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1) Etkensel Tanı Yöntemleri

* Direk ve /  veya boyalı mikroskobik inceleme
* Kültür yöntemleri
* Hayvan inokulasyonları

2) Serolojik Tanı Yöntemleri 

* Enzimle işaretli ab / ag’nin kullanıldığı immunosorbent ölçümler (ELISA)
* İndirekt hemaglütinasyon (IHA)
* Direkt / indirekt floresan antikor yöntemi (DFA / IFA)
* Western blot (WB) yöntemi
* Hızlı tanı testleri

3) Moleküler Tanı Yöntemleri

* DNA izolasyonu ve polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) 

Paraziter Enfeksiyonlarda Tanı Yöntemleri
 



Materyal: Dışkı, kan, kemik ili ği, idrar, BAL, kist aspirasyon •
sıvısı, genital sıvı örnekleri, duodenum aspirasyon sıvısı vb  

Sonuçların Raporlanması•
* Materyal ve yöntem (direkt / boyalı mikroskobik inceleme, kültür vb)
 
* Saptanan parazitin (patojen / non-patojen) adı ve evresi !!! 

* Dışkı örneklerinde

 -Kan, mukus, lökosit, eritrosit 

-Charcot-Leyden kristalleri / yağ asidinin varlığı (Klinisyenlere bilgi verir !)

Etkensel Tanı Yöntemleri 



Dışkı örneğinde trikrom boya yöntemi ile saptanan parazit, hücre •
ve mantarların miktarı:

Etkensel Tanı Yöntemleri 

*10 immersiyon yağı alanı 

*Her alanda 10 veya daha fazla organizmaÇok

*Her alanda 3-9 organizmaOrta

*Her alanda 2 veya daha az organizmaAz

22 mm lamel alanında 2-5 organizmaNadir



Kan ve dokularda yerleşen parazitler •
İntestinal parazitler (Parazit miktarı az ise) •

 
Materyal: Kan, kemik ili ği, BOS, amnion s ıvısı, BAL, kist •
aspirasyon s ıvısı, duodenum aspirasyon s ıvısı, d ışkı, idrar, 
genital sıvı örnekleri vb 

Sonuçların Raporlanması•
* Materyal ve yöntem (Nested PZR / Real-time PZR gibi) 

* Parazitin adı ve sonuç (pozitif / negatif)

Moleküler Tanı Yöntemleri 



Kan ve dokularda yerle şen parazitlerin ara ştırıldığı dolaylı tanı •
yöntemleri 

    * Tek başına tanı koydurmaz
 
    * Bazı parazitozların tanısında destekleyici bilgi verir

    * Tedavi takibinde yararlı

Serolojik Tanı Yöntemleri 



Her zaman klinik bulgularla birlikte değerlendirilmeli •
Helmint enfeksiyonlarında ba şka helmintlere ba ğlı antikorların •
çapraz reaksiyonları yanıltıcı olabilir

Her pozitif test sonucu hastalığı göstermez !•
Her negatif sonuç hastalığı ekarte ettirmez !•

*** Testlerin performansları iyi bilinmeli
*** Sonuçların yorumlanmasına göre hastanın tedavisi düzenlenmekte

Serolojik Tanı Yöntemleri 



Materyal: •
    
- Serum , BOS, amnion s ıvısı, g öz i çi s ıvısı vb örneklerde parazit 

antijenlerine karşı oluşmuş özgül antikorlar (Tanı)

-  Kist sıvısı gibi materyallerde özgül antikorlarla parazit antijenleri 

Sonuçların Raporlanması•
* Materyal ve yöntem (ELISA, IHA, IFA, WB gibi) 

* Paraziter hastalığın adı ve sonuç (pozitif  “titre” / negatif) 
 
* YORUM !!!

