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Kültür

İn-vitro ve/veya in-vivo
ortamlarda kültür

• M199, Novy-MacNeal-
Nicolle (NNN), RPMI-1640, 
Schneider’s besiyerleri

Leishmania
spp.

• Liver infusion tryptose
(LIT), NNN besiyerleri

Trypanosoma
cruzi

•Khan I et al. Attenuation and Production of the Amphotericin B-Resistant Leishmania tropica Strain. Jundishapur J Microbiol. 2016 June; 
9(6):e32159
•Srivastava S. et al. Laboratory confirmed miltefosine resistant cases of visceral leishmaniasis from India. Srivastava et al. Parasites & Vectors 
(2017) 10:49 
•Purkait B et al. Mechanism of Amphotericin B Resistance in Clinical Isolates of Leishmania donovani. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 
2012;56(2):1031-1041
•Volpato FCZ et al. Combined parasitological and molecular-based diagnostic tools improve the detection of Trypanosoma cruzi in single peripheral 
blood samples from patients with Chagas disease. Rev Soc Bras Med Trop 2017;50(4):506-515



Kültür

• Modifiye Diamond besiyeri, 
Cysteine-peptone-liver-
maltose (CPLM) besiyeri

Trichomonas
vaginalis

• Robinson, Daimond, Locke-
egg ve TYSGM-9 
(Diamond)-TYI-S33, YI-S 
ve LYI-S 2 besiyerleri

Entamoeba
histolytica

• Agar plağında kültür, 
Nelson besiyeri

Acanthamoeba
ve Naegleria

•Abdel-Magied AA et al. The genetic diversity of metronidazole susceptibility in Trichomonas vaginalis clinical 
isolates in an Egyptian population. Parasitol Res DOI 10.1007/s00436-017-5627-3
•Deloer S et al. Mouse models of amoebiasis and culture methods of amoeba. ned as a parasite culture with an 
undened ora while monoxenic. Parasitology International 65 (2016) 520–525



Serolojik Testler
Kan ve Doku Protozoon Enfeksiyonları 



Serolojik Testler
Toxoplasmosis

Toxoplasmosis’in postnatal tanısında tam kan hücrelerinin Toxoplasma
antijenleri ile stimülasyonu, interferon-gama düzeyinin ELİSA ile ölçülmesi

Chapey E et al. Diagnosis of congenital Toxoplasmosis by using a whole-blood gamma interferon release assay. J Clin Microbiol. 2010; 48: 41–45. 

Akut enfeksiyonları ayırt edebilmek için avidite ELİSA testi
Gras L et al. Duration of the IgM response in women acquiring Toxoplasma gondii during pregnancy: Implications for clinical practice and cross-sectional 

incidence studies. Epidemiol Infect 2004; 132:541–548.

Akut ve geçirilmiş enfeksiyonların ayrımını yapmakta 
yetersiz kalabilmekte 

Toxoplasmosis tanısında yaygın olarak kullanılmakta 



•T. gondii antijenleri ile in vitro 
stimülasyon yapılarak
•Güçlü lenfosit aktivasyonu 
gösterilmekte
•Yaşamın ilk günlerinde bile 
enfekte olmuş kişileri enfekte 
olmamış bireylerden ayırt 
edebilmekte 
•IGRA, T. gondii'ye karşı hücre 
aracılı bağışıklığı ölçmek için kolay 
ve düşük maliyetli bir yöntem





Serolojik Testler
Leishmaniasis

 Visseral leishmaniasis’in serolojik tanısında en umut 
verici antijenler 

 kinesin ile ilgili antijenler

 Çeşitli serolojik yöntemler kullanılıyor

 IFAT

 ELİSA

 Direkt aglütinasyon testi (DAT)

 Hızlı aglütinasyon tarama testi

 Western Blot yöntemi

 rK39 dipstik (hızlı tanı testi) 



