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Dientamoeba fragilis



Jepps ve Dobell (1918)



“Sıklıkla gözden kaçabilen 
intestinal patojen”

“Sık görülmesine karşın nadir 
tanı konan patojen”

Kommensal mi patojen mi?



Dientamoeba fragilis 

 Kamçısız kamçılı!•
Sadece trofozoit, kist formu yok!.•

 5-15 µm (ort. 9-12 µm)•

 Sıklıkla çift çekirdekli(60-80%)•

 Çekirdek yapısı;•

    periferal kromatin yok

    fragmentli karyazom (4-8 

parçalı) D. fragilis morfolojisi 

CBU Parasitology



Prevalans %0.4-42•
Gelişmiş ülkelerde de prevalans  yüksek (İsveç %16.9, ABD %11.7)•
Mevsimsel farklılık yok.•
Erişkinlerde (özellikle kadınlarda) daha sık görülür.•
Sanitasyonu  düşük bölgelerde çocukluk yaş grubu yüksek risk altında. •



 Fekal- oral yol

 Helmint yumurtaları 

ile geçiş (Enterobius ?)

 
 

Koenfeksiyon





Çekum ve kolon lümenine yerleşim

İnvazyon yok.

Mukozal irritasyon
Mukus salgılarında artış
Motilitede artış
Fibrozis 



SEMPTOMLAR

Asemptomatik taşıyıcılık!

Çoğunlukla erişkinlerde
GIS ile ilişkili semptomlar
Karın ağrısı
Diyare 
Bulantı
Şişkinlik
Anoreksi
Yorgunluk, kilo kaybı
Dermatolojik semptomlar
Kaşıntı, ürtiker, eozinofili



E.histolytica/dispar ve B.hominis 
ile koenfeksiyon 

İrritabl barsak sendromu ile ilişkili 

Dermatolojik komplikasyonlar 
ile ilişkili 



TANI

Mikroskopi

Kalıcı boyalar

(Trikrom)

Kültür

Robinson’s  besiyeri, Dobell’s besiyeri

Moleküler metotlar

 PCR



1. Taze veya fiksatif li dışkı örneği
     (SAF, PVA, Schaudinn fiksatifi)

2. Çoklu örnek incelenmesi 
(Trikrom Boyama)

“Aralıklı atılım”

3. Deneyimli mikroskopist
Ayırıcı tanı

Mikroskopide önemli noktalar

D.fragilis
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AYIRICI TANI(x1000, Trikrom)

Iodamoeba butschlii Dientamoeba fragilis Endolimax nana



D. fragilis, serum fizyolojik 

D. fragilis, Lugol

D. fragilis, Trikrom x1000
CBU Parasitology



D. fragilis,                        
SAF, Trikrom x1000

D. fragilis,                        
SAF, Demir hematoksilen x1000



Moleküler tanı

RT – PCR: Altın standart



TEDAVİ SEÇENEKLERİ
ÇOCUK



ERİŞKİN
TEDAVİ SEÇENEKLERİ





Blastocystis spp



BLASTOCYSTIS
Parazitolojik çalışmalarda en sık izole 
edilen organizma.
İlk izolat 1912 yılında Brumpt 

Protozoon?

   
Küçük subunit ribozomal RNA       
(SSU-rRNA) analizi

Filum: Stramenopiles 

Silberman, 1996

CBU Parasitology



BLASTOCYSTIS
“ Günümüzde halen Blastocystis hominis diye mi adlandırılıyor?”

HAYIR!

Blastocystis  yüksek oranda genetik çeşitliliğe sahiptir!
En az 17 subtip (ST) 
Subtiplerin arasında ve içinde büyük genetik çeşitlilik
En az 9 subtip insanı enfekte eder.
Bazı subtipler zoonotik orijinli!
İnsan kaynaklı tek subtip ve en sık görülen, Subtip 3 
Subtip 1 en virülan



Blastocystis’e artan ilginin olası 
nedenleri

Dünya genelinde klinik raporların artışı

Kültürü kolay, maliyet düşük; aksenik kültür (+)

İrritabl bağırsak sendromu (IBS)?

