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Gastroenteritler

• Akut gastroenterit son 14 gün içinde 

başlayan gün içinde 3 veya daha fazla 

yumuşak, sulu veya kanlı dışkılama

• CDC FoodNet 2019 yılı ön-raporuna 

göre ABD’de gıda kaynaklı 

enfeksiyonlar nedeniyle

• 25,866 vaka

• 6 164 hastaneye yatış, 

• 122 ölüm

Tack, Danielle M., et al. "Preliminary incidence and trends of infections with pathogens transmitted commonly through food—Foodborne Diseases Active Surveillance Network, 10 US Sites, 2015–2018." Morbidity and Mortality Weekly Report 68.16 
(2019): 369..

WHO, Estimating the burden of foodborne diseases. https://www.who.int/activities/estimating-the-burden-of-foodborne-diseases



Gastroenteritler

• Genellikle kendini sınırlayan hastalıklardır

• İshal, bulantı, kusma, karın ağrısı ve 

hassasiyet, tenesmus, ateş ile kendini 

gösteren, dehidratasyon ve sepsis

• İnflamatuvar etkenlerin yanı sıra kimyasal ve 

toksik maddeler de benzer tabloya neden 

olabilir

• Olgulara sendromik yaklaşım ve algoritmaların 

önemlidir

KLIMUD, Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanları İçin Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Uygulama Rehberi; Kasım 2017, Ankara. ISBN: 978-605-84108-6-2
WHO, Estimating the burden of foodborne diseases. https://www.who.int/activities/estimating-the-burden-of-foodborne-diseases



Gastroenteritlerin tanısı

• Akut gastroenterit epizodlarının

%80'inde patojen tanımlanmamıştır

• Standart dışkı örneği alınmasında 

zorluklar 

• Örnek transferi ve saklanması için özel 

koşulların gerekliliği

• Potansiyel etkenler için farklı test ve farklı 

kültür prosedürlerinin gerekliliği

• CDC FoodNet 2019 yılı ön-raporuna 

göre ABD’de 

• 2016-2019 yıllarında kültür dışı testler ile 

saptanan enfeksiyonların sayısı, önceki 3 

yıla göre % 32 daha yüksek

• Kültür dışı testler ile pozitiflik saptanan 

örneklerin% 75'inde kültür de yapılmış

Scallan E, Griffin PM, Angulo FJ, Tauxe RV, Hoekstra RM. Foodborne illness acquired in the United States–unspecified agents. Emerg Infect Dis. 2011;17(1):16–22.
Scallan E, Hoekstra RM, Angulo FJ, et al. Foodborne illness acquired in the United States–major pathogens. Emerg Infect Dis. 2011;17(1):7–15.

CDC FoodNet 2019 Preliminary Data; https://www.cdc.gov/foodnet/reports/prelim-data-intro-2019.html

https://www.cdc.gov/foodnet/reports/prelim-data-intro-2019.html


Gastroenterit etkenleri

Bakteri

• Salmonella spp. 

• Shigella spp. 

• Campylobacter spp. 

• ETEC, EPEC, EIEC, EHEC, EAEC, Enteroadeziv E. 
coli

• Clostridium difficile

• Vibrio cholerae

• Staphylococcus aureus

• Bacillus cereus

• Clostridium perfringens

• Yersinia enterocolitica

• Plesiomonas shigelloides

• Vibrio parahaemolyticus

• Aeromonas spp. 

• Edwardsiella tarda

Virüs

• Rotavirus

• Calicivirus (Norovirus, Sapovirus)

• Adenovirus

• Astrovirus

• Togavirus

• Picobirnavirus

• Sitomegalovirus

Parazit

• Entamoeba histolytica

• Giardia intestinalis

• Cryptosporidium spp.

• Cyclospora cayetanensis

• Isospora belli

• Balantidium coli

• Enterocytozoon bieneusi

• Encephalitozoon spp.

