri kaplar›nda gerçeklefltirilmifltir (13,14).
Yumurtalar içerisinde larva gelifltikten sonra tekrar
y›kanm›fl ve içerisinde 100 U/ml penicillin, 250 µg/ml
streptomycin ve 50 µg/ml amphoterisin B içeren 20 ml
Modifiye Eagle MEM (Sigma, Katalog No: M 4655)
besiyeri bulunan steril bir erlenmayer içerisine al›nm›flt›r.
Süspansiyon bir gece magnetik kar›flt›r›c›da kar›flt›r›larak
larvalar›n yumurtalardan ç›kmalar› sa¤lanm›flt›r (15).
Oaks ve Kayes’in (16) yöntemine göre larvalar toplanm›fl
ve modifiye Eagle MEM kültür ortam› bulunan 25 cm2’lik
flasklara 5000 larva/ml olacak flekilde aktar›larak % 95
nem ve % 5 CO2 içeren 37 °C’lik etüve kald›r›lm›flt›r.
Flasklardaki supernatant her hafta steril flartlarda
al›narak yerine yukar›da sözü edilen besiyeri ve katk›
maddeleri eklenmifltir.
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Sekiz hafta süre ile toplanan supernatantlar›n selüloz
membran (Sigma, Katalog No: 0-9527) ile diyalizinden
sonra 20.000 g’de 20 dk süreyle santrifüj edilmifl protein
miktar› belirlenmifltir (17). ELISA’n›n uygulamas›na
geçilmeden önce yap›lan checkerboard titrasyonunda
uygun ES antijen miktar› 12,5 µg/ml, serum dilüsyon
oran› 1:100, konjugat (Anti-mouse IgG Peroxidase
Conjugate, Sigma A 4416) dilüsyonu ise 1:1000 olarak
belirlenmifltir. ELISA testinde antijen kaplama ifllemi +4
°C’de bir gece inkübasyon ile, bloking ifllemi % 2 Bovine
Serum Albumin (BSA) ile oda s›cakl›¤›nda 10 dk, serum ve
konjugat inkübasyonlar› 37 °C’de 1 saat, substrat (OPD
fast, Sigma, P9187) inkubasyonu ise 30 dk süre ile
gerçeklefltirilmifltir. Absorbans de¤erleri 450 nm’de
al›nm›flt›r. Eflik de¤eri (0,337) ortalama negatif
absorbans de¤erine 2 Standart Sapma (SD) de¤eri
eklenmek suretiyle belirlenmifltir (9,12,13,18).
Immün Floresan Antikor testinde kullan›lacak antijen
preparatlar›, eriflkin ve larvalar›n kryostat ile 8 mm
kal›nl›¤›nda kesildikten sonra lamlara yap›flt›r›l›p aseton ile
10 dk süreyle fikse edilerek haz›rlanm›flt›r. IFA testinde
1:10-1:1280 serum dilusyonu ile çal›fl›lm›fl, uygun
konjugat (Anti-mouse IgG, whole molecule, FITC
Conjugate, Sigma, F-0257) dilüsyonu 1:40 olarak
belirlenmifltir. Serum ve konjugat basamaklar›nda 37
°C’de 30 dk süreyle inkübasyon uygulanm›flt›r. Pozitiflik,
yeflil fluoresan ›fl›man›n kuvvetine göre bir pozitif ile üç
pozitif, flüpheli preparatlar (+), k›rm›z› ›fl›ma görülen
preparatlar negatif olarak de¤erlendirilmifltir (19-21).
Çal›flmada deney hayvan› olarak Gülhane Askeri T›p
Akademisi Deney Hayvanlar› Bölümü’nden temin edilen,
4-6 haftal›k 108 adet erkek beyaz fareler (Balb/c)
kullan›lm›flt›r. Deney grubundaki dokuz ayr› grupta
toplam 54 adet fareye oral olarak (küt uçlu e¤ri kanüllü
enjektör kullan›larak) içerisinde yaklafl›k 1000 infekte
yumurta bulunan 0,5 ml fizyolojik tuzlu su verilirken,
kontrol grubundaki ayn› say›daki fareye yaln›zca 0,5 ml
fizyolojik tuzlu su verilmifltir (14).
Deneysel infeksiyondan sonraki 1., 4., 7., 10., 15.,
25., 40., 60. ve 90. günlerde farelerin kalplerinden
yaklafl›k 1 ml kan al›narak serumlar› ayr›lm›flt›r. Ayr›ca
her farenin beyin, karaci¤er, akci¤er ve kaslar› ç›kar›larak
larval göç yönünden incelenmifltir (14). Yine her farenin
ç›kar›lan ba¤›rsak içerikleri, testlerde al›nan çapraz
reaksiyonlar› de¤erlendirmek amac›yla parazit yönünden
incelenmifl ve sonuçlar› kaydedilmifltir.