Kolon kanseri?

Moleküler çalışmalar => genetik çeşitlilik

Zoonotik potansiyel



1. Vakuoler 
(merkezi vakuoler)
2. Granüler
3. Ameboid
4. Kist
5. Multivakuoler
6. Avakuoler 

Vacuolar

Granüler

Ameboid

KistAmeboid

CBU Parasitology

Vakuoler  form



Blastocystis izolatlarının kültür ve dışkı örneklerinde ki 
morfolojisi

 => ÇOK DEĞİŞKEN (2-200 µm)

Kültürde büyük vakuoller

 Jones Besiyeri x100                                            Lugol x400

Dışkıda küçük vakuoller



BLASTOCYSTIS 
EPİDEMİYOLOJİ

Düşük sosyoekonomik durum, zayıf hijyen

Hayvanlar ile temas 
(Salim et al, 1999)

PREVALANS: 

Gelişmiş ülkelerde: 0.5 – 23%
Gelişmekte olan ülkelerde: 25 - 60%

Çelişkili sonuçlar?



 
EPİDEMİYOLOJİ 

Prevalans hızlarında çelişki

Tanı için standart metot yok!

(Kültür rutin olarak yapılmıyor)

Blastocystis’in kesin olmayan patojenitesi!

=> yeterli veri yok!

Aralıklı atılım



HAYAT DÖNGÜSÜ & BULAŞ

 Fekal-oral yol!•

 Enfeksiyöz form => Kist•
 Fekal kist •

Vakuoler form

Vakuoler form •
=> ikiye bölünme

 Diğer formlar ?•





Semptomlar
Özgül olmayan gastrointestinal semptomlar

Diyare Kilo kaybı
Karın ağrısı Bulantı-kusma
Şişkinlik             Kabızlık
Anoreksia Yorgunluk

Diğer semptomlar
Kutanöz lezyonlar

Ürtiker
Kaşıntı



YÜKSEK RİSK ALTINDAKİ POPÜLASYON
IS Hastalar ;HIV/AIDS Hastaları

Kolon kanserli hastalar

“İntestinal blokaj nedeniyle üremenin artışı”
  Kolorektal kanser hücre gelişimini tetikleme

Çocuklar

Hayvanlar ile yakın temasta bulunan kişiler

Demir eksikliği anemisi etiyoloji?

KLİNİK ÖNEM



 
KLİNİK ÖNEM 

Blastocystis <=> İrritabl Bağırsak Sendromu?
 IBS hastalarında sağlıklı kontrol grubuna göre 

yüksek sıklıkta Blastocystis !
Boorom KF et al, 2008;

Stensvold CR, et al. 2009

Blastocystis           aktivasyon         inflamasyon
Parazitin CH Aj’lerine karşı IgG2 

En çok subtip 1

IBS-Blastocystis arasında korelasyon yok!
Dogruman Al F, et al, 2009



TANI
Işık Mikroskopu

 x400: ≥ 5 parazit => Pozitif!

- tartışmalı!

- üç gün ardışık  dışkı örneğinin incelenmesi 

LugolIslak preparat 



Kalıcı boyalar
        Demirhematoksilen, trikrom

TrikromDemir-hematoksilen

Trikrom

Fekal lökosit ve eozinofili  

Her zaman vakuoler form olmaması tanıyı güçleştirir.

İki subtip birarada ise kültürde zorluklar 



BLASTOCYSTIS DIAGNOSIS
Moleküler Metotlar

Kültür yerine dışkıdan direkt DNA izolasyonu?-
Karışık enfeksiyonların analizinde mümkün!