• Ascaris lumbricoides

• Enterobius vermicularis

• Ancylostoma duodenale

• Necator americanus

• Strongyloides stercoralis

• Trichuris trichiura

• Hymenolepis nana ve Hymenolepis diminuta

• Taenia saginata ve Tenia solium

• Diphyllobothrium latum

• Fasciolopsis buski

• Metagonimus yokogawai

• Heterophyes heterophyes

KLİMUD; Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanları İçin Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Uygulama Rehberi, Gastrointestinal Sistem Örnekleri, KLİMUD Kaynak No: 12, Kasım 2017, Çağhan Ofset Matbaacılık Ltd. Şti. Ankara ISBN: 978-605-84108-6-2



Örnek alınması ve transferi

•Shigella spp. şüpheli olgularda taze dışkı 30 dakika 
içinde taşıma besiyeri (Cary-Blair, Amies besiyeri) 
içine alınmış olmalı

•Shigella türlerinin izolasyonu için dışkı örneği 
yerine rektal sürüntü örneği tercih edilmeli

Örnek alınması

•< 2 saat oda ısısında bekleyebilir

•<24 sa; +4⁰C (Cary-Blair, Amies besiyeri)

•>24 sa; -20⁰C ya da >24-72 sa -20/-80⁰C (Cary-
Blair, Amies besiyeri)

•GDH ve toksin testleri için <24 sa 2-8⁰C 

Örnek transferi 
ve saklanması

•Kusmuk uygun örnek değil

•Rektal sürüntü parazit incelemesi için uygun değil

•Baryum ya da tuvalet kağıdı ile kontamine olmuş 
dışkı

•Aynı günde alınmış birden fazla örnek 

•7-10 gün içerisinde lavman veya kolonoskopi
yapılmış hastaların dışkı örnekleri

Örnek red
kriterleri

KLİMUD; Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanları İçin Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Uygulama Rehberi, Gastrointestinal Sistem Örnekleri, KLİMUD Kaynak No: 12, Kasım 2017, Çağhan Ofset Matbaacılık Ltd. Şti. Ankara ISBN: 978-605-84108-6-2



Sporadik akut gastroenterit olgularında rutin 
mikrobiyolojik inceleme – 1. basamak testler

Mikroskopik inceleme

• Islak preparat incelemesinde 
lökosit ve eritrosit araştırılır

Parazit incelmesi

• Islak preparat incelemesi

• Trikrom ve Modifiye trikrom
boyama

• Kinyoun asit fast boyama

Salmonella spp., 
Shigella spp. kültürü

• MacConkey /EMB agar

• Seçici besiyerleri (SS/XLD/ HE 
agar) ekimi

• Mannitol selenite buyyon

• 35-37⁰C’de aerobik ortamda 
16-24 sa inkübasyon

Campylobacter spp. 
kültürü

• Campylobacter selektif
besiyerlerine ekim 
(CCDA/Butzler/ Skirrow agar)

• 42-43⁰C’de mikroaerofilik
ortamda en az 48 sa
inkübasyon

KLİMUD; Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanları İçin Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Uygulama Rehberi, Gastrointestinal Sistem Örnekleri, KLİMUD Kaynak No: 12, Kasım 2017, Çağhan Ofset Matbaacılık Ltd. Şti. Ankara ISBN: 978-605-84108-6-2



Sporadik akut gastroenterit olgularında rutin 
mikrobiyolojik inceleme – 2. basamak testler

EHEC tanısı

• Sefiksim-tellüritli
sorbitol MAC (CT-
SMAC) agar ekimi, 35-
37⁰C’de 18-24 sa
inkübasyon

