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Paraziter Enfeksiyonlar

• Dünya’da 4 milyar insan intestinal
parazitozların tehdidi altında

• Amebiasis olguları 50 milyon/yıl,
yaklaşık 100.000 ölüm

• A. lumbricoides taşıyıcısı 1 milyar
• Ülkemiz için özellikle kırsalda devam

eden sorun
• Hekimlerin sıklıkla karşılaştığı

enfeksiyon grubu
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PARAZİTLERİN TANISINDA TEMEL
LABORATUVAR   YÖNTEMLERİ

• Materyalin Alınması
• Parazitolojik tanı için dışkı kabı olarak tüp,

madeni ya da plastik, kapaklı bir kutu, boş
ilaç şişeleri

• Ancak en ideali özel kapaklı-spatüllü dışkı
kapları

• Kağıt ve mukavva kutular
kullanılmamalı
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• Alınan örnek bekletilmemeli
• Özellikle protozoonlar aranacaksa ilk

yarım saat içerisinde inceleme
• Ayrıca hastadan mutlaka üç gün

üstüste numune alınması ve
incelenmesi
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• Makroskobik inceleme
– Kıvamı
– Rengi
– Kokusu
– Kan ya da mukus içerip içermediği
– Yağ miktarı
– Nematod ve Cestodlar
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• Parazitolojik Tanı Yöntemleri
• Mikroskopik inceleme

– Direkt Yöntemler
– Konsantrasyon Yöntemleri

• Dışkıda antijen aranması
– ELISA
– İmmunokromatografik testler

• İmmünflouresan yöntemler
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• Direkt Yöntemler (Nativ İnceleme)
– Fizyolojik Tuzlu Su (% 0,9 NaCl)

• Lam üzerine bir damla fizyolojik tuzlu su
• Ahşap baget ya da öze ile feçesten pirinç

büyüklüğünde
• Süspansiyon haline geldikten sonra üzeri

lamelle kapatılarak mikroskop altında, yarı kısık
diyafragma, az büyüten (10X-40X) kuru sistem
objektifle inceleme
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• Direkt Yöntemler (Nativ İnceleme)
– Lügol (Iodine) Eriyiği

• Lügol, parazitlerin kist ve yumurtalarını boyar
ve kolay görülebilmesini sağlar

• Preparasyon aynı fizyolojik tuzlu su ile yapıldığı
gibi hazırlanır, ancak fizyolojik tuzlu su yerine
lugol eriyiği

• Yaklaşık 10 dakika bekletilen preparat
mikroskop altında, yarı kısık diyafragma, az
büyüten (10X - 40X) kuru sistem objektifle
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• Direkt Yöntemler (Nativ İnceleme)
– Merthiolate - Iodine - Formaldehyde (MIF)

• Bu yöntemle  parazitleri boyamak, bozulmadan
ve kaybolmadan inceleme olası

• Sindirim kanalında bulunan protozoonların
trofozoit ve kistlerinin, helmint yumurtalarının
tanısı

• Her dışkıdan 4-6 adet preparasyon yapılmalı ve
tüm mikroskop alanı taranmalı

• Bu işlemler, tanıda paraziter infeksiyonun
atlanma olasılığını azaltır
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• Konsantrasyon Yöntemleri
– Helmint yumurtalarını, protozoon kist ve

ookistlerini konsantre ederek kolaylıkla tanı
koyma amaçlı

– Yumurta, kist ve ookistlerin özgül
ağırlıklarının farklılığı

– Özgül ağırlıkları fazla olanların çöktürülerek,
az olanların yüzdürülerek biraraya toplanması

– Yüzdürme (Flotasyon) Yöntemleri
– Çöktürme (Sedimantasyon) Yöntemleri
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• Yüzdürme Yöntemleri
– Doymuş Tuzlu Su ile Yüzdürme (Fülleborn

Yöntemi)
• En çok uygulanan, pratik ve az masraflı bir

yöntem
• Tuzlu ortamda yüzerek yüzeye çıkıp lamele

yapışan parazit yumurtaları mikroskopta
incelenir

• Dışkıdaki protozoon kistleri, helmintlerden
Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis,
Necator americanus, Ancylostoma duedonale
yumurtaları için iyi sonuç

