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ÖZET

Sitokimyasal ve immünolojik boyama tekniklerinin duyarl›l›¤›n›n düflük oldu¤u balgam örneklerinde, poli-
meraz zincir reaksiyonu (PCR) Pneumocystis carinii belirlenme oran›n› artt›rmaktad›r. Bu çal›flmada, ba¤›fl›k-
l›k sistemi bask›lanm›fl ve solunum sistemi flikayeti olan 30 hastan›n (12’si HIV ile infekte) balgam örne¤inde
sitokimyasal boyama (Giemsa ve methenamin gümüfl), immünofloresans (IF) boyama ve PCR yöntemleri ile
P. carinii s›kl›¤› ve bu yöntemlerin P. carinii pnömonisi (PCP) tan›s›ndaki de¤eri araflt›r›lm›flt›r. P. carinii yö-
nünden sitokimyasal boyama, IF ve PCR yöntemleriyle, balgam örneklerinin s›ras›yla 4, 8 ve 13’ü pozitif bu-
lunmufltur. Sitokimyasal boyama ve IF testinde P. carinii saptanan bütün örneklerde PCR ile özgül amplifikas-
yon band› elde edilmifltir. HIV ile infekte 5 asemptomatik hastan›n çal›flmaya dahil edilen balgam örnekleri, üç
yöntemle de negatif bulunmufltur. Ba¤›fl›kl›¤› bask›lanm›fl HIV ile infekte olmayan hastalarda PCR sonuçlar›
PCP ile tamamen uyumlu bulunmakla birlikte HIV ile infekte hastalarda PCR pozitifli¤inin tek bafl›na PCP ta-
n›s›n› koymada yan›lt›c› olabilece¤i ve klinik bulgular ile birlikte de¤erlendirme yap›lmas› gerekti¤i belirlenmifl-
tir. Giemsa boyama veya IF incelemede elde edilen pozitif sonuç ise yüksek olas›l›kta PCP tan›s›n› do¤rula-
maktad›r. Sonuç olarak, balgam örneklerinin P. carinii yönünden incelenmesinde IF ve PCR yöntemlerinin bir-
likte uygulanmas›n› önermekteyiz.
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SUMMARY

Comparison of Laboratory Methods for Detection of Pneumocystis carinii

Detection of P. carinii is increased by the use of polymerase chain reaction (PCR), particularly on spu-
tum samples. In this study, sputum samples obtained from 30 immunosuppressed patients with respiratory
symptoms (12 HIV infected) were tested by standard cytochemical staining (Giemsa and methenamine sil-
ver), immunofluorescense (IF) staining and PCR for detection of P. carinii and the results were compared. P.
carinii were detected in 4, 8, and 13 sputum samples by cytological staining, IF test and PCR, respectively.
Specific amplification bands were obtained in all sputum samples which were positive by both other tests. All
tests gave negative results in sputum samples obtained from 5 HIV infected asymptomatic patients. Our ob-
servations suggest that PCR results were found to be well correlated with P. carinii pneumonia (PCP) espe-
cially in non-HIV infected patients. However, PCR positivity obtained on HIV infected patients could be mis-
leading in the diagnosis of PCP without careful clinical evaluation. Positive results obtained by Giemsa sta-
ining or IF test confirm diagnosis of PCP with high degree correlation. As a result, we suggest testing spu-
tum samples by both PCR and IF techniques for detection of P. carinii.
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Pneumocystis carinii son yıllardaki moleküler
genetik veriler ışığında atipik fungus olarak sınıflan-
dırılan ökaryotik bir mikroorganizmadır[1]. Sıklıkla
AIDS, kanser kemoterapisi alan, organ transplan-
tasyonu yapılmış immün sistemi baskılanmış hasta-
larda ağır pnömoniye yol açan fırsatçı bir patojendir.
Tedavi edilemediği zaman hastaların büyük bir bölü-
münün solunum yetmezliğinden kaybedildiği P. cari-
nii pnömonisinde (PCP) erken tanı önemlidir ve üç
hafta süreyle yüksek doz trimetoprim-sulfametoksa-
zol (TMP-SXM) verilmesi hayat kurtarıcıdır[2].

