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ÖZET 

 

Ruh, E. Bazı Antimikrobiyal Peptidlerin Plasmodium falciparum’a Karşı 

Etkinliğinin İn Vitro Olarak Saptanması. Hacettepe Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Programı Doktora Tezi, Ankara, 2012. 

Plasmodium türlerine bağlı gelişen sıtma hastalığı günümüzde önemli bir sağlık 

sorunu olmaya devam etmektedir. Bu hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlara karşı 

oluşan dirençten ötürü, alternatif bileşiklerin bu parazite olan etkinliği araştırılarak, 

bu sorunun üstesinden gelinebileceği düşünülmektedir. Son yıllarda antimikrobiyal 

peptidlerin, özellikle dirençli mikroorganizmaların tedavisinde umut vaat eden 

alternatif moleküller olabileceği öne sürülmektedir. Bu çalışmada, sentetik yedi adet 

peptidin P. falciparum’a karşı in vitro etkinliği SYBR Green I ve SYBR Green II 

yöntemi ile araştırılmıştır. Antimikrobiyal duyarlılık testleri sonunda elde edilen 

SYBR Green %50 inhibitör konsantrasyon (IC50) değerleri, bu peptidlerin P. 

falciparum’a karşı potent etki yapabildiğini göstermiştir. Ardından, peptidlerin 

eritrosit membranına olan litik aktivitelerinin gösterilmesi için hemoliz deneyleri 

yapılmıştır. Test edilen peptidlerden dördünün hemolitik aktivite sonucu; üçünün ise 

eritrosit membranını geçerek doğrudan P. falciparum’a karşı etki yaptığı 

görülmüştür. Peptidlerin etkisinin parazitin yaşam döngüsünün hangi aşamasında 

gerçekleştiği, zamana bağlı etki deneyleri ile araştırılmış ve bu moleküllerin ilk 12 

saat içinde hızlı sidal etki yaptığı gösterilmiştir. Bu çalışmada, SYBR Green I ve 

SYBR Green II yöntemlerinin antimalaryal duyarlılık çalışmalarındaki etkinliği de 

değerlendirilmiştir. Antimikrobiyal duyarlılık testlerinde her iki yöntem ile elde 

edilen IC50 değerleri genel olarak uyum gösterdiği için, bu yöntemlerin parazitlerin 

ilaca olan genel cevabının saptanması amacı ile kullanılabileceği sonucuna 

varılmıştır. Zamana bağlı etki deneylerinde ise, test edilen bileşiklerin parazitin 

yaşam döngüsündeki özgül bir safhaya olan etkisinin araştırılması için SYBR Green 

II’nin daha uygun bir yöntem olduğu sonucuna varılmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: Plasmodium falciparum, sıtma, ilaç direnci, antimikrobiyal 

peptid, SYBR Green  
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ABSTRACT 

 

Ruh, E. Detection of The In Vitro Activity of Some Antimicrobial Peptides 

Against Plasmodium falciparum. Hacettepe University Institute of Health 

Sciences, Ph.D. Thesis in Microbiology, Ankara, 2012. Malaria which is caused by 

Plasmodium species continues to be a serious health issue. Due to the occuring 

resistance against the drugs being used in the therapy, research of alternative 

compounds against those parasites is regarded as a key point for combating this 

problem. In recent years, antimicrobial peptides have been introduced as alternative 

molecules particularly in the treatment of resistant microorganisms. In this study, in 

vitro activities of seven synthetic peptides against P. falciparum was searched using 

SYBR Green I and SYBR Green II methods. SYBR Green 50% inhibitory 

concentration (IC50) values obtained from the antimicrobial susceptibility tests 

indicated potent activites of the peptides against P. falciparum. Afterwards, 

haemolysis assays were conducted in order to determine the lytic activities of the 

peptides to the erythrocyte membrane. Four out of seven synthetic peptides tested 

were decided to act as a result of the lytic activity, while the remaining three had 

direct effects on P. falciparum after crossing the erythrocyte membrane. In the last 

part of the study, possible stage specific effects of the peptides were inquired by the 

time course assays. The results showed rapid sidal effects of these peptides within 

the first 12 hours of the life cycle. In this research, the efficiency of SYBR Green I 

and SYBR Green II in the antimalarial susceptibility assays was also evaluated. 

Since the IC50 values of both methods obtained from the antimicrobial susceptibility 

assays were consistent with each other, these methods were decided to be convenient 

for detection of a general response from the whole parasite population. On the other 

hand, SYBR Green II method was thought to be more promising in terms of 

evaluating the stage specific effects of compounds in the time course assays.    

 

Keywords: Plasmodium falciparum, malaria, drug resistance, antimicrobial peptide, 

SYBR Green  
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1. GİRİŞ  

 

Plasmodium türlerine bağlı gelişen sıtma hastalığı günümüzde önemli bir 

sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü WHO, dünya çapında 

3.3 milyar insanın sıtma riski ile karşı karşıya olduğunu bildirmiştir (1). WHO’nun 

2011 yılı sonunda yayımladığı “Dünya Sıtma Raporu”na göre, 2010 yılında tahmini 

olarak 216 milyon sıtma olgusunun meydana geldiği, bunların ise tahmini olarak 

655.000 ölümle sonuçlandığı bildirilmiştir. Sıtma olgularının ve buna bağlı gelişen 

ölümlerin en büyük kısmı sırasıyla %81 ve %91 olmak üzere Afrika’da görülmüştür 

(1). Sıtma hastalığı enfeksiyon hastalığına bağlı gelişen ölüm nedenleri arasında 

dünya çapında beşinci, Afrika’da ise ikinci sıradadır (2). Afrika’da her 45 saniyede 

bir çocuğun ölümüne neden olan sıtma hastalığının, çocukluk çağı ölümlerinin 

yaklaşık %20’sinden sorumlu olduğu bildirilmiştir. 2010 yılında dünya çapında 

sıtmaya bağlı oluşan ölümlerin yaklaşık olarak %86’sı 5 yaş altı çocuklarda 

görülmüştür (1, 3).  

WHO sıtmanın önlenmesine ve tedavisine yönelik başlattığı kapsamlı 

program çerçevesinde “World Health Assembly” ve “Roll Back Malaria” gibi yan 

kuruluşlar ile iş birliği yapmaktadır. Roll Back Malaria Partnership 2015 yılı için 

sıtma insidansının azaltılmasına yönelik bazı hedefler belirlemiştir. Buna göre, 2015 

yılında dünya çapındaki sıtma olgularının yaklaşık olarak sıfıra düşürülmesi; 2000 

yılındaki sayılara göre dünya çapındaki sıtma olgularının %75 azaltılması ve 2008 

yılından beridir olgu görülmeye başlanan WHO Avrupa bölgesini de içeren 10 yeni 

ülkede sıtmanın 2015 yılında eradike edilmesi hedeflenmiştir. Bu hedeflerin 

hızlandırılması için yürürlüğe konulan “Global Malaria Action Plan” ise uzun 

dönemde ülkelerdeki başarılı eliminasyon programları sayesinde dünya çapındaki 

insidansı azaltarak sıtmanın eradike edilmesini hedeflemektedir (1, 3). 

Sıtma hastalığı, tavsiye edilen önlemler doğru olarak uygulandığı sürece 

önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bu önlemler, uygun antimalaryal ilaçlar 

ile zamanında tedavi, hamile kadınlar ve yenidoğanlar başta olmak üzere risk 

altındaki populasyonun profilaktik tedavisi, şüpheli her olgu için sıtma tanısının 

mikroskopi veya hızlı tanı testleri ile konfirme edilmesi ve vektör kontrolü olarak 

belirtilmektedir (1).  
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Sıtma tedavi protokollerinin yürürlükte olmasına rağmen, tedavilerin 

başarısızlıkla sonuçlanabilmesi sıtma eradikasyon çalışmaları için sorun 

oluşturmaktadır. Tedavide kullanılan ilaca karşı gelişen direnç, ilacın uygun olmayan 

dozda verilmesi, tedavi uyumundaki sorunlar, düşük kalitede ilacın kullanılması, 

diğer ilaçlarla olan etkileşimler ve ilaç absorbsiyonundaki baskılanmaya ek olarak 

yanlış tanı, tedavinin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olabilmektedir. Bütün bu 

faktörler yetersiz kalan tedavi sonucunda, ilaç direncinin yayılımını da 

hızlandırabilmektedir (4). Etkili olmayan bir ilacın devamlı kullanımı ilaca dirençli 

olan parazitlerin seçilerek bulaşını ve yayılımını artırmaktadır. Sıtma hastalarının 

etkili bir antimalaryal ile erken tedavisi ilaca dirençli parazitlerin yayılımının 

sınırlanmasındaki en büyük rolü oynamaktadır (4). 

Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae ve P. knowlesi 

insanları enfekte eden Plasmodium türleridir (5, 6). Bu parazitler arasında ölümlerin 

çoğundan ve en ağır klinik tablolardan sorumlu olan tür ise P. falciparum’dur (5, 7). 

İlaç direnci konusundaki en büyük sorun da P. falciparum’da görülmektedir. Bu 

türün sebep olduğu hastalığın çok geniş yayılımı, öldürücü potansiyeli, epidemi 

yapmaya olan eğilimi ve ilaç direncinin görüldüğü bölgeler için önerilen yeni aday 

ilaçların maliyeti P. falciparum’da görülen direnci önemli bir sorun haline 

getirmektedir (4). 

İlk olarak 1950’li yılların sonunda gündeme gelen antimalaryal direnç 

nedeniyle sıtma tedavisine yeni ilaçlar dahil edilmiş ve bu ilaçlardan olumlu sonuçlar 

alınmıştır. Ancak, bu ilaçların tedavide tek başına kullanılmaları dirençli parazitlerin 

seçilmesi ile sonuçlanmış ve tedavi başarısızlıklarına neden olmuştur (8-12).  

WHO’nun 2001 yılından beri sıtma tedavisi için önerdiği artemisin bazlı 

kombinasyon tedavileri büyük umut vaat etmiş olmasına rağmen, yapılan son 

araştırmalar bu ilaçlara karşı da dirençli parazitlerin ortaya çıktığını göstermiştir (10, 

13, 14). Artemisinlerin kombinasyon tedavisinde parazitlere karşı olan etkinliğinin 

ve birlikte kullanıldıkları ilaca karşı olan koruyucu etkilerinin azalmaya başlaması, 

kombinasyondaki diğer ilaca karşı dirence neden olan yeni mutasyonların meydana 

gelme olasılığını da artırmıştır (15). Umut vaat eden ilaçlara karşı direncin ortaya 

çıkması ve yayılması mevcut eliminasyon/eradikasyon çalışmaları için bir engel 

oluşturmakla kalmayıp, sıtma olguları ile ölümlerinin artmasına ve büyük ekonomik 
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kayıplara neden olmaktadır (10, 16). Direnç sorununun üstesinden gelinmesi için 

artemisin dışı kombinasyon tedavileri alternatif olarak sunulmuş olsa da, mevcut 

antimalaryal ilaçların kısıtlı sayıda oluşu bu yaklaşıma sekte vurmaktadır. Sıtma 

tedavisinde hem artemisinlere hem de kombinasyonda kullanılan diğer ilaçlara 

alternatif olabilecek yeni antimalaryallere ihtiyaç duyulmaktadır (10, 17). 

Son yılllarda antimikrobiyal peptidler (AMP) özellikle dirençli 

mikroorganizmaların tedavisi için umut vaat eden bileşikler olarak gündeme 

gelmiştir. İmmün sistemin en eski elemanlarından olan bu moleküllerin potent 

antibakteriyel özelliklerinin yanı sıra Plasmodium türlerine karşı da aktivite 

gösterdiği bildirilmiştir. Bu nedenden ötürü AMP’lerin sıtmaya karşı olan etkinliğini 

değerlendiren birçok araştırma yürütülmüştür (18-20). Özellikle son zamanlarda, 

doğal AMP’lerin yerine, daha güçlü antimikrobiyal etki gösteren sentetik peptidler 

tasarlanmış ve bu bileşiklerin de potent antiparaziter özellikleri olduğu görülmüştür 

(20-22). Bu sentetik peptidlerin üretim maliyetleri daha az olmakta, ayrıca 

proteazlara daha fazla direnç göstermekte ve daha yüksek farmakokinetik özelliklere 

sahip olmaktadır (23). 

Bu çalışmada, yedi sentetik antimikrobiyal peptidin P. falciparum’a karşı in 

vitro etkinliği SYBR Green floresan sistemi kullanılarak saptanmıştır. SYBR Green 

boyalarının nükleik asitlere bağlanarak florometre cihazında floresan vermesi esasına 

dayanan bu sistem, diğer in vitro testlere göre daha basit ve daha ekonomik bir 

yöntem olup, kullanım alanı gittikçe artmaktadır (24). Çalışmada, SYBR Green I ve 

SYBR Green II floresan boyalarının P. falciparum antimikrobiyal duyarlılık 

deneylerindeki etkinliği de değerlendirilmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında, 

peptidlerin eritrositler üzerindeki olası litik aktivitelerinin belirlenmesi için hemoliz 

deneyleri yapılmıştır. Bu şekilde, peptidlerin enfekte eritrositi lizise uğratması 

sonucunda veya eritrosit membranından geçerek doğrudan parazite etki yapıp 

yapmadığı belirlenmiştir. Çalışmanın son aşamasında ise zamana bağlı etki deneyleri 

yapılarak, test edilen peptidlerin P. falciparum’un hayat döngüsünün hangi 

aşamasında etki gösterdikleri araştırılmıştır.   
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  2. GENEL BİLGİLER 

   

  2.1. Tarihçe 

Sıtma hastalığı 4,000 yılı aşkın bir süredir dünyayı etkilemektedir. İsmi 

İtalyanca “kötü hava” (mal’aria) kelimesinden köken alan bu hastalığın, tarih 

boyunca çok sayıda insan populasyonunu etkilediği düşünülmektedir (2). 

Sıtma semptomları MÖ 2700 yılında antik Çin’e ait tıbbi yazılarda yer 

almıştır. MÖ 4. yüzyılda Yunanistan’da önemli ölçüde farkedilmiş olan sıtma 

hastalığı, birçok bölgedeki populasyonun azalmasına neden olmuştur. Temel 

semptomların Hippocrates tarafından sunulmasının sonrasında, Pericles dönemi ile 

birlikte literatürde sıtmaya ilişkin daha fazla bilgi yer almıştır. Sanskrit dilinde 

yazılmış Susruta isimli tıbbi bir eserde ise sıtmada görülen ateş sendromları 

tanımlanmış ve böcek ısırığı ile geçtiği belirtilmiştir. Romalı bazı yazarlar ise sıtma 

hastalığının bataklıklar ile ilişkili olduğunu bildirmiştir (2). 

Çin’de MÖ 2. yüzyılda Artemisia annua tanımlanmış ve bu bitkinin ateşe 

karşı etkilerinin olduğu MS 340’da bildirilmiştir. Bu bitkiden 1971 yılında artemisin 

izole edilmiştir. Bu maddenin türevleri günümüzde diğer antimalaryal ilaçlar ile 

kombinasyon halinde kullanılan oldukça potent ve etkili olan ilaçlardır (2). 

Onyedinci yüzyılın başında Chincona ağacının kabuğunun ateş tedavisi için 

kullanılabileceği anlaşılmıştır. Bu kabuktan izole edilen ve kinin olarak bilinen 

madde, günümüzde kullanılan en etkil antimalaryal ilaçlardan biri olmuştur (2). 

İlk kez 1880 yılında, Charles Louis Alphonse Laveran sıtmalı bir hastanın 

kanında parazitleri gözlemlemiştir. Laveran bu buluşu ile 1907 yılında Nobel 

ödülüne layık görülmüştür. Ronald Ross 1897 yılında, sivrisineklerin ve sporogonik 

döngünün sıtma bulaşındaki önemini gösterdiği için 1902 yılında Nobel ödülünü 

kazanmıştır. Camillo Golgi ise günaşırı ve üç günde bir gözlemlediği ateş tabloları 

sonucu hastalığın en az iki formu olduğunu bildirmiştir. Ayrıca, olgun formların 

değişen sayıda merozoit oluşturduğunu ve bunların kana dökülmesi ile ateş 

yükselmesinin aynı zamana rastladığını bildirmiştir. Golgi, nörofizyoloji alanındaki 

buluşları sonucu 1906 yılında Nobel ödülünü kazanmıştır (2).   

Giovanni Batista Grassi ve Raimondo Filetti 1890 yılında P. vivax ve P. 

malariae türlerini tanımlamışlardır. Bunun ardından 1897 yılında William H. Welch 
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diğer sıtma parazitini P. falciparum olarak isimlendirmiştir. John William Watson 

Stephens 1922 yılında dördüncü tür olarak P. ovale’yi tanımlamıştır. Robert 

Knowles ve Biraj Mohan Das Gupta tarafından 1931 yılında makak maymunlarında 

tanımlanmış P. knowlesi 1965 yılında insanlarda da enfeksiyon etkeni olarak 

gösterilmiştir (2).     

Sıtma ile mücadele için atılan en önemli adımlardan biri Hans Andersag 

tarafından 1934 yılında klorokinin keşfi olmuştur. Ancak bu ilaç etkili ve güvenilir 

bir antimalaryal olarak 1946 yılında kabul edilip onaylanmıştır. Othmer Zeidler 

tarafından 1874 yılında keşfedilmiş olan DDT (dichlorodiphenyltrichloroethane) 

maddesinin insektisidal özelliği ise 1939 yılında Paul Müller tarafından 

keşfedilmiştir. İkinci dünya savaşı süresince birçok askeri birlik, bu yeni insektisidi 

bit kaynaklı tifüsün kontrolü amacıyla kullanmıştır. DDT’nin sıtma taşıyan 

parazitlere karşı etkinliği ispatlandıktan sonra, ikinci dünya savaşı sonunda bu 

insektisid sıtma kontrolünde kullanılmıştır. Müller 1948 yılında Nobel ödülünü 

kazanmıştır (2). 

DDT’nin başarısının yanı sıra, daha az toksik ve daha etkili antimalaryallerin 

bulunması sonucu WHO sıtmanın dünya çapında eradike edilmesi için 1955 yılında 

bir program başlatmıştır. Eradikasyona yönelik çabalar evlerde rezidüel insektisid 

spreylerinin kullanılması, antimalaryal ilaç tedavisi ve sürveyans üzerine 

yoğunlaşmıştır. Ancak, ilaç direncinin ortaya çıkması, insektisidlere olan direnç, 

savaşlar, göçler, ülkelerden devamlı olarak finansman elde edilmesindeki zorluklar 

ve toplumların bütün kesimlerinin eradikasyon programına katılmaması, uzun 

dönemde sıtma eliminasyon çabalarını engellemiştir. Sonuçta eradikasyon programı 

tamamlanamadan bitmiştir. Günümüzdeki ulusal sıtma önleme ve kontrol 

programlarının büyük bir kısmının ve endemik ülkelerde yürütülen birçok çalışmanın 

amacı sıtma olgularının ve bunlara bağlı meydana gelen ölümlerin sayısının 

azaltılmasıdır (2).  

 

2.2. Sıtma ve Türkiye 

Türkiye’de görülen Plasmodium türü P. vivax iken, özellikle P. falciparum 

dış kaynaklı enfeksiyona neden olmaktadır. Türkiye’deki sıtma bulaşındaki en 
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önemli vektör Anopheles sacharovi olmakla birlikte A. superpictus, A. maculipennis 

ve A. subalpinus ikincil vektörler olarak kabul edilmektedirler (25).   

Sıtma Türkiye’de uzun yıllar önemli bir sağlık sorunu olmuş ve bu hastalıkla 

mücadele için çeşitli programlar uygulanmıştır. WHO’nun 1955 yılında başlattığı 

Sıtma Eradikayon Programı Türkiye’de 1957 yılında Ulusal Sıtma Eradikasyon 

Programı olarak yürürlüğe konmuştur. 1968 yılında hastalık geniş ölçüde kontrol 

altına alınmasına rağmen, 1971 yılını takip eden seneler içerisinde Çukurova 

bölgesindeki sıtma olgularının artması ile 1977’de sayılar 115.512’ye ulaşmıştır. 

Hastalığın yayılmasında A. sacharovi türlerindeki belirgin artış ve işçilerin sıtmanın 

görüldüğü bölgelerden diğer yerleşim yerlerine göç etmesi en önemli etkenler olarak 

gösterilmiştir. Benzer şekilde, 1970 ve 1975 yılları arasında sürveyans sisteminin 

yetersiz kalışının da hastalığın yayılmasında etkili olduğu belirtilmiştir (25, 26). 

Yoğun çabalar ve ayrılan önemli bütçe, sıtma insidansının bu bölgede 1978 yılında 

azalmasına neden olmuştur. Bildirilen sıtma olgularının sayısı 1979 yılında 29.324’e 

gerilemiş, ancak 1980 yılında 34.154’e; 1983’de ise 66.681’e yükselmiştir. A. 

sacharovi populasyonunda gelişen insektisid direncine ek olarak, ev içi insektisid 

kullanımına uyumun tam olmaması olgulardaki artışın nedeni olarak gösterilmiştir 

(25, 26).  

Sıtma Kontrol Programı’nın 1983 yılında kabul edilmiş olmasına rağmen, 

sıtma 1990 ve 1996 yılları arasında ciddi oranlarda görülmeye devam etmiş ve 1994 

yılında 84.345’e ulaşmıştır. 1996 yılında 60.884 olarak kaydedilen olgu sayısı 1997 

yılında 35.456’ya gerilemiştir. Bunu takip eden yıllar içerisinde Türkiye’de görülen 

sıtma olguları başarılı eliminasyon programları nedeniyle gittikçe azalmıştır. 

Türkiye’de 2000 yılında 11.432; 2005 yılında 2084; 2009 yılında 84; 2010 yılında ise 

78 sıtma olgusu bildirilmiştir (1, 25, 26). Sıtma olgularındaki düşüşe ek olarak, 2010 

yılında Sıtma Eliminasyon Programı yürürlüğe konmuş ve bu program sayesinde 

Türkiye’de görülen sıtma hastalığının elimine edilmesi hedeflenmektedir (27).  

 

2.3. Sıtma  

2.3.1. Bulaş ve Yaşam Döngüsü 

Plasmodium parazitleri Apicomplexa şubesi, Hematozoa sınıfı ve 

Haemosporida takımında yer almaktadır (28). P. falciparum, P. vivax, P. ovale ve P. 
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malariae insanları enfekte eden başlıca Plasmodium türleri iken, beşinci bir tür 

olarak P. knowlesi’nin Güney Doğu Asya’da ciddi oranlarda görülen olgulara neden 

olduğu bildirilmiştir (5, 6). Bu parazitler arasında ölümlerin çoğundan ve en ağır 

klinik tablolardan sorumlu olan tür P. falciparum’dur (5, 7). 

Sıtmanın en büyük nedeni olarak çoğunlukla endemik bir ülkeye seyahat 

öyküsü olan hastalar gösterilmektedir. Ancak, kan transfüzyonu ve kontamine iğne 

uçlarının kullanımının yanı sıra, olası konjental enfeksiyon da bu hastalığa sebep 

olabilmektedir (29).   

Anopheles cinsi dişi sivrisineklerin insanda kan emdiği sırada kan dolaşımına 

sporozoitleri enjekte etmesi, insanda oluşan enfeksiyonun ilk adımıdır. Genellikle 1 

saat gibi kısa bir süre içinde sporozoitler karaciğer parenkim hücrelerine girmekte ve 

insanlardaki ilk gelişim fazı olan ekzoeritrositer yaşam döngüsünü başlatmaktadır. 

Şizogoni sonucunda, hepatik şizontlardan çok sayıda merozoit rüptüre olup karaciğer 

hücrelerinden ayrılarak, kan dolaşımındaki eritrositleri enfekte etmektedir. Bu 

şekilde eritrositer döngü de başlamaktadır. P. vivax ve P. ovale’de sekonder veya 

dormant bir şizogoni meydana gelebilmekte ve bu durum hipnozoit faz ile 

sonuçlanmaktadır. Sıtma hastalığında görülen relapsların nedeni hipnozoit fazdır (29, 

30).  

Eritrositer enfeksiyonun immün sistem veya tedavi tarafından elimine 

edilemeyerek parazitlerin sayısının sonraki klinik semptomlar ile artmaya başlaması 

rekrüdesens olarak adlandırılmaktadır. Bütün Plasmodium türleri rekrüdesense neden 

olabilmektedir. Eritrositik enfeksiyonun elimine edilmesine rağmen karaciğer 

merozoitlerinin daha sonra yeni eritrositleri enfekte etmesi rekürrens veya gerçek 

relaps olarak adlandırılmaktadır. Bu durum sadece P. vivax ve P. ovale 

enfeksiyonlarında görülmektedir (29). 

Eritrosit ve retikulositler enfekte olduktan sonra, parazitler üremeye ve 

hemoglobin üzerinden beslenmeye başlamaktadır. Eritrosit içindeki ilk form olan 

genç trofozoit (yüzük formu) vakuolü büyük, sitoplazması küçük ve tek 

çekirdeklidir. Hemoglobin metabolizması sonrası fazla protein, demir porfirin ve 

hematin biraraya gelerek hemozoin isimli pigmenti oluşturmaktadır (29). 

Şizogoni sırasında nükleus bölündükçe vakuol küçülmekte, sitoplazma 

artmakta ve sırasıyla olgun trofozoit, genç şizont ve döngü sonuna doğru olgun 
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şizont yapıları oluşmaktadır. Diğer türlerden farklı olarak P. falciparum şizogoni 

sırasında gelişmeye devam ettikçe, eritrosit membranı yapışkan bir hal almakta ve 

hücreler iç organların kılcal damarlarındaki endotel tabakaya yapışmaktadır. Bu 

nedenden ötürü, P. falciparum’un sadece yüzük formları ve gametositleri (nadiren 

olgun şizontlar) periferal kanda bulunmaktadır. Olgun şizont türlere bağlı olarak 

değişen sayıda merozoit içermektedir. Eritrositer döngünün sonunda şizontlar rüptüre 

olarak içindeki merozoitler kana dökülmektedir. Bu süre P. falciparum için 36-48, P. 

vivax ve P. ovale için 48, P. malariae için ise 72 saattir. Merozoitlerin büyük bir 

kısmı immün sistem tarafından yok edilmekte, diğer kısmı ise yeni eritrositleri 

enfekte ederek, yeni eritrositik döngüyü başlatmaktadır (29-31).  

Birkaç eritrositik jenerasyonun ardından, merozoitlerden bir kısmı şizont 

haline gelmeyip, erkek ve dişi gametositlere gelişmektedirler. Seksüel üremenin 

(sporogoni) meydana geldiği sivrisinek kan emerken parazitin kandaki diğer 

formlarını da almasına rağmen, gametositlerin haricindeki formlar deforme 

olmaktadır. Gametositler sivrisineğin barsağında gamet formunu almaktadır. 

Eksflagellasyon sonrası hareket özelliği kazanan mikrogametler dişi makrogamete 

penetre olarak zigot oluşturmaktadır. Zigot daha sonra hareketli olan ookinet halini 

almakta, bu form sineğin orta barsağında ookisti oluşturmaktadır. İki hafta içinde 

olgun ookist rüptüre olarak içindeki yüzlerce sporozoit sineğin vücudu içinde 

yayılmakta ve tükrük bezlerine kadar ilerlemektedir. Sivrisinek tekrar kan emdiğinde 

ise tükrük ile beraber sporozoitleri konağa enjekte etmektedir (29, 30, 32).  

 

  2.3.2. Klinik 

Sivrisinek ısırığının meydana geldiği günden itibaren bir hafta veya daha 

fazla bir süre ile hasta asemptomatik kalmaktadır. Bu sürede parazitler karaciğerde 

(ekzoeritrositik safha) çoğalmaktadırlar. Karaciğer merozoitlerinin eritrositleri 

enfekte etmeye başlamasının ardından, döngü sonrası eritrositlerin rüptüre olarak 

yeni merozoitlerin kana dökülmesi ve metabolik yan ürünlerin açığa çıkması sıtmada 

görülen paroksizmlere zemin hazırlamaktadır (29, 30). 

Klinik olarak sıtma hastalığı komplikasyonsuz ve ağır sıtma olmak üzere 

ikiye ayrılmaktadır. Komplikasyonsuz sıtma ağır tabloya ait bulguların veya hayati 

derecede organ disfonksiyonlarını kanıtlayan klinik veya laboratuvar bulgularının 
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olmadığı semptomatik sıtma olarak tanımlanmaktadır. Komplikasyonsuz sıtmanın 

semptomları özgül olmadığı için hastanın muayene sırasındaki ateşi veya önceki ateş 

öyküsü klinikte sıtma şüphesi için önem taşımaktadır (4). Ağır sıtma ise ağır hastalık 

belirtilerinin ve/veya hayati tehdit oluşturan organ disfonksiyonlarının görüldüğü 

tablodur. Ağır sıtmanın en önemli etkeni P. falciparum iken, daha nadir olarak P. 

vivax da bu tabloya neden olabilmektedir. Hastalığın ağır sıtma olarak 

sınıflandırılması için birtakım klinik ve laboratuvar bulguları gerekmektedir. Örneğin 

bilinç kaybı, koma, çoklu konvülsiyon, düşük sistolik kan basıncı, sarılık, ciddi organ 

disfonksiyonu, hemoglobinüri ve anlık kanama ağır sıtmadaki klinik özelliklerden 

bazılarıdır. Ayrıca hiperparazitemi, ağır normositik anemi, hipoglisemi ve renal 

yetmezlik gibi laboratuvar bulguları ağır sıtmanın belirtileri arasındadır (4).  

Sıtmanın inkübasyon dönemi, enfekte eden türe bağlı olarak 9 ila 30 gün 

kadardır. P. vivax ve P. falciparum için bu dönem genellikle 10-15 gün, bazen 

haftalar veya aylarca sürmektedir. P. malariae’nın inkübasyon dönemi ise yaklaşık 

28 gündür. P. vivax, P. malariae ve P. ovale’ye bağlı gelişen sıtma hastalığında genç 

veya yaşlı eritrositler enfekte edildiği için parazitemi düşüktür. Ancak P. falciparum 

kemik iliğindeki eritropoietik kök hücreler de dahil olmak üzere her yaştan eritrositi 

enfekte ettiği için parazitemi yüksektir. Ayrıca, P. falciparum ile enfekte olan 

eritrositlerin kan damarlarına yapışması sonucu obstrüksiyon, tromboz ve lokal 

iskemi meydana gelebildiği için falciparum sıtması diğerlerine göre daha ciddi olan 

bir tablodur. Çok daha ağır seyreden bu enfeksiyonda serebral sıtma, hiperpireksi, 

gastrointestinal bozukluklar gibi fatal komplikasyonlar da görülebilmektedir (30).  

Sıtmada görülen periyodik paroksizmler kan dolaşımındaki olaylar ile 

yakından ilgilidir. Merozoitlerin konak eritrositinden rüptüre olarak kana karışması 

ile eş zamanlı olarak, onbeş dakikadan bir saate kadar sürebilen üşüme ve titreme 

gerçekleşmektedir. Mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı bu dönemde sıklıkla 

görülmektedir. Bir sonraki aşamada görülen febril devre birkaç saat sürmekte ve 

çoğunlukla 40oC veya daha yüksek derecelerde ateşin ani yükselmesi ile 

karakterizedir. Bu evrede parazitler yeni eritrositleri enfekte etmektedir. Üçüncü ve 

son safhada görülen terleme ile epizod tamamlanmaktadır. Enfeksiyonun erken 

safhalarında döngüler çoğunlukla senkronize olmayıp, ateş paterni düzensizdir. 

Ancak daha sonra paroksizmler 48-72 saatlik düzenli aralıklar ile oluşmaktadır. P. 
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falciparum’da görülen ateş 8 saat veya daha fazla sürebilmekte ve 41oC’yi 

aşabilmektedir. Hastalık ilerledikçe splenomegali ve daha az ölçüde hepatomegali 

görülmektedir. Özellikle P. falciparum enfeksiyonlarında normositik anemi de 

meydana gelmektedir (30). 

Sıtma enfeksiyonlarında görülen anemiye birtakım mekanizmalar neden 

olabilmektedir. Parazitin yaşam döngüsü gereği eritrositlerin doğrudan lizisi, immün 

komplekslerle kaplı enfekte olan ve olmayan eritrositlern dalak tarafından ortadan 

kaldırılması, enfekte olan ve olmayan eritrositlerin otoimmün lizisi, demirin hem 

grubuna olan inkorporasyonundaki azalma, eritrositlerin frajilitesinde artış ve kemik 

iliğindeki baskılanmadan ötürü eritrosit üretimindeki azalma sıtma enfeksiyonlarında 

görülen aneminin başlıca nedenleri olarak sayılmaktadır (29).  

 

2.4. Sıtma Tanısı 

Sıtmanın hızlı ve doğru tanısı hastalığın etkili kontrolü için büyük önem 

taşımaktadır. Bu tanı klinik gözlem ve parazitolojik testler ile parazitlerin kanda 

saptanmasına dayalıdır. Bu testlerin duyarlılığının yüksek olması özellikle hastalığın 

fatal seyrettiği çocuklar ve bağışık olmayan populasyonun tanısının doğru olarak 

yapılması için önemlidir. Aynı şekilde, gereksiz antimalaryal kullanımının azaltılarak 

diğer febril hastalıkların tanısının artırılması için sıtma tanısının özgüllüğünün de 

yüksek olması gerekmektedir. Sıtma tanısı başlıca klinik ve parazitolojik tanı olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadır (4). 

 

2.4.1. Klinik Tanı 

Semptomları özgül olmayan sıtma hastalığının klinik tanısı çoğunlukla 

muayene sırasındaki ateş veya ateş öyküsüne göre konmaktadır. Tek başına klinik 

belirtilere dayalı olan tanının özgüllüğü düşük olmakta ve gereksiz tedavi 

verilmesine neden olmaktadır. Sıtmanın ateşe neden olabilecek diğer hastalıklardan 

ayrılması için klinik tanının parazitolojik tanı ile doğrulanması gerekmektedir. 

