
BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMAMIŞ HASTADA 
TOKSOPLAZMOZ 

Nasıl tanırım? Nasıl tedavi ederim? 

Firdevs Aktaş 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 



BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMAMIŞ 
HASTADA TOKSOPLAZMOZ 

 

TANI SORUNLARI 

• Hasta genellikle iyi 
durumda olduğu 
için daha az zaman 
ayrılır 

 



•Tanı yanlışları yapılabilir 



• Hastaya bakan başka hekimlerin yorumları 
sorun olabilir 

 



Tanı için  genellikle testlerin dikkatli 
yorumlanması gerekir 



Tedavi gerekliliğine karar verilir 



Tedavide kullanılacak ana ilacın 
yurtdışından getirilmesi gerekir 



 
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji Uzmanının Rolü 

 • Semptomatik hastalık 
    Primer 
• Lenfadenopatili hastada ayırıcı tanı 
    Konsültan 
• Göz toksoplazmozu 
   Konsültan 
• Gebede toksoplazmoz 
    Konsültan 
• Konjenital toksoplazmoz 
    Konsültan 





AKUT TOKSOPLAZMOZ 

• %10-20 semptomatiktir 

• Ateş,halsizlik, gece terlemesi,miyalji, boğaz 
ağrısı 

• Servikal LAP 

• Makülopapuler döküntü 

• Hepatosplenomegali 

• < % 10 atipik lenfosit 

 



AKUT TOKSOPLAZMOZ 

• LAP bir yıl veya daha uzun sürebilir 

• Yaygın olabilir 

• Koryoretinit 

Nadiren fatal hastalık ( Güney Amerikada daha 
virulan bir genotip?) 

• Miyokardit 

• Polimiyozit 

• Pnömonit 



Semptomatik toksoplazmoz 

 

• Belirtiler çok tipik değildir   

• Lenfadenopati , mononukleoz sendromu 
yapan başka nedenler olabilir 

• Serolojik testler esastır 

• Akut ve kronik enfeksiyon ayırımı yapılmalıdır 



Toxoplasma gondii tanı testleri 

• Kan ve vücut sıvılarından izolasyon 

• Fare ve doku kültürü inokülasyonu 

• Vücut sıvılarında takizoitlerin görülmesi 

• Toxoplasma gondii PCR 

• Serolojik testler 

• Histolojik testler 

 









Serolojik testler 

IgG TESTLERİ 

• Sabin Feldman Boya testi (referans test) 

• ELISA 

• IFA 

• IgG avidite testi 



Serolojik testler 

IgM TESTLERİ 

• ELISA 

• IFA 

• IgM Immunosorbent Assay (ISAGA) 

IgA VE IgE ELISA 





 IgG Avidite testi  

• Konak immün yanıtı geliştikçe özgül 
Toxoplasma  gondii antikorları ve antijen 
arasındaki fonksiyonel afinitenin (avidite) nin  
artışını saptamaya yöneliktir 

• Düşük avidite yeni enfeksiyonu gösterir  

• Düşük aviditenin uzun sürmesi mümkündür 

• Yüksek avidite daha değerlidir 

 



Serolojik testler 

• Serolojik testlerin yorumu için LAP başlangıç 
tarihi önemlidir 

• Tek başına IgM pozitifliği  

• IgM ve IgG pozitifliği 

• Tek başına IgG pozitifliği 

 



Tek başına IgM pozitifliği 

• Yalancı pozitiflik olabilir 

• 2-3 hafta sonra  

• IgG, IgM birlikte pozitifse akut enfeksiyon 

•  IgG negatifse yalancı pozitiflik düşünülebilir 

• IgM pozitifliği 12 ay ve daha fazla devam 
edebilir 

 



IgM ve  IgG birlikte pozitif 

• IgM yalancı pozitifliği ya da uzun süreli IgM 
pozitifliği olabilir 

• Lenfadenopati başlangıcından üç ay içinde 
serum alınmışsa IgG Avidite testi yüksek 
bulunursa başka bir LAP nedeni aranabilir. 

•  IgG Avidite testi düşükse akut enfeksiyondur 

• Yüksek IgG titresi güvenilir değildir 

• IgG titre artışını izlemek yanıltıcı olabilir 



Tek başına IgG Pozitifliği 

• IgM antikorları erken kaybolmuş olabilir 

• Lenfadenopati başlangıcından üç ay içinde 
serum alınmışsa IgG Avidite testi yüksek 
bulunursa başka bir LAP nedeni aranabilir. 