PCP’nin kesin tanısı balgam, bronkoalveoler la-
vaj (BAL) veya akciğer biyopsi örneklerinde mikro-
organizmanın morfolojik olarak gösterilmesi ile kon-
maktadır[3]. Etkenin solunum yolu örneklerinde,
mikroskobik incelemede gösterilmesi için Giemsa
(intrakistik cisimcikleri veya trofozoitleri boyar), me-
tenamin gümüşnitrat (kist duvarını boyar) gibi birçok
boya mevcuttur. Ancak, bu boyamalarla yapılan in-
celemeye göre duyarlılık ve özgüllüğü daha yüksek
olan ve monoklonal antikorlar kullanılarak yapılan
immünofloresans (IF) testleri kesin tanıda daha çok
yer almaya başlamıştır. Biyopsi veya BAL örnekleri-
nin, diğer boyalar veya IF ile mikroskobik inceleme-
sinde balgama göre daha geçerli klinik örnekler ol-
duğu gösterilmiştir[4]. Duyarlılığının diğer yöntemle-
re göre yüksek olması nedeniyle in vitro DNA amp-
lifikasyon teknikleri, invaziv bir işlem gerektirmeden
elde edilebilen balgam örneklerinde P. carinii sap-
tanması olasılığını artırmaktadır[5]. Son yıllarda bu
tekniklerin PCP tanısında kullanılabilirliği ve geçerli-
liği araştırılmaktadır.

Bu çalışmada, bağışıklık sistemi baskılanmış ve
solunum sistemi şikayeti olan hastaların balgam ör-
neğinde polimeraz zincir reaksiyonu (PCR), IF boya-
ma ve Giemsa boyama yöntemleri ile P. carinii sık-
lığını araştırmak ve bu yöntemlerin PCP tanısındaki
değerini belirlemek amaçlanmıştır.

MATERYAL ve METOD

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanele-
rinde İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi tarafından Ni-
san 1995-1997 tarihleri arasında takip edilmiş 35
hastanın (yaş ortalaması: 44 ± 6) balgam örneği P.
carinii yönünden sitolojik inceleme, IF ve PCR yön-
temleri ile araştırılmıştır. Balgam örneklerinin hepsi
ekspektorasyonla elde edilmiş, tükrük olarak elde
edilen örnekler çalışmadan çıkarılmıştır. Hastalardan
30’u solunum sistemi şikayeti olan immün sistemi
baskılanmış hastalardır; 12’si HIV (human immuno-
deficiency virus) ile infekte (11’i antiretroviral tedavi
almakta), 6’sı akut miyeloblastik lösemi (AML), 3’ü

non-hodgkin lenfoma (NHL), 4’ü böbrek nakli yapıl-
mış, 2’si kronik böbrek yetmezliği (KBY) olan hasta-
lardır. Birer hasta akut lenfositik lösemi (ALL), kro-
nik lenfositer lösemi (KLL) ve kronik miyelositer lö-
semi (KML) tanısı almıştır. Beş hasta ise asemptoma-
tik olup HIV ile infektedir (3’ü antiretroviral tedavi
almakta). Bütün laboratuvar testleri hastalara ait her-
hangi bir klinik bilgi alınmadan gerçekleştirilmiştir. 

Taze balgam örneklerinden lam üzerinde prepa-
ratları hazırlanmış ve bu preparatlar Giemsa yönte-
mi ile boyanarak ışık mikroskobunda incelenmiştir.
Laboratuvara ulaşan 2 mL balgam örneği hemen iş-
leme alınmış ve üzerine 2 mL distile su ve 40 µL 1
M dithiotreitol (DTT) eklendikten sonra arada kuv-
vetlice çalkalayarak 15-30 dakika 37°C’de bekletil-
miştir. Homojenize olan süspansiyon üzerine eşit
miktarda saf etanol eklenmiş ve 10 dakika oda ısısın-
da bekletilmiştir. Takiben 3000 rpm’de 15 dakika
santrifüj edilmiş ve üst sıvı uzaklaştırıldıktan sonra
çökelek aynı devir ve sürede santrifüj edilerek iki kez
distile su ile yıkanmıştır. Üst sıvı uzaklaştırıldıktan
sonra çökelek 100-500 µL distile su ile süspanse
edilmiştir. Bu süspansiyonun 20 µL’si IF preparatına
aktarılmış ve havada kurutulduktan sonra soğuk me-
tanol:aseton karışımı ile fikse edilmiştir. Fikse edilen
balgam örnekleri insan P. carinii ookistlerine özgül
monoklonal antikorların kullanıldığı indirekt IF kiti
(Shield Diagnostics Ltd., Dundee, United Kingdom)
ile boyanmış ve yıkama sonrası floresans mikroskop-
ta değerlendirilmiştir. Her preparatta en az 1 ookist
görülmesi pozitif, hiç görülmemesi negatif olarak
yorumlanmıştır.