Ancak, parazitolojik tanının mümkün olmadığı bölgelerde, sıtma olasılığı öncelikli 

olarak düşünülerek antimalaryal tedavi kararı verilmelidir (4). 
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2.4.2. Parazitolojik Tanı 

Sıtmanın değişen epidemiyolojisi ve artemisin kombinasyon tedavilerinin 

kullanılmaya başlanması sıtma tanısının özgüllüğünün artırılması ihtiyacını 

doğurmuştur. Parazitolojik tanı sayesinde parazit saptanmayan hastalarda diğer 

hastalık etkenleri araştırılmakta, gereksiz antimalaryal kullanımı azaltılarak ilacın 

yan etkilerinin ve ilaç direncinin sıklığı azaltılmaktadır. Parazitolojik tanı için rutinde 

kullanılmakta olan iki yöntem mikroskobik tanı ve hızlı tanı testleridir (4).    

 

Mikroskobik Tanı 

Doğru uygulandığı zaman yüksek derecede duyarlı ve özgül bir tanı 

konmasını sağlayan mikroskopi, ayrıca parazitlerin kantitasyonunun ve tür 

tanımlamasının yapılmasını da olanaklı kılmaktadır. Eğitim ve denetleme açısından 

nisbeten masraflı olan mikroskobik tanı yöntemi, özellikle örnek sayısının fazla 

olduğu durumlarda kullanıldığı zaman daha ekonomik olmaktadır (4). 

Diğer yöntemlerin duyarlılık ve özgüllüğü ile karşılaştırıldığında mikroskopi 

rutinde kullanılan standart yöntem olarak değerlendirilmektedir. Deneyimli bir 

teknisyen 10 µl’den daha az miktarda kandaki parazitleri saptayabilmekte, ancak 

duyarlılık sınırı için µl’de yaklaşık 100 parazitin sayılması gerekmektedir (4). 

Birtakım avantajlarına rağmen, iyi kalitede mikroskobik tanının 

sürdürülebilmesi bazı sebeplerden ötürü zor olabilmektedir. Örneğin, laboratuvar 

çalışanları için uygun eğitim ve denetlemeye olan gereksinim, hasta sonuçlarının geç 

verilmesi, kalite güvencesinin ve laboratuvar servislerinin kontrolünün devam 

ettirilmesine gerek duyulması mikroskobik tanının dezavantajları arasında 

sayılmaktadır. Sıtma tanısında mikroskopi yönteminin geliştirilmesi için çok sayıda 

girişimlerde bulunulmasına rağmen, bu yöntemlerden hiçbiri klasik Giemsa boyama 

yöntemi kadar etkin olmamıştır (4). 

 

Hızlı Tanı Testleri 

Bu testler hastanın parmak ucundan alından kan örneğinde parazite özgül 

olan antijenlerin saptanması esasına dayanan immünokromatografik testlerdir. Bazı 

testler sadece P. falciparum türünü saptarken, bazıları ise diğer sıtma türlerinden 

birini veya daha fazlasını saptayabilmektedir (4). 
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Mevcut testler P. falciparum’a özgül olan histidinden zengin protein II (HRP 

II: Histidine rich protein), laktat dehidrogenaz (LDH: Lactate dehydrogenase) veya 

aldolazı saptayabilmektedir. Kısa süre içinde sonuç verebilen hızlı tanı testleri, kolay 

uygulanabilmesinin yanı sıra, donanımlı personel ve özel ekipman gerektirmeyen 

yöntemlerdir. Ancak bu testlerin bazı dezavantajları da vardır. Yanlış pozitif ve 

yanlış negatif sonuçlar elde edilmesine ek olarak, etkili tedavi sonrası HRP II 

antijeninin kanda 1-3 hafta kalabilmesinden ötürü yeni enfeksiyonun yakın zamanda 

geçirilen ve tedavi edilmiş bir enfeksiyondan ayırt edilmesindeki zorluk, bu 

yöntemin dezavantajları arasındadır (4). Mikroskopi ile karşılaştırıldığında, bu 

yöntemin P. falciparum’u saptamadaki duyarlılığı %90’lardan %40’lara kadar 

değişebilen bir aralıktadır. Diğer Plasmodium türleri için bu yöntemin duyarlılığı 

daha düşüktür. Hızlı tanı testlerinin duyarlılık ve özgüllük ile ilgili sorunlarından 

ötürü, mikroskopi sıtma tanısının doğrulanması için tercih edilen ilk seçenektir (4).  

 

2.5. Sıtma Tedavisi 

Plasmodium enfeksiyonunun hızlı ve tam tedavisinin sağlanması ile 

morbidite ve mortalitenin azaltılması amaçlanmaktadır. Bu şekilde hem 

komplikasyonsuz sıtmanın ağır ve potansiyel öldürücü hastalığa ilerlemesi hem de 

sıtmaya bağlı anemiye neden olan kronik enfeksiyonun oluşumu engellenmektedir. 

Antimalaryal ilaç tedavisi ile hamilelik süresince sıtma enfeksiyonunun sıklığı, süresi 

ve fetüs üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması da hedeflenmektedir. Sıtma 

tedavisi yapılmasındaki diğer hedef ise parazit için rezervuar olan insan sayısının 

azaltılarak hastalığın yayılımının engellenmesidir (1).   

Etkili olmayan bir ilacın devamlı kullanımı ilaca dirençli olan parazitlerin 

seçilerek bulaşını ve yayılımını artırdığı için, sıtma hastalarının etkili bir antimalaryal 

ile erken tedavisi ilaca dirençli parazitlerin yayılımının sınırlanmasındaki en büyük 

rolü oynamaktadır (4). 

Sıtma tedavisi için başlıca mevcut olan antimalaryal ilaçlar Tablo 2.1’de 

özetlenmiştir.       

 

 

 



 13

Tablo 2.1. Başlıca mevcut olan antimalaryal ilaçlar 

İlaç grupları Örnekler 

4-Aminokinolinler Klorokin, amodiakin, piperakin 

Amino-alkoller 
Kinin, kinidin, meflokin, halofantrin,      

lumefantrin 

Sulfonamidler ve   sulfonler Sulfadoksin, sulfalen, dapson 

Biguanidler Proguanil, klorproguanil 

Diaminoprimidin Primetamin 

8-Aminokinolin Primakin 

Seskuiterpen laktonlar 
Artemisin, arteeter, artemeter, artesunat, 

dihidroartemisin 

Naftokinon Atavakon 

Antibiyotikler Azitromisin, klindamisin, doksisiklin, tetrasiklin 

 

Antimalaryal ilaçlar sıtma bulaşının azaltılmasında ve ilaca dirençli 

parazitlerin yayılımının engellenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Tanı ve tadavi 

erişiminin artırılarak enfeksiyonun erken tedavi edilmesi sıtma bulaşının 

azaltılmasında etkili olmaktadır. İlaca dirençli parazitlerin yayılımını azaltmaya 

yönelik belirlenen tedavi yaklaşımları, bulaşı baskılayıcı etkileri olan diğer ilaç veya 

ilaçlar ile olan kombinasyonları gerektirmektedir. Bu durum, ulusal tedavi 

programlarının belirlenmesi için önem teşkil etmektedir. Ayrıca, sıtma bulaşının 

engellenmeye çalışılması antimalaryal ilaçların geliştirilmesinde çok önemli bir 

hedeftir (4). 

 

2.5.1. Antimalaryal Kombinasyon Tedavisi Kullanımındaki Nedenler 

Antimalaryal kombinasyon tedavisi, farklı etki mekanizmaları ve farklı 

biyokimyasal hedefleri olan iki veya daha fazla şizontosidal ilacın kullanılmasıdır. 

Kombine ilaç tedavisi, kombinasyonun genellikle daha etkili olması ve tedavi 

sırasında parazitin ilaçlardan birine direnç geliştirmesi durumunda bu parazitin diğer 

ilaç tarafından öldürülmesi esasına dayanmaktadır. Bu karşılıklı korumanın direnç 

oluşumunu önlediği veya geciktirdiği düşünülmektedir. Burada kullanılan ilaçlar 

sıtma tedavisi için birbirinden bağımsız olarak da yeterince etkili olmalıdır (4). 
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WHO, 2001 yılından beridir özellikle komplikasyonsuz P. falciparum sıtması için 

birincil tedavi olarak artemisin bazlı kombinasyon tedavilerinin (ACT: Artemisinin-

based combination therapy) kullanılmasını önermektedir (15).   

 

2.5.2. P. falciparum’a Bağlı Gelişen Sıtma İçin Önerilen Tedavi Rejimi 

P. falciparum’a bağlı gelişen komplikasyonsuz ve ağır sıtma için farklı tedavi 

rejimlerinin uygulanması önerilmektedir (4).       

 

Komplikasyonsuz P. falciparum Sıtması İçin Önerilen Tedavi Rejimi 

Komplikasyonsuz P. falciparum sıtmasının tedavi rejiminde artemisin bazlı 

kombinasyon tedavisi olarak artemisin ve lumefantrin; artesunat ve amodiakin; 

artesunat ve meflokin; artesunat ve sulfodaksin-primetamin; veya dihidroartemisin 

ve piperakin seçenekleri önerilmektedir. Optimum etki için kombinasyon tedavisinde 

artemisin türevinin en az üç gün boyunca verilmesi, ayrıca direnç gelişiminin 

önlenmesi için artemisin ve türevlerinin kombinasyon dışında tek başına 

kullanılmamaları önerilmektedir (4). İki hafta içinde ateş ve parazitemide bir 

gerileme olmaması tedavinin başarısız olduğunu göstermektedir. Tedavi 

başarısızlıkları ilaç direnci, zayıf aderens (ilacın gereken dozun altında verilmesi, 

hastanın kusması veya nadiren görülen hastadaki farmakokinetik özellikler) ya da 

düşük kalitede ilaç kullanımı gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkmaktadır. Birincil 

ilaçlar verildikten sonra tedavi başarısızlığı saptanması durumunda, ikincil 

antimalaryal tedaviye ihtiyaç duyulmaktadır. İkincil tedavi için ise, tercih sırasına 

göre, alternatif artemisin kombinasyonu; yedi gün boyunca artesunat ve tetrasiklin / 

doksisiklin / klindamisin kombinasyonu; veya kinin ve tetrasiklin / doksisiklin / 

klindamisin kombinasyonu uygulanması önerilmektedir (4).   

 

Ağır P. falciparum Sıtması İçin Önerilen Tedavi Rejimi 

  Ağır P. falciparum sıtmasının tedavisinde hızlı klinik değerlendirme ve 

tanının konfirme edilmesinin ardından, ilk ulaşılabilen herhangi bir etkili 

antimalaryal ile tam doz parenteral tedaviye gecikmeden başlanması önerilmektedir. 

Tedavide, artesunatın intravenöz veya intramüsküler olarak hastaneye kabul saatinde, 

bunu takip eden 12. ve 24. saatlerde ve sonrasında günde bir kez verilmesi 
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önerilmektedir. Parenteral artesunat bulunmadığı durumlarda ise alternatif olarak 

kinin intravenöz veya intramüsküler olarak 8 saatte bir verilmektedir. Artesunat veya 

kinin erişimi olmayan durumlarda çocuklar için artemeterin intramüsküler olarak 

hastaneye kabul saatinde ve bunun ardından günde 1 kez verilmesi önerilmektedir. 

Parenteral antimalaryal ilaçlar en az 24 saat süre ile verildikten sonra tedavi rejiminin 

oral artemeter ve lumefantrin; artesunat ve amodiakin; dihidroartemisin ve piperakin; 

artesunat ve klindamisin/doksisiklin; veya kinin ve klindamisin/doksisiklin 

kombinasyonlarından biri ile tamamlanması önerilmektedir (4).  

 

Diğer Plasmodium Türlerine Bağlı Gelişen Sıtma İçin Önerilen Tedavi 

Rejimi 

Komplikasyonsuz P. vivax sıtmasının tedavisi için klorokinin 3 ayrı güne 

bölünmesi, primakinin ise günde 1 kez 14 gün boyunca verilmesi önerilmektedir. 

Klorokin dirençli olgular için artemisin türevlerinin primakin ile kombine halde 

verilmesi gerektiği belirtilmektedir. ACT’nin P. falciparum tedavisinde birincil 

seçenek olarak kullanıldığı durumlarda, P. vivax radikal tedavisi için primakin ile 

kombinasyon halinde, artesunat ve sulfodaksin-primetamin hariç, kullanılabileceği 

belirtilmektedir (4).  

P. vivax’a bağlı gelişen ağır sıtma P. falciparum sıtması gibi ciddi hastalık 

tablosuna neden olabildiği için, bu hastalığın hızlı ve etkili tedavisinin ağır P. 

falciparum sıtması için önerilen tedavi rejimi ile aynı olması gerektiği 

belirtilmektedir (4).  

P. ovale’nin neden olduğu relapsların görüldüğü sıtma tablosu için P. vivax 

sıtmasında olduğu gibi klorokin ve primakinden oluşan radikal tedavi önerilmektedir. 

P. malariae için ise P. vivax sıtması için önerilen standart klorokin tedavi rejiminin 

uygulanması gerektiği, hipnozoit faz görülmediği içi primakin ile radikal tedaviye 

gerek olmadığı belirtilmektedir (4).  

 

  2.6. Antimalaryal İlaç Direnci 

Antimalaryal ilaç direnci, bir antimalaryal ilacın tavsiye edilen dozda uygun 

verilmesi ve absorbe edilmesine rağmen bir parazit suşunun yaşayabilme ve/veya 

çoğalabilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır (4).  
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Antimalaryal direncin meydana gelmesi iki aşamalı olarak değerlendirilebilir. 

Başlangıçta meydana gelen genetik olay sonucu dirençli mutant oluşmakta (de novo 

direnç) ve bu durum parazite ilaç karşısında sağkalım avantajı sağlamaktadır. Daha 

sonraki aşamada ise dirençli parazitlerin seçilip çoğalması dirençli mutantların 

aktarılmasına ve yayılmasına, sonuç olarak da tedaviye artık duyarlı olmayan bir 

parazit populasyonunun oluşmasına neden olmaktadır (4, 15).  

Subterapötik ilaç konsantrasyonlarının kullanımı ilaca dirençli mutantların 

daha ileri seçilimlerine neden olmaktadır (15, 33). Uygun olmayan ilaç 

konsantrasyonunun kullanımı duyarlı olan parazitleri eradike etmektedir. Geriye 

kalan dirençli parazit populasyonu ise sıtma bulaşı sırasında diğer hastalara 

geçebilmektedir (15).   

Antimalaryal ilaç direncine neden olan genetik olaylar kendiliğinden ve 

nadiren gelişmektedir. Bu genetik olaylar ilaçtan bağımsız olarak gen mutasyonları 

veya genlerin kopya sayılarındaki değişiklikler sonucu meydana gelmektedir. İlaç 

direnci için bazı durumlarda tek bir genetik olay yeterken, bazen de birden fazla 

bağımsız olay gerekebilmektedir (15, 34). Direnç mekanizmalarının benzer olduğu 

durumlarda, bir ilaca karşı olan direnç, diğer ilaca karşı olan direnci seçebilmektedir 

(çapraz direnç) (4). De novo direnç sıtma parazitleri arasında rastgele oluştuğu için, 

yüksek miktarda parazit ile enfekte olan immün olmayan hastalar yeterli olmayan 

tedaviye (düşük kalitede ilaç, zayıf aderens gibi) maruz kaldıkları zaman de novo 

direnç için önemli bir kaynak teşkil etmektedirler. Bu durum, doğru ilaç 

verilmesinin, tedaviye uyumun iyi olmasının ve hiperparazitemik hastalarda etkili 

tedavi rejimlerinin uygulanmasının önemini vurgulamaktadır. Bir enfeksiyondan de 

novo direncin yayılımının önlenmesi için, bu enfeksiyonda oluşan gametosit 

üretiminin önlenmesi gerekmektedir (4). 

İlaç direnci tedavi başarısızlığına neden olabilirken, bütün tedavi 

başarısızlıkları ilaç direnci nedeniyle oluşmamaktadır. Uygun olmayan doz 

verilmesi, tedavi uyumundaki sorunlar, düşük kalitede ilacın kullanılması, diğer 

ilaçlarla olan etkileşimler, ilaç absorbsiyonundaki baskılanma veya yanlış tanı da 

tedavi başarısızlıklarına neden olabilmektedir. Bütün bu faktörler yetersiz kalan 

tedavi sonucunda, ilaç direncinin yayılımını da hızlandırabilmektedir (4). 
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Epidemiyolojik çalışmalar, düşük bulaşın olduğu bölgelerin ilaç direncinin 

başlaması için temel oluşturduğuna işaret etmektedir. Bu durum büyük bir ihtimalle 

bu bölgelerde sıtma enfeksiyonlarının büyük bir kısmının semptomatik olmasından 

ötürü daha fazla hastanın tedavi edilerek daha fazla olası direncin seçilmesinden 

kaynaklanmaktadır (15, 35). Yüksek bulaşın olduğu bölegelerde, sıtma 

enfeksiyonlarının büyük bir kısmının asemptomatik oluşu ve bunlar ile hayat boyu 

karşılaşılması nedeniyle ilaç direncinin ortaya çıkması daha düşük bir olasılıktır. 

Yüksek bulaşın olduğu bölgelerde sıtmaya maruz kalan hastalar zaman geçtikçe 

kısmi bağışıklık kazanmakta ve enfeksiyon genellikle semptomlara neden olan 

seviyelerin altında kontrol altına alınmaktadır (15, 36). 

İlaç direnci konusundaki en büyük sorun P. falciparum’da görülmektedir. Bu 

türün sebep olduğu hastalığın çok geniş yayılımı, öldürücü potansiyeli, epidemi 

yapmaya olan eğilimi ve ilaç direncinin görüldüğü bölgeler için önerilen yeni aday 

ilaçların maliyeti P. falciparum’da görülen direnci önemli bir sorun haline 

getirmektedir. Klorokin direnci özellikle batı Okyanusya bölgesinde P. vivax’da da 

görülüyor olmasına rağmen, P. malariae ve P. ovale’deki dirence ilişkin çok az 

yayın bulunmaktadır (4). 

Antimalaryal direnç ilk olarak 1950’li yılların sonunda Güneydoğu Asya ve 

Güney Amerika’da klorokin direncinin görülmesiyle önem kazanmıştır (8, 9). 1970 

ve 1980’lerde ise klorokin direnci Afrika’ya yayılmış ve etkili bir tedavinin eksikliği, 

sıtmaya bağlı ölümlerde 2-3 kat artışa neden olmuştur (10, 11). Sulfadoksin-

primetaminin klorokine alternatif olabileceği düşünülmüş, ancak tedavide 

kullanılmaya başladıktan yaklaşık bir yıl sonra bu ilaçlara karşı da direnç gelişmiştir 

(10, 12). Meflokin, amodakin ve kinin gibi diğer birtakım antimalaryal ilaçlar 

dirençli parazitlerin tedavisi için alternatif olarak önerilmiş, ancak bu ilaçların 

tedavide tek başlarına kullanılmaları (monoterapi) dirençli parazitlerin seçilmesi ile 

sonuçlanmıştır (10).  

Günümüzde sıtma tedavisi için kullanılan artemisin kombinasyon 

tedavilerinden başarılı sonuçlar alınmış olsa da, yapılan son araştırmalar Güneydoğu 

Asya’da artemisine dirençli parazitlerin ortaya çıktığını göstermiştir (10, 13, 14). 

Etkinliği azalan artemisinlerin parazitlere etki etmesi için gereken süre uzadıkça, bu 

süre içinde ortamda daha fazla parazitin bulunmasına bağlı olarak, kombinasyondaki 
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diğer ilaca karşı dirence neden olan yeni mutasyonların meydana gelme olasılığı da 

artacaktır (15). Umut vaat eden ilaçlara karşı direncin ortaya çıkması ve yayılması 

mevcut eliminasyon/eradikasyon çalışmaları için bir engel oluşturmakla kalmayıp, 

sıtma olguları ve ölümlerinin artmasına neden olacaktır. Ayrıca, bu durum hem hasta 

hem de devlet bazında tedavi için yapılan masrafların artmasına da neden olacaktır 

(10, 16).  

Artemisin direncinin yayılması, ağır sıtma tedavisinde kinin yerine tavsiye 

edilen artesunatın kullanımına engel teşkil etmektedir. Artemisin dışı kombinasyon 

tedavileri alternatif olarak sunulmuş olsa da, mevcut antimalaryal ilaçların kısıtlı 

sayıda oluşu bu yaklaşıma sekte vurmaktadır. Bu nedenden ötürü, sıtma tedavisinde 

kullanılmak üzere yeni antimalaryallere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaca yönelik 

yeni ilaçlar geliştirilerek veya varolan ilaçların yeni terapötik kullanımları 

belirlenerek, hem artemisinlere hem de kombinasyonda kullanılan diğer ilaçlara 

alternatif olabilecek bileşiklerin kullanıldığı yeni tedavi protokolleri 

hedeflenmektedir (10, 17).   

 

2.7. Sıtma Tedavisinde Yeni Alternatif: Antimikrobiyal Peptidler 

AMP’ler immün sistemin en eski elemanlarındandır (18). Geniş spektrumlu 

AMP’lerin varlığı ilk kez omurgasız canlılarda gösterilmiştir. Son on yıl içinde, 

memeliler de dahil omurgalı canlıların non-myeloid hücrelerinden köken almış çeşitli 

AMP’ler keşfedilmiştir. Omurgalı canlılarda, daha önce böceklerde bulunan 

peptidlere analog olan, uyarılma sonucu hızlıca sentezlenen, fazla miktarlarda bile 

kolaylıkla saklanabilen ve antimikrobiyal etki için hazır halde bekleyen geniş 

spektrumlu mikrobisidal peptidleri temel alan bir immün yanıt vardır (37). Salgıların 

antimikrobiyal aktiviteleri keşfedildikten sonra izole edilen antimikrobiyal 

bileşiklerin Gram pozitif ve Gram negatif bakteriler için seçici olduğu gösterilmiştir 

(19). Bu bileşikler nazal mukusta bulunan ve sonradan lizozim olarak adlandırılacak 

bakteriyolitik bileşiği, temel antimikrobiyal proteinleri ve temel lineer doku 

polipeptidlerini içermiştir. Bu antimikrobiyal maddelerin normal dokularda ve 

sıvılardaki varlığı ile mikroorganizmalara olan doğal direnç arasındaki ilişki uzun 

zaman önce kurulmuştur. Bu maddeler enfeksiyon ajanını öldürmek veya üremesini 

yavaşlatmak için uyarılabilen, aynı zamanda doğal ve edinsel bağışıklığa ait 
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mekanizmalara yardımcı olabilen bileşikler olarak tanımlanmış ve antimikrobiyal 

peptid araştırma alanı doğmuştur (19).      

Günümüzde binden fazla antimikrobiyal peptid tanımlanmıştır. Çeşitli 

omurgasız canlılar, bitki veya hayvan türlerinin birçok doku ve hücresinde üretilen 

antimikrobiyal peptidler, belli başlı sitokinler ve kemokinler, seçilmiş nöropeptidler 

ile peptid hormonları ve daha büyük proteinlerin küçük parçaları bunlar arasında 

sayılabilir (19, 38).   

 

2.7.1. Antimikrobiyal Peptidler ve Plasmodium 

Yaklaşık 20 yıl önce magainin ve sekropin antiparaziter etki gösteren ilk 

AMP’ler olarak tanımlanmış, sonra da sekropin ve melittinin sentetik türevlerinin 

etkinliğinin daha yüksek olduğu gösterilmiştir (20, 39, 40). Çeşitli Plasmodium 

türleri ile enfekte olmuş Anopheles sivrisineklerine enjekte edildiği zaman, 

AMP’lerin ookistlerin normal gelişimini durdurarak sporogonik gelişimi 

sonlandırdıkları görülmüştür. P. falciparum’a karşı etkinliği test edilmiş doğal 

AMP’lere örnek olarak sekropin, melittin, gomesin, tirotrisin A ve gramisidin S 

verilebilir (20).       

AMP’lerin Plasmodium türlerine karşı öne sürülen olası etki 

mekanizmalarının birçoğunda antimikrobiyal bileşiklerin hedefi olarak membran 

önemli bir rol oynamaktadır. AMP’ler farklı mekanizmalar ile lipid yapıların 

ayrılmasını indükleyip anyonik lipidlerin kümelenmesine neden olarak membran 

bilayer yapısını bozabilmektedir. Hemolitik AMP’ler eritrosit membranına adezyon 

yaptıktan sonra burada birikerek membran yapısını bozmakta, bu şekilde de 

hemoglobinin hücre içindeki azalan miktarına bağlı olarak parazit ölmektedir. Non-

hemolitik AMP’ler ise, eritrosit membranından parazit membranına affiniteye bağlı 

olarak transfer edilmekte ve biyolojik işlevler üzerine etki etmektedir (20).  

 

2.7.2. AMP’lerin Fiziko-Kimyasal ve Yapısal Özellikleri 

AMP’ler hidrofobik ve hidrofilik kısımları olan 12-50 aminoasitten oluşan 

pozitif yüklü moleküllerdir. Bu özellikler, moleküllerin su içeren ortamlarda 

çözünebilmesini ve lipidden zengin membranlara girebilmesini sağlamaktadır (37). 
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Bu moleküllerin net yükünün pozitif olmasının nedeni bazik amino asitlerin (arjinin, 

lizin ve histidin) asidik amino asitlerden sayıca fazla olmasıdır (41). 

AMP’lerin fiziko-kimyasal özelliklerinin benzer olmasına ve küçük yapılı 

olmalarına rağmen, üç boyutlu yapılarının farklılık göstermesi bu molekülleri dört 

gruba ayırmaktadır (42). En çok karşılaşılan gruplar membranlar ile temasa girdikten 

sonra amfipatik α-heliks yapısı oluşturan düzensiz peptidler ve 2-4 disülfid köprüsü 

ile stabilize edilen β-tabaka peptidlerdir. Daha az yaygın olan gruplar ise bir veya iki 

amino asit (prolin, triptofan veya histidin gibi) hakimiyeti olan uzatılmış peptidler ve 

tek bir disülfid bağından oluşan düğüm (loop) peptidlerdir. Diğer katyonik 

antimikrobiyal peptidler ise laktoferrin gibi daha büyük katyonik proteinlerin 

proteolitik kesimi sonucu oluşmaktadır. En önemli yapısal özellik, peptidin yüklü ve 

hidrofilik kısımlarının molekülün hidrofobik bölümlerinden ayrıldığı bir şekil 

alabilmesidir. Bu kısımlar amfipatik yapılar veya yüklü iki bölümü ayıran hidrofobik 

bir bölümden oluşan katyonik çift taraflı yapılar haline gelmektedir (19, 37).  

 

2.7.3. AMP’lerin Mikroorganizmalara Karşı Olan Etkileri 

AMP’ler çok hızlı öldürme kinetikleri olan hatta antibiyotiklere dirençli 

patojenlere karşı dahi etki gösterebilen antimikrobiyal ajanlardır. Daha da önemli 

olarak, AMP’lere karşı dirençli mutantların gelişiminin zor olmasının yanı sıra, 

önemli insan patojenlerinden hiçbiri bu peptidlere karşı doğal dirençli değildir (41). 

Bazı peptidler endotoksinleri nötralize edebilmekte ve konvansiyonel antimikrobiyal 

ilaçlar ile birlikte dirençli mutantlara karşı sinerji içinde etki edebilmektedir. Bu 

nedenlerden ötürü, AMP’lerin antibiyotiklere dirençli bakteriyel patojenlere karşı 

savaş için çok iyi alternatifler olduğu düşünülmektedir.  

AMP’ler inflamasyon, doğal ve edinsel bağışıklık ile ilgili biyolojik etkilerin 

uyarılmasında görev almasının yanı sıra, doğal ve edinsel bağışıklık arasında bir 

köprü görevi görmektedirler (43-46). Aynı zamanda, AMP’lerin apoptoz, 

kemotaksis, gen transkripsiyonu ve sitokin üretimi gibi hücresel fonksiyonları 

etkilediği, ve bu şekilde de bakteri ölümüne dolaylı olarak katkıda bulundukları 

gösterilmiştir (45, 47). AMP’lerin bakteriler tarafından indüklenen sitokin üretimini 

baskılayarak anti-inflamatuvar etki gösterdikleri, ayrıca yara iyileşmesi, anjiyogenez 

ve adjuvanların etkinliğini uyardıkları gösterilmiştir (48).  
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  2.7.4. AMP’lerin Antimikrobiyal Aktiviteleri ve Etki mekanizmaları 

AMP’ler sadece membrana sahip olan hedeflere etki etmektedir. Gram 

negatif ve Gram pozitif bakteriler, mantarlar, Plasmodium ve Trypanosoma gibi 

parazitler, HIV ve herpesviruslar gibi zarflı viruslar ve hatta kanser hücreleri 

AMP’lerin hedefi olabilmektedir (37). 

AMP’lerin etki mekanizmaları başlıca iki grupta incelenmektedir. Bunlar 

transmembran por oluşturucu mekanizmalar ve hücre içi öldürme mekanizmalarıdır 

(19).  

 

Transmembran Por Oluşturucu Mekanizmalar 

Düşük peptid/lipid oranlarında peptidler lipid bilayere paralel olarak 

bağlanmaktadır (19, 49). Peptid/lipid oranı arttıkça, peptidler membrana dikey olarak 

yerleşim göstermeye başlamaktadırlar. Yüksek peptid/lipid oranlarında, peptid 

molekülleri dikey olarak düzenlenerek bilayer içinde girmekte ve transmembran 

porlar oluşturmaktadır. Peptid/lipid oranları peptid ve hedef lipid bileşimine göre 

değişmektedir. Membran permeabilizasyonuna yönelik öne sürülen birtakım 

modeller arasında en çok kabul görenler kilim modeli, fıçı modeli, ve toroidal-por 

modelidir (19, 38). 

 

Kilim (Carpet) Modeli 

Bu modelde, peptidler lipid bilayerin yüzeyine paralel yerleşim gösterdikten 

sonra kilim benzeri ek bir tabaka uzantısı oluşturarak membranın bütünlüğünü 

bozmaktadırlar. Peptidler membran yüzeyinde bulunan birçok bölgedeki anyonik 

fosfolipid gruplarına elektrostatik olarak bağlanmaktadırlar. Yüksek peptid 

konsantrasyonlarında yüzeyde yerleşim gösteren peptidler deterjan benzeri bir etki 

ile bilayerin yapısını bozarak miçellerin oluşumuna neden olmaktadırlar. Kritik sınır 

konsantrasyonunda, peptidler membran içinde toroidal geçici porlar oluşturarak, 

diğer peptidlerin de membrana erişimini sağlamaktadırlar. Sonuç olarak, membranın 

bütünlüğü ve bilayerin kavis yapısının bozulmasının ardından miçeller oluşmaktadır 

(19, 50-52).  
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  Fıçı (Barrel-Stave) Modeli 

Bu modelde, membrana tutunan peptidler biraraya gelerek bilayerin içine 

girmektedirler. Bunun sonrasında peptidlerin hidrofobik kısımları lipid kor bölgesi 

ile kaynaşırken, hidrofilik kısımlar ise porun iç kısımlarını oluşturmaktadır. Sonuç 

olarak, peptidler membranın içinde, merkezinde lümeni olan fıçı benzeri bir por 

oluşturmaktadırlar (19, 49, 53).  

 

Toroidal-Por Modeli 

AMP’nin membrana girip, por boyunca devamlı olarak eğilmesi için lipid 

monolayerleri uyardığı bu modelde peptidler ve lipid grupların dizilmesiyle por 

yapısı oluşmaktadır (19, 54). Toroidal porun oluşumu sırasında, peptidlerin polar 

kısımları lipidlerin polar baş kısımları ile etkileşmektedirler (19, 55). Bu modelin fıçı 

modelinden farkı, peptidlerin lipid bilayerin içine dikey olarak girmesine rağmen her 

zaman lipid baş grupları ile etkileşmeleridir (19, 49).   

 

Hücre İçi Öldürme Mekanizmaları 

AMP’lerin etkisi ile iyon kanallarının oluşumu, transmembran porlar ve 

membranın rüptüre olması, sonuçta mikrobiyal hücrelerin lizise uğramasına neden 

olmaktadır. Ancak, bu etkilerin mikrobiyal öldürme için tek mekanizma 

olmayabileceği öne sürülmektedir. AMP’lerin hücre içi etki mekanizmalarına ilişkin 

kanıtlar artmaktadır. Henüz bu konu tam olarak aydınlatılamamış olmasına rağmen, 

AMP’lerin hücre içi bazı hedefleri olduğu belirtilmiştir (19). AMP’ler bakterilerde 

hücre duvar sentezini inhibe edebilmekte ve sitoplazmik membranda birtakım 

değişikliklere sebep olarak septum oluşumunu inhibe edebilmektedirler. AMP’lerin 

DNA, RNA, protein sentezi veya enzimatik aktiviteler gibi hücresel işlevleri de 

inhibe edebildikleri belirtilmiştir (19, 38).  

   

2.7.5. AMP Mimetik Bileşikler 

AMP’lerin bazı kimyasal özellikleri, potansiyel terapötik amaçlara yönelik 

kullanımlarını kısıtlayabilmektedir. Tuz, divalan katyonlar, pH, plazma bileşenleri ve 

proteaz varlığında aktivitelerindeki azalmanın yanı sıra, zayıf farmakokinetik 

özellikleri, yüksek sistemik toksisite göstermeleri ve üretimlerinin yüksek maliyetli 



 23

oluşu AMP’lerin dezavantajları olarak gösterilmektedir (56-61). AMP’lerin pozitif 

yük, hidrofobik ve amfipatik özellikleri gibi önemli biyofiziksel özelliklerini yeniden 

üreten peptidomimetik sistemi bu sorunların çözümü için geliştirilmiştir. Doğal 

AMP’lere ve yeni tasarlanmış sentetik türevlerine ek olarak, bu peptidlerin yapı 

ve/veya görevlerini taklit etmek için tasarlanan AMP-mimetik bileşiklerin de potent 

antiparaziter özellikleri olduğu görülmüştür (20-22). Peptidomimetik sistemi ile elde 

edilen peptidlerin üretim maliyetleri daha az olmakta, ayrıca proteazlara daha fazla 

direnç göstermekte ve daha yüksek farmakokinetik özelliklere sahip olmaktadırlar 

(23). 