C. difficile tanı 
testleri

• GDH veya PCR

• Toksin A/B 

Virolojik 
değerlendirme

• Adenovirus ve 
Norovirüs PCR

Parazitolojik 
değerlendirme

• Entamoeba histolitica
antijen ELISA

• Cryptosporidium spp. 
için DFA

KLİMUD; Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanları İçin Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Uygulama Rehberi, Gastrointestinal Sistem Örnekleri, KLİMUD Kaynak No: 12, Kasım 2017, Çağhan Ofset Matbaacılık Ltd. Şti. Ankara ISBN: 978-605-84108-6-2



Sporadik akut gastroenterit olgularında rutin 
mikrobiyolojik inceleme – klinik duruma göre

Apandisit, lenfadenit veya 
toksik görünümlü hasta

Ateş olmaksızın pirinç 
suyu görünümünde ishal

Yersina enterocolitica için 
dışkı kültürü (Sefsulodin-
Irgasan-Novobiyosin; CIN 

agar ekimi, 28-30 veya 
25⁰C’de 48 sa inkübasyon)

Kan kültürü
Adenovirüs 

antijen 
testleri

Adenovirüs ve 
Rotavirus için 

antijen testleri

Adenovirüs 
PCR

Norovirüs için 
PCR 

V. cholera kültürü

• Tiyosülfat sitrat safra tuzlu 
sukroz agar (TCBS) ekimi, 35-
37⁰C’de aerobik ortamda 16-
24 sa inkübasyon

Adenovirus PCR 
Norovirüs PCR

5 yaş altı çocuk

KLİMUD; Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanları İçin Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Uygulama Rehberi, Gastrointestinal Sistem Örnekleri, KLİMUD Kaynak No: 12, Kasım 2017, Çağhan Ofset Matbaacılık Ltd. Şti. Ankara ISBN: 978-605-84108-6-2



Olgu – 1

• 38 yaşında erkek hasta

• 5 ay önce AML tanısı almış

• Kemoterapi alan ve takipli hasta

• Özgeçmişinde aort ve mitral kapak bozuklukları

• Evde takipleri sırasında ishal, halisizlik, sulu dışkılama, 

ateş ile acil servise başvurur

• Nötropeni ve anemi

• Evde tavuk eti yeme öyküsü



Olgu – 1 

• Gaita mikroskopik incemesi

• Lökosit ve eritrosit görülmedi. 

• Helmit ve helmit yumurtası, protozoon ve protozoon kistleri  görülmedi

• Gastrointesitinal sistem patojenleri moleküler panel testi

• Campylobacter spp ....... POZİTİF

• Salmonella spp. ve Shigella spp için MacConkey agarda siyah renkli tek koloni gözlendi

• Salmonella serogrup C2 olarak tanımlandı 

• Skirrow Campylobacter Selective Agar’da şüpheli koloni gözlenmedi ancak

• Campylobacter spp. antijen testi......... POZİTİF



Gastroenteritli olguda çoklu mikroorganizma

• Birden fazla patojen saptanması durumunda saptanan eş 

enfeksiyonların önemini anlamak zor olabilir

• Değişen oranlarda koenfeksiyon bildirilmiştir (%17.9 - 30)

• Birçok GI patojeni asemptomatik olarak veya semptomlar 

geçtikten sonra uzun süreler gaitada boyunca yayılabilir 

• Örn Norovirus ve Salmonella spp. 

• Cryptosporidium parvum veya G. lamblia asemptomatik 

enfeksiyonu nadirdir

Buss, Sarah N., et al. "Multicenter evaluation of the BioFire FilmArray gastrointestinal panel for etiologic diagnosis of infectious gastroenteritis." Journal of clinical microbiology 53.3 (2015): 915-925.
Andersson, Maria, et al. "Coinfection with enteric pathogens in east African children with acute gastroenteritis—Associations and interpretations." The American journal of tropical medicine and hygiene 98.6 (2018): 1566-1570.

Valentini, D., et al. "Coinfection in acute gastroenteritis predicts a more severe clinical course in children." European journal of clinical microbiology & infectious diseases 32.7 (2013): 909-915.



