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Leishmaniasis
• Leishmaniasis enfekte dişi kum sineklerinin ısırmasıyla bulaşan

Leishmania cinsi protozoon parazitlerin neden olduğu bir
hastalıktır.

• Leishmaniasis kendi kendine iyileşen kutanöz formdan (Kutanöz
Leishmaniasis, KL)  potansiyel olarak ölümcül olan sistemik bir
hastalığa (Visseral Leishmaniasis, VL) kadar seyreden çeşitli
formlarda bulunmaktadır.
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• Tüm dünyada 5 kıtada 88 ülkede yaklaşık 12 milyon kişi Leishmaniasis ile enfektedir ve

tahmini 350 milyon kişi de risk altındadır.

• Dünya genelinde her yıl bir milyondan fazla yeni vakanın ortaya çıktığı tahmin

edilmektedir.



KLİNİK FORM ETKEN

Kutanöz Leishmaniasis

Eski dünya (Orta Doğu, Kuzey Afrika, Asya)
 L. tropica, L. major, L. infantum, L. aethiopica
Amerika (Orta ve Güney Amerika)
 L. tropica mexicana, L. braziliensis, L. amazonensis

Mukokutanöz Leishmaniasis

Eski dünya (Etiyopya ve Kenya’nın dağlık bölgeleri)
 L. aethiopica
Amerika (Orta ve Güney Amerika)
 L. braziliensis

İnsanlarda hastalık oluşturan Leishmania
türlerinin dünyadaki dağılımı

Eski dünya (Etiyopya ve Kenya’nın dağlık bölgeleri)
 L. aethiopica
Amerika (Orta ve Güney Amerika)
 L. braziliensis

Diffüz kutanöz Leishmaniasis

Eski dünya (Etiyopya ve Kenya’nın dağlık bölgeleri)
 L. aethiopica
Amerika (Güney Amerika)
 L. mexicana amazonensis

Visseral Leishmaniasis

Hindistan, Kenya
 L. donovani
Güney Avrupa ve Kuzey Afrika
 L. infantum
Amerika
 L. chagasi
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Promastigot-Amastigot

• Parazit;

– hücre dışında
promastigot olarak kum
sineğinin sindirim
yolunda

– hücre içinde amastigot
olarak birçok memeli
konakta yaşar.
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• Kutanöz Leishmaniasis’in tedavisinde çeşitli ilaçlar

kullanılmakla birlikte etkin bir tedavi sağlanamamıştır.

• Tedavide son 60 yıldır kullanılmakta olan pentavalan

antimon bileşiklerine karşı direnç gelişmiştir.

• Bu nedenle, Leishmaniasis’e karşı etkili yeni ilaçların

sentezlenmesine acil ihtiyaç duyulmaktadır.
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AMAÇ

• Bu çalışmada aksenik kültürde Leishmania infantum
standart suşunun promastigotları kullanılarak alamar

mavisi mikroplak yöntemi ile hidrazon yapısındaki [6-

sübstitüe-3(2H)-pridazinon-2-asetil-2-(sübstitüe/nonsübstitüe asetofenon)] on

adet bileşiğin antileishmanial aktivitesinin

araştırılması amaçlanmıştır.

• Bu çalışmada aksenik kültürde Leishmania infantum
standart suşunun promastigotları kullanılarak alamar

mavisi mikroplak yöntemi ile hidrazon yapısındaki [6-

sübstitüe-3(2H)-pridazinon-2-asetil-2-(sübstitüe/nonsübstitüe asetofenon)] on

adet bileşiğin antileishmanial aktivitesinin

araştırılması amaçlanmıştır.



• Hidrazon yapısındaki on adet bileşik DMSO/H2O (%50)

içerisinde çözüldükten sonra 0.22-µm membran filtre (Millipore,

USA) ile steril edildi.

• Konsantrasyonları 6 µg/ml-0.012 µg/ml olacak şekilde %10

Bovin Serum Albümin (BSA) eklenmiş RPMI-1640 besiyeri

kullanılarak mikroplaklara dağıtıldı.
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• Hemositometre ile hücre sayısı yaklaşık 2.5x106

hücre/ml olacak şekilde ayarlanmış Leishmania
infantum promastigotları kuyucuklara dağıtıldı.

• Daha sonra her bir kuyucuğa 25 µl alamar mavisi (0.1

mg/ml) ilave edilerek 27°C’de inkübasyona bırakıldı.
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• Plaklar 24, 48 ve 72 saat sonra ELISA

okuyucusunda 550 ve 630 nm dalga boylarında

okutularak sonuçlar değerlendirildi.

• Çalışmada standart ilaç olarak Amfoterisin B

kullanıldı.
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• Kuyucuklarda rengin maviden pembeye dönmesi çalışılan

konsantrasyonda parazitin ürediğini; rengin değişmeden

kalması ise parazitin üremediğini göstermektedir.
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1. SAAT



48. SAAT
Negatif
Kontrol

Pozitif
kontrol

Dilüsyon (µg/ml)
6      3     1.5  0.75  0.37…

• Madde sulandırımı sırayla: 6 µg/ml, 3, 1.5, 0.75……0.012 µg/ml şeklinde 10
kuyucukta yapıldı.



Buna göre hidrazon yapısındaki on adet bileşiğin Minimal

İnhibitör Konsantrasyon (MİK) değerleri tabloda verilmiştir.

Sentezlenen maddeler MİK (µg/ml)

1. madde 3
2. madde 1.5
3. madde 33. madde 3
4. madde 3
5. madde 0.75
6. madde 3
7. madde 0.75
8. madde 0.75
9. madde 6
10. madde 3
Amfoterisin B 0.37



• Yapılan bu çalışmada hidrazon yapısındaki on bileşiğin

antileishmanial aktivitesi alamar mavisi mikroplak

yöntemi kullanılarak araştırılmıştır.

• Çalışmada en etkili maddelerin 5., 7. ve 8. maddeler

(MİK 0.75 µg/ml) olduğu görülmüştür.
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SONUÇ

• Sentezlenen bu bileşiklerin ilaç olarak kullanılması için in
vitro ve in vivo ileri çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır.

• Bu çalışmada kullanılan alamar mavisi mikroplak

yönteminin, antileishmanial ilaç aktivitesi araştırılmasında

basit, güvenilir ve yöntemin tekrarlanabilir olduğu

görülmüştür.
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