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Hastalarda ve Sağ lı klı  Kirnselerde Latex Aglutinasyon 
Metodundan Faydalanarak Avustralya Antijeni Tayini 

The Use of Latex Aglutination Method in the Determination of 
Australia Antigen in Patients and Healty Subjects. 
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Homolog Serum Sar ı l ığı , Transfüzyon Sar ı lığı  veya Viral 
patitis B de denilen virütik sar ı l ık, kulukça devri 15 - 40 gün 
aras ında değ iş en enfeksiyöz hepatitise (Viral Hepatitis A) k ıyasla 
40 - 150 gün aras ında hatta bazan alt ı  aya kadar varan inkubasyon 
devri gösteren bir sar ı lık ş eklidir. 

Genellikle parenteral yollarla yap ı lan enjeksiyonlar sonucu si-
rayet eden Homolog Serum Sar ı l ığı  burun boğaz yolu ile de sirayet 
edebilmektedir. 

HASTALIK ETKEN1 

Bu gün genel olarak kabul edildi ğ ine göre hastal ığı n meydana 
gelmesine sebep olan etken 1964 y ı l ında Blumberg taraf ı ndan ke ş -
fedilmi ş  olan (Hepatitis Associated Antigen, HAA) Avustralya Anti-
jenidir. Avustralya Antijeni denilmesinin sebebi bu antijenin Blum-
berg taraf ından ilk defa Avustralyal ı  bir hastan ı n serumunda tesbit 
edilmi ş  olmas ı ndand ı r. 

Bu antijenin Viral Hepatitle s ı k ı  bir ilişkisinin bulunduğu 
1967 - 1968 y ı llar ında Bulumberg ve arkada ş ları  taraf ı ndan ortaya 
konulmuş tur. 

ANTİJEN İ N ÖZELLIKLERI 

Protein yap ı s ında bir maddedir. Ayr ı ca lipid ihtiva eder. Sudan 
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Black boyas ı  ile hafif boyan ır. Elektron mikroskobunda küçük ple-
omorfik, sferik partiküller halinde veya uzun atipik tubuler şekil-
de görülür. Sferik partiküller 20 mm, tubuler olanlar ise .  40 - 45 
mm çapındadır. Enfeksiyöz Hepatitis virusuna oranla d ış  etkenle-
re - daha dayanıklıdır. 100 derecede kaynamaya kar şı - 1 - 2 dakika 
süre ile dayan ıklıdı r. 60 derecede 30 dakika süre ile ı s ı tı ldığı nda 
inaktif hale geçer. 

ANTLIENIN YAYGINLIĞ I 

Homolog Serum Sar ı lığı nı  meydana getiren Avustralya Antije-
ni insanlar aras ında oldukça yaygın bir şekilde bulunmaktad ı r. 
Sağlıkl ı  görülen bir çok kimseler kanlar ında Avustralya Antijeni 
ta şı yabilirler. Amerika'da ve Avrupa'da ya şayan beyaz ırka mensup 
sağ lıklı  kimselerden % 0.1 - 0.5 inin kan ında Avustralya Antijeni 
bulunduğu tesbit edilmiş tir. İ talya'da bu oran genellikle %0.5 - 1 
arasında değ işmektedir. Sardunya ve Torino'da ise kan ında anti-
jen taşı yanların oran ı  çok daha yüksektir. Dr. Maycok taraf ından 
Avrupa Kan Eksperleri Alt Komitesi'ne sunulan bir raporda belir-
tildiğ ine göre gönüllü kan dönörleritiii ı . serumlar ı  üzerinde yap ılan 
incelemeler bu donörlerden : 

Avustralya'da 
Danimarka'da 
Finlandiya'da 
Isviçre'de 

bulunduğunu ortaya 

% 0.265 
NT 0.1 - 0.3 
% 0.17 
% 0.2 cinin kaniar ı nda Avustralya Antijeni 

koymuş tur. 

