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ÖZET 
 

Pseudoeksfoliasyon (PEX) sendromu, genellikle ileri yaşlarda görülen, çeşitli intraoküler 
ve ekstraoküler dokularda gri beyaz renkte fibrillogranüler pseudoeksfoliasyon materyali adı 
verilen maddenin progresif akümülasyonu ile karakterize bir patolojik durumdur. Son yıllarda 
yapılan histopatolojik ve in-vitro çalışmalar; pseudoeksfoliasyon sendromunun sistemik bir 
hastalık olduğunu desteklemektedir. Ekstrasellüler matriks dönüşümlerinde yer alan ve pelvik 
prolapsus, hipertansiyon ve geçici iskemik ataklar gibi çeşitli organ fonksiyon bozukluklarına 
yol açabilen yaygın anomaliler kanıt olarak bildirilmiştir. Yoğun araştırma ve tıbbi ilerlemeye 
rağmen, PEX ve bu sendromla ilişkili glokomun patofizyolojisi ve etyolojisi hala belirsizliğini 
korumaktadır. Chlamydia türleri immünopatogenezi nedeniyle ateroskleroz, Alzheimer ve 
glokom gibi bazı klinik olarak önemli nörodejeneratif ve sistemik hastalıklarla 
ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmada PEX etiyolojisinde Chlamydia’nın olası rolünün araştırılması 
amaçlanmıştır. Hasta grubu olarak 49 PEX ve kontrol grubu olarak 42 katarakt hastasının serum 
ve konjonktival swab örneklerinden C. trachomatis ELISA (IgG, IgM), C. pneumoniae ELISA (IgG, 
IgM), IL-6, IL-20, PCR ve DNA dizi analizi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Hasta grubunu 
oluşturan 49 olgunun 3’ünde C. trachomatis IgG pozitifliği tespit edilirken kontrol grubunda IgG 
pozitifliği tespit edilemedi. Hasta grubunun 2’sinde (2/49) ve kontrol grubunun 1’inde (1/42) C. 
trachomatis IgM pozitifliği tespit edildi. Hasta grubunun 28’inde (28/49) ve kontrol grubunun 
16’sında (16/42) C. pneumoniae IgG pozitifliği tespit edildi.  Hasta grubunun 3’ünde (3/49) ve 
kontrol grubunun 2’inde (2/42) C. pneumoniae IgM pozitifliği tespit edildi. Hasta grubunda IL-6 
pozitifliği tespit edilemezken kontrol grubunun 2’sinde (2/42) IL-6 pozitifliği tespit edildi. Hasta 
grubunun 29’unda (29/49) ve kontrol grubunun 17’sinde (17/42) IL-20 pozitifliği tespit 
edilmiştir. Hasta grubunun 8’inde (8/49) ve kontrol grubunun ise 3’ünde (3/42) Chlamydia 
DNA PCR için pozitif olarak tespit edilmiştir. Tüm PCR ürünlerinin DNA dizileri C.pneumoniae ile 
uyumlu bulunmuştur. C. pneumoniae, PEX gelişiminin etyolojisinde önemli bir role sahip 
olabilir. Bu sonuçları netleştirmek için daha ileri çalışmalar yapılmalıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: Pseudoeksfoliasyon sendromu, Chlamydia trachomatis, Chlamydia 
pneumoniae, ELISA, Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR).  
 
Danışman: Prof. Dr. Mehmet Sami SERİN, Mersin Üniversitesi, Farmasötik Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı, Mersin. 
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ABSTRACT 
 
Pseudoexfoliation syndrome is a kind of unique age-related fibrillopathy characterised 

by deposition of dandruff-like material over ocular tissues and various organs of the body. This 
disease is now recognised as a systemic disease with ocular manifestations. Evidence of 
widespread abnormality in extracellular matrix turnover leading to various organ dysfunctions 
like pelvic prolapse, hypertension and transient ischaemic attacks has been reported. Despite 
intensive research and medical progress, the exact pathophysiology and etiology of PEX and the 
glaucoma which is associated with this syndrome still remain obscure. Chlamydia species have 
been associated with a number of clinically important neurodegenerative and systemic diseases 
such as atherosclerosis, Alzheimer and glaucoma due to their immunopathogenesis. Possible 
role of Chlamydia in the etiology of PEX has been studied in this study. Sera and conjuctival 
swap samples of 49 PEX as patient group and 42 cataract patients as control group were 
examined by C. trachomatis ELISA (IgG, IgM), C.pneumoniae ELISA (IgG, IgM), IL-6, IL-20, PCR 
and DNA sequencing. 3 of 49 patients and 0 of 42 controls were positive for C. trachomatis IgG. 2 
of 49 patients and 1 of 42 controls were positive for C. trachomatis IgM. 28 of 49 patients and 16 
of 42 controls were positive for C. pneumoniae IgG. 3 of 49 patients and 2 of 42 controls were 
positive for C. pneumoniae IgM. 0 of 49 patients and 2 of 42 controls were positive for IL-6. 29 of 
49 patients and 17 of 42 controls were positive for IL-20. 8 of 49 patients and 3 of 42 controls 
were positive for Chlamydia DNA PCR. All PCR products were sequensed and found compatible 
with C.pneumoniae. C.pneumoniae could have an important role in the etiology of PEX 
development. Further studies should be done to clarify these results.     

 
Keywords: Pseudoexfoliation syndrome (PEX), Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae, 
Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA), Polymerase Chain Reaction (PCR). 
 
Advisor: Prof. Dr. Mehmet Sami SERİN, Departman of Pharmaceutical Microbiology, University 
of Mersin, Mersin. 
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1. GİRİŞ  

 

Pseudoeksfoliasyon (PEX) sendromu, dünyada 60 yaş üstündeki insanların %30’unu 

etkileyen [1], çeşitli intraoküler ve ekstraoküler dokularda gri beyaz renkte fibrilogranüler 

pseudoeksfoliasyon materyali (PXM) adı verilen maddenin progresif akümülasyonu ile 

karakterize bir patolojik durumdur.  Pseudoeksfoliasyon materyali, lens ön kapsülü ve iris 

dışında trabeküler yapı, zonüler bölge, siliyer cisim süreçleri, vitreus ön yüzeyi, konjonktiva, 

kornea, aköz hümör, arka siliyer arter, vorteks venleri, santral retinal arter, optik sinir kılıfları, 

orbita bağ doku septaları ve kapak derisinde de saptanmıştır [2]. Ayrıca, deri, akciğer, karaciğer, 

kalp, mesane, böbrek, kan damarları, ekstraoküler kaslar, orbitanın bağ dokusu ve meninksler 

gibi birçok ekstraoküler dokularda da pseudoeksfoliasyon materyali gösterilmiştir [3,4,5]. 

Pseudoeksfoliasyon sendromu, tanısı klinik olarak koyulabilen bir patoloji olup gerek sekonder 

açık açılı glokomun en sık sebebi olması gerekse katarakt cerrahisi sırasında ve sonrasında 

önemli komplikasyonlara yol açabilmesi nedeniyle oftalmologlar için önem taşıyan bir 

patolojidir [6].  

Pseudoeksfoliasyon sendromunun insidansı etnik gruplara ve ırklara göre farklılık 

göstermekle birlikte en yüksek insidans (%25) Finlandiya, İzlanda gibi İskandinav ülkelerinde 

gözlenmiştir. Pseudoeksfoliasyon sendromunun ülkemizdeki insidansı ise Yalaz ve ark. 

Çukurova bölgesinde yaptıkları çalışmada 60 yaş üstü popülasyonda %11.2 olarak bulunmuştur 

[7]. Ayrıca yapılan çalışmalardan çıkarılan ortak kanı yaşla birlikte insidansın artış gösterdiğidir 

[1,8].   

Chlamydia’lar, Chlamydales takımı altında incelenen Chlamydiaceae ailesi kapsamındaki 

tek cins olan Chlamydia cinsinde yer alan, metabolik enerji üretimi sağlayan mekanizmalardan 

yoksun olmaları ve buna bağlı olarak ATP sentezleyememelerinden dolayı zorunlu hücre içi 

yaşama uyum sağlamış, Gram-negatif, prokaryotik mikroorganizmalardır [9]. Chlamydia türleri, 

oluşturdukları immüno-patogenezlerin bir sonucu olarak gösterilen, klinik önemi olan bir dizi 

hastalıkla ilişkilendirilmiştir [10]. Ateroskleroz, Alzheimer, glokom, nörodejeneratif ve sistemik 

hastalıklardan bazılarıdır. Pseudoeksfoliasyon sendromunun oluşum mekanizması ve dokular 

üzerindeki etkilerinin henüz tam olarak anlaşılamamış olmasının yanı sıra son yıllarda yapılan 

histopatolojik ve in-vitro çalışmalar; pseudoeksfoliasyon sendromunun sistemik bir hastalık 

olduğunu desteklemektedir. Ön segment muayenesinde pseudoeksfoliasyon materyalinin 

görülmesi dışında sistemik bulguların da mevcut olduğunun anlaşılması PEX tanımına farklı bir 

bakış açısı getirmiştir [5]. 

Bu çalışmanın amacı pseudoeksfoliasyon sendromunun gelişiminde Chlamydia 

infeksiyonlarının olası rolünün araştırılmasıdır. Bu nedenle Chlamydia infeksiyonlarının PEX 

için ilave bir risk faktörü olabileceği hipotezi üzerine bu çalışma planlanmıştır. 



Serpil Gonca, Doktora Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

2 

2. GENEL BİLGİLER  

 

2.1.1. Pseudoeksfoliasyon sendromu  

 

Pseudoeksfoliasyon sendromu, genellikle ileri yaşlarda görülen, çeşitli intraoküler ve 

ekstraoküler dokularda gri beyaz renkte fibrillogranüler pseudoeksfoliasyon materyali adı 

verilen maddenin progresif akümülasyonu ile karakterize bir patolojik durumdur [2]. 

Pseudoeksfoliasyon materyali, lens ön kapsülü ve iris dışında trabeküler yapı, zonüler 

bölge, siliyer cisim prosesleri, vitreus ön yüzeyi, konjonktiva, kornea, aköz hümör, arka siliyer 

arter, vorteks venleri, santral retinal arter, optik sinir kılıfları, orbita bağ doku septaları ve 

kapak derisinde de saptanmıştır [2]. Bunun dışında pseudoeksfoliasyon materyali, deri, akciğer, 

karaciğer, kalp, mesane, böbrek, kan damarları, ekstraoküler kaslar, orbitanın bağ dokusu ve 

meninksler gibi birçok ekstraoküler dokularda da gösterilmiştir [3, 4, 5].  

Pseudoeksfoliasyon materyali, ağırlıklı olarak elastik mikrofibriler bileşenleri içeren, 

çok sayıda çapraz bağlı bir glikoprotein-proteoglikan kompleksi içermektedir. PEX, fibrilinin 

konformasyonel bir bozukluğu olarak kabul edilir ve progresif elastotik dejenerasyona neden 

olur ve bu nedenle sistemik olarak serebrovasküler ve kardiyovasküler hastalıklarla 

ilişkilendirilmiştir. PEX, düşük antioksidan seviyesi ve hafif inflamasyon ve yüksek seviyeli 

serum homosistein seviyesi ile karakterize edilen iskemik bir hastalıktır. Bu nedenle tek başına 

oküler bir hastalık olmayıp sistemik bir sendrom olduğu düşünülmektedir. PEX’in sistemik 

bağlantıları, geçici iskemik ataklar, hipertansiyon, angina, miyokard enfarktüsü, 

serebrovasküler ve kardiyovasküler hastalıklar, aort anevrizması, renal arter stenozu, 

Alzheimer hastalığı (AD) ve işitme kaybını içermektedir  [3, 5, 11,12]. 

PEX, tüm dünyada, sekonder açık açılı glokom (SAAG)’un en sık bilinen nedeni olup 

ayrıca bu hastalarda katarakt ve açı kapanması glokomu arasında da bir ilişki olduğu 

bilinmektedir [3,11,13,14]. PEX’li gözlerde lens zonülleri, siliyer cisim ve lense yapışma 

yerlerinden mekanik gevşeme ve enzimatik zonüloliz sonucu ayrılır. Bu da klinik olarak 

iridofakodonezis, spontan lens sublüksasyonu veya dislokasyonu ile sonuçlanmaktadır.  Tüm bu 

yapısal değişikliklerin katarakt cerrahisini zorlaştırdığı ve cerrahi sırasında görülen 

komplikasyonların sıklığını arttırdığı bildirilmektedir.  PEX, glokom için predispozan olması ve 

katarakt cerrahisi sırasında ve sonrasında önemli komplikasyonlara yol açabilmesi nedeniyle 

üzerinde durulması gereken bir durumdur [6].  

Pseudoeksfoliasyon materyali, slit-lamp muayenesi sırasında in-vivo olarak 

gözlemlenebilir. Ön kamarada 'kepek benzeri' materyal olarak ya da en karakteristik olarak, ön 

lens kapsülü üzerinde biriken çift konsantrik halka modelinde görülür (Şekil 2.1.) [3]. 
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Çeşitli glikoproteinlerin kompleksi olan bu materyalin üretim yeri belirsizdir ancak 

pseudoeksfoliasyon materyali potansiyel olarak iris, lens epiteli, siliyer cisim veya trabeküler 

ağdan kaynaklanabilmektedir [3]. 

 

  

Şekil 2.1. Soldaki resim: gözün anatomik yapısı. Sağdaki resim: göz bebeğinin 

genişlemesini takiben gözün ön segment fotografı, ön lens kapsülü üzerinde pseudoeksfoliasyon 

materyali birikimi görülmekte ve oklar karekteristik çift halka paternini göstermektedir. 

 

2.1.2. Pseudoeksfoliasyon Materyalinin Patolojisi ve Yapısı 

 

Transmisyon elektron mikroskobu (TEM) çalışmaları pseudoeksfoliasyon materyalinin 

fibriler bir yapıda olduğunu doğrulamıştır. Fibriller, her biri 8 ile 10 nm çapında, tam 

pseudoeksfoliasyon materyali fibrilleri üretmek için lateral agregasyona uğrayan 

mikrofibrillerden oluşur. Pseudoeksfoliasyon materyali fibrilleri ayrıca mikrofibriler yapıyı 

sıklıkla gizleyen elektron yoğun amorf bir materyal kaplamasına sahiptir [3]. 

İmmünohistokimyasal bulgular pseudoeksfoliasyon materyali fibrillerinin, tropoelastin, 

amiloid P, vitronektin, fibronektin, heparan sülfat proteoglikan, fibrilin-1, mikrofibril ilişkili 

glikoprotein/proteoglikan, emilin ve latent transforme edici büyüme faktörü β bağlama 

proteinleri (LTBP-1 ve LTBP-2) gibi elastik lif ve bazal membran sisteminin bileşenlerini 

içerdiğini göstermiştir. Sıvı kromatografisi ve tandem kütle spektrometresi, fibrilin-1, fibulin-2, 

vitronektin ve amiloid P bileşeninin varlığı doğrulanmıştır [3, 15]. 

Pseudoeksfoliasyon materyalinin akümülasyonunun aşırı sentezden mi yoksa yetersiz 

bozunmadan mı kaynaklandığı henüz netlik kazanmamıştır. Fibrilin-1 gibi elastik mikrofibril 

bileşenlerin yanı sıra pseudoeksfoliasyon materyalinin LTBP-1 ve LTBP-2 ve transglutaminaz 

enzimi 2 gibi diğer bileşenlerinin pseudoeksfoliasyon materyalinin sıklıkla görülebileceği yer 

olan gözün ön segmentindeki dokulardaki mRNA ve protein düzeylerinin upregüle edildiği 

bulunmuş olup neden olarak da aşırı de novo sentezi düşünülmektedir. Bununla birlikte, matriks 
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metalloproteinazlar (MMP) ile metaloproteinazların doku inhibitörleri arasında gözlemlenen 

bir dengesizlik, uygun olmayan pseudoeksfoliasyon materyali bozunması olasılığını 

desteklemektedir. Pseudoeksfoliasyon materyali birikiminin hem aşırı sentez hem de yetersiz 

bozunmanın bir kombinasyonu olarak oluştuğu düşünülmektedir [3]. 

PEX'in ortaya çıkışındaki patojenetik mekanizmalar tam olarak bilinmemektedir. Ancak 

PEX’in dağılımıyla ilgili epidemiyolojik raporlar, çevresel faktörlerin ve genetik özelliklerin 

hastalığın oluşumunda bir arada etkili olabileceğini düşündürmektedir [16, 17]. PEX ile ilgili 

moleküller ve bunların fonksiyonları aşağıdaki tabloda kısaca özetlenmiştir (Tablo 2.1.) [3]. 

 

Tablo 2.1. PEX ile ilgili moleküller ve bunların fonksiyonları.  

PEX ile ilgili 
moleküller 

Fonksiyonu Bağlantısı  

LOXL1* 

Fibrojenik hücreler tarafından 
salgılanan bakır bağımlı monoamin 
oksidaz. 
ECM oluşumunda kollajen ve 
elastinin kovalent çapraz 
bağlanmasını katalizler. 

-Birçok çalışmadaki PEX 
sendromu ile bağlantılı gen 
polimorfizmleri 
-Patolojinin yerindeki mevcut 
protein 

Clusterin  
Hücresel atıkların temizlenmesi ve 
apoptozis. 

-PEX'le bağlantılı clusterin 
eksikliği 
- Pseudoeksfoliasyon materyali 
birikimlerinde clusterin varlığı 

Homosistein ve 
insan hücre 
metabolik 
enzimleri (MTHFR 
MTR, MTRR, 
MTHFD1, CBS) 

Çoklu metabolik  proseslerde yer 
alan  amino asitler. 

-PEX sendromu ile bağlantılı 
artan plazma seviyeleri 

GST** 
GST, bu toksik ürünleri glutatyon ile 
birleşerek hücreleri oksidatif 
hasardan korur. 

-GST geninin null genotipinin PXS 
ile bağlantısı 

CNTNAP2 (Caspr 
2) 

Nöron membranlarında potasyum 
kanallarının regülasyonu. 
Membran stabilizasyonunda olası 
rol. 

-PEX ile bağlantılı CNTNAP2 gen 
polimorfizmi 

MMP1 Ekstraselüler matriksin korunması. 
-PEX ile ilişkili MMP1 gen 
polimorfizmi 

Adenozin 
reseptörleri 

Adenozin aköz hümör sekresyonunu 
düzenler. 
İntraoküler basınç adenozin 
reseptörleri aracılığıyla düzenlenir. 

-A3 reseptörü PEX'li gözlerde, 
mRNA ve proteini selektif olarak 
up-regüle eder. 

TNF-α 

Aktive edilen reseptör tipine bağlı 
olarak ikili etkiye sahiptir. Düşük 
afiniteli TNF-R1 reseptör 
aktivasyonu hücre ölümüne yol 
açarken yüksek afiniteli TNF-R2 
reseptörü nöroprotektif fonksiyona 
sahiptir.   

-TNF-α'nın artmış ekspresyonu 
dengeyi değiştirir ve düşük 
afiniteli TNF-R1 reseptörünü 
aktive ederek hücre ölümüne yol 
açar. 

*LOXL1: Lysyl oxidase-like 1, **GST: Glutatyon transferaz  
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2.1.3. Pseudoeksfoliasyon Sendromu ve Pseudoeksfoliatif Glokom Arasındaki İlişki  

 

Glokom, retina iç tabakalarında hasar ve optik sinir başının deformasyonu ile 

karakterize progresif ve kronik nörodejeneratif bir hastalıktır. Retina ganglion hücrelerinin 

(Retina ganglion cells-RGC) ve aksonlarında meydana gelen bozulma, geri dönüşümsüz bir 

görme kaybına neden olur ve yaş artışı ile birliktelik gösterir [18]. 

Glokom, geri dönüşümsüz görme alanı defektlerinin ve körlüğünün önde gelen 

nedenlerinden olup 2020 yılına kadar dünya çapında 80 milyondan fazla kişiyi etkileyebileceği 

öngörülmektedir. Glokom genel olarak dört ana alt gruba ayrılmaktadır: primer açık açılı 

glokom (PAAG), sekonder açık açılı glokom, primer açı kapanması glokomu ve primer konjenital 

glokom [18]. 

Primer açık açılı glokom, optik sinir liflerinin kaybı ve optik diskin tutulması ile 

karakterize, glokomatöz görme alanı defekti ile sonuçlanan bir retinal gangliyon hücresi 

bozukluğudur. Japonya'daki yaşlılarda körlüğün en yaygın nedeni olmasına rağmen, bu 

hastalığın etyolojisi hala netlik kazanmamıştır. Primer açık açılı glokom patogenezini açıklayan 

birçok hipotezden biri, muhtemelen kan damarlarının işlev bozukluğunun neden olduğu optik 

diskin bozulmuş bir perfüzyonu olmasıdır [19]. 

İlk kez Finlandiya'da Lindberg tarafından 1917'de tanımlanan PEX ile açık açılı glokom 

arasındaki ilişki uzun süredir bilinmekte olup PEX tüm dünyada açık açılı glokomun en sık 

bilinen nedenidir [11, 13]. Pseudoeksfoliasyon materyali çoğu vakada pupil marjı ve anterior 

lens kapsülü üzerinde gösterilmiştir. PEX, zayıf pupil dilatasyonu, posterior sineşi, lens 

subluksasyonu/dislokasyonu ve zayıf zonül oluşum karekteristiği göstermesinden dolayı 

sekonder açık açılı glokomlardan olan pseudoeksfoliatif glokomun (PEG) ve erken katarakt 

gelişiminin en sık görülen nedenlerinden biridir [20, 21]. Pseudoeksfoliasyon materyalinin 

birikimi trabeküler ağda tıkanmalara yol açmakta ve bu durum göz içi basınç (GİB) 

düzeylerinde bir artışa dolayısı ile pseudoeksfoliatif glokoma neden olmaktadır. Dahası, glokom 

kohortlarında PEX prevalansı, yaşla eşleşen non-glokomatöz popülasyonlardan anlamlı 

derecede yüksektir [20, 21].  

Pseudoeksfoliatif glokom, primer açık açılı glokom ile karşılaştırıldığında, göz içi basınç 

seviyelerinde daha yüksek dalgalanmalara ve etkilenen gözlerde daha şiddetli optik sinir ve 

görme alanı hasarına bağlı olarak daha kötü bir prognoz oluşturmaktadır. Ayrıca 

pseudoeksfoliatif glokomlu hastalar genelde primer açık açılı glokomdan etkilenenlere kıyasla 

daha yüksek göz içi basınç düzeyi gösterirler. Dahası, çeşitli çalışmalar pseudoeksfoliatif 

glokomlu hastalara uygulanan tıbbi tedavinin (prostaglandinler, beta blokerler, adrenerjik 

agonistler ve karbonik anhidraz inhibitörleri) başarısızlık yüzdesinin de daha yüksek olduğunu 

rapor etmişlerdir [20, 21].  



Serpil Gonca, Doktora Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

6 

Pseudoeksfoliatif glokom, yaşla birlikte artar ve 60-70 yaş arasındaki hastalarda 

prevalansı daha yüksektir. Erkekler kadınlardan daha fazla etkilenir, ancak bu cinsiyet ilişkisi 

her zaman tekrarlanabilir değildir. Genel nüfustaki prevalans ülkeden ülkeye değişse de, farklı 

çalışmalar İskandinavya'da pseudoeksfoliatif glokomun daha yüksek bir prevalansa sahip 

olduğunu ortaya koymuştur [20].  

 

2.1.4. Nörodejeneratif ve Sistemik Hastalıklar ile Chlamydia Arasındaki Olası İlişki  

 

Glokom etyolojisi bilinmeyen multifaktöriyel bir hastalık olmaya devam etmektedir. Göz 

içi basıncının artması glokomatöz optik nöropatinin ilerlemesi için büyük bir risk faktörüdür. 

Ancak, göz içi basıncının azaltılması bazı glokom hastalarında glokomatöz optik nöropatinin 

ilerlemesini mutlak olarak engellememektedir. Bu durum; glokomatöz optik nöropatiyi 

etkileyebilen, göz içi basıncı yükselmesinden başka bilinmeyen faktörlerin bulunduğunu 

düşündürmektedir. İnflamasyon, ateroskleroz ve endotel disfonksiyonu, optik sinir başında 

oküler kan akışının bozulmuş bir perfüzyonuna neden olabilir bu durumun primer açık açılı 

glokomun patogeneziyle ilişkili olduğu düşünülmektedir [19]. 

Günümüze değin yapılan çalışmalar sonucunda, Chlamydia’ların oluşturdukları 

hastalıkların patogenezinden sorumlu bir toksin ya da virulans faktörüne rastlanmamıştır [9]. 

Chlamydia infeksiyonlarının klinik belirtilerinin ortaya çıkışında iki etken söz konusudur; 

bunlardan ilki replikasyon süresince devam eden doğrudan hücre yıkımı ve ikincisi ise yıkılan 

hücrelerin uyardığı proenflamatuvar sitokinlerin oluşturduğu yanıt nedeniyledir [22]. Konak ile 

parazit arasında kurulan ve genellikle persistans infeksiyon ile sonuçlanan bir denge Chlamydia 

infeksiyonlarının belirgin özelliğidir. Chlamydia’lar doğal konaklarında genellikle subklinik 

infeksiyon oluştururlar [9].  

C. pneumoniae, vasküler endotel hücreleri [23, 24] ve makrofajlar [25] da dahil olmak 

üzere çeşitli hücre tiplerini infekte edebilmektedir, bunun sonucu olarak infekte hücreler 

adezyon moleküllerinin ekspresyonunu up-regüle eder ve inflamatuvar sitokinlerin üretimini 

uyarır, böylece lökosit adheransı, intimal inflamasyonu ve ateroskleroz teşvik edilir [26]. C. 

pneumoniae'nin optik nörit, santral retinal arter oklüzyonu, akut anterior üveit ve anterior optik 

nöropati gibi vasküler veya inflamatuvar faktörler ile ilişkili olabilen göz hastalıkları ile ilişkili 

olduğu bildirilmiştir. Bu mekanizma, vasküler disregülasyona ve optik sinir başındaki göz içi 

basıncı yükselmesi olmaksızın glokomatöz optik nöropatiye neden olabilecek oküler kan 

akışının azalmasına neden olabilir [19]. 

