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OLGU 1

35 yaşında iş adamı,
3 aylık Afrika seyahatinden sonra acil

servise başvuruyor...

Birkaç haftadır devam eden;

Ateş, bulantı, kusma, bitkinlik, gece
terlemeleri ve titreme nöbetleri tarifliyor...

Birkaç haftadır devam eden;

Ateş, bulantı, kusma, bitkinlik, gece
terlemeleri ve titreme nöbetleri tarifliyor...

Ateş, ve titreme nöbetlerinin günaşırı ya
da iki günde bir ortaya çıktığını söylüyor...



OLGU 1

Splenomegali

Laboratuvar Testleri:

Fizik Muayene:

Hemoglobin: 9.0 g/dl
Trombosit: 30.000/µlTrombosit: 30.000/µl

Seyahat öyküsü ve belirtileri nedeniyle,

ince yayma ve kalın damla preparatları
hazırlanıp Giemsa ile boyanıyor...



OLGU 1

Normal büyüklükte, noktalanma (tanecikler)
izlenmeyen eritrositler

Yüksek sayıda (her X100 alanda ~3 adet ),

yüzük şeklinde eritrosit içi formlar

Bazı eritrositlerde birden fazla yüzük formu,
iki küçük kromatin taneciği

Az sayıda muz şeklinde gametositler

Eritrositin periferinde aplike şeklinde erken
trofozoitler

Mikroskobik İnceleme:
Normal büyüklükte, noktalanma (tanecikler)
izlenmeyen eritrositler

Yüksek sayıda (her X100 alanda ~3 adet ),

yüzük şeklinde eritrosit içi formlar

Bazı eritrositlerde birden fazla yüzük formu,
iki küçük kromatin taneciği

Az sayıda muz şeklinde gametositler

Eritrositin periferinde aplike şeklinde erken
trofozoitler



OLGU 1
Mikroskobik İnceleme:

TANINIZ NEDİR?



OLGU 1

TANI: Plasmodium falciparum’a bağlı sıtma

Nöbetler 36-48 saat aralarla ortaya çıkarNöbetler 36-48 saat aralarla ortaya çıkar

Her yaşta eritrositleri enfekte eder

Diğer türlere göre daha ağır bir
enfeksiyon ve klinik tablo ortaya çıkar



P.falciparum’da YAŞAM DÖNGÜSÜ NASILDIR?P.falciparum’da YAŞAM DÖNGÜSÜ NASILDIR?



Omurgalı (insan) ve omurgasız (sivrisinek) konaklara gerek vardır
Omurgalılarda aseksüel (şizogoni)
Omurgasızlarda seksüel (sporogoni) döngü izlenir

Omurgalı konakta ilk şizogoni döngüsü karaciğer parenkim hücrelerinde,
ikincisi eritrositlerde gerçekleşir.





TANIDA HANGİ YÖNTEMLER KULLANILIR?TANIDA HANGİ YÖNTEMLER KULLANILIR?



Laboratuvar Tanı:

Kalın damla  ve ince yayma
preparatlarının  incelenmesi

Plasmodium antijenlerinin saptanmasıPlasmodium antijenlerinin saptanması

PCR ve diğer moleküler yöntemlerle
Plasmodium DNA’sının saptanması



Kan alınacak bölge alkolle
uygun şekilde temizlendikten
sonra lansetle delinir ve kanın
serbest olarak çıkması
sağlanır (kan çıkarmak için
parmak sıkılmamalıdır)

Kalın Damla ve İnce Yayma Preparatlarının

Hazırlanması ve  İncelenmesi:

Kan alınacak bölge alkolle
uygun şekilde temizlendikten
sonra lansetle delinir ve kanın
serbest olarak çıkması
sağlanır (kan çıkarmak için
parmak sıkılmamalıdır)

Kan örnekleri mümkünse tedaviye başlamadan önce ve nöbetler
arasında alınmalıdır

Parazitemi dalgalanma gösterebildiği için çok sayıda preparat
hazırlanması gerekebilir. Bu nedenle kan yaymaları 2-3 gün
boyunca 8-12 saat arayla alınarak değerlendirilmelidir.



İnce Yayma Kan Preparatların Hazırlanması :

• Lamın üzerine parmak ucunda toplanan kan damlası temas
ettirilir. Kenarı düzgün bir diğer temiz lam 45 ’lik açıyla, kan
damlası dar açı içinde kalacak şekilde değdirilir ve damlanın
lamın iki ucuna yayılması için birkaç saniye beklenir. Daha
sonra kan damlası bulunan lamın diğer ucuna doğru sürülür.



Aynı büyüklükte bir ince yayma
preparatına göre yaklaşık 30 kat
daha fazla yoğunlaştırılmıştır.

Parazit saptanmasında duyarlılığı
yüksektir ancak morfoloji konusunda
yeterli bilgi bilgi vermez

İnce yayma preparatının aksine
tespit işlemi yapılmaz

Kalın Damla Kan Preparatları:

Aynı büyüklükte bir ince yayma
preparatına göre yaklaşık 30 kat
daha fazla yoğunlaştırılmıştır.