Memleketimizde Dr. N. Mizan ve A. Korkut taraf ından 3855 gö-
ntillti kan dönörünün kanlar ı  üzerinde Latex Agglutinasyon Meto-
du ile yap ı lan bir ara ş tı rmada bunların %2.62 sinde Avustralya An 
tijeni bulunduğu tesbit olunmuş tur. Ayrıca Prof. Dr. K ı lıç Turgay 
tarafından sağ lıklı  kimseler' tiZerinde Difüzyon Metodu ile 
yapı lan bir inceleme sonucunda 1135 ki ş ide %1.7 oran ında Avus-
tralya Antijeni bulundu ğu tesbit olunmu ş tur. 

Biz Latex Agglutinasyon -Tekni ğ inden faydalanmak suretiyle 
yaptığı mız incelemede teste tabi tutulan ve evvelce sar ılık geçirme. 
miş  100 kiş ide sadece bir yalanc ı  pozitif reaksiyon tesbit ettik. İ m-
munodifüzyon Tekni ğ i ile yap ı lan-1 araş t ırmada bu pozitif reaksiyo- 
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nun yalancı  pozitif reaksiyon olduğu meydana ç ı kt ı . Zaten 8 ay sü-
re ile göilem alt ında bulunan bu şahısta herhangi bir sar ı lık belir-
tisi görülmedi. Ayr ı ca hastahanelerden temin edilen ve karaci ğer 
hastal ığı  dışı ndaki sebeplerle hastahanede bulunan trangaminaz 
aktivitesi normal 411 hastan ın kan serumunda yap ı lan testlerde 
Avustralya Antijeni yönünden pozitif olan 5 vak'a tesbit edildi. Bu 
oran Latex Agglutinasyon Metodu ile tesbit edilen pozitif vak'alar ın 
say ı s ının 0/00.978 civar ında olduğunu göstermektedir. 

AVUSTRALYA ANTIJEN İ  TAYİNINDE FAYDALANILAN TEKNIKLER : 

Avıı stralya Antijeninin aranmas ı nda immunodifüzyon, Kounter 
İmmuno Elektroforezis, Komplement Fiksasyonu, Latex Partikül-
leri Agglutinasyonu, Radioimmun İ nceleme ve İmmun Elektron 
Mikroskobisi gibi tekniklerden faydalan ı lınaktad ır. Bu teknikler-
den Radioimmun İnceleme ve İmmun Elektron Mikroskobisi gibi 
teknikler oldukça kompleks ve hassas olmalar ına karşı l ık pahalı  
tekniklerdir. Buna kar şı lık Latex Agglutinasyon Tekniğ i basit, sü-
ratli ve oldukça hassas olmas ı  yönünden Avıı stralya Antijeninin 
araş tırılmasında geniş  ölçüde kullan ılmaya elveri ş li bir , tekniktir. 
Ancak yanlış  pozitif ve bazan yanl ış  negatif reaksiyonlara sebep ol-
mas ı  nedeni ile bu tekni ğ in kullan ı lışı nda uygun bir kontrol siste-
minden faydalan ılmalıdır. 

LATEX AGGLUTINASYON TEKNIĞ I ILE AVUSTRALYA ANTLIENI ARANMASI : 

REAKT İ F : Avustralya Antijeninin tayini için Behringwerke 
Firmas ı  taraf ından hazırlanan latex agglutinasyon reaktifinden fay-
dalanıhruş tır. Bu reaktif polystren - latex parçac ıklarma Avustralya 
Antijenine karşı  spesifik antikor ihtiva eden tav şan serumunun im-
munoglobilinleri emdirilmek sureti ile haz ırlan ır. Serum içerisinde 
komyucu olarak sodyum azid (1 mg./m1.) vard ır. 