Bazı çalışmalar, glokomatöz optik nöropati ve kompleman yolağının aktivasyonu 

arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir. Khalyfa ve ark. kompleman faktör C3 ve C1s’in 

transforme sıçan retinal ganglion hücre dizilerinde serum yoksunluğundan sonra kompleman 
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komponent yolağını önemli ölçüde up-regule ettiğini göstermek için RGC-5 (retina ganglion 

hücresi)’in tüm genom gen ekspresyonu kullanmışlardır [27]. Ayrıca, mRNA'daki kompleman 

ekspresyonu, glokom fare modelinde retinada,  maymunlarda ve bazı insan glokomatöz 

gözlerde ve bir sıçan retinasında göz içi basıncı yükselmesinden sonra up-regüle olmaktadır 

[28, 29]. Bu sonuçlar, kompleman yolağının aktivasyonu ile retinal gangliyon hücrelerinin 

apoptozu arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. C. pneumoniae, kronik inflamasyona 

neden olur ve komplemanı aktive eder, bu da göz içi basıncı yükselmesi olmadan retinal 

ganglion hücresi ölümünün hızlanmasına neden olabilir [19]. 

Yakın zamanda, primer açık açılı glokomun olası bir nedeni olarak C. pneumoniae'nin 

infeksiyonlarına odaklanılmıştır. Sistemik vasküler hastalıklar ile C. pneumoniae infeksiyonları 

arasında pozitif etkileşimi gösteren ilk çalışma Saikku ve ark. tarafından 1988'de yayınlanmıştır. 

Miyokard enfarktüsü veya kronik koroner kalp hastalığı olan erkek hastalarda C. pneumoniae'ye 

karşı artmış immünoglobülin G ve A antikor titrelerini bildirmişler, o zamandan beri, sistematik 

incelemeler C. pneumoniae belirteçleri ve vasküler hastalıklarla ilgili birkaç düzine ek çalışma 

bulunmuştur. Aksine, C. pneumoniae ile koroner arter hastalığı arasındaki ilişkiyi inceleyen ve 

daha önceki çalışmalarda güçlü bir ilişki olduğunu doğrulayan çalışmalar bulunmamaktadır 

[19]. 

C. pneumoniae ile yaşa bağlı maküla dejenerasyonu (agerelated macular degeneration-

AMD) arasındaki ilişki de tartışmalıdır. AMD'li hastalar, sağlıklı kontrollerle karşılaştırıldığında 

daha yüksek titrede anti-C. pneumoniae antikorlarına ve C. pneumoniae DNA'sına sahip oldukları 

görülmüştür. AMD'li hastaların gözlerinden cerrahi olarak çıkartılan neovasküler dokuda 

immünhistokimyasal olarak tespit edilmiş ve PCR yöntemiyle C. pneumoniae DNA'sı 

tanımlanmıştır. Epidemiyolojik çalışmalar, C. pneumoniae'ye maruziyetin AMD progresyonu 

riski ile ilişkili olduğunu, ancak erken AMD prevelansında görülmediğini göstermiştir [19]. 

Daha sonra yapılan çalışmalar AMD’nin aterosklerotik hastalıklarla ilişkisi üzerine 

yoğunlaştı ve yakın tarihli bir çalışmanın sonuçları aterosklerotik hastalıklar ile primer açık açılı 

glokom arasında olası bir korelasyon olduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle, vasküler endotel 

fonksiyonlarının noninvaziv ölçümleri, glokom hastalarının periferik vasküler endotel 

fonksiyonlarının bozulduğunu ortaya koymuştur [19].  

Helicobacter pylori ile glokom arasındaki ilişki henüz tam olarak açıklanmış değildir 

ancak PEX’li olgularda gastrik mukoza biyopsisinde H. pylori pozitifliği anlamlı derecede yüksek 

saptanmıştır. H. pylori infeksiyonunun neden olduğu hümöral ve hücresel immün yanıt sonucu 

oluşan antikorların silyer cisimin epitelyal antijenleri ile çapraz reaksiyon verdiği bilinmektedir. 

Gastrik mukozada apoptozisi indükleyen H. pylori’nin aynı zamanda trabeküler ağda da aynı 

patojenetik etkiyle glokom ve demans gibi nörodejeneratif hastalıklara yatkınlık yaratabileceği 

bildirilmiştir [30, 31]. H. pylori infeksiyonu, çeşitli inflamatuvar mediatörler aracılığıyla kan-
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beyin engeli (KBE) ve kan-oküler bariyer yıkımını indükleyebilir ve böylece glokoma dahil 

nöropatilerin patogenezinde yer alabilir. Örneğin H. pylori TNF-α’nın salınımıyla beyni dolaylı 

olarak etkileyebilir çünkü TNF’yi, MMP’ların up-regülasyonu yoluyla KBB parçalanmasına 

katılır. Ayrıca H. pylori’ye karşı oluşan antikorlar aköz sirkülasyona geçebilir ve bunun 

sonucunda KBB ve kan-oküler bariyerinin parçalanmasına yol açabilir. Glokom gelişimine olası 

katkısı serum spesifik antikorlar beyne eriştiğinde retina hücrelerini öldürebilirler [31]. 

Chlamydia'lar doğal immün sistemin patojen/patern tanıma reseptörleri (PRR) olarak bilinen 

reseptörleri aracılığı ile tanınırlar. PRR'ler, patojenlere özgü yapıları (patojen ilişkili moleküler 

patern-PAMP) tanır ve patojenlerin ortadan kaldırılmasına aracılık ederek doğal ve adaptif 

bağışıklık reaksiyonlarını indükler. Bu bağışıklık yanıtı sonucu infekte konakçı hücrelerde anti-

apoptotik etkiler indüklenmesi [32] ile H. pylori infeksiyonundaki apoptotik mekanizmalar ile 

benzer şekilde glokoma oluşumu, dolayısı ile de PEX’e neden olabileceği düşünülebilir.  

Glokomdaki en önemli risk faktörü intraoküler basınç artışıdır. Ancak glokomatöz optik 

nöropati de diğer faktörlerde sinir dokusuna da zarar verebilmektedir. Bunlardan en belirgin 

olanı vasküler disregülasyondur. Yakın zamanlı bulgulara göre, bu hastalığın endotelyum 

bağımlı vasküler regülasyondaki değişikliklerle ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca kan 

hipervizkozitesinden (yaşlılarda ateromatöz plaklarda trombosit agregasyonunun artması) ve 

sitokinlerden kaynaklanan bozulmuş oküler kan akışı da bu hastalığın patogenezinde rol 

oynayabilir [33]. 

İnflamasyon, aterosklerotik plak oluşumunda önemli bir rol oynamaktadır. 

İnfeksiyonlar aterosklerozun güçlü determinantları olarak gösterilmektedir. C. pneumoniae gibi 

infektif ajanlar kronik inflamasyon başlatma ve geliştirme yeteneğindedirler. Ateroskleroz, 

koroner vasküler hastalık (KVD)’ın önde gelen sebebidir ve bu durum, insan sağlığı için büyük 

bir tehlikedir. Bulgular dünya çapında kardiyovasküler hastalığın morbidite ve mortalitesinin 

1999'daki %28.9'dan 2020'de %36.3'e kadar yükseleceğini göstermektedir. İnsan koroner 

damarlarındaki aterosklerotik plak gelişiminin multifaktöriyel olduğu düşünülmektedir. 

Hipertansiyon, hiperkolesterolemi, sigara içimi, diabetes mellitus, obezite, ateroskleroz için 

konvansiyonel risk faktörleri olarak düşünülse de hastalığın patogenezini kısmen 

belirleyebilirler [34]. 

C. pneumoniae ile koroner arter hastalığı arasındaki ilişki ilk kez 1988'de bulunmuştur 

[35]. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda [36] C. pneumonae'nin aterosklerozun 

oluşumunda rol oynayabileceğine dair bazı veriler bulunmaktadır [37]. Düşük yoğunluklu 

lipoprotein (Low Density Lipoprotein; LDL) yüksekliğinin bireylerde artmış ateroskleroz ve 

erken yaş koroner arter hastalıkları riskleri ile ilişkili olduğu uzun süredir bilinmektedir. Damar 

duvarında özellikle makrofajlar içinde LDL kaynaklı kolesterol esterlerinin birikmesi ise, 

aterosklerotik süreci başlatan temel mekanizma olarak ortaya konmuştur.  Ancak normalde 
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vücutta sentezlenen LDL, LDLr (LDL reseptörü) ekspresyonunun sıkı kontrolü nedeniyle köpük 

hücre (aterosiklerotik lezyon oluşumunun erken işaretçisi) oluşumunda önemli bir rol 

oynamazken; kendisine asetil grubu eklenerek kimyasal olarak modifiye edilmiş LDL’nin (asetil-

LDL) LDL reseptörü dışında başka bir reseptör aracılığıyla makrofaj içine alınmakta ve 

kolesterol bu yolla makrofaj içinde birikmektedir. Bu reseptör normal LDL parçacıklarının 

hücre içine alamazken, asetil-LDL gibi modifiye LDL parçacıklarının hücre içine alınmasından 

sorumludur. Dolaşımdan temizlenemeyen LDL parçacıklarının, dolaşımda geçirdikleri uzun 

sürenin sonunda modifiye olurlar ve böylece bir “çöpçü reseptör” tarafından alınarak dokularda 

birikirler [38]. 

In-vitro çalışmalar, C. pneumoniae'nin insan vasküler duvarının üç hücresel bileşenini, 

yani endotel hücreleri, düz kas hücrelerini ve makrofajları infekte edebildiğini (bunlar aynı 

zamanda ateroskleroz oluşumunda rolü olan hücrelerdir) ve bu bileşenlerde çoğalabildiğini 

ortaya koymaktadır [39, 40].  Ayrıca C. pneumoniae gibi kronik infeksiyon ajanları ateroskleroz 

ile ilişkili olduğu bilinen C-reaktif protein, lökosit, TNF, interlökin-1 (IL-1) ve IL-6 gibi 

inflamasyon göstergelerinin artışına neden olur. Bunlardan TNF, IL-1 ve IL-6 bu etkisini 

özellikle lipid metabolizmasını değiştirerek gösterir. Ayrıca kronik infeksiyonlarda fibrinojen 

miktarının artması da trombosit agregasyonunu, kan viskozitesini, vasküler permeabiliteyi ve 

lökosit kemotaksisini artırarak bu olaya katkıda bulunabilir [41]. C. pneumoniae'nin ısıya 

dirençli bir bileşeni, makrofaj köpük hücre oluşumunu indükler ve aynı zamanda LDL 

oksidasyonunu uyarır. Ayrıca C. pneumoniae ısı şok protein (heat shock protein-HSP) 60 

antijenleriyle insan HSP60 arasındaki moleküler benzerlik vardır ve bakterilerdeki HSP’ye karşı 

gelişen antikorlar insan HSP’si ile çapraz reaksiyon verebilir. Damar duvarındaki C. pneumoniae 

ve/veya insan HSP’sine karşı gelişen immün cevabın aterosklerozu aktive ettiği 

düşünülmektedir [37,39,40]. Yapılan bir çalışmada lipid birikiminin ateroskleroz plak oluşumu 

için hem başlatıcı hem de hızlandırıcı olduğu ve ayrıca C. pneumoniae'nin infekte düz kas 

hücrelerinin ve makrofajların lipit metabolizmasını değiştirdiği bildirilmiştir [40, 42]. Ayrıca, C. 

pneumoniae infeksiyonu, inflamatuvar hücrelerinin transendotelyal göçünü önemli ölçüde 

arttıran adezyon moleküllerinin endotelyal ekspresyonunu arttırır. Bu inflamatuvar süreçler 

kemokinlerle birlikte işleyerek, hasar bölgesine monosit akımı, vasküler SMC proliferasyonu, 

yeni damar oluşumu ve trombosit aktivasyonu gibi olaylara aracılık ederler. PPARγ 

(peroxisome proliferator-activated receptor-γ), lipid, lipoprotein metabolizması ve glukoz 

homeostazını düzenler ve C. pneumoniae infeksiyonundan sonra up-regüle edilir. Daha da ötesi, 

kaspazlar inaktif zimojenler (pro-kaspazlar) gibi çekirdekli hücrelerde bulunurlar ve apoptotik 

yolaklarda aktive olurlar.  Başlatıcı (temel olarak kaspaz 8-9) ve efektör (kaspaz 3) kaspazlar 

birbiri ardına sırası ile aktive olurlar. Klamidyal infeksiyonla bağlantlı sitotoksisite apoptozun 

indüksiyonu ile bağlantılıdır. Bununla beraber apoptotik mekanizmaların doğası ile tartışmalar 
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mevcut olup olaya katılan hücre tipine, hücrenin epitel hücre veya makrofaj olmasına bağlı 

olarak hücre ölümü ile ilgili birden fazla yol olduğu düşünülmektedir. 

C. pneumoniae infeksiyonu ile ateroskleroz ilişkisini açıklayabilecek diğer bir 

mekanizma ise Chlamydia infeksiyonu sonrası MMP’ların aşırı ekspresyonudur. MMP’lar, hücre 

dışı matriks moleküllerinin devrinde yer alan konakçı türevli enzimlerin bir ailesidir ve 

özellikle, 92 KDa jelatinaz MMP-9'un genellikle aterosklerotik plaklarda makrofajlar ve düz kas 

hücreleri tarafından eksprese edildiği gösterilmiştir. C. pneumoniae solunum yolu 

infeksiyonunun yaygın bir nedeni olduğundan, organizma ile infekte alveolar monositler kan 

dolaşımı yoluyla aterosklerotik plağa girerek makrofajlara farklılaşır ve aktif C.pneumoniae 

infeksiyonuna neden olurlar. Ayrıca bakteri herhangi bir belirti oluşturmadan düz kas 

hücrelerinde, endotelyal hücrelerde ve makrofajlarda persistans olarak inaktif formda da 

kalabilir. C. pneumoniae infeksiyonunun ateroskleroz için yüksek risk faktörü oluşturduğu 

bilinmektedir. Toll like receptor (TLR)'ler, virülans moleküllerinin patern tanıma yoluyla 

patojenlere doğal bağışıklık ve inflamatuvar cevaplara aracılık eden önemli sinyal ileticileri 

olarak işlev görür. TLR2 ve TLR4, doğal bağışıklıkta yer alan ve konak savunmasında etkili olan 

ilk üyelerdir. Chlamydia ile infeksiyon sırasında TLR2/4'ün oluşturduğu sinyaller ile hem yararlı 

hem de patofizyolojik olaylar gelişir. Böylelikle bakteriyel ve viral ürünler doğal bağışıklık 

sistemini aktive ederek kronik hastalığın başlamasında ve sürdürülmesinde önemli bir rol 

oynayabilir [43]. 

Aterosklerotik lezyonlarda MMP'lerin fazla ekspresyonu sadece arteryel yeniden 

şekillendirmeyi modüle etmekle kalmaz aynı zamanda fibröz kapağın hücre dışı matriks 

proteinlerini parçalayarak plak hassasiyetine ve rüptürüne katkıda bulunur [43]. 

MMP'ler, dokuların yeniden biçimlenmesi, kronik inflamasyon, çeşitli infeksiyöz 

hastalıkların ilerlemesi ve immun cevabın çeşitli yönlerine katılımıyla ilişkilidir. Artrit, 

ateroskleroz, periodontit ve kanser gibi hastalıklarda görüldüğü gibi bağ dokusu tahribatıyla 

karakterize edilen patolojik koşullardaki MMP ailesini degrade eden matriksin aşırı 

ekspresyonu, normal doku homeostazı (dengelerin kurulması) için MMP genlerinin 

düzenlenmesinin kritik olduğu ileri sürülmüştür [43]. 

MMP'ler ile metaloproteinazların doku inhibitörleri arasında meydana gelen 

dengesizlik, uygun olmayan pseudoeksfoliasyon materyali bozunması olasılığını 

desteklemektedir, bu duruma Chlamydia’ların da neden olduğu göz önüne alınırsa PEX ile 

Chlamydia arasında bir ilişkinin olabileceği düşünülebilir.  

Chlamydia türleri, oluşturdukları immüno-patogenezlerin bir sonucu olarak gösterilen, 

klinik önemi olan bir dizi hastalıkla ilişkilendirilmiştir. Bağışıklık yanıt hastalık bulguları için 

odak noktası olmasına rağmen, C. pneumoniae infeksiyonuna karşı inflamasyon cevabını 

başlatan ve devam ettiren mekanizmalar hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır [10]. PEX’in 
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sistemik bağlantıları arasında olan Alzheimer hastalığı [3, 5, 11] ve Chlamydia arasında yapılan 

çalışmalar sonucu bir bağlantı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Alzheimer hastalığı, C. pneumoniae 

ile infeksiyonun ilişkili olduğu progressif nörodejeneratif bir hastalıktır. C. pneumoniae zorunlu 

hücre içi patojenidir ve infeksiyon sırasında merkezi sinir sistemi (MSS)’ne geçerek monositleri 

infekte eder. İnfeksiyonun ardından, bu hücreler Alzheimer'lı beyinlerde tanımlanan ve 

Alzheimer hastalığının nörodejenerasyonuna katkıda bulunduğu düşünülen, pro-inflamatuvar 

sitokinler ve kemokinler salgılarlar [10]. IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, IL-18, IFN-ɣ, 

TNF-α, tümör büyüme faktörü beta (TGF-β) ve C-reaktif protein (CRP) bu biyomarkerler 

arasında olup bunların Alzheimer hastalığı ile arasındaki ilişkiyi gösteren çalışmalar 

bulunmaktadır [44,45]. Alzheimer'lı beyinde, nevritik senil plakların yakınında/çevresinde 

(Alzheimer hastalığında senil plaklarda amiloid precursor protein (APP)’den türeyen Aβ’nın 

ekstraselüler birikimi söz konusudur) proenflamatuvar sitokinlerden IL-1β, IL-6 ve TNF-α ile 

birlikte aktive edilen mikroglia ve astroglia hücreleri tespit edilmiştir ve bu pro-inflamatuvar 

durumun da Alzheimer hastalığı ile ilişkili nörotoksisiteden sorumlu olabileceğini 

düşündürmektedir [10].  

Mikroglialar, MSS'de bulunan ve işlevsel olarak makrofajların fonksiyonlarını yerine 

getiren insan beynindeki primer immün hücrelerdir. Mikroglialar beyinde meydana gelen bir 

infeksiyon veya yaralanma sonucu aktive edilirler ve multipl skleroz ve Parkinson hastalığı gibi 

hastalıklarda nörotoksisiteden sorumlu oldukları düşünülmektedir [10]. 

Pro-inflamatuvar sitokinlerin sekresyonu, monosit, mikrogilia ve diğer konak hücreler, 

C. pneumoniae ile infekte olduğunda gerçekleşir. Çalışmalardan elde edilen veriler, IL-1β ve IL-

6'nın, Alzheimer hastalığında gözlenen önemli bir patolojik süreç olan tau hiper-

fosforilasyonuna katılan bir protein kinaz olan cdk5 / p35 kompleksini up-regüle ettiğini ortaya 

koymaktadır [46]. IL-6 infeksiyon sırasında lökositler ve diğer çeşitli hücre tipleri tarafından 

salgılanan inflamatuvar bir sitokindir ve nöronal degredasyona da karışabilir [47]. Pro-

inflamatuvar bir sitokin olan IL-6 T hücreleri, endotel hücreleri ve makrofajlar tarafından 

salgılanır ve bu da inflamasyona yol açan doku hasarına karşı bir bağışıklık tepkisi uyandırır. IL-

6, ateşin ve akut faz cevabının önemli aracıdır. IL-6, PAMP'lara karşı cevap olarak makrofajlar 

tarafından salgılanabilir ve inflamatuvar sitokin üretimini daha da arttırabilen intraselüler 

sinyal iletim dizisine neden olabilir [48]. Lim ve ark. yaptığı çalışmada da C. pneumoniae ile 

infeksiyon sonucu infekte monositlerden önemli ölçüde IL-6 salınımı gerçekleştiğini bildirmiştir 

[10]. 

IL-6'nın sıklıkla kan-oküler bariyerin bozulmasına eşlik eden oküler inflamatuvar bir 

yanıtı uyardığı bildirilmiştir ve bu inflamasyon anjiyogenez (yeni damar oluşumu) ile ilişkili 

olup neovaskülarizasyon inflamasyonlu göz hastalıklarına neden olabilmektedir. VEGF, Müller 

hücreleri, astrositler, perisitler, vasküler endotel hücreleri ve retinal pigment epitel hücreleri 
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gibi sayısız retinal hücrelerde lokalizedir. IL-6 aynı zamanda göz içindeki retinal pigment epitel 

hücreleri, kornea epitel hücreleri, keratosit, iris ve siliyer cisim gibi çeşitli hücreler tarafından 

da sentezlenmektedir. IL-6 multifonksiyonel bir stokindir ve VEGF'ün ekspresyonuna 

indükleyerek indirekt olarak neovaskülarizasyon (yeni damarlanma) ve vasküler 

permeabilitenin artışına neden olabilir veya doğrudan yeni damar oluşumuna ve endotelyal 

permeabilitenin artmasına neden olabilir. Yıldırım ve ark. yapmış oldukları çalışma sonucunda 

PEX grubunda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artmış IL-6 seviyeleri gözlemlemiş ve bunu 

da PEX ile ilişkili vasküler geçirgenliğin artmasında IL-6'nın dolaylı etkileri olarak 

yorumlamışlardır [12].  Yapılan kontrollü başka bir çalışmada ise PEX (erken ve geç evre)’li ve 

pseudoeksfoliatif glokomlu hastalarda proenflamatuvar sitokinlerin seviyesi serumda 

araştırılmış ve PEX’li hastalarda IL-6 seviyesi (her iki gruptada) anlamlı derecede yüksek 

bulunmuştur [49]. Chlamydia infeksiyonları sonucunda da bir takım proenflamatuvar 

sitokinlerin salınımı gerçekleşmekte olup IL-6 bu sitokinlerden birisidir. Bu bağlantıdan yola 

çıkarak Chlamydia infeksiyonları ile PEX gelişimi arasındaki ilişkinin araştırılması 

amaçlanmıştır. 

IL-20 bir IL-10 ailesi üyesi sitokindir. Bu grupta yer alan sitokinler IL-10, IL-19, IL-20, 

IL-22, IL-24, IL-26, IL-28A, IL-28B ve IL-29 olup, bunlar sadece immün regülasyonda görev 

almakla kalmayıp aynı zamanda otoimmün bozukluklar, inflamatuvar hastalıklar ve kanser gibi 

hastalıkların etiyolojisinde de rol oynamaktadır [50]. Ayrıca bu sitokinlerin viral ve bakteriyel 

infeksiyonlar sonucu oluşan doku epitelyal hasarı sınırlamak üzere doğal immün cevabı 

provoke ettikleri de bilinmektedir [51].  

Çalışmanın amacı PEX gelişiminde Chlamydia infeksiyonlarının olası rolünün 

araştırılmasıdır. Bu nedenle Chlamydia infeksiyonlarının PEX için ilave bir risk faktörü 

olabileceği hipotezi üzerine bu çalışmayı planladık. Bu hipotezimiz aşağıda belirtilen teorik 

nedenlere dayanmaktadır. 

PEX gelişimi ile Chlamydia infeksiyonları arasında teorik bir ilişki vardır: 

1-PEX glokomun sekonder nedenleri arasındadır ve Chlamydia,  H. pylori infeksiyonuna 

benzer şekilde glokoma neden olabileceğine dair bir mekanizmaya sahiptir.  

2-Kronik Chlamydia infeksiyonu vazoaktif ve proenflamatuvar maddelerin salınması 

sonucu ortaya çıkan vasküler tonusu içeren sistemik bozukluklara neden olabilir. 

3-Chlamydia infeksiyonu, arteryoskleroza bağlı artan trombosit aktivasyonu ve 

biriktirme ile ilişkilidir.  

4-PEX’in sistemik bağlantıları arasında olan Alzheimer ile Chlamydia infeksiyonu 

arasında bir bağlantının olması Chlamydia ile olan infeksiyonların PEX’e neden olabileceğine 

dair bir hipotezi kurmamıza neden olan diğer bir etkendir.  
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5- MMP'ler ile metaloproteinazların doku inhibitörleri arasında meydana gelen 

dengesizlik, uygun olmayan pseudoeksfoliasyon materyali bozunması olasılığını 

desteklemektedir ki Chlamydia’larda infeksiyonlarında da MMP’larının aşırı ekspresyonu söz 

konusudur.  

6- Proenflamatuvar sitokinlerin de PEX’e neden olabileceğine dair çalışmalar 

bulunmakta ve Chlamydia ile olan infeksiyon sonucu da salınan bu sitokinlerin PEX’e yol 

açabileceğini düşünmekteyiz.  

Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı çalışmada IL-6’ya ilaveten ayrıca bir IL-10 ailesi 

sitokini olan IL-20 de olası bir otoimmün bozukluk veya inflamasyonun belirteci olarak, 

çalışmaya dahil edildi. Ayrıca konjoktiva sürüntü örneklerinde PCR ile hem C. trachomatis hem 

de C. pneumoniae 16S rRNA geninin 207-215 bp’lik dizisini amplifiye ederek dizi analizi ile bu 

türlerin moleküler düzeyde ayrımının yapılması planlandı. Ayrıca C.trachomatis ve 

C.pneumoniae’ye karşı gelişen olası IgG ve IgM tipi antikor varlığı da ELISA ile araştırıldı. 

 

2.2. Chlamydia’ların Genel Özellikleri  

 

2.2.1. Chlamydia’ların Tarihçesi  

 

Chlamydia’lar; trahom, lenfogronüloma venerum (LGV), okülogenital ve perinatal 

infeksiyonlar, atipik pnömoni, psittakoz gibi insan hastalıklarından sorumlu 

mikroorganizmalardır [52, 53].  