Parazit saptanmasında duyarlılığı
yüksektir ancak morfoloji konusunda
yeterli bilgi bilgi vermez

İnce yayma preparatının aksine
tespit işlemi yapılmaz



P.falciparum’da genellikle yalnız genç trofozoitler (2-8 adet) vardır ve
oldukça fazla sayıdadır.
P.falciparum’da genellikle yalnız genç trofozoitler (2-8 adet) vardır ve
oldukça fazla sayıdadır.

“Maurer” tanecikleri görünebilir

Eritrositler normal büyüklüktedir.

Nadiren yüzük fromlar, eritrositin periferinde (aplike form) görülebilirler.

Muz şeklinde gametositler görülür.



Parazit antijenlerinin saptanması

İmmünokromatografik yöntemlerle kanda antijen
saptayan hızlı testler:

HRP-II’yi saptayan testler

Tedavi sonrası 2 haftaya kadar pozitif kalabilir

Düşük düzey parazitemi’de (parazit sayısı <200/µl) duyarlılık düşer!!!

Pozitif sonuçlar mikroskobi ile doğrulanmalıdır!!!

pLDH antijenini saptayan testler...

Tedavi sonrası 2 haftaya kadar pozitif kalabilir

Sadece gametositlerin varlığında pozitif izlenir



Moleküler Yöntemler

Düşük düzey parazitemi ve karışık enfeksiyonlarda duyarlılık ve
özgüllük yüksektir

Sıtma düşünülen tanısı konulamamış ateş olgularında tanıya
yardımcıdır



TEDAVİDE HANGİ İLAÇLAR KULLANILIR ?TEDAVİDE HANGİ İLAÇLAR KULLANILIR ?



Tedavi:

Sıklıkla Klorakin kullanılır

P.falciparum’da Klorakin’e direnç izlenebilir

Meflokin ya da

Doksisiklin veya Klindamisin + Kinin

dirençli olgularda alternatif tedavide
uygulanabilir

Meflokin ya da

Doksisiklin veya Klindamisin + Kinin

dirençli olgularda alternatif tedavide
uygulanabilir

Meflokin proflaktik ve terapötik olarak
kullanılabilir – direnç gelişimi bildirilmiştir



OLGU 2OLGU 2



OLGU 2

66 yaşında erkek hasta,
Multipl myeloma tanısıyla tedavi almış ve

kemik iliği tranplantasyonu yapılmış...

Transplantasyon sonrası izlemi sorunsuz
olan hasta taburcu edilmiş...

66 yaşında erkek hasta,
Multipl myeloma tanısıyla tedavi almış ve

kemik iliği tranplantasyonu yapılmış...

Transplantasyon sonrası izlemi sorunsuz
olan hasta taburcu edilmiş...

Birkaç hafta sonra;

Öksürük, ishal ve karın ağrısı şikayetleri
ile acil servise başvuruyor...



OLGU 2

Acil serviste Kronik Obstrüktif Akciğer
Hastalığı (KOAH) tanısı alan hastaya yüksek
doz inravenöz steroid ve inhale bronkodilatör
tedavisi uygulanıyor...

Acil serviste Kronik Obstrüktif Akciğer
Hastalığı (KOAH) tanısı alan hastaya yüksek
doz inravenöz steroid ve inhale bronkodilatör
tedavisi uygulanıyor...

Bir ay sonra; hasta ateş ve “wheezing”
şikayetleri ile yeniden acile başvuruyor...

Durumun KOAH’ın alevlenmesi ve araya
giren konjestif kalp yetmezliğine bağlı olduğu
düşünülüyor...



OLGU 2

Kan kültürlerinde Enterococcus fecalis ve
Escherichia coli üremesi oluyor....

Agresif antibiyotik tedavisine rağmen hastanın
durumu kötüleşiyor ve ikinci başvurusundan 4
hafta sonra exitus oluyor...

Agresif antibiyotik tedavisine rağmen hastanın
durumu kötüleşiyor ve ikinci başvurusundan 4
hafta sonra exitus oluyor...

Tüm otopsisi yapılan hastada;

Kalp, akciğer, ince barsak, karaciğer ve
akciğerde nematod larvaları izleniyor!!!



İnce bağırsak örneğinde larvalar
Hematoksilen eosin; 200×.



Akciğer örneklerinde larvalar

TANINIZ NEDİR?
Hangi nematod akciğer göçü sırasında

tariflenen belirtileri oluşturur?



TANI: Strongyloides stercoralis enfeksiyonu

Yaşam döngüsünde akciğer migrasyonu olan nematodlar:

Ascaris lumbricoides Strongyloides stercoralis

Necator americanus / Ancylostoma duodenale



TANIDA HANGİ YÖNTEMLER KULLANILIR?TANIDA HANGİ YÖNTEMLER KULLANILIR?



