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Sunu akışı

Tanım

Sürveyans Çalışmaları Niçin Önemlidir?

Dünyada

Ülkemizde

 İntestinal protozoonlardaki çalışmalar

Entamoeba histolytica

Giardia intestinalis

Cryptosporidium parvum



Özellikle ülkemizde sel ve su baskınları!!!



Sürveyans Nedir?

Belirli hastalıkların nasıl ortaya çıktığı ve yayıldığına ilişkin sistematik yapılan gözlem 

Dr. Ignaz Semmelweis 

İlk kez bilimsel bir sürveyans - 1840‘da doğum kliniği

Ölüm oranı %8,3 

Sadece el yıkama ile ölüm oranları azalmıştır



Tüm dünyada temel gereksinim, 
insanların güvenli olarak ulaşabileceği bir su kaynağıdır. 

Su kaynaklı hastalıklar insan sağlığını tehdit eden en büyük çevresel 
etkenlerden biri olmaya devam etmektedir. 

Protozoan parazitler, ABD'de su kaynaklı salgınlarda en sık 
tanımlanan etiyolojik ajanlardır. 



 Bu patojenler, insandan-insana veya hayvandan-insana 
fekal-oral yolla veya kontamine yiyecekler ve içme suları 
ile bulaşır. 

 Patojenlerin sularla bulaşması, özellikle hijyen ve çevre 
temizliği yetersiz olan, suların dışkıda bulunan 
patojenlerle kirletilmesinin engellenemediği ve sulara 
herhangi bir arındırma işleminin uygulanmadığı 
gelişmemiş veya az gelişmiş ülkelerde sık rastlanır.

 İnsan intestinal sisteminde yerleşim gösteren ve tanısında 
sorunlar yaşanan patojen protozoonlar; E.histolytica, 
G.intestinalis, C.parvum'dur. 

http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.f2r.net/wp-content/uploads/2010/03/su-ve-tuz-7.jpg&imgrefurl=http://f2r.net/&usg=__N8uNMeu3SuHDziOcZ6OfsPyBLVA=&h=300&w=300&sz=13&hl=tr&start=26&zoom=1&itbs=1&tbnid=iyi7IUGpE_FjUM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dsu%26start%3D20%26hl%3Dtr%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1


CID 2007; 44:506-12







Nüfus yoğunluğu
Evdeki nüfus sayısı
Yaş durumu
Alt yapı



•Yaz aylarında hafta sonları denize girenler (p< 0.001) de su bulanıklığı 
da hafta içine göre yüksek (p< 0.04)
•Cryptosporidium, Giardia ve Enterocytozoon bieneusi hafta sonları da 
(p< 0.03) enterokoklarla karşılaştırılınca (p< 0.01)daha yüksek 
•Denizdeki plajlarda duyulduğundan daha fazla kabul edilir şekilde insan 
patojenleri mevcut
•Enterokok sayısı Giardia, Cryptosporidium ve mikrosporidiaların varlığı 
için çok iyi bir indikatör
•Denize giren sayısı artınca enterekok ölçümü yapılmalı
•Rekrasyonal sular mikrosporidia epidemiyolojisi için risk

Çocuk bezi
Suya girmeden önce ve sonra duş
Denize giren sayısı







 ABD’de 1971 yılından beri Hastalıklar Kontrol Merkezi (CDC), 
Çevre Koruma Bölümü (EPA) ve Eyalet Konseyi ile 
Epidemiyolojistler birlikte Su kaynaklı Hastalıklar ve Salgın 
Sürveyans Sistemini (WBDOSS) sürdürmektedirler. 

 ABD’de söz konusu 1971 yılından beri en yüksek sayıda 
rekrasyonel salgın sayısı 1998’de saptanmıştır. 

 1999-2000 yılları arasındaki dönemde C.parvum salgınların 
%44’ünden sorumlu tutulmuştur.

 kanalizasyon taşkınları 

 atık su işleme fabrikalarının bozulması/yetersizliği  

 işlem görmemiş ve filtrasyon kullanılmamış içme suları 

 kontamine rekrasyonal suların kullanımı 

 yüzme ve rekrasyonal alan suları ile kontaminasyon 



CDC’nin 2008’deki raporuna göre, 
ABD’deki 1978-2006 arasındaki dönem 
süresince rekrasyonal sularla ilişkili su 
kaynaklı salgınların  (WBDOs) sayısı birkaç 
kat arttığı bildirilmiştir. 