Tarihin çok eski devirlerinden beri bilinen ve Mısırda 3800 yıl önce yazılmış olan Ebers 

Papirüsünde iyi tanımlanan ve ‘’Mısır Hastalığı’’ da denilen trahom, "pürüzlülüğü" ifade eden 

Yunanca ‘’trahoma’’ kelimesinden gelmektedir [52,53,54]. Trahom, infektif oküler bir hastalık 

olarak bilinir ve "oftalmi" olarak belgelendirilmiştir. Bu hastalığın geçmişi milattan önce (MÖ) 

8000’li yıllara dayanmaktadır. Taborisky ve MacCallan, bu hastalığın kökeninin Orta Asya 

olduğuna inanmaktadırlar. Eski dokümanlar, Celsus (1. yüzyıl MS), Discorides (40-91 MS) ve 

Galen (129-216 MS) gibi birçok doktorun çalışmalarının yanı sıra Hippocratic Corpus ve Çin 

terapilerine (2600 MÖ) değinmektedir. Trahom, Avrupa'da MS 1200 -1700 yılları arasında 

askeri faaliyetler arasında yaygındı ve bu askeri faaliyetler trahomun yayılmasına neden 

olmuştur. 1798'de, Mısır savaşında, ''Mısır askeri oftalmisi'' Napolyon birliklerinden üç bin 

kişiyi infekte etmiştir ve pek çok kişi kör olmuştur. Napolyon Savaşları, trahomun Avrupa'ya 

yayılmasını hızlandırmıştır. 1810'da, İngiliz bilim adamları, trahomun yayılmasını önlemek için, 

askerlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesini, kişisel hijyene özen gösterilmesini ve 

izolasyonunu önermişlerdir. 19. yüzyılın sonunda göçmenlerin yeni topraklara taşınması ile 

birlikte yeni bir infeksiyon kaynağı ortaya çıkmıştır. 1897'de trahom, ABD hükümeti tarafından 
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tehlikeli bulaşıcı hastalık olarak sınıflandırılan ilk hastalıktır. İnfekte olmuş göçmenler Birleşik 

Devletler halk sağlığı doktorları tarafından Avrupa'ya geri gönderilmiştir [54]. 

Uluslararası örgütler, trahomun yaygın dağılımı nedeniyle, bu hastalıkla mücadele için 

müttefik olmuşlardır. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce La Ligue Contre Le Trachome ve trahoma 

karşı uluslararası örgüt kurulmuştur. Dahası, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kuruluşundan hemen 

sonra trahomu insanlar için tehlikeli bir hastalık olarak sınıflandırmıştır  [54]. 

İlk kez Halberstaedter ve Von Prowazek 1907 yılında Java’lı trahom’lu bir hastadan 

aldıkları klinik örneği maymun konjunktivasına tatbik etmişler ve oluşturdukları infeksiyondan 

alınan mükopürülan eksudayı giemsa ile boyayarak, intrastoplazmik inklüzyon cisimciklerini 

göstermişler, bu elementer partikülleri ‘’Chlamydiazoae’’ olarak adlandırmışlardır. Bu isim 

Yunanca  “Chlamys” sözcüğünden gelmekte, çevreyi örten bir perdeyi tanımlamakta ve hücre 

nükleusu çevresini kaplayan inkluzyonları ifade etmektedir  [52,53]. 

1954'de, Çin'de T'ang ve ark. C. trachomatis'in kültürünü yapmışlardır. İlk önceleri 

trahoma neden olan bu ajanın bir virus olduğu düşünülüyordu ancak 1970'lerde DNA ve RNA 

bulundurduğunun ortaya çıkması ve antibiyotiklere duyarlı olması nedeniyle bakteri olduğu 

anlaşılmıştır  [54]. 

Trahom Orta Asya’dan başlayarak dalgalar halinde Avrupa’ya yayılmış, sülfanomidlerin 

kullanıma girmesiyle hastalık insidansı dünyada giderek azalmıştır. 20. yüzyılın ortalarında, 

antimikrobiklerin ortaya çıkması ile trahomun tedavisinde ilerleme olmuştur. 1950'lerin 

başında topikal ve oral tetrasiklinler araştırılmıştır. Topikal tetrasiklinler 20. yüzyılın sonuna 

kadar en etkili tedavi yöntemi olarak seçilmiştir ve ayrıca topikal tetrasiklinler minimum yan 

etkiye de sahiptirler. 1990'lı yıllarda tek doz oral azitromisin, trahom için tercih edilen tedavi 

olmaya başlamıştır. Bu yeni tedaviler sayesinde trahoma daha önlenebilir bir bulaşıcı hastalık 

olmaya başlamıştır  [54]. 

Halberstaedter ve Von Prowazek 1909 yılında, non-gonkokkal oftalmia neonatorumlu 

bebeklerin konjunktiva hücrelerinde, annelerinin servikal epitellerinde ve non-gonokokkal 

üretritli erkek hastaların üretral epitellerinde inklüzyon cisimciklerini göstererek, trahom ile 

okülogenital infeksiyona aynı etkenin neden olduğunu ve vertikal bulaştığını ileri sürmüşlerdir. 

Botterie 1912 yılında, Berkefeld-V-filtrelerinden süzerek elde ettiği trahom sekresyonlarını 

şempanze konjunktivalarına bulaştırarak infeksiyonu oluşturmuştur. LGV, ilk kez 1913 yılında 

Durand, Nicolas ve Favre tarafından bildirilmiştir. Frei, 1925 yılında bulduğu deri testi ile 

LGV’yi, sifilizden ayırt etmiştir. Gamma ve Favre 1924 yılında, infekte lenf düğümü mononükleer 

hücrelerin stoplazmalarında inklüzyon cisimciklerini göstermiştir. Miyagawa’nın 1935 yılında 

‘’granulocorpuscule’’ adını verdiği inklüzyonların, Rake ve Jones (1942) etkenin üreme 

evrelerinden biri olduğunu belirtmişlerdir. Rake ve Mc Kee 1940’da LGV etkenini döletli 
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yumurtanın sarı kesesinde üreterek, süzgeçten geçen bir virüs olabileceğini bildirmişlerdir. 

Chlamydia’lar önceleri Bedsonia olarak da anılmıştır  [52,53]. 

C. pneumoniae ilk defa, 1965 yılında Tayvan’da trahom aşı çalışmasına katılan bir 

çocuğun konjonktivalsürüntüsünden izole edilmiş ve TW-183 olarak isimlendirilmiştir. C. 

pneumoniae’nin insan patojeni olarak rolü, 1983 yılında Seattle Üniversitesi’nde farenjitli bir 

öğrenciden alınan boğaz sürüntü örneğinden elde edilen ve AR-39 olarak isimlendirilen suşun 

ilk kez solunum yolundan izole edilmesiyle kesin bir şekilde belirlenmiştir. TWAR ismi 

(TW+AR) ilk konjonktivalsuş ile solunum suşundan gelmektedir. 1989 yılında TWAR elektron 

mikroskobu ile yapılan morfolojik çalışmalar ve DNA dizi analizi ile farklı bir suş olan C. 

pneumoniae tanımlanmıştır  [53]. 

Psittakoz, insanlarda ilk kez 1879 yılında İsviçre’de yedi kişinin infekte papağanlar ile 

infeksiyonu sonucu görülmüş ve papağanlarla ilişkisi Ritter tarafından bildirilmiştir [55]. 

Morange 1894 yılında hastalığın kesinlikle papağanlardan geçtiğini belirterek, papağan hastalığı 

anlamında ‘’psitattacosis’’ adını vermiştir. Almanya’da 1897, Arjantin’de 1929, Londra’da 1939 

yıllarında psittakoz epidemileri olmuştur. Western, Bedson ve Simpson, bunlardan ayrı olarak 

Krumwiede, Mc Grat ve Oldenburh 1930 yılında hasta papağanlardan aldıkları örnekleri 

süzerek verdikleri sağlam papağanlarda psittakoz hastalığını oluşturmuşlardır. Aynı yıl 

Lewinthal, Coles ve Lillie hasta papağanların retiküloendotelyal hücrelerinden hazırladıkları 

preparatlarda elementer cisimcikleri (Lewinthal, Coles, Lillie; LCL) göstermişler ve psittakoz 

etkeninin virüs olduğunu iddia etmişlerdir. Meyer ve Eddie 1942 yılında ornitoz (ornithosis) 

teriminin güvercin ile temastan sonra gelişen infeksiyona, psittakoz (psittacosis) teriminin de 

‘’psittacene’’ kuşlarından gelen infeksiyonlar için kullanılmasını önermişlerdir. Psittakoz etkeni; 

Burnet ve Rountree tarafından 1935 yılında döletli tavuk yumurtasında, Yanamura ve Meyer 

tarafından 1941 yılında hücre kültürlerinde üretilmiştir. Bedson 1953 yılında infekte kuş ve 

insanların kan ve dokularında, küçük bazofilik partikülleri tanımlayarak bu cisimcikler ile 

hastalık arasındaki etiyolojik yakınlığı göstermiş ve bunları psittacosis-lymphogranuloma 

venerum olarak adlandırmıştır  [52, 53]. 

 

2.2.2. Sınıflandırılması 

 

Chlamydia’lar, Chlamydales takımı altında incelenen Chlamydiaceae ailesi kapsamındaki 

tek cins olan Chlamydia cinsinde yer alan, metabolik enerji üretimi sağlayan mekanizmalardan 

yoksun olmaları ve buna bağlı olarak ATP sentezleyememeleri nedeniyle zorunlu hücre içi 

yaşama uyum sağlamış ve bu özelliklerine bakılarak uzun yıllar viruslar arasında incelenmiş, 

Gram-negatif, prokaryotik mikroorganizmalardır. Chlamydia’ları viruslardan ayıran en önemli 

özellikler; hem RNA hem de DNA içermeleri, ortadan ikiye bölünerek çoğalmaları, ribozom 
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içermeleri, ayrıca çeşitli antibiyotiklere karşı duyarlı olmalarıdır. Yapısal olarak Gram negatif 

bakterilerinkine benzeyen, lipopolisakkarit (LPS) ve çeşitli membran proteinlerinden oluşmuş 

bir iç ve dış membranı vardır. Buna karşın, prokaryotların çoğunda iç ve dış membranlar 

arasında yer alan ve yapılarındaki rijiditeyi ve ozmotik stabiliteyi sağlayan klasik peptidoglikan, 

Chlamydia’larda bulunmamaktadır  [9]. 

Chlamydia’lar insan da dahil olmak üzere memelilerde ve birçok kuş türünde hastalık 

oluşturabilirler. Chlamydia cinsi içinde C. trachomatis, C. psittaci, C. pneumoniae ve C. pecorum 

olmak üzere dört tür bulunmaktadır. Bu dört tür içinde C. trachomatis, C. psittaci, C. pneumoniae 

insanlarda hastalık oluşturan türlerdir  [9,52,56]. 

C. trachomatis cinsel yolla bulaşan bir patojen ve oküler trahomunun nedeni olarak 

bilinmektedir. C. trachomatis'in üç biyovarı tanımlanmıştır. Bunlar C. trachomatis biovar 

trachoma, C. trachomatis biovar lymphogranuloma venereum ve C. trachomatis biovar mouse 

pneumonitis biyovarlarıdır [9,52]. C. trachomatis’in LGV ve trahom biyovarlarının majör dış 

membran proteinleri (MOMP)’ndeki epitoplara tepki veren monoklonal antikorlar ile tespit 

edilebilen 19 tane serovarı vardır [57,58]. OmpA (MOMP'yi kodlayan gen) varyantları, bu 

serovarların genotiplerini ayırt eder. Filogenetik analizler ve istatistiksel modelleme, OmpA 

genotiplendirmeyi geliştirmiştir. Örneğin, Ba serovarı göz ve ürogenital sistemde bulunurken B 

göz mukozasıyla sınırlı kalmıştır [58]. Beş serovar L1, L2, L2a, L2b ve L3 LGV ile ilişkilidir. Diğer 

durumlarda nadiren izole edilir. Trahom biyovarının 14 serovarı vardır ve okülogenital 

hastalıklardan sorumludur. A, B, Ba, C trahom, D-K, Da ve Ia, Ja ise inkluzyonlu konjunktivit ve 

genital infeksiyon etkenidir. Bazen B ve Ba serovarları da genital sistemden izole edilirken, A ve 

C serovarları izole edilmemiştir. Biyovar ve serovarların yaptıkları hastalıklar da farklıdır 

(Tablo 2.2.) [52,53,56]. LGV ve trahom biyovarları konakçı dağılımı, patojenite ve DNA dizileri 

yönünden birbirlerine daha yakındır. Üçüncü biyovar olan fare pnömoni etkeni ise insanlarda 

hastalığa neden olmaz. C. psittaci psittakoz-ornitoz, C. pneumoniae ise pnömoni etkenidir. C. 

psittaci’nin serotip sayısı bilinmemektedir. C. pneumoniae’nin tek TWAR immünotipi vardır  

[9,52]. 

Tablo 2.2. C. trachomatis’in serotipleri, yaptıkları hastalıklar ve bulaş yolları [56]. 

Tür Serotip Hastalık Bulaş Yolu 

C. trachomatis biovar 
trachoma 
 
C. trachomatis biovar 
trachoma 

A, B, Ba, C Trahom El-göz teması, 
sinekler 

 
D-K, B, Ba, Da ve Ia 
Ja 
 

Yetişkin ve çocukta 
okülogenital 
hastalıklar, inklüzyon 
konjunktiviti, yenidoğan 
pnömonisi 

El-göz teması, 
cinsel, perinatal 

C. trachomatis biovar 
lymphogranuloma 
venereum 

L1, L2, L2a, L2b, L3 
 

LGV Cinsel 
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Chlamydia’lar taksonomik olarak esasen fenotipik özelliklerine göre sınıflandırılırlarsa 

da, ribozomal RNA sekansları onları diğer öbakterilerden farklı kılan özellikler sergiler. 

Ribozomal RNA sekans analizlerinin sonuçlarına göre, C. psittaci türü içinde, DNA homolojileri 

birbirleriyle %10-60, C. trachomatis ile %20 benzerlik gösteren dört farklı genetik grup 

saptanmıştır ve olasılıkla bu gruplar ileride farklı türler olarak karşımıza çıkacaklardır. C. 

trachomatis kökenleri birbirleriyle %100, ayrı bir tür olarak sınıflandırılması düşünülen fare 

pnömoni etkeni ile %30 benzerlik gösterir. C. pneumoniae ise, diğer iki tür ile %10’dan daha az 

benzerlik göstermektedir. İnsanlarda hastalık oluşturan Chlamydia türlerinin birbirlerinden 

ayrılmasında yararlanılan özellikler Tablo 2.3. de sıralanmıştır [9]. 

 

Tablo 2.3. İnsanlarda hastalık oluşturan Chlamydia türlerinin ayırıcı özellikleri [9,59]. 

Özellik  C. trachomatis C. psittaci C. pneumoniae 

İnklüzyon morfolojisi Yuvarlak, vakuoler Büyük, değişken 
şekillerde, yoğun 

Yuvarlak,  yoğun 

İnklüzyonda glikojen Var Yok Yok 
Elementer cisim 
morfolojisi 

Yuvarlak, dar, 
periplazmik alan 

Yuvarlak, dar, 
periplazmik alan 

Armut şeklinde/ 
yuvarlak, geniş 
periplazmik alan 

Sülfonamidlere 
duyarlılık 

Duyarlı Dirençli Dirençli 

Plazmid 
Doğal konak  

Var 
İnsanlar 

Var 
Kuşlar 

Yok 
İnsanlar 

 

2.2.3. Yaşam Döngüsü  

 

Bütün Chlamydia’lar ortak ve benzersiz bir bifazik gelişim döngüsü paylaşırlar ve 

Chlamydia’lar, infekte ettikleri hücrelerin sitoplazmalarında inklüzyonlar oluşturarak ürerler. 

Üremeleri esnasında morfolojik ve işlevsel açıdan birbirinden farklılık gösteren iki form ortaya 

çıkar. Bunlar; elementer cisim (EC) ve retiküler cisim (RC)’dir [22,52,59]. Chlamydia’ların 

infeksiyondan sorumlu formu elementer cisimcik olup konak hücre dışında canlılığını 

sürdürebilir [60]. Ayrıca, ara cisimcikler de (IB), EC'lerden RC’ye olgunlaşma esnasında 

gözlemlenebilir [61]. 

EC’lerin, hücre duvarında peptidoglikan tabaka çok az ya da hiç yoktur, yapısal rijidite 

bunun yerine dış membran kompleksinin disülfid bağları ile çapraz bağlı olmasından 

kaynaklanır. Dış membranın (OmpA, OmcB ve OmcA ) sistein açısından zengin proteinleri 

arasında inter ve intramoleküler sistein bağları vardır. Ayrıca, dış zar kompleksinin iç yüzeyinde 

altıgen dizili bir protein katmanının (ağırlıklı olarak OmcB), EC'lerde hücresel stabiliteye 

katkıda bulunduğu düşünülmektedir [62]. Spor benzeri dış membran kompleksi ozmotik stres 

ve fiziksel strese karşı direnç kazandırır ve oldukça zorlu dış ortam koşullarında elementer 
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cismin hayatta kalmasını sağlar [60]. EC infeksiyöz, küçük bir hücredir ve replike olamazlar. 

Bunlar elektron-yoğun bir nükleoid içeren, yaklaşık 0.3 µm çapında partiküllerdir. EC’ler, 70S 

ribozomlarının varlığına bağlı olarak granüler bir görünüme sahiptir. EC’lerin bir zamanlar 

metabolik olarak inaktif oldukları düşünülse de, host-free (aksenik) sistem kullanılarak yapılan 

çalışmalar EC’lerin yüksek metabolik ve biyosentetik aktivite oranlarına sahip olduklarını ve bir 

enerji kaynağı olarak D-glikoz-6-fosfata bağımlı olduklarını göstermiştir [60,61]. 

Aslında, nicel proteomikler, EC’lerin konak hücreye girişte ve retiküler cisme 

farklılaşmada kullanılan merkezi metabolizma ve glikoz katabolizması için gerekli olan bol 

miktarda protein içerdiğini ortaya çıkarmıştır. Bu farklılaşma sırasında, çapraz bağlanmış 

kompleksler indirgenir, bu da replikasyon için gerekli membran akışkanlığını sağlar [60]. 

EC’ler konak epitel hücrelerine yüksek afinite gösterirler ve hızlı şekilde onlara girerler. 

Chlamydia türlerinin adezyon ve invazyonu bir çok konak ve bakteriyel faktöre bağlıdır. Türler 

arasındaki bağlama ve hücre içerisine giriş mekanizmalarındaki çeşitlilik muhtemelen spesifik 

konak ve dokular için tropizmdeki farklılıklara katkıda bulunur. C. trachomatis, C. pneumoniae 

ve C. muridarum'un adezyonu, heparin sülfat proteoglikanları (HSPG) ile düşük afiniteli bir 

etkileşimin aracılık ettiği ve ardından konak hücre reseptörlerine yüksek afiniteli bağlanma 

tarafından yönlendirilen iki aşamalı bir prosesten oluşmaktadır. Heparin sülfat benzeri olan 

glikozaminglikanlar (GAG) ökaryotik hücrelerin yüzeyinde bulunan proteoglikanlardaki 

polisakarit zincirlerini temsil etmektedir. Proteoglikanlar bir protein çekirdeği ve ≥1 kovalent 

bağlı GAG zincirinden oluşur. Heparin sülfat, kondroitin sülfat (CS) A, CSB ve CSC, hayvan 

hücrelerinde bulunan en yaygın GAG'lardır. C. trachomatis L1 veya C. pneumoniae'deki OmcB 

(CT443 olarak da bilinir)  HSPG’lere bağlanmayı sağlar. HSPG'lerdeki sülfasyonun seviyesi ve 

konumu C. muridarum ve C. trachomatis L2'nin bağlanmasında önemli rollere sahiptir ve doku 

tropizmine katkıda bulunabilir [55,63]. 

C. trachomatis'teki kistik fibroz transmembran iletim düzenleyicisi (CFTR)'ne bağlanan 

LPS, mannoz reseptörüne ve manoz 6-fosfat reseptörüne bağlanan MOMP (CT681 olarak da 

bilinir) ve C. trachomatis'te β1 integrine bağlanan CT017 (Ctad1 olarak da bilinir) diğer 

adezinler arasındadır. C. trachomatis ve C. pneumoniae'deki polimorfik membran proteini (Pmp) 

ailesi de adezyona aracılık eder. Pmp21 (ayrıca Cpn0963 olarak bilinir) epidermal büyüme 

faktörü reseptörüne (EGFR) bağlanır ve hem bir adezin hem de bir invazin olarak işlev görür 

[60]. 

β1 integrin altbirimi ve EGFR33'e ilaveten, reseptör tirozin kinazlar (RTK)'da bağlanma, 

invazyon ve giriş esnasındaki sinyal iletimine katkıda bulunurlar. C. trachomatis ve C. 

muridarum fibroblast büyüme faktörü reseptörü (FGFR) ve bunun ligand FGF'sinin yanı sıra 

trombosit türevli büyüme faktörü reseptörü (PDGFR) ile etkileşir. C. trachomatis, ayrıca sinyal 

iletimini etkinleştirmek için efrin reseptör A2'ye (EPHA2) bağlanır. Son olarak, östrojen 
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reseptör kompleksinin bir bileşeni olan protein disülfid izomeraz (PDI), birçok Chlamydia 

türünün bağlanmasında ve hücreye girişinde rol oynar. PDI ayrıca adezinlerde, konak alıcılarda 

ve / veya T3SS'deki disülfid bağlarını azaltabilir [60]. 

Konak hücreye girişi sağladığı düşünülen mekanizmalar da çeşitlidir. EC’lerin genellikle 

mikrovillusların tabanına yakın tutundukları görülmektedir, daha sonrada konak hücre 

tarafından buradan içeri alınmaktadır. Birden çok mekanizmanın işlevsel olduğu görülmektedir: 

klatrinle kaplı oyuklar içerisine reseptör aracılığıyla endositoz ve kaplı olmayan oyuklar 

aracılığıyla da pinositoz [59]. 

EC,  endositoz ya da pinositoz yoluyla hücre içine alındıktan sonra çevresi hücre 

membranından ibaret bir vakuol ile sarılır ve inklüzyon cismi (İC) adı verilen yapı ortaya çıkar. 

Böylece hücre içine alınan infeksiyöz partiküllerin hücreye ait lizozomlar ile füzyon 

oluşturmaları ve yıkıma uğramaları engellenmiş olur [9]. Ancak dış zar hasar görmüşse veya 

bakteriler ısı ile inaktive edilmişlerse veya antikorla kaplanmış ise fagolizozomal birleşmeyi 

takiben bakterilerin ölümü gerçekleşir [22]. Konak hücreye girişten kısa süre sonra, EC 

membran proteinlerinin disülfid köprüleri artık çapraz bağlı değildir ve EC, retiküler cisim adı 

verilen, 0.5-1 µm ölçülerinde daha büyük bir yapı halinde yeniden yapılanır ve elektron-yoğun 

nükleoidden yoksundur [59]. RC’ler, sert olmayan ince çeperli, içinde nükleer fibril ve 

ribozomlar bulunan cisimciklerdir. Bu iki oluşum arasında gelişim gösteren birkaç tabakalı 

membranlar çevrili ara cisimcikler de meydana gelir [52]. Membrana bağlı vakuol içerisinde 

RC’nin boyutları büyür ve ikiye bölünerek hızla çoğalırlar. Sonunda tüm vakuol RC’lerden 

türemiş EC’lerle dolar ve sitoplazmik bir inklüzyon oluşur. Yeni oluşan EC’ler, yeni hücreleri 

infekte etmek üzere konak hücreden ayrılırlar. Bu gelişim döngüsü 24-48 saati bulmaktadır 

[59]. Çoğalma işlemi sırasında Chlamydia’lar konak hücreden yüksek enerjili fosfat bileşikleri ile 

bazı aminoasitleri edinirler ve bu nedenle ‘’enerji parazitleri’’ olarak isimlendirilirler. EC’den 

RC’ye, daha sonra da RC’den EC’ye gerçekleşen dönüşümlerde rol oynayan mekanizmalar kesin 

olarak bilinmemekle birlikte, hücre içindeki siklik adenozin monofosfat ile siklik guanozin 

monofosfatın rölatif konsantrasyonlarının rolü üzerinde durulmaktadır [9,22]. 
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Tablo 2.4. EC ve RC’lerin özellikleri [61,64]. 

Özellik Elementer Cisimcik Retiküler Cisimcik 

Büyüklük 0.2-0.3 μm 0.5-1 μm 

Morfoloji Sferik Sferik 

İnfektivite İnfeksiyöz Non-İnfeksiyöz 

RNA: DNA oranı 1:1 3:1 

Metabolik aktivite İnaktif form Aktif, çoğalabilen form 

Tripsin etkisine yanıt 

Hücre duvarı 

Elektron yoğunluğu 

Dirençli 

Sert, çapraz bağlı 

Yüksek 

Duyarlı 

Geçirgen, kırılgan 

Düşük 

 

 

 

Şekil 2.2. Chlamydia yaşam döngüsü [65]. 
 

2.2.4. Hücre Yapısı 

 

EC ve RC’lerin hücre duvar yapısı, Gram negatif bakterilerin hücre duvar yapısına 

benzerlik gösterir [52].  

EC’ler, sporlar gibi zor koşullara dayanıklı yapılardır. Penisilin bağlayan proteinlerin var 

olmasına ve EC’lerin sentezinin penisilinle inhibe olmasına karşın, N-asetil muramik asit 

(NAMA) ve ayrıca diğer birçok bakteri de bulunan sert peptidoglikan tabakadan yoksunlardır 
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ancak merkezde bulunan yoğun kor bölgesi, sitoplazmik zar ve çift katlı dış zar ile çevrilidir. 

EC’lerin yapısında histidin ve arjinin dışında en az 18 aminoasitten oluşan %60 oranında 

protein bulunur. Partiküllerin hücre duvarının yapısında, fazla miktarda lipit (fosfatidilkolin ile 

fosfotidiletanolamin) ve polipeptitlerle birlikte lipopolisakkaritler vardır. Özellikle EC’nin 

duvarında Salmonella lipopolisakkaridindeki 2-keto-3-deoksioktonik asit benzeri bir 

lipopolisakkarit bulunur. LPS sadece zayıf endotoksin aktivitesine sahiptir. EC’nin duvarında 

bulunan lipit komponentleri, hücreye hemaglütinasyon yeteneği kazandırır [22,52].  

Hücre duvarında bulunan MOMP dış zarın önemli bir yapısal elemanıdır ve türe özgü 

olup Chlamydia’nın tanımında da kullanılan tekniklere bağlı olarak 40 kD, 60 kD, 68 kD, 90 kD, 

98kD molekül ağırlıklarında antijenik dış membran proteinleri belirlenmiştir. C. trachomatis’te 

bu proteini kodlayan genin değişken bölgeleri vardır ve bu değişken bölgeler sayesinde 18 

serolojik varyant oluşturur. C. psittaci’nin MOMP’de benzer değişken gen bölgeleri bulunur. 

Buna karşın C. pneumoniae’nın MOMP’i homojendir ve bir serovar oluşturur [22,52]. 