Avustralya Antijeni tayini için haz ırlanan reaktif tak ımı  içeri-
sinde ayrıca kontrol amac ı  ile faydalan ı lacak Avustralya Antijeni 
ihtiva eden serum ve bir de antijen ihtiva etmeyen normal serum 
mevcuttur. 

Serumlar etkili antijen ihtiva edebilece ğ inden kullanı lışı nda 
asepsi kaidelerine riayet edilmelidir. 
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TEKNİK : 

1 	Test plağı  üzerine bir damla numune serum, bir damla 
pozitif kontrol reaktifi ve bir damla negatif kontrol reak-
tifi damlat ı l ı r. 

2 — Latex-HAA reaktifi ş i ş esi iyice çalkalan ır ve yukandaki 
reaktiflerin üzerine birer damla ilave edilir, bir bagetle 
iyice kar ış t ı rı l ır. Sonra test plağı n' sağa - sola, yukar ı  -
aş ağı  çevirmek suretiyle reaktiflerin iyice kar ış mas ı  te-
min edilir. 

3 — Kontrol serumlar ı  ile k ıyaslamak suretiyle numune se-
rumda agglutinasyonun olup olmad ığı  ara ş tırı l ı r. Negatif 
serum 5 dakika içinde hiç bir agglutinasyon göstermez. 

4 — Zay ı f agglutinasyonlar bir büyüteç ile daha iyi izlenebilir. 

Latex-HAA reaktifi her gün bir defa negatif ve pozi-
tif kontrol serumlar ı  ile kontrol edilmelidir. 

Nonspesifik pozitif reaksiyonlar serumun rheuma-
toid faktörler (anti gamaglobülin) ihtiva etmesinden ileri 
gelebilir. Nonspesifik pozitif reaksiyonlara sebep olabile-
ceğ inden plazma ile deney yap ı lmamal ı dı r. 
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ÖZET 

İ nsan kan serumunda Avustralya antij eni tayininde antiko ı  la 
kaplanm ış  lateks partikülleri aglitünasyonu metodu, tekni ğ in ba-
sitliğ i ve çabukluğu yönünden özellikle diğer tekniklerden faydala-
n ı lmas ı  mümkün olmayan hallerde faydalan ı labilir bir metod ola-
rak gözükmektedir. Bu metoddan faydalanarak yapt ığı mız ara ş -
tı rmalarda 100 sa ğ l ı kl ı  öğ renciden sadece birisinde yalanc ı  pozitif 
reaksiyona, karaci ğer hastal ığı  dışı ndaki sebeplerle hastanelerde 
bulunan ve transaminaz aktivitesi normal olan 411 hasta serumun-
dan 5 tanesinde pozitif reaksiyona raslad ı k. Yapt ığı mız bu araş tır-
mada, kendileri sar ı l ık veya karaci ğer hastal ığı  geçirmedikleri hal-
de kan serumlar ında Avustralya antijeni bulunan kimselerin oran-
tı s ı n ın %0.978 civar ında olduğu tesbit edilmi ş tir. Bu sonuç ve di ğ er 
ara ş t ırıc ı ların değ i ş ik metotlarla elde ettikleri sonuçlar memleke-
timizde görünü ş te sağ lam olan kimselerden kanlar ında Avustralya 
antijeni tesbit edilenlerin orant ı sının diğer bat ı  ülkelerine k ıyasla 
yüksek olduğunu göstermektedir. Ancak bu orant ının bölgelere gö-
re kesilnikle saptanabilmesi için daha geni ş  ara ş tırmalara ihtiyaç 
vard ır. 

SUMMARY 

Using Latex Agglutination method we tried to find out the 
incidence of Australia antigen pozitif persons in 100 normal healty 
students and 411 patients who have not suffered of jaundice or ot-
her kinds of hepatitis. No positif reaction was found among 100 
healty students except one false positive reaction. Five positive reac-
tions were detected in the group of patients being treated at the 
hospital because of other illnesses they suffered. 
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