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Üçüncü Basamak Bir Eğitim Hastanesinde 2012-2014 Yılları
Arasında Gebelerde ve Toksoplazmosis Şüpheli Hastalarda
Toxoplasma gondii’nin Serolojik Olarak Araştırılması
Serological Investigation of Toxoplasma gondii on Pregnant Women and Toxoplasmosis
Suspected Patients Between 2012-2014 Years on a Tertiary Training Hospital

Mehmet Burak Selek, Bayhan Bektöre, Orhan Baylan, Mustafa Özyurt
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Servisi, İstanbul, Türkiye

ÖZ
Amaç: Toksoplazmosis, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlık sorunu olmaya devam eden zoonotik bir hastalıktır. Çalışmamızda, toksoplazmosis şüpheli hastalarda ve gebelerde Toxoplasma gondii (T.gondii) seropozitifliğinin retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntemler: Üçüncü basamak eğitim hastanemizde 2012-2014 yılları arasındaki üç yıllık dönemde toksoplazmosis şüpheli hastalar (n=1296) ile takip için
başvuran gebelerden (n=1737) alınan kan örneklerinde kemilüminesan mikropartikül immünolojik test (CMIA) yöntemiyle anti-T. gondii IgG ve IgM
seropozitiflikleri ve ayrıca her iki testte birlikte pozitiflik saptanan hastalarda IgG avidite indeksi araştırılmıştır.
Bulgular: Çalışmamızda, 1296 toksoplazmosis şüpheli hastanın %37’sinde (n=479) yalnız anti-T. gondii IgG pozitifliği saptanırken, %1,9’unda (n=25) ise
anti-T. gondii IgG ve IgM birlikte pozitif bulunmuştur. Gebelerde (n=1737) ise izole anti-T. gondii IgG seropozitifliği %24,2 (n=421), anti-T. gondii IgM
ve IgG seropozitifliği ise %0,7 (n=13) olarak saptanmıştır. Hiçbir hastada veya gebede izole IgM pozitifliği saptanmamıştır. Anti-T. gondii IgG ve IgM
birlikte pozitif olan 13 gebeye ve 25 toksoplazmosis şüpheli hastaya avidite testi uygulanmış ve her iki gruptan da sadece birer kişide düşük avidite
saptanmıştır.
Sonuç: Riskli grupların ve özellikle konjenital toksoplazmosis riski nedeniyle gebelerin bu hastalıktan korunmalarında gerekli önlemlerin alınabilmesi
amacıyla, toplum sağlığı açısından oldukça önemli problemlere neden olan toksoplazmosis için ulusal düzeyde geniş katılımlı ve sistematik seroprevalans çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 200-4)
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ABSTRACT
Objective: Toxoplasmosis is a zoonotic disease which is still an important health issue in both developing and developed countries. We aimed to
evaluate Toxoplasma gondii (T. gondii) seropositivity on toxoplasmosis suspected patients and pregnant women, retrospectively.
Methods: Blood samples taken from toxoplasmosis suspected patients (n=1296) and pregnant women (1737) on our tertiary training hospital between 2012-2014 years. Anti-T. gondii IgG and IgM seropositivity analyzed with chemiluminescent microparticle immunological assay (CMIA) method.
Also IgG avidity index were evaluated on patients who had both antibodies.
Results: Of 1269 toxoplasmosis suspected patients, 37% (n=479) had only T. gondii IgG positive while 1.9% (n=25) had both IgG and IgM antibodies.
Of 1737 pregnant women, 24.2% (n=421) had only T. gondii IgG positive while 0.7% (n=13) of women were found positive for both antibodies. None
of the total 3033 patients were seropositive for sole IgG antibody. Avidity tests were applied to the double positive patients and low avidity were
detected on only one person from each group.
Conclusion: Nationwide, high throughput, systemic seroprevalance studies is needed in order to take precautions for the public health to protect