MOMP’den başka Omp 2’de yüksek derece de korunmuş bir dış zar proteindir ve 

Chlamydiaceae ailesinin bütün üyelerinde bulunur. Sistin proteini açısından zengin bu protein, 

yaygın olarak dağılmış ve EC’lerde stabiliteyi sağlayan çapraz bağlı disülfidlerin yapısını 

oluşturur. Bu bağlar ozmotik stabiliteyi sağlar ve bakterilerdeki spor yapısına benzer. EC’ler bu 

yapı sayesinde konak hücre dışında yaşamaya adapte olmuşlardır [22].   

 

2.2.5. Genom Yapısı ve Özellikleri 

 

EC ve RC’ler de hem DNA hem de RNA vardır. DNA’nın çoğu EC’lerin orta bölümünde 

yoğun, RC’lerin her tarafında yayılmış olarak bulunur. Chlamydia’ların DNA genomu, kapalı 

sirküler bir moleküldür. 360-660 kD olan genom 600 farklı protein sentezini kontrol eder. 

Chlamydia’ların RNA’ları bakterilerde olduğu gibi 30S ve 50S alt üniteli 70S ribozomları 

bulunur. C. trachomatis’in 6.7-7.2 kb (kilobaz) arasında değişen plazmidleri de vardır. 

Chlamydia’ların RC’leri DNA’ya kıyasla üç kat daha fazla RNA içermektedir, EC’ler de ise RNA 

DNA oranı eşittir [52].   

 

2.2.6. Antijen Yapısı 

 

Chlamydia’lar ortak gruba özgül antijenlere sahiptirler. Bunlar, immünodominant bir 

bileşen halinde,  2-keto-3-deoksioktonik asitli ısıya dayanıklı LPS’lerdir [9,22,52]. Chlamydia 

LPS’lerinin en azından üç epitop taşıdığı ve bunlardan birisinin cinse özgül diğer ikisinin 

Salmonella’ların Re mutantının LPS’leri ile ortak olduğu gösterilmiştir [52]. Cinse özgül bu 

antijenlere karşı gelişen antikorlar, kompleman birleşmesi ve immünofluoresanla 
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saptanabilirler. Kompleman bağlayıcı antijen, ilk kez 1936 yılında Bedson tarafından tarif 

edilmiştir. EC ve RC’nin her ikisinde de bulunan bu antijen, ısıya, nükleaza, proteinaza ve fenole 

dirençlidir. Türe özgül antijenler florokarbon veya deoksikolat ile grup antijenleri 

uzaklaştırıldıktan sonra, hücre duvarına bağlı kalan MOMP’dir. MOMP geni çok sayıda protein 

sentezinden sorumludur. MOMP’ta bulunan türe özgül epitoplardan sisteince zengin 60 kD 

proteini, oldukça immunojeniktir [52]. Özgül antijenler en iyi, özellikle monoklonal antikorlar 

kullanılarak, immünofluoresans ile saptanmaktadırlar. Özgül antijenler sadece sınırlı sayıda 

Chlamydia’larda ortaktırlar, ama belli bir mikroorganizma çok sayıda özgül antijen 

bulundurabilmektedir [9,22,52]. 

C. trachomatis’in biovarları Chlamydia’ların sınıflandırılması bölümünde tablo halinde 

gösterilmiştir. Buna göre mikroimmünofloresan (MİF) yöntemle belirlenen antijenik yapılarına 

bakılarak 19 serovar belirlenmiştir. A, B, Ba ve C serovarları oküler trahom, D-K arası serovarlar 

ürogenital infeksiyonu ve inklüzyon konjunktiviti, L1, L2 ve L3 serovarları ise LGV ile 

ilişkilidirler. MİF testi ile ortaya çıkan çapraz reaksiyon düzenleri iki alt grubun da 

belirlenmesine neden olmuştur. Birincisi B, Ba, D, E, L1 ve L2 serovarlarını kapsayan B 

kompleksi ikincisi ise, C, J, H, I, A, K ve L3 serovarlarını kapsayan C kompleksidir. F ve G 

serotiplerinin ise B kompleksine daha yakın olmakla birlikte iki kompleksi birleştiren üyeler 

olduğu bildirilmiştir. Böylece monoklonal antikorlar kullanılarak antijenler cins (grup), tür, alt 

tür (serogrup) ve serotip (serovar) olarak sınıflandırılmaktadır [9].  

 

2.2.7. Metabolizması  

 

Chlamydia’lar, yeterli enzime sahip olmadıklarından ve ayrıca metabolizmaları için 

gerekli olan yüksek enerjili bileşikleri sentezleyemedikleri için konak hücrenin ADP ve ATP’sini 

kullanırlar. Replikasyonları için gerekli olan enerjiyi konak hücrenin yüksek enerjili 

bileşiklerinden sağladıkları için Chlamydia’lara aynı zamanda enerji paraziti de denmektedir 

[22,52]. 

Kendi ATP’lerini sentezleyemediklerinden Chlamydia’lar yalnızca canlı hücrelerde 

çoğalma yeteneğindedir. Dışardan Chlamydia’lara, yüksek enerji veren fosfatlar ve organik 

/inorganik kofaktörler sağlanırsa glikozu, piruvik asit ve glutamik aside parçalayarak 

karbondioksit oluştururlar [52]. 

 

2.2.8. Boyanma Özellikleri 

 

Chlamydia’lar farklı boyanma özelliklerine sahiptirler. EC ve RC şekilleri Giemsa, 

Macchiavello ve Castanade yöntemleriyle boyanırlar [52,53]. EC’ler Giemsa boyama yöntemi ile 
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mor renge boyanırlar ve bu şekilde mavi renge boyanan konak hücre sitoplazmasından 

ayrılırlar. Daha büyük ve infektif olmayan RC’ler ise Giemsa boyasıyla mavi boyanırlar [59]. 

Macchiavello boyasıyla EC’ler kırmızı renkte görünür. Chlamydia’lar Gram negatif veya 

değişkendirler ve bu boyama yöntemi etkenlerin tanımlanmasında yararsızdır. Chlamydia 

partikülleri ve inklüzyonları immünofluoresansta gruba özgül, türe özgül ya da serovara özgül 

antikorlarla parlak boyanmaktadırlar [52, 53,59]. Floresan ve akridin oranj boyama yöntemiyle, 

DNA’nın fazlalığından EC sarı-yeşil, RC ise daha fazla RNA içerdiğinden kiremit rengindedir [52].  

C. trachomatis’in tam şekillenmiş, olgunlaşmış hücre içi inklüzyonları, Giemsa boyasıyla 

boyandığında koyu mor olan nükleusun yakınında, bu yoğun paketlenmiş olgun partiküller 

nedeniyle sıkıştırılmış kitleler halinde bulunurlar. Eğer sulandırılmış olan Lugol’ün iyod 

solüsyonuyla boyanırlarsa C. trachomatis’in inklüzyonları partikülleri çevreleyen glikojen 

matriks nedeniyle kahverengi görünürler. Bu özellik C. trachomatis’i C. pneumoniae ve C. 

psittaci’den ayırır. C. psittaci inklüzyonları intrastoplazmik yoğun birikintilerdir [59]. 

 

2.2.9. Fiziksel ve Kimyasal Etkenlere Duyarlılık  

 

Chlamydia’lar ısı ile çabuk inaktive olurlar ve 60°C’de infektif özelliklerini kaybederler. 

Aksine -50°C ile -70°C’deki sıcaklık aralıklarında yıllarca infektivitelerini korurlar. 30 dakikada 

eter ile 24 saatte %0.5’lik fenolde inaktive olurlar ancak klorlanmış havuz suyunda 24 saat canlı 

kalabilirler [52]. Havada kurutulan Chlamydia’lar bazen uzun süre infektif özellik taşıyabilir. 

Dondurarak kurutma işlemi sırasında da infektivitelerinin çoğunu kaybederler [9]. 

Antibiyotiklerin çoğu Chlamydia’ların replikasyonunu inhibe etmektedir. Bakteri duvar 

sentezini inhibe eden antibiyotikler, penisilin, sikloserin gibi, Chlamydia’ların daha çok 

morfolojik yönden defektli şekillerinin oluşumuna neden olur ancak infeksiyonlarında 

etkisizdir. Bakterilerin protein sentezini inhibe eden tetrasiklin ve makrolidler gibi 

antibiyotikler Chlamydia infeksiyonlarının tedavisinde kullanılmaktadır. Aminoglikozitler 

Chlamydia’lara karşı etkisizdir. Folik asit sentezi yapabilen bazı Chlamydia’lar sülfanomidlere 

karşı duyarlıdır [52]. 

 

2.2.10. Patogenez  

 

2.2.10.1. Chlamydia trachomatis İnfeksiyonlarının Patogenezi  

 

C. trachomatis’in infekte edebileceği hücre aralığı sınırlıdır. EC reseptörleri öncelikle 

konjunktiva, solunum sistemi, anorektum, fallop tüpleri, endometrium, endoserviks ve 



Serpil Gonca, Doktora Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

24 

üretranın mükoz zarlarında bulunan sil barındırmayan, silindirik, kübik transisyonel, epitel 

hücreleri için uygun olup farklı klinik tablolar oluştururlar [22,52].  

C. trachomatis biovar trachoma endemik trahom, LGV, okülogenital ve neoatal 

infeksiyonlar yapar. Trahomda görülen ilk patolojik belirti konjunktiva ve korneanın yüzeyel 

epitel hücrelerinin sitoplazmasındaki Halbersteadter ve Von Prowazek cisimcikleri denilen 

inklüzyon cisimcikleridir. Daha ileri devrede hücre nekrozu ve nedbeleşme olur. Trahomda bu 

patolojik değişmeler üst göz kapağında ve korneanın üst yarısındadır [52]. Oküler yüzey 

Chlamydia infeksiyonu lenfositik, monositik, plazma hücreleri ve makrofajların infiltrasyonu ile 

karekterize kronik inflamatuvar reaksiyonuna neden olur. Uzun süren inflamasyon, tekrarlayan 

ve kronik konjonktival foliküler reinfeksiyon sonucu konjonktivalskar oluşumuna neden olur. 

Klamidyal infeksiyon sırasında konjonktival epitelin normal mimarisi bozulur, goblet hücreleri 

kaybolur ve normal, gevşek, vasküler subepitelyal stroma, tip IV ve V kollajenin kompakt 

bantları ile yer değiştirir [54]. 

Trahomdaki patolojik değişikliklerin ve üst genital sistem infeksiyonlarının gecikmiş tip 

aşırı duyarlık yanıtı sonucu olduğu düşünülmektedir. İnfeksiyon uzun süreli bir bağışıklık 

vermez. Primer göz ve genital sistem infeksiyonları az ya da hiç doku hasarı olmadan iyileşirse 

de, infeksiyonun tekrarı karakteristik olarak sonraki doku hasarına sebep olan kuvvetli bir 

inflamatuvar cevabı tetikler [9,22]. Bağışık yanıtın sürekli uyarılması ve persistans infeksiyon 

sırasında da stres proteinlerinin oluşması sonucu yoğun yangısal cevap ve doku hasarı ortaya 

çıkar [9].  

Trahom izolatları ve cinsel yolla bulaşan D-K serotipleri non invaziv iken, LGV biyovarı 

(L1, L2, L2a, L3) invaziv olup, derideki sıyrıklar, rektum veya genital bölge mukozasından vücuda 

girerek lenfatik drenaj ile bölgesel lenf bezlerine taşınır ve mononükleer fagositler içinde çoğalır 

[57]. LGV biyovarının daha invaziv olması mononükleer fagositler içinde çoğalmasından 

kaynaklanır [9,22,53]. Karakteristik histopatolojisi, sonrasında nekroze veya süpüre olan küçük 

abselerin ve granülomların oluşmasıdır. Ülserlerin etrafındaki dokuda inklüzyon cisimcikleri 

içeren hücreler makrofajlar, polimorf nükleer hücreler, T ve B lenfositleri bulunur. Zaman içinde 

fibrozis hakim olur [9,52,53]. Trahom biyovarının hedef hücreleri kadın ve erkekte rektum, 

üretra, konjunktiva ile kadında üst genital sistemdeki ve endoserviksin sküamokolümnar epitel 

hücreleridir. Çocuklarda solunum sisteminin epitel hücreleri, erkeklerde ise epididim ve prostat 

infekte olabilir [9,53].  

Komplike olmamış bir hücre içi gelişim döngüsünde infeksiyöz form olan EC’in hücre 

içinde etrafının vakuolle çevrilmesi ile fagolizozomal birleşmeden korunduğu ve golgi 

cisimciğinde işlenen lipidlerin de bu korumaya katkı sağladığı gösterilmiştir. İnklüzyon adı 

verilen bu vakuol içerisinde EC’nin RC’ye dönüştüğü, RC’nin de ikiye bölünerek çoğalmasının 

ardından ikincil farklılaşma ile tekrar EC’ye dönüştüğü ve hücre dışına salınımın gerçekleştiği 
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de bilinmektedir. 1950’lerden günümüze kadar yapılan çalışmalarda Chlamydia’ların hücre 

içinde bu döngüyü tamamlamadan persistans özellik gösteren canlı bir formu daha 

tanımlanmıştır. Persistans formun oluşmasında sitokinlerin özellikle de IFN-ɣ’ın sorumlu 

olduğu görülmüştür. IFN-ɣ’nın hücredeki triptofan miktarını azaltması sonucu hücre stres 

altında kalır. Bu durumda genom replikasyonu devam etmekte fakat Chlamydia’ların gen 

regülasyonu değişerek strese karşı bazı proteinlerin gelişimi artar. Bu proteinlere karşı 

organizmada meydana gelen reaksiyonlar gecikmiş tip aşırı duyarlılık cevabı ile infeksiyonun 

istenmeyen sonuçlarını ortaya çıkmaktadır. Gecikmiş tip aşırı duyarlılığa neden olan klamidyal 

antijenler; sisteinden zengin dış membran proteinleri (CROMPs), ısı şok proteinleri ve histon 

benzeri proteinlerdir [9].  

 

2.2.10.1.1. Chlamydia trachomatis’te Doğal Bağışıklık ve Patoloji 

 

Hayvan modellerinde ve insanlarda yapılan birçok çalışma, C. trachomatis'in konakçı 

hücrelerle ilk temasının infeksiyon sırasında, TNFα, IL-8, IL-1α ve GM-CSF de dahil olmak üzere 

pro-inflamatuvar sitokinlerin salınmasına yol açtığını göstermiştir [66,67,68]. Bağışık yanıtını 

tetiklemek için gerekli olan bu sitokinler doku hasarına neden olabilirler. Örneğin, infekte fallop 

tüpü organ kültürleri aracılığı ile IL-1 üretimi, fallop tüp epitelyumunun in-vivo olarak tahrip 

edilmesiyle ilişkilendirilmiştir. TLR2'den türetilen sinyaller de patoloji ile de ilişkilendirilmiştir. 

Örneğin, TLR2 içermeyen fareler, C. muridarum infeksiyonunu takiben yumurta kanalında 

belirgin bir patoloji geliştirmemektedir. Son gözlemler, TLR2'den yoksun olan farelerin, C. 

muridarum ile infeksiyondan sonra üst genital bölgede önemli patoloji geliştirmediğini 

göstermektedir [68]. 

Chlamydia izolatlarının çoğunda klamidyal plazmidler bulunur. Bu plazmidlerin, primat 

oküler dokulardaki Chlamydia’ya bağlı patolojide önemli bir rol oynadığı bulunmuştur. 

Farelerde, klamidyal plazmidden yoksun C. muridarum organizmaları üst genital bölgede önemli 

patolojiye neden olmazlar [68]. 

Matriks metalloproteinazlar kadın üreme sisteminde hücresel dönüşüm ve ekstraselüler 

matriksin yeniden şekillenmesinde önemli rol oynamaktadırlar [69]. MMP’ların çeşitli üyeleri 

(MMP9, MMP13, MMP10) ve C. muridarum ile infekte olmuş farelerin endometriyal hücreleri 

tarafından eksprese edilen diğer MMP'ları fare endometriyumunda doku hasarıyla 

ilişkilendirilmiştir [70]. İnsanlarda C. trachomatis ile infekte fallop tüp hücreleri tarafından 

MMP9’un ekspresyonu, epitelyal tubal skarlasma ile ilişkilendirilmiştir. Dikkat çekici olarak, 

aktive edilmiş nötrofiller tarafından üretilen antimikrobiyal peptitler olan α-defensinlerin 

yüksek seviyelerde bulunması, C. trachomatis ile infekte olan kadınlarda endometrit ile 

ilişkilendirilmiştir. Nitekim C. trachomatis infeksiyonu üreme sistemi içinde çok sayıda doğal 
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inflamatuvar mediatörlerin up-regülasyonunu sağlar ve bu mediatörlerin varlığı daha kötü bir 

klinik sonuç ile ilişkilendirilmiştir [68]. 

 

2.2.10.1.2. Chlamydia trachomatis’te Edinilmiş Bağışıklık ve Patoloji 

 

C. trachomatis'e karşı en güçlü konak savunma mekanizması T-hücre aracılı immüniteye 

dayansa da insanlarda yapılan çalışmalar anti-klamidyal T hücre immünitesi ile kadın genital 

bölgesindeki patoloji arasındaki korelasyonu göstermiştir. Örneğin tekrarlayan klamidyal 

infeksiyonu olan kadınların servikal yıkamalarında IFN-ɣ düzeyleri, primer infeksiyonlu 

kadınlarda görülen IFN-ɣ düzeylerine göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Bu yüksek 

IFN-ɣ düzeyi ayrıca infertilite ile de ilişkili bulunmuştur. Bir başka çalışmada, C. trachomatis ile 

infekte olmuş kadınlardan izole edilen servikal hücrelerin in-vitro olarak IL-1, IL-6, IL-8 ve IL-10 

salgıladığı gösterilmiştir, bu sitokin profilinin bağışıklıktan ziyade hastalığın daha da şiddetli bir 

hal alması ile bağlantılı olduğu görülmüştür. Bu bağlamda, C. trachomatis ile infekte kadınların 

servikal yıkamalarındaki yüksek IL-10 seviyesi infertilite ile bağlantılı bulunmuştur [68,71,72, 

73,74]. 

Cinsel yolla bulaşan Chlamydia ile infekte hayvanlarda yapılan çalışmalar, üst genital 

sistemdeki patoloji ile T hücre immünitesini arasındaki bağlantıyı göstermiştir [68,75,76,77]. 

Örneğin makaklarda yapılan çalışmalar sitotoksik CD8+ T hücreleri ve diğer bağışıklık 

hücrelerin C. trachomatis ile infekte olmuş tübal doku implantlarına infiltre olduğunu 

göstermiştir.  İnfiltre hücreler Th1 tipi sitokinleri içine alır ve bunlar IFN-ɣ, IL-2 ve IL-6 ve 

fibrotik dokuların akümülasyonudur. Ayrıca primatlarda ve kobaylarda yapılan diğer çalışmalar 

da C. trachomatis ile infeksiyonu takiben fallop tüplerinde bu CD8+ T hücrelerinin varlığını ve 

bunların patoloji ile ilişkisini doğrulamıştır [68].  

Chlamydia’ya özgü CD4+ T hücreleri de patolojide rol oynamaktadır. CD4+ T hücrelerinin, 

C. muridarum ile infekte olmuş farelerin üst genital sistemine geçtiği ve genital bölgede hem 

bağışıklık hem de tübal patoloji ile ilişkili olduğu bulunmuştur [78, 79]. İlginç bir şekilde yapılan 

bir çalışmada ise Th17 hücreleri tarafından üretilen IL-17'nin C. muridarum ile infekte olan 

farelerde ılımlı bağışıklığı teşvik ettiği gösterilmiştir [80]. Bununla birlikte, C. trachomatis 

infeksiyonunda Th17 hücrelerinin rolünü incelemek için daha ileri çalışmalara da ihtiyaç vardır. 

Bu gözlemler,  bağışık yanıtların kompleks bir şekilde etkileşiminin, cinsel yolla bulaşan C. 

trachomatis infeksiyonlarında hem bağışık korumayı hem de patolojiyi etkilediğini ileri 

sürmektedir [68]. 
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2.2.10.2. Chlamydia pneumoniae İnfeksiyonlarının Patogenezi  

 

C. pneumoniae insandan insana direkt bulaşarak solunum yollarına yerleşir. İnfeksiyon 

genellikle boğaz ağrısı ile başlamaktadır. C. pneumoniae infeksiyonlarında primer ve 

reinfeksiyona ait antikor yanıtı oluşur. Kompleman birleştiren antikorlar primer infeksiyonların 

2-3. haftasından itibaren görülür. Reinfeksiyonlarda kompleman birleştiren antikorlar ve C. 

pneumoniae’ya özgül IgM tipi antikorlar oluşmayabilir, ancak IgG tipi antikorlar hızla yükselir. 

IgM tipi antikorlar infeksiyonun 2-4. haftasında, IgG tipi antikorlar ise 6-8. haftasında tanı 

koydurucu titreye ulaşmaktadır. TWAR infeksiyonunu takiben gelişen immünite koruyucu 

olmadığı için, endojen ve ekzojen reinfeksiyonlar gelişebilmektedir [52,53].  

 

2.2.11. Epidemiyoloji 

2.2.11.1. Chlamydia trachomatis Epidemiyolojisi 

2.2.11.1.1. Trahom Epidemiyolojisi  

 

C. trachomatis’in neden olduğu trahom dünyadaki önlenebilir körlüğün başta gelen 

nedenleri arasındadır [9] ve hala, Afrika, Asya, Avustralya ve Ortadoğu'nun sosyo-ekonomik 

düzeyi düşük bölgelerinin çoğunda endemiktir. Aktif trahomun yaklaşık 21 milyon kişiyi 

etkilediği ve bunlarında yaklaşık 2.2 milyonunun görme kaybı veya ileri derecede görme 

yetersizliği yaşadığı bilinmektedir. 7.3 milyon trikiyazis vakası olduğu tahmin edilmektedir 

(Tablo 2.5.). Günümüzde yoğun bir küresel trahom haritalama çalışması vardır. DSÖ, 53 ülkeyi 

trahom için endemik olarak sınıflandırmakta ve 229 milyon insanın endemik bölgelerde 

yaşadığını ve körleştirici trahomun en fazla Afrika’da olduğunu belirtmiştir. Çin ve Hindistan'a 

ait veriler çok kısıtlı olmasına rağmen nüfusun fazlalığının genel tahminleri önemli ölçüde 

değiştirebileceği düşünülmektedir [81]. 

Aktif trahoma (TF/TI)  5 yaşın altındaki çocuklarda sıklıkla görülmekte ve prevalansı 

%60’ın üstündedir. Aktif trahom prevelansı yaşla birlikte azalmakta ve infeksiyonun bulguları 

genelde az olup az sayıda yetişkin trahom belirtisi gösterir. Aktif inflamasyon azaldığında, 

konjonktivalskar oluşumu daha belirgin hale gelir ve oranlar yaşla birlikte artış gösterdiğinden 

25 yaşın üstündeki insanların %90'ında skarlaşma görülebilir. Genç yaştaki kadın ve erkeklerde 

aktif trahom oranları benzerdir, ancak trahomatöz skarlaşma ve görme kaybı genellikle 

kadınlarda erkeklerden daha sıktır [81]. 

Yaşlı insanlarda skarlaşma, trikiyazis ve korneal opasite prevalansı gençken trahoma 

maruz kalmaları ile ilgilidir. Aktif trahom kaybolsa da trikiyazis dahil olmak üzere geç sekellerin 
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seneler sonra ortaya çıkabilmesi açısından bu durum önem taşımaktadır. C trachomatis veya 

diğer oküler infeksiyonlar skarlaşmanın ilerlemesine katkı sağlayabilir bu nedenle maruziyeti 

azaltmak yetişkinlerin yararına olmaktadır [81]. 

Yapılan çalışmaların çoğunda; yüz temizliği ve su kaynağına olan uzaklık ile trohom 

prevalansı arasında doğru orantı olduğu sonucu ortaya çıkmıştır [81]. 

Hiperendemik bölgelerde hemen hemen tüm çocuklar yaşamlarının ilk yılı içinde C. 

trachomatis ile infekte olur ve hastalığın toplumda yayılması açısından başlıca rezervuarı 

oluştururlar. Sinekler etkenin mekanik taşıyıcılığını yaparak infeksiyonun çocuklar arasında 

yayılımını kolaylaştırabilirler. Çocuklar yine ortak kullanılan eşyalar ile de infekte edilebilirler. 

C. trachomatis’in cinsel yolla bulaşması trahom epidemiyolojisinde önem taşıyan bir geçiş yolu 

değildir. Çocuk bir kez infekte olduktan sonra hastalık epizodlar halinde sürmekte, ancak bu 

durumun persistans infeksiyonlara mı, yoksa reinfeksiyonlara mı bağlı olduğu bilinmemektedir. 

Trahoma bağlı körlük akut infeksiyondan yıllarca sonra (~40 yıl) konjonktivalnedbeleşme ve 

pannus oluşumu ile kendini gösterir. İnflamasyonun şiddeti ile nedbeleşme doğru orantılıdır 

[9].  

Sonuç olarak, insanların sosyo-ekonomik ve sağlık durumunun güçlendirilmesi ve yeni 

nesil antibiyotiklerin ortaya çıkması, oftalmologlar ve göz sağlığı merkezlerinin eğitilmesi ile 

trahom eradike edilmese bile yaygınlığı azalmaktadır. Prevalanstaki azalmaya rağmen 

trahomun potansiyel görme kaybı komplikasyonlarının özel ve titiz tedavi planlarına ihtiyacı 

olduğu unutulmamalıdır [54]. 

 

Tablo 2.5. DSÖ verilerine göre yıllara göre trahom vakaları (Veriler milyon kişidir) [81].  

Yıl  Aktif trahom  Körlük Trikiyazis 

1956 400 - - 
1971 400-500 1-2 - 
1981 500 6-7 - 
1985 360 6-9 - 
1994 146 5.9 - 
1996 - - 10.6 
2003 84.0 1.6 7.6 
2007  40.0 - 8.2 
2011 21.4 2.2 7.3 

 

2.2.11.1.2. C. trachomatis’in Neden Olduğu Genital Sistem İnfeksiyonlarının 

Epidemiyolojisi  

 

C. trachomatis’in L1, L2, L3 serovarları ile oluşan LGV cinsel yolla bulaşan ve tüm 

dünyada sporadik, sosyal ve hijyenik koşulların yetersiz olduğu Afrika, Hindistan Güneydoğu 
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Asya, Güney Amerika ve Karayipler’de endemik olarak görülen bir hastalık olup endüstrileşmiş 

ülkelerde nadir görülmektedir  [9].  