  AMP mimetik siteminde temel bir peptid sekansına yapısal modifikasyonlar 

eklenerek aktivite ve/veya metabolik direncin artırılması amaçlanmaktadır (62, 63). 

Yapısal modifikasyonlar iskelet yapıya uygulanabildiği gibi bu amaca yönelik 

zincirler uzatılabilmekte, ayrıca yapıya heteroatomlar yerleştirilebilmekte veya yeni 

polimerler tasarlanabilmektedir. Modifiye edilmiş iskelet yapı birçok AMP 

mimetiğin degradasyon enzimlerine dirençli hale gelerek in vivo’da sağlamlıklarının 

artmasını sağlamaktadır (64-66). 

  İskelet yapının modifiye edilmesi için birtakım yöntemler uygulanabilmesine 

rağmen, doğal AMP’lerinkine benzer bir sekonder yapı genellikle korunmaktadır. Bu 

amaca yönelik, doğal peptidlerin stereoizomerleri ve β-peptidler kullanılabilmekte, 

ayrıca peptoidlerin iskelet yapısındaki amino gruplarına yan zincirler 

eklenebilmektedir (67-69). β-peptidler polimer iskelet yapılarında ek metilen grubu 

içerdiği için, bir peptide göre daha çok konformasyona sahip olmalarını sağlayan 

helikal bir yapı kazanmaktadır (68, 70). Magainin ve sekropini taklit etmek üzere 

tasarlanan β-peptidlerin potent antimikrobiyal aktiviteleri olduğu gösterilmiştir (68). 

Peptoidlerin ise dengeli sekonder yapıları olduğu, ayrıca bazılarının Gram pozitif ve 

Gram negatif bakterilere karşı potent aktiviteleri olduğu gösterilmiştir (71, 72). 

Bunlara ek olarak, siklik α-peptidler üretilmiş ve yapay antimikrobiyal polimerler 

tasarlanmıştır (73, 74). Katyonik amfipatik α-helikal peptidler çoğunlukla yüksek 

derecede potent antimikrobiyal özellikleri olduğu için, terapötik ajan geliştirilmesi 

konusunda önemli ölçüde ilgi çekmiş moleküllerdir. Bu alandaki hedef, AMP’lerin 

etkinliklerinin artırılarak konak hücrelere olan toksisitelerinin azaltılmasıdır (61, 75-

77). Test edilen peptidlerden umut vaat eden sonuçlar elde edilmesinden ötürü, 
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yapılan çalışmalarda yeni peptidler ve farklı konformasyonlar tasarlanarak 

AMP’lerin etkinliği artırılmaya çalışılmaktadır.       

 

2.8. Antimalaryal İlaç Etkinliğinin ve Direncin İzlenmesi 

Antimalaryal ilaç direnci sıtma kontrolünde sorunlar oluşturan önemli bir 

halk sağlığı problemidir. Antimalaryal ilaçların etkinliğinin ve bunlara karşı olan 

direncin devamlı takibi tedavi rejiminin belirlenmesi ve direnç paternlerinde olan 

değişimlerin erken saptanması açısından önem taşımaktadır. İlaçların etkisini 

saptamaya yönelik düzenlenen araştırmalar antimalaryal ilaçların etkinliğinin 

belirlenmesinde altın standart olmalarının yanı sıra, bunların sonuçları sıtma tedavi 

rejimlerinin düzenlenmesi ve doğru klinik yaklaşımın sağlanması için ulusal sıtma 

programlarınca kullanılan temel verileri oluşturmaktadır (1, 15).  

Antimalaryal ilaç etkinliğinin ve ilaç direncinin izlenmesi için dört yöntem 

kullanılmaktadır. Bunlar terapötik etkinlik çalışmaları, in vitro duyarlılık deneyleri, 

moleküler yöntemler ve ilaç konsantrasyonu ölçüm çalışmalarıdır (15).  

 

2.8.1. Terapötik Etkinlik Çalışmaları 

Tedavi etkinliğini araştıran bu çalışmalarda, P. falciparum ile enfekte olan 

semptomatik hastaların bir antimalaryal ilaç ile standart doz tedavisi sonrası belirli 

bir dönem süresince parazitemi ve klinik semptomlar takip edilmektedir. Takip süresi 

genellikle 28 gün olup, bu süre yarı ömrü uzun olan ilaçlar için 42 güne kadar 

uzamaktadır. Takip süresince konak ve parazitin ilaca karşı cevabı belirlenmektedir. 

Antimalaryal ilaçların etkinliğinin belirlenmesinde ve tedavi rejimlerine yol 

gösterilmesinde altın standart olan bu çalışmaların avantajı asgari eğitimi 

(mikroskopi hariç), ekipmanı ve kaynağı gerektiren basit yöntemler olmasıdır. 

Tedavi etkinliğini belirleyen bu çalışmaların bazı dezavantajları da vardır. İmmün 

yanıt, önceki ilaç alımları, ilaç emiliminin veya metabolizmanın değişken oluşu, ilaç 

etkinliğinin takibinde sorunlar oluşturabilmektedir (15). Bu yöntemlerde 

reenfeksiyon ve rekrüdesens ayrımı yapılamadığı gibi, tedavi başarısızlığının 

saptanması her zaman ilaç direncini göstermemektedir. Bu nedenden ötürü 

reenfeksiyon ve rekrüdesens ayrımı için polimeraz zincir reaksiyonu (PCR: 

Polymerase chain reaction) uygulanması önerilmektedir. Ayrıca, yavaş aktivite 
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gösteren ilaçların takibinde erken zamanda cevap görülmemesi tedavi başarısızlığı 

olarak hatalı şekilde yorumlanmaktadır. Bu yöntemlerin düşük bulaş olan bölgelerde 

yürütülmesi, hasta sayısının az olmasından ötürü zor olmaktadır. Ayrıca farklı 

bölgelerde farklı adaptasyon ve modifikasyonlar yapılması, farklı bölgeler arasında 

bu yöntemlerden elde edilen sonuçların yorumlanmasını zorlaştırmaktadır. Bunlara 

ek olarak, hasta takip süresinin uzun olması da, hasta uyumu konusunda sorunlar 

yaratabildiği için, bu yöntemin dezavantajları arasında sayılmaktadır (15).   

 

2.8.2. İn Vitro Testler 

İn vitro testler P. falciparum’un antimalaryal ilaçlara olan duyarlılığının 

ölçülerek ilaç direncinin izlenmesine olanak tanıyan çalışmalardır. Bu tür testlerde, 

parazitler hücre kültürü ortamında ilacın belirli konsantrasyonlarına maruz 

bırakılmakta ve ilaca olan cevap sonucunda şizontlara olan olgunlaşmanın inhibe 

edilip edilmediği gözlemlenmektedir. İn vitro çalışmalardan kısa sürede elde edilen 

duyarlılık sonuçları, tedavi etkinliğini araştıran çalışmalar için erken veriler 

sunmakta ve ilaca dirençli sıtma olgularının epidemiyolojisine ilişkin yararlı bilgiler 

sağlamaktadır (15). 

Bu çalışmaların önemli bir avantajı parazit direncinin belirlenmesinde daha 

doğru ve objektif bir yaklaşım sunmalarıdır. Çünkü bu çalışmalar parazitler ve artan 

ilaç konsantrasyonları arasındaki doğrudan etkileşime dayalıdır. Tedavi etkinliğini 

araştıran çalışmalardan farklı olarak in vitro çalışmalar, konak faktörlerinin test 

sonuçları üzerinde yaratabileceği olumsuz etkileri önlemektedir. Buna ek olarak, 

kantitatif sonuçlar veren in vitro testler aynı örnekle birkaç test çalışılabilmesini ve 

yeni geliştirilen ilaçların olası antimalaryal etkinliklerinin araştırılmasına olanak 

tanımaktadır (15).   

İn vitro testler pahalı ekipman ve kaynağın yanı sıra eğitimli personel 

gerektirmesi açısından kullanım alanı kısıtlı olabilen çalışmalardır. Bu çalışmalarda 

farklı test ve yöntemlerin kullanılmasından ötürü sonuçların karşılaştırılması zor 

olmaktadır. Testlerde farklı ölçümlerin kullanılması nedeniyle, verilerin 

yorumlanması hangi yöntemin kullanıldığına bağlıdır. İn vitro çalışmalardaki 

protokoller tam olarak standardize olmayıp direnç için sınır değerleri belirlenmediği 

için bu testlerin sonuçları ile tedavi etkinliğini araştıran çalışmaların sonuçları 
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uyumsuz olabilmektedir. Özellikle yüksek bulaşın olduğu bölgelerde bir enfeksiyon 

iki veya daha fazla parazit populasyonundan dolayı meydana gelirse, duyarlı 

populasyon dirençli parazitlerin fenotipini baskılayabilmektedir. Tedavi etkinliğini 

belirleyen çalışmalar ile in vitro çalışmaların bağışık olmayan bir populasyonda 

yürütülüp, elde edilen sonuçların karşılaştırılması durumunda, kullanılan test 

yöntemi için direnç sınır değerleri geçerli kılınabilecektir (15).  

 

2.8.3. Moleküler Testler 

İlaç direncine neden olan mutasyonların saptanması antimalaryal tedaviye 

olan direncin anlaşılması için önem taşımaktadır. Bu testlerde ilacın hücre içindeki 

hedeflerinde (enzimler), ulaşımında veya affinitesinde değişikliklere neden olan 

genetik belirleyiciler saptanmaktadır. P. falciparum’da ilaç direncinin ortaya 

çıkmasına neden olan bazı genler tanımlanmıştır. Bunlar, dihidrofolat redüktaz (P. 

falciparum dihydrofolate reductase: Pfdhfr), dihidropteroat sentaz (P. falciparum 

dihydropteroate synthase: Pfdhps), klorokin direnç transporter (P. falciparum 

chloroquine resistance transporter: Pfcrt), çoklu ilaç direnç 1 proteini (P. falciparum 

multidrug resistance 1 protein: Pfmdr1), Na+/H+ değiştirici (P. falciparum Na
+
/H

+
 

exchanger: Pfnhe-1) ve sitokrom b’yi kodlayan genlerdir. Direnç ile ilişkili 

mutasyonlar veya amplifikasyonların saptanmasına olanak sağlayan moleküler testler 

kısa zamanda sonuç verebildiği için, tedavi etkinliğini araştıran çalışmalarda erken 

tedavi takibinin yapılmasına yardımcı olmaktadır. Moleküler yöntemler aynı 

zamanda tedavi etkinliğini araştıran çalışmalarda ayrımı yapılamayan reenfeksiyon 

ve rekrüdesensin belirlenmesine de olanak tanımaktadır (15). Bu çalışmalar in vitro 

testler gibi konak faktörlerinin sonuç üzerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldırarak, 

gerçek ilaç direncinin saptanmasını sağlamaktadır. Bu testler ile birçok izolat kısa bir 

süre içinde çalışılabilmekte, ayrıca örneklerin ulaştırılması, toplanması ve saklanması 

in vitro testlere göre daha kolay olmaktadır. Moleküler yöntemlerin diğer bir 

avantajı, birçok örneğin tek bir filtre kağıdı üzerinde çalışılarak farklı ilaçların 

moleküler hedeflerinin nitelendirilebilmesidir. Bu şekilde, yeni ve henüz deney 

aşamasında olan ilaçların hedefleri de araştırılabilmektedir. Bu yöntemler, 

asemptomatik hastalar veya enfekte sivri sineklerdeki potansiyel dirençli parazitlerin 
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prevelansının araştırılarak populasyon düzeyinde tarama yapılmasını da olanaklı 

kılmaktadır (15).    

Bu yöntemlerin tedavi etkinliğini araştıran çalışmaların sonuçları ile olan 

uyumu tam olarak belirlenmemiştir. Birçok endemik bölgede yaygın görülen karışık 

enfeksiyonlarda direncin saptanması için kullanılan moleküler yöntemin 

duyarlılığının düşük olması ve dirençli populasyonun duyarlı parazitler tarafından 

maskelenebilmesine bağlı olarak tedavi etkinliğini belirleyen çalışmalar ile uyumsuz 

sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Buna ek olarak, sınırlı sayıda antimalaryal ilacın 

çalışılabilmesi, pahalı ekipman, kaynak ve eğitimli personel gerektirmesi bu 

yöntemlerin kullanılmasını sınırlamaktadır. Moleküler yöntemlerin diğer bir 

dezavantajı ise örnek toplama ve DNA ekstraksiyonu gibi protokollerin standardize 

edilmemiş olmasıdır (15). 

   

  2.8.4. İlaç Konsantrasyonlarının Ölçümü 

Farmakokinetik çalışmalar ilacın vücut içerisindeki emilimini, yayılımını, 

metabolizmasını ve eliminasyonunu belirlemeye yönelik yapılan testlerdir. Aynı 

zamanda kan konsantrasyonunu etkileyen faktörleri gösteren bu tür çalışmaların 

sonuçları, ilacın uygun dozlarını belirlemektedir. Tam kan, plazma veya serumdaki 

antimalaryal ilacın ve/veya aktif metabolitlerin ölçülmesini sağlayan bu çalışmalar, 

tedavi başarısızlığının dirence veya diğer etkenlere (ilacın uygun olmayan 

konsantrasyonda verilmesi gibi) bağlı olarak gelişip gelişmediğinin ayrımının 

yapılmasına olanak sağlamaktadır (15). Bu çalışmalarda tek bir kan örneği ile birçok 

test yapılabilmekte, ayrıca farklı ilaçların etkinliği eş zamanlı olarak 

saptanabilmektedir. Bu testler sayesinde, örnekler filtre kağıdı üzerinde kolayca 

toplanıp ulaştırılabilmekte ve saklanabilmektedir. Kantitatif sonuçlar verebilen bu 

yöntemlerin diğer bir avantajı ise “eğri altındaki alan”ın elde edilmesi için 

tekrarlayan örneklerin alınması yerine, genellikle yedinci günde yapılan tek bir 

ölçüm ile, yavaş elimine edilen ilaçların etkinliğine yönelik sonuca varılabilmesidir 

(15). 

İlaç konsantrasyonunu araştıran bu çalışmalar da önceki yöntemler gibi pahalı 

ekipman, kaynak ve eğitimli personel gerektirmektedir. Ayrıca kullanılan protokoller 

tam olarak standardize edilmemiştir. Bu yöntemlerin uygulanmasını kısıtlayan diğer 
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faktörler, filtre kağıdının artemisinler başta olmak üzere bütün antimalaryaller için 

kullanılamaması ve venöz kan örneklerini gerektirebilmesidir. Bunlara ek olarak, 

sonuçların doğru bir şekilde yorumlanması için ilacın verildiği dozun iyi bilinmesi ve 

örnek toplama zamanlarının doğru olarak kaydedilmiş olması gerekmektedir (15). 

     

2.9. Antimalaryal İlaç Direncinin Saptanmasında İn Vitro Testlerin 

Önemi 

Sıtma hastalığının endemik olduğu dünyanın birçok bölgesinde ilaç 

direncinin değişen paternlerinin takip edilmesi, bu hastalığın kontrol altına alınması 

için büyük önem taşımaktadır. İn vitro çalışmalar sıtmada ilaç direncine ilişkin 

yapılan epidemiyolojik çalışmalar için tamamlayıcı bilgiler sunmaktadır. Bu 

çalışmaların temelleri 1912 yılında önerilen kısa dönemli bir kültür yöntemine 

dayanmaktadır. Bu yöntem 1960’larda WHO makrotesti için uyarlanmış ve 

1980’lere kadar kullanılmıştır. İn vitro kültür yöntemleri konusunda, 1976 yılında 

Trager ve Jensen tarafından P. falciparum devamlı kültürü için önerilen yeni bir 

yöntem yayımlandığı zaman büyük bir aşama kaydedilmiştir. Bu gelişme WHO 

mikrotest, 48 saatlik test ve radyoizotop yöntemi gibi bazı in vitro testlerin 

doğmasına neden olmuştur (24). Son yıllarda ise LDH veya HRP II’yi saptayan 

ELISA yöntemlerinin yanı sıra, nükleik aside bağlanan floresan boyalarının 

kullanıldığı florometrik yöntemler geliştirilmiştir. Radyoaktif olmayan bu yöntemler 

Trager ve Jensen’in 1976’da önerdiği kültür yöntemine göre geliştirilmiştir (24). 

İn vitro testler için dünya çapında kabul gören standardize edilmiş tek bir 

yöntem yoktur. Farklı laboratuvarlar, ilacın cevabını etkileyebilecek farklı faktörleri 

göz önünde bulundurmaktadır. Örneğin, “Roswell Park Memorial Institute” (RPMI) 

besiyerine yapılan modifikasyonlar, kullanılan ek serum, hematokrit, eritrosit hacmi, 

başlangıç parazitemi, inkübasyon dönemi, gaz karışımı, parazitlerin daha önceden 

kültürünün yapılması, ilaç solüsyonlarının ve mikroplakların hazırlanış şekli farklı 

laboratuvarlarda farklılık göstermektedir (24).   

İn vitro ve moleküler yöntemlerin standardize edilip, klinik çalışmalar ile 

paralel olarak yürütülmesi durumunda, antimalaryal direnç sürveyans sistemi için 

daha da anlamlı hale gelmesi öngörülmektedir. Radyoaktif olmayan testler başta 

olmak üzere in vitro testlerin güncellenmesi ve karakterize edilmesi gerekmektedir. 
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Bu tür çalışmaların hedefi terapötik etkinlik çalışmaları için tamamlayıcı bilgiler 

vermeleri ve olası direnç oluşumu için veya azalan ilaç etkinliğine yönelik hızlı 

sonuç vermeleridir. Antimalaryal ilaçların aktivitesinin in vitro olarak araştırılması 

özellikle kombinasyon tedavilerinin düşünüldüğü veya yürütüldüğü, daha da 

önemlisi bir ilaca karşı dirence neden olan herhangi bir moleküler belirleyicinin 

önerilmediği bölgeler için çok değerli olabilmektedir. Böyle laboratuvar 

araştırmalarının yürütülmesi ve endemik ülkelerdeki referans laboratuvarlarında 

bölgesel veritabanı oluşturulması için önemli kaynak, eğitim ve uzmanlık 

gerekmektedir (24).  

İn vitro testler, başlıca morfolojik deneyler, radyoizotop deneyleri ve 

radyoaktif olmayan deneyler olmak üzere üç temel grupta incelenmektedir (Tablo 

2.2). 

 

Tablo 2.2. İn vitro testlerin sınıflandırılması  

 

2.9.1. Morfolojik Yöntemler  

Makrotest 

P. falciparum’da ilaç direncinin saptanması için önerilen ilk yöntem 

makrotest (makroteknik) olmuştur (24, 78-80). Bu testin başlıca amacı, dünyanın 

değişik bölgelerindeki klorokin dirençli P. falciparum’un saptanması ve gelişiminin 

takip edilmesi olmuştur. Bu yöntem, sıtmalı olgulardan elde edilen venöz kanın 

defibrine edildikten sonra, test edilecek bileşiklerin değişik konsantrasyonları ile 

glukoz içeren düz tabanlı cam tüpler içerisinde 24 saat süresince etüvde veya su 

banyolarında inkübe edilmesi esasına dayanmaktadır. İnkübasyonun ardından 

eritrositler plazma içerisinde tekrardan süspanse edilip, mikroskobik inceleme için 

Giemsa boyalı kalın damlalar hazırlanmıştır. Üremenin inhibisyonu, kontrol tüpü ile 

test tüplerindeki şizont sayısının karşılaştırılması ile belirlenmiştir. Bu yöntem daha 

Başlıca yöntemler  

Morfolojik yöntemler Makrotest, mikrotest, 48-saatlik test 

Radyoizotop yöntemi [3H]hipoksantin 

Radyoaktif olmayan yöntemler Kolorimetre, akım sitometre, floresan 

deneyleri, ELISA (LDH ve HRP II)  
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sonradan “WHO standart makrotest” olarak adlandırılmış ve 1987 yılında kadar bazı 

endemik ülkelerde saha çalışmaları için kullanılmıştır (24, 81). Uygulaması kolay 

olan ve pahalı ekipman gerektirmeyen bu test, 10 ml venöz kan kullanımı, 

mikroskopta fazla sayıda parazitin incelenmesini gerektirmesi ve kısa dönemli 

kültürün başarısının düşük olması nedeniyle 1980’lerin sonunda kullanımdan 

kalkmıştır (24, 82).  

 

48 Saatlik Test 

İlaç duyarlılık paternlerinin belirlenmesine yönelik in vitro kültür 

yöntemlerinin uygulandığı en eski sistemlerden biri W. Trager tarafından geliştirilen 

48 saatlik testtir (48 saat in vitro re-invazyon testi). Bu yöntem P. falciparum 

suşunun ilaçsız ve değişen konsantrasyonlardaki ilaca maruz bırakılarak 48 saat 

boyunca mumlu kavanozda kültürünün yapılması esasına dayanmaktadır (24, 83). Bu 

yöntemde ilaç içeren veya ilaç içermeyen besiyeri 24 saat sonra değiştirilmekte, 

ayrıca parazitemi ilaç uygulanmadan önce ve sonra ince yayma yapılarak 

belirlenmektedir. Ancak besiyeri için fazla miktarda malzeme gerektirdiği için bu 

yöntem yerini “tek basamaklı 48 saatlik test”e bırakmıştır. Bu yöntemde daha düşük 

hematokrit kullanıldığı için, besiyeri değiştirilmeksizin devamlı bir 48 saatlik kültür 

elde edilmiştir (24, 84). 

48 saatlik test, donanımı fazla olmayan laboratuvarlarda sınırlı sayıda ilacın 

potansiyel aktivitesinin başlangıç aşamada değerlendirilmesi için faydalı 

olabilmektedir. Sonuçların yorumlanmasında objektif olamayan bu yöntemin 

doğruluğu, sonradan geliştirilmiş olan yöntemlere göre daha azdır. Buna rağmen, 48 

saatlik yöntemden geçerli sonuçlar elde edilebilmektedir. Bazı araştırmacılar, 

modifikasyonlar ekleyerek bu yöntemi hala kullanmaktadır (24, 85).  

   

  Mikrotest 

Bu yöntemde kapiller ve tam kan RPMI 1640 besiyeri, HEPES (4-(2-

hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid), sodyum bikarbonat ve gentamisin 

içeren mikroplaklar içinde mumlu kavanozda 24-30 saat inkübe edilmektedir. 

İnkübasyonun hemen ardından, her bir çukurcuktan kalın damla hazırlanarak 

şizontların sayısı 200 parazite karşı sayılmaktadır. İn vitro cevap, her bir ilaç 
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konsantrasyonundaki şizontların sayısının ilaçsız kontrol çukurcuklardaki şizontların 

sayısı ile karşılaştırılması sonucu yüzde cinsinden elde edilmektedir (24). 

Mikroteknik yönteminin, önceki makroteste göre bazı avantajları olmuştur. 

Mikrotestin az miktarda kapiller kan ve basitleştirilmiş in vitro işlemler gerektirmesi, 

parmak ucundan alınan kanın yeterli olması, parazitin küçük, orta ve büyük yüzük 

formlarının saptanabilmesi, parazit üremesinin kontrol edilerek olgun şizontların 

rüptüre olup yeni merozoitlerin invazyonunun önlenmesi sayesinde daha geçerli bir 

end-point’in elde edilmesi gibi avantajları olmuştur. WHO’nun makrotestin ardından 

geliştirdiği standart mikrotest kiti 1981 ve 2000 yılları arasında sırasıyla Mark I, 

Mark II ve Mark III adı altında epidemiyolojik çalışmalarda kullanılmıştır (24).  

Görsel ve mikroskobik incelemeye dayalı yöntemlerden 48 saatlik test ve 

daha az ölçüde mikroteknik günümüzde hala pratikte uygulanabilir olmasına rağmen 

WHO standart kitinin temininin birkaç yıl önce sona ermesine bağlı olarak 

mikrotekniğin alan çalışmalarında kullanımı da sona ermiştir. Şimdiye kadar 

anlatılmış yöntemler, parazitlerin mikroskopta incelenmesini gerektiren zaman alıcı 

testlerdir. Şizont olgunlaşması kriter olarak kullanılmadıkça, parazitlerin canlılığının 

değerlendirilmesi mikroskoba bağlı testlerde subjektif olmaktadır. Bu nedenle 

objektif bir yaklaşım için parazit üremesini gösteren özgül indikatörlerin kullanıldığı 

ve fazla sayıda örneğe uygulanabilecek yöntemler gündeme gelmiştir. Bu alternatif 

yöntemlerde kullanılmak üzere, Plasmodium parazitlerinin biyoloji ve biyokimyasını 

temel alan radyoaktif işaretli prekürsörler, enzimatik reaksiyonlar ve monoklonal 

antikorlar geliştirilmiştir (24).   

 

2.9.2. Radyoizotop Yöntemi 

Parazit olgunlaşmasının değerlendirilmesi için birtakım radyoaktif işaretli 

prekürsörler kullanılmıştır. Bunlar nükleik asit (pürin ve pirimidin), protein (amino 

asit) ve fosfolipid (polar grup) prekürsörleridir. Plasmodium türleri pürin 

sentezleyemediği için eksojen pürinleri kullanmaktadır (24, 86). DNA prekürsörleri 

arasında [3H]adenozin, [3H]ksantin ve [3H]hipoksantinin malaryal nükleik asitlerine 

bağlanabildiği gösterilmiştir. P. falciparum’un kullandığı temel pürin bazı olan 

[3H]hipoksantin, in vitro ilaç duyarlılık çalışmaları için tercih edilen radyoizotop 

olmuştur. Öte yandan, primidin bazları enfekte eritrositlere girebilmesine rağmen 
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nükleik asitlere bağlanamadığı için primidin veya primidin analogları sıtma 

parazitlerinin radyoaktif işaretlemesi için uygun prekürsörler değildir (24). 

İn vitro ilaç duyarlılık çalışmalarında [3H]hipoksantin inkorporasyonu P. 

falciparum ile enfekte eritrositlerin sayısı ile doğru orantılıdır. Senkronize bir 

kültürde [3H]hipoksantin inkorporasyonu parazitin safhasına bağımlı olmakta ve 

DNA replikasyonu ile çekirdek bölünmesini doğru orantılı olarak takip etmektedir. 

Buna göre, yüzük safhasında düşük olan inkorporasyon, olgun trofozoitler geliştikçe 

artmakta ve şizont oluşumu ile en yüksek seviyeye ulaşmaktadır. Bu yöntemde 

parazitler RPMI besiyerinde inkübe edilmeye başlandıktan 24 saat sonra 

[3H]hipoksantin eklenmekte ve 18 saat sonra kültür sonlandırılarak [3H]hipoksantin 

inkorporasyon seviyeleri karşılaştırılarak ilacın parazite olan etkisi 

değerlendirilmektedir (24). 

İlaç çalışmalarında [3H]hipoksantinin kullanımı parazit üremesinde ilacın 

etkisinin hızlı, duyarlı ve doğru olarak belirlenmesini sağlamıştır. İn vitro ilaç 

duyarlılık çalışmaları için altın standart olarak kabul edilmekte olan bu yöntem klinik 

izolatlar ile yapılan epidemiyolojik çalışmalar için uyarlanmış ve iyi donanımlı sıtma 

araştırma laboratuvarlarında en sıklıkla kullanılan testlerden biri olmuştur. Ancak, bu 

yöntemin en büyük dezavantajı [3H]hipoksantinin hidrojenin radyoaktif bir izotop 

formu olan trityumu içermesidir. Biyogüvenlik kurallarının dikkate alındığı 

donanımlı laboratuvara sahip gelişmiş ülkelerde bu yöntem ilaç duyarlılığının 

belirlenmesi için kullanılan referans yöntem olmasına rağmen, sıtmanın endemik 

olduğu birçok ülkede radyoaktif [3H]hipoksantin kullanımı sorun yaratmaktadır. Bu 

nedenden ötürü, [3H]hipoksantin’e alternatif olarak son zamanlarda geliştirilmekte 

olan radyoaktif olmayan testlerin kısa bir süre sonra standart yöntem olmaları 

hedeflenmektedir (24).  

 

2.9.3. Radyoaktif Olmayan Yöntemler 

Akım Sitometre 

Bu yöntem, bir besiyerinde süspanse edilen hücrelerin kolondan geçirilerek 

çeşitli özelliklerinin ölçülmesini sağlamaktadır. Modern akım sitometre lazer optik, 

elektronik ve bilgisayar ortamında veri işleme gibi özellikleri içermektedir. Örnek 

genellikle monoklonal antikorlar ile fikse edilmekte ve işaretlenmektedir. Bu amaca 
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yönelik, hücre yüzey belirleyicilerinin analizi için florokromlar, hücre sayımı, DNA 

içeriğinin ve hücre döngüsünün belirlenmesi için DNA veya RNA’ya bağlanan 

boyalar ve hücre bileşenlerinin veya metabolik aktivitenin çalışılması için diğer özel 

boyalar kullanılmaktadır (24).  

Lazer bazlı floresan sistemi (FACS: fluorescence activated cell sorting 

system) sıtma ile enfekte eritrositlerin saptanması ve sayılması için 

kullanılabilmektedir. DNA’yı hedef alan floresan boya kullanıldığı durumlarda, bu 

sistem DNA miktarına bağlı olarak parazitin eritrosit içindeki gelişme fazını 

saptayabilmektedir. Akım sitometre yöntemi P. falciparum ile enfekte eritrositlerin 

saptanması için olduğu kadar antimalaryal ilaçlara olan duyarlılığın belirlenmesi için 

de uygulanmıştır (24, 87-89). Duyarlılık çalışmalarında, test edilecek ilaç ile parazit 

inkübe edildikten sonra enfekte eritrositler gluteraldehit ile fikse edilmekte ve bir 

floresan DNA boyası ile boyanmaktadır. Boyalı hücreler lazer veya ultraviyole 

altında saptanmakta ve floresan yoğunluğu ölçülerek veriler analiz edilmektedir (24). 

Akım sitometre hızlı, doğru, duyarlılığı ve DNA’ya olan özgüllüğü yüksek, 

objektif, otomatize ve non-radyoaktif bir yöntemdir. Ancak, pahalı olması ve yüksek 

donanım gerektirmesi nedeniyle bu sistemin rutin epidemiyolojik çalışmalarda ve 

endemik ülkelerdeki laboratuvarlarda uygulanması zor olmaktadır. Bu nedenle 

günümüzde sıtmanın endemik olduğu ülkelerdeki birçok laboratuvar için uygun bir 

yöntem değildir (24). 

 

Florometrik Yöntem 

Floresan sistemi FACS DNA’ya özgül florokromlar kullanılarak sıtma ile 

enfekte eritrositlerdeki DNA içeriğinin belirlenmesi için uygulanabilmesine rağmen, 

pahalı bir sistem olması nedeniyle yeni yöntemler geliştirilmiştir. FACS’ı 

gerektirmeyen bu yöntemler yine DNA’nın florokromlar ile saptanması esasına 

dayanmaktadır (24, 90-94). Floresana dayalı olan bu yöntemlerde, ilaçlar 

mikroplaklar içerisinde parazit kültürü ile inkübe edilmektedir. İnkübasyon süresince 

fazladan reaktif eklenmesine gerek duyulmayan bu sistemde, üreme süresinin 

ardından DNA’ya bağlanan florokromlar eklenerek florometre, floresan 

spektrofotometre veya floresan ile aktive olan mikroplak okuyucuda floresan 

seviyesi belirlenmektedir. Antimalaryal ilaç direncinin araştırıldığı şu ana kadar 
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yapılan çalışmalarda farklı florokromlar test edilmiştir. Etidyum bromür, Hoechst 

33358, PicoGreen ve SYBR Green boyaları bu amaca yönelik kullanılmış 

florokromlardır. Kullanılan florokroma göre, uygulanan prosedür de farklı 

olmaktadır. Örneğin, etidyum bromür veya Hoechst 33358 kullanıldığı zaman, 

eritrositler lizis sonrası santrifüj edilerek guanidyum veya sodyum dodesil sülfat 

içerisinde çözündükten sonra boyalar eklenmekte, ayrıca kloroform yöntemi ile DNA 

ekstraksiyonu yapılarak hemozoin elimine edilmektedir. PicoGreen veya SYBR 

Green yöntemlerinde bu basamaklar uygulanmaksızın, boyalar lizis tamponu 

içerisinde eritrosit süspansiyonuna eklenmekte ve floresan ölçümü yapılmaktadır 

(24). 

Radyoaktif olmayan bu yöntem doğru, hızlı ve basit olmasının yanı sıra akım 

sitometrede kullanılan FACS’a göre daha ucuz bir sistemdir. Bu nedenden ötürü, ilaç 

etkinliğinin takip edildiği çalışmalar kadar, rutin laboratuvarlarda antimalaryal ilaç 

duyarlılık çalışmaları için de umut vaat eden bir yöntemdir (24).  

Floresana dayalı yöntemlerin dezavantajı, kullanılan boyaların toksisitesidir. 

Örneğin, mutajenik olan etidyum bromür dikkatle kullanılması ve özel atık 

sisteminin bulundurulması gereken bir boyadır. Bu nedenle, diğer DNA boyaları için 

de benzer önlemlerin alınması gerekebilmektedir (24).  