Homojenize edilmiş balgam çökeleği süspansiyo-
nunun 80 µL’si üzerine 20 µL lizis solüsyonu (50
mM tris pH 9.0, 25 mM KCl, %0.5 Triton X-100,
0.05 mg proteinaz K) eklenmiş ve 3 saat 60°C’de
inkübe edilmiştir. Santrifüj (10.000 rpm’de 1 dak)
sonrası üst sıvıdan 5 µL amplifikasyon için kullanıl-
mıştır. Amplifikasyonda, P. carinii 5S ribozomal
DNA bölgesine özgül 120 baz çiftlik (bp) bölgeyi
amplifiye eden primer seti kullanılmıştır[6]. Amplifi-
kasyonlar “thermal cycler” içinde 94°C’de 30 sani-
ye, 62°C’de 1 dakika ve 72°C’de 1 dakikadan olu-
şan 40 siklusta gerçekleştirilmiştir. Amplifikasyon
ürününün %2’lik agaroz jelde elektroforezi sonrası
120 bp’e karşılık gelen band pozitif olarak değerlen-
dirilmiştir (Şekil 1). Her amplifikasyon çalışmasına
pozitif olduğu bilinen bir örnek ve reaksiyon karışı-
mını içermeyen negatif kontroller dahil edilmiştir.

Çalışmaya dahil edilen bütün balgam örnekleri
ve preparatlar kodlandıktan sonra ayrı araştırmacılar
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tarafından Giemsa boyama, IF inceleme ve PCR
yöntemleri ile test edilmiştir. Sonuçlar testleri uygu-
lamayan bir araştırmacıda toplanarak değerlendiril-
miştir. 

SONUÇLAR

Çalışma kapsamına alınan 35 hastaya ait balgam
örneğinin P. carinii yönünden Giemsa boyama, IF
ve PCR yöntemleriyle incelenmesinde sırasıyla 4, 8
ve 13’ü pozitif bulunmuştur. Hastaların altta yatan
hastalıkları ile alınan test sonuçları Tablo 1’de belir-
tilmiştir. Giemsa boyama ve IF testinde P. carinii
saptanan bütün örneklerde PCR ile özgül amplifi-
kasyon bandı elde edilmiştir. Giemsa boyama ve IF
incelemede pozitif bulunup PCR negatif olan örnek
saptanmamıştır. HIV ile infekte olup asemptomatik
olan 5 hastadan alınan örneklerde bu yöntemlerle
pozitiflik saptanmamıştır.

Dört hastanın balgam örneğinde her üç yöntem-
le pozitif sonuç alınmış, bu hastalara örnek alındık-
tan sonra anti-PCP tedavi başlanmış ve klinik bulgu-
ları hızla düzelmiştir. Birlikte IF ve PCR testleri pozi-
tif bulunan ve Giemsa boyamada negatif saptanan
dört hastadan ikisi öksürük ve balgam şikayeti olan
HIV ile infekte hastalardır. Bu hastalara anti-PCP
profilaksi başlanması sonrası şikayetleri düzelmiştir.
Diğer hastalar ise nötropenik ateş nedeniyle uzun
süre ampirik antibiyotik tedavisi almış AML ve son
bir yıldır rejeksiyon sürecinde olan böbrek nakli ya-
pılmış hastadır. Akciğerlerinde infiltrasyonu olan
AML hastasına ampirik olarak antifungal ve anti-
PCP tedavisine başlanmış ve tedaviye cevap alınmış-
tır. Pnömonisi olan böbrek nakli hastasına testlerin

yapılmasından iki gün önce ampirik yüksek doz
TMP-SXM tedavisi başlanmış ancak hasta eksitus ol-
muştur.

Sadece PCR pozitifliği saptanan 5 hastanın 4’ü
HIV ile infektedir ve antiretroviral tedavi almakta
olan hastalardır. Bunlardan birine anti-PCP tedavi
başlanmış ve tedavi sonrası düzelmiştir. Bir hastaya
testten üç gün önce PCP profilaksi başlanmış ve şi-
kayetleri azalmıştır. Diğer iki hastadan birinde bakte-
riyel pnömoni belirlenmiş ve tedavi edilmiştir. Ayrıca
bu hasta anti-PCP profilaksi almaktaydı. Diğer HIV
ile infekte hastanın ise öksürük ve balgam çıkarma
dışında şikayeti saptanmamış ve kontrol takibinde şi-
kayetleri kendiliğinden düzelmiştir. Sadece PCR po-
zitif bulunan NHL ve pnömonili hasta yüksek doz
TMP-SXM tedavisine cevap vermiştir.