Günümüzde C. trachomatis’in non-LGV serotipleri ile cinsel yönden aktif erkeklerde ve 

kadınlarda oluşturduğu genital infeksiyonlar ile yeni doğanlarda anneden bulaşma ile meydana 

gelen infeksiyonlar, cinsel yolla bulaşan bakteriyel hastalıklar arasında ilk sırada yer almaktadır. 

1970’li yıllardan önce bildirimi en fazla olan bulaşıcı hastalık gonore iken, son yıllarda 

klamidyal infeksiyonların prevalansı belirgin artış göstermiştir [9].  

Chlamydia infeksiyonlardaki bu artış, genel olarak diğer cinsel yolla bulaşan 

hastalıkların ortaya çıkışında etkili olan faktörlerle yakın ilişkilidir. Toplumların cinselliğe bakış 

açılarında ve cinsel davranış biçimlerindeki değişimler (erken yaşta cinsellik, sık eş değişimi 

vs.), ayrıca asemptomatik seyirli olanların sağaltımsız kalmaları nedeni ile klamidyal 

infeksiyonların sıklığı artış göstermiştir. Savaşlar, göçler gibi toplumsal olaylar, uyuşturucu 

maddelerin kullanımının artması, sosyoekonomik koşulların kötüleşmesi gibi faktörler de 

klamidyal infeksiyonların yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Ayrıca son yıllarda 

Chlamydia’ların tanısına yönelik testlerin geliştirilmiş ve yaygın biçimde kullanılır hale gelmiş 

olması da bu artışın nedenleri arasındadır. Günümüzde dünyada 90 milyon kişinin infekte 

olduğu ve ABD’de her yıl 4 milyon yeni olgunun ortaya çıktığı hesaplanmıştır. Son yıllarda 

yapılan çalışmalar ülkemizde de klamidyal infeksiyonların yaygın olduğunu göstermektedir [9].    

LGV dışındaki Chlamydia infeksiyonları genel popülasyonda yaygın olarak görülür ve 

genellikle 16-24 yaş arası gençleri etkilemektedir. Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) raporlarına göre ABD'de 2015 yılında 15-19 yaş arası vaka sayısı 1857.8/100.000 iken 

20-24 yaş arasında ise bu oran 2574.9/100.000'dir [82,83]. 

Ülkemizde de 2005 yılı başından itibaren C. trachomatis grup D bildirimi zorunlu 

hastalıklar kapsamına alınmıştır. T.C. Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre 2005 yılında 137, 

2006 yılında da 141 C. trachomatis olgusu rapor edilmiştir [84].  

Chlamydia infeksiyonları önlenebilir hastalıklar arasındadır. Nitekim İsveç gibi bazı 

gelişmiş ülkelerde tanı-sağaltım-kontrol üçlüsünün etkin bir şekilde uygulanması ile yıllar 

içinde genital klamidyal infeksiyonların bildirimi önemli ölçüde azalmıştır [9].  

 

2.2.11.2. Chlamydia pneumoniae Epidemiyolojisi 

 

C. pneumoniae ile infeksiyon yaygındır. Dünya genelinde insanların %30-50’sinde C. 

pneumoniae antikorları mevcuttur. Az sayıda çocukta antikora rastlanılmamaktadır, ancak 6-8 

yaşından sonra antikor prevalansı genç erişkinlik boyunca artmaktadır. İnfeksiyon hem 

endemik hem de çok sayıda salgınla epidemiktir. Bilinen bir hayvan rezervuarı yoktur ve 

bulaşmanın başlıca hava yoluyla, kişiden kişiye olduğu düşünülmektedir [59].  
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C. pneumoniae’nin asemptomatik infeksiyondan, bronşit ve pnömoniye kadar değişik 

solunum yolu hastalıklarında etken olduğu gösterilmiştir. Ayrıca C. pneumoniae’nin 

aterosklerotik koroner arter ve serebrovasküler hastalıkla ilişkisinin olduğunu düşündüren 

bulgular vardır ve bu bulgular seroepidemiyolojik çalışmalardan, aterosklerotik dokularda C. 

pneumoniae’nin saptanmasından, hücre kültürü çalışmalarından, hayvan modellerinden ve 

antibiyotik ilaçlar kullanılarak yapılan klinik önleme çalışmaları ile gösterilmiştir [9, 59].  

 

2.2.12. Klinik Belirtiler ve Bulgular 

2.2.12.1. Chlamydia trachomatis İnfeksiyonları 

 

C. trachomatis infeksiyonları dört farklı alanda incelenir. 

1. Klasik oküler trahom 

2. LGV 

3. Yetişkinlerde diğer okülogenital hastalıklar 

4. Yenidoğan infeksiyonları 

 

2.2.12.1.1. Trahom  

 

Trahom, C. trachomatis’in A, B, Ba ve C serovarları tarafından oluşturulan, yalnız 

insanlarda görülen, göz konjunktivasının bulaşıcı ve granülasyonlu iltihabı olup kronik bir 

infeksiyonudur. Hastalık epitel tabakası içinde lenfosit infiltrasyonu, göz kapağının nedbeli 

büzüşmesi ve şeklinin bozulması ile karakterizedir [52].  

Trahom dünyada körlüğün önde gelen nedenlerindendir. Etken insandan insana, 

çocuktan anneye ve çocuktan çocuğa geçebilmektedir. Sosyo-ekonomik düzeyi düşük, yetersiz 

sanitasyonun olduğu, konjunktiva eksudalarından beslenen sineklerin çok olduğu kalabalık 

yaşam koşullarında hastalık gelişebilmektedir. Etkilenen topluluklarda infeksiyon, genellikle ilk 

olarak bebeklik çağında veya çocukluk çağında görülür [85]. 

Kuluçka dönemi 3-10 gündür. Sıklıkla bakteriyel konjunktivitle birlikte görülür ve ikisi 

birlikte klinik tabloyu oluşturur. Erken belirtiler lakrimasyon (göz yaşarması), mukopürülan 

akıntı, konjonktivalkızarıklık ve folikül hipertrofisidir. Kornea mikroskopla incelendiğinde 

epitelde keratit, epitel altı infiltratlar ve limbus damarlarının korneaya uzanması (pannus) 

saptanır. Pannus korneayı kapladıkça, konjunktiva da nedbeleşme, göz kapağında deformasyon 

(entropiyon, trikiyazis) ve kirpiklerin korneaya sürtünmesi ile ek zedelenmeler geçekleşir. 

Sekonder bakteriyel infeksiyonla, yıllar içerisinde görme kaybı ilerler. Ancak infeksiyonun 

sistemik belirti ya da bulguları yoktur [59].  
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Tablo 2.6. DSÖ’ne göre trahomun sınıflandırılması[86]. 

Derece Kısaltılması  Tanımı  

Trahomatöz Foliküler İnflamasyon TF Üst tarsal konjonktivada beş veya daha 
fazla folikül (0.5 mm) varlığı 

Trahomatöz İnflamasyon Yoğun TI Tarsal konjonktivanın derin normal 
damarların yarısından fazlasını gizleyen 
belirgin inflamatuvar kalınlaşma 

Trahomatöz Skarlaşma  TS Tarsal konjonktivada skar varlığı 
Trahomatöz Trikiyazis TT Göz küresine en az bir kirpiğin 

sürtünmesi 
Korneal Opasite CO Gözle görülür kornea opaklığı 

 

2.2.12.1.2. Lenfogranüloma venerum 

 

LGV, C. trachomatis biovar lymphogranuloma venereum’un L1, L2, L3 serovarlarının 

neden olduğu cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. İnfeksiyonun kuluçka dönemi 3-30 gün olup, 

üç dönemi vardır. Birinci dönem inokülasyonu içerir, ikinci dönem bölgesel lenf düğümleri ve 

bazen anorektumu ve üçüncü dönem ise, cinsel organları ve/veya rektumu etkileyen aşamayı 

oluşturur [87]. 

 

1.dönem  

3-30 günlük bir inkübasyon periyodundan sonra, ülserleşebilen küçük, ağrısız bir papül, 

inokülasyon yerinde belirir. Lezyon daha sonra vezikül haline dönüşür ve patlar yara yerinde 

çok derin olmayan bir ülserasyon oluşur. Bu lezyona lenfogranüloma şankrı denir. Genellikle 

erkeklerde, glans penis, prepisyum veya üretra ağzında, kadınlarda ise vulva, vajen mukozası 

veya servikste yerleşim gösterir. Primer lezyon kendini sınırlar. Ağrısız olması ve yara izi 

bırakmaması nedeni ile çoğu zaman gözden kaçabilir [9, 87]. 

 

2.dönem  

İkinci dönem, primer lezyondan sonraki bir kaç hafta içinde ortaya çıkar. Lenfadenopati 

ve sistemik belirtiler klinik özelliklerini oluşturur. İlk lezyon genellikle dış genital bölgelerde 

olduğu için etkenin lenf yolları ile yayılımı sonucunda inguinal lenf bezleri büyür ve olguların 

yaklaşık %60'ında bubon oluşumu gözlenir [9]. İnguinal form erkeklerde daha sık görülür, 

çünkü serviks ve vajinanın lenfatik drenajı inguinal lenf nodlarından ziyade retroperitonealdir 

[87]. İlk lezyon rektum ve servikste olduğunda perirektal, femoral, iliak ve obrurator 

bölgelerindeki lenf bezlerinin tutulduğu görülür [9]. LGV'ye bağlı proktit (rektum çeperinin 

iltihaplanması), kadınlarda ve anal cinsel ilişkisi olan erkeklerde daha sık görülür ve doğrudan 

inokülasyona bağlı olduğu düşünülmektedir [87]. Ateş, bulantı, kusma, baş ağrısı ve miyalji gibi 
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sistemik belirtiler de görülebilmektedir. Menenjit nadiren gelişebilir ve bu durumda BOS’tan 

etkenin izolasyonu yapılabilir. Bubonların drenajı ile ağrı ve ateş nispeten geçse de iyileşme 

tamamen oluncaya kadar fistüllerden sarı renkte akıntı gelmeye devam eder. Tedavisi 

tamamlanmayan kişilerde nüksler görülebilir [9]. 

İnfekte olan kadınların ancak %20-30’unda ilk bulgu lenfadenopatidir. Kadınlarda 

sıklıkla derin pelvik ve lomber lenf bezlerinin tutulumuyla proktit, proktololit belirtileri veya alt 

abdominal ağrı ve sırt ağrısı görülür [9]. 

 

3.dönem  

C. trachomatis'in yol açtığı kronik inflamatuvar lezyonlar genellikle hem göz hem de 

genital bölgede skar yaratır ve tedavi edilmezse geri döndürülemez doku tahribatına ve skar 

oluşmasına neden olabilir [87,88]. Özellikle, LGV'nin neden olduğu kronik lenfajit ve ardından 

gelen lenf tıkanıklığı bölgesel lenfödem ve genital elefantiyazise neden olabilir. Rektal tutulum 

olgularında, perirektal abseler, anal fistüller ve darlıklar olasıdır [88]. 

 

2.2.12.1.3. Yetişkinlerde Diğer Okülogenital Hastalıklar  

 

İnkluzyonlu Konjunktivit 

Genital infeksiyonlarla ilişkili C. trachomatis suşlarının (A, B, Ba, D-K) etken olduğu akut 

foliküler konjunktivit cinsel aktif yetişkinlerde görülmektedir [22] ve bu inklüzyon 

konjunktivitinin (yüzme havuzu konjunktiviti olarak da isimlendirilir) gelişebilmesi için kişinin 

kendisinin veya cinsel partnerinin genital bölgesinde etkeni taşıyor olması gerekir. Etken 

otoinokülasyon veya kontamine maddelerle temas etme sonucu bulaşır [9]. 

Semptomlar genel olarak tek taraflı olup, çoğunlukla gözde yabancı cisim hissi, fotofobi, 

mukopürülan akıntı ve hiperemi baskındır. Bunu lenfoid folikül formasyonu kan damarı ve 

kornea tutulumu takip eder. Oküler trahomdan ayırt edilemez. İnfeksiyon çoğunlukla 

komplikasyonsuz ve spontan iyileşmesine rağmen, tedavi edilmezse ya da uygun tedavi 

uygulanmazsa birkaç ayda içinde persistan olabilir ve trahomdakine benzer şekilde skar 

oluşabilir [9,53].  

 

Non-LGV Suşlar ile Oluşan Ürogenital İnfeksiyonlar  

C. trachomatis suşlarının D-K serovarları, cinsel aktif kadın ve erkeklerde farklı klinik 

tablolara neden olurlar [9]. 
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Erkeklerde Görülen İnfeksiyonlar 

 Erkeklerde C. trachomatis’in neden olduğu genital infeksiyonlar üretrit (non-

gonokoksik (NGÜ) ve post-gonokoksik üretrit (PGÜ)), epididimit, prostatit, proktit, protokolit ve 

reaktif artrit olarak sıralanabilir. Asemptomatik infeksiyon erkeklerde yaygın olmasına rağmen, 

semptomatik NGÜ’lerin %30-50’sinin PGÜ’lerin büyük bir kısmından C. trachomatis sorumlu 

olup, C. trachomatis gonokoksik üretritli erkeklerin yaklaşık %20’sinden de izole edilir. 

Chlamydia infeksiyon semptomlarının gonorenin başarılı tedavi sürecinden sonra gelişmesinin 

iki nedeni vardır; birincisi inkübasyon periyodunun daha uzun olması, ikincisi ise gonore 

tedavisinde kullanılan β laktam antibiyotiklerinin C. trachomatis’e karşı etkisiz olmasıdır. 

Semptomatik klamidyal üretritte inkübasyon süreci yaklaşık 7-14 gündür. Semptomatik 

klamidyal üretritte, beyaz veya gri renkte bazen renksiz bir üretral akıntı ile dizüri başlıca 

şikayetlerdir [9,22,53]. Ayrıca hastalarda idrarını tutamama, ağrılı cinsel ilişki ve kaşıntı 

şikayetleri de görülebilmektedir. Gram boyama ile her sahada 4 ve üzeri ya da ilk idrar 

sedimentinde 15’in üstünde polimorf nüveli lökosit görülmesi ile üretrit tanısı koyulur ve 

sonrasında da gonorenin dışlanması ile NGÜ tanısı koyulur. Tedavi görmeyen kişilerde belirtiler 

1-3 ay içinde kendiliğinden geçse de bu kişilerin ne kadar süre infeksiyonu bulaştırdıkları 

bilinmemektedir [9]. 

Üretritte komplikasyon olarak prostatit, epididimit ve Reiter sendromu 

gelişebilmektedir. Reiter sendromunun C. trachomatis’in neden olduğu genital infeksiyonlar ile 

başladığına inanılmaktadır ve Chlamydia’ların reaktif artritleri en çok tetikleyen etkenler 

oldukları düşünülmektedir [9,52]. Chlamydia bu tip hastaların sinoviyal sıvısından izole 

edilememesine rağmen, klamidyal elementer cisimcikler cinsel temas ile kazanılmış reaktif 

artritli hastaların sinoviyal sıvısında veya doku örneklerinde gözlenmektedir. Genellikle hastalık 

genç beyaz erkeklerde ortaya çıkar. Reiter sendromlu hastaların yaklaşık %50-65 kadarı artrit 

başlangıcında klamidyal genital infeksiyonuna sahiptir.  Reiter sendromlu erkeklerde yapılan 

serolojik çalışmalar bu erkeklerin %80’den fazlasında C. trachomatis’in öncülük ettiği bir 

infeksiyon geliştiği veya eş zamanlı bir infeksiyon oluşturduğu gözlemlenmiştir [22].  

C. trachomatis otuz beş yaş altı erkeklerde epididimitin önde gelen nedenleri 

arasındadır. Çoğu kez hastalarda üretrit de bulunur, ancak üretrit saptanmaması C. 

trachomatis’i dışlamak için yeterli değildir. Chlamydia kaynaklı epididimit genel olarak tek 

taraflıdır ve skrotal ağrı, duyarlılık, şişme ve ateş yüksekliği ile karakterizedir. Hastalığın akut 

döneminde bazı hastalarda gözlenen oligospermi ile infertilite arasında bir ilişki olup olmadığı 

netlik kazanmamıştır [9]. 

Bebek ve erişkinlerde C. trachomatis’in asemptomatik rektal taşıyıcılığı da 

görülebilmektedir. Özellikle homoseksüel erkeklerde proktit ve proktokolitlere neden olması 

sık gözlenen bir durumdur. Etken anal cinsel ilişki ile doğrudan rektuma inokülasyon ile bulaşır. 
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Rektal ağrı, mükopürülan rektal akıntı, anal kaşıntı, tenezm ve bazen de rektal kanama 

belirtileri arasındadır. Rektoskobik inceleme sonucunda rektum mukozasının eritemli ve kolay 

kanayan özellikte olduğu görülür. İlerlemiş olgularda ayrıca bu bulgulara ek olarak ülserler, 

granülomlar ve kriptik abseler eklenir. Hastalığın geç döneminde, fibröz dokunun oluşması ile 

yapışıklıklar ve darlıklar ayrıca lenfatik direnajın da engellenmesi ile hemoroidleri andıran 

lenfatik doku birikimleri ortaya çıkar. Tedavi görmeyen kişilerde bunların yanı sıra perirektal 

abse, rektovezikal fistül gibi komplikasyonlar gelişebilmektedir. Klinik ve histolojik olarak 

benzediği için hastalık, bağırsak infeksiyonları ile karıştırılabilir [9]. 

 

Kadınlarda Görülen İnfeksiyonlar  

Kadınlarda bu bakteriyle oluşan genital infeksiyonlar asemptomatik olarak 

seyretmesine rağmen, sonuçlarından dolayı çok ciddi problem oluştururlar. Endoservikal 

infeksiyonu olan kadınların yaklaşık %70’i asemptomatiktir veya dizuri, abdominal ağrı, 

kanama, vajinal akıntı gibi şikayetlerle başvururlar [53]. C. trachomatis erişkin kadınların 

servikal kolumnar epitel hücrelerini infekte eder. Ancak ergenlik öncesi kızlarda vajinit de 

görülebilir. Sık idrara gitme, dizüri ve piyüri ile akut üretral sendrom kendini gösterir. 

Bartoliniti olan kadınların Bartolin bezlerinden de izole edilebilir [9]. 

Son yıllarda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda C. trachomatis’in servikal skuamöz 

hücreli karsinom ile ilişkili olduğu ve bazı Chlamydia serotiplerinin kanser gelişiminde daha 

özgül bir rol oynadığı anlaşılmıştır [9,89]. Ayrıca Chlamydia’ların over kanseri, akciğer kanseri 

ve lenfomalar ile ilişkisi henüz araştırılma aşamasındadır [9].     

Son yıllarda üzerinde önemle durulan bir diğer konuda, klamidyal servisit ile HIV 

infeksiyonu arasındaki ilişkidir. Çalışmaların sonuçları, C. trachomatis ve diğer cinsel yolla 

bulaşan etkenlerle oluşan infeksiyonların genital sekresyonlar ile HIV atılımını arttırdığı 

şeklindedir. Ayrıca genital mukozada inflamasyona neden olan infeksiyonların HIV transmisyon 

riskini arttırdığı bu nedenle de C. trachomatis ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıkların kontrol 

altına alınmasının HIV’den korunmada önemi vurgulanmaktadır [9].   

Endoservikal C. trachomatis infeksiyonu olan ve tedavisi yapılmayan kadınların yaklaşık  

%40’ında infeksiyon üst genital yollarına yayılır ve önce endometrit, sonra pelvik inflamatuvar 

hastalığa (PİD) neden olur. PİD spektrumu, perihepatit ve asitin oluştuğu akut, ciddi hastalık 

tablosundan asemptomatik hastalık tablosuna kadar değişen şekillerde olabilir. Subklinik seyirli 

salpenjit olgularına tanı koyulamadığından dolayı sayı olarak akut olgulardan daha fazladır. 

Klamidyal salpenjit, gonokoksik salpenjite kıyasla daha subakut seyirli ve aynı zamanda tubalar 

laparoskopik olarak incelendiğinde daha şiddetli bir yangısal reaksiyon gözlenir [9]. 

Akut ya da subklinik PİD’in uzun dönemdeki komplikasyonları; tubal infertilite, ektopik 

gebelik ve kronik pelvik ağrılardır. Gelişmiş ülkelerde her altı çiftten biri infertildir ve 
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bunlarında %10-30’unun infertilite nedeni tubal faktörlerden kaynaklanmaktadır. Persistans 

veya tekrarlayan Chlamydia infeksiyonları sonucunda meydana gelen kronik inflamasyon ve 

nedbe dokusu ile peritubal adezyonların tubalarda tek veya çift taraflı olarak tıkanmaya neden 

olduğu bilinmektedir. Tubalardaki tıkanıklık nedeni ile infertil hale gelmiş olan kadınların 

birçoğu geçirilmiş Chlamydia infekiyonu veya PİD’den habersizlerdir. Mikrotübüloplasti ile 

alınan biyopsi örneklerinden C.trachomatis izole edilebilmektedir. İn-situ hibridizayon ile 

antijenler ve Chlamydia DNA’sı gösterilmekte ve yine anti-klamidyal IgG antikorlarının 

gösterilmesi geçirilmiş Chlamydia infeksiyonunu desteklemektedir [9, 90].  

Ektopik gebeliği olan kadınlarda da, özellikle HSP60’a karşı yüksek düzeyde antikor 

saptanması, bu proteine karşı aşırı duyarlılığın tubal hasara yol açabileceği düşündürmektedir. 

[9, 91].  

Gebe kadınlardaki spontan abortuslar ile geçirilmiş ya da persistans klamidyal 

infeksiyonlar arsında bir ilişki olabileceği düşünülmektedir [9,92]. Gebelikte karşılaşılan 

olumsuzluklarla klamidyal infeksiyonların ilişkilendirilemediği çalışmaların olmasına rağmen, 

anti-klamidyal IgM antikorları bulunan kadınların, bulunmayanlara göre daha fazla sıklıkla 

düşük doğum ağırlıklı bebek dünyaya getirdiklerini gösteren çalışmalar da bulunmaktadır. 

klamidyal infeksiyonlar ayrıca prematüre ve erken membran rüptürü ile de ilişkili bulunmuştur. 

Gebelik esnasında klamidyal infeksiyonların tedavilerinin gerçekleştirilmesi hem gebeliğin 

komplikasyonlarının azaltılması yönünde olumlu etki yaratırken hem de Chlamydia’lara bağlı 

gelişen yenidoğan infeksiyonlarının da azaltılması yönünde olumlu etki göstereceği ileri 

sürülmektedir [9]. 

 

2.2.12.1.4. Yenidoğan İnfeksiyonları  

 

Yenidoğan Konjunktiviti 

Ürogenital sistemlerinde C. trachomatis taşıyan annelerin yenidoğan bebeklerinde 

doğumdan sonraki birkaç hafta içinde kendini gösteren inklüzyon konjunktiviti 

gelişebilmektedir. Bebekler doğum esnasında servikal kanaldan geçerken veya transplesental 

geçiş yolu ile infekte olabilmektedirler [9,53,93,94]. Chlamydia ile infekte annelerden doğan 

bebeklerin %20-44’ünde yenidoğan konjunktiviti gözlenirken %60’ında ise serolojik olarak 

pozitiflik gözlenmektedir. İnkübasyon doğumdan sonraki 5-12. günler arasındadır, bazen altıncı 

haftaya kadar da uzayabilmektedir. Tipik sulu oküler akıntı meydana gelir, progresif olarak 

daha pürülandır ve göz kapakları şişer, konjunktiva eritemli olur ve kalınlaşır. Doğumda 

konjunktivada lenfoid tabaka olmadığından folikuller gelişmez, üç ile altı hafta sonra ortaya 

çıkarlar [9,53]. 
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Yenidoğan Solunum Yolu İnfeksiyonları  

İnfekte anneden doğan çocukların %11-20’sinde pnömoni gelişir. Yenidoğanlarda 

öksürük, taşipne, nazal akıntı ve/veya tıkanma gibi semptomlar sekiz haftadan önce ortaya 

çıkar. Bulgular genellikle orta derecelidir ve çocukların çoğunda ateş gözlenmez. Periferal 

eozinofili, arteriyal hipoksi ve serum immunglobulin seviyelerinde yükseklik karakteristiktir. 

Klamidyal pnömoni tedavi edilmediği takdirde klinik tablo haftalarca hatta aylarca 

uzayabilmektedir. Özellikle çok küçük bebeklerde apnelere ve solunum yetmezliklerine neden 

olabilir. Tanı genellikle klinik olarak koyulur ve bebekler ayaktan tedavi görürler.  Yaşamının ilk 

altı ayı içinde klamidyal pnömoni geçirdiği bilinen çocuklar takip edildiğinde (8-10 yıl) bu 

bebeklerde, normal bebeklere kıyasla astım ve obsturiktif akciğer hastalıkları normalden daha 

fazla oranda geliştiği görülmüştür. Uzun dönem sekellerin önlenmesi açısından eken tanı ve 

tedavi önem taşımaktadır [9,53]. 

 

2.2.12.2. Chlamydia pneumoniae İnfeksiyonları  

 

C. pneumoniae infeksiyonlarının çoğu asemptomatiktir ancak hafif bir infeksiyondan ağır 

infeksiyonlara kadar da klinik tablo değişebilmektedir. C.pneumoniae infeksiyonlarının 

oluşturduğu hastalık tablosunu diğer etkenlerden ayırmak pek mümkün değildir çünkü özgül 

bir belirti veya bulgu yoktur. C.pneumoniae pnömoni ve bronşit etkenidir. Üst ve alt solunum 

yolu infeksiyonları görülmekte ve farenjit yaygın olarak görülmektedir. Alt solunum yolu 

infeksiyonuna sinüzit ve otitis media da eşlik edebilmektedir. Kronik veya latent infeksiyonlara 

neden olabilmektedir. Nedeni bilinmeyen ateş, miyokardit, endokardit ve bazı koroner arter 

infeksiyonlarının TWAR ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Kuluçka dönemi kişiden kişiye 

değişmekle birlikte ortalama 30 gündür. Genç kişilerde toplum kaynaklı pnömonilerin yaklaşık 

%5-15’ine C.pneumoniae’nin neden olduğu düşünülmektedir [52, 59]. 