2001-2006 yılları arasında su kaynaklı 
salgınların %66,3’ünden Giardia ve
Cryptosporidium gibi protozoonlar sorumlu 
tutulmaktadır. 



Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar 

Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği

a) Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolünün sağlanması için; 
bildirime esas bulaşıcı hastalıklar listesinin belirlenmesi, olay ve 
vaka tanımlarının yapılması, iletişim ağı yapısı ile ihbar ve 
bildirim sisteminin oluşturulması, 

b) Bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojik sürveyansı için her türlü 
uygun teknik araç kullanılarak sürveyans ile ilgili bilgilerin 
toplanmasında görevli yerel sağlık otoriteleri, ilgili diğer 
Bakanlıklar, özel ve kamuya ait kurum ve kuruluşlar ile Sağlık 
Bakanlığı arasında iletişimin sağlanması ve toplanan sürveyans 
verilerinin ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşılması için 
gerekli yöntemlerin belirlenmesi, 

c) Erken uyarı ve yanıt sistemi için Sağlık Bakanlığı ile yerel sağlık 
otoriteleri arasında uygun araçlarla sürekli bir iletişim 
sağlanması, 

ç) Hastalıklara özgü genel veya özel sürveyans ve kontrol 
mekanizmalarının veya programlarının geliştirilmesi, 

d) Salgınların saptanması ve kontrolü için gerekli olan müdahale 
yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 



 Türkiye’de Sağlık Bakanlığı bünyesinde “Bulaşıcı 
hastalıkların ihbarı ve bildirimi sistemi”nin 
yenilenmesi ile ilgili çalışmalar 2001 yılında 
başlamış olup bugüne kadar akademik 
çevrelerden ve Sağlık Bakanlığı’ndan çok sayıda 
kişi çalışmanın çeşitli kademelerinde görev 
almıştır. 

 Hastalık isimleri belirlenirken o hastalığın ülke için 
önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu ya da 
olabilme ihtimali öncelikle göz önüne alınmış, 
hastalığa tanı konabilme kapasitesi, özel bir 
program yürütülüp yürütülmediği gibi durumlar 
değerlendirilmiştir. 



 Ayrıca, 2004 yılında oluşturulan rehber 
güncelleme kapsamındadır. E.histolytica, 
G.intestinalis, C.parvum Grup D kapsamında 
değerlendirilmektedir. 

 Bu grupta diğerlerinden farklı olarak bildirimi 
zorunlu olan hastalık değil enfeksiyon etkenidir. 

 Söz konusu enfeksiyon etkenlerinin bildirimleri de 
her sağlık kuruluşundan değil; bu dökümanın 
Grup D için “Sürveyans Tipi” bölümünde 
belirtilmiş olan laboratuvarlardan yapılmaktadır. 





Petri et al, JCI; 2008



Amebiasis : Ne kadar bilgimiz var…

Entamoeba histolytica (Rahman suşu)

- daha düşük sitotoksik

- asemptomatik insandan izole

- hayvan modelinde apse oluşturmaz

Entamoeba histolytica

- protozoan parazit

- kolon ve karaciğer yerleşimi

- 50 milyon insan / yıl 

- 100 bin ölüm / yıl

Entamoeba dispar

- ilgili diğer tür

- 98% benzerlik (rRNA)

- insan barsağında kolonize olur

- in vivo invazyon asla !





E. dispar

E. histolytica

Dışkı örneklerinden real time PCR orijinal primer ve probla 

artık E. histolytica / E. dispar ayrımı daha kolay

GATA Temmuz, 2006



GATA Haziran, 2010

Kliniği belirleyen parazit yüküdür





İshal ile pattern #1 arasında bir ilişkiden söz edebilir miyiz???