Serolojik Tanı Yöntemleri 



Tanı temel olarak serolojik testlere dayanmakta•
* Anti-Toxoplasma IgG (ELISA ve IFA)
* Anti-Toxoplasma IgM (ELISA*Immun yakalama, *ELFA)
* Toxoplasma IgG avidite testi 

Organ nakli •
HIV•
Bağışıklık sistemini baskılayan hastalık / ilaç kullanımı •
Gebelikte akut enfeksiyon (Konjenital toksoplazmoz)•

Toksoplazmoz 



Yakın dönemde edinilmiş enfeksiyonu destekleyen göstergeler;•

* Seronegatif iken pozitifleşme•
* Anti -Toxoplasma IgM, IgA, IgE antikorlarında artış•
* Anti -Toxoplasma IgM pozitifliği ile birlikte düşük IgG aviditesi  •
* İki / üç hafta arayla alınan iki serum örneği arasında 4 katlık •

        anti -Toxoplasma IgG artışı 

Toksoplazmoz 



Anti - Toxoplasma IgM pozitifli ği akut enfeksiyondan sonra •
yıllarca (12 yıl) devam edebilir ! (ISAGA veya immun yakalama ELISA)

IgG aviditesi  akut enfeksiyon ile latent enfeksiyon ayr ımında •
önemli ***

- IgG antikorların olgunlaşma süresi kişisel farklılık gösterebilir !•
- Gebelik veya tedavi IgG matürasyonunu yavaşlatabilir !•

Tek serum örneğiyle saptanan yüksek avidite  4 aydan önce •
edinilmiş bir enfeksiyonu destekler 

(Hamilelerde gereksiz endişe ve yanlış tedavi olasılığını azaltabilir)

Toksoplazmoz 



Serolojik sonu çlar (Y üksek IgG Avidite indeksi) 16 haftadan •
önce, herhangi bir d önemde, edinilmi ş Toxoplasma 
enfeksiyonunu desteklemektedir. Sonu çlar ba ğışıklık sistemi 
sağlam ki şilerde kronik inaktif toksoplazmoz  lehinde 
değerlendirilebilir.

Toksoplazmoz 



Visseral (VL) ve kutanöz leyişmanyaz (KL) tanısı;•
* Mikroskobi ve kültür•
* IFA testi (Sınırlı sayıda laboratuvarda) •
* rK39 hızlı tanı testi•

IFA sonucunun yorumlanması önemli:•
- 1/64 ve üzeri seyreltmeler anlamlı olabilir•
- KL‘de düşük düzeyde (1/16) pozitiflik anlamlı olabilir •

(mikroskobi ve kültür negatif örneklerde klinikle birlikte tanı koydurabilir)

rK39 hızlı tanı testi •
- Aktif enfeksiyonun göstergesi olarak kabul edilmekte•
- Deneyimli personel / yeterli donan ıma sahip olmayan laboratuvarlar •
için tanıda önemli bir destek sağlayabilir

Leyişmanyaz 



Kistik ekinokokkozun serolojik tanısında ve tedavi takibinde IHA ve/ veya •
ELISA yöntemleri kullanılmakta

Lezyonların karaci ğer dışında yerle şmesi veya kalsifiye / inaktif olmas ı •
durumunda bu yöntemlerin duyarlılıkları düşmekte (yalancı negatiflik)

Diğer helmint enfeksiyonlar ı ile çapraz reaksiyonlar nedeniyle yalancı •
pozitifliklere sık rastlanılmakta (1/640 ve üzeri seyreltmeler anlamlı)

Kistik Ekinokokkoz 



Birden fazla serolojik y öntem (IHA ve ELISA gibi) birlikte kullan ılarak •
duyarlılık ve özgüllük arttırılabilir

Doğrulama ama çlı uygulanan WB y önteminde d üşük molek üler •
ağırlıktaki bantlar gösterilebilir

Serolojik sonu çlar yorumlanırken mutlaka kistin yerle şim yeri, klinik ve •
radyolojik bulgular göz önünde bulundurulmalı !!!

Kistik Ekinokokkoz 



Tanıda ELISA ve WB y öntemi •
kullanılmakta

Serolojik testlerin radyolojik g örüntülere •
desteği daha fazla

E.multilocularis enfeksiyonu i çin spesifik •
olan “Em70 ve Em90 ” bantlarının WB ile 
saptanması tanıda çok değerli ! 