 

2.2.13. Tanı 

 

Günümüzde C. trachomatis için kullanılan laboratuvar tanı yöntemleri C. pneumoniae ve 

C. psicatti için bazı farklılıklar göstermekle birlikte prensipte aynıdır. Chlamydia türleri ile 

karşılaştırıldığında C. trachomatis infeksiyonlarının tanısı yönünde odaklanmış bulunmaktadır. 

C. trachomatis ile oluşan infeksiyonlar arasında sadece trahom uygun epidemiyolojik veriler ile 

klinik olarak tanınabilmektedir. Diğer infeksiyonların kesin tanısı için laboratuvar doğrulaması 

gerekmektedir.  

Laboratuvar yöntemleri; 

- intrasitoplazmik inkluzyonların sitolojik incelenmesi 
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- hücre kültüründe C. trachomatis izolasyonu  

- antijen tayini; EIA, DFA ve hızlı testler 

- serolojik yöntemler; IFA (indirekt flüoresan antikor testi), mikroimmunfluoresan testi: 

MIF ve EIA, ELISA 

- moleküler tanı testleri; hibridizasyon ve nükleik asit amplifikasyon testleri (NAAT) 

şeklinde sınıflandırılabilir. Ayrıca non-spesifik tanı olarak lökosit esteraz testi de bazı 

laboratuvarlarda tercih edilen bir yöntemdir [95]. 

 

Sitolojik İncelenme 

Yenidoğan konjunktiviti ve trahomda inceleme materyali konjunktivadan alınan hücre 

kazıntı örnekleridir ve bu örneklerin Giemsa ile boyanması sonucu tipik intrastoplazmik 

inklüzyon cisimciklerinin görülmesi ile tanı koyulabilir. İnklüzyon içeren hücreler aktif 

trahomlu hastalardan toplanan kazıntıların %30’unda bulunabilmesine rağmen, hafif hastalıkta 

bu oran nispeten daha düşüktür. Giemsa ile boyama sonucu inkluzyon konjunktivitli 

yetişkinlerde %50 ve yenidoğan konjunktivitinde %90 oranında pozitiflik saptanır. Laboratuvar 

olanaklarının kısıtlı olduğu bölgelerde, özellikle gonokoksik konjunktivitlerde ayırıcı tanıda 

kullanılabilir. Sitoloji aynı zamanda papanicolaou (PAP) boyama için elde edilen endoservikal 

kazıntıyı değerlendirmede de kullanılır. Fakat günümüzde bu yöntemin kullanımı,  uygulama 

güçlüğü, duyarlılık ve özgüllüğün düşük olması ve yorumunun zor olması gibi nedenlerden 

dolayı son derece sınırlıdır [9,53]. 

 

Hücre Kültüründe İzolasyon 

Chlamydia’lar,  önceleri atipik virus olarak bilindiğinden izolasyonlarında döletli 

yumurta ve hücre kültürü sistemi uygulanmıştır. Chlamydia’lar zorunlu hücre içi paraziti 

olduklarından kültür için döletli yumurta, hücre kültürü veya deney hayvanı kullanılır. C. 

trachomatis döletli yumurtanın sarı kesesinde, çeşitli hücre kültürlerinde iyi ürer. Sık olarak,  

McCoy ve HeLa hücreleri kullanılır. Hücreler 12 mm çapındaki lameller üzerinde ya da polistren 

mikroplakların çukur yüzeylerinde üretilirler. Hücre kültürlerinde, hücre tipine ve biyovara 

bağlı olarak inkübasyon dönemi 40-72 saat arasında değişiklik göstermektedir. Doku kültürü 

hücrelerinde sitopatik etki yaparlar. Preparatlar, immunofloresan, iyod, Gimenez, Macchiavellos 

ve Giemsa boyama yöntemlerinden biri ile boyandıktan sonra hücreler içerisinde 

intrasitoplazmik inkluzyonlar araştırılır. Örnekler elde edildikten 24 saat içinde kültüre 

edilecekse +4°C’de muhafaza edilmelidir. Eğer daha uzun süre bekletilecekse alternatif olarak –

70°C’de dondurularak saklanmalıdır [9,52,53].  

Hücre kültürünün duyarlılık ve özgüllüğü teorikte %100’dür ancak yöntemin 

uygulanması aşamasında uyulması gereken kurallar göz ardı edildiği takdirde bu oran %50’lere 
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kadar düşebilmektedir. Bu kurallar arasında en önemlileri; uygun örnek seçimi, örnek alımında 

kullanılan eküvyonun özelliği,  örneğin uygun şekilde alınması, alınan örneğin uygun şartlarda 

laboratuvara ulaştırılması, hücre kültürü için uygun hücre dizisinin seçimi, besiyerinin özelliği, 

sekonder pasaj yapabilme imkanının olması ve sonuçların deneyimli kişiler tarafından 

yorumlanmasıdır [9,32]. Örneğin, örnek alınırken akıntı değil epitel hücrelerinin kazınması 

gerekir. Uygun eküvyonla erkekerde üretradan, kadınlarda öncelikle serviks ve üretradan örnek 

alınmalıdır. İdrar etken izolasyonu için uygun değildir. Chlamydia’ların üretilmesi için alınan 

örneklere aminoglikosid/fungisid eklenerek bakteri kontaminasyonu önlenir. Daha sonra ya 

direkt olarak hücre kültürüne ekilir veya transport besiyeri içine (sükroz 75 gr+ KH2PO4 0.52 

gr+Na2HPO4 1.22 gr+ glutamik asit 0.72 gr+ 1litre distile su, pH:7.4-7.6) alınır ve ekim için 

laboratuvara gönderilir [52]. Günümüzde tanısal laboratuvarlarda hücre kültürü nadiren 

kullanılmaktadır ancak bazı referans laboratuvarlarında en azından antibiyotik duyarlılığını ve 

virülans değişikliklerini izlemek için veya cinsel istismar şüphesi gibi durumlarda yüksek 

özgüllüğe sahip metodolojiye ihtiyaç duyulmakta ve hücre kültürü yöntemi kullanılmaktadır 

[32].   

 

Antijen Arama 

Hücre kültürünün teknik ya da mali olanaksızlıklar nedeniyle uygulanamadığı 

durumlarda alternatif olarak kullanılabilecek bir yöntemdir. Direkt floresan antikor (DFA)’da 

Chlamydia MOMP’u üzerindeki türe özgül antijenlere karşı geliştirilmiş fluorescein 

isothiocyanate (FITCH) ile işaretlenmiş monoklonal antikorlar kullanılarak aseton ile tesbit 

edilmiş preparatlarda direkt, immünofloresan yöntemi ile antijen belirlenir. DFA testi, duyarlılık 

ve özgüllüğünün %90’ın üzerinde olması, kısa sürede sonuç vermesi ve uygulama kolaylığı gibi 

nedenlerden dolayı birçok laboratuvar tarafından tercih edilen bir yöntemdir [9,52,59].  

Diğer bir antijen arama testi de enzimle işaretli immün deney (Enzyme Immüno 

Assay=EIA)’dir. Bu yöntemde cinse özgül lipopolisakkarit antijenine karşı geliştirilen 

monoklonal antikorlar kullanılmaktadır. Duyarlılık ve özgüllüğü DFA testine göre daha düşük 

olmasına rağmen çok sayıda örnek ile çalışılmasına olanak sağladığından iş yükü fazla olan 

laboratuvarlar bu yöntemi tercih edebilmektedir [9].  

 

Nükleik Asit Temelli Testler 

C. trachomatis infeksiyonlarının tanısında, nükleik asit prob ve nükleik asit 

amplifikasyon testleri geliştirilmiştir [95]. 

Nükleik asit prob testleri 16S ribozomal RNA’nın türe özgü bir dizisinin varlığının 

belirlenmesinde yaygın olarak kullanılır. Nükleik asitin çoğaltılmasına gerek olmadığı için bu 
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yöntem hızlı ve ucuz bir yöntemdir ancak bu testler az sayılardaki Chlamydia’ların varlığının 

belirlenmesinde oldukça duyarsızdır [22]. 

NAAT (nükleik asit amplifikasyon testleri)'ler, Chlamydia’yı tespit edebilen en duyarlı 

testlerdir. Bu testler aynı zamanda kültürle kıyasla yüksek özgüllüğe sahip olup kültürün aksine, 

canlı patojenlere bağımlı kalmamakta ve bu da numunenin transportunu kolaylaştırmaktadır 

[32]. NAAT’nin duyarlılığı genellikle %90-98 arasında olup uygun şekilde takibi yapılırsa 

oldukça spesifiktir. Bu testlerin prensibi,  genetik bilginin spesifik bir dizisinin çoğaltılıp 

sonrasında türe özgü bir prob ile tespiti prensibine dayanır [22]. Moleküler tanı teknikleri 

arasında önemli bir yere sahip olan NAAT’lerinin standardizasyonu sorun oluşturmaktadır. Bu 

nedenle standardizasyonu neredeyse sağlanmış ticari kitler ile NAAT’leri referans yöntem 

olarak düşünülebilmektedir. NAAT’leri; PCR, ligaz zincir reaksiyonu (LCR) ve transkripsiyon 

esaslı amplifikasyon (TMA) olmak üzere 3 grup altında toplanmaktadır [96]. 

PCR; klinik örneklerde çok sınırlı sayıda bulunan Chlamydia DNA’sının primer ve 

enzimler yardımıyla arttırılarak saptanabilir düzeye getirilmesi prensibine dayanır. PCR, 

NAAT’eri arasında inhibitör etkenlerden en fazla etkilenen yöntemdir. Amplifikasyon amacıyla; 

MOMP, 16S-rRNA ve plazmid DNA’sını kodlayan genleri içeren primer setleri kullanılmaktadır. 

Tanıda kullanılan PCR tekniği klasik yöntemlerle in-house ya da mevcut ticari kitler 

kullanılarak çalışılabilmektedir. İnhibitör etkenlerden kaynaklanan özellikler PCR için olumsuz 

bir özellik olarak düşünülse de hücre kültürü ile yapılan karşılaştırmalı çalışmalar PCR’ı yine de 

ön plana çıkarmaktadır [96]. 

LCR; PCR tekniğine benzemekte ve başlıca üç aşamada reaksiyon gerçekleşir. Öncelikle 

hedef Chlamydia DNA bölgesi, işaretli problar ile karıştırılarak 94°C’de ısıtılmakta ve çift 

sarmallı DNA’nın tek sarmala ayrılması sağlanır, daha sonra karışım 40-70°C’ye kadar 

soğutularak probların hedef DNA’ya bağlanması sağlanır [96]. 

LCR’de problar birbirlerine ya çok yakın ya da sadece 1-2 nükleotidlik boşluk kalacak 

şekilde bağlanır. Daha sonra bu boşluk polimeraz enzimi ile doldurularak problar kovalent 

olarak birbirine bağlanmakta ve hedefi tamamlayıcı baz dizilerinden oluşan bir amplifikasyon 

ürünü meydana gelir. Oluşan bu amplifikasyon ürünü ve ligaz ile birleştirilmiş molekül daha 

sonraki amplifikasyon aşamalarında hedef haline gelir. Bu aşamaların tekrarı ile ligasyon ürünü 

logaritmik artış gösterir [96]. 

TMA; üç aşamalı bir tekniktir ve ilk aşama olan örneğin hazırlanması aşamasında hedef 

rRNA, hücrelerden serbestleşir, ikinci aşamada hedefin amplifikasyonu sağlanır ve üçüncü 

aşamada ise akridinyum esteri ile işaretli DNA probları kullanılarak hibridizasyon koruma 

deneyi ile amplifikasyon ürününün tanısı gerçekleştirilmektedir [96]. 
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Serolojik Yöntemler 

Chlamydia’ların hücre duvar antijenlerine karşı hastada oluşan antikorlar, serolojik 

yöntemlerle belirlenir. Hastalığın başlangıcında ve konvelasan dönemde alınan çift serumda 

kompleman birleşmesi deneyi ile bu antikorlar aranır. Mikroimmünfloresan yöntemi ile C. 

trachomatis ile infekte olmuş kişilerin serumlarında, göz sekresyonlarında, grup ve tipe özgül 

antijenlere karşı oluşan antikor titreleri ölçülmektedir. Genital salgılarda bulunan sekretuar IgA 

belirlenmesinin de tanısal değeri vardır. Chlamydia infeksiyonlarının araştırılmasında basit, 

duyarlı ve çabuk sonuç vermesi bakımından en yaygın olarak ELISA uygulanmaktadır [52].  

Lökosit esteraz testi, üretritlerin tanısında kullanılan hızlı bir test olup, idrarda bulunan 

polimorf nüveli lökositlerin oluşturduğu lökosit esterazın saptanması esasına dayanır. Ancak bu 

test, C. trachomatis ve N. gonorrhoeae’nin ayırıcı tanısında kullanılmaz [95]. 

 

 

2.2.14. Tedavi 

 

Tablo 2.7. Standart antibiyotik tedavileri, potansiyel direnç ve infeksiyon özellikleri [55]. 

 
Chlamydia 
türleri 

 
Standart Tedaviler 

In-vitro ve/ 
veya Doğal 
Antibiyotik 
Direnci 

 
Konaktaki 
asemptomatik 
direnç  

 
İnfekte  
Dokular 

C. trachomatis Doksisiklin (TET) veya 
azitromisin (MAC). 
Eritromisin etil-süksinat (MAC), 
levofloksasin (FLQ) veya 
ofloksasin (FLQ) alternatiflerdir. 
Hamileler için amoksisilin (β-lac) 
veya eritromisin içeren 
azitromisin önerilir. 

MAC, TET,  
β-lac, RIF, 
FLQ, SUL, 
TRI, LIN, 
AMI, FOS. 

+ Göz, genital, 
eklemler,  
prostat,  
neonatal 
akciğer. 

C. pneumonia Doksisiklin veya azitromisin. 
Klaritromisin (MAC), 
levofloksasin veya 
moksifloksasin (FLQ) 
alternatiflerdir. 
Çocuklar ve hamile kadınlar için 
Azitromisin, klaritromisin veya 
eritromisin önerilir. 
Eritromisin, klaritromisin, 
azitromisin, levofloksasin veya 
moksifloksasin ile % 70-86 
oranında etkinlik. 

β-lac, RIF, 
FLQ, SUL. 

+ Arterler, 
beyin,  
eklemler, 
akciğer. 

TET: Tetrasiklin; MAC: Macrolide; FLQ: Florokinolon; Β-lak: β-laktamlar; AMI: Aminoglikozid; 

SUL: sülfonamid; CHL: Kloramfenikol; +: konakta asemptomatik direnç gözlemlenmiştir. 

 

 



Serpil Gonca, Doktora Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

41 

2.2.15. Korunma Kontrol  

 

DSÖ, görme kaybına yol açan trahomun eradikasyonu ve en azından klinik olarak aktif 

hastalığın belirgin şekilde azaltılması için bir strateji geliştirmişlerdir. Bu halk sağlığı stratejisi 

(birincil, ikincil ve üçüncül korunmanın) üç unsurun bir kombinasyonunu içeren "SAFE" 

stratejisidir. SAFE stratejisinin, trahomu tedavi etmede ve önlemede oldukça etkili olduğu 

kanıtlanmış ve ayrıca trahom kontrol programının başarılı olabilmesi SAFE stratejisinin dört 

bileşenini de gerekli kılmaktadır. SAFE bileşenleri: deforme göz kapakları için cerrahi  (S, 

Surgery), periyodik azitromisin tedavisi (A, Antibiotics), yüz yıkama  (F, Facial cleanliness) ve 

çevresel iyileştirme (E, Environmental improvements)’dir [54,59].  

Cerrahi, trikiyazis veya entropiyon'lu hastaların içe dönmüş kirpiklerini tersine 

çevirmek için kullanılan bir yöntem olup körlüğü önlemedeki önemi büyüktür. Trahomatöz 

foliküler inflamasyon %10'un üzerine çıkarsa, bölge trichiasis prevalansı %0.1’i aştığında 

ameliyat önerilir. Antibiyotik tedavisinin amacı, duyarlı toplumda infeksiyon yükünün 

azaltılması ya da aktif hastalığın tedavisidir. DSÖ, aktif trahom prevalansının 1 ila 9 yaş 

arasındaki çocuklar arasında %10’u aştığı bölgelerde antibiyotikle toplu tedaviyi önermektedir. 

Aktif hastalık prevalansı %5-10 arasında olduğunda ise toplu tedavi veya aktif hastalığı olan 

hastaların tedavisi seçilebilir. Trahom ile yüz temizliği arasında güçlü bir korelasyon vardır. Bu 

nedenle, çocukların trahoma kontrol programının bir parçası olarak yüzlerini temiz tutmaları 

şiddetle tavsiye edilmektedir. Bir bölgedeki trahom prevalansının, sakinlerin yaşama koşulları, 

temiz suya erişim ve yeterli sağlık koşullarına bağlı olduğu uzun zamandır bilinen bir gerçektir. 

Yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve temiz su temininin sağlanmasıyla trahom transmisyonu 

toplum düzeyinde kesintiye uğratılabilmektedir. 1-9 yaş arası çocuklarda trahomatöz foliküler 

inflamasyon yaygınlığı % 5'i aştığında F ve E bileşenleri uygulanmalıdır ayrıca trahomatöz 

foliküler inflamasyonun prevalansı herhangi bir bölgede %10'dan fazla ise bölge çapında 

antibiyotik dağıtımı da eklenmelidir [54].  

 Uluslararası Trahom Girişimi (International Trachoma Initiative, ITI), DSÖ'nün körleşen 

trahomu 2020 yılına kadar ortadan kaldırmaya yönelik hedefine ulaşılmasına yardımcı olmak 

amacıyla 1998 yılında kurulmuştur. ITI, trahom kontrolünde SAFE stratejisini uygulayabilmek 

için hükümet ve sivil toplum kuruluşlarıyla yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği 

yapmaktadır [54].  

C. trachomatis ile infeksiyon sonucu meydana gelen genital klamidyal infeksiyonlardan 

korunma diğer cinsel yolla bulaşan infeksiyonlardan korunma stratejileri ile aynıdır. Güvenli 

cinsel yaşam genital klamidyal infeksiyonlardan korunmanın en etkili yoludur. Bu amaçla 

transmisyona neden olan davranış modellerinin olumlu yönde değiştirilmesi gerekmektedir. 

Örneğin; tek eşli yaşam, cinsel ilişkiye başlama yaşının yükseltilmesi, şüpheli kişilerle ilişkide 
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kondom kullanılması gibi önlemler sayılılabilir. Ayrıca infekte ve asemptomatik taşıyıcıların 

belirlenip tedavilerinin gerçekleştirilmesi ve cinsel yolla bulaşan infeksiyonlar konusunda 

bilinçlendirilmeleri sağlanarak korunmada başarı elde edilebilir [9]. İnklüzyon konjunktivitinin 

önlenmesinde ise yüzme havuzlarının klorlanması önem taşımaktadır. Chlamydia 

infeksiyonlarının kontrolündeki başarısızlık, olgularının çoğunun asemptomatik oluşuna, 

tarama testlerinin kitlesel olarak uygulanmasındaki maliyetin yüksek oluşuna ve eşlerin tedavi 

kurallarına uymamasına bağlı olup bu nedenle de hastalığın insidansında artış meydana 

gelmektedir [52].  

C. pneumoniae infeksiyonlarından korunmak için özel bir yöntem bulunmamaktadır ve 

solunum yolu ile bulaşan hastalıklardan korunmak için alınan önlemler bu infeksiyonlar için de 

geçerlidir [9].  
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3. MATERYAL VE YÖNTEMLER 

 

3.1. Çalışma Grubunu Oluşturan Örnekler 

 

Yaptığımız bu tez çalışmasında, 2016 yılı Ağustos ile 2017 Şubat ayları arasında Mersin 

Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Göz Hastalıkları Polikliniğine başvuran ve 

PEX sendromu pozitif olan 49 hasta ile PEX sendromu negatif olan ve katarakt cerrahisi 

uygulanan 42 hastaya ait tam kan örneği ve konjunktiva sürüntüsü elde edildi. Çalışma Mersin 

Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’nca değerlendirilmiş olup, hastalardan 

bilgilendirilmiş onam alınmasını takiben çalışma, Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

Farmasötik Mikkrobiyoloji Anabilim Dalı’nda gerçekleştirilmiştir. Donörlerden yaklaşık 5 ml 

kadar tam kan örneği C. trachomatis ve C. pneumoniae’ye karşı oluşan IgG ve IgM antikorlarının 

ELISA yöntemi ile araştırılması ve IL-6, IL-20 seviyesinin tayini için tüplere alınarak serum 

kısmının ayrılması için 5.000 devir/dakika (d/d)’da 5 dakika santrifüj edildikten sonra tüpün 

üst kısmındaki serum kısmından ikişer tane olacak şekilde 1.5 ml’lik eppendorflara ayrıldı, 

konjunktiva sürüntüsü ise C. trachomatis ve C. pneumoniae 16S rRNA bölgesinin PCR yöntemi ile 

çoğaltılabilmesi için viral transport medium ile alınarak toplanan örnekler çalışılıncaya kadar -

80°C’de saklandı. 

3.2. Kullanılan Araç ve Gereçler  

3.2.1. Kullanılan Cihazlar 

Soğutmalı Mikrosantrifüj (Hettich- Universal 32 R) 

Derin Dondurucu (Uğur) 

Otoklav (Nüve- OT 020) 

Hassas Terazi (Scaltec) 

Su Banyosu (Memmert) 

Distile su cihazı (Nüve NS 108) 

Mikropipet Seti (Gilson- Pipetman- P 10-P100-F1000) 

Çok kanallı mikropipet (Thermo, Finnpipette F1 MCP8 30-300) 

Mikroplak okuyucusu (Multiskan TM GO Microplate Spectrophotometer) 

Rotator (HLC Heating-ThermoMixer MHR 11) 

Buzdolabı (Indesit) 

Vortex (NM- 110) 
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3.2.2. Kullanılan Reaktifler 

 

Anti-Chlamydia trachomatis ELISA (IgG), (EUROIMMUN, EI 2191-9601 G) 

Anti-Chlamydia trachomatis ELISA (IgM), (EUROIMMUN, EI 2191-9601 M) 

Anti-Chlamydia pneumoniae ELISA (IgG), (EUROIMMUN, EI 2192-9601 G) 

Anti-Chlamydia pneumoniae ELISA (IgM), (EUROIMMUN, EI 2192-9601 M) 

DIAsource IL-6-EASIA Kit (KAP1261: 96 tests) 

Human (IL-20) ELISA Kit (201-12-2164) 

Thermo Scientific GeneJET Genomic DNA Purification Kit (K0721) 

Thermo Scientific GeneJET PCR Purification Kit (K0701) 

 

3.2.2.1. Kit İçerikleri 

3.2.2.1.1. Anti-Chlamydia trachomatis ELISA (IgG), (EI 2191-9601 G) 

 

Euroimmun Chlamydia pleyt: 12×8, MOMP antijeni ile kaplı 96 kuyucuklu pleyt.  

Euroimmun kalibratör 1: 1×2 ml, koyu kırmızı renkli, 200 RU/ml 

Euroimmun kalibratör 2: 1×2 ml, kırmızı renkli, 20 RU/ml 

Euroimmun kalibratör 3: 1×2 ml açık kırmızı renkli 2 RU/ml 

Euroimmun IgG pozitif kontrol: 1×2 ml, mavi renkli IgG pozitif kontrol 

Euroimmun IgG negatif kontrol: 1×2 ml, yeşil renkli IgG negatif kontrol 

Euroimmun konjugat: 1×12 ml, yeşil renkli, peroksidaz işaretli anti-human IgG 

Euroimmun serum dilüenti: 1×100 ml, açık mavi renkli serum dilüenti  

Euroimmun yıkama solüsyonu: 1×100 ml, 10× konsantre 

Euroimmun kromojen substrat: 1×12 ml, tetramethylbenzidine (TMB) içeren substrat solüsyonu 

Euroimmun stop solüsyonu: 1×12 ml stop solüsyon: 0.5 M sülfürik asit. 

 

3.2.2.1.2. Anti-Chlamydia trachomatis ELISA (IgM), (EI 2191-9601 M) 

 

Euroimmun Chlamydia pleyt: 12×8, antijen ile kaplı 96 kuyucuklu pleyt.  

Euroimmun kalibratör: 1×2 ml, koyu kırmızı renkli 

Euroimmun IgM pozitif kontrol: 1×2 ml, mavi renkli IgM pozitif kontrol 

Euroimmun IgM negatif kontrol: 1×2 ml, yeşil renkli IgM negatif kontrol 

Euroimmun konjugat: 1×12 ml, kırmızı renkli, peroksidaz işaretli anti-human IgM 

Euroimmun serum dilüenti: 1×100 ml, yeşil renkli, IgG/RF absorban içeren serum dilüenti 

(keçiden elde edilen, anti-human IgG antikor preparasyonu)  



Serpil Gonca, Doktora Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

45 

Euroimmun yıkama solüsyonu: 1×100 ml, 10× konsantre 

Euroimmun kromojen substrat: 1×12 ml, tetramethylbenzidine (TMB) içeren substrat solüsyonu 

Euroimmun stop solüsyonu: 1×12 ml stop solüsyon: 0.5 M sülfürik asit. 

 

3.2.2.1.3. Anti-Chlamydia pneumoniae ELISA (IgG), (EI 2192-9601 G) 

 

Euroimmun Chlamydia pleyt: 12×8, MOMP antijeni ile kaplı 96 kuyucuklu pleyt.  

Euroimmun kalibratör 1: 1×2 ml, koyu kırmızı renkli, 200 RU/ml 

Euroimmun kalibratör 2: 1×2 ml, kırmızı renkli, 20 RU/ml 

Euroimmun kalibratör 3: 1×2 ml açık kırmızı renkli 2 RU/ml 

Euroimmun IgG pozitif kontrol: 1×2 ml, mavi renkli IgG pozitif kontrol 

Euroimmun IgG negatif kontrol: 1×2 ml, yeşil renkli IgG negatif kontrol 

Euroimmun konjugat: 1×12 ml, yeşil renkli, peroksidaz işaretli anti-human IgG 

Euroimmun serum dilüenti: 1×100 ml, açık mavi renkli serum dilüenti  

Euroimmun yıkama solüsyonu: 1×100 ml, 10× konsantre 

Euroimmun kromojen substrat: 1×12 ml, tetramethylbenzidine (TMB) içeren substrat solüsyonu 

Euroimmun stop solüsyonu: 1×12 ml stop solüsyon: 0.5 M sülfürik asit. 