•  IgG Avidite testi düşükse akut enfeksiyondur 

• Yüksek IgG titresi güvenilir değildir 

• IgG titre artışını izlemek yanıltıcı olabilir 

 



SONUÇ 

• LAP başlangıç tarihini  dikkatle kaydediniz 

• Diğer semptomlar çoğu zaman belirleyici 
değildir 

• IgM ve IgG testlerini birlikte isteyiniz 

• Mümkünse aynı laboratuvarın sonuçlarını 
kullanınız 

• IgG pozitifse IgG avidite testi isteyiniz 

 



Toksoplazmozda Patoloji 
• Lenf bezi patolojisi akut toksoplazmozu gösterir mi? 

                 

                   EVET                  

 

• Reaktif folliküler hiperplazi 

• Düzensiz epiteloid histiyosit  hücre kümeleri 

• Langerhans dev hücreleri, granulom, mikro apse, 
nekroz odakları genellikle yok 

• Takizoit ve doku kisti nadiren görülür 

• Toxoplasma DNA PCR  pozitifliği sıktır 



Hematoxylin and eosin stain of a lymph node biopsy specimen from an 
immunocompetent patient with toxoplasmic lymphadenitis. (Courtesy of 
Dr. Henry Masur, Critical Care Medicine Department, NIH, Bethesda, 
MD.)  



Akut toksoplazmoz tedavi 

• Uzun süren, ciddi semptomlar  ve organ tutulumu 
varsa tedavi gerekir 

• 2-4 hafta primetamin + sulfadiazin 

• Sulfadiazin dışındaki sülfonamidlerin aktivitesi 
düşük 

• Sulfadiazin ülkemizde yok 

• Klindamisin,klaritromisin,azitromisin atavakuon, 
dapson eklenebilir 

• Parenteral tedavi gerekirse TMP-SMZ 

 



Akut toksoplazmoz tedavi 

• Primetamin folik asit antagonistidir 

• Folik asit primetamin etkisini inhibe eder 
Folinik asitle birlikte verilir 

• Oral ve parenteral folinik asit oral iyi absorbe 
olur, portakal suyu ile birlikte verilir 

• Kemik iliği süpresyonu için başlangıçta haftada 
iki kez kan sayımı , stabil gidiyorsa 2-4 haftada 
bir kontrol ile takip edilir 



GEBE TOKSOPLAZMOZU 

• Genellikle asemptomatiktir 

• ABD hastalık oranı düşük olduğundan  tarama 
testlerini maliyet etkin olmadığı için önermiyor 

• Fransa’da yasal zorunluluk 

• Türkiye’de ?? 

• Türkiye’deki risk ?? 

• Kadın Doğum Hekimlerinde fikir birliği yok 

İdeali  ilk prenatal vizit ya da gebe kalmadan önce IgM ve IgG testlerinin yapılması 



T. gondii seroprevalansı 

• 1980-2000 Türkiye literatürü 

• Hastanede yatan hastalar % 13.9 -% 85.3 

• Hayvan ve et endüstrisinde çalışanlar  

    % 20.7-% 57.6 

• Sağlıklı kişiler % 23.0- % 43.7 

• Özel gruplar ( homoseksüel,hemodiyaliz 
hastaları ) % 16.3- % 76.6 

•  Hayvanlar % 39.5- % 78.0 

The epidemiology of toxoplasmosis in Turkey- a review of the literature 
Saygi G, Wiad Parazytol 2001, 47 Suppl 1, 19-30 



T. gondii seroprevalansı 

• Manisa yöresinde toksoplazmoz şüphesi ile 
başvuran 2006-2010 yıllarında 2815 hastada 
yapılan bir çalışmada 

• Toxoplasma Ig G % 23.3 

• Toxoplasma Ig M % 0.1 

• Toxoplasma Ig M ve IgG birlikte  % 0.2 

• En sık çiğ et tüketimi sorumlu  

  
BÖLÜK S ve ark, Türkiye Parazitoloji Dergisi 2012;36 :137-141 



Worldwide, over 6 billion people have been infected with T. gondii.[19] 
Seroprevalence, measured by IgG against T. gondii, varies worldwide, being 
reported to be 6.7% in Korea, [20] 12.3% in China, [21] 23.9% in Nigeria, [22] 46% in 
Tanzania [23] and 47% in France (rural area), [24] and can be as high as 98% in some 
regions. [25]  
 
 

Toxoplasmosis: A global threat .Journal of global infectious diseases 2011; 3: 281-
284 



Gebede IgM ve IgG negatif 

• Gebe T. gondii ile enfekte olmamıştır 

• Gebelik sırasında enfekte olursa konjenital 
enfeksiyon gelişebilir 

• Gebelik sırasında serokonversiyon takip 
edilmelidir. 