sensitive groups and pregnant women especially because of congenital toxoplasmosis risk. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 200-4)
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GİRİŞ
Toksoplazmosis, zorunlu hücre içi paraziti olan Toxoplasma gondii’nin etken olduğu, memeliler ve kuşlarda görülen zoonotik sistemik bir enfeksiyondur. T.gondii’nin son konağı kedi ve kedigiller,
ara konağı ise insan dahil tüm omurgalı hayvanlardır. Etken, kedi
ve kedigillerin ookistli dışkısının veya bununla kontamine olmuş
besinlerin ya da parazitin doku kisti bulunan çiğ veya az pişmiş
etlerin sindirim yoluyla alınmasıyla, enfekte anneden fetusa
transplasental yolla, ayrıca kan transfüzyonu veya organ transplantasyonu ile insana bulaşabilmektedir (1, 2). Toksoplazmosis bağışıklık sistemi yeterli bireylerde genellikle asemptomatik seyredip
çoğunlukla kendiliğinden iyileştiği için klinik tanısı zordur. Dünya
nüfusunun yaklaşık yarısında latent toksoplazmosis mevcuttur.
Bağışıklık sistemi baskılanmış olgularda yaşamı tehdit eden tablolalara neden olabilir (3).
Toksoplazmosisin seropozitifliği, dünya genelinde %5-90 arasında değişmektedir (4). Ülkemizde yapılan çalışmalarda, toksoplazmosis seroprevalansının %12-65 arasında değiştiği bildirilmiştir.
Toksoplazmosiste etiyolojik ajanı ortaya koymak her zaman
mümkün olmadığı için tanıda çoğunlukla serolojik testler kullanılmaktadır. Kemilüminesan mikropartikül immünolojik test (CMIA),
güvenilir, ekonomik ve kolay uygulanabilir olması nedeniyle serolojik tanıda sık olarak tercih edilmektedir. Ülkemizde T. gondii
yaygınlığını belirlemek maksadıyla yapılan çalışmalar, genellikle
gebeler, toksoplazmosis şüpheli hastalar ve belirli hasta grupları
üzerinde yoğunlaşmıştır (5).
Konjenital toksoplazmosisin klinik tanısı zordur. Anne adaylarının
hamilelik öncesi Toxoplasma antikorları bakımından seronegatifken, hamilelik sırasında pozitifleşmesi tanıda önemlidir. Ancak
hamilelik öncesi Toxoplasma antikorlarına bakılmayan ya da
hamileliğin hemen başlangıcında değil de ilerleyen haftalarda
toksoplazmosis yönünden incelenen gebelerde anti-T. gondii
IgG antikorlarının pozitif olması, konjenital toksoplazmosis riskini
ortadan kaldırmaz. Zira hasta etkeni gebelik esnasında almış
fakat tetkik ilerleyen haftalarda yapıldığı için geçen süre içerisinde IgG antikorları pozitifleşmiş, IgM antikorları hala pozitif ya da
negatifleşmiş olabilir. Böylesi durumlarda hastalığın geçirilmiş bir
enfeksiyon mu yoksa akut dönemde bir enfeksiyon mu olduğunun ayrımının yapılabilmesine katkıda bulunmak amacıyla hastada oluşmuş olan IgG antikorlarının avidite değerleri araştırılmaktadır (6, 7).
Antikorların antijenlere olan afinitesi başlangıçta düşük iken,
ilerleyen hafta ve aylarda artmaktadır. Antijen ve antikor arasındaki bağlar kuvvetliyse yüksek avidite değeri çıkmaktadır. Eğer
antijen ve antikor arasındaki bağlar daha yeni oluşmuşsa ve
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zayıfsa düşük avidite değeri çıkmaktadır. Kullanılan yönteme
göre değişmekle birlikte, yüksek avidite değerine sahip olan bir
kişinin enfeksiyonu en az 3-5 ay önce aldığı söylenebilir. Yüksek
avidite değeri eski bir enfeksiyonun, düşük avidite değeri ise
yeni bir enfeksiyonun göstergesi olarak kabul edilmektedir (6).
Bu çalışmada, üçüncü basamak olan eğitim hastanemize 20122014 yılları arasında takip için gelen gebelerin ve toksoplazmosis
şüpheli hastaların serolojik sonuçları değerlendirilmiştir.