 

3.2.2.1.4. Anti-Chlamydia pneumoniae ELISA (IgM), (EI 2192-9601 M) 

 

Euroimmun Chlamydia pleyt: 12×8, antijen ile kaplı 96 kuyucuklu pleyt.  

Euroimmun kalibratör: 1×2 ml, koyu kırmızı renkli 

Euroimmun IgM pozitif kontrol: 1×2 ml, mavi renkli IgM pozitif kontrol 

Euroimmun IgM negatif kontrol: 1×2 ml, yeşil renkli IgM negatif kontrol 

Euroimmun konjugat: 1×12 ml, kırmızı renkli, peroksidaz işaretli anti-human IgM 

Euroimmun serum dilüenti: 1×100 ml, yeşil renkli, IgG/RF absorban içeren serum dilüenti 

(keçiden elde edilen, anti-human IgG antikor preparasyonu)  

Euroimmun yıkama solüsyonu: 1×100 ml, 10× konsantre 

Euroimmun kromojen substrat: 1×12 ml, tetramethylbenzidine (TMB) içeren substrat solüsyonu 

Euroimmun stop solüsyonu: 1×12 ml stop solüsyon: 0.5 M sülfürik asit. 

 

3.2.2.1.5. DIAsource IL-6-EASIA Kit (KAP1261: 96 tests) 

 

Diasource pleyt: 12×8, anti IL-6 (monoklonal antikor) ile kaplı 96 kuyucuklu pleyt.  

Diasource konjugat: 1×11 ml, kırmızı renkli, horseradish peroxidase (HRP) işaretli anti-IL-6 

(monoklonal antikor) 
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Diasource kalibratör 0: Sığır serum albümini, benzamidin ve timol içeren insan plazması, 

liyofilize, yeşil renkli. 

Diasource kalibratör 1: Sığır serum albümini, benzamidin ve timol içeren insan plazması, 

liyofilize, yeşil renkli. 

Diasource kalibratör 2: Sığır serum albümini, benzamidin ve timol içeren insan plazması, 

liyofilize, yeşil renkli. 

Diasource kalibratör 3: Sığır serum albümini, benzamidin ve timol içeren insan plazması, 

liyofilize, yeşil renkli. 

Diasource kalibratör 4: Sığır serum albümini, benzamidin ve timol içeren insan plazması, 

liyofilize, yeşil renkli. 

Diasource kalibratör 5: Sığır serum albümini, benzamidin ve timol içeren insan plazması, 

liyofilize, yeşil renkli. 

Diasource serum dilüenti: Sığır serum albümini, benzamidin ve timol içeren insan plazması, 3 

adet liyofilize, siyah renkli.  

Diasource inkübasyon buffer: Sığır serum albümin, benzamidin ve timol içeren borat tamponu, 

1×11 ml siyah renkli  

Diasource yıkama solüsyonu: 1×10 ml, 200× konsantre 

Diasource kontrol 1:  timol içeren insan plazması, liyofilize, gümüş renkli. 

Diasource kontrol 2: timol içeren insan plazması, liyofilize, gümüş renkli. 

Diasource kromojenik solüsyon: 1×25 ml, beyaz renkli.  

Diasource stop solüsyonu: 1×25 ml stop solüsyon: 2 N hidroklorik asit. 

 

3.2.2.1.6. Human (IL-20) ELISA Kit (201-12-2164) 

 

Sunred standart: 1×0.5 ml (128 ng/L) 

Sunred standart dilüenti: 1×3 ml 

Sunred pleyt: 12×8 

Sunred Streptavidin-HRP konjugat: 1×6 ml 

Sunred yıkama solüsyonu: 1×20 ml, 30× konsantre 

Sunred biotin-IL-20 Ab: 1×1 ml 

Sunred kromojen solüsyon A: 1×6 ml 

Sunred kromojen solüsyon B: 1×6 ml 

Sunred stop solüsyonu: 1×6 ml 
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3.2.2.1.7. Thermo Scientific GeneJET Genomic DNA Purification Kit (K0721) 

 

Proteinaz K solüsyonu: 1×1.2 ml  

RNase A solüsyonu: 1×1 ml 

Digestion solüsyonu: 1×11 ml 

Lizis solüsyonu: 1×24 ml 

Yıkama tamponu 1: 1×10 ml, konsantre 

Yıkama tamponu 2: 1×10 ml, konsantre 

Elüsyon tamponu: 1×30 ml, 10mM Tris-Cl, 0.5 mM EDTA, pH: 9.0 

GeneJET Genomik DNA purifikasyon kolonları: 50 adet 

Collection tubes: 50 adet 

 

3.2.2.1.8 Thermo Scientific GeneJET PCR Purification Kit (K0701) 

 

Binding buffer: 1×12 mL 

Yıkama tamponu: 1×9 mL, konsantre 

Elüsyon tamponu: 1×15 mL, 10mM Tris-HCl, pH: 8.5 

GeneJet Pürifikasyon Kolonu: 50 adet 

 

3.2.3. Kullanılan Çözeltiler 

 

3.2.3.1. Anti-Chlamydia trachomatis ELISA (IgG), (EI 2191-9601 G) 

 

Yıkama solüsyonu: 1×100 ml, 10× konsantre yıkama solüsyonu hazırlanırken 1 kısım 

yıkama solüsyonu 9 kısım distile su içerisine eklenir. Saklanma sırasında konsantre yıkama 

solüsyonunda oluşan tuz kristallerinin çözünmesi için dilüsyondan önce 37°C’de bekletilir ve 

yine dilüsyondan önce iyice karıştırılır. Dilüsyondan sonra 2-8°C’de saklanır. 

 

3.2.3.2. Anti-Chlamydia trachomatis ELISA (IgM), (EI 2191-9601 M)  

 

Yıkama solüsyonu: 1×100 ml, 10× konsantre yıkama solüsyonu hazırlanırken 1 kısım 

yıkama solüsyonu 9 kısım distile su içerisine eklenir. Saklanma sırasında konsantre yıkama 

solüsyonunda oluşan tuz kristallerinin çözünmesi için dilüsyondan önce 37ºC’de bekletilir ve 

yine dilüsyondan önce iyice karıştırılır. Dilüsyondan sonra 2-8°C’de saklanır. 
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3.2.3.3. Anti-Chlamydia pneumoniae ELISA (IgG), (EI 2192-9601 G) 

 

Yıkama solüsyonu: 1×100 ml, 10× konsantre yıkama solüsyonu hazırlanırken 1 kısım 

yıkama solüsyonu 9 kısım distile su içerisine eklenir. Saklanma sırasında konsantre yıkama 

solüsyonunda oluşan tuz kristallerinin çözünmesi için dilüsyondan önce 37°C’de bekletilir ve 

yine dilüsyondan önce iyice karıştırılır. Dilüsyondan sonra 2-8°C’de saklanır. 

 

3.2.3.4. Anti-Chlamydia pneumoniae ELISA (IgM), (EI 2192-9601 M) 

 

Yıkama solüsyonu: 1×100 ml, 10× konsantre yıkama solüsyonu hazırlanırken 1 kısım 

yıkama solüsyonu 9 kısım distile su içerisine eklenir. Saklanma sırasında konsantre yıkama 

solüsyonunda oluşan tuz kristallerinin çözünmesi için dilüsyondan önce 37°C’de bekletilir ve 

yine dilüsyondan önce iyice karıştırılır. Dilüsyondan sonra 2-8°C’de saklanır. 

 

3.2.3.5. DIAsource IL-6-EASIA Kit (KAP1261: 96 tests) 

 

Kalibratör 0: Liyofilize kalibratör 1 ml distile su içerisinde çözülür.  

Kalibratör 1: Liyofilize kalibratör 1 ml distile su içerisinde çözülür.  

Kalibratör 2: Liyofilize kalibratör 1 ml distile su içerisinde çözülür.  

Kalibratör 3: Liyofilize kalibratör 1 ml distile su içerisinde çözülür.  

Kalibratör 4: Liyofilize kalibratör 1 ml distile su içerisinde çözülür.  

Kalibratör 5: Liyofilize kalibratör 1 ml distile su içerisinde çözülür.  

Serum dilüenti: 6 ml distile su içerisinde çözülür. 

Kontrol 1: 1 ml distile su içinde çözülür 

Kontrol 2: 1 ml distile su içinde çözülür 

Yıkama solüsyonu: 1×10 ml, 200× konsantre yıkama solüsyonu hazırlanırken 1 kısım 

yıkama solüsyonuna 199 kısım distile su içerisine eklenir ve homojenize etmek için manyetik 

bir karıştırıcı kullanılır. 

 

3.2.3.6. Human IL-20 ELISA 

 

Yıkama solüsyonu: 1×20 ml, 30× konsantre yıkama solüsyonu hazırlanırken 1 kısım 

yıkama solüsyonuna 29 kısım distile su içerisine eklenir.   

Standart 5: 120 µl orijinal standart 120 µl standart dilüenti içinde çözülür. 

Standart 4: 120 µl 5 nolu standart 120 µl standart dilüenti içinde çözülür. 

Standart 3: 120 µl 4 nolu standart 120 µl standart dilüenti içinde çözülür. 
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Standart 2: 120 µl 3 nolu standart 120 µl standart dilüenti içinde çözülür. 

Standart 1: 120 µl 2 nolu standart 120 µl standart dilüenti içinde çözülür. 

 

3.2.3.7. Thermo Scientific GeneJET Genomic DNA Purification Kit (K0721) 

 

Yıkama tamponu 1: 1×10 ml konsantre yıkama solüsyonu hazırlanırken 30 ml %96-

100’lık etanol ilave edilir.  

Yıkama tamponu 2: 1×10 ml konsantre yıkama solüsyonu hazırlanırken 30 ml %96-

100’lık etanol ilave edilir.  

 

3.2.3.8. Thermo Scientific GeneJET PCR Purification Kit (K0701) 

 

Yıkama tamponu 1: 1×9 ml konsantre yıkama solüsyonu hazırlanırken 45 ml %96-

100’lık etanol ilave edilir.  

 

3.3. Chlamydia Bakterisine Karşı Oluşan IgG ve IgM Tipi Antikorların ve IL-6, IL-20 

Miktarlarının ELISA Yöntemi ile Tespiti  

 

C. trachomatis ve C. pneumoniae’ye özgül IgG ve IgM antikorlarının tespiti için, ticari 

olarak temin edilen ELISA kiti (Anti-Chlamydia trachomatis ELISA (IgG), (EUROIMMUN, EI 

2191-9601 G), Anti-Chlamydia trachomatis ELISA (IgM), (EUROIMMUN, EI 2191-9601 M), Anti-

Chlamydia pneumoniae ELISA (IgG), (EUROIMMUN, EI 2192-9601 G), Anti-Chlamydia 

pneumoniae ELISA (IgM), (EUROIMMUN, EI 2192-9601 M)), IL-6 için DIAsource IL-6-EASIA Kit 

(KAP1261: 96 tests) ve IL-20 için, Human (IL-20) ELISA Kit (201-12-2164)’i kullanıldı ve üretici 

firmanın önerdiği prosedürler doğrultusunda serum örneklerinden çalışıldı. IgG ve IgM 

antikorlarının optik dansitesi (O.D.) spektrofotometrede 450/650 nm’de ölçüldü. IL-6 ve IL-20 

seviyesi spektrofotometrede 450/490 nm’de ölçüldü. Sonuçlar üretici firmaların önerdiği 

şekilde antikor indeksi hesaplanarak değerlendirildi. 

3.4. Örneklerden DNA Ekstraksiyonu  

 
 Universal transport medium (Copan UTM-RT, 330 C) ile alınan konjunktiva sürüntü 

örnekleri 10.000 devirde 5 dakika santrifüj edildikten sonra her bir tüpün dip kısmından 200 μl 

alınarak 2 ml’lik ependorf tüplerine konuldu sonrasında üzerine 180 μl digestion solüsyonu ve 

20 μl proteinaz K solüsyonundan eklenerek vorteks ile karıştırıldı. Ardından 56°C’ye ayarlı 

benmaride 30 dakika inkübe edildi. İnkübasyon periyodunun ardından 20 μl RNase A 
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solüsyonundan eklenerek vorteksle iyice karıştırıldı ve oda ısısında 10 dakika inkübe edildi. 

Ardından 200 μl lizis solüsyonundan eklendi ve yaklaşık 15 sn kadar vorteks ile karıştırılarak 

homojen bir karışım elde edildi.  Ardından 400 μl %50’lik etanol ilave edilerek vorteks ile 

karıştırıldı ve hazırlanan lisat GeneJET Genomik DNA purifikasyon kolonlarına transfer edildi. 

Sonrasında 6000 g’de 1 dakika santrifüj edilerek süre sonunda altta kalan toplama tüpü atıldı ve 

yeni toplama tüpü ilave edilerek 500 μl yıkama solüsyonu 1 eklendi ve 8000 g’de 1 dakika 

santrfüj edildi süre sonunda 500 μl yıkama solüsyonu 2 eklenerek 12.000 g’de 3 dakika santrifüj 

edildi. Toplama tüpü çıkarılarak purifikasyon kolonu kısmı 1.5 ml’lik ependorf tüpüne aktarıldı 

ve son aşamada 200 μl elüsyon tamponu ilave edilerek 2 dakika oda ısısında inkübe edildi ve 

8000 g’de 1 dakika santrifüj edildi. Purifikasyon kolonu atılarak DNA’lar kullanılıncaya kadar      

-20°C’de saklandı.  

 

3.5. Polimeraz Zincir Reaksiyonu 

 

Chlamydia 16S rRNA genomunda yaklaşık 207-215 bp’lik (uzunluk türlere göre 

değişiklik gösterebilmektedir) DNA bölgesi PCR tekniği ile çoğaltıldı. Hedef bölge ile ilgili primer 

dizileri Tablo 3.1 de verilmiştir.  

 

            Tablo 3.1. Hedef bölge primer dizileri [97]. 

 

 
 
 

 

 

Hedef gen bölge amplifikasyonu panCh16F2 ve panCh16R2 primerleri kullanılarak PCR 

reaksiyonu gerçekleştirildi. Bu PCR reaksiyonları için steril distile su, 10X PCR tamponu (KCI), 

dNTP, MgCl2, Taq DNA polimeraz, primerler ve ekstrakte edilen DNA karıştırılarak son hacim 25 

μl olacak şekilde hazırlandı. Her örnek için PCR reaksiyon karışımları Tablo 3.2’de 

gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Primer Adı  Nükleotid dizileri (5'-3') 

panCh16F2 Forward primer 5’ -CCGCCAACACTGGGACT-3’ 
panCh16R2 Reverse primer 5’ -GGAGTTAGCCGGTGCTTCTTTAC-3’ 
panFseq Forward primer 5’-CCAACACTGGGACTGAGA-3’ 
panRseq Reverse primer 5’-GCCGGTGCTTCTTTAC-3’ 
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Tablo 3.2. PCR reaksiyonu karışımları 

PCR Reaksiyon Karışımı Miktar (μl) 

10 X PCR tamponu 2.5 
MgCl2 (25 mM)  1.5 
dNTP mix (10 mM) 0.5 
panCh16F2 (10 pmol/μl) 0.75 
panCh16R2 (10 pmol/μl) 0.75 
Taq DNA polimeraz (5 U/μl) 0.125 
Distile su 16.375 
DNA örneği  2.5 
Toplam Hacim                               25 

 

Oluşturulan PCR karışımı üzerinde hasta numaralarının yazılı olduğu steril 0.2 μl’lik PCR 

tüplerine 22.5 μl olacak şekilde dağıtıldı. Üzerlerine 2.5 μl ekstrakte edilen DNA örnekleri 

koyulduktan sonra termal döngü cihazına yerleştirildi. Cihazın PCR için ısı protokolü sırasıyla 

Tablo 3.3’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 3.3. PCR için ısı döngü cihazı sıcaklık koşulları [97]. 

Reaksiyon Aşaması  Sıcaklık (°C) Süre Döngü Sayısı 

İlk Denatürasyon 95 3 dakika 1 
Denatürasyon 95 15 saniye  
Primer Bağlanması (Anneling) 60 15 saniye 50 
ZincirUzaması (Extension) 72 15 saniye  
Bekleme 4 ∞ 1 

 

3.6. Jelin Hazırlanması  

 

Elektroforez tamponu olarak, tris-baz, borik asit ve etilen diamin tetra asetik asit 

(EDTA) kullanıldı. 10X konsantre stok olarak hazırlanan bu tampon kullanmadan önce 1X 

olacak şekilde 1/10 oranında distile su ile sulandırıldı. Bir erlenmayere 1.2 g agaroz ve 100 ml 

1X TBE koyularak homojen şeffaf hale gelinceye kadar ısıtıldı. El yakmayacak kadar soğuduktan 

sonra içerisine 3 μl etidyum bromür eklendi ve hazırlanan jel, tarakların yerleştirildiği jel 

tepsisine döküldü. Jelin oda ısısında soğuyup katılaşması beklendikten sonra içerisinde 1X TBE 

tampon bulunan elektroforez tankına yerleştirilerek PCR örneklerinin yüklenmesine hazır hale 

getirildi. 

 

3.6.1. Jele PCR Örneklerinin Yüklenmesi ve Analizi  

 

PCR ile amplifikasyonu yapılan örneklerden 2 μl alınarak parafilm üzerinde 1 μl yükleme 

boyası (BigDye) ile pipetaj yapılarak karıştırıldı. Sonra elektroforez tankına yerleştirilen jelin 
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kuyucuklarına her örnek sırayla yüklendi. Jelin ilk kuyusuna yüklenen diğer örneklerin molekül 

uzunluğu hesaplamalarını yapılabilmesi için 100 bp marker (100 bp DNA Step Ladder) 

yüklendi. Tankın kapağı kapatıldıktan sonra güç kaynağına bağlandı ve 120 voltta 30 dakika 

yürütüldü. Jel translüminatörde ultraviyole ışık altında incelendi. 207-215 (bp) uzunluğunda 

bantların belirlendiği örnekler pozitif olarak değerlendirildi. 

 

3.7. PCR Ürünlerinin Saflaştırılması  

 

Elektroforez işlemi sonucunda hedef gen bölgesi hizasında bant veren PCR örnekleri 

üzerine 50 μl binding buffer ilave edildi ardından tüm karışım GenJet saflaştırma kolonlarına 

aktarılıp 30-60 sn (spin modunda) santrifüj edildi süre sonunda kolonlar üzerine 700 μl etonol 

ilaveli yıkama tamponu ilave edip 30-60 sn (spin modunda ) santrifüj edildi. İlave 1 dk santrifüj 

işlemi yapılarak residüel etonolün tamamen uzaklaşması sağlandı. Ardından saflaştırma 

kolonları temiz bir 1.5 ml’lik ependorf tüpüne aktarıldı ve her kolon üzerine 50 ml elüsyon 

buffer ilave edilerek 1 dk santrifüj edildi. Son olarak kolonlar çıkarılarak saflaştırılmış PCR 

ürünlerinin birikmiş olduğu eppendorf tüpleri sekansı yapılana kadar -20°C’de saklandı. 

 

3.8. Sekans Reaksiyonu 

 

Hedef gen bölgeleri PCR ile çoğaltılan örneklerin saflaştırması yapıldıktan sonra kapiller 

ekektroforez cihazında kromotogramlarının çıkarılabilmesi için sekans reaksiyonları yapıldı. 

Sekans için son hacim 10 μl olacak şekilde 5X Sequencing Buffer, Sequencing RR-100, distile su 

ve primer (panFseq veya panRseq) kullanılarak karışım hazırlandı. Her örnek için sekans 

reaksiyon karışımları Tablo 3.4’de gösterilmiştir. 

 

              Tablo 3.4. Sekans reaksiyon karışımı 

Kullanılan Sekans Ürünü Miktarı (μl)  

5X Sequencing Buffer 0.75 
Sequencing RR-100 0.5 
Primer (panFseq veya panRseq ) 1 
Distile Su 5.75 
Toplam 8 

 

Hazırlanan sekans karışımı üzerinde hasta numaralarının yazılı olduğu steril 0.2 μl’lik 

PCR tüplerine 8 μl olacak şekilde dağıtıldı. Üzerlerine saflaştırılan DNA örneklerinden 2 μl 

koyulduktan sonra termal döngü cihazına yerleştirildi. Cihazın sekans için ısı protokolü Tablo 

3.5’de gösterilmiştir. 
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Tablo 3.5.  Sekans için ısı döngü cihazı koşulları. 

Sıcaklık (°C) Süre Döngü Sayısı 

96 1 dakika  
96 5 saniye 30 
50 4 dakika  
4 ∞ ∞ 

 

3.8.1. Sekansı Yapılan Örneklerin Saflaştırılması  

 

Sekansı yapılan örneklerin kapiller elektroforez cihazına yüklemeden önce 

saflaştırmaları yapıldı. Saflaştırma için falkon tüpü içerisine 16 ml distile su ve 1 gr Sephadex® 

G-50 koyuldu ve bir gece oda sıcaklığında bekletildikten sonra protokolde kullanılmak üzere 

+4°C’de saklandı. Her bir örnek için ayrı bir 20 μm’lik Receiver Column’a daha önceden 

hazırlanan stok Sephadex® G-50’nin dip kısmından 750 ml koyulduktan sonra 4800 rpm’de 2 

dk santrifüj edildi. Süre sonunda filtre, üzerinde hasta numaralarının yazılı olduğu yeni 

eppendorflara aktarıldı ve altta kalan kısım ise atıldı. Yeni ependorflara aktarılan filtrelere 

sekans örnekleri koyularak 4800 rpm’de 2 dk santrifüj edildi. Süre sonunda filtreler atılarak alt 

kısımda kalan saflaştırılmış sekans örnekleri kapiller elektroforez için kullanıldı.  

 

3.9. Kapiller Elektroforez  

 

Saflaştırılan sekans ürünün tamamı 96 kuyucuklu pleyte aktarıldı. Pleyt Septa ile 

kapatıldı. Pleyt cihaza ait olan pleyt tutucuya konularak cihaza yerleştirildi. Kuyucuk numaraları 

ve örnek numaraları cihazın bağlı olduğu ve verinin tutulduğu bilgisayara kaydedildi. Kapiller 

elektroforez sonrası elde edilen veri yorumlandı. 

 

3.10. İstatistiksel Analiz 

 

 Hasta ve kontrol grubu örneklerinde yapılan ELISA ve PCR çalışmaları ile elde edilen 

pozitif ve negatif değerler her grup için khi-kare testi ile karşılaştırıldı ve P<0.05 istatistiksel 

olarak anlamlı kabul edildi. Karşılaştırmalar Graphpad Prism 6 for Windows (version 6.01) 

programı ile yapıldı.  

 DNA dizileme reaksiyonu ile elde edilen dizilerin birbirleri ve referans dizilerle 

karşılaştırılması ve filogenetik analizinde neighbor joining tree analizi kullanıldı. 

Karşılaştırmalar MEGA (7.021) programı ile yapıldı. 
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4. BULGULAR  

 

Yaptığımız bu tez çalışmasında, 2016 yılı Ağustos ile 2017 Şubat ayları arasında Mersin 

Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Göz Hastalıkları Polikliniğine başvuran ve 

PEX sendromu pozitif olan 49 hasta ile PEX sendromu negatif olan ve katarakt cerrahisi 

uygulanan 42 hastaya ait tam kan örneği ve konjunktiva sürüntüsü örnekleri toplandı. 

Çalışmada hasta grubunun ortalama yaşı 70.020, kontrol grubunun ise ortalama yaşı 66.285 olarak 

tesbit edildi. Ayrıca hasta grubunun 27 (%55.102)’si erkek, 22 (%44.897)’si kadın, kontrol 

grubunun 27 (%64.285)’si erkek, 15 (%35.714)’i kadındı.  

 

4.1. Analiz Sonuçları 

 

4.1.1. ELISA Test sonuçları 

 

Kan örnekleri santrifüj edilerek serumları ayrıldı ve kit üreticilerinin önerdiği şekilde 

ELISA çalışmaları yapıldı. ELISA testi sonuçları ve istatistiksel hesaplama sonuçları Tablo 4.1, 

Tablo 4.2 ve Tablo 4.3’de belirtilmiştir. 

 

Tablo 4.1. C. trachomatis IgG ve IgM ELISA sonuçları 

 C. trachomatis IgG  C. trachomatis IgM  
  Hasta Grubu Kontrol Grubu P  Hasta Grubu Kontrol Grubu P 
Pozitif 3 0  0.0515 2 1 0.3253 
Negatif 46  42   47 41  
Toplam  49 42  49 42  

 

 

Şekil 4.1. C. trachomatis ELISA IgG ve IgM pleytleri, C: kalibratör, PK: pozitif kontrol, NK: negatif 

kontrol, H: hasta, K: kontrol 
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Tablo 4.2. C. pneumoniae IgG ve IgM ELISA sonuçları 

 C. pneumoniae IgG  C. pneumoniae IgM  
  Hasta Grubu Kontrol Grubu P  Hasta Grubu Kontrol Grubu P 
Pozitif 28 16 0.0349 3 2 0.3882 
Negatif 21 26  46 40  
Toplam  49 42  49 42  

 

 

 

Şekil 4.2. C. pneumoniae ELISA IgG ve IgM pleytleri, C: kalibratör, PK: pozitif kontrol, NK: negatif 

kontrol, H: hasta, K: kontrol 

 

Tablo 4.3. IL-6 ve IL-20 test sonuçları 

  Hasta Grubu Kontrol Grubu   Hasta Grubu Kontrol Grubu  
 IL-6 P IL-20 P 
Pozitif 0 2 0.0612 29 17 0.0459 
Negatif 49 40  20 25  
Toplam  49 42  49 42  

 

Şekil 4.3. IL-6 ve IL-20 pleytleri, C: kalibratör, NK: negatif kontrol, H: hasta, K: kontrol, B: blank, 

S: standart 
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4.1.2. PCR sonuçları 

 

Konjunktiva sürüntü örneklerinden DNA ekstraksiyonu sonrası gerçekleştirilen PCR 

çalışması sonucunda elde edilen ürünler %1.5’lik agaroz jelde elektroforez işlemine tabi 

turulmuştur. Örneklerde 207-215 bp’lik DNA bantlarının bulunması Chlamydia bakımından 

pozitif olarak belirlendi. Hasta grubunda 8, kontrol grubunda ise 3 olguya ait örnekte Chlamydia 

DNA’sı belirlendi (Tablo 4.4, Şekil 4.4 ve Şekil 4.5.). 