GATA, Mart 2006



AL locus

DA locus

NK locus

RR locus

SD locus

Stanford Üniv., Ağustos 2006





 Entamoeba histolytica

 Giardia intestinalis

 Cryptosporidium parvum



Dışkı yağlı, kötü kokulu

Dışkıda makroskobik olarak kan, püy ve mukus 

Dışkıda mikroskobik olarak da polimorf nükleuslu 
hücreler görülmez

Giardia intestinalis



Paris yakınlarında iki rekrasyonel göl ve üç nehir

1 yıl süreyle prospektif çalışma, her ay 20 lt su örneği

IMS-IF ve PCR-RFLP

Göllerde düşük (165 kist/10 lt- 9 kist/10lt); nehirlerde yoğun ve sürekli parazit

PCR-RFLP: C.parvum ve C.hominis

Enfeksiyon riski <10-4 

FEMS Immunol Med Microbiol 47 (2006) 351–359





















Parasitol Res, 2007



 Entamoeba histolytica

 Giardia intestinalis 

 Cryptosporidium parvum



18S rRNA PCR-RFLP
 Farklı Cryptosporidium türlerinin 18S rRNA gen dizisinde bir çok tek 

nükleotid polimorfizmi (SNP) gösterdiği belirlenmiştir. 
 Diziye özgü spesifik primerlerin kullanıldığı nested PCR ile  çoğaltılan 

farklı Cryptosporidium türlerinin yaklaşık 850 bp uzunluğundaki 18S 
rRNA gen parçaları, spesifik kesim bölgesi AATATT olan SspI ve 
ATTAAT olan VspI (AseI) restriksiyon enzimleriyle, farklı büyüklükteki 
bandlar oluştururlar 







2002; 32:275-7





































Su kaynaklı patojenlerin saptanması için gelişmeler 

1.Biyosensörler. Optik, elektrokimyasal, mekanik, piezoelektrik 
türlerinin molekül farklılıklarıyla tek çip içinde gerçek zamanlı 
suyun monitorize edilmesi için kullanılmaktadır. Cryptosporidium 
saptanması için birkaç biyosensör değerlendirilmesine karşın 
henüz yeterince yüksek duyarlılıkta değildir.

2. DNA Mikroarraylar. E.histolytica, E.dispar, G. intestinalis A ve 
B tipi, C.parvum ve C.hominis için DNA mikroarraylar 
tanımlanmıştır.

3. Multipleks, revers transkripsiyon, kantitatif ve real time 
PCR. Aynı reaksiyonda çoklu primer setleriyle ek bilgilere 
ulaşmak artık mümkündür.

4. Mass spektroskopi. Proteomik ve metabolomik çalışmalar 
yüksek duyarlılık ve özgüllükte saptanmasını sağlayabilir. Hali 
hazırda, biyolojik örneklerde amibin hızlı tanısı MALDI-TOF MS’in 
kullanılmasıyla yapabilmek mümkündür.

5. Malzeme mühendisliği. Yeni zeki polimer nesli ile birlikte yeni 
teknolojiler, organizmaların elektronegatif yüklerinin yüzeyel 
protein ve karbohidrat özelliklerinden yararlanarak su kaynaklı 
protozoonların saptanması için geliştirilmiştir.











Sonuç

 Türkiye’de intestinal yerleşimli protozoonlar yüksek bir 
sıklığa sahiptir.

 Laboratuvar tanısında güçlükler mevcuttur. Sağlıklı, 
standard ve güvenilir epidemiyolojik verilere gereksinim 
vardır.

 İnfeksiyonların patogenezini öğrenmekte katkıları 
yadsınmaz bir gerçektir.

 İnfeksiyonların bulaş yollarını öğrenmemizde 
“genotiplendirme” yardımcı olmaktadır.

 Tüm dünyada olduğu gibi bizim de bilimsel, ortak, 
güvenilir projeler ışığında moleküler çalışmalar ve 
ürünler (çıktı) elde etmek zorunluluğumuz 
bulunmaktadır.



 İçme suyu sürveyansı sağlıklı su kaynaklarına şüpheli 
etkenlerin ya da kontaminasyonun en aza indirilmesi 
ya da ortadan kaldırılması için zorunludur. 

 İklim değişikliklerinin konuşulduğu küresel ısınmanın 
tartışıldığı dünyamızda özellikle su kaynaklarının 
yeterli olduğu tartışmalı ülkemizde su kaynaklı 
protozoonlarla enfeksiyonların oluşma risklerinin 
önlenmesi için gerekli bütün tedbirlerin alınması çok 
önemlidir. 

 Olası salgınlarda sürveyans bilgileri için ulusal 
bağlamda söz konusu etkenlerle ilgili tanı ve 
izlemlerde yetkin ve etkin merkezlere gereksinim 
vardır.
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