Floresana dayalı yöntemlerde karşılaşılan en büyük sorun, düşük parazitemi 

ve hematokrit kullanıldığı zaman duyarlılığın düşmesidir (24, 93). Ancak SYBR 

Green I yönteminin uygulandığı çalışmalarda, bu florokromun %1’den düşük 

parazitemi ve %1-4 hematokritte bile floresan verecek kadar duyarlı olduğu 

gösterilmiştir (24, 92, 94). SYBR Green floresan yönteminin parazitleri saptamada 

ELISA’ya dayalı sistemlerden daha duyarlı olduğu gösterilmiştir. SYBR Green I ve 

diğer yeni florofor boyaların parazitlerin in vitro saptanmasındaki duyarlılığının 

değerlendirilmesi için daha ileri çalışmalara gereksinim duyulmaktadır (24).   

 

ELISA’ya Dayalı Olmayan Kolorimetrik Yöntem 

Sıtma parazitlerinin karbonhidrat metabolizmasında önemli bir rol oynayan 

LDH enzimi Embden-Meyerhoff yolağının son basamağında, piruvatı laktik aside 

metabolize etmektedir. Bu şekilde, sıtma LDH enziminin aktivitesi canlı parazitlerin 

genel metabolik aktivitelerini yansıtmaktadır (24). P. falciparum LDH enzimi insan 
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LDH’si ile amino asit dizilimi ve bazı biyokimyasal özellikler açısından farklılık 

gösterdiği için falciparum sıtmasının tanısı ve ilaç duyarlılık çalışmaları için 

önerilmiştir (24, 95-97).  

Bu yöntemde, inkübasyon süresinin sonunda mikroplakların dondurulup 

eritilmesinin ardından hemolize olmuş süspansiyon diğer bir mikroplağa aktarılarak, 

buna 3-asetilpiridin adenin dinükleotid koenzimi ve L-laktat sübstratından oluşan 

Malstat solüsyonu eklenmektedir. İndirgenmiş 3-asetilpiridin adenin dinükleotid 

oluşumunun ölçülmesi için, karışım üzerine tetrazolyum tuzu ve fenazin etosülfat 

eklenip spektrofotometrede okutulmaktadır. Optik yoğunluk (OD: Optical density) 

verilerinin elde edilmesinin ardından %50 inhibitör konsantrasyon (IC50: Inhibitory 

concentration 50) değerleri belirlenmektedir (24). 

Yapılan çalışmalarda, radyoizotop ve enzimatik yöntemlerden elde edilen 

sonuçların uyumlu olduğu gösterilmiştir (24, 96, 97). Ancak enzime dayalı yöntemin 

en büyük sıkıntısı, LDH’nin saptanmasında duyarlılığı düşük bir test oluşudur. Hızlı 

bir yöntem olmasına rağmen duyarlılığının düşük oluşu, rutin laboratuvarda 

uygulanmasına kısıtlama getirmiştir. Duyarlılığın artırılması için, LDH’ye karşı 

monoklonal antikorların kullanıldığı ikinci kuşak LDH bazlı ilaç duyarlılık yöntemi 

geliştirilmiştir (24).  

 

ELISA’ya Dayalı Yöntemler     

İlaç duyarlılığının belirlenmesi için önerilmiş ELISA yöntemleri, kullanılan 

ekipmanın ucuz olması ve radyoaktif olmaması nedeniyle, donanımı sınırlı olan 

laboratuvarlarda da uygulanabilmektedir. Bu yöntemler rutin çalışmalar için umut 

vaat etmektedir (24). 

Bu yöntemde, inkübasyon süresinin ardından mikroplaktaki süspansiyon 

ELISA yöntemi için diğer bir mikroplağa aktarılmakta ve antikorlar eklenmektedir. 

Spektrofotometrede OD verilerinin elde edilmesinin ardından IC50 değerleri 

belirlenmektedir. Bu yöntemin dezavantajı, otomatize cihaz kullanılmadığı sürece 

yıkama basamaklarının zaman alıcı olmasıdır (24). 

Geliştirilen ilk LDH’ye dayalı sıtma tanı sisteminde Plasmodium LDH’sine 

özgül monoklonal antikorları içeren antijen yakalama immünokromatografik yöntemi 

kullanılmıştır. Katı bir yüzeyde immobilize edilen antikorların sıtma antijenine 
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yüksek özgüllük ile bağlandığı bu yöntem hızlı ve güvenilir tanıya olanak sağlamıştır 

(24). Bunun ardından aynı prensiplere dayalı in vitro ilaç duyarlılık yöntemi olan 

“çift taraflı enzim işaretli laktat dehidrogenaz immün saptama (Double-site enzyme-

linked lactate dehydrogenase immunodetection: DELI) testi geliştirilmiştir. Bu 

yöntemde, 48 saatlik inkübasyonun ardından test plakları üç kere dondurulup 

çözülerek tam bir hemoliz elde edilirken, LDH’nin de açığa çıkması sağlanmaktadır. 

Mikroplak çukurcuklarındaki lizatlar P. falciparum LDH’sine özgül monoklonal 

antikorların immobilize edilmiş olduğu diğer bir mikroplağa aktarılmaktadır. Bunu 

takip eden diğer basamaklar işaretli antikorların ve yıkama basamaklarının 

kullanıldığı ELISA prosedürlerini içermektedir. Reaksiyon sonucu elde edilen renk 

oluşumu spektrofotometrede değerlendirilmektedir (24). Bu sistemin düşük 

parazitemiyi saptayabilen yüksek duyarlılığı, radyoaktif olmayan prosedürü, verilerin 

yorumlanması için gereken nispeten daha ucuz olan cihazları radyoizotop yöntemi ile 

kıyaslandığında rutin laboratuvarlarda P. falciparum ilaç duyarlılığının 

saptanmasında daha fazla umut vaat eden bir yöntem olmasını sağlamıştır (24). 

Geliştirilen bir diğer ELISA yöntemi ise P. falciparum HRP II’nin 

saptanmasına yönelik olmuştur. HRP’ler Plasmodium türleri arasında sadece P. 

falciparum tarafından üretilmektedir. HRP I’in eritrosit membranında yoğun olarak 

bulunduğu ve sitoaderenste görev aldığı gösterilmiştir. HRP II ve HRP III’ün 

görevleri tam olarak bilinmemesine rağmen, hemozoin oluşumuna aracılık ettiği 

gösterilmiştir (24, 98). HRP II konak eritrositine ve ekstrasellüler bölgeye (plazma, 

kültür besiyeri) salındığı için, P. falciparum’un saptanmasında özgül protein olarak 

immünkromatografide kullanılmıştır. Bu yöntem basit ve hızlı olmasına rağmen, 

düşük oranlarda yanlış pozitiflik ve yanlış negatifliğe neden olmaktadır (24, 99). 

LDH’den farklı olarak HRP II, etkili tedavi sonrası iki haftaya kadar, parazitemide 

azalma olmasına rağmen, hastalarda aynı seviyede kalmaktadır (24).  

HRP II, in vitro parazit çoğalması için de bir indikatör olarak 

kullanılmaktadır. Bunun konsantrasyonu parazit metabolizmasını yansıtmakta ve 

birinci şizogonik döngü süresince parazitin safhalarına bağlı olarak artmadığı 

görülmektedir (24). Bu yöntemde, 72 saatlik inkübasyonun ardından mikroplaklar iki 

kere dondurulup çözülerek eritrositlerin lizise uğraması sağlanmakta ve lizat HRP 

II’ye özgül monoklonal antikorlar ile kaplanmış bir diğer mikroplağa 
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aktarılmaktadır. Bunun sonrasında, işaretli antikorları ve yıkama basamaklarını 

içeren ELISA preosedürü gerçekleştirilmektedir. LDH ELISA yöntemine göre daha 

az basamak içeren HRP II testi, daha pahalı bir yöntemdir (24). 

 

2.10. Sıtma İlaç Duyarlılık Çalışmalarında SYBR Green I ve II 

2.10.1. SYBR Green I 

P. falciparum duyarlılık çalışmaları için Bennet ve diğerleri (92), 2004 

yılında DNA’ya bağlanabilen bir florofor olan SYBR Green I’i alternatif bir yöntem 

olarak sunmuşlardır. Bu boya daha önceden P. falciparum duyarlılık çalışmaları 

haricinde gerçek zamanlı (real-time) PCR ve jel elektroforezi gibi nükleik asit 

analizlerinde kullanılmıştır (100).  

SYBR Green I agaroz ve poliakrilamid jellerdeki çiDNA’nın saptanması için 

kullanılan en duyarlı boyalardan biridir. Asimetrik bir siyanin boyası olan SYBR 

Green I nükleik aside bağlandığında, bu durum parlak yeşil bir floresanın oluşumu 

ile sonuçlanmaktadır. Nükleik aside bağlı olmadığı zaman floresan açığa 

çıkmamakta ve arka plan floresanı en az seviyede olmaktadır (101).  

SYBR Green I’in etidyum bromür gibi bilinen diğer nükleik asit boyalarına 

kıyasla bazı avantajları vardır. Örneğin, SYBR Green I’in DNA’ya bağlanması 

sonucu elde edilen floresan kuantum verimi (~0.8) etidyum bromürün DNA’ya 

bağlanması ile açığa çıkan floresan kuantum veriminden (~0.15) beş kat daha 

fazladır (101). Bu boya, RNA ve tiDNA’ya etidyum bromür ile aynı duyarlılıkta 

bağlanmakta, ancak oluşan floresan çiDNA’ya bağlandığında meydana gelen 

floresana göre 11 kat daha düşüktür (102). Ayrıca SYBR Green I’in nükleik asitlere 

bağlanması mutagenezi indüklememekte ve özel güvenlik önlemi 

gerektirmemektedir (103). SYBR Green I DNA’ya bağlandığında maksimum 

eksitasyon değeri 497, emisyon değeri de 520 nm olmaktadr. Bu geniş aralıktaki ve 

gözle görülür dalga boyları SYBR Green I’in bir çok florometre cihazı ile uyumlu 

olmasını sağlamaktadır (92, 101).  

Eritrositlerde nükleik asit bulunmadığı için P. falciparum ilaç çalışmalarında 

açığa çıkan floresan sadece parazit DNA’sına aittir. Plasmodium genomunun Adenin 

ve Timin  bazlarından zengin olması ve SYBR Green I’in öncelikli olarak Guanin ve 

Sitozin baz çiftlerine bağlanmasına rağmen, boyanın A ve T’ye olan affinitesi ve 
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buna bağlı oluşan floresan güçlüdür (92). Başlangıç sıfır zamandan itibaren 

floresanın artışı yeni DNA’ya SYBR Green I’in inkorporasyonu için bir ölçüm 

olmakta ve IC50 değerleri elde edilebilmektedir. Ayrıca, bu yöntem lökosit içeren 

rutindeki örneklere de başarılı şekilde uygulanabilmekte ve bu şekilde konak 

DNA’sına rağmen Plasmodium DNA’sını saptayabilmektedir (104, 105). Doğru ve 

güvenilir bir yöntem olan SYBR Green I’in, tek basamaklı prosedür ve daha ucuz 

malzeme gerektiren basit ve hızlı bir sistem olması, mevcut diğer sistemlere kıyasla 

kullanımını daha avantajlı hale getirmektedir (92, 94, 105, 106).  

 

2.10.2. SYBR Green II  

Henüz antimalaryal ilaç direncini saptamadaki etkinliğine yönelik geniş çaplı 

bir araştırma yapılmamış olan SYBR Green II de monomerik asimetrik bir boyadır. 

RNA’nın jel elektroforezinde saptanmasında en duyarlı boyalardan biri olan SYBR 

Green II, P. falciparum süspansiyonundaki RNA’nın kantitasyonu için de 

kullanılmaktadır (107). 

SYBR Green II sadece RNA için seçici olmayıp, aynı zamanda tiDNA ve 

çiDNA’ya da bağlanabilmektedir. Ancak, bu floroforun kuantum verimi RNA için 

0.54 iken çiDNA için 0.36’dır. Ayrıca SYBR Green II RNA’ya bağlandığı zaman 

etidyum bromüre göre (~0.07) 7 kattan daha fazla kuantum verimi elde edilmektedir 

(108).    

SYBR Green II’nin en yüksek eksitasyon dalga boyu 497 nm olup, bu değer 

emisyon için 520 nm’dir. Geniş aralıktaki maksimum eksitasyon ve emisyon dalga 

boyları SYBR Green I’in değerleri ile aynı olduğu için, SYBR Green II de birçok 

laboratuvardaki farklı florometre cihazlarında kolaylıkla kullanılabilmektedir (108).    
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

3.1. Deneylerin Yürütüldüğü Merkez ve Kullanılan Plasmodium 

falciparum Suşu 

Bu tez çalışması King’s College London, Enfeksiyon ve İmmünite Programı, 

İmmünobiyoloji Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren Sıtma Laboratuvarı’nda 

yürütülmüştür. Çalışma için bu laboratuvarda stok halinde azot tankı içinde 

dondurulmuş olan ve ilaçlara duyarlı olduğu bilinen P. falciparum C10 standart suşu 

kullanılmıştır.    

 

3.2. P. falciparum Kültürü 

P. falciparum devamlı kültürü Trager ve Jensen’in önermiş oldukları temel 

yönteme, günümüzde uygulanan bazı modifikasyonlar dahil edilerek yapılmıştır 

(109-111). P. falciparum kültürü için uygulanmış olan prosedürler şöyledir: 

1. Azot tankında dondurulmuş steril 1.5 ml’lik tüp içerisindeki P. falciparum 

C10 suşu önceden 37oC’ye ayarlanmış su banyosu içinde hızlıca eritilmiştir. 

2. Materyal eridikten hemen sonra, başlangıç hacim not edilerek 50 ml’lik 

santrifüj tüpüne aktarılmıştır.  

3. Başlangıç hacminin 1/5 oranında %12 NaCl materyalin üzerine yavaşça 

eklenmiş ve tüp hafifçe karıştırılmıştır.  

4. Başlangıç hacminin 10 katı hacminde %1.6 NaCl kan alma kelebeği 

kullanılarak materyalin üzerine yavaşça eklenmiş ve tüp hafifçe karıştırılmıştır.  

5.  Karışım 400 g’de 7-10 dk santrifüj edilmiştir.  

6. Süpernatanın uzaklaştırılmasının ardından, başlangıç hacminin 10 katı 

hacminde %0.9 NaCl ve %0.2 dekstrozdan oluşan solüsyon kan alma kelebeği 

kullanılarak materyalin üzerine yavaşça eklenmiş ve tüp hafifçe karıştırılmıştır.  

7.  Karışım 400 g’de 7-10 dk santrifüj edilmiştir.  

8. Süpernatanın uzaklaştırılmasının ardından peletin üzerine 50-100 µl taze 

eritrosit eklenerek 10 ml besiyeri içerisinde süspanse edilmiştir. Çalışmada P. 

falciparum’un üretilmesi için RPMI 1640 (Gibco, A.B.D.) besiyerine Albumax I 

(Gibco, Yeni Zelanda) ve hipoksantin (Sigma, A.B.D.) ilave edilerek (500 ml RPMI 

içerisinde 2.5 gr Albumax I ve 25 mg hipoksantin) hücre kültüründe kullanılmıştır. 
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9. T25 flasklarının (Corning, A.B.D.) içerisinde hazırlanmış olan P. 

falciparum kültürüne %5 O2, %5 CO2 ve %90 N içeren gaz karışımı 1 dakika 

boyunca uygulanarak, parazitlerin optimum üreme sağlayacağı atmosfer 

oluşturulmuş ve flaskların kapakları sıkıca kapatılarak 37oC’de inkübe edilmiştir. 

 

3.2.1. P. falciparum Devamlı Kültürünün Elde Edilmesi  

Yapılan parazit kültürlerinin devamlılığının sağlanması için P. falciparum’un 

hayat döngüsünün takip edilmesi gerekmektedir. Çalışmada her bir eritrositik döngü 

için hücre kültüründen gün aşırı alınan örneklerin kan yayması hazırlanmış ve metil 

alkol ile 1 dakika fikse edildikten sonra Giemsa ile 5 dakika boyanarak, parazitlerin 

hangi evrede olduğu belirlenmiştir. Aynı şekilde, parazit ile enfekte eritrositler 

sayılarak parazitemi yüzde (%) cinsinden hesaplanmıştır. P. falciparum’un yaşam 

döngüsü sonunda meydana getireceği genç trofozoitlerin ihtiyacı olan yeni besiyeri 

ve eritrositlerin miktarı belirlenerek hücre kültürüne eklenmiştir. Bu şekilde, ileri 

testler için hedeflenen parazitemi, toplam eritrosit hacmi ve hematokritten oluşan 

devamlı P. falciparum kültürü elde edilmiştir. Bir sıtma kültürün devamlılığının 

sağlanmasında büyük önem taşıyan bu üç unsur aşağıda açıklanmıştır.    

Parazitemi: P. falciparum kültüründe enfekte olan eritrositlerin toplam 

eritrosit sayısına olan oranının yüzde cinsinden değeridir (111).  

Toplam eritrosit hacmi (packed cell volume, pcv): P. falciparum kültüründe 

enfekte olan ve olmayan bütün kan hücrelerinin oluşturduğu hacimdir (111).  

Hematokrit: P. falciparum kültüründe, toplam eritrosit hacminin kullanılan 

besiyeri hacmine olan oranının yüzde cinsinden değeridir (111).  

Çalışmada, bu prensipler temel alınarak P. falciparum parazitlerinin canlı 

kalabilmesi sağlanmıştır. Ulaşılmak istenen parazitemi, toplam eritrosit hacmi ve 

hematokrite göre taze eritrosit eklenerek enfekte eritrositler dilüe edilmiş, parazit 

sayısı arttıkça daha yüksek hacimde besiyeri kullanılmıştır. Bu şekilde, parazit 

süspansiyonları, daha büyük olan T75 veya T125 kültür flasklarına (Corning, 

A.B.D.) paylaştırılarak, devamlı P. falciparum kültürü elde edilmiştir. 
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3.2.2. P. falciparum Kültürünün Senkronizasyonu 

Normal şartlar altındaki bir P. falciparum kültürü, parazitin birden fazla 

formunu içermektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testlerinde veya zamana bağlı etki 

çalışmalarında parazitler yaşam döngülerinin ilk safhalarından (genç yüzük formu) 

itibaren deneye alınmaktadır. Bu nedenle, deneylere geçilmeden önce parazitlerin 

senkronize edilmesi büyük önem taşımaktadır (111). Bu çalışmada, P. falciparum’un 

senkronizasyonu için sırasıyla manyetik özelliğe dayalı hücre ayrıştırma (MACS: 

Magnetic activated cell sorting) ve sorbitol yöntemleri kullanılmıştır.    

 

Manyetik Özelliğe Dayalı Hücre Ayrıştırma (MACS) Yöntemi 

P. falciparum şizogoni süresince hemoglobini metabolize etmesi sonucu 

serbest hem molekülleri oluşturmakta ve ardından toksik olan bu molekülleri 

hemozoin pigmentine dönüştürmektedir. Hemozoin pigmenti paramanyetik özellik 

göstermektedir. MACS yöntemi bu pigmentin manyetik bir alan içerisinde diğer bir 

paramanyetik materyal ile etkileşime geçtiği zaman manyetize olması esasına 

dayanmaktadır (112, 113).  

Bu yöntemde, kültür içindeki materyal manyetik bir alanda tutulan bir kolona 

aktarılmakta ve materyal kolonun içinden geçtiği sürece genç yüzük ve trofozoit 

formları şizontlardan ayrılmaktadır. Şizont formları fazla miktarda hemozoin 

pigmenti içermesine bağlı olarak manyetik alanda tutulmakta, genç yüzük ve 

trofozoit formları ise bu pigmenti içermediklerinden dolayı manyetik özellik 

göstermemekte ve kolondan ayrılmaktadır. Sonuç olarak, bu yöntem sayesinde saf 

halde şizontlar elde edilmektedir (114, 115).  

Çalışmada şizontların ayrıştırılması için SuperMACS II Seperasyon Ünitesi 

(Miltenyi BioTec, Almanya) kullanılmış ve aşağıdaki prosedürler uygulanmıştır: 

1. Seperasyonun yapılacağı kolon MACS ünitesine yerleştirildikten sonra 

300 ml steril distile su ve ardından 300 ml PBS ile yıkanmıştır. 

2. Kolon kan alma kelebeği aracılığı ile 50 ml’lik santrifüj tüpüne bağlanmış 

ve ünitenin manyetik kısmına alınmıştır. 

3. Parazit kültürü 400 g’de 7-10 dk santrifüj edilmiş ve süpernatan atılarak, 

Albumax içermeyen 20 ml besiyeri içinde süspanse edilmiştir.  
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4. Parazit süspansiyonu kolona eklendikten sonra, kan alma kelebeği 

boyunca eritrositlerin akışı takip edilmiş ve kolon Albumax içermeyen besiyeri ile 

devamlı olarak yıkanarak, manyetik özellik göstermeyen bütün yapıların (genç 

parazitler ve enfekte olmayan eritrositler) santrifüj tüplerine aktarılması sağlanmıştır. 

Tüpler 400 g’de 7-10 dk santrifüj edildikten sonra en son yıkama yapılan tüpte 

eritrosit peletinin gözlenmemesi, seperasyon kolonundan şizont dışındaki diğer 

yapıların ayrıştırıldığını göstermiştir. 

5. Şizontların elde edilmesi için seperasyon kolonu manyetik alandan 

uzaklaştırılarak 200 ml Albumax içermeyen besiyeri ile yıkanmış, bunun ardından 

süspansiyonları içeren tüpler 400 g’de 7-10 dk santrifüj edilmiştir.  

6. Seperasyon kolonunun besiyeri ile yıkanmasının ardından, daha sonraki 

deneylerde tekrar kullanılabilmesi için, sırasıyla 100 ml NaOH, 200 ml steril distile 

su ve 100 ml etanol ile yıkanmış ve etanol içerisinde saklanmıştır.  

7. Peletlerin sadece şizontları içerdiğinin doğrulanması için, alınan bir 

miktar örneğin ince yayması hazırlanarak metanolde 1 dk fikse edildikten sonra 

Giemsa ile 5 dk boyanmış ve mikroskopta incelenmiştir. Şizont formlarının başarılı 

şekilde ayrıştırıldığının doğrulanması sonrasında, peletlerin üzerine taze eritrosit 

eklenerek Albumax içeren RPMI besiyeri içinde süspanse edilmiştir.  

8. P. falciparum süspansiyonu hücre kültür flaskına aktarılarak %5 O2, %5 

CO2 ve %90 N içeren gaz karışımının uygulanmasının ardından flaskların kapakları 

sıkıca kapatılarak 37oC’de inkübe edilmiştir. 

9. İnkübasyonun başlamasının ardından bir saatlik aralar ile parazit 

kültüründen örnekler alınarak mikroskopta incelenmiş ve ilk şizontların rüptüre 

olması sonucu enfekte olan eritrositlerdeki genç yüzük formları saptanır saptanmaz 

inkübasyon sonlandırılmıştır.  

10. Yeni döngüde elde edilen P. falciparum genç yüzük formlarının, henüz 

rüptüre olmamış diğer şizontlardan ayrılması için, bir sonraki adımda Sorbitol 

yöntemi uygulanmıştır.   

 

Sorbitol Yöntemi 

Bu yöntem, hücre kültürü materyalinin %5 sorbitol (Sigma, Fransa) ile 

muamele edilmesi sonucu yüzük formları haricindeki diğer formların diferansiyel 
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lizise uğraması esasına dayanmaktadır. Bu şekilde, yüzük formları saf olarak elde 

edilmekte ve P. falciparum kültürüne senkronize parazitler ile devam edilmektedir 

(111, 116).  

Çalışmada sorbitol yöntemi için uygulanan prosedürler şöyledir: 

1. Steril distile su içerisinde % 5 sorbitol solüsyonu hazırlanmış ve 

kullanılmadan önce 37oC ısıya getirilmiştir. 

2.  Şizontların rüptüre olması sonucu meydana gelen genç yüzük formları 

Giemsa yöntemi ile saptandıktan sonra, hücre kültürü 400 g’de 7-10 dk santrifüj 

edilmiştir.  

3. Süpernatanın atılmasının ardından, peletin (pcv) 5 katı hacminde %5 

sorbitol solüsyonu eklenmiştir.  

4.  Süspansiyon hafifçe karıştırılarak oda ısısında 5 dk inkübe edilmiştir. 

5.  İnkübasyonun ardından, süspansiyon 400 g’de 7-10 dk santrifüj edilmiştir.  

6.  Süpernatanın atılmasının ardından, pelet Albumax içermeyen 40 ml RPMI 

besiyeri ile süspanse edilmiş ve 400 g’de 7-10 dk santrifüj edilmiştir. Bu basamak iki 

kere uygulanmıştır. 

7.  Peletlerin sadece genç yüzükleri içerdiğinin doğrulanması için, alınan bir 

miktar örneğin ince yayması hazırlanarak metanolde 1 dk fikse edildikten sonra 

Giemsa ile 5 dk boyanmış ve mikroskopta incelenmiştir. Genç yüzük formlarının 

olgun trofozoit ve şizontlardan başarılı şekilde ayrıştırıldığının doğrulanması 

sonrasında, pelet Albumax içeren besiyerinde süspanse edilerek, hücre kültür 

flaskına alınmıştır.  

8.  P. falciparum kültürüne %5 O2, %5 CO2 ve %90 N içeren gaz karışımının 

uygulanmasının ardından flaskların kapakları sıkıca kapatılarak 37oC’de inkübe 

edilmiştir. 

 

Sonuç olarak, sırasıyla MACS ve sorbitol yöntemlerinin uygulanmasının 

ardından, sadece genç yüzük formlarını içeren senkronize P. falciparum parazitleri 

hayat döngüsünün en başından itibaren hücre kültürüne alınmıştır.   
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3.3. SYBR Green I ve II’nin Nükleik Asitlere Olan Bağlanmasının 

Değerlendirilmesi 

SYBR Green I ve II boyalarının sırasıyla DNA ve RNA’ya olan 

affinitelerinin gösterilmesi amacıyla, ilk aşamada P. falciparum nükleik asitleri spin 

kolon yöntemi kullanılarak izole edilmiştir. Katı faz üzerinde nükleik asit saflaştırma 

yöntemi olan spin kolon tekniği, nükleik asitlerin özel mikrosantrifüj tüpü içinde 

bulunan silika membrana bağlanması esasına dayanmaktadır. Etanolün yanı sıra, 

kullanılan yıkama tamponundaki pH ve tuz oranları nükleik asitlerin membrana 

bağlanmasını sağlamakta, ve en son aşamadaki yıkama ile santrifüj sonrasında saf 

nükleik asitler elde edilmektedir (117-119).  

 

3.3.1. DNA İzolasyonu 

Çalışmada, DNA izolasyonu için DNeasy kit (Qiagen, A.B.D) kullanılmış ve 

şu prosedürler uygulanmıştır (118): 

1. P. falciparum şizont formları MACS yöntemi ile ayrıştırılmış ve nükleik 

asit izolasyonu için -20oC’de saklanmıştır.  

2. İzolasyon amacı ile eritildikten sonra şizontları içeren 10 µl pelet 

mikrosantrifüj tüpüne aktarılmıştır.  

3. Peletin üzerine 90 µl ATL tamponu, 10 µl proteinaz K ve 100 µl AL 

tamponu eklenmiş ve 15 sn vorteks cihazında karıştırılmıştır.  

4. Karışım 56oC’de 10 dk inkübe edilmiştir.  

5. Elli mikrolitre etanol (%96-100) eklenerek, tüp 15 sn vorteks cihazında 

karıştırılmış ve oda sıcaklığında 3 dk inkübe edilmiştir. 

6. Lizat, içinde özel membranı bulunan DNeasy spin kolon mikrosantrifüj 

tüpüne aktarılarak 6000 g’de 1 dk santrifüj edilmiş ve kolondan geçerek tüpün alt 

kısmında biriken sıvı atılmıştır.  

7. Kolona 500 µl AW1 tamponu eklendikten sonra tüp 6000 g’de 1 dk 

santrifüj edilmiş ve tüpün alt kısmında biriken sıvı atılmıştır.  

8. Membranın kurutulması için mikrosantrifüj tüpü 20.000 g’de 3 dk 

santrifüj edilmiş ve tüpün alt kısmında biriken sıvı atılmıştır.  

9. Kolon yeni bir mikrosantrifüj tüpüne yerleştirilerek membranın üzerine 

100 µl AE tamponu eklenmiştir. Oda sıcaklığında 1 dk inkübasyonun ardından tüp 
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20.000 g’de 1 dk santrifüj edilmiştir. Bu aşamanın sonunda DNA’yı içeren elüsyon 

sıvısı mikrosantrifüj tüpünde elde edilmiştir.  

 

İzolasyon sonrasında DNA miktarı NanoDrop ND-1000 spektrofotometre 

cihazı (NanoDrop Technologies, A.B.D.) kullanılarak ölçülmüştür. Mikrosantrifüj 

tüpü SYBR Green testinde kullanılmak üzere -20oC’de saklanmıştır.      

 

3.3.2. RNA İzolasyonu 

RNA izolasyonu için RNeasy kit (Qiagen, A.B.D.) kullanılmış ve şu 

prosedürler uygulanmıştır (119): 

1. MACS yöntemi ile ayrıştırılmış ve nükleik asit izolasyonu için -20oC’de 

saklanmış olan P. falciparum şizont formları eritildikten sonra 10 µl pelet 

mikrosantrifüj tüpüne aktarılmıştır.  

2. Şizontların üzerine 350 µl RLT tamponu eklenerek, karışım vorteks 

cihazında 1 dk süre ile homojenize edilmiştir.  

3. Lizata 350 µl %70 etanol eklenerek pipet yardımı ile karıştırılmıştır. 

4. Lizat, içinde özel membranı bulunan RNeasy spin kolon mikrosantrifüj 

tüpüne aktarılarak 8000 g’de 15 sn santrifüj edilmiş ve kolondan geçerek tüpün alt 

kısmında biriken sıvı atılmıştır.  

5. Kolona 700 µl RW1 tamponu eklendikten sonra mikrosantrifüj tüpü 8000 

g’de 15 sn santrüfüj edilmiş ve tüpün alt kısmında biriken sıvı atılmıştır.  

6. RPE tamponuna etanol eklendikten sonra, karışımdan 500 µl alınarak 

kolona aktarılmış ve mikrosantrifüj tüpü 8000 g’de 15 sn santrüfüj edilmiştir. Bunun 

ardından, tüpün alt kısmında biriken sıvı atılmıştır.  

7. Kolon membranının yıkanması için RPE tamponundan tekrar 500 µl 

mikrosantrifüj tüpüne aktarıldıktan sonra 8000 g’de 2 dk santrifüj edilmiş ve tüpün 

alt kısmında biriken sıvı atılmıştır.  

8. Membranın kurutulması için mikrosantrifüj tüpü 20.000 g’de 1 dk 

santrifüj edilmiş ve tüpün alt kısmında biriken sıvı atılmıştır.  

9. Kolon yeni bir mikrosantrifüj tüpüne yerleştirilerek membranın üzerine 

50 µl RNaz içermeyen su eklenmiş ve 8000 g’de 1 dk santrifüj edilmiştir. RNA’nın 

daha yüksek konsantrasyonda elde edilmesi için membranın üzerine tekrar 50 µl 
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RNaz içermeyen su eklenmiş ve 8000 g’de 1 dk santrifüj edilmiştir. Bu aşamaların 

sonunda RNA’yı içeren elüsyon sıvısı mikrosantrifüj tüpünde elde edilmiştir. 

 

İzolasyon sonrasında RNA miktarı NanoDrop ND-1000 spektrofotometre 

cihazı (NanoDrop Technologies, A.B.D.) kullanılarak ölçülmüştür. Mikrosantrifüj 

tüpü SYBR Green testinde kullanılmak üzere -20oC’de saklanmıştır.      

 

3.3.3. SYBR Green Ölçümü 

SYBR Green I ve II’nin nükleik asitlere bağlanabilmelerinin gösterilmesi için 

SYBR Green floresan ölçümü yapılmış ve şu prosedürler uygulanmıştır: 

1. Eşit konsantrasyonlarda (2 ng/µl) DNA ve RNA içeren mikrosantrifüj 

tüpleri oda sıcaklığına getirilmiştir. 

2. SYBR Green boyaları için lizis tamponu hazırlanmıştır. Yüz mililitre 

SYBR Green tamponu 50 mM Tris (pH 7.5), 5 mM EDTA (186.0 mg), %0.008 

wt/vol saponin (0.8 mg) ve %0.08 vol/vol (80 µl) Triton-X’den oluşmuştur.  

3. SYBR Green I (Sigma-Aldrich, A.B.D) ve SYBR Green II (Sigma-

Aldrich, A.B.D) iki ayrı santrifüj tüpünde, lizis tamponu içerisinde 0.2 µl/ml 

konsantrasyonda hazırlanmıştır. 

4. İnkübasyon için 96 çukurcuklu düz tabanlı siyah mikroplaklar (Corning, 

A.B.D) kullanılmıştır. SYBR Green I ve II tamponlarından 100’er µl çukurcuklara 

aktarılmıştır. Bunların üzerine DNA ve RNA’dan 9’ar µl eklenmiş ve karışımları 

içeren mikroplak oda sıcaklığında 1 saat karanlıkta inkübe edilmiştir. Deney triplikat 

olarak yapılmıştır. 

5. İnkübasyonun ardından, mikroplak eksitasyon seviyesi 485 nm, emisyon 

seviyesi ise 535 nm’ye ayarlanan FLUOstar Omega (BMG Labtech, Almanya) 

cihazına yerleştirilerek SYBR Green floresan ölçümü yapılmıştır.   

6. Ölçüm sonrası elde edilen floresan seviyeleri MARS Data Analysis 

Software (BMG Labtech, Almanya) programı kullanılarak değerlendirilmiştir.  