TARTIŞMA

Bağışıklığı baskılanmış kişilerde, özellikle
HIV/AIDS hastalarında P. carinii en önemli fırsatçı
pnömoni etkenlerinden biridir[2]. Ateş, solunum sis-
temine ilişkin belirtileri ve radyolojik bulguları olan
bu tip her hastada PCP düşünülmelidir[7]. Bugüne
kadar elde edilen veriler P. carinii’nin kolonizasyon
yapıcı bir ajan olmadığı ve solunum yolu örnekleri-
nin sitokimyasal boyalarla mikroskobik incelemesi
veya IF testinde pozitif bulunmasının PCP tanısı ile
eş tutulması gerektiği yönündedir[8]. Bronkoskopik
biyopsi veya BAL örneklerinin bu incelemelerde ta-
nı değeri yüksektir ve bu örneklerde duyarlılık
%90’ın üzerindedir[2,9]. Aynı boyama teknikleri ile
balgamın incelenmesi ise duyarlılığı düşürmekte ve
%50-90 arasında değişmektedir[4,8]. BAL örnekle-
rinde, PCR yöntemi sitolojik inceleme ile karşılaştı-
rıldığında Lebowitz ve arkadaşları birbirine yakın so-
nuçlar almıştır (137 örnekte sırasıyla 53’e karşılık
54 pozitif)[10]. Yakın zaman önce Ribes ve arkadaş-
ları tarafından yapılan çalışmada ise sitokimyasal in-
celeme ile 129 BAL örneğinden 37’si pozitif bulun-
muş, PCR ile bütün bu pozitif örneklerin hepsinde
organizmanın DNA’sı belirlenmiş ve ek olarak 23
örnekte daha pozitif sonuç alınmıştır[11]. PCP tanı-
sında, BAL örneklerinden PCR ve IF karşılaştırma-
sının yapıldığı birçok çalışmada PCR’ın IF testine bir
üstünlük sağlamadığı ve IF boyamanın yeterli olduğu
rapor edilmiştir[12-14]. Elde edilmesinde invaziv bir iş-
lem de gerektirmediğinden bizim çalışmamızda sa-
dece balgam örnekleri değerlendirmeye alınmıştır.
Duyarlılığının diğer yöntemlere göre daha yüksek ol-
ması nedeniyle balgam örneklerinde P. carinii sap-
tanmasında PCR’ın önemli bir yer alabileceği öne
sürülmektedir[5,8].

Şekil 1. P. carinii PCR amplifikasyon ürünlerinin (120
bp) agaroz jelde görüntüleri

Kolon M : Hae III ile kesilmiş X174 plazmid DNA’sı.
Kolon 1-7 : P. carinii PCR pozitif örnekler, 

Kolon 8 : Negatif kontrol (DNA içermeyen reaksiyon
karışımı)
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Tablo 1. P. carinii yönünden araştırılan hastaların altta yatan hastalıkları ve balgam örneklerinde
sitokimyasal boyama (SKB), immünfloresans (IF) testi ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) sonuçları

Hasta no Altta yatan hastalık SKB IF PCR

1 NHL - - -

2 KML + + +

3 HIV (+), antiretroviral alıyor - - -

4 Böbrek nakli yapılmış - - -

5 AML, Kemik iliği nakli yapılmış - - -

6* HIV (+), antiretroviral alıyor - - -

7 HIV (+), antiretroviral başlandı + + +

8* HIV (+) - - -

9 HIV (+), antiretroviral alıyor - - +

10 KLL - - -

11 HIV (+), antiretroviral alıyor - + +

12 ALL - - -

13 AML - + +

14 AML - - -

15 Böbrek nakli yapılmış - + +

16 AML - - -

17* HIV (+), antiretroviral alıyor - - -

18 KBY - - -

19 HIV (+), antiretroviral alıyor - - -

20 HIV (+), antiretroviral alıyor - - +

21 HIV (+), antiretroviral alıyor + + +

22 HIV (+), antiretroviral alıyor - - -

23 HIV (+), antiretroviral alıyor - + +

24 Böbrek nakli yapılmış - - -

25 HIV (+), antiretroviral alıyor - - +

26 NHL - - +

27* HIV (+) - - -

28* HIV (+), antiretroviral alıyor - - -

29 Böbrek nakli yapılmış - - -

30 NHL - - -

31 AML - - -

32 AML - - -

33 HIV (+), antiretroviral alıyor + + +

34 KBY - - -

35 HIV (+), antiretroviral alıyor - - +

ALL: Akut Lenfositik Lösemi, AML: Akut Miyeloblastik Lösemi, NHL: Non-Hodgkin Lenfoma, 