Konvansiyonel metodlar ve moleküler panel 
testlerinin karşılaştırılması

• Konvansiyonel yöntemlerle moleküler paneller karşılatırıldığı 

bir metaanaliz verilerine göre

• Pozitiflik uyumu 0.93 [% 95 CI 0.90 - 0.96]

• Negatiflik uyumu 0.98 [95% CI 0.98 to 0.99]

• Adenovirüs için pozitiflik uyumu oldukça düşük (0,56)

• Metaanalizde değerlendirilen çalışmalardan birinde 

(Pankhurst ve ark., 2014)

• Moleküler yöntemlere kıyasla konvansiyonel yöntemlerle Salmonella 

enfeksiyonlarının önemli oranda fazla saptandığı bildirilmiştir

Freeman, Karoline, et al. "Agreement between gastrointestinal panel testing and standard microbiology methods for detecting pathogens in suspected infectious gastroenteritis: test evaluation and meta-analysis in the absence of a reference 
standard." PloS one 12.3 (2017): e0173196.



Olgu 2:

• 7 yaşında bir erkek çocuk beş gündür süren düşük dereceli ateş, 

kusma ve kanlı ishal ile acil servise başvurur

• Muayenende özellik yok

• İlk müdahaleden sonra hasta evine yönlendirilir

• Birkaç saat sonra semptomlarında iyileşme olmadığı ve uyuşukluk 

hissetmeye başladığı için hastaneye döndü

• Dehidratasyon, Hiponatremi, 

• Akut böbrek yetmezliği, 

• Lökositoz ve CRP yüksekliği

• Yatışı yapılan hastanın takiplerinde birden fazla kez sulu, kanlı ishal  

koyu siyah renkli projektil kusma, HÜSS??



Olgu 2:

Mikroskobik incelemede

•Lökosit görülmedi, her alanda 
bol eritrosit GÖRÜLDÜ

•Helmit ve helmit yumurtası, 
protozoon ve protozoon
kistleri  görülmedi

MacConkey agar ve SS 
agarda

•Laktoz negatif ya da H2S 
pozitif koloni gözlenmedi

Sorbitol-MacConkey agar

•Sorbitol negatif koloni 
gözlenmedi

Gastrointesinal sistem 
patojenleri

•Shiga-like toxin-producing 
E.coli (STEC).......POZİTİF



E. coli O157:H7

• Temastan 3 gün sonra hastada ishal, karın ağrısı, ateş ve kusma gelişir

• İshal 1–3 gün sonra nadiren ilk gün kanlı hale gelir. 

• Kültürü pozitif olan enfekte çocukların% 80-90'ında dışkıda görünür kan 

bulunur

• Kanlı ishal ilk geliştiğinde, 

• Trombosit sayısı normal

• Kreatinin konsantrasyonu normal

• Eritrositlerde fragmantasyon yoktur

Tarr, Phillip I., Carrie A. Gordon, and Wayne L. Chandler. "Shiga-toxin-producing Escherichia coli and haemolytic uraemic syndrome." The lancet 365.9464 (2005): 1073-1086.
KLİMUD; Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanları İçin Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Uygulama Rehberi, Gastrointestinal Sistem Örnekleri, KLİMUD Kaynak No: 12, Kasım 2017, Çağhan Ofset Matbaacılık Ltd. Şti. Ankara ISBN: 978-605-84108-6-2



E. coli O157:H7

• Ülkemizden yapılmış bir çalışmada 

(Güleşen ve ark.) Haziran 2011-Mayıs 

2014 arası incelenen 395 gaita 

örneğinin 

• %7,1’inde ELISA ile Shiga toksin 

saptanmış (n=28) 

• Saptanan izolatların %7,7Si O157 (n=2) 

• En yaygın STEC serotipinin 0104:H4 

olduğu gösterilmiş (n=7)

Gulesen, Revasiye, et al. "Characterization of the Shiga toxin-producing Escherichia coli isolated from human between 2011 and 2014." Japanese journal of infectious diseases (2016): JJID-2015.