Serolojik Testler
Trypanosomiosis

T. cruzi’nin boşaltım/salgı antijenleri Chagas hastalığının 
serolojik tanısında kullanılabilmekte 

• Ricciardi A, Nidao M. Diagnosis of parasitic infections: What’s going on? J Biomol Screen, 2015; 20(1):6-21

Trypanosoma cruzi parazitinin B13, 1F8, and H49 
antijenlerini içeren rekombinant antijenler ile T. cruzi mix 
ELİSA kiti geliştirilmiş

Kitin duyarlılığı ve özgüllüğü % 99.7 ve % 98.6 

• Umezawa ES, Bastos SF, Coura JR et al. Transfusion. 2003; 43: 91–97



Serolojik Testler
Babesiosis

 Ricciardi A, Nidao M. Diagnosis of parasitic infections: What’s going on? J Biomol Screen, 2015; 20(1):6-
21

Babesiosis tanısında indirekt
immunofloresan yöntemi ile 

antibabesial IgM ve IgG antikorları 
saptanmakta

Test duyarlı, 
spesifik ve 
güvenilir  

ELİSA ve immunoblot testleri 
standardize değil

IIF ile 
doğrulanması 
gerekmekte



Serolojik Testler
Sıtma 

 P. falciparum’un histidinden zengin protein 2 
antijeninin C terminalindeki 105. aminoasidine karşı 
monoklonal antikorlar (b10c1 ve Aa3c10) geliştirilmiş 
ve Sandwich ELISA testi ile çalışılmış

 Monoklonal antikorların duyarlılık ve özgüllüğü %95 
ve %96 

Verma R et al. Diagnostic potential of monoclonal antibodies developed against C-terminal polypeptide 
of P. falciparum Histidine Rich Protein2 (PfHRP2) in malaria infected patients from India. Pathog Glob 
Health 2017; 4:1-9. 







Serolojik Testler
Barsak Protozoonları

 E. histolytica/E. dispar ayrımını sağlayan E. 
histolytica’ya spesifik antijen tabanlı bir çok 
ticari ELİSA kiti bulunmaktadır 

 E. histolytica’nın Gal/GalNAc- spesifik lektin 
veya serin’den zengin antijenine karşı 
monoklonal antikor içeren kitin (TechLab II) 
duyarlılığı %86-95, özgüllüğü %93-100 olarak 
bildirilmiştir

Fotedar R et al. Laboratory diagnostic techniques for Entamoeba species. Clin 
Microbiol Rev. 2007; 20: 511–532.





• S. mansoni’’nin tegüment
antijenine karşı oluşan 
monoklonal antikorları 
araştıran dipstick testi



•Circulating filarial 
antijen (CFA) filarya 
tanısında önemli bir 
aşama
•Polikarbonat 
membran filtrasyon 
tekniği ile 
mikrofilaremi 
saptanan hastalarda 
ELISA ve kart testin 
duyarlılıkları aynı 
(%69.69) 



• Toxocariosis serolojik tanısında genelde Toxocara larvalarının 
çıkartı-salgı antijenleri kullanılmakta

• Anti-Toxocara IgG antikorlarının araştırıldığı ELİSA testi 
kullanılıyor

• Toxocariosis serolojik tanısında avidite ELİSA testi ve Western Blot 
testi de deneme aşamasında bulunmakta



Moleküler Yöntemler

LAMP daha az donanım gerektiren, izotermal koşullar altında gerçekleştirilen, hızlı, 
ve oldukça spesifik bir yöntem 

Parida M et al. Loop Mediated Isothermal Amplification (LAMP): Anew generation of 
innovative gene amplification technique; Perspectives in clinical diagnosis of 

infectious diseases. Rev Med Virol, 2008; 18: 407-421.

Ricciardi A, Nidao M. Diagnosis of parasitic infections: What’s going on? J Biomol
Screen, 2015; 20(1):6-21.

