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Amaç 
Parazitlerin tanısında; 

  

 Günümüzdeki uygulamaları 

 Yeni yöntemlerin yerini  

 Klinik laboratuvarlarda karşılaşılan problemleri 

 

tartışmak 
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Doğru Tanı İçin 
 Klinisyenin şüphelenmesi 

 Uygun örnek alınması ve uygun olarak laboratuvara 
ulaştırılması 

 Lab.ın uygun prosedürlerle örnekleri incelemesi 

 Sonuçların etkili bir şekilde klinisyene ulaştırılması 

 Sonuçların klinisyence doğru yorumlanması ve 
hastanın iyileşmesi için kullanılması 
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Örnek Toplanması, Yollanması ve 
Saklanması 

 Taze dışkı örnekleri hemen hazırlanmalı, incelenmeli 
ve saklanmalı  (30 dak-2 sa) 

 %10 formol en çok tercih edilen ama kalıcı boyama 
yapılamaz ! 

 İkili tüp sistemi (PVA + %10 Formol) altın standart 

 Bir hacim dışkı, üç hacim koruyucu içine konmalı ve 
iyice karıştırılmalı 

 Su, toprak ve idrarla bulaşmamalı ! 

 Antibiyotik, baryum vb almamış olmalı 

 Tercihen üç dışkı örneği, 10 gün içinde 
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Örnek Toplanması, Yollanması ve 
Saklanması 

 Anal bant (E.vermicularis, Taenia 
sp) 

 Enterotest 

 Histolojik inceleme için formolle 
fikse edilmiş doku örnekleri 

 EM inceleme için glutaraldehidde 
fikse edilmiş örnekler 
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Örnek kapları 

 Tercihen plastik olabilir. 

 Dayanıklı olmalı ve kapakları/ tıpaları 
doğru kapatıldığında sızıntı 
yapmamalıdır. 

 Kabın dışına bulaş olmamalıdır. 

 Hasta bilgileri ile doğru şekilde 
etiketlenmelidir. 

 Örnek istek formları kapların etrafına 
sarılmamalı, ayrı su geçirmez zarflara 
yerleştirilmelidir. 



Klinik Örnek Taşıma 

 IATA 650 paketleme talimatları 
için temel gereklilik üçlü 
paketleme sistemidir 

 Çoğu tanı örneği 4-8oC arasında 
taşınmayı gerektirir. 

 Üçüncül paketleme katmanı 
termal yalıtım sağlamalı ve 
minimum 4 buz aküsü sığmalıdır. 

 Normal koşullarda 2-3 gün 
soğutma sağlar 

 Varsa soğuk zincir monitörü 
kullanılmalı 



Formalin ve PVA’da saklanan dışkı örneklerinin analizi 
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 Nativ-lugol (helmint ve protozoa) 

 ELISA (Giardia ve Cryptosporidium) 

 Kromotrop boyama (Microsporidia) 

 

 

 Nativ-Lugol (helmint ve protozoa) 

 Epifluoresan (Cyclospora ve Isospora) 

 Asit-fast (Cryptosporidium, Cyclospora ve 
Isospora) 

 DFA (Giardia ve Cryptosporidium) 

 Safranin (Cyclospora ) 

 

 

  Trikrom boyama (protozoa) 

 %10 formol 

 

 

 

 Formol-etil asetat 
konsantrasyon 

 

 

 

  PVA 

 



RUTİN O&P İNCELEMESİ 
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“Rutin O & P İncelemesi” 

 Makroskobik inceleme 

 Direkt bakı (Nativ-Lugol) 

 Taze örnek 
 Sıvı veya yarı sıvı dışkılar 

 Hareketli trofozoitler 

 Konsantrasyon 

 Kalıcı boyalı yaymalar 
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Protozoaların dağılımı 
 

 

 

 
 

 

www.dpd.cdc.gov 
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Şekilli 
 
 
Yumuşak 
 
 
Gevşek 
 
 
Sulu 

Kist  

Trof     



Nativ-Lugol 
 Organizmaların hareketlerini izleme 

 Yoğun enfeksiyonlarda hızlı tanı  

 Kurt yükü tahmini 

 Taze dışkılar dondurulmaz ! 