• IgG negatif tüm gebelere Fransa’da her ay test 
kontrolü öneriliyor 



IgM negatif ve IgG pozitif 

< 18 hafta 

• Gebelik öncesi alınmış enfeksiyon  

• Gebe immünsüpresif değilse konjenital 
enfeksiyon riski yok 

> 18 hafta  

Gebelik öncesi ya da sonrası alınmış enfeksiyon 

olabilir, IgM negatifleşmiş olabilir 



IgM pozitif ve IgG negatif 

• Test 2-3 hafta sonra tekrar edilir 

• Aynı sonuç alınırsa , tek başına IgM 
pozitifliğinin hiçbir anlamı yoktur 

• IgM ve IgG negatif gebeler gibi takip edilir 

 

 



IgM pozitif ve IgG pozitif 

• IgG avidite testi düşükse akut enfeksiyondur 

• Konjenital enfeksiyon riski vardır 

• Tedavi başlanmalıdır 

• Amnion sıvısında PCR 

• Aylık USG 



IgM pozitif ve IgG pozitif 

• IgG avidite testi yüksekse  gestasyon öncesi 
alınmış enfeksiyon  

• Gebe immünsüpresif değilse konjenital 
enfeksiyon riski yok 

• Tartışmalı sonuçlarda hastaya özel 
değerlendirme 



Gebe toksoplazmozu tedavi 

• Tedavi fetal enfeksiyonu azaltır, ortadan 
kaldırmaz 

• Spiramisin (8 saatte bir 1 g )<18 hafta 
gebelerde  doğuma kadar amnion sıvısı PCR 
negatif ve ultrason normal olsa bile verilir 

• >18 hafta gebelerde klasik tedavi önerilir 

• Göz bulgusu olan gebede fetusa geçiş daha 
yüksek olabilir 

 



Gebe toksoplazmozunda tanı ve tedavi 
sorunları  

• Gebelik öncesi ve gebe  takibinde rutin test 
yapılmalı mı? 

• Yapılacaksa test aralığı ne olmalı 

• Gebelikte yapılan testlerin yorumu için 
standartlar geliştirilmeli 

• Tedavi protokolu 

• Yan etki takibi 

 





Siste  far  belirtisi 



GÖZ TOKSOPLAZMOZU 

• Uveit ve retina enfeksiyonlarının en sık nedeni 
• Rekürrens sık 
Konjenital enfeksiyonu geç sekeli olarak koryoretinit 
• 20-30 lu yaşlarda 
• Daha sık 
• İki taraflı 
Akut enfeksiyon sonucu  
•  40 yaşından sonra 
•  Nadir   
• Tek taraflı 



GÖZ TOKSOPLAZMOZU 

    Genellikle sub klinik ,ancak tam veya kısmi 
görme kaybı ve glokomla sonuçlanabilir 

Akut koryo retinit 

• Bulanık görme 

• Skotom 

• Ağrı 

• Fotofobi 

• Göz yaşarması 



Toxoplasmic chorioretinitis. 
A, Active chorioretinitis with 
two lesions and vitreous 
haze in a patient infected 
with human 
immunodeficiency virus.  
 
B, A large inactive macular 
lesion typical of congenital 
disease.  
 
C, Active chorioretinitis in an 
immunocompetent patient 
from an endemic region in 
Brazil. There is an inactive 
lesion on the right. Note the 
macular star, which is due to 
an exudate around the 
macula.   
(Courtesy of Dr. Robert Nussenblatt, 
National Eye Institute, Bethesda, 
MD; Dr. Claudio Silveira, Erechim, 
Brazil; and Dr. Rubens Belfort, São 
Paulo, Brazil.) 
 