SSU rRNA gen.-
Real Time PCR =>  EN HASSAS YÖNTEM!-



Tedavi
Çelişkili

Saccharomyces boulardii (probiyotik)



Cyclospora cayetanensis



Cyclospora cayetanensis
1979 (Ashford)

Mavi – yeşil alg benzeri organizma

Cyanobacterium benzeri organizma

Büyük Cryptosporidium

Eimeria genusu ile ilişkili (1995)

Enterositlerin supranükleer bölgesinde intrasitoplazmik parazitofor 
vakuolde yerleşir
Dışkıyla sporlanmamış ookistler (8 – 10 µm) atılır. 7 – 13 günde 
infeksiyöz hale gelir. 



Seyahat diyaresi (Nepal, Haiti, Peru, Pakistan, Meksika, Endonezya, Hindistan)•

İmmün sistemi sağlam ve baskılanmış kişilerde diyare•



Dışkıyla sporlanmamış 
ookistler (8 – 10 µm) atılır. 7 
– 13 günde infeksiyöz hale 
gelir. 
Bulaş: Fekal-oral

Su, besinler (marul, 
fesleğen, ahududu…)
İnk per: 2-11 gün

Ookistlerin eksistasyonu, 
sporozoitlerin ince barsak 
epitel hücrelerine girişi
Enterositlerin supranükleer 
bölgesinde intrasitoplazmik 
parazitofor vakuolde 
yerleşir



İnce tüyler•
Bulaşlı suyla sulandırılmış insektisit•



salgınlar

         Geç bahar ve yaz



Sulu diyare sekretuar yapıda (1-3 hafta)

AIDS’te (12 hafta, ekstraintestinal 
tutulum)

Kabızlık

Yorgunluk
Bulantı-kusma
Abdominal kramp
Düşük ateş
Kilo kaybı

İnce barsağın proksimal kısmı – D-ksiloz 
emilim bozukluğu

Biyopsi: Jejunal villuslarda düzleşme, 
atrofi, kriptik hiperplazi



31 yaş erkek
Uzun süren diyare, hafif ateş
Alerji nedeniyleTMP-SMX tedavisi almamış.
Albendazol
Cyclospora , Reiter Sendromunda tetiği çeken neden mi??
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58 yaş erkek
Diyare, hafif ateş
Tüm ailede diyare 
Guatemala’dan gelmiş ahududu ile yapılmış tatlı yeme öyküsü

Cyclosporanın indüklediği immün cevap, GBS ‘a yol açmış olabilir mi?



43 yaş erkek
Amatör balıkçı
3 haftalık diyare, ateş
Hipertermi duyarlı kişide kardiyak arreste yol açabilir mi?
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MAF

    Konsantrasyon

    Santrifüj (10 dk 500x g)
    Dekolarizasyon (%1 H2SO4)

Safranin (mikrodalga) Ookistlerin 

üniform boyanması

Otofloresans (365 nm)

Çoklu dışkı örneği



Aside dirençli boyama

Sarı ok: Cyclospora    
Kırmızı ok: Cryptosporidium



Moleküler Tanı

PCR •
Sporlanmış ve sporlanmamış ookistleri ayırt edemediğinden 

Epidemiyolojik  çalışmalarda kullanım kısıtlı

Eimeria  ile çapraz amplifikasyon

RT-PCR•

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=_O2vPEiJ1m3MNM&tbnid=Uy2lovb5hLaFwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.forbes.com/sites/robertglatter/2013/07/26/cyclospora-outbreak-what-you-need-to-know/&ei=NjZ6UpO-I4XV0QXpn4GwBg&bvm=bv.55980276,d.ZGU&psig=AFQjCNHLISNSD8rlASBYO0jAAGwOFDgjLQ&ust=1383827358553489
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=raVNvFXsDpG6ZM&tbnid=5NGrCl8hPSks0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://synapse.koreamed.org/DOIx.php?id=10.3347/kjp.2010.48.4.297&vmode=PUBREADER&ei=izZ6UqIu45DUBd7RgfgE&bvm=bv.55980276,d.ZGU&psig=AFQjCNHLISNSD8rlASBYO0jAAGwOFDgjLQ&ust=1383827358553489