YÖNTEMLER
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarına 2012-2014 yılları arasında çeşitli kliniklerde yapılan
muayene sonucu toksoplazmosis şüphesi bulunan 1296 hastadan ve gebelik takibi için başvuran 1737 gebeden kan örnekleri alınmıştır. Alınan örneklerde, CMIA ile üretici firmanın önerileri doğrultusunda anti-T. gondii IgG ve IgM antikorlarının
(Abbott-Architect system, Weisbaden, Almanya) varlığı araştırılmış; test sonuçları anti-T. gondii IgG için pozitif, negatif ve gri
zon, ve IgM antikorları için ise pozitif ve negatif olarak değerlendirilmiştir her iki testte birlikte pozitiflik saptanan hastalarda
ayrıca avidite indeksini belirlemek için IgG avidite testi (AbbottArchitect system) çalışılmıştır. Ayrıca test sonuçları anti-T. gondii
IgG avidite için de pozitif, negatif ve gri zon olarak değerlendirilmiştir. Üretici firmanın belirlediği konsantrasyon değerleri
doğrultusunda; <1,6IU/mL olan örnekler negatif, ≥3,0IU/mL
olanlar ise pozitif olarak değerlendirilirken 1,6 ile <3,0IU/mL
arasında olan örnekler ise gri zon olarak değerlendirilmiştir.
Hastalar kan örneklerini teslim ettiklerinde yaş, cinsiyet ve başvurdukları poliklinik bilgileri ile kadın hastaların gebe olup
olmadıklarına ait veriler kaydedilmiştir.

BULGULAR
Çalışmamızda 811’i (%26,7) erkek, 2222’si (%73,3) kadın olmak
üzere toplam 3033 (ortalama yaş=32,24) birey katılmıştır. Kadın
bireylerin 1737’sinin (%78,2) gebelik takibi için kadın hastalıkları
ve doğum polikliniğine başvuru yapan gebeler oldukları tespit
edilmiştir. Çalışmaya katılan hasta ve gebelerin serum örneklerinde anti-T. gondii IgG ve IgM sınıfı antikorlar araştırılmıştır
(Tablo 1).
Çalışmada gri zon olarak tanımlanan grup, gri zonda değer bulunan bireylerden, farklı serum örneği ile 2. kez çalışılan ve yine gri
zon tespit edilen bireylerdir. Çalışmaya alınan gebe ve hastalardan oluşan toplam 3033 bireyin 900’ünde (%29,7) yalnız anti-T.
gondii IgG seropozitifliği saptanırken, 38’inde (%1,3) anti-T. gondii IgG ve IgM birlikte seropozitif bulunmuştur. Hiçbir bireyde
izole IgM seropozitifliğine rastlanmamıştır.

Tablo 1. Test sonuçlarının cinsiyet ve gebelik durumuna göre dağılımı
							
			Anti-T. gondii IgG 		
Anti-T. gondii IgM		
		

Negatif

Pozitif

Gri zon

Negatif

Anti-T. gondii
IgG Avidite

Pozitif

Yüksek

Düşük

Gri zon

Erkek (n=811)

512 (%63,1) 281 (%34,6)

18 (%2,3)

799 (%98,5)

12 (%1,5)

11

1

0

Kadın (n=2222)

1549 (%69,7) 619 (%27,9)

54 (%2,4)

2196 (%98,8)

26 (%1,2)

19

1

6

Var (n=1737)

1284 (%73,9) 421 (%24,2)

32 (%1,9)

1724 (%99,3)

13 (%0,7)

9

3

3

Yok (n=485)

265 (%54,6) 198 (%40,8)

22 (%4,6)

472 (%97,3)

13 (%2,7)

10

3

3

Gebelik
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Toksoplazmosis şüpheli 1296 hastanın 479’unda (%37,0) yalnız
anti-T. gondii IgG seropozitifliği saptanırken, 25’inde (%1,9) anti-T.
gondii IgG ve IgM birlikte seropozitif bulunmuştur (Tablo 2).

