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• Leishmaniasis tedavi protokolleri toksik, uygulamalar sırasında birçok
kısıtlılığa sahip

• Dirençli hastalar için yeni tedavi seçeneklerinin tanımlanmasına ihtiyaç
duyulmakta
• “in-vitro” ve “in-vivo” çalışmalara ek olarak, “ex-vivo” modeller iyi bir kaynak olabilir

• Leishmania türlerine karşı ilaç etkinliğinin değerlendirilmesinde amastigot-
makrofaj modeli altın standart yöntem
• Klinik yanıt ile uyumsuz sonuçlar elde edildiğine dair yayınlar mevcut

• Bu çalışmada, tedaviye yanıt vermeyen deri leishmaniasis hastalarında
tedavi seçeneklerini değerlendirmek için yeni bir “ex-vivo” kültür modelinin
tanımlanması amaçlanmıştır
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• Önceden deri leishmaniasis tanısı almış bir olgudan izole edilen ve Celal Bayar 
Üniversitesi Parazit Bankası’nda saklanmış olan L. tropica promastigotları
kullanıldı
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Klinik örneğin 
NNN besiyerine

ekilmesi

Promastigotların
RPMI 1640 + %10 

FBS ortamına 
pasajlanması

108

promastigot/mL
sayısına ulaşılınca 
kriyoprezervasyon

ITS-1 Real Time 
PCR

L. tropica
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2-3 günlük 
yenidoğan

Sprague Dawley
sıçan beyni

Modifiye
McCarthy
yöntemi

Hücre kültür 
plağının glia
hücreleri ile 
kaplanması
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7

2x106 promastigot/ 
çukur L. tropica ile 24 

saat inkübasyon

Üst sıvının santrifüjü 
sonrası dip çökeltisinde 
promastigot aranması

Kurutulan plağın 
Giemsa ile boyanarak 
amastigot aranması



Enfekte edilmemiş astroglial hücre kültürü
(Giemsa boyası, 400x büyütme)

Enfekte astroglial hücre kültüründe amastigotlar
(Giemsa boyası, 400x büyütme) 8



Enfekte astroglial hücre kültüründe amastigotlar
(Giemsa boyası, 1000x büyütme) 9



Beş 
Değerlikli
Antimon 
Bileşikleri

Düşük 
maliyet 

yüksek kür

Kardiyak, 
hepatik, 

pankreatik ve 
renal toksisite

En az üç hafta süreyle 
her gün uygulanma 

gerekliliği

Lokal ağrı, bulantı-
kusma, ishal, halsizlik, 

kas ağrıları, deri 
döküntüleri

Endemik 
bölgelerde 

dirençli 
suşlar
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İnsanda oluşan 
enfeksiyonu 
yansıtmada 

yetersiz

“in-vitro”

Promastigot
Konak faktörü 

ile ilişkili 
uyumsuzluklar 

mevcut

“in-vivo”

Amastigot Amastigot-
makrofaj

modeli altın 
standart

“ex-vivo”

Amastigot

Klinik yanıt ile 
uyumsuz yayınlar
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Klinik yanıt ile 
amastigot-makrofaj

modeli arasında 
uyumsuzluk

Makrofaj
dışında 

yerleşim alanı

Klinik yanıt ile 
uyumsuz yayınlar



• Oluşturulan bu amastigot-glia hücre modeli bildiğimiz kadarıyla L.
tropica ile oluşturulan literatürdeki ilk model

• Glia hücreleri içerisinde Leishmania tropica amastigot şekillerinin
oluşabiliyor olması Leishmania türlerinin santral sinir sistemini
enfekte edebileceğinin göstergesi olabilir

• Tedaviye yanıt alınamayan leishmaniasis olgularında, santral sinir
sistemi immün sistemden kaçış için bir alan olabilir
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