 

3.3.4. SYBR Green Floresan Mikroskopi Görüntüleri 

SYBR Green I ve II’nin nükleik asitlere bağlanması sonucunda elde edilen 

floresan verilerinin P. falciparum’a olan özgüllüğünün araştırılması ve bu iki 
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boyanın morfolojik analizdeki etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla, parazitler 

SYBR Green I ve II ile boyanarak floresan mikroskobunda incelenmiştir. Bunun için 

uygulanmış olan prosedürler şöyledir: 

1. Senkronize P. falciparum kültüründen döngü süresince yüzük, trofozoit 

ve şizont formlarından preparatlar hazırlanmıştır. Bu preparatlardan biri Giemsa 

boyası ile boyanmış ve parazitlerin bulunduğu evre belirlenmiştir. Diğer preparatlar 

ise SYBR Green I, SYBR Green II ve her ikisi ile boyanmak üzere 30 dk boyunca 

asetonda fikse edilmiş ve bunun ardından -20oC’de saklanmıştır.  

2. SYBR Green boyalarının uygulanacağı zaman preparatlar oda sıcaklığına 

getirilmiştir. SYBR Green I ve II lizis tamponu içinde 1X, 10X ve 100X 

konsantrasyonlarda (sırasıyla 0.2, 2 ve 20 µl/ml) hazırlanmıştır.  

3. SYBR Green I ve II tamponlarından 20’şer µl preparatların üzerine 

eklenmiştir. SYBR Green I ve II’nin birlikte uygulanacağı preparatlar için ise her iki 

boyadan 10’ar µl olmak üzere toplamda 20 µl eklenmiştir.  

4. Boyaların uygulanmasının ardından praparatlar nemli olan karanlık bir 

ortamda oda sıcaklığında 2 saat inkübe edilmiştir. İnkübasyonun ardından preparatlar 

mikroskopta inceleneceği zamana kadar -20oC’de saklanmıştır. 

5. Preparatlar oda sıcaklığına getirildikten sonra Nikon Optiphot floresan 

mikroskobunda (Nikon Instruments Inc., A.B.D.) 100X objektifte incelenmiş ve 

dijital fotoğraf makinesi (Nikon Inc., A.B.D.) kullanılarak floresan görüntüleri 

alınmıştır.      

 

3.4. AMP’lerin P. falciparum’a Karşı Etkinliğinin Belirlenmesi  

3.4.1. Peptid Serileri 

P. falciparum’a karşı etkinliği test edilmek üzere King’s College Farmasötik 

Bilimler Enstitüsü tarafından yedi adet sentetik peptid temin edilmiştir. Steril tüpler 

içinde liyofilize olarak Sıtma Laboratuvarı’na ulaştırılan bu peptidler -20oC’de 

saklanmıştır.  

Test edilen sentetik peptidlerin isimleri, sekansları ve ortalama hidrofobisite 

değerleri (H) Tablo 3.1’de verilmiştir. 
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Tablo 3.1. P. falciparum’a karşı etkinliği test edilen peptidler 

Peptid Sekans H 

D-LAK-120-P13 KKLALLALKKWLPALKKLALLALKK 0.87 

D-LAK-120-A KKLALALAKKWLALAKKLALALAKK -0.02 

D-LAK-120-AP13 KKLALALAKKWLPLAKKLALALAKK 0.0 

D-LAK-120-H KKLALHALKKWLHALKKLAHLALKK -0.35 

D-LAK-120-HP13 KKALAHALKKWLPALKKLAHALAKK -1.07 

D-LAK-80-HP13 KKALAKALKHWLPALHKLAKALAKK -1.07 

D-LAK-160-HP13 KKALKHALAKWLPALKALAHKLAKK -1.07 

 

Bu yedi peptidin özelliği lineer katyonik amfipatik α-helikal yapıda 

olmalarıdır. Peptid sekanslarını oluşturan amino asitlerin isimleri ve hidrofobik 

özellikleri şöyledir: Alanin (A, -1.1); lösin (L, 9.7); lizin (K, -9.9); prolin (P, -0.2); 

triptofan (W, 9.7); histidin (H, -3.8) (120). Peptidler “D-LAK-açı-eklenen amino 

asit” olarak isimlendirilmiştir. D-amino asitlerin kullanıldığı peptidler lösin, alanin 

ve lizin temel dizisine modifikasyonlar yapılarak hazırlanmıştır. Örneğin D-LAK-

120-P13 ismi, peptid açısının 120o olduğunu ve temel dizinin 13. pozisyonuna prolin 

amino asidi eklendiğini göstermektedir. Bu şekilde, farklı modifikasyonları içeren 

yedi sentetik peptid P. falciparum’a karşı test edilmiştir.   

 

3.4.2. Antimikrobiyal Duyarlılık Testi 

Peptidlerin P. falciparum’a karşı etkinliğinin belirlenmesi için antimikrobiyal 

duyarlılık testleri yapılmış ve şu prosedürler uygulanmıştır: 

1. P. falciparum kültürü önce MACS sonra da sorbitol yöntemi ile 

senkronize edilmiştir. Bu sayede, % 1.5-2 parazitemiden (genç yüzük formu) oluşan 

senkronize P. falciparum kültürü deneyde kullanılmıştır. 

2. Liyofilize olarak -20oC’de saklanmakta olan test edilecek peptidler oda 

sıcaklığına getirilerek konsantrasyonu 1 mM olacak şekilde distile su içinde süspanse 

edilmiş ve filtre membrandan (Corning, Almanya) geçirilerek sterilize edilmiştir.   

3. Test edilecek peptidin Albumax içeren RPMI besiyerinde dilüsyonları 

hazırlanarak steril 96 çukurcuklu mikroplaklara (Nunc MicroWell Plates, 
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Thermoscientific, Danimarka) aktarılmıştır. Bütün peptidlerin çukurcuklar içindeki 

final konsantrasyonları 16 µM - 0.016 µM (11 dilüsyon) olmuştur.   

4. Her bir çukurcuğun içerisine 50 µl peptid ve 150 µl parazit süspansiyonu 

eklenmiştir. Her bir çukurcuk 200 µl toplam hacim içinde 7.5 µl pcv içerdiği için 

parazit kültürünün final hematokriti % 3.75 olmuştur.  

5. Deney üçlü setler halinde yapılmıştır. Her bir dilüsyon için üç çukurcuk 

SYBR Green I, diğer üç çukurcuk ise SYBR Green II boyaları için ayrılmıştır. 

Bunların haricinde diğer iki çukurcuk ise, preparat hazırlamak için kullanılmıştır. 

6. Mikroplaklara ayrıca, ilaç bulunmayan üreme kontrolleri (parazit + 

RPMI) ve parazit bulunmayan kontroller (enfekte olmayan eritrosit + RPMI) 

eklenmiştir. Bunun haricinde, başlangıç (sıfır) zamanındaki nükleik asit miktarının 

belirlenmesi için, deney başlangıcında üreme kontrolünden alınan örnek ayrı bir 

mikroplağa eklenerek anında -20oC’de dondurulmuştur.  

7. Deney için, parazit süspansiyonu ve test edilen peptidi içeren 

mikroplaklar sıkıca kapatılmış nemli kutuların içine koyularak, %5 O2, %5 CO2 ve 

%90 N içeren gaz karışımı 5 dk boyunca uygulandıktan sonra 37oC’de inkübasyona 

bırakılmıştır. İnkübasyonun başladığı saat not edilerek, yaşam döngüsünün sonunda 

üreme kontrolünden preparat hazırlanıp, şizontların rüptüre olması sonucu döngünün 

sona erdiği doğrulanmış ve deney sonlandırılmıştır. Bunun ardından, peptid içeren 

çukurcuklardan da örnek alınarak preparatlar hazırlanmış ve parazitemi 

belirlenmiştir.  

8. Mikroplaklar SYBR Green deneyinde kullanılmak üzere -20oC’de 

saklanmıştır. 

9. Floresan analizi için, mikroplaklar eritilerek, başlangıçta 200 µl içeren her 

bir çukurcuktan 100’er µl örnek alınarak 96 çukurcuklu siyah mikroplaklara 

aktarılmıştır.  

10. Lizis tamponunda 0.2 µl/ml konsantrasyonda olacak şekilde hazırlanmış 

olan SYBR Green I ve SYBR Green II boyalarından 100’er µl alınarak örneklerin 

üzerine eklenmiştir. Boyalar eklendikten sonra mikroplaklar karanlıkta 1 saat inkübe 

edilmiştir.  
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11. İnkübasyonun ardından, mikroplak eksitasyon seviyesi 485 nm, emisyon 

seviyesi ise 535 nm’ye ayarlanan FLUOstar Omega (BMG Labtech, Almanya) 

cihazına yerleştirilerek SYBR Green floresan ölçümü yapılmıştır.  

12. Ölçüm sonrası elde edilen floresan seviyeleri MARS Data Analysis 

Software (BMG Labtech, Almanya) programı kullanılarak değerlendirilmiş ve her 

peptid için IC50 değeri belirlenmiştir.  

 

3.4.3. Hemoliz Deneyi  

Test edilen peptidlerin P. falciparum ile enfekte eritrositleri lizise uğratması 

sonucunda veya eritrosit membranından geçerek doğrudan parazite etki yapıp 

yapmadığının belirlenmesi amacı ile hemoliz deneyleri yapılmıştır. Peptidlerin 

hemolitik aktivitelerinin belirlenmesi için uygulanmış olan prosedürler şunlardır: 

1. Tris tamponunda (10 mM Tris, 150 mM NaCl, pH 7.4) peptidlerin final 

konsantrasyonları 256 µM - 0.016 µM olacak şekilde dilüsyonları hazırlanmıştır.  

2. Taze olarak temin edilen eritrositler tris tamponu içinde yıkanmış ve 

2.5x109/ml olacak şekilde hazırlanmıştır. 

3. Eritrosit süspansiyonundan 50 µl alınarak, 450 µl peptid içeren 

mikrosantrüfüj tüpleri içerisine eklenmiştir. Toplam hacim 500 µl; final eritrosit 

konsantrasyonu ise 2.5x108/ml olmuştur.  

4. Her deney için 50 µl eritrosit ve 450 µl Tris tamponu içeren 

mikrosantrifüj tüpü %100 hemoliz kontrolü olarak kullanılmıştır.  

5. Mikrosantrifüj tüpleri 5 dk buz üzerinde, 30 dk 37oC’de, ve tekrar 5 dk 

buz üzerinde inkübe edilmiştir. 

6. Mikrosantrifüj tüpleri inkübasyonun ardından  2000 g’de 5 dk santrifüj 

edilmiş ve süpernatanlar atılmıştır.  

7. Peletlerin (eritrositlerin) üzerine litik bir ajan olan %0.1 Triton X-100’den 

(BD chemicals, A.B.D.) 220 µl eklenmiş ve oluşan süspansiyonlardan 230’ar µl 

alınarak, 96 çukurcuklu steril mikroplaklara (Nunc MicroWell Plates, 

Thermoscientific, Danimarka) aktarılmıştır. 

8. Bütün testler ikili setler halinde yapılmıştır.  
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9. Oluşan hemolizlerin sayısal olarak değerlendirilmesi için, deney plakları 

Benchmark Plus Microplate Spectrophotometer (Bio-Rad Laboratories, A.B.D.) 

cihazına yerleştirilerek 540 nm’de ölçüm yapılmıştır. 

10. Ölçüm sonrası elde edilen OD seviyeleri Microplate Manager 5.2.1 (Bio-

Rad Laboratories, A.B.D.) programı kullanılarak değerlendirilmiş ve her peptid için 

%50 hemolitik konsantrasyon (HC50: Haemolytic concentration 50) değeri 

belirlenmiştir.  

 

3.4.4. Zamana Bağlı Etki Deneyi 

Test edilen peptidlerin P. falciparum’un yaşam dögüsünün hangi evresinde 

etki gösterdiğinin belirlenmesi için zamana bağlı etki deneyi yapılmıştır. Bu amaca 

yönelik uygulanmış olan prosedürler şunlardır: 

1. P. falciparum kültürü önce MACS sonra da sorbitol yöntemi ile 

senkronize edilmiştir. Bu şekilde, % 1 parazitemiden (genç yüzük formu) oluşan 

senkronize P. falciparum kültürü deneyde kullanılmıştır. 

2. Her bir peptidin, antimikrobiyal duyarlılık testleri sonunda elde edilen 

IC50 değerine denk gelen tek bir konsantrasyonu kullanılmıştır. Peptidler Albumax 

içeren RPMI besiyerinde hazırlandıktan sonra steril 96 çukurcuklu mikroplaklara 

(Nunc MicroWell Plates, Thermoscientific, Danimarka) aktarılmıştır.  

3. Her bir çukurcuğun içerisine 50 µl peptid ve 150 µl parazit süspansiyonu 

eklenmiştir. Her bir çukurcuk 200 µl toplam hacim içinde 7.5 µl pcv içerdiği için 

parazit kültürünün final hematokriti %3.75 olmuştur.  

4. Deney üçlü setler halinde yapılmıştır. Her bir peptid için üç çukurcuk 

SYBR Green I, diğer üç çukurcuk ise SYBR Green II boyaları için ayrılmıştır. 

Bunların haricinde diğer iki çukurcuk ise, preparat hazırlamak için kullanılmıştır. 

5. Mikroplaklara ayrıca, ilaç bulunmayan üreme kontrolleri (parazit + 

RPMI) eklenmiştir. 

6. Deney için, parazit süspansiyonu ve test edilen peptidi içeren 

mikroplaklar sıkıca kapatılmış nemli kutuların içine koyularak, %5 O2, %5 CO2 ve 

%90 N içeren gaz karışımı 5 dk boyunca uygulandıktan sonra 37oC’de inkübe 

edilmiş ve inkübasyonun başladığı zaman not edilmiştir.  
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7. Onikinci, 18., 33., 41. ve 57. saat (bir sonraki döngü) olmak üzere beş 

farklı zaman noktası belirlenmiştir. İnkübasyon sırasında, her bir zaman noktasında 

bir mikroplak seçilerek, hazırlanan preparat mikroskopta incelenmiş ve parazitin 

istenen evrede olduğu doğrulandıktan sonra bu mikroplağın inkübasyonuna son 

verilmiştir. Diğer deney mikroplakları ise, %5 O2, %5 CO2 ve %90 N içeren gaz 

karışımı 5 dk boyunca uygulandıktan sonra, bir sonraki zaman noktasına kadar 

37oC’de inkübe edilmeye devam edilmiştir. İnkübasyonu sonlandırılan mikroplağın 

peptid içeren çukurcuklarından da örnekler alınarak preparatları hazırlandıktan sonra 

parazitemi belirlenmiş ve mikroplak -20oC’de dondurulmuştur. 

8. Deney, 57. saatte preparatları hazırlanan son mikroplağın -20oC’de 

dondurulması ile sonlandırılmıştır.  

9. Floresan analizi için, mikroplaklar eritilerek, her bir çukurcuktan 50’şer 

µl örnek alınarak 96 çukurcuklu siyah mikroplaklara (Corning, A.B.D.) aktarılmıştır.  

10. Bunun ardından, lizis tamponunda 0.2 µl/ml konsantrasyonda olacak 

şekilde hazırlanmış olan SYBR Green I ve SYBR Green II boyalarından 50’şer µl 

alınarak örneklerin üzerine eklenmiştir. Boyalar eklendikten sonra mikroplaklar 

karanlıkta 1 saat inkübe edilmiştir.  

11. İnkübasyonun ardından, mikroplak eksitasyon seviyesi 485 nm, emisyon 

seviyesi ise 535 nm’ye ayarlanan FLUOstar Omega (BMG Labtech, Almanya) 

cihazına yerleştirilerek SYBR Green floresan ölçümü yapılmıştır.  

12. Ölçüm sonrası elde edilen floresan seviyeleri MARS Data Analysis 

Software (BMG Labtech, Almanya) programı kullanılarak değerlendirilmiştir.  

 

3.5. İstatistiksel Analiz 

SYBR Green I ve II’nin DNA ve RNA’ya bağlanması sonucu elde edilen 

floresan seviyeleri arasındaki farkın istatistiksel analizi için Mann-Whitney U testi 

yapılmıştır. Senkronize P. falciparum kültüründe SYBR Green I ve II’nin floresan 

seviyelerinde yaşam döngüsü süresince görülen artışın istatistiksel açıdan analiz 

edilmesi için Friedman testi; her bir zaman noktasında SYBR Green I ve II floresan 

seviyelerinin birbirine olan farkının istatistiksel analizi için ise Mann-Whitney U 

testi yapılmıştır. Antimikrobiyal duyarlılık testi sonucunda SYBR Green I ve SYBR 

Green II floresan verilerine göre elde edilen IC50 değerlerinin karşılaştırılması ve bu 
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değerler ile hemoliz deneyi sonucunda elde edilen HC50 değerleri arasındaki farkın 

istatistiksel açıdan anlamlılığı t-testinin bir varyasyonu olan ortalamalar arası 

farklılık testi ile değerlendirilmiştir. Zamana bağlı etki deneyinde, her bir zaman 

noktasında üreme kontrolünden ve peptid uygulanan parazitlerden elde edilen 

floresan seviyelerinin istatistiksel olarak karşılaştırılması için ise t-testi 

uygulanmıştır. Yapılan istatistiksel analizlerde p<0.05 değerinin elde edilmesi ile, 

karşılaştırılan iki grup arasındaki farklılığın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu 

sonucuna varılmıştır.  
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4. BULGULAR 

 

4.1. SYBR Green I ve II’nin Nükleik Asitlere Olan Bağlanmasının 

Değerlendirilmesi 

SYBR Green floresan boyalarının nükleik asitlere olan affinitelerinin sayısal 

olarak belirlenebilmesi için, saf DNA ve RNA SYBR Green I ve II tamponları ile 

inkübe edilmiştir. İnkübasyonun ardından, FLUOstar Omega cihazında SYBR Green 

floresan ölçümü yapılmıştır. Ölçüm sonunda elde edilen floresan seviyeleri MARS 

Data Analysis Software programı kullanılarak analiz edilmiş ve sonuçlar rölatif 

floresan ünite (RFU: relative fluorescence unit) olacak şekilde aşağıda verilmiştir 

(Şekil 4.1). 

 

 

Şekil 4.1. DNA ve RNA SYBR Green I ve II (SG I ve II) sonuçları 

 

DNA’da SYBR Green I (187056,5 RFU) SYBR Green II’ye (133918 RFU) 

göre daha yüksek floresan vermiştir. RNA’da ise  SYBR Green II (93806,5 RFU) 

SYBR Green I’e (66174,5 RFU) göre daha yüksek floresan vermiştir. Az sayıda veri 

karşılaştırıldığı için istatistiksel açıdan farkın saptanmadığı (p>0.05) bu bulgular, 

floresan seviyelerindeki farklılıktan ötürü, SYBR Green I’in DNA’ya; SYBR Green 

II’nin ise RNA’ya öncelikli olarak bağlandığını (interkale olduğunu) göstermiştir.      

SYBR Green Sonuçları
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4.2. SYBR Green I ve II’nin Senkronize P. falciparum’a Olan Etkisinin 

 Değerlendirilmesi 

SYBR Green boyalarının senkronize P. falciparum üzerine olan etkinlikleri 

değerlendirilmiş ve şizont formuna olgunlaşma sürecinde nükleik asit miktarındaki 

artışa bağlı olarak floresan seviyelerindeki değişim araştırılmıştır. Yaşam 

döngüsünün başından itibaren (sıfır zaman), 12. saat, 18. saat, 33. saat ve 41. saat 

olmak üzere beş zaman noktasında senkronize P. falciparum kültüründen örnekler 

alınarak, SYBR Green floresan seviyeleri ölçülmüştür (Şekil 4.2).  

 

 

Şekil 4.2. Senkronize P. falciparum SYBR Green sonuçları (*p<0.05) 

 

Mikroskobik inceleme sonucu, 0., 12., 18. ve 33. saatlerde %1 parazitemi 

olmak üzere sırasıyla genç yüzük, geç (büyük) yüzük, trofozoit ve şizont formlarının 

bulunduğu; şizontların rüptüre olmaya başladığı 41. saatte ise paraziteminin %2.5’e 

yükseldiği (%2.4 yüzük ve %1 şizont) görülmüştür. P. falciparum’un yaşam döngüsü 

süresince nükleik asit miktarındaki artıştan ötürü, başlangıçta 91640 RFU olan 

SYBR Green I, şizontların hakim olduğu 33. saatte 144463,3 RFU’ya; şizontların 

rüptüre olması sonucu sayıca artan yeni yüzüklerin parazitemiyi yükseltmesine bağlı 

olarak da 41. saatte 189136 RFU’ya ulaşmıştır. Öte yandan, beş zaman noktasındaki 

SYBR Green II floresan seviyeleri SYBR Green I’e göre daha az ve dengeli bir artış 

göstermiştir. Başlangıçta 48307 RFU olan SYBR Green II trofozoitlerin hakim 

olduğu 18. saatte 58310 RFU’ya ulaşmış; 33. saatte 60904,33 RFU; 41. saatte ise 
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60897,33 RFU seviyelerinde olmuştur. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda, 

parazitin yaşam döngüsü süresince SYBR Green I ve SYBR Green II floresan 

seviyelerinde görülen artışın, bütün zaman noktaları için istatistiksel açıdan anlamlı 

olduğu sonucuna varılmıştır (p<0.05). İki ölçüm sonunda elde edilen floresan verileri 

birbiri ile karşılaştırıldığında ise, bütün zaman noktalarında SYBR Green I’in 

floresan seviyelerinin SYBR Green II’den daha yüksek olduğu ve bu farkın 0., 12. ve 

41. saatler için istatistiksel açıdan anlamlı olduğu sonucuna varılmıştır (p<0.05). 

 

4.3. SYBR Green Floresan Mikroskopi Görüntüleri   

SYBR Green I ve II’nin nükleik asitlere bağlanması sonucunda elde edilen 

floresan verilerinin P. falciparum’a olan özgüllüğünün araştırılması ve bu iki 

boyanın morfolojik analizdeki etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla, parazitler 

SYBR Green I ve II ile boyanarak floresan mikroskobunda incelenmiştir. 

SYBR Green I’in uygulandığı parazitlerin floresan mikroskopi görüntüleri 

aşağıda verilmiştir (Tablo 4.1). 

 

Tablo 4.1. SYBR Green I floresan mikroskopi sonuçları 
 

Floresan boya 

ve 

kullanılan konsantrasyon 

P. falciparum’un formu 

Yüzük Trofozoit Şizont 

 

 

 

 

SYBR Green I 

 

1X 

 

 

 

 

 

 

 

10X 

 

 

 

 

 

 

 

100X 
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SYBR Green II’nin ve her iki boyanın birlikte uygulandığı parazitlerin 

floresan mikroskopi görüntüleri aşağıda verilmiştir (Tablo 4.2 ve Tablo 4.3). 

 

Tablo 4.2. SYBR Green II floresan mikroskopi sonuçları 
 

Floresan boya 

ve 

kullanılan konsantrasyon 

P. falciparum’un formu 

Yüzük Trofozoit Şizont 

 

 

 

 

SYBR Green II 

 

1X 
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Tablo 4.3. SYBR Green I ve II floresan mikroskopi sonuçları 
 

Floresan boya 

ve 

kullanılan konsantrasyon 

P. falciparum’un formu 

Yüzük Trofozoit Şizont 
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SYBR Green floresan mikroskopi görüntüleri sonucunda, FLUOstar Omega 

cihazından elde edilen floresan sinyallerinin parazite özgül olduğu doğrulanmıştır. 

Kullanılan SYBR Green boyalarının yoğunluğu arttıkça, parazitlerin floresanı da 

doğru orantılı olarak artmıştır. Senkronize P. falciparum kültüründen elde edilen 

floresan seviyelerinde olduğu gibi, genel olarak SYBR Green I ile boyanan parazitler 

SYBR Green II ile boyananlara göre daha parlak floresan vermiştir. SYBR Green I 

ve II 100X konsantrasyonda birlikte uygulandığı zaman yüzük ve trofozoit formları 

daha parlak floresan vermiştir. En yüksek DNA içeriğine sahip olan şizontlar 100X 

konsantrasyonda SYBR Green I ile boyandığı zaman en parlak floresanı vermiş ve 

nükleuslar daha belirgin olarak boyanmıştır. SYBR Green II’nin 100X 

konsantrasyonu ile boyanan parazitlerin yüzük formundan itibaren trofozoit ve şizont 

formlarında gittikçe artan parlaklıkta floresan verdiği gözlemlenmiştir. Ayrıca SYBR 

Green II tek başına veya SYBR Green I ile birlikte uygulandığı zaman morfolojik 

yapının bütün olarak daha iyi gözlemlenmesini sağlamıştır. Bu bulgular, P. 

falciparum’un yaşam döngüsü süresince, şizont formuna olgunlaştıkça SYBR Green 

II floresan seviyelerinin SYBR Green I’e göre daha az ve dengeli bir artışa sahip 

olduğunu gösteren FLUOstar Omega cihazından elde edilen floresan sonuçlarını 

doğrulamıştır.  

 

4.4. Antimikrobiyal Peptidlerin P. falciparum’a Karşı Olan Etkinliğinin 

Belirlenmesi 

4.4.1. Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Sonuçları 

AMP’lerin P. falciparum’a karşı olan etkinliklerinin araştırılması için 

antimikrobiyal duyarlılık testleri yapılmıştır. Peptidlerin test edildiği deney 

mikroplaklarından bütün konsantrasyonlar için örnekler alınarak mikroskopik 

inceleme sonucu parazitemi belirlenmiş ve SYBR Green boyaları ile inkübe edilmiş 

olan plaklar FLUOstar Omega cihazına yerleştirilerek floresan seviyeleri elde 

edilmiştir. Floresan verilerinin analizi sonrasında her peptid için SYBR Green I ve 

SYBR Green II sonuçlarına göre IC50 değerleri belirlenmiştir. 

  

Tablo ve şekillerde, her bir peptid için elde edilen mikroskopi ve SYBR 

Green floresan sonuçları verilmiştir.        
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D-LAK-120-P13 peptidinin SYBR Green bulguları mikroskopi sonuçları ile 

uyum göstermiştir. Peptidin konsantrasyonu arttıkça parazite karşı olan etkinliği 

artmıştır. Parazitemideki azalma SYBR Green I ve SYBR Green II floresan 

seviyelerinin de azalmasına neden olmuştur (Tablo 4.4 ve Şekil 4.3). 

 
Tablo 4.4. D-LAK-120-P13 mikroskopi sonuçları 
 

Konsantrasyon 
Parazitemi (%) 

Merozoit Yüzük Şizont Toplam 

Sıfır zaman 0 1.4 0 1.4 

Üreme kontrolü 7 3.2 0.2 10.4 

0.016 µµµµM 2.2 2.6 0.4 5.2 

0.03 µµµµM 3.4 2.6 0.4 6.4 

0.06 µµµµM 4.4 2 0.4 6.8 

0.125 µµµµM 6.4 2.2 0.4 9 

0.25 µµµµM 4 1.2 0.2 5.4 

0.5 µµµµM 3.4 0.8 0.2 4.4 

1 µµµµM 1 1.4 0 2.4 

2 µµµµM 0.2 0.4 0 0.6 

4 µµµµM 0.2 0 0 0.2 

8 µµµµM 0 0 0 0 

16 µµµµM 0 0 0 0 

 

 
 

Şekil 4.3. D-LAK-120-P13 SYBR Green I ve II floresan sonuçları 
  

D-LAK-120-P13 

-150

-125
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RFU (%) 

SG I 100 92,37 89,94 88,89 96,26 90,11 79,25 52,48 27,55 2,09 -10,63 -32,57

SG II 100 103,2 81,33 86,64 89,42 88,07 76,71 32,33 -28,4 -31,38 -65,97 -126,35

Kontrol 0.016 0.03 0.06 0.125 0.25 0.5 1 2 4 8 16

Konsantrasyon (µM)
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D-LAK-120-A peptidinin SYBR Green bulguları mikroskopi sonuçları ile 

uyum göstermiştir. Peptidin konsantrasyonu arttıkça parazite karşı olan etkinliği 

artmıştır. Parazitemideki azalma SYBR Green I ve SYBR Green II floresan 

seviyelerinin de azalmasına neden olmuştur (Tablo 4.5 ve Şekil 4.4). 

 
Tablo 4.5. D-LAK-120-A mikroskopi sonuçları 
  

Konsantrasyon 
Parazitemi (%) 

Merozoit Yüzük Şizont Toplam 

Sıfır zaman 0 1.6 0 1.6 

Üreme kontrolü 0 2 0.6 2.6 

0.016 µµµµM 0 2 0.4 2.4 

0.03 µµµµM 0 1 0.4 1.4 

0.06 µµµµM 0 1.2 0.6 1.8 

0.125 µµµµM 0 1.5 0.4 1.9 

0.25 µµµµM 0 1 0.2 1.2 

0.5 µµµµM 0 1 0 1 

1 µµµµM 0 0.8 0 0.8 

2 µµµµM 0 0.8 0 0.8 

4 µµµµM 0 0.6 0 0.6 

8 µµµµM 0 0.4 0 0.4 

16 µµµµM 0 0 0 0 

 

 
 

Şekil 4.4. D-LAK-120-A SYBR Green I ve II floresan sonuçları 
 

D-LAK-120-A 
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RFU (%)

SG I 100 96,83 92,03 93,13 93,19 94,14 93,12 81,16 56,07 21,05 -4,22 -21,3

SG II 100 98,17 93,57 97,76 90,56 95 93,23 72,54 27 -6,83 -33,03 -50,4

Kontrol 0.016 0.03 0.06 0.125 0.25 0.5 1 2 4 8 16

Konsantrasyon (µM)
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D-LAK-120-AP13 peptidinin SYBR Green bulguları mikroskopi sonuçları ile 

uyum göstermiştir. Peptidin konsantrasyonu arttıkça parazite karşı olan etkinliği 

artmıştır. Parazitemideki azalma SYBR Green I ve SYBR Green II floresan 

seviyelerinin de azalmasına neden olmuştur (Tablo 4.6 ve Şekil 4.5). 

 
Tablo 4.6. D-LAK-120-AP13 mikroskopi sonuçları 
  

Konsantrasyon 
Parazitemi (%) 

Merozoit Yüzük Şizont Toplam 

Sıfır zaman 0 1.4 0 1.4 

Üreme kontrolü 6.6 2.8 0.4 9.8 

0.016 µµµµM 4.6 1.2 0.8 6.6 

0.03 µµµµM 6.4 1.6 0.4 8.4 

0.06 µµµµM 6.2 1.2 0.4 7.8 

0.125 µµµµM 3 2.2 0.4 5.6 

0.25 µµµµM 5.4 2 1 8.4 

0.5 µµµµM 3.2 1 0.8 5 

1 µµµµM 3 2 1 6 

2 µµµµM 0 0.8 0.4 1.2 

4 µµµµM 0 0.6 0 0.6 

8 µµµµM 0 0 0 0 

16 µµµµM 0 0 0 0 

  

 
 

Şekil 4.5. D-LAK-120-AP13 SYBR Green I ve II floresan sonuçları 

D-LAK-120-AP13 
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RFU (%)

SG 1 100 99,3 101,74 94,95 95,49 96,82 98,72 91,01 75,13 1,99 -16,68 -32,91 
SG 2 100 100,53 106,09 101,35 98,92 99,38 92,13 75,47 33,85 -12,18 -35,74 -50,89 

Kontrol 0.016 0.03 0.06 0.125 0.25 0.5 1 2 4 8 16 

Konsantrasyon (µM)
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D-LAK-120-H peptidinin SYBR Green bulguları mikroskopi sonuçları ile 

uyum göstermiştir. Peptidin konsantrasyonu arttıkça parazite karşı olan etkinliği 

artmıştır. Parazitemideki azalma SYBR Green I ve SYBR Green II floresan 

seviyelerinin de azalmasına neden olmuştur (Tablo 4.7 ve Şekil 4.6). 

 
Tablo 4.7. D-LAK-120-H mikroskopi sonuçları 
  

Konsantrasyon 
Parazitemi (%) 

Merozoit Yüzük Şizont Toplam 

Sıfır zaman 0 1.4 0 1.4 

Üreme kontrolü 5.4 3.2 0.4 9 

0.016 µµµµM 8.2 2.4 1 11.6 

0.03 µµµµM 6.4 1.6 0.8 8.8 

0.06 µµµµM 7 2.2 0.2 9.4 

0.125 µµµµM 8 2.6 1 11.6 

0.25 µµµµM 5.8 3.2 0.6 9.6 

0.5 µµµµM 6.6 1.6 0.4 8.6 

1 µµµµM 8.8 1.4 1.2 11.4 

2 µµµµM 3.8 1.8 0.6 6.2 

4 µµµµM 3.2 3.4 0.4 7 

8 µµµµM 1.2 1.2 0.2 2.6 

16 µµµµM 0 0 0 0 

 

 

Şekil 4.6. D-LAK-120-H SYBR Green I ve II floresan sonuçları 

D-LAK-120-H 

-50

-25

0 

25

50

75

100

125

RFU (%)

SG 1 100 98,96 94,23 90,12 97,13 97,01 98,72 97,68 82,15 63,85 8,93 -16,32 
SG 2 100 97,02 100,71 97,91 101,31 97,89 98,21 88,95 58,72 33,17 -5,42 -30,52 

Kontrol 0.016 0.03 0.06 0.125 0.25 0.5 1 2 4 8 16 

Konsantrasyon (µM)
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D-LAK-120-HP13 peptidinin SYBR Green bulguları mikroskopi sonuçları ile 

uyum göstermiştir. Peptidin konsantrasyonu arttıkça parazite karşı olan etkinliği 

artmıştır. Parazitemideki azalma SYBR Green I ve SYBR Green II floresan 

seviyelerinin de azalmasına neden olmuştur (Tablo 4.8 ve Şekil 4.7). 