çiğ et yenilen kırsal, ılıman ve nemli bölgelerde seroprevalansın
daha yüksek saptandığı belirtilmiştir (1).
Toksoplazmosisin seroprevalansına yönelik çalışmalara, genellikle toksoplazmosis şüpheli ya da ön tanılı hastalar ile gebe olan
veya olmayan sağlıklı kadınlar dahil edilmektedir (10).
Toksoplazmosisin seroprevalansını araştıran pekçok yabancı ve
yerli çalışma bulunmaktadır. Çek Cumhuriyeti’nin kentsel kesimlerinde anti-toksoplazma IgG seroprevalansı %19,6 iken kırsal
bölgelerde %35,3 olarak bildirilmiştir (11). Çalışmamızdaki popülasyon için böyle bir ayrım yapılmadığından bu değerlerin arasında bir değer tespit edildiğini düşünmekteyiz (%29,7). IgG seroprevalansının İngiltere’de %9,1 ve Norveç’te %10,9 olduğu farklı
çalışmalarda saptanmıştır (12, 13). Endonezya’da, yaşları 20 ile 85
arasında değişen 1.683 kişide anti-toksoplazma IgG araştırılmış,
yüksek seropozitiflik oranı (%70) saptanmıştır (14). Çalışmamızda
saptanan seropozitifliğin İngiltere ve Norveç gibi gelişmiş ülkelerden yüksek; Endonezya gibi daha az gelişmiş ülkelerden
düşük olması sosyo-ekonomik ve kültürel nedenlere bağlı olabileceği kanaatindeyiz.

Gebelerde (n=1737) izole anti-T. gondii IgG seropozitifliği %24,2
(n=421), anti-T. gondii IgM ve IgG seropozitifliği ise %0,7 (n=13)
olarak saptanmıştır.
Anti-T. gondii IgG ve IgM birlikte pozitif olan 13 gebeye ve 25
toksoplazmosis şüpheli hastaya avidite testi uygulanmıştır.
Gebelerin dokuzunda yüksek avidite (avidite indeksi >%60),
birinde düşük avidite (avidite indeksi <%50), üçünde ise gri zon
avidite (avidite indeksi %50-60 arasında) saptanırken, toksoplazmosis şüpheli hastaların ise 21’inde yüksek, birinde düşük, üçünde ise gri zon avidite saptanmıştır. Ayrıca çalışmamızda yaş arttıkça seropozitifliğin arttığı tespit edilmiştir (Tablo 3).

TARTIŞMA
Toksoplazmosis, tüm dünyada yaygın olarak saptanan, insan vücudundaki tüm hayati organları tutabilen, özellikle transplasental
bulaş ile kalıcı ciddi fetal anomalilere ve düşüklere yol açabilen
zoonotik bir hastalıktır. Toksoplazmosis, bağışıklık sistemi sağlam
olan bireylerde genellikle (%90) asemptomik seyrederken bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda (AIDS, hematolojik kanserler,
kemik iliği ve soliter organ nakli, vs.) ağır seyretmekte ve kontrol
altına alınamadığında ölümle sonuçlanabilmektedir (1).

Nishri ve ark. (15), İsrail’de 1.315 kişide yapmış oldukları bir çalışmada; 1-4 yaş arası grupta seropozitiflik oranının %9,9 olduğunu,
45 yaş ve üstü grupta ise bu oranın %40,9’a yükseldiğini bildirmişlerdir. Çin Halk Cumhuriyeti ve Güney Kore ile İskandinav
ülkelerinde anti-toksoplazma IgG seroprevalansının %4-39 arasında değiştiği ve yaş ile seropoziflik oranının arttığı belirtilmiştir
(16). ABD, Hollanda, Japonya, Kenya, Brezilya ve Fransa’da
yapılan farklı çalışmalarda da yaşla birlikte seropozitifliğin arttığı
bildirilmiştir (17). Duran ve ark. (18) 2002 yılında Sivas’ta yapmış
oldukları çalışmada, anti-toksoplazma IgG pozitiflik oranlarının
yaş gruplarına göre anlamlı bir farklılık gösterdiği, yaş artıkça
pozitifliğin arttığı belirtilmiştir. Çalışmamızda da bu çalışmalara

Toksoplazmosis seroprevalansı, ülkeler arasında değişkenlik gösterebildiği gibi, aynı ülkedeki değişik coğrafik bölge veya toplumlarda da farklılıklar sergileyebilmektedir (8, 9). Seroprevalans,
toplumların beslenme alışkanlıklarına, yaşadıkları yerin iklimine,
insanların kediyle olan temasına bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Kedi populasyonunun çok olduğu, az pişmiş ya da