KBY: Kronik Böbrek Yetmezliği, KML: Kronik Myelositer Lösemi, KLL: Kronik Lenfositer Lösemi

*Asemptomatik hastalar
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Bu çalışmada sitokimyasal boyama, IF testi ve
PCR yöntemlerinin hepsi ile P. carinii pozitifliği sap-
tanan 4 hasta klinik, radyolojik olarak ve ileri dere-
cede azalmış oksijen satürasyonu varlığıyla PCP ile
uyumlu olup anti-PCP tedavisine yanıt vermişlerdir.
Bu 4 hasta dışında IF incelemede 4 hastada daha
pozitif sonuç saptanmıştır. P. carinii için IF testinin
sitokimyasal boyalar ile mikroskobik incelemelere
göre özellikle balgam örneklerinde daha duyarlı ol-
duğu (sırasıyla %28-80 ve %69-92) birçok çalışma-
da gösterilmiştir[4,15-17]. Bizim çalışmamızda sito-
kimyasal boyamada negatif olup PCR ve IF testlerin-
de pozitif bulunan 4 hastanın klinik bulguları PCP’yi
desteklemiş ve anti-PCP profilaksi ve/veya tedavi ile
3’ünde yanıt alınmış bir hastada ise eksitus olması
nedeniyle klinik değerlendirme yapılamamıştır. Sito-
lojik incelme ile PCR testini karşılaştıran çalışmada,
Leibowitz ve arkadaşları, 63 ekspektorasyon ile alın-
mış balgam örneğinde sırasıyla 4 ve 12’sinde P. ca-
rinii saptamışlardır[10]. Balgamın mikroskobik ince-
lenmesinde negatifliğin yüksek olması, sitokimyasal
boyamalarda DNA içeren mikroorganizma formu-
nun az olması durumunda ve atipik organizma şekil-
lerinin veya dissemine infeksiyon varlığında P. cari-
nii belirlenmesinin zorluğundan kaynaklanmış olabi-
lir[18,19]. Bilindiği gibi PCR’da pozitif sonuç alınması
için canlı organizmaya ihtiyaç yoktur, örnekte özgül
DNA bulunması yeterlidir. Ayrıca, eksitus olan olgu-
muzda daha önceden anti-PCP tedavi başlanması si-
tokimyasal boyamanın değerlendirmesini olumsuz
etkilemiş olabilir.

IF incelemelerle yapılan karşılaştırmada relatif
değerlendirmede PCR yöntemi ile P. carinii saptan-
masının IF incelemeye göre 103-106 kez daha du-
yarlı olduğu diğer çalışmalarda gösterilmiştir[20,21].
Bizim sonuçlarımız da balgam örneklerinde P. cari-
nii saptanmasında PCR’ın direkt mikroskobik ve IF
incelemelerine göre daha duyarlı olduğunu destekle-
mektedir. IF incelemede negatif belirlenen 5 örnek-
te P. carinii DNA’sı saptanmıştır. Bu hastaların
3’ünde klinik bulgular PCP’yi desteklemekle birlikte
HIV ile infekte bir hastanın şikayetlerinin P. cari-
nii’ye bağlı olmadığı belirlenmiştir. PCR pozitif bulu-
nan ve HIV ile infekte diğer hasta ise kontrole gel-
mediğinden net bir değerlendirme yapılamamış bu-
nun yanında pnömoniyi destekleyen bir bulgu da
saptanmamıştır. Hayvan deneylerinde P. carinii’nin
antijenik olarak yüksek derecede çeşitliliğe sahip ol-
duğu gösterilmiştir[1]. Geliştirilen monoklonal anti-
korların değişik antijenik yapıların hepsi ile reaksi-
yon vermeyebileceği rapor edilmiştir[1,2,5]. Bizim ça-
lışmamızda olduğu gibi diğer birçok çalışmada PCR

yönteminde seçilen primerler organizmanın genetik
olarak korunmuş olan ribozomal RNA’yı kodlayan
bölgesine özgüdür. Yöntem olarak duyarlılığının yük-
sekliği yanında bu varyasyonlarından daha az etki-
lenmesi PCR sonucunun olumsuz etkilenmesini en-
geller. 