 
Tablo 4.8. D-LAK-120-HP13 mikroskopi sonuçları 
  

Konsantrasyon 
Parazitemi (%) 

Merozoit Yüzük Şizont Toplam 

Sıfır zaman 0 1.5 0 1.5 

Üreme kontrolü 6 3 0.2 9.2 

0.016 µµµµM 7.2 2.2 0.6 10 

0.03 µµµµM 9 3 0.2 12.2 

0.06 µµµµM 8 2.8 0.2 11 

0.125 µµµµM 6.8 2 0.2 9 

0.25 µµµµM 4.4 4 1.2 9.6 

0.5 µµµµM 5.2 1.8 1 8 

1 µµµµM 3.4 2 0.8 6.2 

2 µµµµM 2.8 3.8 0 6.6 

4 µµµµM 0.2 3.4 0 3.6 

8 µµµµM 0 0.4 0 0.4 

16 µµµµM 0 0 0 0 

 

 

Şekil 4.7. D-LAK-120-HP13 SYBR Green I ve II floresan sonuçları 

D-LAK-120-HP13 

-75

-50

-25

0 
25

50

75

100

125

150

RFU (%)

SG 1 100 100,14 105,16 104,13 105,75 105,77 106,02 96,68 81,88 43,93 -3,5 -20,13 
SG 2 100 107,86 114,61 106,5 108,51 116,5 110,38 91,32 38,2 -2,55 -52,89 -63,81 

Kontrol 0.016 0.03 0.06 0.125 0.25 0.5 1 2 4 8 16 

Konsantrasyon (µM)
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D-LAK-80-HP13 peptidinin SYBR Green bulguları mikroskopi sonuçları ile 

uyum göstermiştir. Peptidin konsantrasyonu arttıkça parazite karşı olan etkinliği 

artmıştır. Parazitemideki azalma SYBR Green I ve SYBR Green II floresan 

seviyelerinin de azalmasına neden olmuştur (Tablo 4.9 ve Şekil 4.8). 

 
Tablo 4.9. D-LAK-80-HP13 mikroskopi sonuçları 
  

Konsantrasyon 
Parazitemi (%) 

Merozoit Yüzük Şizont Toplam 

Sıfır zaman 0 1.5 0 1.5 

Üreme kontrolü 9 1.4 0.2 10.6 

0.016 µµµµM 8.6 2.2 0.2 11 

0.03 µµµµM 7.2 2 0.2 9.4 

0.06 µµµµM 6.4 2.4 0.2 9 

0.125 µµµµM 6 3.2 0.4 9.6 

0.25 µµµµM 8.8 1.6 0 10.4 

0.5 µµµµM 4.4 2 0 6.4 

1 µµµµM 3.8 2 0 5.8 

2 µµµµM 0 0 0 0 

4 µµµµM 0 0 0 0 

8 µµµµM 0 0 0 0 

16 µµµµM 0 0 0 0 

 

 

Şekil 4.8. D-LAK-80-HP13 SYBR Green I ve II floresan sonuçları 

D-LAK-80-HP13 

-75

-50

-25

0 

25

50

75

100

125

RFU (%)

SG 1 100 103,98 104,65 105,13 104,84 105,54 93,37 49,59 -1,81 -11,15 -19,84 -24,91 
SG 2 100 93,91 96,27 97,65 99,03 89,43 65,6 26,43 -40,32 -45,15 -48,95 -54,85 

Kontrol 0.016 0.03 0.06 0.125 0.25 0.5 1 2 4 8 16 

Konsantrasyon (µM)



 65

D-LAK-160-HP13 peptidinin SYBR Green bulguları mikroskopi sonuçları ile 

uyum göstermiştir. Peptidin konsantrasyonu arttıkça parazite karşı olan etkinliği 

artmıştır. Parazitemideki azalma SYBR Green I ve SYBR Green II floresan 

seviyelerinin de azalmasına neden olmuştur (Tablo 4.10 ve Şekil 4.9). 

 
Tablo 4.10. D-LAK-160-HP13 mikroskopi sonuçları 
  

Konsantrasyon 
Parazitemi (%) 

Merozoit Yüzük Şizont Toplam 

Sıfır zaman 0 1.4 0 1.4 

Üreme kontrolü 9 1.8 0.8 11.6 

0.016 µµµµM 6 3 0.2 9.2 

0.03 µµµµM 4.8 1.8 0.2 6.8 

0.06 µµµµM 6.2 2.2 0.4 8.8 

0.125 µµµµM 6.6 3 0.2 9.8 

0.25 µµµµM 6 1.8 0.6 8.4 

0.5 µµµµM 5.8 1.8 0.4 8 

1 µµµµM 4.6 1.2 0.6 6.4 

2 µµµµM 4.2 2.8 0.4 7.4 

4 µµµµM 1.2 1.6 0 2.8 

8 µµµµM 1 0.4 0 1.4 

16 µµµµM 1 0.2 0 1.2 

 

 

Şekil 4.9. D-LAK-160-HP13 SYBR Green I ve II floresan sonuçları 

D-LAK-160-HP13 

-175
-150
-125
-100
-75
-50
-25

0 
25
50
75

100
125

RFU (%)

SG 1 100 98,37 95,04 94,07 94,96 92,64 93,55 91,43 89,71 59,53 16,71 -85,57 
SG 2 100 97,82 95,79 101,01 97,78 104,9 91,76 79,89 30,72 -12,51 -96,94 -143,49

Kontrol 0.016 0.03 0.06 0.125 0.25 0.5 1 2 4 8 16 

Konsantrasyon (µM)
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Yedi peptid için elde edilen SYBR Green bulguları mikroskopi sonuçları ile 

uyum göstermiştir. Buna göre, test edilen peptidin konsantrasyonu arttıkça parazite 

karşı olan etkinliği de artmış, bunun sonucu olarak da parazitemi azalmıştır. Bu 

durum, SYBR Green I ve SYBR Green II floresan seviyelerinin de azalması ile 

sonuçlanmıştır. Elde edilen floresan seviyeleri % RFU olarak analiz edilmiştir. 

İlaçlar uygulanmadan hemen önceki yüzük formlarının ilk nükleik asit miktarları 

ekarte edilerek, döngü sonundaki nükleik asit içeriğini gösteren floresan 

seviyelerinin başlangıç floresan miktarına olan farkının analizi yapılmıştır. Özellikle 

yüksek konsantrasyonlarda görülen negatif değerler, peptidlerin bu 

konsantrasyonlardaki yüksek aktivitelerinden ötürü başlangıç materyalinden bile az 

parazitin ortamda kaldığını göstermiştir.  

Floresan verilerinin analizi sonrasında, her bir peptid için SYBR Green I ve 

SYBR Green II sonuçlarına göre IC50 değerleri elde edilmiş ve iki ölçüm arasındaki 

farklılık istatistiksel açıdan analiz edilmiştir (Tablo 4.11).  

 

                 Tablo 4.11. SYBR Green yöntemi sonucunda belirlenen IC50 değerleri 
 

Peptidler 

 

SYBR Green I 

IC50 değerleri 

(µµµµM) 

 

SYBR Green II 

IC50 değerleri 

(µµµµM) 

D-LAK-120-P13 2.58 ± 0.59 2.18 ± 0.41 

D-LAK-120-A 3.25 ± 0.34 2.13 ± 0.14 

D-LAK-120-AP13 2.62 ± 0.20 2.36 ± 0.10 

D-LAK-120-H 5.52 ± 0.35 4.43 ± 0.33 

D-LAK-120-HP13 4.14 ± 0.27 2.88 ± 0.25 

D-LAK-80-HP13 1.01 ± 0.33 0.96 ± 0.07 

D-LAK-160-HP13 10.94 ± 0.49 3.94 ± 0.33 

 

SYBR Green I ve SYBR Green II sonuçları genel olarak uyum göstermiş ve 

D-LAK-160-HP13 peptidi haricinde genel olarak birbirine yakın IC50 değerleri elde 

edilmiştir. D-LAK-120-A, D-LAK-120-H, D-LAK-120-HP13 ve D-LAK-160-HP13 

peptidlerinin iki ölçüm sonucu elde edilen IC50 değerleri arasındaki fark istatistiksel 
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açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Buna rağmen, mikroskopi bulguları ve SYBR 

Green I sonuçları ile olan uyumu nedeniyle, SYBR Green II yönteminin AMP’lerin 

P. falciparum’a karşı etkinliğinin test edilerek potent peptidlerin belirlenmesinde 

güvenilir bir sistem olduğu sonucuna varılmıştır.       

 

4.4.2. Hemoliz Deneyi Sonuçları 

Test edilen peptidlerin P. falciparum ile enfekte eritrositleri lizise uğratarak 

veya eritrosit membranından geçerek parazit üzerine yaptığı doğrudan etkinin 

belirlenmesi amacı ile hemoliz deneyleri yapılmıştır.  

Spektrofotometrede ölçüm sonrası elde edilen OD değerleri % cinsinden 

analiz edilerek, her peptid için HC50 değerleri belirlenmiştir. 

 

D-LAK-120-P13 peptidinin % hemoliz sonuçlarını gösteren OD seviyeleri 

aşağıda verilmiştir (Şekil 4.10). 

 

 

Şekil 4.10. D-LAK-120-P13 hemoliz sonuçları 

 

D-LAK-120-P13 peptidi düşük konsantrasyonlarda uygulandığı zaman az 

miktarda hemolize neden olmuştur. Santrifüj sonrası %0.1 Triton X-100’ün lizise 

uğrattığı eritrositlerin miktarı fazla olduğu için, oluşan süspansiyonların yoğunluğu 

artmış ve yüksek OD seviyeleri elde edilmiştir. Peptidin konsantrasyonu yükseldikçe 

eritrositlere olan litik aktivitesi artmış ve mikrosantrifüj tüpündeki eritrositlerin 

miktarı da orantılı olarak azalmıştır. Santrifüj sonrası %0.1 Triton X-100’ün lizise 

uğrattığı eritrositlerin miktarı gittikçe azaldığı için, bulanıklığı daha az olan 

D-LAK-120-P13
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OD (%)

D-LAK-120-P13 100 95,83 92,51 90,27 96,99 90,13 91,81 90,09 81,61 66,68 53,89 34,76 9,81 6,08 4,93

Kontrol 0.016 0.03 0.06 0.125 0.25 0.5 1 2 4 8 16 32 64 128

Konsantrasyon (µM)
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süspansiyonlar elde edilmiştir. Bu nedenle peptidin konsantrasyonu arttıkça OD 

seviyeleri azalmıştır.   

 

D-LAK-120-A peptidinin % hemoliz sonuçlarını gösteren OD seviyeleri 

aşağıda verilmiştir (Şekil 4.11). 

 

 

Şekil 4.11. D-LAK-120-A hemoliz sonuçları 

 

D-LAK-120-A peptidi düşük konsantrasyonlarda uygulandığı zaman az 

miktarda hemolize neden olmuştur. Santrifüj sonrası %0.1 Triton X-100’ün lizise 

uğrattığı eritrositlerin miktarı fazla olduğu için, oluşan süspansiyonların yoğunluğu 

artmış ve yüksek OD seviyeleri elde edilmiştir. Peptidin konsantrasyonu yükseldikçe 

eritrositlere olan litik aktivitesi artmış ve mikrosantrifüj tüpündeki eritrositlerin 

miktarı da orantılı olarak azalmıştır. Santrifüj sonrası %0.1 Triton X-100’ün lizise 

uğrattığı eritrositlerin miktarı gittikçe azaldığı için, bulanıklığı daha az olan 

süspansiyonlar elde edilmiştir. Bu nedenle peptidin konsantrasyonu arttıkça OD 

seviyeleri azalmıştır.  

 

D-LAK-120-AP13 peptidinin % hemoliz sonuçlarını gösteren OD seviyeleri 

Şekil 4.12’de verilmiştir. 

 

D-LAK-120-A
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OD (%)

D-LAK-120-A 100 100,53 102,04 100,25 97,25 98,47 97,71 97,82 94,44 78,37 57,15 38,01 20,17 10,03 9,51

Kontrol 0.016 0.03 0.06 0.125 0.25 0.5 1 2 4 8 16 32 64 128

Konsantrasyon (µM)
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Şekil 4.12. D-LAK-120-AP13 hemoliz sonuçları 

 

D-LAK-120-H peptidinin % hemoliz sonuçlarını gösteren OD seviyeleri 

aşağıda verilmiştir (Şekil 4.13). 

 

 

Şekil 4.13. D-LAK-120-H hemoliz sonuçları 

 

D-LAK-120-AP13 ve D-LAK-120-H peptidleri düşük konsantrasyonlarda 

uygulandığı zaman az miktarda hemolize neden olmuşlardır. Santrifüj sonrası %0.1 

Triton X-100’ün lizise uğrattığı eritrositlerin miktarı fazla olduğu için, oluşan 

süspansiyonların yoğunluğu artmış ve yüksek OD seviyeleri elde edilmiştir. 

Peptidlerin konsantrasyonları yükseldikçe eritrositlere olan litik aktiviteleri artmış ve 

mikrosantrifüj tüpündeki eritrositlerin miktarı da orantılı olarak azalmıştır. Santrifüj 

sonrası %0.1 Triton X-100’ün lizise uğrattığı eritrositlerin miktarı gittikçe azaldığı 

için, bulanıklığı daha az olan süspansiyonlar elde edilmiştir. Bu nedenle peptidlerin 

konsantrasyonları arttıkça OD seviyeleri azalmıştır. 
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D-LAK-120-AP13 100 98,94 97,63 91,74 89,38 97,53 95,86 97,35 91,24 96,68 92,49 84,05 81,5 60,27 27,18 10,59 

Kontrol 0.016 0.03 0.06 0.125 0.25 0.5 1 2 4 8 16 32 64 128 256
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D-LAK-120-H 100 97,2 95,92 94,52 99,92 98,32 98,56 99,43 89,86 76,76 63,74 39,76 20,52 14,8 13,7 

Kontrol 0.016 0.03 0.06 0.125 0.25 0.5 1 2 4 8 16 32 64 128

Konsantrasyon (µM)
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D-LAK-120-HP13 peptidinin % hemoliz sonuçlarını gösteren OD seviyeleri 

aşağıda verilmiştir (Şekil 4.14). 

 

 

Şekil 4.14. D-LAK-120-HP13 hemoliz sonuçları 

 

D-LAK-80-HP13 peptidinin % hemoliz sonuçlarını gösteren OD seviyeleri 

aşağıda verilmiştir (Şekil 4.15). 

 

 

Şekil 4.15. D-LAK-80-HP13 hemoliz sonuçları 

 

D-LAK-120-HP13 ve D-LAK-80-HP13 peptidleri düşük konsantrasyonlarda 

uygulandığı zaman az miktarda hemolize neden olmuşlardır. Santrifüj sonrası %0.1 

Triton X-100’ün lizise uğrattığı eritrositlerin miktarı fazla olduğu için, oluşan 

süspansiyonların yoğunluğu artmış ve yüksek OD seviyeleri elde edilmiştir. 

Peptidlerin konsantrasyonları yükseldikçe eritrositlere olan litik aktiviteleri artmış ve 

mikrosantrifüj tüpündeki eritrositlerin miktarı da orantılı olarak azalmıştır. Santrifüj 
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D-LAK-120-HP13 100 101,61 99,42 99,66 100,48 98,8 100,8 98,07 98,36 91,98 96,41 94,31 87 64,92 21,89 

Kontrol 0.016 0.03 0.06 0.125 0.25 0.5 1 2 4 8 16 32 64 128

Konsantrasyon (µM)
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D-LAK-80-HP13 100 101,76 100,4 96,51 96,76 100,99 98,97 97,57 97,76 72,28 52,06 41,79 10,68 9,22

Kontrol 0.016 0.03 0.06 0.125 0.25 0.5 1 2 4 8 16 32 64 

Konsantrasyon (µM)
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sonrası %0.1 Triton X-100’ün lizise uğrattığı eritrositlerin miktarı gittikçe azaldığı 

için, bulanıklığı daha az olan süspansiyonlar elde edilmiştir. Bu nedenle peptidlerin 

konsantrasyonları arttıkça OD seviyeleri azalmıştır. 

 

D-LAK-160-HP13 peptidinin % hemoliz sonuçlarını gösteren OD seviyeleri 

aşağıda verilmiştir (Şekil 4.16). 

 

 

Şekil 4.16. D-LAK-160-HP13 hemoliz sonuçları 

 

D-LAK-160-HP13 peptidi düşük konsantrasyonlarda uygulandığı zaman az 

miktarda hemolize neden olmuştur. Santrifüj sonrası %0.1 Triton X-100’ün lizise 

uğrattığı eritrositlerin miktarı fazla olduğu için, oluşan süspansiyonların yoğunluğu 

artmış ve yüksek OD seviyeleri elde edilmiştir. Peptidin konsantrasyonu yükseldikçe 

eritrositlere olan litik aktivitesi artmış ve mikrosantrifüj tüpündeki eritrositlerin 

miktarı da orantılı olarak azalmıştır. Santrifüj sonrası %0.1 Triton X-100’ün lizise 

uğrattığı eritrositlerin miktarı gittikçe azaldığı için, bulanıklığı daha az olan 

süspansiyonlar elde edilmiştir. Bu nedenle peptidin konsantrasyonu arttıkça OD 

seviyeleri azalmıştır.  

 

Hemoliz deneyi sonucunda elde edilen OD seviyeleri % cinsinden analiz 

edildikten sonra, her peptid için HC50 değeri belirlenmiştir. Bu değerler, 

antimikrobiyal duyarlılık testleri sonucunda elde edilen IC50 değerleri ile 

karşılaştırılarak, peptidlerin hemolitik özellikleri belirlenmiştir (Tablo 4.12). 
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D-LAK-160-HP13 100 99,77 101,33 97,55 97,58 97,74 98,57 93,8 99,45 98,21 97,03 93,59 88,38 72,51 67,95 34,28 

Kontrol 0.016 0.03 0.06 0.125 0.25 0.5 1 2 4 8 16 32 64 128 256
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Tablo 4.12. Peptidlerin IC50 ve HC50 değerlerinin karşılaştırılması (*p<0.05) 
  

Peptidler 

 

SYBR Green I 

IC50 değerleri 

(µµµµM) 

 

SYBR Green II 

IC50 değerleri 

(µµµµM) 

HC50 değerleri 

(µµµµM) 

D-LAK-120-P13 2.58 ± 0.59 2.18 ± 0.41 9.84 ± 5.23 

D-LAK-120-A 3.25 ± 0.34* 2.13 ± 0.14* 11.72 ± 0.80 

D-LAK-120-AP13 2.62 ± 0.20* 2.36 ± 0.10* 70.88 ± 6.43 

D-LAK-120-H 5.52 ± 0.35* 4.43 ± 0.33* 12.04 ± 2.33 

D-LAK-120-HP13 4.14 ± 0.27* 2.88 ± 0.25* 79.61 ± 2.80 

D-LAK-80-HP13 1.01 ± 0.33* 0.96 ± 0.07* 8.61 ± 0.35 

D-LAK-160-HP13 10.94 ± 0.49* 3.94 ± 0.33* 185.00 ± 18.65 

   

Yapılan analiz sonrasında, D-LAK-120-P13 haricinde diğer bütün peptidlerin 

IC50 ve HC50 değerleri arasında istatistiksel açıdan fark olduğu görülmüştür (p<0.05). 

IC50 ve HC50 değerleri arasındaki fark ne kadar büyük olursa, peptidin eritrosit 

membranını başarı ile geçerek P. falciparum üzerinde doğrudan etki yapabildiği 

sonucuna varılmaktadır. Bu çalışmada, IC50 ve HC50 değerleri arasındaki farkın 10 

kattan fazla olduğu üç peptid tespit edilmiştir. D-LAK-120-AP13, D-LAK-120-HP13 

ve D-LAK-160-HP13 peptidlerinin IC50 (SYBR Green I - SYBR Green II) ve HC50 

değerlerinin farkları sırasıyla 27.05 - 30.03, 19.23 - 27.64 ve 16.91 - 46.95 olarak 

belirlenmiştir. İki değer arasındaki bu yüksek farklılıktan ötürü, bu üç peptidin 

eritrosit membranını başarıyla geçerek parazit üzerinde doğrudan etki yapabildiği 

sonucuna varılmıştır. Öte yandan D-LAK-120-P13 peptidine ek olarak, D-LAK-120-

A, D-LAK-120-H ve D-LAK-80-HP13 peptidlerinin IC50 ve HC50 değerlerinin 

arasındaki farkın (istatistiksel açıdan anlamlı olmasına rağmen) 10 kattan az olması 

ve bu iki değerin nispeten birbirine yakın olmasından ötürü, bu dört peptidin 

hemolitik olduğu sonucuna varılmıştır. Bu peptidler, enfekte eritrositi lizise uğratarak 

P. falciparum üzerine etki yapmıştır.      
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4.4.3. Zamana Bağlı Etki Deneyi Sonuçları  

Test edilen peptidlerin P. falciparum’un yaşam dögüsünün hangi evresinde 

etki gösterdiğinin belirlenmesi için zamana bağlı etki deneyi yapılmıştır. Bunun için, 

12. (yüzük formu), 18. (trofozoit formu), 33. (şizont formu), 41. (şizont ve yüzük 

formları) ve 57. saat (bir sonraki döngünün büyük yüzük formu) olmak üzere beş 

farklı zaman noktası belirlenmiştir. Senkronize yüzük formları (%1 parazitemi) ile 

başlatılan deney süresince, beş zaman noktasında P. falciparum kültüründen örnekler 

alınarak, SYBR Green floresan verileri ve mikroskopi sonuçları değerlendirilmiştir.  

Zamana bağlı etki deneyinde elde edilen, üreme kontrolünün mikroskopi ve 

SYBR Green floresan sonuçları aşağıda verilmiştir (Tablo 4.13 ve Şekil 4.17). 

 

Tablo 4.13. Üreme kontrolü mikroskopi sonuçları 
 

Zaman 
Parazitemi (%) 

Yüzük Trofozoit Şizont Toplam 

12. saat  1 0 0 1 

18. saat 0 1 0 1 

33. saat 0 0 1 1 

41. saat 2.4 0 0.1 2.5 

57. saat 0.7 1.9 0 2.6 

 

 

Şekil 4.17. Üreme kontrolü SYBR Green I ve II floresan sonuçları 

 

Üreme Kontrolü 

0 

50000

100000

150000

200000

250000

RFU

Kontrol SG I 169637,7 172777 177141,7 187899 196285,7 
Kontrol SG II 89640 90462,33 90291 104442 94290,33 

12. saat 18. saat 33. saat 41. saat 57. saat

Zaman 
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Üreme kontrolünün SYBR Green bulguları mikroskopi sonuçları ile uyum 

göstermiştir. P. falciparum’un genç yüzük formundan şizont formuna olgunlaşması 

süresince nükleik asit miktarlarının artışı ve ikinci döngüde paraziteminin yükselmesi 

SYBR Green floresan seviyelerinin artmasına neden olmuştur. Üreme kontrolünün 

SYBR Green bulgularından sonra, test edilen peptidlerin SYBR Green sonuçları da 

analiz edilerek floresan verileri karşılaştırılmış ve SYBR Green sonuçları arasındaki 

fark istatistiksel açıdan analiz edilmiştir.  

 

D-LAK-120-P13 peptidinin mikroskopi ve SYBR Green floresan sonuçları 

Tablo 4.14 ve Şekil 4.18’de verilmiştir.  

 

Tablo 4.14. D-LAK-120-P13 mikroskopi sonuçları 
 

Zaman 
Parazitemi (%) 

Yüzük Trofozoit Şizont Toplam 

12. saat  0.2 0 0 0.2 

18. saat 0 0.2 0 0.2 

33. saat 0 0 0.5 0.5 

41. saat 0.8 0 0 0.8 

57. saat 0.2 1.1 0 1.3 

 

 

Şekil 4.18. D-LAK-120-P13 SYBR Green I ve II floresan sonuçları (*p<0.05) 

D-LAK-120-P13
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50000

100000

150000

200000

250000

RFU

Kontrol SG I 169637,7 172777 177141,7 187899 196285,7 
Peptid SG I 148804 162160 166330 194905,7 194722,7 
Kontrol SG II 89640 90462,33 90291 104442 94290,33 
Peptid SG II 68632 70796,67 77302,33 77091,33 75976,67 

12. saat 18. saat 33. saat 41. saat 57. saat

Zaman 

* * * * * 
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D-LAK-120-P13 peptidine dair mikroskopi bulguları, bu peptidin P. 

falciparum yaşam döngüsünde ilk 12 saat içinde genç yüzük formlarına etki yaptığını 

göstermiştir. Peptid uygulanan parazitlerden 12. saatte elde edilen SYBR Green I 

floresan değeri (148804 RFU), üreme kontrolünün floresan değerinden (169637,7 

RFU) daha düşüktür. İstatistiksel analiz sonucunda, üreme kontrolünden ve peptid 

verilen parazitlerden elde edilen SYBR Green I floresan verileri arasındaki farkın 

herhangi bir zaman noktasında anlamlı olmadığı saptanmıştır (p>0.05). Üreme 

kontrolünün ve peptid uygulanan parazitlerin SYBR Green II floresan verileri 12. 

saatte sırasıyla 89640 ve 68632 RFU olarak belirlenmiş ve istatistiksel açıdan 

anlamlı olan bu fark bütün zaman noktalarında saptanmıştır (p<0.05).  

 

D-LAK-120-A peptidinin mikroskopi ve SYBR Green floresan sonuçları 

Tablo 4.15 ve Şekil 4.19’da verilmiştir. 

 

Tablo 4.15. D-LAK-120-A mikroskopi sonuçları 
 

Zaman 
Parazitemi (%) 

Yüzük Trofozoit Şizont Toplam 

12. saat  0.1 0 0 0.1 

18. saat 0 0.3 0 0.3 

33. saat 0 0 0.3 0.3 

41. saat 1.8 0 0.1 1.9 

57. saat 1.1 1.2 0 2.3 

 

D-LAK-120-A peptidine dair mikroskopi bulguları, bu peptidin P. falciparum 

yaşam döngüsünde ilk 12 saat içinde genç yüzük formlarına etki yaptığını 

göstermiştir. Peptid uygulanan parazitlerden 12. saatte elde edilen SYBR Green I 

floresan değeri (125097,7 RFU), üreme kontrolünün floresan değerinden (169637,7 

RFU) daha düşüktür. İstatistiksel analiz sonucunda, üreme kontrolünden ve peptid 

verilen parazitlerden 12. ve 57. saatlerde elde edilen SYBR Green I floresan verileri 

arasındaki farkın anlamlı olduğu görülmüştür (p<0.05). Üreme kontrolünün ve peptid 

uygulanan parazitlerin SYBR Green II floresan verileri 12. saatte sırasıyla 89640 ve 
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58017 RFU olarak belirlenmiş ve istatistiksel açıdan anlamlı olan bu fark bütün 

zaman noktalarında saptanmıştır (p<0.05).  

 

 

Şekil 4.19. D-LAK-120-A SYBR Green I ve II floresan sonuçları (*p<0.05) 

 

 

D-LAK-120-AP13 peptidinin mikroskopi ve SYBR Green floresan sonuçları 

Tablo 4.16 ve Şekil 4.20’de verilmiştir. 

 

Tablo 4.16. D-LAK-120-AP13 mikroskopi sonuçları 
 

Zaman 
Parazitemi (%) 

Yüzük Trofozoit Şizont Toplam 

12. saat  0.3 0 0 0.3 

18. saat 0 0.3 0 0.3 

33. saat 0 0 0.3 0.3 

41. saat 0.7 0 0 0.7 

57. saat 0.8 0.1 0 0.9 

 

 D-LAK-120-AP13 peptidine dair mikroskopi bulguları, bu peptidin P. 

falciparum yaşam döngüsünde ilk 12 saat içinde genç yüzük formlarına etki yaptığını 

göstermiştir. 

D-LAK-120-A
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250000

RFU

Kontrol SG I 169637,7 172777 177141,7 187899 196285,7 
Peptid SG I 125097,7 162426,3 179636,3 187024,3 170255

Kontrol SG II 89640 90462,33 90291 104442 94290,33 
Peptid SG II 58017 67174,67 67889,33 69753,33 65893

12. saat 18. saat 33. saat 41. saat 57. saat

Zaman 

* 

* 
* * * * 

* 
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Şekil 4.20. D-LAK-120-AP13 SYBR Green I ve II floresan sonuçları (*p<0.05) 

 

Peptid uygulanan parazitlerden 12. saatte elde edilen SYBR Green I floresan 

değeri (139463,7 RFU), üreme kontrolünün floresan değerinden (169637,7 RFU) 

daha düşüktür. İstatistiksel analiz sonucunda, üreme kontrolünden ve peptid verilen 

parazitlerden 12. ve 57. saatlerde elde edilen SYBR Green I floresan verileri 

arasındaki farkın anlamlı olduğu görülmüştür (p<0.05). Üreme kontrolünün ve peptid 

uygulanan parazitlerin SYBR Green II floresan verileri 12. saatte sırasıyla 89640 ve 

64529 RFU olarak belirlenmiş ve istatistiksel açıdan anlamlı olan bu fark bütün 

zaman noktalarında saptanmıştır (p<0.05). 

 

D-LAK-120-H peptidinin mikroskopi ve SYBR Green floresan sonuçları 

Tablo 4.17 ve Şekil 4.21’de verilmiştir. 

 

Tablo 4.17. D-LAK-120-H mikroskopi sonuçları 
 

Zaman 
Parazitemi (%) 

Yüzük Trofozoit Şizont Toplam 

12. saat  0.3 0 0 0.3 

18. saat 0 0.3 0 0.3 

33. saat 0.1 0 0.2 0.3 

41. saat 0.6 0 0.1 0.7 

57. saat 0.7 0.7 0 1.4 

D-LAK-120-AP13

0 

50000

100000

150000

200000

250000

RFU

Kontrol SG I 169637,7 172777 177141,7 187899 196285,7 
Peptid SG I 139463,7 170548,3 177093,3 205408,3 162196,3 
Kontrol SG II 89640 90462,33 90291 104442 94290,33 
Peptid SG II 64529 75552,67 74519 73733 67143,67 

12. saat 18. saat 33. saat 41. saat 57. saat

Zaman 

* 

* 
* * * 

* 

* 
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Mikroskopi bulguları, D-LAK-120-H peptidinin P. falciparum yaşam 

döngüsünde ilk 12 saat içinde genç yüzük formlarına etki yaptığını göstermiştir. 

Peptid uygulanan parazitlerden 12. saatte elde edilen SYBR Green I floresan değeri 

(86880 RFU), üreme kontrolünün floresan değerinden (169637,7 RFU) daha 

düşüktür. İstatistiksel açıdan anlamlı bu fark bütün zaman noktalarında saptanmıştır 

(p<0.05). Üreme kontrolünün ve peptid uygulanan parazitlerin SYBR Green II 

floresan verileri 12. saatte sırasıyla 89640 ve 54093,67 RFU olarak belirlenmiş ve bu 

istatistiksel farklılık bütün zaman noktalarında saptanmıştır (p<0.05). 

 

 

Şekil 4.21. D-LAK-120-H SYBR Green I ve II floresan sonuçları (*p<0.05) 

 

 

D-LAK-120-HP13 peptidinin mikroskopi ve SYBR Green floresan sonuçları 

Tablo 4.18 ve Şekil 4.22’de verilmiştir. 

 

Tablo 4.18. D-LAK-120-HP13 mikroskopi sonuçları 
 

Zaman 
Parazitemi (%) 

Yüzük Trofozoit Şizont Toplam 

12. saat  0.3 0 0 0.3 

18. saat 0 0.2 0 0.2 

33. saat 0 0 0.2 0.2 

41. saat 0.8 0 0.2 1 

57. saat 1.4 1.2 0 2.6 

D-LAK-120-H

0 

50000

100000

150000

200000

250000

RFU

Kontrol SG I 169637,7 172777 177141,7 187899 196285,7

Peptid SG I 86880 113607,7 131849,3 154679 131084,3

Kontrol SG II 89640 90462,33 90291 104442 94290,33

Peptid SG II 54093,67 74254,67 68805 68743,5 53845,33

12. saat 18. saat 33. saat 41. saat 57. saat

Zaman 

* 
* 

* 
* 

* 

* * * * 
* 
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Mikroskobik incelemede, D-LAK-120-HP13 peptidinin P. falciparum yaşam 

döngüsünde ilk 12 saat içinde genç yüzük formlarına etki yaptığı görülmüştür. 

Üreme kontrolünün ve peptid uygulanan parazitlerin SYBR Green I seviyeleri 12. 

saatte sırasıyla 169637,7 ve 87443,67 RFU olarak belirlenmiştir. İstatistiksel açıdan 

anlamlı olan bu fark 41. saat haricindeki zaman noktalarında saptanmıştır (p<0.05). 

Üreme kontrolünün ve peptid uygulanan parazitlerin SYBR Green II floresan verileri 

12. saatte sırasıyla 89640 ve 53948,67 RFU olarak belirlenmiş ve bu istatistiksel 

farklılık 41. saat haricinde bütün zaman noktalarında saptanmıştır (p<0.05). 

 

 

Şekil 4.22. D-LAK-120-HP13 SYBR Green I ve II floresan sonuçları (*p<0.05) 

 

D-LAK-80-HP13 peptidinin mikroskopi ve SYBR Green floresan sonuçları 

Tablo 4.19 ve Şekil 4.23’de verilmiştir. 

 

Tablo 4.19. D-LAK-80-HP13 mikroskopi sonuçları 
 

Zaman 
Parazitemi (%) 

Yüzük Trofozoit Şizont Toplam 

12. saat  0.2 0 0 0.2 

18. saat 0 0.3 0 0.3 

33. saat 0 0 0.2 0.2 

41. saat 0.8 0 0.1 0.9 

57. saat 0.9 0.5 0 1.4 

D-LAK-120-HP13

0

50000

100000

150000

200000

250000

RFU

Kontrol SG I 169637,7 172777 177141,7 187899 196285,7 
Peptid SG I 87443,67 116993,3 147025,7 189702,3 134722,7 
Kontrol SG II 89640 90462,33 90291 104442 94290,33 
Peptid SG II 53948,67 68308,33 75122,33 91506,67 60058

12. saat 18. saat 33. saat 41. saat 57. saat

Zaman 

* 
* * 

* 

* 
* * 

* 
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Mikroskopi bulguları, D-LAK-80-HP13 peptidinin P. falciparum yaşam 

döngüsünde ilk 12 saat içinde genç yüzük formlarına etki yaptığını göstermiştir. 