H. AYÇ‹ÇEK, M. TANYÜKSEL

‹statistiksel Analiz: IFAT ve ELISA’da elde edilen
sonuçlar›n›n karfl›laflt›r›lmas› Mann-Whitney U testine
göre yap›lm›flt›r. 0,05’den küçük “P” de¤erleri anlaml›,
0,05’den büyük “P” de¤erleri anlams›z olarak
de¤erlendirilmifltir (22).

Bulgular
IFA testinde kontrol grubunda dokuz ayr› grupta
bulunan toplam 54 adet fare serumundan eriflkin kesit
antijenleriyle 10 adet, larval kesit antijenleriyle sekiz adet
seropozitiflik al›nm›flt›r. Yine kontrol grubundaki fare
serumlar›n›n eriflkin kesit antijenleriyle 44’ünün, larval
kesit antijenleriyle 46’s›n›n seronegatif sonuç verdi¤i
tespit edilmifltir.
Gerek eriflkin, gerekse larval kesit antijenleriyle
yap›lan IFA testinde al›nan sonuçlar karfl›laflt›r›ld›¤›nda
Mann-Whitney U testine göre yap›lan istatistiksel
analizinde anlaml› bir farkl›l›k görülmemifltir (P > 0,05).
Gruplardaki toplam 108 adet farenin 100 tanesinin
Syphacia spp, Aspicularis tetraptera, Hymenolepis nana ve

H. diminuta gibi helmint türlerinden biri veya birkaç› ile
do¤al infekte oldu¤u tespit edilmifltir. IFA testinde kontrol
grubundaki seropozitif reaksiyon veren serumlar›n bir
veya birden fazla helmint türü ile infekte olan farelere ait
serumlar oldu¤u görülmüfltür.
IFA testinde seronegatif sonuçlar de¤erlendirildi¤inde,
1/10 dilüsyonda flüpheli reaksiyonlar al›nsa bile dilüsyon
oran› 1/20’ye ç›kt›¤›nda seronegatifli¤e dönüfltü¤ü
görülmüfltür. Larval kesit antijenleriyle seropozitifli¤in
görüldü¤ü son dilüsyon basama¤› (anlaml› suland›r›m)
1/160 iken, ayn› serumun eriflkin kesit antijenleriyle
yap›lan çal›flmas›nda bu oran›n 1/80 oldu¤u belirlenmifltir.
ELISA ve IFA testlerinde kontrol ve deney gruplar›nda
elde edilen seropozitiflik ve seronegatiflik oranlar› Tablo
1’de sunulmufltur.
ELISA’da deney grubuna ait fare serumlar›ndan al›nan
absorbanslar de¤erlendirildi¤inde, 15. güne ait
serumlardan eflik de¤erinin (0,337) yaklafl›k iki kat›, 25.
günden itibaren ise yaklafl›k üç kat› düzeyinde absorbans
de¤erleri al›nm›flt›r. En yüksek absorbans de¤erleri ise
90. güne ait fare serumlar›ndan elde edilmifltir (fiekil 1).

Tablo 1. IFAT ve ELISA ile kontrol ve deney gruplar›nda belirlenen seropozitiflik ve seronegatiflik say›/oranlar›.
Test

Kontrol farelerine ait serumlar

Deney* farelerine ait serumlar

Negatif (% )

Pozitif (% )

Toplam (% )

Negatif (% )

Pozitif (% )

Toplam (% )

IFAT Eriflkin Ag

44 – (81,4)

10 – (18,6)

54 – (100)

9 – (30)

21 – (70)

30 – (100)

IFAT Larval Ag

46 – (85,1)

8 – (14,9)

54 – (100)

8 – (26,7)

22 – (73,3)

30 – (100)

TES-ELISA

53 – (98,1)

1 – (1,9)

54 – (100)

1 – (3,3)

29 – (96,7)

30 – (100)

*: 15., 25., 40., 60. ve 90. günlere ait serumlar
1,8

ABSORBANS DE⁄ER‹ (450 nm)