Laboratuvar Tanı:

Dışkıda larva gözlenmesi (yumurta nadiren izlenir)

Kancalı kurt larvaları ile morfolojik olarak
benzerlik gösterir

Disemine enfeksiyonlarda balgamda larva

Özel yoğunlaştırma yöntemleri uygulanabilir
(Baerman, Haradi-Mori ya da petri kabı yöntemleri)

Agar kültür yöntemi

Kancalı kurt larvaları ile morfolojik olarak
benzerlik gösterir

Disemine enfeksiyonlarda balgamda larva



Dışkıda Larva İncelemesi

Rhabditiform Larva Filariform Larva



Baerman Yöntemi

Az sayıda parazit içeren dışkı ve toprakta larva
incelenmesinde kullanılır

Huni içerisine yerleştirilen taze dışkıda bulunan
larvalar dışkıyı terkedip alt kısımda toplanırlar

Fazla miktar dışkı kullanılabilir,
Az larva bulunan hafif enfeksiyonlarda
larva saptama şansı yüksektir

Fazla miktar dışkı kullanılabilir,
Az larva bulunan hafif enfeksiyonlarda
larva saptama şansı yüksektir



Harada-Mori Yöntemi

Tüpte filtre kağıdı yöntemi

Taze dışkı gerekir

Dışkı ilave edilen filtre kağıdı ve
kağıdın konduğu dibinde su bulunan tüp

Nematod yumurtaları açılarak larvalar
gelişir ve suya ilerler

Petri Kabı Yöntemi

Petri kabı içine eğik durumda konulan lam ve üzerinde nemi
sağlayan filtre kağıdından oluşur.

Serbest yaşayan dönemler ve larvalar birkaç gün sonra kültürde
bulunabilir.



Agar Plak Yöntemi

Diğer yöntemlerden daha duyarlıdır

Taze dışkı, agar plağına ekilerek
iki gün oda sıcaklığında tutulur.

Larva agar üzerinde hareket ederken
bakterileri de taşır ve görünür izler oluşur.

Mikroskopla incelenerek larva varlığı gözlenir.

Doğrulama için, plaklar %10 formalinle yıkanır ve
sediment ıslak preparat şeklinde incelenir



Agar Plak Yöntemi



S.stercoralis’in YAŞAM DÖNGÜSÜ NASILDIR?S.stercoralis’in YAŞAM DÖNGÜSÜ NASILDIR?



Yaşam döngüsü en karmaşık, en küçük barsak nematodu

Üç farklı yaşam döngüsü:Üç farklı yaşam döngüsü:

•• Doğrudan (kısa, düz),Doğrudan (kısa, düz),

•• Dolaylı (uzun, çapraşık)Dolaylı (uzun, çapraşık)

veve

•• OtoenfeksiyonOtoenfeksiyon

Strongyloides stercoralisStrongyloides stercoralis......

Üç farklı yaşam döngüsü:Üç farklı yaşam döngüsü:

•• Doğrudan (kısa, düz),Doğrudan (kısa, düz),

•• Dolaylı (uzun, çapraşık)Dolaylı (uzun, çapraşık)

veve

•• OtoenfeksiyonOtoenfeksiyon



Strongyloides stercoralis
Enfektif şekil “filariform larvalar”





S.stercoralis enfeksiyonunun
olgunun tıbbi öyküsü ile ilişkisi nedir?

S.stercoralis enfeksiyonunun
olgunun tıbbi öyküsü ile ilişkisi nedir?



Transplantasyon için uygulanan yüksek dozlu
immünosupresif tedavi, S.stercoralis
enfeksiyonunun disemine olmasına neden olabilir.

Bu tip hastalarda diyare ve karın ağrısı şikayetleri durumunda
S.stercoralis enfeksiyonu akılda tutulmalıdır.

Bağışıklığı baskılayacak ilaç kullanılan her hastadaBağışıklığı baskılayacak ilaç kullanılan her hastada
öncedenönceden StrongyloidesStrongyloides araştırılmalıdır.araştırılmalıdır.



Tanıya yardımcı olabilecek hangi laboratuvar
testleri bulunmaktadır?

Tanıya yardımcı olabilecek hangi laboratuvar
testleri bulunmaktadır?



Enterik organizmalarla polimikrobiyal
bakteremi, S.stercoralis’i akla getirmelidir.

Bu durum, larva göçü sırasında intestinal
bakterilerin dolaşıma geçmesi sonucu
ortaya çıkar.

Enterik bakterilerle menenjit de izlenebilir.

Bu durum, larva göçü sırasında intestinal
bakterilerin dolaşıma geçmesi sonucu
ortaya çıkar.

Enterik bakterilerle menenjit de izlenebilir.

Eozinofili, S.stercoralis’te aralarında olmak
üzere çeşitli parazitik enfeksiyonlarda sıklıkla
ortaya çıkan bir bulgudur.



TEDAVİDE HANGİ İLAÇLAR KULLANILIR ?TEDAVİDE HANGİ İLAÇLAR KULLANILIR ?



İvermektin ve Albendazol;

önerilen ajanlardır...

Tedavi:

İvermektin ve Albendazol;

önerilen ajanlardır...