Üreme kontrolünün ve peptid uygulanan parazitlerin SYBR Green I floresan verileri 

12. saatte sırasıyla 169637,7 ve 123732,7 RFU olarak belirlenmiştir (p<0.05). Peptid 

uygulanan parazitlerden 12. saatte elde edilen SYBR Green II floresan değerinin 

(73008 RFU), üreme kontrolünün floresan değerinden (89640 RFU) daha düşük 

olduğu görülmüş ve istatistiksel açıdan anlamlı olan bu fark bütün zaman 

noktalarında saptanmıştır (p<0.05). 

  

 

Şekil 4.23. D-LAK-80-HP13 SYBR Green I ve II floresan sonuçları (*p<0.05) 

 

D-LAK-160-HP13 peptidinin mikroskopi ve SYBR Green floresan sonuçları 

Tablo 4.20 ve Şekil 4.24’de verilmiştir. 

 

Tablo 4.20. D-LAK-160-HP13 mikroskopi sonuçları 
 

Zaman 
Parazitemi (%) 

Yüzük Trofozoit Şizont Toplam 

12. saat  0.3 0 0 0.3 

18. saat 0 0.3 0 0.3 

33. saat 0.1 0 0.3 0.4 

41. saat 1.2 0 0 1.2 

57. saat 0.8 0.8 0 1.6 

D-LAK-80-HP13
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250000

RFU

Kontrol SG I 169637,7 172777 177141,7 187899 196285,7 
Peptid SG I 123732,7 161833,3 167407 201646,7 175046

Kontrol SG II 89640 90462,33 90291 104442 94290,33 
Peptid SG II 73008 79564,67 82814,33 86384 81734,33 

12. saat 18. saat 33. saat 41. saat 57. saat

Zaman 

* 

* * * * * 
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D-LAK-160-HP13 peptidine dair mikroskopi bulguları, bu peptidin P. 

falciparum yaşam döngüsünde ilk 12 saat içinde genç yüzük formlarına etki yaptığını 

göstermiştir. Peptid uygulanan parazitlerden 12. saatte elde edilen SYBR Green I 

floresan değeri (106193,3 RFU), üreme kontrolünün floresan değerinden (169637,7 

RFU) daha düşüktür. İstatistiksel açıdan anlamlı bu fark bütün zaman noktalarında 

saptanmıştır (p<0.05). Üreme kontrolünün ve peptid uygulanan parazitlerin SYBR 

Green II floresan verileri 12. saatte sırasıyla 89640 ve 55796,33 RFU olarak 

belirlenmiş ve bu istatistiksel farklılık bütün zaman noktalarında saptanmıştır 

(p<0.05). 

 

 

Şekil 4.24. D-LAK-160-HP13 SYBR Green I ve II floresan sonuçları (*p<0.05) 

 

Zamana bağlı etki deneyinde elde edilen mikroskopi bulguları, test edilen 

yedi sentetik peptidin P. falciparum yaşam döngüsünde ilk 12 saat içinde genç yüzük 

formlarına etki yaptığını göstermiştir. Üreme kontrolünden ve peptid uygulanan 

parazit süspansiyonlarından elde edilen floresan seviyelerinin arasındaki fark SYBR 

Green I ve SYBR Green II yöntemleri için analiz edilmiştir. İlk 12 saat içinde 

parazitemideki azalmaya bağlı oluşan floresan seviyelerindeki azalma, bütün 

peptidler için saptanmıştır. İlk 12 saat içinde oluşan floresandaki azalma, sonraki 

bütün zaman noktalarında SYBR Green II floresan seviyelerinin azalması ile 

sonuçlanmıştır. D-LAK-120-HP13 peptidinin uygulandığı parazitlerden 41. saatte 

elde edilen floresan verileri haricinde, test edilen bütün AMP’lerde ve bütün zaman 
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Kontrol SG I 169637,7 172777 177141,7 187899 196285,7 
Peptid SG I 106193,3 131121,3 147425,7 205557,5 143241,3 
Kontrol SG II 89640 90462,33 90291 104442 94290,33 
Peptid SG II 55796,33 63661,67 64490,33 80064,5 60789

12. saat 18. saat 33. saat 41. saat 57. saat

Zaman 
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* 

* 

* 

* 

* * * 
* 

* 



 82

noktalarında, üreme kontrolünden ve peptid verilen parazitlerden elde edilen SYBR 

Green II floresan seviyeleri arasındaki farkın istatatistiksel açıdan anlamlı olduğu 

görülmüştür (p<0.05).  

SYBR Green I sonuçlarının analizi yapıldığında, peptidlerin verildiği 

parazitlerden 12. saatte elde edilen floresan seviyelerinin üreme kontrolüne kıyasla 

daha az olduğu ve bu farkın D-LAK-120-P13 peptidi haricinde diğer altı peptid için 

istatistiksel açıdan anlamlı olduğu görülmüştür (p<0.05). D-LAK-120-A ve D-LAK-

120-AP13 peptidlerinin verildiği parazitlerden 57. saatte elde edilen floresan 

seviyelerinin üreme kontrolüne olan farkı da istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur 

(p<0.05). D-LAK-120-H peptidi bütün zaman noktalarında, D-LAK-120-HP13 ve D-

LAK-160-HP13 peptidleri 41. saat haricinde diğer dört zaman noktasında üreme 

kontrolüne göre SYBR Green I floresan seviyelerinde anlamlı bir azalmaya neden 

olmuştur (p<0.05).  

İki ölçüm yöntemi karşılaştırıldığında, zamana bağlı etki deneyinde SYBR 

Green II’nin peptidlerin uygulanması sonucu parazitemideki azalmayı ve üreme 

kontrolü ile olan farkı bütün zaman noktalarında başarılı bir şekilde yansıttığı 

görülmüştür. SYBR Green II yöntemi SYBR Green I’e kıyasla, üreme kontrolünden 

ve peptidlerin uygulandığı parazitlerden elde edilen floresan seviyeleri arasındaki 

farkı bütün zaman noktalarında daha iyi saptayabildiği için, bu yöntemin AMP’lerin 

P. falciparum’da zamana bağlı etkisinin araştırılmasında daha uygun bir sistem 

olduğu sonucuna varılmıştır.         
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5. TARTIŞMA 

 

Günümüzde hala önemli bir sağlık sorunu olan sıtma hastalığı dünya 

nüfüsunun neredeyse yarısı için risk oluşturmaktadır. Bu durum, WHO ve yan 

kuruluşların eradikasyon programlarını hızlandırmasına neden olmuştur. Günümüzde 

hedef başarılı eliminasyon programları sayesinde dünya çapındaki sıtma insidansının 

azaltılarak bu hastalığın eradike edilmesidir (1, 3).  

Sıtma hastalığının tedavisinde diğer ilaçlar ile kombinasyon halinde 

kullanılmakta olan artemisin grubu ilaçlara karşı direncin gelişimi, hedeflenen 

eradikasyon programları için engel teşkil etmektedir. Bu nedenden ötürü, sıtma 

tedavisinde hem artemisinlere hem de kombinasyonda kullanılan diğer ilaçlara 

alternatif olabilecek yeni antimalaryallere ihtiyaç duyulmaktadır (10, 17). Sıtma 

hastalığına karşı yeni ilaç geliştiren veya varolan ilaçların yeni terapötik 

kullanımlarını değerlendiren araştırmalar, bu önemli sağlık sorununun kontrol altına 

alınmasına katkıda bulunmaya çalışmaktadır (10, 17, 38, 77).  

Alternatif bileşiklerin antimikrobiyal etkilerinin araştırıldığı çalışmalarda, 

AMP’lerin özellikle ilaçlara dirençli mikroorganizmalar için alternatif olabileceği 

görülmüştür. Araştırmalar sonucunda, AMP’lerin Gram pozitif ve Gram negatif 

bakteriler, viruslar, parazitler, mantarlar ve hatta kanser hücrelerini öldürülebildiği 

veya inhibe edebildiği gösterilmiştir (37, 121). AMP’lerin çok geniş ölçüde 

mikroorganizmaya karşı etkili olduğu görüldükten sonra, birçok çalışmada bu 

bileşiklerin yapı ve etki mekanizması arasındaki ilişki araştırılmıştır (38, 122-126). 

Günümüzde AMP’lerin etki mekanizmaları hala tam olarak aydınlatılamamış 

olmasına rağmen, birçok AMP’nin özgül reseptöre gerek duymaksızın bakterilerin 

hücre membranına bağlanması sonucunda etki yapabildiği gösterilmiştir. Bu durum, 

AMP’lerin antibiyotiklerin etki yaptığı özgül bölgelerdeki mutasyonlara bağlı gelişen 

direncin üstesinden gelebilmelerini sağlamıştır (38, 77).  

AMP’lerin Plasmodium türlerine karşı etkinliğinin araştırılmaya başlanması 

yaklaşık 20 yıl önceye dayanmaktadır. Sıtmada ilaç direncinin yayılması üzerine, 

araştırmacılar yeni alternatif olarak AMP’lerin antimalaryal etkinliğini 

değerlendirmeye başlamışlardır. İlk kez Gwadz ve diğ. (39) magainin ve sekropinin 

parazitin sporogonik gelişimini önlediğini göstermişler, Boman ve diğ. (40)’nin 
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çalışmasında ise sekropin ve melittinin sentetik türevlerinin etkinliğinin daha yüksek 

olduğu gösterilmiştir. Gomesin, tirotrisin A ve gramisidin S gibi birçok doğal peptid 

ve bunların sentetik türevlerinin P. falciparum’a karşı etkinliği test edilmiştir (20).  

Günümüzde yapılan AMP duyarlılık çalışmalarında, doğal AMP’lerin yerine, 

bu peptidlerin yapı ve/veya görevlerini taklit etmek üzere tasarlanan sentetik AMP-

mimetik bileşikler test edilmektedir. Bu tür sentetik peptidlerin üretim maliyetleri 

daha az olmakta, ayrıca proteazlara daha fazla direnç göstermekte ve daha yüksek 

farmakokinetik özelliklere sahip olmaktadır (23). Yapılan çalışmalarda bu sentetik 

peptidlerin potent antiparaziter özellikleri olduğu görülmüştür (20-22). Üretilen 

peptidlerin aktivite ve/veya metabolik direncinin artırılmasının yanı sıra, sitotoksik 

özelliklerinin azaltılmasını amaçlayan araştırma grupları, yeni sekanslar ve farklı 

konformasyonlar tasarlayarak, bu sentetik bileşikleri mikroorganizmalara karşı test 

etmektedirler (38, 127).  

Bu çalışmada, D-aminoasitlerinden oluşan lineer katyonik amfipatik α-

helikal yedi adet peptidin P. falciparum C10 standart suşuna karşı olan etkinliği 

araştırılmıştır. AMP’ler arasında sayıca en fazla ve etki spektrumu en geniş 

moleküller olan helikal peptidler, hedef membran ile etkileşime geçtikten sonra α-

helikal konformasyon kazanmaktadırlar. Bu moleküller potent antimikrobiyal 

özelliklerinden ötürü, ilaç geliştirme çalışmalarında büyük ilgi görmektedirler (61, 

75-77, 127). Araştırmalarda, bu peptidlerin antimikrobiyal aktiviteleri artırılırken, 

insan hücrelerine olan toksik etkilerinin azaltılması amaçlanmıştır (38). Birçok 

araştırmada, D-amino asitler kullanılarak tasarlanan peptidlerin hücre membranında 

kazanılan α-heliks yapısının oluşumunu engelleyerek litik aktiviteyi azalttığı 

sonucuna varıldığı için, çalışmamızda etkinliği test edilen peptidler bu esasa 

dayanarak hazırlanmıştır (127).   

Bu çalışmada sentetik α-helikal peptidlerin P. falciparum’a olan in vitro 

etkinliğinin belirlenmesi için SYBR Green I ve SYBR Green II yöntemleri 

kullanılmıştır. Yapılan antimikrobiyal duyarlılık testleri sonucunda her peptid için 

SYBR Green I ve II ölçümlerine göre IC50 değerleri belirlenmiştir. D-LAK-120-A, 

D-LAK-120-H, D-LAK-120-HP13 ve D-LAK-160-HP13 peptidlerinin iki ölçüm 

sonucu elde edilen IC50 değerleri arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı 

bulunmuş olmasına rağmen (p<0.05), D-LAK-160-HP13 peptidi haricinde SYBR 
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Green I ve II yöntemleri sonucunda genel olarak birbirine yakın IC50 değerleri 

saptanmıştır. Bütün peptidlerin SYBR Green floresan bulguları mikroskopi bulguları 

ile uyum göstermiş ve bu moleküllerin P. falciparum’a karşı aktif olduğu sonucuna 

varılmıştır.  

Yeni ilaç alternatiflerinin sıtmaya karşı etkinliğinin belirlenmesi için, bu 

bileşiklerin antimalaryal aktivitesinin in vitro olarak değerlendirilmesi ve hızlı sonuç 

alınması büyük önem taşımaktadır (128). Bu tür in vitro testler P. falciparum 

laboratuvar suşlarına uygulandıktan sonra, daha ileri safhada çok ilaca dirençli suşlar 

da dahil olmak üzere rutindeki izolatlar için de kullanılabilmektedir. Test edilen 

ilacın etkinliğinin belirlenmesi için sıtma parazitlerinin mikroskobik olarak 

incelenmesi, yerini daha sonraları biyokimyasal belirteçlerin kullanıldığı yöntemlere 

bırakmıştır (128). Günümüzde hala altın standart olarak kabul edilen [3H]hipoksantin 

yöntemi ve buna benzer diğer birtakım biyokimyasal testler sayesinde 96 veya daha 

fazla çukurcuklu mikroplaklar kullanılarak deney sonunda işaretli makromoleküller 

elde edilebilmekte, paraziteminin göstergesi olan radyoaktivite değerlendirilmekte ve 

ilacın etkinliği belirlenmektedir (128, 129). Radyoaktif testlere alternatif olarak, daha 

sonra nonizotopik yöntemler geliştirilmiştir. Sıtmaya özgül proteinlerin ve 

antijenlerin saptanması veya nükleik asit içeriğinin floremetrik olarak ölçülmesi 

esasına dayanan bu sistemler ilaçların parazitlere olan etkinliğini 

değerlendirmektedir (128). Günümüzde ayrıca, HRP II ve LDH proteinlerinin 

ölçümü esasına dayanan ELISA yöntemleri de geniş ölçüde kullanılmaktadır (96, 

130, 131). Son yıllarda ise, nükleik asitlere bağlanan floresan boyasının kullanıldığı 

SYBR Green I sistemi de paraziteminin belirlenmesini olanaklı kıldığı için ilaç 

duyarlılık çalışmalarında ilgi gören bir sistem olmuştur (128). Radyoaktif olmayan 

SYBR Green yöntemi doğru, hızlı ve basit olmasının yanı sıra akım sitometrede 

kullanılan FACS’a göre daha ucuz bir sistemdir. Bu nedenle, ilaç etkinliğinin takip 

edildiği çalışmalar kadar, rutin laboratuvarlarda antimalaryal ilaç duyarlılık 

çalışmaları için de umut vaat eden bir yöntemdir (24). Floresana dayalı yöntemlerde 

karşılaşılan en büyük sorun, parazitemi ve hematokritin düşük olduğu durumlarda, 

bu yöntemlerin duyarlılıklarının düşmesidir (24, 93). SYBR Green I yönteminin 

uygulandığı çalışmalarda, bu florokromun %1’den düşük parazitemi ve %1-4 

hematokritte bile floresan verecek kadar duyarlı olduğu gösterilmiştir (24, 92, 94). 
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SYBR Green floresan yönteminin parazitleri saptamada ELISA’ya dayalı 

sistemlerden daha duyarlı olduğu gösterilmiştir (24).  

Bennett ve diğ. (92), 2004 yılında SYBR Green yöntemini geliştirerek, 

antimalaryal duyarlılık çalışmalarındaki etkinliğini test etmişlerdir. Araştırmacılar, 

klorokine duyarlı ve dirençli olan suşlara klorokin uyguladıktan sonra floresan 

verilerini analiz etmişler, ve bu sistemin başarılı şekilde ilacın duyarlılık paternlerini 

gösterebildiğini belirtmişlerdir. Araştırmacılar ayrıca, [3H]hipoksantin deneyinde 

kullanılan radyoaktif materyalleri, LDH yöntemindeki çok basamaklı işlemleri veya 

pahalı reaktifleri gerektirmeyen bu sistemin, ilaç adaylarının değerlendirilmesi için 

daha hızlı ve ucuz bir yöntem olduğunu belirtmişlerdir. Aynı yıl yayımlanan 

Smilkstein ve diğ. (94)’nin çalışmasında ise klorokin, kinin ve meflokin başta olmak 

üzere birtakım ajanların P. falciparum’a karşı olan etkinliği SYBR Green I ve 

[3H]etanolamin yöntemleri ile araştırılmıştır. Her iki yöntem sonunda ilaçlar için 

belirlenen IC50 değerlerinin birbirine yakın veya benzer olduğu görülmüş, bu 

nedenden dolayı SYBR Green I’in antimalaryal ilaç çalışmalarında kullanımının 

uygun olabileceği sonucuna varılmıştır. Bu çalışmaları takip eden zaman içerisinde, 

çeşitli araştırma grupları SYBR Green I yönteminin farklı antimalaryallerin 

duyarlılık paternlerininin belirlenmesindeki etkinliğini test etmiş ve bu sistemin 

güvenilir, ucuz, hızlı ve radyoaktif maddeler gerektirmeyen bir yöntem olduğunu 

belirtmişlerdir (105, 106, 132). Bu çalışmalardan umut vaat eden sonuçların alınması 

nedeniyle, yeni bileşiklerin P. falciparum’a karşı in vitro etkinliğinin test edildiği 

araştırmalarda SYBR Green I yönteminin kullanım alanı gittikçe artmıştır. Örneğin 

Abiodun ve diğ. (133), tıbbi önemi olan çeşitli bitkilerin P. falciparum’a karşı 

etkinliğini araştırdıkları çalışmalarında, in vitro yöntem olarak SYBR Green I, 

PicoGreen ve [3H]hipoksantin testlerini karşılaştırmışlardır. Araştırmacılar, üç 

yöntem sonucunda elde edilen IC50 değerlerinin, antimalaryal etkinliği test edilen 

bitki özütlerine ek olarak artemisin, artesunat ve klorokin için benzer olduğunu 

belirtmişlerdir. Araştırmacılar ayrıca, SYBR Green I’in antimalaryal aktivitesi olan 

bitki özütlerini, etkinliği olmayan bileşiklerden ayırabildiğini ve bu sistemin diğer iki 

yönteme göre daha ucuz olduğu için, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki 

antimalaryal ilaç çalışmalarında kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Benzer şekilde, 

son zamanlarda yapılan bir çalışmada Kamaraj ve diğ. (134), çeşitli bitkilerin olası 
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antimalaryal özelliklerini araştırmışlardır. SYBR Green I yönteminin kullanıldığı 

çalışmada, elde edilen IC50 değerlerine göre tıbbi bitkilerin antimalaryal etkinliği 

belirlenmiştir.  

Çalışmamızda, antimikrobiyal duyarlılık testleri sonucunda elde edilen SYBR 

Green I ve II floresan verileri Giemsa boyalı preparatlarda hesaplanan parazitemi 

bulguları ile uyum göstermiştir. Peptidlerin konsantrasyonu arttıkça P. falciparum’a 

karşı olan etkinlikleri artmış, sonuç olarak parazitemideki azalma SYBR Green 

floresan seviyelerinin de azalmasına neden olmuştur. Henüz antimikrobiyal 

duyarlılık çalışmalarındaki etkinliğine dair geniş kapsamlı bir çalışma bulunmayan 

SYBR Green II yönteminin, mikroskopi bulguları ve SYBR Green I sonuçları ile 

olan uyumu nedeniyle, P. falciparum’a karşı potent aktivite gösteren peptidlerin 

belirlenmesinde güvenilir bir sistem olduğu sonucuna varılmıştır.         

Test edilen peptidlerin P. falciparum’a karşı etkinliğine dair SYBR Green I 

ve SYBR Green II yöntemlerinden güvenilir sonuç elde edilmesine rağmen, 

AMP’lerin eritrosit içindeki parazite karşı olan aktivitesinin değerlendirilmesi için 

IC50 değerleri tek başına yeterli olmamaktadır. Mikroorganizmalara karşı etkisi olan 

peptidlerin hücre membranlarına litik etki yaptığı bilinmektedir (20, 38, 127). 

Günümüzde henüz AMP’lerin etki mekanizmalarına ilişkin kesin bilgi 

bulunmamakla birlikte, bu moleküllerin temel olarak iki şekilde etki yaptığı 

düşünülmektedir. AMP’ler etki yapacağı mikroorganizmanın membranı üzerinde 

porlar oluşturarak hücre içeriğinin kaybedilmesinden ötürü litik aktivite 

gösterebilmekte veya membranı geçerek hücre içindeki yaşamsal fonksiyonları 

durdurarak mikroorganizmanın ölmesine neden olmaktadırlar (20, 38, 127). 

Araştırmacılar, peptidlerin litik aktivitelerini göstermek için hücre membran 

sistemlerini taklit ettikleri deney ortamlarında, farklı membran tiplerine olan etkiyi 

araştırmışlardır. Örneğin Mason ve diğ. (135), yaptıkları çalışmada, membranların 

kolesterol içeriğinin peptidlere olan duyarlılığı etkilediğini göstermişlerdir. Buna 

göre, sterol içermeyen bakteri membranları peptidlerin por oluşturucu etkilerine en 

duyarlı yapılar iken, ergosterol içeren mantarlar orta derecede duyarlı, daha yüksek 

organizmaların membranları ise (eritrosit membranı gibi) peptidlerin litik 

aktivitelerine karşı en fazla direnç gösteren yapılar olarak bildirilmiştir. AMP’lerin 

farklı membran yapılarına olan etkilerinin gösterilerek etki mekanizmalarının 
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araştırılması için Plasmodium ile enfekte eritrosit membranları ilgi çekici yapılar 

olmuştur. Bu şekilde, AMP’lerin hemolitik özellikleri sonucunda veya eritrosit 

membranını geçerek doğrudan parazit üzerine etki yapıp yapmadığı araştırılmıştır 

(20, 136).  

Çalışmamızda, test edilen peptidlerin litik özelliklerinin belirlenmesi için 

antimikrobiyal duyarlılık testlerinin ardından eritosit lizis deneyleri yapılmış ve her 

peptid için HC50 değeri elde edilmiştir. Yapılan analiz sonrasında, IC50 ve HC50 

değerleri karşılaştırılarak, bu iki değerin arasındaki farkın 10 kattan fazla olduğu üç 

peptid tespit edilmiştir. D-LAK-120-AP13, D-LAK-120-HP13 ve D-LAK-160-HP13 

peptidlerinin IC50 (SYBR Green I - SYBR Green II) ve HC50 değerlerinin farkları 

sırasıyla 27.05 - 30.03, 19.23 - 27.64 ve 16.91 - 46.95 olarak belirlenmiştir. İki değer 

arasındaki bu yüksek farklılıktan ötürü, bu üç peptidin eritrosit membranını başarıyla 

geçerek parazit üzerinde doğrudan etki yapabildiği sonucuna varılmıştır. Öte yandan 

D-LAK-120-P13, D-LAK-120-A, D-LAK-120-H ve D-LAK-80-HP13 peptidlerinin 

IC50 ve HC50 değerlerinin arasındaki farkın (istatistiksel açıdan anlamlı olmasına 

rağmen) 10 kattan az olması ve bu iki değerin nispeten birbirine yakın olmasından 

ötürü, bu dört peptidin hemolitik olduğu ve enfekte eritrosit membranını lizise 

uğratarak P. falciparum üzerine etki yaptığı sonucuna varılmıştır.  

AMP’lerin biyolojik membranlarda kazandığı α-heliks konformasyonu, etki 

mekanizmasında temel belirleyici olarak kabul edildiği için, çalışma grupları α-

helikal peptidlerin membranlara yaptığı litik aktivitenin altında yatan nedenleri 

değerlendirmiştir. Huang ve diğ. (38) ile Dathe ve diğ. (127), toplam hidrofobisite, 

hidrofobik moment ve helisitenin artırılmasının; ayrıca peptidin toplam yükünün ve 

heliks açısının azaltılmasının α-helikal bir peptidin hemolitik özelliğini artırdığını 

belirtmişlerdir. Bu çalışmada en hidrofobik olan D-LAK-120-P13 peptidinin (H: 

0.87) SYBR Green I ve II IC50 değerleri sırasıyla 2.58 ± 0.59 ve 2.18 ± 0.41; HC50 

değeri ise 9.84 ± 5.23 olarak belirlenmiştir. IC50 ve HC50 değerlerinin birbirine yakın 

oluşu, bu peptidin hemolitik olduğunu göstermiştir. Bir peptidin hidrofobik oluşu 

daha ziyade eritrosit membranı gibi nötral yüke sahip yapılar ile olan ilişkisini 

belirlemektedir. Ancak bakteri membranı gibi anyonik yapılar ile olan etkileşim 

elektrostatik bağlar ile gerçekleştiği için litik özelliği daha ziyade peptidin yükü 

belirlemektedir (127).  
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AMP’lerin membran litik aktivitelerinin azaltılmasını hedefleyen bazı 

araştırma grupları, tasarlanan peptid dizilerine prolin veya glisin gibi amino asit 

rezidularını ekleyerek, hücre membranında kazanılan heliks oluşumunu önlemeyi 

hedeflemiştir (127). Çalışmamızda, test edilecek peptidlerin prolin içeren türevleri de 

hazırlanarak, bunların temel diziler ile olan farkı araştırılmıştır. Çalışmada D-LAK-

120-AP13, D-LAK-120-HP13 ve D-LAK-160-HP13 peptidlerinin IC50 ve HC50 

değerleri arasında saptanan yüksek farklılık, bu peptidlerin hemolitik olmadığını; 

etkilerini eritrosit membranından geçerek doğrudan P. falciparum üzerinde yaptığını 

göstermiştir. Bu üç peptidin ortak özelliği, yapılarına prolin amino asidinin eklenmiş 

olmasıdır. Daha önce yapılmış çalışmalarda elde edilen bulgular ile uyumlu olarak, 

prolin amino asidi peptidin biraraya gelmesini (self-association) engelleyerek heliks 

yapısını bozmuş, sonuçta da membrana olan litik etkiyi engellemiştir (137, 138). D-

LAK-120-A ve bunun prolin eklenmiş türevi karşılaştırıldığında, D-LAK-120-AP13 

peptidinin IC50 ve HC50 değerleri arasındaki farkın yaklaşık 30 kata yükseldiği 

görülmektedir.  

Çalışmada test edilen diğer peptid grubu ise, çeşitli pozisyonlarına histidin 

rezidusu eklenerek hidrofobisitesi azaltılmış (H: -1.07) ve bu şekilde hemolitik 

özelliğinin azaltılması hedeflenmiş D-LAK-120-H serisidir. D-LAK-120-H serisinin 

türevlerinden D-LAK-120-HP13 ve D-LAK-160-HP13 peptidlerinin SYBR Green I 

ve II IC50 ve HC50 değerleri arasındaki fark sırasıyla 19.23 - 27.64 ve 16.91 - 46.95 

olarak saptanmıştır. Bu sonuçlar D-LAK-120-H peptidinin IC50 ve HC50 değerleri 

arasındaki 2-3 kat olan farklılıktan çok daha büyük değerler olup, prolin amino 

asidinin heliks bozucu etkisini göstermiştir. Ancak, aynı serinin bir diğer türevi olan 

D-LAK-80-HP13 peptidinin IC50 ve HC50 değerlerinin birbirine yakın oluşu, bu 

peptidin hemolitik olduğunu göstermiştir. Daha önceki çalışmalarda, heliksi 

oluşturan açının azaltılmasının hemolitik aktiviteyi artırdığı gösterilmiştir (127). D-

LAK-80-HP13 peptidi prolin amino asidi içermesine rağmen, heliks açısının küçük 

(80o) olması nedeniyle eritrosit membranında litik aktivite göstermiştir. Test edilen 

peptidler arasında IC50 ve HC50 değerleri arasındaki en büyük farkın D-LAK-160-

HP13 peptidinde saptanmış olmasının nedeni de, 160o’lik en büyük α-heliks açısının 

bu peptide ait olmasıdır. Büyük heliks açısı, bu peptidin membrana litik aktivite 

yapmasını engellemiştir.     
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AMP’lerin etki mekanizmalarının araştırıldığı çalışmalarda önceleri bu 

moleküllerin sadece membrana yaptığı etkiler üzerinde durulmuştur. Ancak daha 

sonraları, bu peptidlerin membrandan geçerek yaşamsal aktiviteleri inhibe 

edebildiğine dair görüşler öne sürülmüştür. Peptidlerin hücre içi etkileri arasında 

nükleik asit ve proteinlere ek olarak, hücre duvarının sentezini ve birtakım enzimatik 

aktiviteleri inhibe edebildiği gösterilmiştir (20, 38). Çalışmamızda hemolitik 

olmayan peptidlerin bu tür hücre içi mekanizmalardan birini veya birkaçını 

kullanarak P. falciparum’u öldürdüğü sonucuna varılabilir. Burada önemli olan 

nokta, hemolitik olmayan bu peptidlerin eritrosit membranından nasıl geçip 

doğrudan parazit üzerine etki yapabildiğidir. Leontiadou ve diğ. (139), yaptıkları 

çalışmada, membran yüzeyinde dizilim gösteren peptidlerin lipidler ile benzer 

oranlarda bulunduğu zaman, fosofolipid tabakasında lipid açil zincirlerinin 

bütünlüğünün bozulmasına neden olduğunu göstermiştir. Araştırmacılar, bir kısm 

peptidin por lümeninde yerleşim göstererek düzensiz toroidal porların oluşmasına 

neden olurken, diğer peptidlerin membran yüzeyine paralel dizilim göstermeye 

devam ettiğini belirtmişlerdir. Çalışmada ayrıca, lipidler ile benzer oranlarda 

bulunduğu zaman peptidlerin membranda büyük porlar oluşturduğu ve peptidlerin bu 

sayede hücre içine girebildiği gösterilmiştir. Ancak, bu işlem sonucunda membranın 

bütünlüğünün bozulmadığı belirtilmiştir. Peptidler ile temas halinde olan lipid açil 

zincirlerindeki düzensizliğin artarken, membran çift tabakasını oluşturan diğer 

lipidlerin etkilenmediği saptanmıştır. Mason ve diğ. (135), plörosidin ve diğer 

sentetik katyonik helikal peptidlerin membranın anyonik bölümünde lipid açil 

zincirlerinde önemli azalmalara neden olurken, diğer bölümlere bir etkisi olmadığını 

göstermişlerdir. Araştırmacılar, bu bulguların peptidlerin temas halinde olduğu 

lipidlere güçlü etki yaparken, membrandaki diğer lipidlere bir etkisi olmadığına 

işaret ettiğini belirtmişlerdir. Mason ve diğ. (136), peptid/lipid oranını inceledikleri 

bir başka çalışmalarında, test ettikleri katyonik amfipatik peptidlerin sadece 

Minimum İnhibitör Konsantrasyon (MİK) değerlerinin üzerinde uygulandığı zaman 

litik etkiden ötürü bakterilerin hücre içeriğinin porlar aracılığı ile dışarıya salındığını 

göstermişlerdir. Araştırmacılar, MİK seviyelerine yakın olan daha düşük 

konsantrasyonlarda uygulanan peptidlerin etki mekanizmasının tek başına por 

oluşumu ile değil, aynı zamanda hücre içi yaşamsal fonksiyonları etkileyen diğer 
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antibakteriyel mekanizmalar ile ilgili olabileceğini belirtmiştir. Uygulanan ilaç 

konsantrasyonu arttıkça litik etkinin orantılı olarak artması, çalışmamızda da 

gözlemlenmiştir. Antimikrobiyal duyarlılık testleri sonucunda, SYBR Green I ve II 

floresan bulgularının analiz edildiği grafiklerde, yüksek peptid konsantrasyonlarında 

%RFU seviyelerinin sıfırın altında değerlere indiği görülmüştür. Grafikler 

hazırlanırken, ilaçlar uygulanmadan hemen önceki yüzük formlarının ilk nükleik asit 

miktarları ekarte edilmiş ve  döngü sonundaki nükleik asit içeriğini gösteren floresan 

seviyelerinin başlangıç floresan miktarına olan farkının analizi yapılmıştır. Bu 

durumda, yüksek konsantrasyonlarda görülen negatif değerler, peptidlerin bu 

konsantrasyonlardaki hemolitik aktivitelerinden ötürü, başlangıç materyalinden bile 

az parazitin ortamda kaldığını göstermiştir. Bu bulgular, Mason ve diğ. (136)’nin 

bulguları ile uyumludur. Bir AMP yüksek konsantrasyonda uygulandığı zaman, 

peptidin membrandaki lipidlere olan oranının yükselmesine bağlı olarak, litik aktivite 

göstermektedir. Ancak bir peptidin hemolitik aktivitesi salt bu gözleme dayanarak 

belirlenememektedir. Gerçek hemolitik aktivite, bir peptidin sublitik 

konsantrasyonlardaki aktivitesine göre belirlenmektedir. Çalışmamızda hemoliz 

deneyleri sonrasında IC50 ve HC50 değerleri karşılaştırılarak, test edilen peptidlerin 

eritrosit membranına olan litik aktiviteleri belirlenmiştir.    