Testlerin sonuçlarını olumsuz etkileyebilecek di-
ğer bir olasılık daha önceden anti-PCP tedavi veya
profilaksi rejimlerinin başlanmış olmasıdır. Balgam-
dan yapılan çalışmalarda Olsson ve arkadaşları[20]

14 profilaktik kemoterapi alan hastanın 9’unda
PCR, 4’ünde IF testi ile pozitif sonuç almış, bizim ça-
lışmamızda ise anti-PCP profilaksi alan 7 hastanın
4’ü PCR, 3’ü IF pozitif bulunmuştur. Anti-PCP pro-
filaksi almakta olup IF negatif ve PCR pozitifliği sap-
tanan iki olgudan birinde profilaksi sonrası şikayet-
lerde düzelme belirlenmiştir. Diğer olgunun bakteri-
yel pnömoni olduğu antibakteriyel tedaviye yanıtı ve
6 aylık takip kontrollerinde solunum şikayeti olma-
ması ile desteklenmiştir. Bu son olgu ve klinik olarak
PCP’nin desteklenmediği olguda PCR ile iki adet
yanlış pozitif sonuç alındığı öne sürülebilir. PCR ile
alınan pozitif sonucun her zaman klinik bulgularla
uyumlu olmadığı başka çalışmalarda da gösterilmiş-
tir. PCP tanısında, özgüllüğünün düşüklüğü nedeniy-
le PCR sonucunun klinik bulgular ile birlikte değer-
lendirilmesi gereği bizim çalışmamızda da doğrulan-
maktadır[10,19-21]. HIV ile infekte hastalarda semp-
tom olmamasına rağmen PCR ile pozitif sonuç alı-
nabileceği rapor edilmiştir. Bizim çalışmamızda
asemptomatik HIV ile infekte 5 hastanın balgamı
PCR negatif bulunmuştur. P. carinii saptama limitini
belirlememize karşılık tek tur amplifikasyon sonrası
sadece agaroz jelde değerlendirme yapmamız nede-
niyle nested-PCR veya amplikonların hibridizasyo-
nuna dayanan diğer tekniklere göre kullandığımız
yöntemin duyarlılığının daha düşük olabileceği öne
sürülebilir[22,23]. Buna dayanarak düşük organizma
miktarı bulunan örneklerde negatif sonuç almış ve
kolonizasyonun varlığını gösterememiş olabiliriz.

Bu çalışma, PCR yönteminin balgam örneklerin-
de P. carinii belirlenmesinde direkt mikroskobik in-
celeme ve IF boyama tekniklerine göre daha duyarlı
olduğunu göstermektedir. Bağışıklığı baskılanmış
HIV ile infekte olmayan hastalarda PCR sonuçları
PCP ile tamamen uyumlu bulunmakla birlikte HIV
ile infekte hastalarda PCR pozitifliğinin tek başına
PCP tanısını koymada yanıltıcı olabileceği ve klinik
bulgular ile birlikte değerlendirme yapılması gerekti-
ği belirlenmiştir. IF incelemede elde edilen pozitif so-
nuç ise büyük oranda PCP tanısını doğrulamaktadır.



Ancak, PCP olması muhtemel 3 olguda IF testi ne-
gatif bulunmuştur. Bu olgularda BAL veya biyopsi
materyellerini incelemek IF sonucunu etkileyebilir.
Sonuç olarak balgam örneklerinin P. carinii yönün-
den incelenmesinde IF ve PCR yöntemlerinin birlik-
te uygulanmasını önermekteyiz. Klinik olarak şüphe-
li olup IF testinin negatif bulunduğu veya balgam el-
de edilemeyen olgularda BAL veya biyopsi örnekle-
rinin IF ile tekrar çalışılmasını, PCR pozitif bulunan
özellikle HIV ile infekte olguların klinik bulgular ile
birlikte dikkatli değerlendirilmesi önerilebilir.

Teşekkür; Bu çalışmada kullanılmış olan sarf
malzemelerin temininde katkılarından dolayı
Roche Müstahzarları Anonim Şirketi’ne (İstanbul)
teşekkür ederiz.
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