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Temelde

• Makroskopi

• Mikroskopi

• Seroloji

Daha az sıklıkta

• Kültür

• Nükleik asit temelli moleküler yöntemler

İnsandaki Paraziter Hastalıkların Tanısı
Etkene yönelik, doğrudan
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Toxoplasma gondii

• Klinik olarak belirgin lenfadenopatilerin

%3-7’inden sorumlu

• En sık tutulan lenf bezleri:

 Servikal (%70)

 Aksiller (%20)

• Özellikle hamilelerde moleküler yöntemlere

ulaşılmak isteniyor

• Organ alıcı-vericilerde önemli olabilir
Caner A et al. 2008. Incidence and Diagnosis of Active Toxoplasma Infection Among Liver

Transplant Recipients in Western Turkey. Liver Transplantation

Toxoplasmosis
Tanıda moleküler yöntemlere gereksinim duyulur
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• Sonuçlar 10 gün (acil durumlarda 2 gün) içinde rapor edilir

• Amniyon sıvısı hamileliğin 16.-20. haftalarında alınmalı

• Duyarlılık bir reaksiyonda gerçek zamanlıda 10 gen bölgesi,

içiçede 1 parazit

199 adet çeşitli hasta örneği

• 2008: 41 (1 pozitif, HIV)

• 2009: 33

• 2010: 68 (1 pozitif, Amniyon sıvısında)

• 2011: 57 (1 pozitif, BOS, amniyon sıvısı pozitif annenin bebeği)

Toxoplasmosis
Gerçek zamanlı ve içiçe PCR uygulanır
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Toxoplasma gondii
Çoğaltılan bölgelerM
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İçiçe PCR

İle çoğaltılan bölge
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Gerçek zamanlı PCR
İle çoğaltılan bölge
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Toxoplasma gondii
İçiçe PCRM
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İçiçe PCR
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Pneumocystic jirovecii
Tanısı için gerçek zamanlı ve geleneksel PCR...

• BAL, indüklenmiş balgam, akciğer biyopsi materyali, nazofarengeal

aspirasyonlar, ağız yıkama (çalkantı) sıvısı ve tam kan örneklerinde

• Sonuçlar bir hafta (acil durumlarda 1 gün) içinde rapor edilir

• Duyarlılık bir reaksiyonda 6 organizma

127 adet hasta örneğinde

• 2009: 29 (10 pozitif)

• 2010: 46 (6 pozitif)

• 2011: 52 (4 pozitif)
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Pneumocystic jirovecii
İnhibitör kontrol önemli

Döşkaya M et al. 2011. Degree and frequency of inhibition in a routine Real Time PCR detecting Pneumocystis jirovecii for the diagnosis

of Pneumocystis pneumonia in Turkey. Journal of Medical Microbiology,
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Trichomonas vaginalis
Geleneksel PCR uygulanır

• Cinsel yolla bulaşan hastalıklar içinde Çoklu PCR yöntemi ümit verici

• Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis,

Mycoplasma genitalium, Treponema pallidum, HSV-1 ve HSV-2….

• Akıntı veya sürüntü örnekleri steril serum fizyolojik içinde gönderilir

93 adet örnekte

• 2009: 30 (1 pozitif)

• 2010: 60 (4 pozitif)

• 2011: 3
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Visceral

• Ateş, hepatosplenomegali

• Pansitopeni, kilo kaybı

Kutanöz

• Papüler, nodüler, ülseratif deri

lezyonları

Mukokutanöz

• Burun ve boğaz mukozası

Leishmaniasis
Farklılık epidemiyolojik çeşitlilikte
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• rK39’un kullanıldığı hızlı tanı testi uygulama kolaylığı ve açısından tanıda

tercih edilebilir

Moleküler yöntemler

• Yüksek duyarlılık ve özgünlük,

• Parazit yükünün ve canlılığın değerlendirilebilmesi,

• Tür düzeyinde ayrım ve ilaç.direncinin anlaşılmasında kullanılır

Duyarlılık

• Serolojik yöntemlerde %89-96

• Kültürde üreme %44,

• Amastigotların görülmesi %67

• PCR, periferik kanda %79, kemik iliğinde ise %100

Leishmaniasis
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Echinococcosis
Kistik ve alveolar ayırımı

Tanıda Seroloji destek verir

– IHA

– ELISA

– Western yöntemi

Kistik ve alveolar ayırımı

• ELISA yönteminde rekombinant Em18 antijeni

• Western yönteminde Em18, Em70 ve Em90 bantlarıyla yapılabilir

• Kesin konakların dışkılarında gerçek zamanlı çoklu-içiçe PCR

Tanıda Seroloji destek verir

– IHA

– ELISA

– Western yöntemi

Kistik ve alveolar ayırımı

• ELISA yönteminde rekombinant Em18 antijeni

• Western yönteminde Em18, Em70 ve Em90 bantlarıyla yapılabilir

• Kesin konakların dışkılarında gerçek zamanlı çoklu-içiçe PCR



Sıtma
Tür ayırımı da yapılıyor

• Bildiğimiz ince ve kalın damla kan örneklerinin mikroskobik incelemesi

genelde yeterli

• Endemik bölgelere yapılan seyahat sonrası sıtmaya yakalananlardaki düşük

parazitemi olasılığı nedeniyle diğer tanı yöntemlerine gerek duyulabilir

• Parazit antijenlerini yakalamaya yönelik hızlı tanı testleri pratik ve ucuz

• İlaç direncinin anlaşılmasında moleküler yöntemlerin yararı olabilir

• İçiçe PCR yöntemiyle 12 örnek çalışılmış

Yabancı uyruklu iki hastaya falciparum, diğerinie de vivax sıtması tanısı

konulmuştur
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Moleküler Laboratuvarı
Şu an itibari ile...

• Toxoplasma gondii Gerçek zamanlı, İçiçe

• Pneumocystis jirovecii Gerçek zamanlı, Geleneksel

• Trichomonas vaginalis Geleneksel

• Plasmodium spp. İçiçe

• Echinocossus spp. Geleneksel

• Acanthamoeba spp. Multipleks

• Leishmania spp.

• Rutinde uygulamak amacıyla alt yapı projeleri alınmış

E.histolytica, E.dispar, Cryptosporidium, G.intestinalis’e yönelik PCR
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