1,6
1,4
1,2
1

Deney
Kontrol

0,8
0,6
0,4
Efi‹K DEDER: 0.337
0,2
0
1

4

7

10
15
25
40
‹NFEKS‹YON SONRASI GÜNLER

60

90

fiekil 1. Deney ve kontrol gruplar›ndaki farelere ait farkl› günlerde al›nan serumlardan ELISA ile elde edilen absorbans de¤erleri.
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Dolay›s›yla 15. günden itibaren seropozitifli¤in kesin
olarak al›nabilece¤i tespit edilmifltir. ELISA testinde deney
grubundaki toplam 30 adet fare serumunun sekizinden
seronegatiflik al›n›rken, kontrol grubundaki toplam 54
adet fare serumunun sadece birinde seropozitiflik
al›nm›flt›r.
Toxocariasis’in serolojik tan›s› için günümüzde larval
ES antijenleri ile uygulanan ELISA ve IFA testlerinin
duyarl›l›k, özgüllük, pozitif ve negatif prediktif
de¤erlerleri Tablo 2’de sunulmufltur. Buna göre eriflkin
kesit antijenlerle uygulanan IFA testinde duyarl›l›k,
özgüllük, pozitif ve negatif prediktif de¤erler s›ras›yla; %
70, % 81, % 67 ve % 83 olarak, larval kesit antijenlerle
uygulanan IFA testinde; % 73, % 85, % 85 ve % 85
olarak tespit edilmifltir. TES-ELISA’da ise ayn› de¤erler
s›ras›yla; % 96, % 98, % 96 ve % 98 olarak
belirlenmifltir.
Pozitiflik oran›:
(Duyarl›l›k)

Toplam pozitif serum say›s›
x 100
Test edilen toplam serum say›s›

Negatiflik oran›:
(Özgüllük)

Toplam negatif serum say›s›
x 100
Test edilen toplam serum say›s›

Pozitif Prediktif
De¤er:
(PPD)

Deney grubundaki toplam
pozitif serum say›s›
x 100
Deney ve kontrol grubundaki
toplam pozitif serum say›s›

Deney grubundaki toplam
Negatif Prediktif negatif serum say›s›
De¤er:
(NPD)
Deney ve kontrol grubundaki
toplam negatif serum say›s›

x 100

Deney grubunun 1., 4., 7. ve 10. günlerinde IFA
testinde eriflkin ve larval kesit antijenleriyle ayn› sonuçlar
(17 seronegatif, 7 seropozitif) elde edilmifltir. ELISA’da
ise ayn› günlerde 20 seronegatif, 4 seropozitif sonuç
al›nm›flt›r. Üç test sonuçlar›n›n birbirleri ile
karfl›laflt›r›lmas›nda, Mann-Whitney U testine göre yap›lan
istatistiksel analizinde anlaml› bir farkl›l›k bulunmam›flt›r
(P > 0,05). Deney grubunda 15. ve daha ileri günlere ait
IFA (eriflkin ve larval kesit Ag) ve ELISA sonuçlar› s›ras›yla
9, 8 ve 1 seronegatif, 21, 22 ve 29 seropozitif olarak
bulunmufltur. Bu test sonuçlar› aras›nda ise istatistiksel
olarak anlaml› farkl›l›k tespit edilmifltir (P < 0,05).
Tart›flma
Günümüze kadar çeflitli araflt›rmalarda toxocariasis
olgular›n›n tan›s›nda parazitin çeflitli formlar›ndan
haz›rlanan antijenler kullan›larak birçok serolojik
teknikler (IFAT, IHAT, counter-immunoelectrophoresis,
ELISA vs.) uygulanm›flt›r (8,10,19-21,23-25).
Toxocariasis’in serolojik tan›s› amac›yla ELISA ve IFA
testi uygulanan deneysel nitelikteki çal›flmalara s›n›rl›
say›da rastlanm›flt›r (11-13,18-21). Annen ve ark. (19),
T. canis ile deneysel infekte farelerde larva ve infektif
yumurta antijenlerini kullanarak, spesifik IgG yan›t›n›
inceledikleri IFAT çal›flmas›nda, 1/20-1/640 aras›ndaki
dilüsyonlarda larval antijenlerin yumurta antijenlerine
göre
daha
yüksek
seropozitiflik
verdiklerini
bildirmifllerdir. Çal›flmam›zda farelerle gerçeklefltirilen
benzer deneysel modelde, Annen ve ark.’n›n (19)
sonuçlar›yla uyumlu olarak IFA testinde, 1/10-1/640
aras›ndaki dilüsyonlarda larval antijenlerin, eriflkin
antijenlere göre daha yüksek seropozitiflik verdikleri
tespit edilmifltir. IFA testinde kontrol grubunda görülen
seropozitifliklerin, farelerde bulunan di¤er helmint
türlerinden kaynaklanm›fl olabilece¤i düflünülmektedir.
Nitekim, Annen ve ark. (19) negatif kontrollerde, Ascaris
suum ile infekte farelerde çapraz reaksiyonlar›n
görülebilece¤ini bildirmektedirler.