 

Tablo 4.4. PCR sonuçları 

  Hasta Grubu Kontrol Grubu P 
Pozitif 8 3 0.0928 
Negatif 41 39  
Toplam  49 42  

                           

Şekil 4.4. Hasta grubu PCR pozitif örnekler 
 

Şekil 4.5. Kontrol grubu PCR pozitif örnekler 
 

4.1.3. DNA Dizi Analizi 

 

Chlamydia PCR ile pozitif olarak belirlenen PCR ürünleri saflaştırıldıktan sonra DNA 

dizileme reaksiyonuna tabi tutularak tekrar saflaştırıldı. Saflaştırılan sekans ürünleri otomatik 
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kapiller elektroforez cihazında (ABI 3130) POP-7 polimeri (Applied biosystems) kullanılarak 

ABI 3130- 36 cm kapiller kolonlarda yürütüldü ve yine aynı cihazda bulunan sequencing 

software programı (Sequencing software 5.2 ve MEGA 7.0.21) ile, elde edilen kromatogramlar 

kontrol edildi (Şekil 4.6.). 

 
 

Şekil 4.6. Pozitif bir örneğe ait kromatogram örneği 

 

4.1.4. Kapiller Elektroforez Analiz Sonucunda Elde Edilen Kromotogramların Analizi 

 

Kapiller elektroforez ile elde edilen kromatogramların dijital veri dosyaları, MEGA 

7.0.21 bilgisayar programı kullanılarak yapıldı (Şekil 4.7.). Elde edilen diziler C.pneumoniae ve C. 

trachomatis’in 16S rRNA gen dizilerini içeren L06108.1 (Chlamydia pneumoniae 16S ribosomal 

RNA sequence), DQ019305.1 (Chlamydia trachomatis strain Ia/870 16S ribosomal RNA gene, 

partial sequence) ve DQ019306.1 (Chlamydia trachomatis strain J/UW36 16S ribosomal RNA 

gene partial sequence) referans dizileri ile karşılaştırılarak filogenetik analiz yapıldı (Şekil4.8). 



Serpil Gonca, Doktora Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

58 

Şekil 4.7. Kapiller elektroforez ile elde edilen kromatogramların karşılaştırmalı analizi. Dizi varyasyonları sarı ile işaretlenmiştir.
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Yapılan filogenetik analize göre hasta ve kontrol grubunda PCR pozitif olarak bulunan 

örneklerden H30, H42 ve K10 daha yakın olmakla beraber tamamının C. pneumoniae 16S rRNA 

dizilerine yakın homoloji gösterdiği belirlendi (Şekil 4.8.).   

 

 

Şekil 4.8. Dizi analizi ile elde edilen dizilerin referans diziler ile yapılan karşılaştırmalı 

filogenetik analizi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Serpil Gonca, Doktora Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

60 

5. TARTIŞMA 

 

PEX sendromu ekstraselüler matriksin yaş ile ilişkili bir hastalığı olup bu durum çeşitli 

ekstraoküler ve intraoküler dokularda fibriller materyalin progresif akümülasyonu ve üretimi 

ile karekterizedir [15]. Birçok vakada genellikle PEX materyali pupil marjı ve anterior lens 

kapsülü üzerinde gözlenmiştir. PEX sendromu zayıf ve bozulmuş pupil dilatasyonu, posterior 

sineşi, lensin dislokasyon veya subluksasyonu ve zayıflamış zonül varlığı gibi özellikleri 

nedeniyle sekonder açık açılı glokom veya oküler hipertansiyon ve erken katarakt gelişmesinin 

en yaygın nedenlerinden biri olarak düşünülmektedir [20]. PEX, glokom için predispozan olması 

ve katarakt cerrahisi sırasında ve sonrasında önemli komplikasyonlara yol açabilmesi nedeniyle 

üzerinde durulması gereken bir durumdur [6]. Bu sendromun dünyada 60-70 milyon kişiyi 

etkilemesi [98], artan yaşla görülmesinin sıklaşması, öte yandan ise gittikçe iyileşen yaşam 

koşulları ve gelişen tıbbi imkanlara paralel olarak ortalama insan ömrünün uzaması nedeniyle 

de bu sendromun etyopatojenezinin anlaşılması yine üzerinde durulması gereken nedenler 

arasındadır [99].  

PEX sendromunun etiyolojisi ve patofizyolojisi hala açık değildir; bununla birlikte, 

PEX'in çevresel ve genetik risk faktörleri ile birlikte sistemik bir biyokimyasal süreç olduğu 

düşünülmektedir [100]. Son çalışmalar PEX sendromunu geçici iskemik ataklar (inme), 

hipertansiyon, anjina, miyokard enfarktüsü, serebrovasküler ve kardiyovasküler hastalıklar, 

aort anevrizması (balonlaşma), renal arter stenozu (daralması), Alzheimer hastalığı (AD) ve 

işitme kaybı gibi çeşitli sistemik hastalıklarla ilişkilendirmektedir [98]. 

Günümüze değin yapılan çalışmalar sonucunda, Chlamydia’ların oluşturdukları 

hastalıkların patogenezinden sorumlu bir toksin ya da virulans faktörüne rastlanmamıştır [9]. 

Chlamydia infeksiyonlarının klinik belirtilerinin ortaya çıkışında iki etken söz konusudur; 

bunlardan ilki replikasyon süresince devam eden doğrudan hücre yıkımı ve ikincisi ise yıkılan 

hücrelerin uyardığı proenflamatuvar sitokinlerin oluşturduğu yanıt nedeniyledir [22]. Ayrıca 

Chlamydia türleri, oluşturdukları immüno-patogenezlerin bir sonucu olarak gösterilen, klinik 

önemi olan bir dizi hastalıkla ilişkilendirilmiştir. Bağışık yanıt hastalık bulguları için odak 

noktası olmasına rağmen, C. pneumoniae infeksiyonuna karşı inflamasyon cevabını başlatan ve 

devam ettiren mekanizmalar hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır [10]. 

PEX sendromunun ortaya çıkışındaki patojenik mekanizmalarla ilgili yeterli bilgiye 

sahip olunamaması, sistemik hastalıklar ile ilişkisi olduğunu gösteren çalışmaların bulunması, 

yine Chlamydia’ların bir takım sistemik ve nörodejeneratif hastalıkla ilişkili olduğunu gösteren 

çalışmaların bulunması PEX sendromu ve Chlamydia arasında olası bir ilişki olup-olmadığınının 

ortaya koyulması bu çalışmada amaçlanmıştır.  

 



Serpil Gonca, Doktora Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

61 

ELISA sonuçlarının değerlendirilmesi 

 

C. trachomatis IgG ve IgM 

Hasta ve kontrol grubu örnekleri C. trachomatis ELISA (IgG, IgM) ile çalışılmış ve 49 PEX 

hastasının 3 (%6.12)’ünde C. trachomatis IgG pozitif olarak bulunurken 42 kontrol grubu 

katarakt hastasının hiç birisinde pozitif sonuç elde edilememiştir. Her iki grup arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmamasına rağmen P değeri anlamlılık sınırı olan 0.05’e 

oldukça yakın bulunmuştur. Bu bulgu PEX’li hastalarda düşük oranda da olsa bir C. trachomatis 

temasının mevcut olduğunu düşündürmektedir. 

Ayrıca 49 hasta örneğinin 2 (%4.08)’sinde ve 42 kontrol örneğinin 1 (%2.38)’inde C. 

trachomatis ELISA IgM pozitif olarak bulunmuştur. Her iki grup arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

Türkiye’nin trahom ile mücadelesindeki başarısının en önemli nedeni olarak “Trahom 

Mücadele Teşkilatı” (TMT) görülmektedir. TMT hastane, dispanser ve köy tedavi evlerinin 

sayısını yıldan yıla arttırarak, etkin bir şekilde hasta taraması ve tedavisi uygulamıştır. Söz 

konusu teşkilatın başarısı sosyoekonomik kalkınma ve insanların kullanımına bol miktarda 

temiz su sağlayan Gündeydoğu Anadolu Projesi gibi ulusal programlarla pekişmiştir. 

Cumhuriyet’in kuruluşunda, özellikle Güneydoğu Anadolu’da evrensel ve endemik bir hastalık 

olan trahom, yaygın olduğu bölgelerdeki nüfusun %70’inde görülmekte iken, bu oran 1970’li 

yıllarda %2 seviyesine kadar düşmüştür [106]. Bizim çalışmamızda C.trachomatis 

seroprevalasının düşük çıkmasının nedenlerinden biri olarak trahom ile mücadele de sağlanan 

başarının payı olabileceği düşünülmektedir.  

 

C. pneumoniae IgG ve IgM 

Hasta grubunu oluşturan 49 örneğin 28 (%57.14)’inde, kontrol grubunu oluşturan 42 

örneğin ise 16 (%38.09)’sında C. pneumoniae IgG pozitif olarak bulunmuştur. Her iki grup 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Hem hasta hem de kontrol grubunda 

bu düzeyde yüksek C. pneumoniae IgG pozitifliği ilginç bulunmuştur. Bununla beraber kontrol 

grubu örneklerinin kataraktlı hastalardan seçilmiş olması bu yüksek pozitifliğin bir nedeninin 

olasılıkla katarakt etiyolojisinde C. pneumoniae’nın rolü olabileceğini de akla getirmektedir. 

Tabiki tek neden bu mikroorganizmalar değildir. Ancak elde edilen sonuçlar mevcut nedenlere 

katkı yapıyor olabilecekleri yönündedir.  

C. pneumoniae'nin optik nörit, santral retinal arter oklüzyonu, akut anterior üveit ve 

anterior optik nöropati gibi vasküler veya inflamatuvar faktörler ile ilişkili olabilen göz 

hastalıkları ile ilişkili olduğu bildirilmiştir [19]. C. pneumoniae seropozitifliği ve non-arteritik 

iskemik optik nöropati (NAION: daha çok yaşlı bireylerde görülen, tek taraflı, ani, ağrısız ve 
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ciddi görme kaybının en önemli sebeplerinden) riski arasındaki ilişkinin incelendiği bir 

çalışmada [109] NAION’lu hastalarda C. pneumoniae IgG titresi kontrol grubuna kıyasla daha 

yüksek seviyede tespit edilmiştir. 

C. trachomatis ve C. pneumoniae'nin göz arka segment yapılarının hasar görmesindeki 

rolünün incelendiği bir çalışmada 6 tavşana (C. trachomatis ve C. pneumoniae'nin bulunmadığı) 

bu iki mikroorganizma kültürü inoküle edilmiştir. 4 aylık bir gözlem periyodu sonunda C. 

trachomatis ve C. pneumoniae’nin vitröz humor, retina, pigment epiteli ve koroid patolojisinde 

önemli bir rol oynayabileceği sonucuna ulaşılmıştır [110]. 

Yine yapılan seroprevalans çalışmalarından ortaya çıkan sonuçlar C. pneumoniae için 

%50-70 arasında bir antikor prevalansı olduğunu ve hemen hemen herkesin bir süre ajan ile 

infekte olduğunu ortaya koymaktadır [107] 65 yaş üstü grup en yüksek infeksiyon ve 

seropozitiflik oranına sahiptir (>%70) [108]. Ayrıca 3 Chlamydia türü (C. trachomatis, C. 

pneumoniae, C. psittaci) birbirine oldukça benzemektedir. Bu nedenle C.trachomatis ve C. 

psittaci’ye karşı oluşan antikorlar hemen her zaman LPS ve C.peneumoniae'nin MOMP antijeni 

ile çapraz reaksiyon gösterirler. Bu nedenle, mevcut test sistemleri ile C.peneumoniae’ye karşı 

türe özgü antikorların özel olarak belirlenmesi mümkün değildir.  

Bununla beraber 49 hastanın 3 (%6.12)’ünde, 42 kontrol örneğinin ise 2 (~%5)’sinde C. 

pneumoniae IgM pozitif olarak bulunmuştur. İki grup arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

Aslında PCR sonuçları incelendiğinde, IgM pozitifliğinin daha yüksek olması beklenebilirdi 

ancak IgM antikorları ilk infeksiyonun 2-4. haftasında oluşurken reinfeksiyonlarda kompleman 

birleştiren antikorlar ve C. pneumoniae’ya özgül IgM tipi antikorlar oluşmayabilir [52] dolayısı 

ile PCR’da tespit edilen pozitif öneklerin ELISA IgM ile tespit edilememiş olmasının 

nedenlerinden biri hastaların primer infeksiyonun erken evrelerinde olması ya da reinfeksiyon 

sonucu IgM tipi antikor oluşmamasından kaynaklı olabilir.  

Yapılan literatür taramalarında PEX ile Chlamydia seroprevalansı arasındaki olası 

ilişkinin araştırıldığı hiçbir çalışmaya rastlanılmamıştır.          

 

 IL-6 ve IL-20 ELISA 

Bu sitokinler genel bilgiler kısmında da belirtildiği üzere inflamasyonun belirteçleri 

olarak çalışmaya dahil edilmiştir. 

C. pneumoniae gibi kronik infeksiyon ajanları ateroskleroz ile ilişkili olduğu bilinen C-

reaktif protein, lökosit, TNF, IL-1 ve IL-6 gibi inflamasyon göstergelerinin artışına neden olurlar. 

Bunlardan TNF, IL-1 ve IL-6 bu etkisini özellikle lipid metabolizmasını değiştirerek gösterir 

[101]. Ayrıca kronik infeksiyonlarda fibrinojen miktarının artması da trombosit agregasyonunu, 

kan viskozitesini, vasküler permeabiliteyi ve lökosit kemotaksisini artırarak bu olaya katkıda 

bulunabilir [102]. 
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IL-20’ninde yer aldığı bir dizi sitokin IL-10 ailesinde bulunmaktadır. Bunlar sadece 

immün regülasyonda görev almakla kalmayıp aynı zamanda otoimmün bozukluklar, 

inflamatuvar hastalıklar ve kanser gibi hastalıkların etiyolojisinde de rol oynamaktadır [50]. 

Ayrıca bu sitokinlerin viral ve bakteriyel infeksiyonlar sonucu oluşan doku epitelyal hasarı 

sınırlamak üzere doğal immün cevabı provoke ettikleri de bilinmektedir [51].   

Hasta grubuna ait 49 örneğin hiç birisinde IL-6 pozitifliği belirlenemezken kontrol 

grubuna ait 42 örnekten 2 (%4.76)’sinde IL-6 pozitif olarak belirlenmiştir. Her iki grup arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bununla beraber PEX hastalarında 

yükselmiş IL-6 düzeyinin varlığını bildiren çeşitli çalışmalar vardır. 

 PEX sendromunun patogenezinde sitokinlerin rolünün incelendiği kesitsel bir 

çalışmada 18 nükleer kataraktlı PEX hastası ve kontrol grubunda ise 20 nükleer kataraktlı hasta 

çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların serum örneklerinden vasküler endotelyal büyüme faktörü 

(VEGF), IL-6, IL-1 seviyeleri ELISA yöntemi ile nitrit-nitrat seviyeleri ise kolorimetrik yöntemle 

belirlenmiştir. PEX ve kontrol grubu arasında VEGF, IL-1 ve nitrotirozin seviyeleri arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmazken IL-6 seviyesi kontrol grubuna kıyasla PEX’li grupta anlamlı 

düzeyde yüksek bulunmuştur. Bu bulguların PEX patogeneziyle ilişkili inflamasyon hipotezini 

destekler şekilde olduğu görülmüştür [12].  

Proenflamatuvar sitokinlerin PEX oluşum sürecindeki rollerini ortaya koymayı 

amaçlayan başka bir çalışmada hastalar PEX (erken ve geç aşamada olanlar), PEG 

(pseudoekksfoliatif glokom) ve kontrol grubu (PEX’siz katarakt hastaları) olarak 3 gruba 

ayrılmışlardır. Bu hastaların aköz hümor ve serum örneklerinden TNF-α, IL-6 ve IL-17 

seviyeleri ELISA yöntemi ile araştırılmış ve çalışma sonunda aköz hümordaki TNF-α seviyesi, 

PEG ve PEX'de kontrol grubuna kıyasla belirgin olarak yüksek seviyede çıkmıştır. Serumda ise 

IL-6 seviyesi PEX’li grupta PEG’li ve kontrol grubuna kıyasla anlamlı derecede yüksek 

bulunmuştur [49].  

Takai ve ark. primer açık açılı glokom, pseudoeksfoliatif glokom ve kataraktlı (kontol 

grubu) hastaların gözlerinden aldıkları aköz hümör örneklerinden multiplex sitokin analizi 

yapmışlardır. Primer açık açılı glokomlu 20 göz, pseudoeksfoliatif glokomlu 23 göz ve kataraktlı 

21 göz çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışılan sitokinler arasında IL-1, IL-6, IL-8, transforme edici 

büyüme faktörü (TGF)-β1, TNF-α, serum amiloid A (SAA), migrasyon engelleyici faktör (MIF) ve 

vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF)-A yer almaktadır ve örnekler multipleks boncuk 

immünoassay (multiplex bead immunoassay) tekniği kullanılarak çalışılmıştır. Çalışma 

sonucunda aköz hümör IL-6 düzeyleri pseudoeksfoliatif glokomlu grupta, kontrol ve primer açık 

açılı glokomlu gruplara kıyasla daha yüksek bulunurken, IL-1, VEGF-A ve TNF-α düzeyleri 

gruplar arasında anlamlı farklılık göstermemiştir [103]. 
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Chlamydia infeksiyonlarının klinik belirtilerinin ortaya çıkışında yıkılan hücrelerin 

uyardığı proenflamatuvar sitokinlerin oluşturduğu yanıtın da payı bulunmaktadır [22]. Skwor 

ve ark. yaptıkları bir çalışmada trahomun farklı aşamalarında salgılanan konjonktivalmukozal 

sitokin ve kemokin proteinlerinin rolünü incelenmişlerdir. Bu çalışmada Luminex X100 

multiplexing technology'si kullanılarak Nepal'in trahom endemik bölgesinde ikamet eden 

bireylerin konjonktivalmukozasından salgılanan 25 farklı sitokin ve kemokin [IL-1β, IL-2, IL-4, 

IL-5, IL-6, IL-7, IL-8 (CXCL8), IL-10, IL-12p40, IL-13, IL-15, IL-17, IFN-α, IFN-γ, TNF-α, GM-CSF, 

CCL2 (MCP-1), CCL3 (MIP-1a), CCL4 (MIP-1b), CCL11 (Eotaxin), CXCL10 (IP-10), CXCL9 (MIG), 

CCL5 (RANTES), IL-1Ra, ve IL-2R] karekterize edilmiştir. Eşzamanlı C. trachomatis 

infeksiyonunun immünmodülasyon etkileri de incelenmiştir. Çalışmada kontrol grubu ile 

kıyaslandığında proenflamatuvar sitokinlerden IL-1β ve TNF-α'nın trahom ve eşzamanlı C. 

trachomatis infeksiyonu ile anlamlı olarak ilişkili olduğu bulunmuştur. Anti-inflamatuvar sitokin 

IL-1 reseptör antagonisti (IL-1Ra) ile kronik trahomatöz skarlaşma arasındaki ilişki araştırılmış 

ve negatif ilişkili olarak tespit edilmiştir. Th1, IL-12p40, Th2, IL-4, IL-13 sitokinlerinin 

trahomatöz skarlaşma ile negatif ilişkili olduğu ve ayrıca koruyucu rol üstlendikleri öne 

sürülmüştür. Eş zamanlı C. trachomatis infeksiyonlarında IL-6 ve IL-15 artmış seviyeleri 

trahomatöz skarlaşma için yeni risk faktörleri olarak belirtilmiştir. CCL11 (Eotaksin), CXCL8 

(IL-8), CXCL9 (MIG) ve CCL2 (MCP-1) için kemokin protein seviyeleri, yaş ve cinsiyete uyan 

kontrollerle karşılaştırıldığında kronik trahomatöz skarlaşmada yükseldiği vurgulanmıştır 

[104]. 

Derrick ve ark. trahomatöz trikiyazisli ve sağlıklı kontrollerin konjunktiva dokusunda 

pro-inflamatuvar mediatörlerin, büyüme faktörlerinin, matriks metalloproteinazların ve 

epitelyal-mezenşimal geçişin biyolojik belirteçlerinin histolojik görünümünü ve ekspresyonunu 

karakterize etmişlerdir. Trahomatöz trikiyazis (TT)’li 20 ve kontrol grubu olan sağlıklı 16 

bireyden konjonktivalbiyopsiler alınmıştır. Formalinle sabitlenmiş parafine gömülü doku 

kesitleri hematoksilen-eozin boyasıyla veya IL-1β, IL-6, IL-17A, IL-22, CXCL5, S100A7, cleaved 

caspase 1 (CC1), PDGF, CTGF, TGFβ2, MMP7, MMP9, E-cadherin, vimentin ve αSMA karşı 

antikorlar kullanılarak immünohistokimyasal boyanmıştır. TT’li olguların dokularının 

kontrollere nazaran daha büyük bir inflamatuvar hücre infiltrasyonuna ve kollajen yapılarının 

da daha fazla bozunmaya sahip oldukları görülmüştür. CTGF ve S100A7 epitelde daha fazla 

eksprese edildiği ve IL-1β TT olguların substantia propria'sında kontrollerden daha fazla 

eksprese edildiği gözlenmiştir [105]. 

IL-20 sonuçlarımız da ise hem hasta hem de kontrol grubunda sayıca fazla miktarda 

artmış IL-20 düzeyi belirlenmiştir. Hasta grubuna ait 49 örneğin 29 (%59.183)’unda, kontrol 

grubuna ait 42 örneğin ise 17 (%40.476)’sinde IL-20 yüksek bulunmuştur (P=0.0459; P<0.05). 

Hasta ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu bulgular, 
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hem PEX hem de kontrol grubumuzu oluşturan katarakt hastalarında olası otoimmün 

bozukluklar, inflamatuvar hastalıklar, viral ve/veya bakteriyel hastalıklara bağlı doku 

bozukluklarından kaynaklanmış olabileceğini düşündürmektedir.  

Yapılan literatür taramalarında PEX’li hastalarda IL-20 düzeyinin araştırıldığı bir 

çalışmaya rastlanmamıştır.  

 

CHLAMYDIA PCR   

 PCR çalışmasında kullanılan primerler genel olarak Chlamydia cinsinde bulunan bütün 

mikroorganizmalar için ortak 16S rRNA geninin 207-215 bp’lik kısmını hedeflemektedir. 

Çalışmamızda hasta grubuna ait 49 örneğin 8 (%16.32)’inde, kontrol grubuna ait 42 

örneğin ise 3 (%7.14)’ünde 207-215 bp’lik PCR ürünleri belirlenmiştir. Her iki grup arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamış olmakla beraber her iki grupta toplamda 

%12.08 oranında Chlamydia pozitifliği belirlenmiştir. Yaptığımız litaratür taramalarında PEX 

grubunda Chlamydia PCR çalışması yapılmış bir araştırmaya rastlanmamıştır. Elde edilen bu 

ürünlerin hangi türe ait olduğu daha sonra yapılan DNA dizi analizi ile araştırılmıştır. 

 

DNA DİZİ ANALİZİ / FİLOGENETİK ANALİZ 

PCR ile elde edilen 207-215 bp’lik ürünler saflaştırılarak DNA dizi analizine tabi 

tutulmuştur. C. trachomatis ve C. pneumoniae’ye ait referans 16S rRNA dizileri ile bilgisayar 

ortamında karşılaştırılarak filogenetik analizi yapılmıştır (şekil 4.7 ve şekil 4.8.). 

Hem hasta hem de kontrol grubu örneklerinden elde edilen pozitif örneklerin tamamı C. 

pneumonia referans dizileri altında çıkmakla beraber H30,H42, K10 referans dizilere daha yakın 

olarak belirlenmiştir (Şekil 4.8.). Diğer pozitif örneklerin dizileri birbirine çok benzer oranda 

yakın bulunmuştur. Literatürde PEX grubunda bu seviyede yapılmış bir çalışma bulunmamıştır.      
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6. SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

 

PEX sendromunun etiyolojisi ve patofizyolojisi hala açık değildir. PEX gerek sekonder 

açık açılı glokomun en sık sebebi olması gerekse katarakt cerrahisi sırasında ve sonrasında 

önemli komplikasyonlara yol açabilmesi nedeniyle oftalmologlar için önem taşıyan bir 

patolojidir. Günümüze değin yapılan çalışmalar sonucunda, Chlamydia’ların oluşturdukları 

hastalıkların patogenezinden sorumlu bir toksin ya da virulans faktörüne rastlanmamıştır. 

Ancak yukarı bölümlerde daha önce belirtilen nedenlerden dolayı PEX ve Chlmydia arasında bir 

ilişki olabileceği kanısına vardık. Yaptığımız literatür taraması sonuçlarına göre bu çalışma, 

Chlamydia ve PEX sendromu arasındaki olası ilişkiyi gösteren ilk çalışmadır. Bir patojen ile PEX 

arasındaki ilişki daha fazla araştırılmaya değerdir çünkü bu vizyonu tehdit eden görme 

nöropatisini tedavi etmek için antibiyotiklerin kullanıldığı yeni bir yaklaşım olacaktır. Bu durum 

oftalmologlara önemli ölçüde yol gösterici olacak ve ayrıca gereksiz ilaç kullanımına ve buna 

bağlı olarak ortaya çıkan zaman kaybı, yan etki ve ekonomik zararları önemli ölçüde minimalize 

edecek bulgular elde edilebilecektir. Bu yüzden bulgularımız bu alanda literatüre değerli 

katkılar sağlamaktadır. Çalışmamızdan çıkan sonuç C. pneumoniae, PEX gelişiminin etyolojisinde 

önemli bir role sahip olabilir. Ancak bu sonuçları netleştirmek için daha ileri çalışmalar 

yapılmalıdır. Bunun yanı sıra PEX sendromunun ilişkisini ve sistemik özelliklerini açığa 

çıkarabilmek için daha büyük popülasyonlar ile gelecek çalışmalara ihtiyaç vardır.  

PEX ve katarakt gibi göz hastalıkları ile birlikte C. pneumoniae’nin varlığı önemli bir 

bulgu olup bu hastalıkların tanı aşamasında bu mikroorganizmanın da dikkate alınması uygun 

olacaktır.  

Çalışmamızda elde edilen tüm bulgular uluslararası platformda makale ve bildiri 

şeklinde yayınlanacak ve bu önemli veriler bilim dünyasına sunulacaktır. 
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