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Olgu 1

13 yaşında çocuk hasta•

İlki 2 ay önce başlayan ve her biri 5-7 gün süren iki •
diyare atağı oluyor. İkinci atak sırasında 
gastroenteroloji polikliniğine başvuruyor 

İnce bağırsak tipi bol sulu diyare (günde 5 defa), •
karın krampları ve gaz şikayeti

İlk atakta hafif ateş•

 



Soru

Aşağıdakilerden hangisinin etken olma olasılığı •
en düşüktür?

A) Giardia lamblia

B) Cryptosporidium türleri

C) Cyclospora cayetanensis

D) Entamoeba histolytica* 



Klinisyen tek dışkı örneğinden;•
mikroskopi•
dışkı kültürü •
parazitolojik inceleme istiyor•

Eksiklik nerede?•

 



Mikrobiyoloji laboratuvarında yapılan •
tetkiklerde:

Dışkı külltürü: negatif•
Parazitolojik inceleme olarak direkt mikroskopi •
yapılıyor

lökosit yok, eritrosit yok•
Blastocystis türleri (her sahada<5) •



Klinisyen “az sayıda” olarak raporlanan •
Blastocystis’i patojen kabul etmiyor ve viral 
etkene bağlı olabileceğini düşünerek tedavi 
vermiyor

Hastanın şikayetleri geçmeyince ailesi •
tarafından tekrar doktora götürülüyor



Doktor daha ileri sorgulamada annesinin de 2 •
ay önce beş gün süren bir diyaresi olduğunu 
öğreniyor

Bir kez daha aynı testleri istiyor.•

Bu defa parazitolojik inceleme sırasında daha •
fazla sayıda görülen sferik hücrelerin 
Blastocystis olmadığı anlaşılıyor ve boyama 
yapılıyor 



Soru

Boyalı preparatta hangi parazitin hangi evrim şekli •
görülmektedir?

A) Cyclospora ookisti*

B) Giardia lamblia kisti

C) Cryptosporidium spp. ookisti 

D) Cryptosporidium spp. sporozoiti   

 



SORU

Hangi boyama yöntemi kullanılmıştır?•

A) Trichrome

B) Kinyoun modifiye asit fast* 

C) Klorazol Siyahı



Coccidian protozoonların 
mikroskopi ile tanısında;

Konsantrasyon yöntemleri uygulanmalı•
Doymuş çözeltilerle yüzdürme yöntemleri•
Sheater’in şekerli su ile yüzdürme yöntemi•
Formol etil asetat ile çöktürme yöntemi•

Modifiye asit fast boyama yöntemleri (değişken)•

Floresan mikroskobu ile•
eksitasyon filtresi  330–365 nm: mavi (yoğun)•
450-490 nm: yeşil (açık) •



Tedavi

Kendiliğinden iyileşebilir•

Tedavi almazsa aylarca da sürebilir•

Trimethoprim/sulfamethoxazole (7-10 gün) •



Rutin koprolojik-parazitolojik incelemede •
kullanılan yöntemler her paraziti yakalamak 
için yeterli değildir 

Bu konuda klinisyenler bilgilendirilmeli•
Gerektiğinde veya istendiğinde uygulanmak •
üzere bazı özel yöntemlere de yer verilmelidir



ABD’de

2013’te Haziran ortasından temmuz ortasına•

631 cyclosporiasis vakası •

Çoğu Texas (225), Iowa (153), Nebraska (86) •
olmak üzere 25 eyaletten



CDC verilerine göre: •
doğrulanmış vakaların;•

1 – 94 yaş (mediyan: 52 yaş)•
% 58 kadın•
% 8’i hastaneye yatırılmış •
Ölüm yok •



CDC yetkilileri salgın kaynağı bulmak •
konusunda;

“İşler karışık; çünkü Cyclospora için E. coli O157 
veya Salmonella gibi daha sık karşılaşılan salgın 
etkenlerinde anahtar rol oynayan genetik 
parmak izinin belirlenmesi için araç 
bulunmamakta”
İz sürerek•



Tek büyük bir salgın mı? Yoksa küçük salgınlar •
mı?

ayrı salgınlar•

Epidemiyologlar ve FDA tarafından yapılan •
araştırmalarda;

İki ünlü restoran zincirinde kullanılan ve •
Meksika’daki bir çiftlikte paketlenen yeşil salata



Soru

Bizde böyle salgınlar oluyor mu?•

A) Ne münasebet!

B) Ağzından yel alsın!

C) Bize birşey olmaz

D) Bilmiyoruz 





Olgu 2

15 yaşında ve konstipasyon şikayeti olan bir 
hastanın dışkısında görülen yapılar parazit 
identifikasyonu için laboratuvara gönderiliyor



Soru

Sizce bu nedir?•

A) Ascaris erişkini

B) Taenia saginata segmentleri

C) Hiçbiri* 



Organize mukus parçaları 

Bazı gastrointestinal hastalıklarda oluşabilir•

Bazen küçük iplikcikler halinde, bazen de daha •
kalın olabilir



Gerçek helmintlerden ayırtetmek için;

Değişken şekil ve çapları var •

Ön ve arka uç yapıları belirgin değil•

Kolaylıkla parçalanabilirler•