 X100’de 22x22 lamelin tümü, x400’de lamelin 1/3’ü 

 Olası sonuçlar 

 İyot eklendiğinde organizmalar ölür ve hareketlilik 
kaybolur 
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Konsantrasyon 
 Protozoan kistler, koksidian ookistler, 

mikrosporidium sporları ile helmint larva 
ve yumurtalarının tespitini sağlar 

 Düşük büyütmede 22x22 lamelin tümü, 
yüksek büyütmede lamelin 1/3’ü 

 Ön tanı  

 Formol-etil asetat en çok kullanılan yöntem 

 Çinko sülfat yüzdürme yöntemi kapaklı 
veya ağır yumurtaları saptayamaz  

 Hem yüzeyi hem de çökeltiyi inceleyiniz! 
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Kalıcı boyalı preparatlar 
 Arka planda kontrast yaratarak immersiyon ile (min 

300 alan) parazitlerin detaylı morfolojisi 

 İntestinal protozoa tanımlanması ve saptanmasında 

 Taze veya PVA, SAF, MIF veya yeni ticari fiksatiflerde 
saklanmış dışkı örneklerinde 

 Trikrom, demir hematoksilen, polikrom IV, 
dehidrate solüsyonlar (alkol ve ksilen), kaplama 
sıvısı (tercihen) 

 Civa bileşikleri , formol tehlikeli ?? 
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Entamoeba histolytica/dispar Kistleri 

 Etraflarında halo 

 Olgun kistlerde 4 nükleus 

 Merkezi karyozom 

 İnce, uniform periferal 
kromatin 

 12 – 15 mm 

 Kromatoid cisimler künt 

 



Entamoeba histolytica/dispar Trofozoitleri 

 RBC sindirmiş 

 15 – 20 mm (10 – 60 mm) 

 Granular veya “buzlu 
cam” görünümlü 
sitoplasma 

 Tek nükleus 
 Merkezi karyozom 

 İnce, uniform periferal 
kromatin 
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Trikrom boyama 
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Demir hematoksilen 



Özel Boyalar  
 Modifiye asit-fast 

 Fluoresan boyalar  
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 Modifiye trikrom 



Koksidian Parazitler 

 GI mukozada intrasellular yerleşim 
 Cryptosporidium spp. 

 Cyclospora spp. 

 Isospora belli 

 İshal etkeni 

 Su ve gıda kaynaklı bulaş ve salgın 

 İmmunsupresiflerde önemli sorun 
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Cryptosporidium Tanısı 
 Ookistlerin (4 – 6 mm) saptanması tanıya esas 

 İyotla boyanmaz 

 Trikrom ve demir hematoksilen ile uniform 
boyanmaz 

 Tanı:  
 Ookistler oramin-rodamin ile gösterilebilir  
 Konfirme edilmeli  

 Modifiye asit-fast, immunoassay veya moleküler yöntemler 

 İntestinal biyopsilerin histolojik incelemesi  

 Duodenal aspirat ve biyopsi örneklerinin elektron 
mikroskopik incelemesi  
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Acid Fast 
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Oramin-rhodamin ile 
fluoresan boyama  

Cryptosporidium 



Cyclospora ve Isospora Tanısı 
 Ookistlerin (8 – 10 mm) saptanması tanıya esas 

 Ookistler Giemsa, trikrom, hematoksilen ile 
boyanmazlar 

 Tanı: 

 Otofluoresan 

 Modifiye asit-fast 

 Safranin (Cyclospora)  
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Cyclospora  

 



Isospora belli 



Microsporidia 

 Zorunlu intrasellüler, sporlu protistalar, polar 
tübül ile enfekte sporların konağa enjeksiyonu 

 İmmunsupresiflerde sorun 

 Çeşitli klinik tablolar 

 Türleri 
 Enterocytozoon 

 Encephalitozoon 

 Nosema 

 Pleistophora 

 Vittaforma 

 Trachipleistophora 
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Microsporidia Tanısı 
 Hematoksilen ve eozin boyası 