GÖZ TOKSOPLAZMOZU 

• Göz hekimi şüphelenir 

• Klinik bulgular ve serolojik testle tanı konur 

• Konjenital enfeksiyon reaktivasyonunda  

• IgM negatiftir 

• IgG düşük titrede pozitiftir 

• Çoğu testin başlangıç dilusyonu 1/16 ve bu dilusyonda 
sonuçlar negatif bulunabilir 

• Sulandırılmamış serumda IgG pozitifliği bakılmalıdır 

• Aköz humor ve vitreus sıvısında antikor ve PCR 
bakılabilir 

 



Göz toksoplazmozu tedavi 

• Küçük periferal retinal lezyonlar tedavi edilmeden 
izlenebilir 

• Hastalık kendiliğinden de iyileşebilir. 
• Tedavinin etkililiği öngörülemez 
• Primetamin+ sulfadiazin, 4-6 hafta 
• TMP-SMZ 
• Klindamisin 4X300 mg, en az 3 hafta  
• Sistemik kortikosteroid 
• Rekürrensler için 3 günde bir bir DS tablet TMP-

SMZ 
 



Göz toksoplazmozunda tanı ve tedavi 
sorunları   

• Tedavi edilecek hastaların netleşmesi 

• İnvaziv tanı testlerinin gerekliliği ile ilgili 
netleşme sağlanmalı 

• İlaçların seçilmesi ve yan etki takibinin göz 
hekimleri tarafından değil enfeksiyon 
hastalıkları uzmanları tarafından yapılması 
sağlanmalı 



Konjenital Toksoplazmoz Nasıl 
Farkedilir? 

• Ultrasonografide anomali, amnion sıvısında 
PCR pozitifliği 

• Konjenital anomalilerle doğum 

• Doğumdan sonra ilk ayda ortaya çıkan hastalık 

• İleri yaşta saptanan sekeller ya da relaps 
hastalık 

• Subklinik enfeksiyon 

 



Konjenital Toksoplazmoz 

• Annenin gebelikte şüpheli ya da kesin  
enfeksiyonu değerlendirilir 

• Gebelik sırasında tedavi almış mı? 

• Tedavi alanlarda yenidoğan serolojisi negatif 
çıkabilir 

 

 



ANNENİN ENFEKSİYONU KONJENİTAL ENFEKSİYON 

1. TRİMESTER % 10 -25 

2. TRİMESTER % 30-54 

3. TRİMESTER % 60-65 

BEBEĞİN ENFEKTE OLMA RİSKİ DEĞERLENDİRİLİR 



Konjenital Toksoplazmoz 

• Bebekte fizik muayene yapılır 

• Göz ve nörolojik muayene yapılır 

• LP 

• Beyin tomografisi 

• Kan, BOS ve idrarda Toxoplasma PCR 

• Serumda Toxoplasma IgG, IgM, IgA 

• IgA daha spesifik 



Konjenital Toksoplazmoz 



Konjenital Toksoplazmoz 



Konjenital Toksoplazmoz 



Konjenital Toksoplazmoz 

    IgG, IgM, IgA ve tüm laboratuvar ve 
görüntüleme sonuçları negatif olsa bile  

• Konjenital toksoplazmoz dışlanamaz 

• 12 ay süre ile aylık  IgG takibi 

• 12. ay negatif bulunursa takip bırakılır 

• Bu süre içinde IgG pozitif bulunursa konjenital 
toksoplazmoz tanısı ile tedavi verilir 



Konjenital Toksoplazmoz 

•  IgG pozitif  IgM, IgA ve PCR negatif  ancak 
toksoplazmoz düşündüren bulgu var 

• Konjenital toksoplazmoz düşünülerek 

• Bir yıl süre primetamin+ sulfadiazin ve folinik 
asit tedavisi verilir 



Konjenital Toksoplazmoz 

   IgG pozitif ve ≥10 gün bebekte IgM ve/veya  
IgA pozitifliği veya herhangi bir PCR pozitifliği 

• Kesin konjenital toksoplazmoz tanısı 

• Bir yıl süre primetamin+ sulfadiazin ve folinik 
asit tedavisi verilir 



Konjenital toksoplazmozunda tanı ve 
tedavi sorunları  

• Çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanları yeterli 
sayıda olmadığından enfeksiyon hastalıkları 
uzmanları etkin görev almalı 

• Tanı ve tedavi seçiminde danışmanlık verilmeli 











Toksoplazmoz tanı ve tedavisinde Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı 
                     Şizofreni /konsültan 