PARAZİTLERİN TANISINDA TEMEL
LABORATUVAR   YÖNTEMLERİ

• Yüzdürme Yöntemleri
– Doymuş Tuzlu Su ile Yüzdürme (Fülleborn

Yöntemi)
• En çok uygulanan, pratik ve az masraflı bir

yöntem
• Tuzlu ortamda yüzerek yüzeye çıkıp lamele

yapışan parazit yumurtaları mikroskopta
incelenir

• Dışkıdaki protozoon kistleri, helmintlerden
Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis,
Necator americanus, Ancylostoma duedonale
yumurtaları için iyi sonuç



PARAZİTLERİN TANISINDA TEMEL
LABORATUVAR   YÖNTEMLERİ



• Yüzdürme Yöntemleri
– Çinko Sülfat Eriyiği ile Yüzdürme (Faust)

Yöntemi
• Fındık büyüklüğündeki dışkı tüpte %33 lük

Çinko Sülfat içinde homojenize
• Tüpün üstü bir lamelle kapatılır 30 dakika

bekletilir
• Lamelin altında hava boşluğu kalmamalı
• Entamoeba, Giardia gibi protozoonların kistleri

ve kancalı kurt yumurtaları zarar görmeden
toplaştırılarak incelenebilir
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• Çöktürme Yöntemleri
– Basit Çöktürme Yöntemi

• Sedimantasyon yöntemlerinin en pratiği
• Dışkı çeşme suyu ya da serum fizyolojik ile

süspansiyon haline getirilir ve süzülür
• 400-500xg’de 2 dakika santrifüje edildikten

sonra üst sıvı dökülür, tekrarlanır
• Çökeltiden tuzlu su ve iyot çözeltisinde

preparasyon
– Formalin-Etil Asetat Çöktürme Yöntemi
– Asit-Eterle Çöktürme (Teleman) Yöntemi
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• Seloteyp (Selofan bant) Yöntemi
– Enterobius vermicularis yumurtalarının

tanısında
– Saydam seloteypten bir lama boydan boya

yapıştırılır
– Seloteypin ucundan tutularak yapışkan

yüzü anüs çevresine, çepeçevre
dokundurulur

– Seloteyp lama gergin olarak yapıştırılır
– Preparat 10x ve 40x büyütme ile incelenir
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İNTESTİNAL SİSTEMDE SIK GÖRÜLEN
PARAZİTER ETKENLER

• Entamoeba histolytica
• Giardia intestinalis
• Cryptosporidium spp.
• Taenia saginata
• Hymenolepis nana
• Fasciola hepatica
• Ascaris lumbricoides
• Enterobius vermicularis
• Trichuris trichiura
• Strongyloides stercoralis
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Entamoeba histolytica

• Kalın barsağa yerleşir
• Amipli Dizanteri etkeni
• Histo-lytica = Doku eriten
• Karaciğere, akciğere, beyine Abse
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Entamoeba histolytica

• Yapı ve yaşam döngüsü
– Trofozoit ve kist
– Ektoplasmadan eldiven parmağı

şeklinde pseudopodlar
– Endoplasma granüler görünümlü
– İçinde çekirdek, kromatid cisimcikler,

besin vakuolleri
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Entamoeba histolytica
• İlerlemiş diarede trofozoit formu
• Trofozoitler dış ortamda yaşayamaz
• Bir taşıyıcı günde 107 adet kist çıkarabilir
• Taşıyıcıların dışkılarıyla attığı kistler

duyarlı kişilere bulaşır
• Kistler toprak ve suda birkaç ay canlı

kalabilirler, klorlamaya dayanıklıdır
• Kistlerin taşınmasında uçan vektörler

(sinekler) ve hamamböcekleri de rol oynar
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Entamoeba histolytica
• Tanı

– Barsak fazındaki erken tanı önemli
– Direkt tanıda taze dışkıda trofozoit form
– Amip pseudopodları ile yavaş hareketli olarak
– Eritrositi fagosite etmiş ise, E.histolytica
– Dışkıda Charcot-Leyden kristalleri de amebiasise