Loop mediated isothermal amplification (LAMP) yöntemi  dikkat çekmekte 
ve gelecekte sıklıkla kullanılabilecek moleküler yöntemlerden birisi olarak 

gözükmekte 

Günümüzde real-time PCR ile çeşitli parazitler 
tanımlanabilmesi yanında parazit yükü de saptanmakta 

Moleküler tanı yöntemlerinin geliştirilmesi ve 
standardize edilmesi üzerinde çalışmakta



Moleküler Yöntemler
Toxoplazmoz

PCR’ın bu hastalarda duyarlılığı henüz net değil
Robert-Gangneux F, Darde ML. Epidemiology of and diagnostic

strategies for Toxoplasmosis. Clin Microbiol Rev. 2012; 25: 264–296.
Ricciardi A, Nidao M. Diagnosis of parasitic infections: What’s going

on? J Biomol Screen, 2015; 20(1):6-21.

İmmunsuprese hastalarda ise PCR ile hastanın kan ya da 
BOS örneklerinde Toxoplasma DNA’sı araştırılmakta

PCR ile parazitin B1 geni amniyotik sıvıda 
araştırılabilmekte 

Prenatal Toxoplazmoz tanısında PCR yaygın olarak 
kullanılmakta



Moleküler Yöntemler
Toxoplazmoz

 BOS’da Toxoplasma gondii’nin de içinde bulunduğu 
 Herpes simplex virus tip 1 ve 2 
 Ebstein-barr virus 
 Cytomegalovirus 
 Varicella-Zoster Virus
 Rubella virus

içeren 6 nörotropik 
patojen kantitatif PCR ile 
aynı anda saptanabildiği bildirilmiştir

Ferese R et al. PCR-based approach for qualitative molecular analysis of six 
neurotropic pathogens. Acta Virol 2017;61(3):273-279. 



Moleküler Yöntemler
Leishmaniasis

 Leishmaniasis tanısında PCR, yüksek duyarlılığı ve 
güvenilirliği nedeni ile kullanılan temel moleküler yöntem 

 Farklı PCR protokollerinde

 ribozomal RNA

 kinetoplast DNA’sı

 mini-ekzon türetilmiş RNA

 internal transcribed spacer (ITS) 

bölgesi gibi hedef bölgeleri kullanılmakta 

Ricciardi A, Nidao M. Diagnosis of parasitic infections: What’s going on? J Biomol Screen, 2015; 20(1):6-21.





Yöntemin duyarlılığı %100, özgüllüğü %80  

• Cethyl trimethylammonium bromid ile kaplanmış altın 
nanopartiküller ile amplifiye olan RNA’nın fosfat grupları arasında 
elektrostatik çekim sonucunda çökme gerçekleşmektedir. 

• Bu da kırmızıdan pembeye dönen renk değişimi ile ortaya 
çıkmaktadır. 

• Yöntem de jel elektroforezi ile görüntülenme ihtiyacı 
bulunmamaktadır 



Moleküler Yöntemler 
Afrika trypanosomiosis

 Hastaların BOS örneklerinde PCR ve LAMP teknikleri 
kullanılarak 

T. b. rhodesiense’nin serum resistance-associated 
(SRA) geni araştırılmaktadır

 Becker S et al. Real-time PCR for detection of Trypanosoma brucei in human blood samples. 
Diagn Microbiol Infect Dis 2004 ;50(3):193-9.

 Njiru ZK et al. African Trypanosomiasis: Sensitive and rapid detection of the subgenus 
Trypanozoon by Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP) of Parasite DNA. Int J 
Parasitol. 2008; 38: 589–599.



