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TOKSOPLAZMA IgG AVİDİTE TESTİ 
Diğer adı: Toxo-IgG avidite testi. 
Kullanım amacı: Toksoplazmaya spesifik IgG ve IgM antikorlarının 
beraberce pozitif bulunması halinde, bu durumun primer enfeksiyonla 
ilişkili olup olmadığının belirlenmesine yardımcı olmak ve primer enfek-
siyonun gerçekleşme zamanını yaklaşık olarak belirlemek amacıyla 
kullanılır. 
Genel bilgiler:  

 Toksoplazma enfeksiyonu ile ilişkili genel bilgiler için Bk. 
TOKSOPLAZMA IgM ve IgG. 

 Avidite testleri, primer enfeksiyonun gerçekleşme zamanının belirlenme-
si ihtiyacının bulunduğu durumlarda, gün geçtikçe daha fazla kullanıl-
maktadır. Bu teknikte, daha eski antikorların belirli bir grubunun antijene 
daha güçlü, daha yeni antikorların ise daha zayıf bağlanma gücüne 
sahip olması özelliğinden yararlanılır. IgG sınıfı spesifik antikorların 
antijene bağlanma gücünün değerlendirilmesi amacıyla modifiye edilmiş 
standart sandwich ELISA teknikleri kullanılır. Hasta örneğinin primer 
inkübasyonundan sonra ortama 6-8 M üre çözeltisi eklenerek zayıf 
aviditeye sahip antikorların ayrılması sağlanır. Bu işlemin uygulanmasıy-
la elde edilen sonucun, bu işlem uygulamaksızın elde edilen sonuca 
oranlanmasıyla avidite indeksi hesaplanır. İndeks değerinin düşük olma-
sı primer enfeksiyonun yeni, yüksek olması ise eski olduğunun bir gös-
tergesi olarak kabul edilir. 

 IgM antikorlarının pozitif bulunması, ilk anda primer enfeksiyonun yakın 
bir zaman içinde gerçekleşmiş olma olasılığını akla getirir. Ancak IgM 
sınıfı antikorlar, bazen çok uzun süre pozitifliğini muhafaza edebilece-
ğinden ve reenfeksiyon durumunda da ölçülebilir konsantrasyonlara 
yükselebileceğinden, yalnızca IgM analizi sonucuna dayanılarak primer 
enfeksiyon teşhisi konulması yanıltıcı olabilir. Böyle bir durumda 
toksoplazma IgG avidite testinden yararlanılabilir. Bu test, nadir de olsa, 
geçmişte hiçbir zaman toksoplazma ile karşılaşmamış bazı kişilerde 
görülebilen “doğal” toksoplazma IgM antikorlarının yol açabileceği yanıl-
gıdan korunmaya da yardımcı olur. 
Test sonucunun yorumu: 

 Yüksek avidite indeksi, primer enfeksiyonun en azından 3 aylık bir süre 
önce gerçekleşmiş olduğunu destekleyen önemli bir bulgu olarak kabul 
edilir. Testin hamileliğin başlangıç döneminde yapılmış olması halinde 
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yüksek IgG aviditesi, fetüsün enfekte olma ve dolayısıyla da etkilenme 
olasılığının çok düşük olduğunu düşündürür.  

 Her ne kadar kesin bir bulgu olarak kabul edilmese de avidite indeksinin 
düşüklüğü, primer enfeksiyonun daha kısa bir süre önce gerçekleşmiş 
olabileceğini düşündürür. Bazı kişilerde, özellikle de antibiyotik tedavisi 
alanlarda, primer enfeksiyondan sonra IgG aviditesinin çok daha uzun 
süre düşük kalabildiği bilinmektedir.  
Numune: Serum. Minimum 500 L. 
Çalışma yöntemi: ELFA. 
Referans değerler: 
Değerlendirme, aşağıdaki tabloya uygun olarak yapılır. 

Yorum Test değeri 
Düşük IgG aviditesi < 0.200 
Sınırda IgG aviditesi 0.200 – 0.299 
Yüksek IgG aviditesi >0.300 

 
 