Tablo 2. IFAT ve ELISA testlerinde belirlenen duyarl›l›k, özgüllük, pozitif-negatif prediktif de¤erler.
Test

Duyarl›l›k (%)

Özgüllük (%)

PPD* (%)

NPDψ (%)

IFAT (Eriflkin Ag)
IFAT (Larval Ag)
TES-ELISA

70
73,3
96

81,4
85,1
98

67,7
73,3
96,6

83
85,1
98,1

*: Pozitif Prediktif De¤er
ψ: Negatif Prediktif De¤er

882

H. AYÇ‹ÇEK, M. TANYÜKSEL

Baufine-Ducrocq ve ark. (20), T. canis’in embriyonlu
yumurta kesitlerini antijen olarak kullanarak IFA ve
presipitasyon testlerini uygulam›fllar ve infeksiyondan 15
gün sonra 1/40-1/80 dilüsyonlarda seropozitif olan
titrenin, 30 gün sonra 1/160-1/320’ye ç›kt›¤›n› tespit
ederek, IFA testinin presipitasyon testinden daha duyarl›
ve kullan›fll› oldu¤unu bildirmifllerdir.

günlerde eriflkin ve larval IFA testleri ile s›ras›yla % 70 ve
% 73 oran›nda duyarl›l›k elde edilmesi, IFA testlerinin
hasta grubundaki seropozitifleri belirleyebilme
yetene¤inin zay›f oldu¤unu ortaya ç›karmaktad›r. Deney
grubunda % 26,7-30 oran›nda yalanc› seronegatiflik
belirlenmesi de IFA testlerinin sonuçlar›n›n güvenilirli¤ini
azaltmaktad›r.

Safar ve ark. (26)’n›n, T. canis’in eriflkin kesit ve
larval› yumurta antijenlerini kullanarak VLM flüpheli
kiflilerde gerçeklefltirdikleri IFA testi çal›flmas›nda
embriyonlu yumurtalarla % 52, eriflkin kesit antijenleriyle
% 48 oran›nda seropozitiflik tespit edilmifltir. Yapm›fl
oldu¤umuz çal›flmada, eriflkin kesit antijenleriyle % 70,
larval antijenlerle ise % 73 oran›nda seropozitiflik elde
edilmifltir. Buradaki farkl›l›¤›n çal›flmalarda kullan›lan
örneklerin farkl›l›¤›ndan ve IFA testinin subjektif
özelli¤inden kaynaklanabilece¤i düflünülmektedir.

Speiser ve Gottstein (8), insanda paraziter
hastal›klar›n tan›s›nda kullan›lan serolojik yöntemlerde
standardizasyonun önemli oldu¤unu, iki farkl›
laboratuvarda haz›rlanan ES antijenleri ile ELISA
yönteminde benzer sonuçlar al›nd›¤›n›, ES antijeninin
insan toxocariasis’i tan›s›nda standardize edilebilecek bir
antijen oldu¤unu bildirmifllerdir. Benzer flekilde söz
konusu antijenin kullan›ld›¤› çal›flmam›zda da ELISA
testiyle baflar›l› sonuçlar elde edilebilece¤i ortaya
konulmufltur.

Sar›mehmeto¤lu (27), eriflkin T. canis antijenleriyle
gerçeklefltirdi¤i IFA testinde deney grubunda 14. günden
itibaren görülmeye bafllanan seropozitifli¤in 1/128’e
kadar olan dilüsyonlarda elde edildi¤ini ve 18-42.
günlerde pik yapt›¤›n› bildirmifltir. Çal›flmam›zda IFA testi
ile deney grubunda 1/160’a kadar olan dilüsyonlarda
seropozitiflik görülmüfl, benzer flekilde 15. günden
itibaren seropozitifli¤in belirginleflmeye baflland›¤› ve 40.
günde pik yapt›¤› tespit edilmifltir.

Magnaval ve ark. (10), toxocariasis’li kiflilerde
hastal›¤›n serolojik tan›s›nda T. canis larval-ES antijeni ile
uygulanan ELISA testinin kesin önemini vurgulam›fl, ancak
insanlardaki di¤er helmint hastal›klar›n›n varl›¤›nda
özgüllü¤ünün yetersiz kald›¤›n› bildirmifllerdir. TES-ELISA
testinin düflük maliyetli, kolay, kullan›fll› ve tan›da ilk
basamakta kullan›lmas› gereken test oldu¤unu; ancak,
pozitif veya eflik de¤ere yak›n sonuçlar›n Western blotting
yöntemi ile do¤rulanmas› gerekti¤ini belirtmifllerdir.