•Trypanosoma brucei’’nin 177 
bp’lik tekrarlayan satellit 
DNA’sı hedef alınarak 
sentezlenen primerlerle real-
time PCR gerçekleştirilmiş
•Yöntemin rutin 
laboratuvarlarda kullanılabilecek 
hızlı ve duyarlı bir yöntem 
olduğu bildirilmiştir 



•Çeşitli biyolojik örneklerde, 
hayvanları ya da insanları 
enfekte eden Babesia türlerini 
(B. microti, B. divergens, B. 
venatorum ve B. canis) saptayan 
ve identifiye eden multiplex PCR 
yöntemi geliştirilmiş
•Plasmodium falciparum ve T. 
gondii DNA’sı ile çapraz 
reaksiyon vermiyor 
•Yöntem tarama ve tanı amaçlı 
olarak kullanılabilecek pratik ve 
ucuz bir yöntem olarak 
bildirilmiştir  



•LAMP testi ile ısıtılmış kan örneğinde P. falciparum’un 18 S rRNA geni 
saptanmaktadır
•PCR ile karşılaştırıldığında yöntemin duyarlılığı %95, özgüllüğü %99
•Testin PCR’dan farklı olarak DNA saflaştırmasına ihtiyaç duymadığı, 
tanı süresi ve maliyeti azalttığı saptanmıştır 

Poon LL et al. Sensitive and inexpensive molecular test for Falciparum malaria: Detecting Plasmodium 
falciparum DNA directly from heat-treated blood by loop-mediated isothermal amplification. Clin Chem 
2006; 52: 303–306.



Moleküler Yöntemler 
Sıtma

 LAMP bir kart testi şeklinde basitleştirilmiştir

 LAMP ile DNA filtre kağıdı (FTA card) ve 
erime eğrisi analizi kombine edilerek 
P. falciparum tanısında kullanılmış
 Mikroskopi ile karşılaştırdıklarında yöntemin 

duyarlılığı %97.8, özgüllüğü %85.7  

 Yamamura M et al. Evaluation of a new rapid molecular diagnostic system for Plasmodium
falciparum combined with DNA filter paper, loop-mediated isothermal amplification, and
melting curve analysis. Jpn J Infect Dis. 2009; 62: 20–25





Moleküler Yöntemler
 Moleküler yöntemler intestinal protozoonların

saptanmasında da kullanılmakta

 Cryptosporidium spp.’i, Entamoeba histolytica’ı
saptamada kullanılan çeşitli PCR ve LAMP testleri 
bulunmakta

 Kurutulmuş numunelerde G. lamblia, C. hominis/parvum
ve E. histolytica’yı saptayabilen yeni multipleks real-
time PCR yöntemi geliştirilmiştir

 Gallas-Lindemann C et al. Giardia and Cryptosporidium spp. dissemination during wastewater treatment
and comparative detection via immunofluorescence assay (IFA), nested polymerase chain reaction
(nested PCR) and loop mediated isothermal amplification (LAMP). Acta Trop 2016;158:43-51.

 Mwendwa F et al. Stem loop-mediated isothermal amplification test: comparative analysis with classical
LAMP and PCR in detection of Entamoeba histolytica in Kenya. BMC Res Notes 2017;10(1):142.

 Mero S et al. Multiplex PCR detection of Cryptosporidium sp, Giardia lamblia and Entamoeba histolytica
directly from dried stool samples from Guinea-Bissauan children with diarrhoea. Infect Dis (Lond)
2017;49(9):655-663.



•Helmint enfeksiyonları tanısında moleküler yöntemler daha 
hassas ve spesifik 
•Bağırsak Schistosomiosis tanısı’nda dışkının Kato-Katz 
tekniği ile incelenmesi hala altın standart 
•Tedavinin değerlendirilmesinde ve düşük dereceli 
infeksiyonların tanısında sınırlı özelliğe sahip
•PCR, real-time PCR, LAMP, nested PCR gibi moleküler 
yöntemler geliştirilmiş



•Schistosomiosis tanısında idrar örneğinde LAMP yöntemi 
kullanılmış
•Yöntem minimal DNA ekstraksiyonuna ihtiyaç duymakta
•Basit ve düşük yoğunluklu enfeksiyonları saptanmasında 
etkili bir yöntem olabileceği düşünülmektedir