E. coli O157:H7

Direkt mikroskobik incelemede PNL 
saptanmayıp yalnızca eritrosit görüldüğü 
durumlarda

• Mutlaka E.coli O157 kültürü ya da Shiga toksin/ verotoksin
testi yapılmalıdır

Nadiren bazı E. coli O157 suşları sorbitolü
fermente ederek, Sorbitol-MacConkey agar
besiyerinde pembe renkli koloniler 
oluştururlar. 

• Özellikle 15 yaş altı çocuklarda ve 65 yaş üstü erişkinlerde 
sorbitol pozitif koloniler gözlendiğinde 

Sorbitolü fermente eden kolonilere

• E. coli O157 antiserumu ile aglütinasyon testi 
uygulanmalıdır

• O157 antiserumu ile aglütinasyon testi pozitif bulunursa 
E.coli tanımlaması doğrulanmalıdır.

İshalin başlangıcından bu yana 6 günden fazla 
süre geçmiş vakalar

• E.coli O157:H7 veya verotoksijenik E.coli çalışması için 
uygun değildir

KLİMUD; Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanları İçin Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Uygulama Rehberi, Gastrointestinal Sistem Örnekleri, KLİMUD Kaynak No: 12, Kasım 2017, Çağhan Ofset Matbaacılık Ltd. Şti. Ankara ISBN: 978-605-84108-6-2



Olgu 3:

• 8 aylık kız çocuk, şekilsiz sulu dışkılama ile acil servise 

başvurur

• Eşlik eden kusması var 

• Ateş ve dehidratasyon bulgusu yok

• Gaita şekilsiz sulu görünümde, kan ve mukus yok

• Gaitanın mikroskobik incelemesi

• Lökosit ve eritrosit görülmedi

• Helmit ve helmit yumurtası, protozoon ve 

protozoon kistleri  görülmedi



Olgu 3:

Patojen Sonuç

Campylobacter Negatif

C. difficile toxin A/B POZİTİF

Plesiomonas shigelloides Negatif

Salmonella spp. Negatif

Vibrio spp. Negatif

Yersinia enterocolitica Negatif

Enteroaggregative E. coli (EAEC) Negatif

Enteropathogenic E. coli (EPEC) Negatif

Enterotoxigenic E. coli (ETEC) Negatif

Shiga-like toxin-producing E.coli (STEC) Negatif

Patojen Sonuç

Shigella/Enteroinvasive E. coli (EIEC) Negatif

Cryptosporidium Negatif

Cyclospora cayetanensis Negatif

Entamoeba histolytica Negatif

Giardia lamblia Negatif

Adenovirus F 40/41 Negatif

Astrovirus Negatif

Norovirus GI/GII Negatif

Rotavirus A Negatif

Sapovirus (Genogroups I, II, IV, and V) POZİTİF



Clostridium difficile tanı algoritması

DeğerlendirmeDoğrulamaTarama

GDH veya 

Toksin geni PCR

Pozitif

Toksin A/B ELISA 
ya da hücre 

kültürü 
sitotoksisite testi 

Pozitif
C. difficle

enfesiyonu

Negatif
C. difficle

taşıyıclığı olabilir

Negatif Negatif



Clostridium difficile

İki yaşın altındaki çocuklarda test edilmesi 
önerilmez

• Erişkinlerde nadiren normal florada bulunur

• Yenidoğanların yaklaşık %50’sinde ilk aylarda kolonizasyon 
görülür. 

• Toksijenik C. difficile kolonizasyonu 2 yaşına kadar devam 
edebilir, ancak çok nadiren hastalığa neden olur. 

