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Geniş tanımlama ile parazitler:

Maizels J Biol 2009, 8:62



“Parazitler öldürmez ama süründürür”

• Dünya nüfusunun yarısı
― az gelişmiş ülkelerde

• Gelişmiş ülkelerde
– immünsupresif tdv alanların artması
– HIV enf. yayılması ile sorun haline

gelmiştir
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Parazitler kompleks yapıda, vücudun değişik bölgelerine yerleşirler



Parazitlerin farklı konaklarda geçirdikleri farklı evrelere sahip bir yaşam
döngüleri vardır.
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Simbiyotik yaşam

1. Organizma 2. Organizma

Mutualizm

Kommensalizm

Parazitizm



Parazitizm

– Tüm yaşayan türler (insan dahil) parazitizmin içinde ya parazit ya
da konak olarak yer almak zorundadırlar.

– Türler arasındaki en özelleşmiş ilişkidir, parazit ve konağı
arasında güçlü genetik etkileşimler meydana gelir ve buda
tarafları birlikte-adaptasyona zorlar.

– Doğal popülasyonları sınırlayarak,  ekosistem dengesinde önemli
bir rol oynar.

• Konak ve parazit arasındaki adaptasyon her iki tarafında
hayatta kalacak şekilde evrimleşmesi ile parazitizmi diğer
hayat şekillerinden ayırır.
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Milyonlarca yıllık bir evrimsel süreç geçiren, konak parazit ilişkileri evrimsel dinamikler
içinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır
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• Evrimsel süreçte her iki türün konak-parazit, karşılıklı uyuma
doğru eğilimli oldukları,
– parazitin daha zayıf bir konak cevabı oluşturmak için patojenitesi ve

immünojenitesini azalttığı,
– konağında eşlik eden patolojik değişikliklerin olmaması için, parazitin

kontrolü için geliştirdiği cevabın şiddetini azalttığı görülmüştür
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Patojen

Şiddetli
hastalık Adaptasyon



Konak-parazit ilişkisinde

faydalanan taraf parazit

ancak parazit açısından bakıldığında:
gereksinimlerini karşılamaya devam etmek ve hayatta kalmak için

konağın zarar görmesini geciktirmek/önlemekle birlikte
konağın immun yanıtından kaçmak zorundadır
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Başarılı parazit kimdir?

• Konağa zararsız olma eğilimindedirler

• Parazit konağın cevabını kontrol eder
– Ancak konağın yaşamasına ve diğer enfeksiyonlarla

mücadele etmesine izin verir
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• Konakta sürekli artan karmaşık
immun yanıtlar ve parazitin buna
karşılık geliştirdiği stratejiler konak
veya parazit kazanıncaya kadar
devam eden zorlu bir mücadeledir.

• Konak ve parazit arasında, bir süre
sonunda birlikte varlıklarını
sürdürebilecekleri barışçıl bir düzen
kurulur.

• hem konak hem parazit için ideal
bir evrimsel bitiş noktası
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Adaptasyon

• Konağın amacı:
– İşgalcileri yok etmek
– Kendi dokularının göreceği zararı en aza indirmek
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Parazit-konak adaptasyon mekanizmaları

• Konak savunması:
– Doğal ve edinsel bağışıklık

• Parazitin konak savunmasından kaçış mekanizmaları
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çoğunluğu asemptomatik

Birçok helmint çok uzun süre yaşar ve kronik
enfeksiyonlara neden olur
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Helmintlere karşı konak savunması
Doğal bağışıklık

• Parazitlere karşı ilk savunma doğal bağışıklık sistemidir
– Anatomik bariyerler
– PRR
– Makrofaj, granülositler (eozinofil, bazofiller)
– Reaktif metabolitler, antimikrobiyal proteinler, DC

• Doğal bağışıklık yalnız başına nadiren paraziti elimine etmede
başarılı olur.
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Helmintlere karşı konak savunması
Edinsel bağışıklık

• Helmintler Th2 yanıtını indükler

• Th2 cevabı:
– immünüpatolojide rol oynar
– Konağı süper enfeksiyonlardan korur
– Konağın enfeksiyon ile birlikte yaşamasını sağlar
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Helmintlere immün cevapta önemli