Çal›flmada uygulanan testlerin duyarl›l›k, özgüllük ve
prediktif de¤erlerleri incelendi¤inde (Tablo 2), TES-ELISA
sonuçlar›n›n larval ve eriflkin kesit antijenleriyle uygulanan
IFA testlerinden üstün oldu¤u dikkati çekmektedir. Ayr›ca
Tablo 1’den anlafl›laca¤› üzere deney grubunda yap›lan
taramada larval kesitlerle % 26,7, eriflkin kesitlerle % 30
gibi yüksek oranda yalanc› seronegatiflik tespit edilmifltir
ki, bu oranlar TES-ELISA sonucu (% 3,3) ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda oldukça yüksek bir yalanc›
seronegatiflik oran›d›r. Baflka bir ifade ile IFA testi ile
yap›lacak bir serolojik taramada sonuç seronegatif ç›karsa
ELISA testini de eklemeye ihtiyaç duyulaca¤› söylenebilir.
Ayr›ca IFA testlerinde negatif prediktif de¤erlerin düflük
oranda olmas› bu testin iyi bir tarama testi olamayaca¤›n›
göstermektedir.

ELISA’n›n IFA testine göre üstünlü¤ünde ELISA’da
oldukça spesifik özellik gösterdi¤i bildirilen larval ES
antijenlerinin kullan›lmas›, IFA testinde parazitin eriflkin
formuna ait total antijenik yap›lar›n kullan›lmas› ve testin
subjektif özellikte bir test olmas› gibi faktörlerin önemli
rolü oldu¤u düflünülmektedir. IFA testinin uygulama
zorlu¤u, subjektif olmas›, kesit antijenlerini saklama
zorlu¤u ve ekonomik dezavantajlar› düflünülecek olursa
günümüzde tan› için ELISA ile birlikte kullan›lmas›n›n fazla
yararl› olamayaca¤› söylenebilir.

Deney grubunun 1., 4., 7. ve 10. günlerinde ELISA ve
IFA test sonuçlar› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir
farkl›l›k bulunmazken (P > 0,05), deney grubunda 15. ve
daha ileri günlerindeki anlaml› farkl›l›k tespit edilmifltir (P
< 0,05). Antikor yan›t›n›n ortaya ç›kt›¤› 15. ve daha ileri

Toxocara canis larval ES antijenleriyle uygulad›¤›m›z
ELISA sonuçlar›n›n, bu konuda yurt d›fl›nda yap›lm›fl
çal›flmalar› destekleyici özellikte oldu¤u görülmektedir
(12,13). Çal›flmam›z T. canis yumurtalar›yla infekte
edilen beyaz farelerde sokak köpeklerinden toplanan T.
canis’lerden elde etti¤imiz larval-ES antijeninin
kullan›ld›¤›, ELISA yöntemiyle toxocariasisin serolojik
tan›s› konusunda deneysel nitelikte olan ilk çal›flmad›r.
Gerek kontrol grubundaki seronegatifli¤i belirleyebilme,
gerekse deney grubundaki seropozitifli¤i belirleyebilme
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oranlar› de¤erlendirildi¤inde, ELISA sonuçlar›n›n IFA testi
sonuçlar›ndan daha de¤erli oldu¤u ortaya konulmufltur.
Ancak çapraz reaksiyonlar› en aza indirecek ve al›nan
sonuçlar› do¤rulayacak test ya da yöntemleri
gerçeklefltirmenin zorunlu oldu¤unun unutulmamas›
gerekmektedir.
Sonuç olarak yapt›¤›m›z çal›flma do¤rultusunda
deneysel infekte farelerde ELISA ve IFA testini

karfl›laflt›r›p standardize ederek insan toxocariasis
serolojik tan›s› için alt yap› oluflturulmaya çal›fl›lm›flt›r. Bu
sayede ülkemizdeki parazit sufllar›ndan elde edilen özgün
T. canis larval ES antijenlerini kullanman›n serolojik tan›da
duyarl›l›k-özgüllü¤ü artt›raca¤›, ayr›ca haz›rlanan ELISA
tan›
kitinin
ekonomik
avantaj
sa¤layaca¤›
düflünülmektedir.
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