Nükleik asit amplifikasyon testleri sadece akut 
hastalık evresinde kullanılmalı 

• Yalancı pozitiflik olasılığı dikkate alınmalı 

C. difficile toksin nötralizasyon testi

• C. difficile enfeksiyonu tanısında altın standart

Hastane kaynaklı enfeksiyon etkeni; 
hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde salgın

• Temas izolasyon önlemleri

KLİMUD; Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanları İçin Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Uygulama Rehberi, Gastrointestinal Sistem Örnekleri, KLİMUD Kaynak No: 12, Kasım 2017, Çağhan Ofset Matbaacılık Ltd. Şti. Ankara ISBN: 978-605-84108-6-2



Olgu - 4

• 56 yaşındaki HIV pozitif erkek, 2 haftadan beri 

şiddetli sulu ishal ve aralıklı taze rektum kanaması 

ile başvurur

• Hastanın şikayetleri Endonezya, Vietnam ve 

Malezya’yı içeren 2 aylık bir tatil sonrasında 

başlamış

• Mikroskobik incelemesinde 

• Nadir lökosit ve bol eritrosit görüldü.

• Helmit ve helmit yumurtası, protozoon ve 

protozoon kistleri  görülmedi



Olgu - 4

• Enfeksiyöz gastroenterit için yatış yapılarak ampirik azitromisin başlandı

• Hastanın yatışından 2 gün sonra hastada karında şişlik, yaygın peritonit bulguları 

ve taşikardi gelişti ve CRP seviyesi yükseldi

• BT değerlendirmesi, çekum ve sigmoid kolon perforasyonları ve karaciğerde iki 

küçük düşük dansiteli lezyonla birlikte şiddetli pankolit lehine idi

• Acil cerrahi planlandı



Olgu - 4

• Gaita kültüründe

• Salmonella spp. , Shigella spp. ve 

Campylobacter spp. üremedi

• Amip antijen (ELISA) testi pozitif

• Amip antikor testi pozitif (1:640)

• Subtotal kolesistektomi 

materyalinin histopatolojik 

incelemesinde 

• Ülserlerin içinde, amip trofozoitleri 

görüldü

• Amip kisti görülmedi



E. histolytica tanısında mikroskopi

• Eritosit içereen hareketli trofozoitlerin araştırılması için örnek 

1 saat içinde incelenmelidir

• Akut dizanteri kliniği olmayan hastalarda trofozoitler eritroit 

içermeyebilir

• Asemptomatik taşıyıcılığı olan hastalarda genellikle dışkı 

örneğinde sadece kistler bulunur

• Kistlerin saptanmasında konsantrasyon tekniği önemlidir

• Trikrom boya Entamoeba spp. saptanması için önemli bir 

yöntemdir

Fotedar, Rashmi, et al. "Laboratory diagnostic techniques for Entamoeba species." Clinical microbiology reviews 20.3 (2007): 511-532.
CDC, Laboratory Identification of Parasites of Public Health Concern. https://www.cdc.gov/dpdx/amebiasis/index.html



E. histolytica tanısında mikroskopi

• Mikroskopinin hassasiyeti daha azdır (% 60) 

• Makrofajların trofozoit olarak yanlış tanımlanması, 

• PNL'lerin kist olarak (özellikle PNL'lerin loblu çekirdekleri parçalandığında) ve  diğer 

Entamoeba türleri olarak yanlış tanımlanması nedeniyle yanlış pozitif sonuçlarla 

karıştırılabilir.

• Entamoeba spp. saptanmasında mikroskopi, kültür veya antijen saptama 

testlerine göre daha az güvenilir bir yöntemdir

Fotedar, Rashmi, et al. "Laboratory diagnostic techniques for Entamoeba species." Clinical microbiology reviews 20.3 (2007): 511-532.
CDC, Laboratory Identification of Parasites of Public Health Concern. https://www.cdc.gov/dpdx/amebiasis/index.html



E. histolytica antijen testleri

• Giardia intesinalis, Cryptosporidium spp. ve E. histolytica / E. dispar antijenlerini saptamaya yönelik 

immunokromotografik testler basit, kullanışlı bir alternatif yöntem sağlar. 