özgü
– Lugol ile kist formları boyanarak, 4 adet çekirdek
– Entamoeba histolytica’dan farklı olarak

Entamoeba coli 8 çekirdekli
– Taşıyıcılarda 2 çekirdekli olgunlaşmamış kistler

olabilir
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Entamoeba histolytica
• Tanı

– İndirekt tanıda IFA, IHA, Latex ve stool Ag
ELISA yöntemleri

– PCR
– Seroloji, visseral tutulum varsa, tanıda önemli
– Ayrıca akciğer grafisi, karaciğer ve beyin

sintigrafisi, ponksiyon materyalleri ve US’da
– Robinson ve Diamond besiyerlerinde
– Zymodem denilen izoenzimlerin tayini patojen

ve nonpatojen suşları ayırmada
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Giardia intestinalis
• Giardiazis etkeni, çocuklarda sık
• Yapı ve yaşam döngüsü

– Kist ve trofozoit
– Kist formu 6-10m oval ve genellikle

4 çekirdekli
– Bulaşma infekte kişilerin dışkıları ile

atılan kistlerle
– Dış koşullara çok dirençli
– Mide asiditesinden etkilenmezler
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Giardia intestinalis

• Kist duedonumda açılır, 2 adet trofozoit
forma

• Trofozoitin görünümü ortadan kesilmiş
armuda benzer

• Çok hızlı hareket eder
• Emici diskler, epitele tutunmayı sağlar
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Giardia intestinalis
• Trofozoitler duedonum ve jejenum

mukozasına yerleşir ve bölünerek çoğalır
• İnce ve kalın barsağa geçtiğinde, kist

formunu alır ve dışkı ile kist atılır
• Dışkı incelemesinde, çoğunlukla kist formu
• Kaynak insan ve kunduzlar, ara konak yok
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Giardia intestinalis
– Giardiasis özellikle tropik ve

subtropik kuşaklarda sık
– Çocuklar arasında yaygın
– Ülkemizde tüm bölgelerde rastlanır
– Belirtisiz infeksiyonluların ortama

yaydığı kistler sulara ve besinlere
bulaşarak hastalığın yayılmasına
neden olur
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Giardia intestinalis
• Tanı

– Direkt incelemede çoğunlukla kist formu,
lugolle iyi boyanır

– Duedonumdan Enterotest (duedonal
kapsül) yöntemi ya da gastroskopi ile
alınan örneklerde, hareketli trofozoitler
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Giardia intestinalis
• Tanı

– Trofozoitler, nadiren sulu dışkıda mukuslu
kısımdan serum fizyolojikle hazırlanan taze
preperatlarda görülebilir

– Trichrome boyama
– DFA ve ELISA stool Ag yöntemleri
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Cryptosporidium spp.

• Yapı ve yaşam döngüsü
– 2-5 m çapında mikrovillus

bölgelerinde (parazitoforoz vakuol)
küresel yapılar

– Mide ve barsak mukoza epitelinde
– Olgun şizont 8 adet merozoite

bölünür, bunlar yeni hücreleri enfekte
ederler
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Cryptosporidium spp.

• Normal kişilerde 1-2 haftada iyileşen
diare, immünyetmezlikliler, çok küçük
çocuklar veya çok yaşlılarda iyileşmesi
güç diareler

• Tanı: Taze dışkıda ookistlerin
Sheather’in şekerli suda yüzdürme
yöntemiyle toplaştırılması, DFA,
Modifiye EZN
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Taenia saginata

• Yapı ve yaşam döngüsü
– Sığır tenyası
– Kesin konak insan, dışkıyla atılan

yumurtalar ara konak olan sığırlar
tarafından alınır

– Sığır etinde Cysticercus bovis
– Çiğ ya da az pişmiş yenmesiyle

bulaşır
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Hymenolepis nana

• Yapı ve yaşam döngüsü
– 20-45 mm uzunluğunda cüce bir

sestod
– Rostellumunda tek sıra halinde 25-30

adet diken mukozayı zedeler ve
kanatabilir

– Evriminde normalde ara konak yok
– Yumurtaları 40-60m elips şeklinde

ve  atıldığında enfektif
– Oral-fekal yolla bulaşır, pireler

taşıyıcı olabilir
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Fasciola hepatica
• Sıklıkla sığır ve koyunlarda nadiren de

insanlarda fasciolosise neden olan bir
karaciğer trematodu

• Larva şeklinde karaciğer göçü sırasında ateş,
karaciğer bölgesinde ağrı ve hepatomegali

