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GirişGiriş

 Boğmaca, B. pertussis' in neden olduğu, tüm yaş gruplarını etkileyen,

bulaşıcı bir solunum sistemi enfeksiyonu

 Yenidoğan ve bebeklerde morbidite ve mortalite yüksek

 Ergen ve erişkinlerde atipik ve ılımlı seyirli hastalık

 Duyarlı bebek ve çocuklara bulaşmada önemli bir kaynak

 ≥İki hafta süren öksürüğü olan çocuk ve ergenlerde B. pertussis

enfeksiyonunun laboratuvar incelemeleri ile araştırılması önerilmekte
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AmaçAmaç

Bu çalışma ile uzamış öksürüğü olan 0-18 yaş grubu

hastalarda

 kültür,

 gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (PZR)

 seroloji ile

B. pertussis enfeksiyonunun araştırılması amaçlandı
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Gereç ve YöntemGereç ve Yöntem

 Aralık 2009-Ağustos 2010

 ≥14 gün süren öksürüğü olan 0-18 yaş grubu 51 hasta

 Nazofarengeyal sürüntü

 İki-dört hafta arayla elde edilen iki serum örneği
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Gereç ve YöntemGereç ve Yöntem

 Nazofarengeyal sürüntü örnekleri:

 Kültür

 ‘‘Bordetella‘‘Bordetella AgarAgar withwith CharcoalCharcoal andand 77%% HorseHorse Blood’’Blood’’ (Becton(Becton DickinsonDickinson GmbH,GmbH, BDBD Diagnostics,Diagnostics,

Almanya)Almanya)

 IS481 gen bölgesinin hedeflendiği gerçek zamanlı PZR

 LightCyclerLightCycler FastStartFastStart DNADNA MasterMaster HybProbe,HybProbe, VersiyonVersiyon OcakOcak 20062006 (Roche(Roche AppliedApplied Science,Science, Almanya)Almanya) PZRPZR

içiniçin “hot“hot start”start” reaksiyonreaksiyon karışımıkarışımı

 LightMixLightMix KitKit BordetellaBordetella pertussispertussis andand parapertussisparapertussis (Roche(Roche DiagnosticsDiagnostics LightCyclerLightCycler 11..x/x/22..00 veve 480480 IIII cihazlarıcihazları için)için)

(TIB(TIB MOLBIOLMOLBIOL GmbH,GmbH, Berlin,Berlin, Almanya)Almanya) ticariticari kitlerikitleri

 “LightCycler“LightCycler 11..55”” cihazıcihazı
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 İki-dört hafta arayla elde edilen iki serum örneği

 anti-PT IgG ve anti-FHA IgG düzeylerinin ölçüldüğü “in-house” ELISA

 Antikor titresinde dört kat artış veya

 Tek serum örneğinde 100 EU/ml’nin üzerindeki anti-PT IgG titreleri

B. pertussis enfeksiyonunun serolojik kanıtı olarak değerlendirildi
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SonuçSonuç

 Uzamış öksürüğü olan çocuk ve ergenlerde kültür, PZR ve serolojik tanı

testleri ile araştırıldığında etken olarak B. pertussis önemli oranda

saptanmakta

 Kültür; duyarlılığı düşük, geç sonuçlanan bir yöntem olduğundan PZR ve

seroloji tanıya önemli katkıda bulunmaktadır, ancak bu alanda standardize

testlere gereksinim vardır
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