Alveolar Ekinokokkoz
 

Em 70

Em 90

1 2  3 



Tanıda en önemli destek Toxocara larvaların çıkartı / salg ısal •
antijenlerinin kullanıldığı serolojik yöntemler 

Anti - Toxocara IgG antikorlar ının ara ştırıldığı ELISA y öntemi •
diğer helmint türleriyle çapraz reaksiyonlar verebilir

ELISA pozitifli ği WB y önteminde “düşük molek üler a ğırlıklı •
bantlar” la doğrulanmalı

Toksokariyaz 



Toksokariyaz seropozitifli ği mutlaka klinik ve laboratuvar •
bulgularla (eozinofil, IgE) değerlendirilerek tedavi düzenlenmeli

Göz veya SSS yerleşimlerinde antikor cevabı  düşük olabilir !•

Lokal antikor üretiminin g österilebilmesi i çin g öz i çi sıvısı veya •
BOS’da antikor araştırılabilir (Travmatik LP’ye dikkat !)

Toksokariyaz 



Temel tanı yöntemi serolojik testler •

Fasciola hepatica’nın çıkartısal /salgısal veya kısmen saflaştırılmış •
antijenlerinin kullanıldığı IHA ve ELISA 

Diğer helmint enfeksiyonlar ı ile çapraz reaksiyonlar nedeniyle •
yalancı pozitiflikler saptanabilir 

Serolojik sonu çlar yorumlanırken klinik, laboratuvar ve radyolojik •
bulgular göz önünde bulundurulmalı !!!

Fasiyolaz 



Tanı temelde klinik ve anamneze dayanır•

Şüpheli olgularda tanıyı desteklemek için serolojik testlere ihtiyaç •
duyulabilir

IgG antikorlar ına y önelik ELISA kitleri veya WB y önteminin •
sonuçları diğer laboratuvar bulguları ile birlikte de ğerlendirilerek 
trişinelloz tanısına yardımcı olmakta 

Trişinelloz 





FATURALANDIRMADAKİ SORUNLAR 

Paraziter enfeksiyonların tanısı için rutinde kullanılan testlerin •
* Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) karşılığının olmaması 

* T ürkiye Halk Sa ğlığı Kurumu Referans Laboratuvar ı (Refik Saydam 
Hıfzıssıhha) paneli içinde yer alması 



FATURALANDIRMADAKİ SORUNLAR 

20-21 May ıs 2013’de Sağlık Hizmetleri Daire Ba şkanlığında •
Sosyal G üvenlik Kurumu (SGK) çalışanları, Sa ğlık Bakanl ığı, 
üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri

* Mikrobiyoloji uzmanl ık dalına ait Fatura İnceleme Usul ve Esaslar ında 
standardizasyonun sağlanması 

* SUT ve eklerine ilişkin genel değerlendirmelerin yapılması 

Paraziter enfeksiyonlar ın tan ısında kullan ılan y öntemlerle ilgili •
konular tartışılmış 

Gerekçeleriyle birlikte sunulan önerilerin değerlendirilmesi için üst •
kurullara iletilmesi kararlaştırılmış



Etkensel Tanı Yöntemleri 

SUT’da iki ayr ı uygulama olarak kod verilmi ş olan “manüel veya •
otomatik cihaz ile çalışılan direkt parazit incelenmesi ”nin tek bir 
genel ad altında tebliğde yer alması  

Dışkıda parazit kültürü tetkikinin SUT’da tanımlanması önerilmiş•

DİREKT PARAZİT İNCELENMESİÖNERİ

Direkt parazit incelenmesi, manüel905.870

Direkt parazit incelenmesi, cihaz ile905.860

Gaitada amib-giardia aranması905.920



Serolojik Tanı Yöntemleri 

Tablodaki tetkiklerin SUT’da tanımlanması önerilmiş•

Alveolar hidatidozis WB 

Toxocara spp WB

Fasciola hepatica ELISA IgG

Microsporidium DFA



Serolojik Tanı Yöntemleri 

Fasciola hepatica ELISA IgG tetkikinin •
   - İşlem puanının 912.400 Kist Hidatik (Echinococcus ) ELISA IgG tetkiki 

ile aynı olması
   - Açıklama kısmına “Sadece Üçüncü basamak sağlık hizmet sunucuları 

tarafından yapılması halinde Kurumca karşılanır” İbaresinin eklenmesi

Gerekçe: Ülkemizde yaygın olarak g örülen fasciolasis tan ısında •
sensitivite ve spesifitesi y üksek olan ELISA y öntemi olduk ça 
önemli bir yere sahiptir