• Hepatit, safra yollarında tıkanma ve epiteliyal
hiperplazi

• Karaciğerde sekonder bakteriyel
enfeksiyonlar ve portal siroz

• %50-90 oranında eozinofili
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Fasciola hepatica





Ascaris lumbricoides

• Yapı ve yaşam döngüsü
– Dişisi (20-30 cm) erkeğinden (15-25cm) daha

uzun
– İnce barsakta çiftleşme sonrası dişiler 100.000

yumurta
– Döllenmiş yumurtalar ile
– Oval, 60-70m boyunda, 40-50m eninde
– Toprakta evrim geçirip, larva formunu aldıktan

sonra enfektif
– Larva içeren yumurtaların sindirim sistemine

alınması sonucunda duedonumda açılır
– Bulaşma kirli su ve yiyeceklerle
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Enterobius vermicularis
• Yapı ve yaşam döngüsü

– Erkeği 2-5 mm dişisi ise 8-13 mm
– Bulaşma larva içeren yumurtaların yiyecek

maddeleri ile alınması sonucunda
– Kalın barsakta yerleşirler ve dişi geceleri

yumurtalarını anal ve perianal bölgeye bırakır
– 5-6 saat içinde, enfektif embriyo formu
– Buradan alınan yumurtaların tekrar yutulması,

en sık bulaşım şekli olan otoenfeksiyon
– Yumurtalar oval, çift cidarlı ve asimetrik 50-

60m boyunda 20-30m eninde
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Enterobius vermicularis

• Tanı
– Parazit direkt olarak dışkıda
– Mikroskobik inceleme için, hastanın

perianal bölgesine göre yapıştırılan
seloteyp lam üzerinde incelenerek,
gece bırakılan yumurtalar görülür
(Seloteyp Yöntemi, Scothch tape
technique)
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Trichuris trichiura
• Yapı ve yaşam döngüsü

– 4-5 cm boyunda, kamçı görünümünde
(whipworm), spiral 4 ağızlı

– 3 hafta içinde olgunlaşan yumurtaların ağız
yoluyla alınmaları ile

– Kalın barsakta submukoza içinde
yerleşirler ve buradan kan emerek
beslenirler

– Yumurtası tipik olarak limona benzer
– 50-60m uzunluğunda, 22-30m

genişliğinde
– Barsakta 10 yıl yaşayabilir
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Trichuris trichiura
– Eozinofili, konstipasyon ya da diyare, fazla

gaz oluşumu, dışkıda kan ve allerjik
reaksiyonlar

– Erişkin form mukozaya sıkıca
tutunduğundan dışkıda görülmez

– Çocuklarda rektum prolapsusu
• Tanı: Dışkıda yumurtaların görülmesi ile
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Strongyloides stercoralis
• Yapı ve yaşam döngüsü

– Dişisi 1, erkeği 0.5 mm boylarıyla en küçük
nematoddur

– Fırsatçı enfeksiyon yapar immünosupresif
kişilerde daha sık görülebilir ve fatal seyirli

– Larvanın göçü döneminde pnömoni, diyare,
huzursuzluk erken belirtiler

– Daha sonra ince barsak mukozasında
ülserasyon, kanlı ishal ve malabsorbsiyon

– Özellikle bağışık sistemi baskılanmış kişilerde
ağır pnömoni yapar ve balgamda larvalar
görülebilir
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Strongyloides stercoralis

• Tanı
– Direkt incelemede larvalar görülebilir
– Baermann Yöntemi:





Sonuç olarak

• Gastrointestinal sistem örneklerinde
parazitolojik inceleme sürecinde
standart uygulama prosedürlerine
uyulması paraziter hastalıkların
toplumdaki yaygınlığının azalması için
önkoşul

• Hekimlerin ve laboratuvar personelinin
bilgilerini güncellemesi önemli
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