• Ancak E. histolytica, E. dispar ve E. moshkovskii arasında ayrım yapamaması nedeniyle teşhis 

laboratuvarı için tercih edilen bir yöntem değildir

KLİMUD; Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanları İçin Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Uygulama Rehberi, Gastrointestinal Sistem Örnekleri, KLİMUD Kaynak No: 12, Kasım 2017, Çağhan Ofset Matbaacılık Ltd. Şti. Ankara ISBN: 978-605-84108-6-2



E. histolytica antijen testleri
• E. histolytica kullanımına özel antijen bazlı ELISA kitleri gaita örneklerinde E. histolytica'nın 

• Gal/GalNAc spesifik lektini

• Serin antijeni

• E. histolytica lektini gibi spesifik antijenlere karşı monoklonal antikorların kullanıldığı oldukça 
spesifik testlerdir

Fotedar, Rashmi, et al. "Laboratory diagnostic techniques for Entamoeba species." Clinical microbiology reviews 20.3 (2007): 511-532.



E. histolitica enfeksiyonlarında tanı testleri

Fotedar, Rashmi, et al. "Laboratory diagnostic techniques for Entamoeba species." Clinical microbiology reviews 20.3 (2007): 511-532.



Amebiyazis

E. histolytica tanısı sadece boyama yaparak 
konuyorsa, sadece morfolojik özellikleri ile 
patojen E. histolytica ve patojen olmayan E. 
dispar ayrılamadığı için ikisi beraber rapor 
edilmelidir

• Örnek: E. histolytica / E. dispar trofozoitleri

Bağırsak biyopsi örneği

• E. histolytica açısından moleküler testlerden faydalanılabilir

• Cryptosporidium spp., Cyclospora cayetanensis ve Isospora
belli için modifiye asit-fast boyama tercih edilir

İnflamatuvar bağırsak hastalığı olduğu bilinen 
bir hastanın dışkısında E. histolytica saptanması 
önemlidir 

İnvaziv amebiyaz teşhisi, genellikle

• Dışkı örneğinin mikroskopisi

• Serolojik testler

• Bağırsak amebik lezyonlarının biyopsisi veya karaciğer 
apsesinin drenajı sıvısı

KLİMUD; Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanları İçin Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Uygulama Rehberi, Gastrointestinal Sistem Örnekleri, KLİMUD Kaynak No: 12, Kasım 2017, Çağhan Ofset Matbaacılık Ltd. Şti. Ankara ISBN: 978-605-84108-6-2



Konvansiyonel metodlar ve moleküler panel 
testlerinin karşılaştırılması



Özet olarak

Salmonella spp., Shigella spp., Campylobacter spp.’ye yönelik testler mutlaka 
yapılmalı

Direkt mikroskobik incelemede PNL saptanmayıp yalnızca eritrosit görüldüğü 
durumlarda mutlaka E.coli O157 kültürü ya da Shiga toksin/ verotoksin testi 
yapılmalıdır

Y. enterocolitica, Aeromonas ve Plesiomonas türleri ile Vibrio türlerinin görülme 
sıklığı oldukça düşüktür. Ancak seyahat öyküsü olan veya Türkiye dışında yaşayan 
hastalar!

Moleküler panel testlerinde Vibrio cholera ve Entamoeba histolytica için yanlış 
pozitiflikler

C. difficile pozitifliğinde kolonizasyon/enfeksiyon ayrımının yapılması gereklilidir; 
asemptomatik erişkinlerde kolonizasyon %5-10 arasında iken 2 yaş altında 
kolonizasyon olabilir.

Bard, Jennifer Dien, and Erin McElvania. "Panels and Syndromic Testing in Clinical Microbiology." Clinics in Laboratory Medicine 40.4 (2020): 393-420.