Serolojik Tanı Yöntemleri 

Toxocara Western Blot tetkikinin Türkiye Halk Sağlığı Kurumu •
Merkez laboratuvarı tarafından yapılması

Gerekçe: Ülkemizde sık görülen toxocariasis serolojik tanısında •
ELISA y önteminde çapraz reaksiyon s ıklığı fazla oldu ğundan 
doğrulama testi olarak spesifitesi daha y üksek olan Western 
blot yöntemi önerilmektedir



Serolojik Tanı Yöntemleri 

Alveolar hidatidozis Western Blot tetkikinin Türkiye Halk Sağlığı •
Kurumu Merkez laboratuvarı tarafından yapılması

Gerekçe: Kistik ve alveolar ekinokokkoz ay ırımı tedavi ve •
prognozun anlaşılması için önem taşır. Western blot y öntemi ile 
alveolar ekinokokkoz ayırımı yapılabilir



Serolojik Tanı Yöntemleri 

Microsporidium DFA tetkikinin •
* İşlem puanının 907. 930 Pneumocystis carinii (DFA) tetkiki ile aynı •
olması

* A çıklama k ısmına “Sadece Üçüncü basamak sa ğlık hizmet •
sunucuları taraf ından imm ün yetmezli ği olan hastalarda yatarak 
tedavilerde enfeksiyon hastal ıkları uzmanlarınca istenmesi halinde 
Kurumca karşılanır.” İbaresinin eklenmesi



Moleküler Tanı Yöntemleri 

Tablodaki tetkiklerin SUT’da tanımlanması önerilmiş•

Plasmodium spp

Pneumocystis spp

Toxoplasma gondii

Microsporidium türleri 

Achantamoeba spp

Cryptosporidum spp

Visseral leishmaniasis



Moleküler Tanı Yöntemleri 

Toxoplasma moleküler tanısı tetkikinin •
* İşlem puanının 908.140 CMV PCR tetkiki ile aynı olması

Açıklama k ısmına “Sadece Üçüncü basamak sa ğlık hizmet •
sunucuları tarafından Toxoplasma IgG avidite d üşüklüğünde veya 
Anti-toxoplazma IgM pozitifliği halinde kadın hastalıkları ve doğum 
uzmanlarınca istenmesi halinde amniyon s ıvısında ve imm ün 
yetmezliği olan hastalarda yatarak tedavilerde enfeksiyon 
hastalıkları uzmanlarınca istenmesi halinde Kurumca kar şılanır.” 
İbaresinin eklenmesi



Moleküler Tanı Yöntemleri 

Gerekçe: •
- Gebelerde T.gondii enfeksiyonunun tan ı algoritmas ında •
serolojik olarak d üşük avidite ve IgM pozitifli ği saptanmas ı 
durumunda b ütün d ünyada amnion s ıvısında T.gondii 
DNA’sının PCR ile ara ştırılması rutin haline gelmi ştir. Amnion 
sıvısından yapılacak PCR,  d ünyaya gelecek bebeğin T.gondii 
ile enfekte olup olmadığının araştırılması için son şanstır. 

- Ayrıca toxoplasmik retinokoroidit  durumunda g öz i çi sıvıda •
antikor miktarı az oldu ğundan kesin tan ıda yine en önemli 
yöntem PCR’dır. 

- Benzer şekilde İmmun sistemi baskılanmış hastalarda başta •
beyin, g öz, akci ğer kalp olmak üzere dissemine enfeksiyon 
yaratabilen T.gondii enfeksiyonu bu hastalarda antikor miktar ı 
az olduğundan kesin tanıda PCR gereklidir.