Tablo 2. Test sonuçlarının gebe ve toksoplazmosis şüpheli hasta gruplarına göre dağılımı
							
			Anti-T. gondii IgG		
Anti-T. gondii IgM		
		

Negatif

Pozitif

Gri zon

Negatif

Pozitif

777

479

40

1271

25

(%60)

(%37)

(%3)

(%98,1)

(%1,9)

Toksoplazmosis şüpheli hastalar
(n=1296)		
Gebeler		
(n=1737)

1284

421

32

1724

13

(%73,9)

(%24,2)

(%1,9)

(%99,3)

(%0,7)

Anti-T. gondii
IgG Avidite

Yüksek

Düşük

Gri zon

21

1

3

9

1

3

Tablo 3. Test sonuçlarının cinsiyet ve gebelik durumuna göre dağılımı
							
			Anti-T. gondii IgG 		
Anti-T. gondii IgM		
Yaş Grupları
1 yaş ve altı (n=40)
2-18 yaş (n=72)

Anti-T. gondii
IgG Avidite

Negatif

Pozitif

Gri zon

Negatif

Pozitif

Yüksek

Düşük

Gri zon

29 (%72,5)

8 (%20,0)

3 (%7,5)

40 (%100)

0 (%0)

0

0

0

69 (%95,8)

3 (%4,2)

0 (%0)

71 (%98,6)

1 (%1,4)

1

0

0

19-39 yaş (n=2425)

1763 (%72,7) 622 (%25,6)

40 (%1,7)

2397 (%98,8)

28 (%1,2)

21

2

5

40-59 yaş (n=336)

150 (%44,6) 167 (%49,7)

19 (%5,7)

331 (%98,5)

5 (%1,5)

4

0

1

60 yaş ve üstü (n=160)

50 (%31,2)

100 (%62,5)

10 (%6,2)

156 (%97,5)

4 (%2,5)

4

0

0

2061(%67,9) 900 (%29,7)

72 (%2,4)

2995 (%98,7)

38 (%1,3)

6 (%15,8)

30 (%78,9)

2 (%5,3)

Toplam		

			