Çeşitli katyonik helikal peptidlerin P. falciparum’a olan etkinliğinin 

araştırıldığı birtakım çalışmalarda, bu moleküllerin en az potent olanlarının aktif 

konsantrasyonda hemolitik olan peptidler olduğu belirtilmiştir. Bu çalışmalarda 

ayrıca, parazit ile enfekte eritrositlerin enfekte olmayanlara göre lizise daha duyarlı 

olduğu görülmüştür (136, 140-142). Bunun nedeni, Plasmodium ile enfekte olduktan 

sonra eritrosit membranlarında normal şartlar altında yüksek seviyede bulunan 

kolesterol miktarının azalmasıdır (143). Öte yandan, daha potent olan peptidlerin 

hemoliz için gerekenden daha düşük konsantrasyonlarda aktif olduğu ve bu tür 

peptidlerin enfekte eritrosit içindeki parazit membranında yerleşim gösterdiği 

saptanmıştır (136, 140-142, 144). Mason ve diğ. (136), çalışmalarında test ettikleri 

peptidlerin sublitik konsantrasyonlarda enfekte eritrositlere girerek, paraziti 

öldürebildiğini belirtmişlerdir. Araştırmacılar, peptidlerin membranı geçerek hücre 

içinde etki yapabilmesinin, Plasmodium ve enfekte eritrosit membranlarının 

içerikleri arasındaki farkın sonucu olabileceğini belirtmişlerdir. Örneğin Plasmodium 
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plazma membranının çok düşük oranda kolesterol içermesi en önemli farklardan 

biridir (143). Bu durum, parazitleri peptidlere karşı duyarlı hale getirmektedir. 

Plasmodium ile enfekte olduktan sonra eritrosit plazma membranının dış yüzeyinde 

fosfatidilserinin eksprese olması, membranın düzensiz bir yapı kazanarak 

akışkanlığının artması, fosfolipidlerdeki doymamış lipid açil zincirlerinin oranının 

artması ve kolesterol içeriğinin azalması eritrositleri AMP’lere karşı daha duyarlı 

hale getirmektedir (136, 140, 145-149). Enfekte olmayan eritrosit membranları buna 

karşın asimetrik yapıyı korumakta ve fosfatidilserin dış yüzeyde bulunmamaktadır 

(136, 145). Eritrosit Plasmodium ile enfekte olduktan sonra membran 

permeabilitesinin artması nedeniyle AMP’lere karşı daha duyarlı hale gelmektedir. 

Peptid hemolitik değil ise eritrosit membranından parazitofor vakuole ulaşmaktadır. 

Konak eritrositin sitosolü ile Plasmodium membranı arasında madde alışverişinin 

yapılmasını sağlayan parazitofor vakuole gelen peptid, son bariyer olan Plasmodium 

membranına ulaşmaktadır. Sonuç olarak peptid, ya parazitin plazma membranının 

bütünlüğünü bozarak parazitin içindeki potasyumun tükenmesine neden olmakta ya 

da nükleik asit inhibisyonu gibi yaşamsal faaliyetleri inhibe etmektedir. Her iki 

durum da parazitin ölmesine neden olmaktadır (20, 144, 150). Bu mekanizmalar, 

çalışmada saptanan hemolitik olmayan D-LAK-120-AP13, D-LAK-120-HP13 ve D-

LAK-160-HP13 peptidlerinin eritrosit membranından geçerek P. falciparum’a nasıl 

etki yapmış olduğunu açıklamaktadır.  

Test edilen peptidlerin litik aktivitelerinin değerlendirilmesinin ardından, P. 

falciparum’a karşı olan etkilerinin yaşam döngüsünün hangi evresinde 

gerçekleştiğinin belirlenmesi için, zamana bağlı etki deneyleri yapılmıştır. Yedi 

peptid IC50 değerinde olacak şekilde P. falciparum kültürüne uygulanmıştır. 

Onikinci, 18., 33., 41. ve 57. saat olmak üzere belirlenmiş beş farklı zaman 

noktasında bir mikroplağın inkübasyonuna son verilmiştir. Her aşamada hazırlanan 

Giemsa boyalı preparatlarda parazitemi belirlenerek, sonraki aşamada yapılan SYBR 

Green ölçümünde elde edilen floresan verileri ile karşılaştırılmıştır.  

Test edilen bütün peptidlere dair mikroskopi bulguları, bu peptidlerin P. 

falciparum yaşam döngüsünde ilk 12 saat içinde genç yüzük formlarına etki yaptığını 

göstermiştir. SYBR Green floresan verilerinin analizi sonrası, peptidlerin ilk 12 

saatte parazite yaptığı etkinin, bu saatte floresan seviyelerindeki azalma ile 
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sonuçlandığı görülmüştür. SYBR Green floresan sonuçları mikroskopi bulguları ile 

uyum göstermiştir. İlk 12 saat içinde parazitemideki azalmaya bağlı oluşan SYBR 

Green I ve SYBR Green II floresan seviyelerindeki düşüş, bütün peptidler için 

saptanmıştır. Ayrıca, üreme kontrolünün SYBR Green floresan seviyeleri ile peptid 

uygulanan parazitlerin 12. saatteki floresan seviyeleri arasındaki fark D-LAK-120-

P13 SYBR Green I floresan bulguları haricinde istatistiksel açıdan anlamlı olarak 

bulunmuştur (p<0.05).  

Konvansiyonel antimikrobiyal ajanlar ile karşılaştırıldığı zaman, geniş 

spektrumlu aktivite ve direnç gelişme ihtimalinin düşük olmasının yanı sıra, α-

helikal peptidlerin mikroorganizmaları hızlı bir şekilde öldürebilmesinin önemli bir 

avantaj olduğu belirtilmiştir (38). Çalışmamızda test edilen peptidlerin P. 

falciparum’a olan etkisinin yaşam döngüsünün ilk 12 saat içerisinde gerçekleşmesi, 

büyük bir ihtimalle α-helikal peptidlerin hızlı antimikrobiyal etkilerinin bir 

sonucudur. Hemolitik olan peptidler eritrosit membranındaki litik aktiviteleri 

sonucunda, diğer peptidler ise doğrudan etkileri sayesinde, P. falciparum’a karşı hızlı 

sidal etki göstermişlerdir.  

Parazitlerin sayısının ilk 12 saat içinde azalması, daha sonraki bütün zaman 

noktalarında SYBR Green II floresan seviyelerinin azalması ile sonuçlanmıştır. D-

LAK-120-HP13 peptidinin uygulandığı parazitlerden 41. saatte elde edilen floresan 

verileri haricinde, test edilen bütün AMP’lerde ve bütün zaman noktalarında, üreme 

kontrolünden ve peptid verilen parazitlerden elde edilen SYBR Green II floresan 

seviyeleri arasındaki farkın istatatistiksel açıdan anlamlı olduğu görülmüştür 

(p<0.05). D-LAK-120-P13 haricinde diğer altı peptid için elde edilen SYBR Green I 

floresan seviyelerinin 12. saatte üreme kontrolü ile olan farkı istatistiksel açıdan 

anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Ayrıca D-LAK-120-H peptidi bütün zaman 

noktalarında, D-LAK-120-HP13 ve D-LAK-160-HP13 peptidleri 41. saat haricinde 

diğer dört zaman noktasında üreme kontrolüne göre SYBR Green I floresan 

seviyelerinde anlamlı bir azalmaya neden olmuştur (p<0.05). Buna rağmen, SYBR 

Green I ve SYBR Green II ölçümü sonucunda, üreme kontrolünden ve peptidlerin 

uygulandığı parazitlerden elde edilen floresan seviyeleri arasındaki farkın SYBR 

Green II yöntemi ile daha iyi saptandığı görülmüştür. SYBR Green II yönteminde 

12. saatteki azalma sonrası diğer zaman noktalarında da düşük floresan seviyeleri 
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elde edilmiştir. Ancak, SYBR Green I yöntemi uygulandığı zaman, peptidlerin 

verildiği parazitlerden elde edilen floresanın döngü ilerledikçe arttığı, 41. saatte 

üreme kontrolü ile benzer (D-LAK-120-A ve D-LAK-120-HP13) hatta üreme 

kontrolünden daha yüksek (D-LAK-120-P13, D-LAK-120-AP13, D-LAK-80-HP13 

ve D-LAK-160-HP13) seviyelere ulaştığı görülmüştür. D-LAK-160-HP13 peptidinde 

41. saatte görülen bu fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Floresan 

seviyelerindeki bu artış, yaşam döngüsünün bu safhasında yoğun şizogoniye bağlı 

DNA miktarlarındaki artıştan ötürü meydana gelmiş olabilir. SYBR Green II 

yöntemi peptidlerin uygulanması sonucu parazitemideki azalmayı ve üreme kontrolü 

ile olan farkı bütün zaman noktalarında daha iyi gösterdiği için, bu yöntemin 

AMP’lerin P. falciparum’da zamana bağlı etkisinin araştırılmasında daha uygun bir 

sistem olduğu sonucuna varılmıştır.  

Yeni sıtma ilaçlarının etkinliğinin değerlendirildiği araştırmalar 

incelendiğinde, bu bileşiklerin hücredeki hedefi ve etki mekanizmasının da 

belirlenmesini olanaklı kılan testlerin son zamanlarda  büyük ilgi uyandırdığı 

görülmektedir (128). DNA ölçüm teknikleri eritosit kültüründeki Plasmodium 

üremesine dair kantitatif sonuçlar verebilmesine rağmen, bu sonuçlar parazit 

populasyonundan alınan ortalama cevabı yansıtmakta ve ilacın etkinliğini morfolojik 

seviyede belirleyememektedir. Morfolojik analiz, ilacın etkili olduğu parazit evresine 

dair bilgi verebilmekte ve bu şekilde ilacın etki mekanizması ile ilgili fikir sahibi 

olunmasını sağlamaktadır (151). DNA ölçümlerinin morfolojik analiz konusunda 

kısıtlamalar getirmesi, Plasmodium RNA’sının ölçülmesini olanaklı kılan sistemlerin 

gündeme gelmesine neden olmuştur. DNA’dan farklı olarak RNA seviyelerinin 

analiz edilmesi ile parazitin hangi evrede olduğunun saptanabileceği düşünülmüştür 

(151). Yapılan çalışmalarda, P. falciparum yüzük formlarının çok az miktarda DNA 

ve RNA içerdiği, 18. saatten sonra trofozoitlerin gelişmesi ile RNA sentezinin artış 

göstererek protein sentezine yardımcı olduğu, DNA sentezinin ise şizontların 

oluştuğu dönemden hemen önce tepe noktasına ulaştığı belirtilmiştir (152-154). 

DNA sentezinin özellikle şizont oluşumundan önce belirgin artış göstermesine 

rağmen, RNA sentezinin trofozoit döneminden itibaren daha dengeli artış göstermesi, 

Plasmodium ilaç duyarlılık çalışmalarında RNA seviyelerinin ölçülerek, test edilen 

moleküllerin hangi evrede etkin olduğununun araştırılmasını sağlamıştır (151, 154).  
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Çalışmamızda SYBR Green boyalarının nükleik asitlere olan affinitesinin 

gösterilmesi için P. falciparum’dan izole edilen DNA ve RNA SYBR Green 

tamponu ile inkübe edilerek, floresan ölçümü yapılmıştır. Elde edilen floresan 

verileri sonucunda, DNA’da SYBR Green I’in (187056,5 RFU) SYBR Green II’ye 

(133918 RFU) göre; RNA’da ise SYBR Green II’nin (93806,5 RFU) SYBR Green 

I’e (66174,5 RFU) göre daha yüksek floresan verdiği sonucuna varılmıştır. 

Karşılaştırılan verilerin sayıca az oluşundan ötürü floresan seviyeleri arasındaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamasına rağmen (p>0.05), nükleik asit floresan 

testi sonucunda, SYBR Green I’in DNA’ya; SYBR Green II’nin ise RNA’ya 

öncelikli olarak bağlandığı gösterilmiştir (101, 108). 

SYBR Green I ve II’nin P. falciparum yaşam döngüsü süresince değişen 

nükleik asit paternlerini nasıl yansıttığının araştırılması için, yaşam döngüsünün 

başından itibaren beş farklı zaman noktasında senkronize kültürden örnekler 

alınarak, floresan verileri analiz edilmiştir. Çalışmada, P. falciparum’un yaşam 

döngüsünde özellikle yoğun şizogoni ile birlikte DNA miktarında artış görüldüğü 

için, başlangıçta 91640 RFU olan SYBR Green I’in, şizontların hakim olduğu 33. 

saatte belirgin bir artış göstererek 144463,3 RFU’ya; şizontların rüptüre olması 

sonucu sayıca artan yeni yüzüklerin parazitemiyi yükseltmesine bağlı olarak da 41. 

saatte 189136 RFU’ya ulaştığı görülmüştür. Öte yandan, beş zaman noktasındaki 

SYBR Green II floresan seviyelerinin SYBR Green I’e göre daha az ve dengeli 

arttığı görülmüştür. Başlangıçta 48307 RFU olan SYBR Green II trofozoitlerin 

hakim olduğu 18. saatte 58310 RFU’ya ulaşmış; yoğun şizogoninin görüldüğü 33. 

saatte 60904,33 RFU; 41. saatte ise 60897,33 RFU seviyelerinde olmuştur. Bu 

bulgular, DNA sentezinin özellikle şizont oluşumundan önce belirgin artış 

göstermesine rağmen, RNA sentezinin trofozoit döneminden itibaren daha dengeli 

artışa sahip olduğunu öne süren çalışmaların sonuçları ile uyum göstermiştir (152-

154). Çalışmamızda ayrıca, parazitin yaşam döngüsü süresince SYBR Green I ve 

SYBR Green II floresan seviyelerinde görülen artışın, bütün zaman noktaları için 

istatistiksel açıdan anlamlı olduğu sonucuna varılmıştır (p<0.05). İki ölçüm sonunda 

elde edilen floresan verileri birbiri ile karşılaştırıldığında ise, bütün zaman 

noktalarında SYBR Green I’in floresan seviyelerinin SYBR Green II’den daha 
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yüksek olduğu ve bu farkın 0., 12. ve 41. saatler için istatistiksel açıdan anlamlı 

olduğu sonucuna varılmıştır (p<0.05).  

DNA ve RNA miktarının yaşam döngüsü süresince artışına bağlı olarak 

FLUOstar Omega cihazından elde edilen SYBR Green floresan seviyelerindeki 

artışın morfolojik analiz ile doğrulanması için P. falciparum floresan mikroskobunda 

incelenmiştir.  SYBR Green floresan mikroskopi görüntüleri sonucunda, FLUOstar 

Omega cihazından elde edilen floresan sinyallerinin parazite özgül olduğu 

doğrulanmıştır. SYBR Green I ve II 100X konsantrasyonda birlikte uygulandığı 

zaman yüzük ve trofozoit formları daha parlak floresan vermiştir. Ancak, şizontlar en 

yüksek DNA içeriğine sahip formlar olduğu için, 100X konsantrasyonda SYBR 

Green I ile boyandığı zaman en parlak floresanı vermiş ve nükleuslar daha belirgin 

olarak boyanmıştır. SYBR Green I ile boyanan parazitlerin SYBR Green II ile 

boyananlara göre daha parlak floresan vermesi, senkronize P. falciparum 

kültüründen SYBR Green I ile neden daha yüksek floresan seviyelerinin elde 

edildiğini açıklamaktadır. SYBR Green II’nin 100X konsantrasyonu ile boyanan 

parazitlerin yüzük formundan itibaren trofozoit ve şizont formlarında gittikçe artan 

parlaklıkta floresan verdiği gözlemlenmiştir. Ayrıca parazite daha başarılı şekilde 

diffüze olduğu için SYBR Green II tek başına veya SYBR Green I ile birlikte 

uygulandığı zaman morfolojik yapının bütün olarak daha iyi gözlemlenmesini 

sağlamıştır. Bu bulgular, P. falciparum’un yaşam döngüsü süresince, şizont formuna 

olgunlaştıkça SYBR Green II floresan seviyelerinin SYBR Green I’e göre daha az ve 

dengeli bir artışa sahip olduğunu gösteren FLUOstar Omega cihazından elde edilen 

floresan sonuçlarını doğrulamıştır. Cervantes ve diğ. (151), DNA ve RNA’ya özgül 

boyalar kullandığı çalışmalarında, RNA boyalarının parazit içerisine diffüze olarak, 

bütün eritrositik safhalarda parazit morfolojisinin incelenebilmesini sağladığını 

belirtmişlerdir. Araştırmacılar, kullandıkları RNA boyalarının DNA boyası olan 4’-

6-diamidino-2-fenilindole (DAPI) göre parazit membranlarından daha başarılı 

şekilde geçerek, parazitin fenotipik analizini belirgin ölçüde kolaylaştırdığını 

belirtmiştir. Bu bulgular, RNA’ya öncelikli olarak bağlanan boyaların P. 

falciparum’un RNA miktarı, transkripsiyonel aktivitesi ve parazitin bulunduğu 

evreye dair önemli bilgiler verebileceğini göstermektedir. Özellikle son yıllarda, 

ilaçların hücre içindeki etki mekanizmasını araştıran görüntüleme sistemlerinin sıtma 
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parazitine uyarlanmasının, antimalaryal duyarlılık çalışmalarında önemli bir aşama 

kaydedilmesini sağlayacağı düşünülmektedir (151). 

Yapılan çalışmalar ile P. falciparum’un morfolojik analizinde RNA 

seviyelerinin belirlenmesinin önemi anlaşıldıktan sonra, birtakım çalışma grupları, 

RNA boyaları kullanarak antimalaryal ilaçların P. falciparum yaşam döngüsünün 

hangi aşamasında etki yaptığını araştırmıştır. Grimberg ve diğ. (154), DNA için 

Hoechst 33342 (HO); RNA için ise Tiazol turuncusu (TO) kullanarak, bilinen 

antimalaryallerin haricinde, bazı yeni bileşiklerin aktif olduğu evreyi araştırmışlardır. 

Araştırmacılar akım sitometre yöntemi ile bu iki boyanın seviyelerini inceleyerek, 

test edilen bileşiklerin yüzük, trofozoit ve şizont evresindeki IC50 değerlerini 

belirlemişlerdir. Klorokin, meflokin ve artemisin ilaçlarının yüzük formuna kıyasla 

trofozoit formuna yaklaşık iki kat; şizont formlarına ise yaklaşık iki-üç kat daha fazla 

aktif olduğunu gören araştırmacılar, test edilen beş adet yeni molekül arasında potent 

aktivite gösteren üç bileşiğin ise P. falciparum yüzük formuna karşı daha fazla etkili 

olduğunu belirtmişlerdir. Benzer bir çalışmada Cervantes ve diğ. (151), RNA ve 

DNA boyaları kullanarak klorokin ve artemisin ilaçlarının etkinliğini araştırmışlardır. 

Çalışmada, konfokal mikroskobunda yapılan inceleme sonrası RNA boyaları ile elde 

edilen IC50 değerlerinin, SYBR Green I ölçümü sonucu belirlenen IC50 değerleri ile 

benzer olduğu görülmüştür. Araştırmacılar ayrıca, klorokin duyarlı ve dirençli 

suşlara klorokin uyguladıktan sonra RNA boyasından elde edilen görüntüler ile 

Giemsa sonuçlarını karşılaştırmışlardır. Araştırmacılar bulguların uyumlu olmasına 

ek olarak, ilaç konsantrasyonu arttıkça RNA sinyal yoğunluğunun azaldığı sonucuna 

varmışlardır. Çalışmada RNA boyaları ile yapılan testlerin antimalaryal bileşiklerin 

etki mekanizmalarının saptanması konusunda yeterince duyarlı ve tekrarlanabilir 

sonuçlar verebileceği belirtilmiştir. Cervantes ve diğ. (155), yakın zamanda 

yayımlanan bir diğer çalışmalarında ise, konfokal mikroskobunda canlı hücre 

görüntüleme sistemini kullanarak, doğal deniz ürünlerinin P. falciparum’a karşı olan 

fenotipik etkilerini araştırmışlardır. Çalışmada SYBR Green I yöntemi sonucunda 

parazit üremesini düşük konsantrasyonlarda inhibe ettiği belirlenen özütler daha 

sonra parazitler ile in vitro olarak inkübe edilmiştir. Parazitler RNA boyası ile 

boyanarak belirli zaman noktalarında konfokal mikroskopta incelenmiş ve 

morfolojileri değerlendirilmiştir. Üreme kontrolü olan parazitlerde yüksek seviyede 
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RNA’ya bağlı olarak aktif transkripsiyon meydana geldiği için güçlü bir floresan 

sinyalinin saptandığı çalışmada, doğal özütler ile muamele edilen parazitlerde 

döngünün farklı evrelerinde inhibisyon görülmüştür. Giemsa preparatları ile 

karşılaştırmalı olarak yapılan morfolojik incelemede, bir özütün P. falciparum’u geç 

(büyük) yüzük ve erken trofozoit evresinde inhibe ederken, diğerinin vakuolde 

büyümeye neden olduğu, iki özütün ise yaşam döngüsündeki ilerlemeyi inhibe ettiği 

sonucuna varılmıştır. Araştırmacılar, test edilen özütlerin parazitin hangi evresinde 

etkin olduğunun değerlendirilmesini olanaklı kılan bu sistemin yeni antimalaryallerin 

geliştirilmesine katkıda bulunacağını belirtmişlerdir.  

Bazı sentetik peptidlerin P. falciparum’a karşı etkinliğinin araştırıldığı 

çalışmamızda in vitro yöntem olarak kullanılan SYBR Green I ve SYBR Green II 

floresan sisteminden umut vaat eden sonuçlar elde edilmiştir. Peptidlerin IC50 

değerleri iki ölçüm arasında benzerlik göstermiş olmasına rağmen, zamana bağlı 

etkinliğin değerlendirilmesi için SYBR Green II’nin daha uygun bir yöntem olduğu 

görülmüştür. SYBR Green II öncelikli olarak RNA’ya bağlandığı için, RNA’nın P. 

falciparum yaşam döngüsü süresince dengeli bir artış göstermesi bu boyayı 

morfolojik analizlerde ve zamana bağlı etki deneylerinde daha başarılı kılmıştır. Bu 

çalışmada elde edilen bulgular, SYBR Green I ve II yönteminin P. falciparum’a karşı 

test edilecek yeni moleküllerin in vitro etkinliğinin belirlenmesi için kullanılabilecek 

güvenilir, hızlı ve basit bir yöntem olduğunu göstermiştir. Günümüzde sıtma 

tedavisinde umut vaat eden ilaçlara karşı direnç saptanması nedeniyle çeşitli 

araştırma grupları alternatif bileşiklerin antimalaryal potansiyelini değerlendirmeye 

devam etmektedir. Zaman ilerledikçe, test edilen parazit populasyonun ilaca karşı 

olan genel cevabından ziyade, yaşam döngüsündeki farklı evrelerin duyarlılık 

paternleri araştırma gruplarının ilgi odağı olmaya başlamıştır. Kombine tadevilerde 

sıtma parazitlerinin yaşam döngüsündeki farklı evrelerin hedeflenmesi ile ilaç 

direncinin önlenebileceği düşünülmektedir. Bizim çalışmamızdaki bulgular, test 

edilen sentetik peptidlerin P. falciparum’u ilk 12 saat içerisinde kontrol altına 

alabildiğini göstermiştir. Bu nedenden ötürü, özellikle son yıllarda dirençli 

mikroorganizmalara karşı alternatif olabileceği düşünülen antimikrobiyal peptidlerin 

hızlı sidal etkileri çalışmamızda da gösterilmiştir. İleriki çalışmalar ile de, sıtma 

parazitinin yaşam döngüsünün farklı evrelerine karşı etki yapabilecek yeni bileşikler 
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ve bu etkiyi in vitro ortamda başarılı şekilde gösterebilecek sistemlerin geliştirilmesi, 

önemli bir halk sağlığı sorunu olan sıtma hastalığının kontrol altına alınmasına 

katkıda bulunacaktır.     
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6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

1. Bu çalışmada katyonik amfipatik α-helikal yedi adet peptidin P. 

falciparum’a karşı olan in vitro etkinliği SYBR Green I ve SYBR Green II yöntemi 

ile araştırılmıştır. Antimikrobiyal duyarlılık testlerinde elde edilen SYBR Green IC50 

değerleri, bu peptidlerin P. falciparum’a karşı etki yapabildiklerini göstermiştir. 

SYBR Green I ve SYBR Green II yöntemleri sonucunda, bir peptid haricinde genel 

olarak birbirine benzer IC50 değerleri elde edildiği için, bu iki yöntemin potent 

peptidleri saptayabildiği ve antimikrobiyal duyarlılık çalışmalarında kullanılabileceği 

sonucuna varılmıştır.  

2. AMP’ler eritrosit membranını lizise uğratabildiği için, antimikrobiyal 

duyarlılık testleri sonrasında hemoliz deneyleri yapılarak, test edilen sentetik 

peptidlerin litik aktivitesi sonucunda veya eritrosit membranını geçerek doğrudan 

parazit üzerine etki yapıp yapmadığı araştırılmıştır. Eritosit lizis deneylerinde elde 

edilen HC50 değerleri IC50 değerleri ile karşılaştırılmış ve bu iki değer arasındaki 

farkın 10 kattan fazla olduğu üç peptid tespit edilmiştir. D-LAK-120-AP13, D-LAK-

120-HP13 ve D-LAK-160-HP13 peptidlerinin IC50 ve HC50 değerleri arasındaki 

yüksek farklılıktan ötürü, bu üç peptidin eritrosit membranını başarıyla geçerek 

parazit üzerinde doğrudan etki yapabildiği sonucuna varılmıştır. Ancak D-LAK-120-

P13, D-LAK-120-A, D-LAK-120-H ve D-LAK-80-HP13 peptidlerinin IC50 ve HC50 

değerlerinin nispeten birbirine yakın olmasından ötürü, bu dört peptidin hemolitik 

olduğu ve enfekte eritrosit membranını lizise uğratarak P. falciparum’a karşı etki 

yaptığı sonucuna varılmıştır.  

3. Test edilen peptidlerin yapı ve aktiviteleri arasında ilişki kurularak, 

hemolitik etkilerini belirleyen nedenler araştırılmıştır. Bir α-helikal peptidin toplam 

hidrofobisite, helisite ve hidrofobik momentinin artırılması; ayrıca toplam yükünün 

ve heliks açısının azaltılması hemolitik özelliği artırmaktadır. Çalışmada elde edilen 

bulgular, AMP’lerin yapı ve hemolitik aktivitelerine ilişkin öne sürülen görüşler ile 

uyumludur. Örneğin, çalışmada en hidrofobik olan D-LAK-120-P13 peptidinin IC50 

ve HC50 değerlerinin birbirine yakın oluşu, bu peptidin hemolitik olduğunu 

göstermiştir. Öte yandan, peptid dizilerine eklenen prolin amino asidinin hücre 

membranında kazanılan heliks oluşumu ve hemolitik aktiviteye olan etkisinin 
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değerlendirilmesi için bu çalışmada, peptidlerin prolin içeren türevlerinin temel 

diziler ile olan farkı da araştırılmıştır. Çalışmada hemolitik olmayan üç peptidin 

ortak özelliği, yapılarına prolin amino asidinin eklenmiş olmasıdır. Prolin amino 

asidi peptidin biraraya gelmesini engelleyerek heliks yapısını bozmuş, sonuçta da 

membrana olan litik etkiyi engellemiştir. Ancak, prolin amino asidini içeren D-LAK-

80-HP13 peptidinin IC50 ve HC50 değerlerinin birbirine yakın oluşu, bu peptidin 

hemolitik olduğunu göstermiştir. Heliksi oluşturan açının azaltılması hemolitik 

aktivitenin artmasına neden olduğu için, bu peptidin açısının 80o oluşu, prolin amino 

asidine rağmen, α-heliks yapısının korunması sonucu eritrosit membranında litik 

etkiye neden olmuştur. Buna karşın, IC50 ve HC50 değerleri arasındaki en büyük 

farkın D-LAK-160-HP13 peptidinde saptanmış olmasının nedeni ise, 160o olan en 

büyük α-heliks açısının bu peptide ait olmasıdır. Büyük heliks açısının, bu peptidin 

membrana litik aktivite yapmasını engellediği düşünülmüştür. Hemolitik olmayan 

peptidlerin uygun konsantrasyonlarda eritrosit membranını geçerek, P. falciparum’un 

membranının bütünlüğünü bozarak veya hücre içi yaşamsal fonksiyonları inhibe 

ederek paraziti öldürdüğü düşünülmektedir. Ancak bu mekanizmaların tam olarak 

aydınlatılmamış olması nedeniyle, ileriki çalışmalarda AMP’lerin hücre içi 

etkilerinin daha geniş kapsamlı olarak araştırılması gerekmektedir.  

4. Test edilen peptidlerin P. falciparum’a karşı olan etkilerinin yaşam 

döngüsünün hangi evresinde gerçekleştiğinin belirlenmesi için, zamana bağlı etki 

deneyleri yapılmıştır. Test edilen bütün peptidlere dair mikroskopi ve SYBR Green 

floresan bulguları, bu peptidlerin P. falciparum yaşam döngüsünde ilk 12 saat içinde 

genç yüzük formlarına etki yaptığını göstermiştir. Peptidlerin etkisinin yaşam 

döngüsünün ilk 12 saat içerisinde gerçekleşmesi, büyük bir ihtimalle α-helikal 

peptidlerin hızlı antimikrobiyal etkilerinin bir sonucudur. Bu şekilde, özellikle son 

yıllarda dirençli mikroorganizmalara karşı alternatif olabileceği düşünülen 

antimikrobiyal peptidlerin hızlı sidal etkileri çalışmamızda da gösterilmiştir. 

5. Bu çalışmada ayrıca, SYBR Green I ve II floresan sisteminin P. 

falciparum ilaç duyarlılık çalışmalarındaki etkinliği de değerlendirilmiştir. Bunun 

için ilk aşamada SYBR Green boyalarının nükleik asitlere olan affinitesi 

araştırılmıştır. Elde edilen floresan verileri sonucunda, SYBR Green I’in DNA’ya; 

SYBR Green II’nin ise RNA’ya öncelikli olarak bağlandığı görülmüştür. Bunun 



 102

ardından, SYBR Green I ve II’nin P. falciparum yaşam döngüsü süresince değişen 

nükleik asit paternlerini nasıl yansıttığı araştırılmıştır. Bulgular, DNA sentezinin 

özellikle şizont oluşumundan önce belirgin olarak artmasına rağmen, RNA 

sentezinin trofozoit döneminden itibaren daha dengeli bir artışa sahip olduğunu 

göstermiştir. DNA ve RNA miktarının yaşam döngüsü süresince artışına bağlı olarak 

FLUOstar Omega cihazından elde edilen SYBR Green floresan seviyelerindeki 

artışın morfolojik analiz ile doğrulanması için P. falciparum floresan mikroskobunda 

incelenmiştir. SYBR Green floresan mikroskopi görüntüleri ile, FLUOstar Omega 

cihazından elde edilen floresan sinyallerinin parazite özgül olduğu doğrulanmıştır. 

Yapılan morfolojik incelemeler sonucunda, SYBR Green II’nin 100X 

konsantrasyonu ile boyanan parazitlerin yüzük formundan itibaren trofozoit ve şizont 

formlarında gittikçe artan parlaklıkta floresan verdiği gözlemlenmiştir. Ayrıca 

parazite daha başarılı şekilde diffüze olduğu için SYBR Green II tek başına veya 

SYBR Green I ile birlikte uygulandığı zaman morfolojik yapının bütün olarak daha 

iyi gözlemlenmesini sağlamıştır. Bu bulgular, P. falciparum’un yaşam döngüsü 

süresince, şizont formuna olgunlaştıkça SYBR Green II floresan seviyelerinin SYBR 

Green I’e göre daha az ve dengeli bir artışa sahip olduğunu gösteren FLUOstar 

Omega cihazından elde edilen floresan sonuçlarını doğrulamıştır. SYBR Green II 

öncelikli olarak RNA’ya bağlandığı için, RNA’nın P. falciparum yaşam döngüsü 

süresince dengeli bir artış göstermesi bu boyayı morfolojik analizlerde ve zamana 

bağlı etki deneylerinde daha başarılı kılmaktadır. Bu çalışmadaki zamana bağlı etki 

deneylerinde, SYBR Green II yöntemi peptidlerin uygulanması sonucu 

parazitemideki azalmayı ve üreme kontrolü ile olan farkı bütün zaman noktalarında 

daha iyi gösterdiği için bu yöntemin AMP’lerin P. falciparum’da zamana bağlı 

etkisinin araştırılmasında daha uygun bir sistem olduğu sonucuna varılmıştır.  

6. Bu çalışmada, test edilen yedi sentetik peptidin hemolitik aktivite sonucu 

veya hücre içi yaşamsal fonksiyonları inhibe eden diğer mekanizmalardan birini veya 

birkaçını kullanarak P. falciparum’a karşı ilk 12 saat içinde hızlı sidal etki yaptığı 

gösterilmiştir. SYBR Green I ve II yönteminin genel olarak uyumlu IC50 

değerlerinden ötürü parazitlerin ilaca olan genel cevabının saptanması amacı ile 

kullanılabileceği, ancak ilacın yaşam döngüsündeki özgül bir safhaya olan etkisinin 

araştırılması için SYBR Green II yönteminin daha uygun bir yöntem olduğu 
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sonucuna varılmıştır. İleriki çalışmalar ile de, sıtma parazitinin yaşam döngüsünün 

farklı evrelerine karşı etki yapabilecek yeni bileşikler ve bu etkiyi in vitro ortamda 

başarılı şekilde gösterebilecek sistemlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde, 

kombine tedavilerde sıtma parazitlerinin yaşam döngüsündeki farklı evreleri 

hedefleyen alternatif ajanların kullanımı ile ilaç direncinin önlenmesine ve önemli bir 

halk sağlığı sorunu olan sıtma hastalığının kontrol altına alınmasına katkıda 

bulunulacaktır.    
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