•Topraktan bulaşan helmintler olan Ancylostoma duodenale, 
N. americanus, A. lumbricoides, Strongyloides stercoralis ve 
Trichuris trichuira tanısında

– multiplex real time PCR kullanılabilmektedir



•Ancylostoma duodenale, N. americanus, A. lumbricoides, 
Strongyloides stercoralis ve Trichuris trichuira gibi toprak 
kaynaklı helmintlerde yeni jenerasyon sekans analizi ile tür 
düzeyinde tanımlama yapılabilmektedir 



•Moleküler yöntemler T. solium ve E. granulosus gibi 
sestod’ların tanımlanmasında kullanılabilmektedir 

•Echinococcus ve Taenia türlerinin ve/veya genotiplerinin 
tanımlanmasında mitokondrial rRNA geninin küçük ve geniş 
alt ünitelerini hedef alan çift PCR tabanlı sekans yönteminin 
saptama ve identifikasyon amacı ile kullanılabileceği 
söylenmiştir 



Proteomik Yöntemler
 Son yıllarda proteomik yöntemler tanıda önemli yer alacak 

gibi görünmekte

 Bu yöntemler ayırt edici biyobelirteçler sayesinde duyarlı 
bireylerin hastalık evrelerini ayırt edebilir ya da tedavi 
sonuçlarını takip edebilir

 Protein ifadesini analiz etmek için bazı teknikler 
 Matriks aracılı lazer dezorpsiyon  iyonizasyon uçuş zamanı kütle 

spektrometresi (MALDI-TOF MS)

 Yüzey gelişmiş lazer dezorpsiyon iyonizasyon uçuş zamanı kütle 
spektrometresi (SELDI-TOF MS) 

 Kütle spektrometresi ile kombine sıvı kromatografi yöntemi 
kullanılabilmekte 
Ricciardi A, Nidao M. Diagnosis of parasitic infections: What’s going on? J Biomol Screen, 2015; 20(1):6-21.

Singhal N et al. MALDI-TOF MS in clinical parasitology: applications, constraints and prospects. Parasitology 2016;143(12):1491-500. 

Santos GB et al. Excretory/secretory products in the Echinococcus granulosus metacestode: is the intermediate host complacent with 
infection caused by the larval form of the parasite? Int J Parasitol 2016;46(13-14):843-856. 



Singhal N MALDI-TOF MS in clinical parasitology: applications, constraints and prospects. Parasitology 2016;143(12):1491-500. 



•Lachaud ve ark. kültürden izole edilen 
Leishmania’ların identifikasyonunda MALDI-TOF 
kütle spektrometresini kullanmışlar

•Leishmania izolatları için ücretsiz bir web tabanlı 
uygulama (kütle spektrumu tanımlama, MSI) 
aracılığıyla erişilebilen bir referans kütle spektral 
kütüphanesi (MSL) oluşturduklarını bildirmişlerdir

• Lachaud L et al. Identification of Leishmania by MALDI-TOF mass spectrometry using a 
free web-based application and a dedicated mass spectral library. J Clin Microbiol 2017 19. 
pii: JCM.00845-17. doi: 10.1128/JCM.00845-17

Proteomik Yöntemler



Sonuçlar
 Mikroskopi önemini korumakta

 Serolojik, moleküler ve proteomik yöntemler üzerinde 
çalışılmakta

 Serolojik testlerden hızlı tanı testleri endemik popülasyonda 
kitle taramalarında yararlı

 Moleküler yöntemlerden PCR ve LAMP testleri üzerinde 
çalışılmakta

 Multiplex real-time PCR testleri aynı anda birçok paraziti 
saptaması ile avantajlı testler

 Proteomik yöntemler de parazitolojik tanıda önemli yer alacak 
gibi görünmektedir



TEŞEKKÜRLER…