Tedavi 
Trimetoprim-sulfametaksazol 
(ko-trimaksazol, TMP-SMX)

Günde 2 kez 7 gün
Azitromisin
Norfloksasin
Nitazoxanide
Siprofloksasin(500 mg)

Günde 2 kez 7 gün



Cystoisospora belli



Cystoisospora belli

İlk kez 1860 (Virchow) 

Tropikal ve subtropikal bölgeler

Distal duodenumun ve proksimal 
jejunumun epitelyal hücrelerinde

    gelişim.

Dışkıda immatür ookist

Elipsoidal ookist (20 – 30 m 
uzunluk, 10 – 19 m genişlik) 
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Olgun ookistler ile fekal-
oral bulaş
İnk per: 6-7 gün

Epitel hücrelerinde aseksüel 
ve seksüel üreme
Dışkı ile atılan ookist 

    24-48 saat infektif değil
 
    



Normal bireylerde hafif 
gastrointestinal 
semptomlar
Seyahat diyaresi
Sulu diyare
Karın ağrısı
Kilo kaybı
Malabsorbsiyonu
Steatore (Giardiasisi 
taklit)
Periferal eozinofili
AIDS’te şiddetli ilerleyici 
tipte enterokolit, 

    ekstraintestinal tutulum 
(Lenf nodu, safra kesesi)

    Kronik intermitan 
enfeksiyonlarda eozinofili 
varlığında akla gelmeli!



Dışkı (Çoğaltma)

Biyopsi materyali

Bazen dışkı (-), biyopsi (+)

MAF ile ookistler

Otofloresans

Charcot-Leyden kristalleri
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TEDAVİ

TMP-SMX•

AIDS’li hastalarda kronik diyarede  %10-19 
arasında etken.

P. jirovecii  profilaksisinin etkisi 

Siprofloksasin•



Microsporidia



Microsporidia
İlk insan enfeksiyonu 

1959
1959-1985 arası 10 olgu 

bildirilmiş
Zorunlu intraselüler

Basit ökaryotik 

organizma ?
Mitokondri,golgi 

membranı, peroksizom 
yok
Mantarlara daha yakın
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İntestinal infeksiyonlara yol 
açan cinsler:

Enterocytozoon
     Enterocytozoon bieneusi 
İnce barsakta enterositleri 
infekte eder sitoplazmada 
çoğalır
Encephalitozoon

     Encephalitozoon 
intestinalis
Epitelyal, endotelyal
hücreler, fibroblast, 
makrofajları infekte eder. 
Parazitofor vakuolde 
çoğalır.

    



CD4 < 100 hücre /mm3

Cryptosporidium ile birlikte kronik diyare
Latent infeksiyonun reaktivasyonu?

AIDS’li hastalarda ;

Bağırsak epitel hücrelerin 
altına invazyon 

Kansız, mukussuz şiddetli diyare
Kilo kaybı
D-ksiloz, Vitamin B12 malabsorbsiyonu

ekstraintestinal enfeksiyon



Sindirim yolu ile sporların (1.5 – 2 
m) alınması
İnhalasyon ? 

Su ve besin kaynaklı salgınlar

İnfektif sporların polar tübül 
aracılığı ile konak hücre 
sitoplazmasına girişi
İnfektif sporların dışkı ile atılması



Modifiye trikrom 
Chromotrope 2R 
konsantrasyonu farklı

Kemofloresans ajanlar
   Calcofluor beyazı
   Spor duvarı kitinine 

bağlanma
PCR
Elektron mikroskobisi 
altın standart
IS’nin azaltılması ve 
Albendazol 
(Encephalitozoon)

   Fumagillin 
(Enterocytozoon)
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Teşekkür ederim