TH2 Yanıtı

• Th2 sitokinler aşırı inflamatuar reaksiyonları  kontrolsüz
patolojiyi önler

• IL-4
• IL-10
•
• IL-10             Th1                    Th2

– immünopatolojide sınırlanma
– IgE ve alerji semptomları

akut hastalık şiddetini
konağın yaşamını
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Zaccone P, et al. Parasite Immunol 2006;28:515-523



Kaçış stratejileri
1. Büyüklük

• Uzaklaştırılmaları güç

• Primer yanıt: İnflamasyon

• Genellikle uzaklaştırılamazlar
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Kaçış stratejileri
Konak proteinleri ile kaplanma

• Sestod ve trematodların tegümenti konağa ait proteinleri absorbe eder

– Örneğin eritrosit antijenleri

• İmmunolojik olarak konağa benzer

• Helmint konak tarafından "kendisinden" olarak algılanır
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Schistosoma spp.
Konak proteinleri ile kaplanma

Schistosoma'lar - Konağın kan proteinleri

Kan grubu antijenleri, MHC sınıf I ve II



Schistosoma spp.
Moleküler mimikri...konağın işlev ve yapılarını taklit



Kaçış stratejileri
Anatomik Korunma



Tegüment

Yüzeyin Atılması / Değiştirilmesi..



Fasciola hepatica
Anti immun mekanizma

Antikorları parçalayan enzimlerin

salgılanması

• Anti-inflamatuvar ajanlar salgılama

• Lökositlerin aktivasyonunu engelleme

• Kemokin reseptörlerinin blokajı



Strateji...
Göç...



İmmünmodülasyon/İmmünregülasyon
Konak

• T regülatör (Treg) hücreler parazit enf. ların kontrolünde majör
rol oynar

• IL-10
• TGF-β

» İmmünopatolojiyi,
» inflamasyonu
» ve parazit çoğalmasını kontrol ederler

en önemli regülatör hücrelerdir
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İmmünmodülasyon/İmmünregülasyon
Parazit

• İmmünregülasyon parazitin hayatta kalma stratejisidir
 Genellikle konak immün yanıtını baskılama şek.de ort çıkar

• Parazit konağın doğal ve edinsel bağışık yanıtını ayarlar
 antijenik çeşitlilik ile hücresel ve sıvısal immuniteden kaçış,
 antijen işleme ya da sunumunun engellenmesi ve
 doğal bağışıklık hücreleri tarafından öldürülme ve fagositozun

bozulması gibi farklı birçok mekanizmayı içermektedir.
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İmmünmodülasyon/İmmünregülasyon
Parazit

• Helmintler maharetli immunregulatörlerdir

• Helmint enfeksiyonlarının karakteristik özelliği
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• Th2 baskın immün cevap
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ParazitParazit immünmodülatörlerimmünmodülatörler

• Proteaz inhibitörleri IL-10
• TGF-β homologları
• lyso-PS

• naif  T hücrelerinden Treg fenotipi uyarmak için dentritik
hücrelerle etkileşebilmektedir

• Sistatinler
• Filaryal nematodlarda bulunan patojenik bir faktördür

• konakta T hc proliferasyonunu azaltarak ve
• anti-inflamatuar sitokin cevabını indükleyerek immünmodülasyon

etkiye katkıda bulunurlar.
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İmmün regülasyonun parazit enfeksiyonundaki pozitif ve
negatif rolleri

Belkaid Y, et al. Curr Op Immunol 2006, 18:406–412



Parazit Eliminasyondan koruyor

Konak
Organ hasarına neden olabilecek
aşırı proinflamatuar yanıtdan
koruyor











Parazit hastalıkları
• Alerji ve otoimmun hast. dan koruyor

– Tip 1 diabet,
– İnflamatuar barsak hast.

• Trichuris suis
– Chron ve
– Colitis ülseroza tedavisi için kullanılmaya başlandı
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“Yüzleşme noktasında ne mutlak cahiller ne de yetkin bilgeler vardır;
Sadece halen bildiklerinden daha fazlasını öğrenme girişimi içindeki
insanlar vardır”

Paulo Freire
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