Moleküler Tanı Yöntemleri 

Pneumocystis spp moleküler tanısı tetkikinin•
* İşlem puanının 908.140 CMV PCR tetkiki ile aynı olması•
* A çıklama k ısmına “Sadece Üçüncü basamak sa ğlık hizmet •
sunucuları tarafından imm ün yetmezli ği olan hastalarda yatarak 
tedavilerde enfeksiyon hastalıkları uzmanlarınca istenmesi halinde 
Kurumca karşılanır.” İbaresinin eklenmesi

Gerekçe: Özellikle immun sistemi bask ılanmış (kanser •
kemoterapisi, organ transplantasyonu) veya yaşlı hastalarda  
atipik pn ömoni durumunda P. jirovecii  önemli bir enfeksiy öz 
ajan olarak kar şımıza çıkmaktadır. Mikroskopi ve imm ünolojik 
yöntemlerle gerekli duyarl ılık sa ğlanamamaktadır. Bu durum 
çeşitli yayınlarla a çıklığa kavu şmuştur. Bu sebeple t üm d ünya    
P. jirovecii tanısında PCR yöntemleri kullanılmaktadır.



Moleküler Tanı Yöntemleri 

Plasmodium spp moleküler tanısı tetkikinin •
* İşlem puanının 908.140 CMV PCR tetkiki ile aynı olması •
* T ürkiye Halk Sa ğlığı Kurumu Merkez laboratuvar ı taraf ından •
yapılması

Gerekçe: Sıtma hastalığı yurdumuzda çok az g örülmektedir. •
Lakin g ünümüzde yurtdışında i ş ve tatil amac ı ile çok fazla 
insanımızın gitmesinden dolay ı s ıtma vakalar ı halen 
gözlenmektedir. Bazen bu olgular yurdumuzda lokal 
epidemilere yol a çabilmektedir (Mardin Savur il çesinde 
gözlenen epidemi). Bu gibi hastalarda kimi zaman parazit 
miktarı mikroskopinin saptayamayaca ğı seviyeye inmekte (ila ç 
tedavisini tam almayan hastalar) ve hastal ığı bula ştırmaya 
devam etmektedirler. Bu sebeplerle özellikle 3. Seviye 
araştırma hastanelerinin referans laboratuvarlar ında bulunması 
gerekli olan bir testtir.



Moleküler Tanı Yöntemleri 

Cryptosporidium spp moleküler tanısı tetkikinin •
* İşlem puanının 908.140 CMV PCR tetkiki ile aynı olması •

Gerekçe: Özellikle immun sistemi bask ılanmış (kanser •
kemoterapisi, organ transplantasyonu), immun sistem 
yetmezliği veya yaşlı hastalarda kronik ishal ve dissemine 
enfeksiyon sebebi olabilen Cryptosporidium mikroskobik 
tanısında tecr übeli teknisyen/personel ihtiyac ı bulunmaktad ır. 
PCR y üksek hassasiyeti ve t ür ayrımı sa ğlayabilmesi ile ön 
plana çıkmakta ve klinisyenler tarafından tercih edilmektedir. 



Moleküler Tanı Yöntemleri 

Achantamoeba spp moleküler tanısı tetkiki•
* İşlem puanının 908.140 CMV PCR tetkiki ile aynı olması•
* Açıklama k ısmına “Sadece Üçüncü basamak sa ğlık hizmet •
sunucuları taraf ından keratit tan ılı hastalarda g öz hastal ıkları 
uzmanlarınca istenmesi halinde Kurumca kar şılanır.” İbaresinin 
eklenmesi

Gerekçe: Acanthamoeba türleri keratokonjunktivit sonucu •
körlüğe sebep olabilmektedir. Bilindi ği gibi Acantamoeba 
hastalığının tan ısı sadece agar plak veya PCR ile 
konulabilmektedir. PCR hassasiyeti agar pla ğa g öre çok daha 
fazla hassas olup ayr ıca patojen olmayan Acantamoeba türleri 
ile ayrım yapabilmektedir. 