3033		

3033		

38
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benzer şekilde yaş arttıkça seropozitifliğin arttığı tespit edilmiştir.
T. gondii’ye özgü antikor pozitifliğinin toplumun yaşı ile doğrudan bağlantılı olarak artış göstermesi, hastalığın tüm yaşam
boyunca geçirilebilmesine ve yaşam süresinin artmasıyla maruziyet olasılığının artmasına bağlı olabileceği kanaatindeyiz.
Yiğit ve ark. (19), Erzurum’da anti-toksoplazma IgG antikorlarını
%24, IgM antikorlarını %0,4; Gül ve ark. (20), Diyarbakır’da
anti-toksoplazma IgG antikorlarını %32,9, IgM antikorlarını %8,16
oranlarında bildirmişlerdir. Elazığ’da Aşcı ve ark. (21) 1989-1993
yıllarını kapsayan bir çalışmasında 1614 hastanın %41’inde
anti-toksoplazma IgG antikorları, %1,8’inde ise IgM antikorları
pozitif olarak bulunmuştur. Denizli’de (22) anti-toksoplazma IgG
yüksekliği %43,4, IgM yüksekliği %0,4 oranında bildirilmiştir.
Manisa’da 2000-2001 yılında yapılan bir çalışmada (23), IgG
%30,8, IgM %0,68; Aydın’da yapılan çalışmada (24) IgG %30, IgM
%2,6 oranlarında tespit edilmiştir. Çalışmamızda toksoplazmosis
şüpheli hastalarda yurdumuzda yapılan bu çalışmalara benzer bir
seropozitiflik tespit ettik (%37).
Polat ve ark. (25), İstanbul’da 2002 yılında yayınladığı 428 gebenin değerlendirildiği bir çalışmada, anti-toksoplazma IgG yüksekliğini %43, IgM yüksekliğini ise %0,7 oranında bulmuşlardır.
Güngör ve ark. (26) 1999 yılında Ankara’da yaptıkları çalışmada,
245 gebede Sabin Feldman ve ELISA yöntemiyle anti-toksoplazma antikorlarını çalışmışlar; anti-toksoplazma IgG pozitiflik oranını %41,6, anti-toksoplazma IgM oranını %0,4 olarak saptamışlardır. İstanbul’da gebe ve üreme çağındaki kadınlarda yapılan
çalışmalarda anti-toksoplazma IgG seropozitifliği; %42 ve %35,8
olarak bildirilmiştir (27, 28). Çalışmamızda gebelerde bulduğumuz IgG seropozitifliğinin diğer çalışmalardan daha düşük olmasını hastanemize başvuran gebelerin sosyo-ekonomik düzeyinin
genel topluma oranla daha yüksek olmasından kaynaklanabileceği kanaatindeyiz.
Ayrıca yapılan bazı çalışmalarda olduğu gibi çalışmamızda da
anti-toksoplazma seroprevalansı, erkeklerde daha yüksek saptanmıştır. Erkeklerdeki bu yüksek risk, hem toprakla olan ilişkiye
hem de yetersiz hijyene bağlanmıştır (29, 30). Ancak diğer bazı
ulusal araştırmalarda ise seroprevalans, kadınlarda daha yüksek
görülmüştür (22, 24).
Çalışmamızda anti-T. gondii IgG ve IgM antikorları pozitif olan
toplam 13 gebenin dokuzunda yüksek avidite, birinde düşük avidite, üçünde ise şüpheli sınırlar içerisinde gri zon avidite değerlerine sahip olduğu saptanmıştır. Yüksek avidite değerlerine sahip
gebelerin gebelik öncesi geçirilmiş bir toksoplazmosise sahip
oldukları, dolayısıyla da konjenital enfeksiyon yönünden herhangi
bir riske sahip olmadıkları düşünülürken, özellikle düşük avidite
değerine sahip olan bir gebenin enfeksiyon açısından büyük bir
risk taşıdığı, şüpheli değerlerde aviditeye sahip üç gebenin ise
tartışmalı bir durumda olduğu, özellikle tetkikin yapıldığı gebelik
haftasının da önemli olduğu görüşü klinisyenlerle paylaşılmış, söz
konusu hastaların gerek ileri tetkiklerinin gerekse gebelik kontrolleri açısından sıkı takiplerinin yapılmasının yararlı olacağı önerilmiştir. Toksoplazmosis yönünden incelenen ve anti-T. gondii IgG
antikorları pozitif çıkan gebelerde IgM antikorları negatif çıksa bile
konjenital toksoplazmosis riskinin belirlenmesi açısından IgG avidite testinin çalışılması önerilmekle birlikte ülkemizde henüz bu
uygulama rutin uygulamaya girememiştir.
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SONUÇ
Toplumumuzda özellikle IgG seropozitiflik oranlarının ortalama
%35-50 arasında değiştiği varsayıldığında toplumun yaklaşık yarısının anti-toksoplazma IgG açısından seronegatif olduğu sonucu
ortaya çıkmaktadır. Bu sonuç, konjenital enfeksiyon açısından risk
altındaki özellikle gebeler olmak üzere doğurganlık çağındaki
seronegatif kadınların, maliyetler de göz önüne alınarak, T. gondii açısından serolojik olarak taramalarının yapılmasını ve izlenmelerini gerekli kılmaktadır. Toplum sağlığı açısından oldukça
önemli problemlere neden olan toksoplazmosisin bölgesel ve
ulusal seroprevalans oranlarının ortaya konabilmesi, riskli grupların ve özellikle konjenital toksoplazmosis riski nedeniyle gebelerin bu hastalıktan korunmalarında gerekli önlemlerin alınabilmesi
bakımından seroprevalans çalışmalarının sürekliliğine ihtiyaç
duyulmaktadır.
Etik Komite Onayı: Çalışmamızın retrospektif tasarımından dolayı etik
kurul onayı alınmamıştır.
Hasta Onamı: Çalışmamızın retrospektif tasarımından dolayı hasta onamı
alınmamıştır.
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