Moleküler Tanı Yöntemleri 

Microsporidium moleküler tanısı tetkikinin •
* İşlem puanının 908.140 CMV PCR tetkiki ile aynı olması•
* A çıklama k ısmına “Sadece Üçüncü basamak sa ğlık hizmet •
sunucuları tarafından imm ün yetmezli ği olan hastalarda yatarak 
tedavilerde enfeksiyon hastalıkları uzmanlarınca istenmesi halinde 
Kurumca karşılanır.” İbaresinin eklenmesi

Gerekçe: Microsporidium t ürleri ishal yanında b öbrek, akciğer, •
beyin, g öz gibi organlarda enfeksiyon olu şturma yan ında 
dissemine enfeksiyon yaratabilmektedir. Mikrosporidium 
türlerinin mikroskopi ile tanısı çok zordur. PCR tanıda nerdeyse 
tek ve en hassas testtir. Özellikle immun sistemi bask ılanmış 
(kanser kemoterapisi, organ transplantasyonu), immun sistem 
yetmezliği veya yaşlı hastalarda şiddetli enfeksiyon olu şturup 
hayati tehdit ettiğinden dolayı PCR tanıda çok önemlidir.



Moleküler Tanı Yöntemleri 

Visseral Leishmania moleküler tanısı tetkikinin •
* İşlem puanının 908.140 CMV PCR tetkiki ile aynı olması•
* Açıklama kısmına “Sadece Üçüncü basamak sağlık hizmet •
sunucuları tarafından yatarak tedavilerde enfeksiyon hastalıkları 
uzmanlarınca istenmesi halinde Kurumca karşılanır.” İbaresinin 
eklenmesi

Gerekçe: •
- Leishmania spp.’nin farklı türlerinin sebeb olduğu enfeksiyonlar •
deriyi, iç organları veya mukozaları tutabilmektedir. İç organlar 
yayılımı olan Kala-Azar, çocukluk çağında veya immunsuprese 
erişkinlerde ağır ve fatal seyreden klinik tablolara neden 
olmaktadır. 



Moleküler Tanı Yöntemleri 

- Sa ğlık Bakanl ığı’nın “bildirimi zorunlu hastal ıklar” aras ında •
gösterdiği leishmaniasis enfeksiyonlar ından Kala-Azar tan ısı, 
kemikiliği aspirasyon örneğinde Leishmania amastigot şeklinin 
görülmesi ile konmaktadır. Ancak amastigot sayıları genellikle çok 
az say ıda olup, birka ç mikronluk boyutlar ı nedeniyle tan ınması 
büyük oranda deneyim gerektirmektedir. 

- Ayrıca tanıda, k ültür olarak NNN besiyerine yap ılan ekimlerin •
sonuçlarını almak i çinde ortalama 3 haftal ık bir bekleme s ürecine 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenlerle do ğru, g üvenilir, molek üler 
tabanlı bir tanı yönteminin (PCR, Nested PCR, Realtime PCR gibi), 
özellikle referans laboratuvarlarında kullanımı hastaların tedavisinin 
hızlı ve doğru başlayabilmesi için büyük önem taşımaktadır. 

- Bunun yan ı s ıra molek üler tabanl ı y öntemlerin kullan ılması •
mikroskobik olarak veya k ültür yard ımı ile yap ılamayan “tür 
tayini”ne de olanak sa ğlamaktadır. Bu nedenlerle özellikle 
“Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanları” için elde edilen sonuçlar büyük 
önem taşımaktadır. 



SON OLARAK ! 

 ** Üniversite hastaneleri ile Sa ğlık Bakanlığı b ünyesinde •
çalışan devlet hastanelerinde parazitolojik testler genellikle 
ayaktan başvuru yapan hastalardan istenmekte

** Çoğunluğu Ek-2B Hizmet Ba şı Puan Listesi i çinde yer •
alan bu testler ayaktan muayene paketinin i çinde kaldığı için 
hastaneye gelir olarak yansıtılamamakta

** Bu nedenle yukar ıdaki önerilere ek olarak parazitolojik •
tanı testlerinin m ümkün oldu ğunca Ek-2A-2 Ayaktan 
Başvurularda İlave Olarak Faturaland ırılabilecek İşlemler 
listesine girmesi için çalışmalar yapılmalı …



TEŞEKKÜRLER