 Parafin-bloktaki doku 
örneklerinin Gram boyası 

 Kromotrop-bazlı boyalar 
 Modifiye trikrom boya 

 Formalinle ve ısı ile fikse yaymalar, 
90 dak boyama 

 Hızlı sıcak gram-kromotrop 
boyama  
 Gram boyama ile modifiye trikrom 

boyanın varyasyonu 

 1 dak sıcak (50˚ to 55˚C) kromotrop 
boyama 
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Mikroskopik İnceleme Sonuçları (1) 

 İntestinal parazitlerin trofozoit ve kistleri 

 Koksidiaların ookistleri ve mikrosporidiaların 
sporları 

 Özel boyalar ihtiyaç  
 Modifiye asit fast  

 Modifiye trikrom 

 Helmint yumurta ve larvaları 
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Mikroskopik İnceleme Sonuçları(2) 

 RBC 

 Ülser veya başka bir hemoraji problem 
indikatörü 

 WBC 

 Özellikle PMN, inflamasyonun göstergesi 

 Eozinofil 

 Genellikle immun bir yanıt varlığının 
göstergesi 
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Mikroskopik İnceleme Sonuçları(3) 
 Makrofajlar 

 Bakteriyel veya paraziter 
enfesiyonlarda 

 Charcot-leyden kristalleri 

 Bozulmuş eozinofiller 

 Maya ve küfler 
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Mikroskopik İnceleme Sonuçları(4) 
 Bitki hücreleri, polenler, fungal sporlar 

 Bitki lifleri, kökler veya hayvan tüyleri  

 

Yanlış tanıya neden olabilirler ! 
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Ne, Nasıl Raporlanacak (1) 
 Cins ve türü 

 Protozoa 

 Trematod, Sestod, Nematod 

 

 Yaşam döngüsü 

 Intestinal protozoa (cyst ve/veya trophozoite) 

 Helmint (erişkin ve/veya yumurta) 

 Mantar (tomurcuklanma ve/veya pseudohiflerin 
varlığı) 
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Ne, Nasıl Raporlanacak (2) 

 Entamoeba histolytica/dispar   

 trikrom  

 immunolojik  

 moleküler tanı mümkün değilse 
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Ne, Nasıl Raporlanacak (3) 
Kantitasyon 

10 immersiyon alanının 
her birinde: 

 Az= <2 

 Orta= 3 -9 

 Çok= > 10 
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Raporda sayı belirtilir:  
 Intestinal protozoa 

 Blastocystis hominis 

 Helmintler 
 Trichuris trichiura 
 Clonorchis sinensis 
 Schistosoma sp. 

 Diğer 
 Kan hücreleri (PMN, 

makrofajlar, RBC’ler) 

 Charcot-Leyden kristalleri 



ANTİJEN TARAMA 
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Parazit Antijenlerinin İncelenmesi 

 Entamoeba histolytica 

 Cryptosporidium spp. 

 Giardia intestinalis  

 Microsporidia 
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 Enzim immunoassay (EIA) 

 Direkt Fluoresan (DFA) 

 İmmunokromatografik 

 Dipstick 

 Kart test 



 Entamoeba histolytica’nın neden olduğu 

önemli bir paraziter  hastalıktır. 

 Asemptomatik taşıyıcılıktan, fulminan amebik 

kolite ve ekstraintestinal amebiyazise kadar çeşitli 

klinik tablolara yol açabilir. 

AMEBİASİS 



TANIDAKİ SORUNLAR  

 Doğru olarak tanınamamaktadır. 

ABD’de lab.ların 1/3’ünde yanlış teşhis 

 

 Tanınsa bile: 

Diğer amiplerle karışıklık 

E.histolytica/E.dispar ?? 

(Koneman, 1997) 



FARKLARI 
 SSU-rRNA dizilimi 

 Fosfogluktomutaz 
farklılığı 

 Hekzokinaz izoenzim 
özellikleri 

 Asit fosfataz sekresyonu 

 Özel DNA sekansları 

 

BENZERLİKLERİ 
 Morfolojik olarak ayırt 

etmek imkansız. 

Boyalı olsa bile !  

E.histolytica mı? E.dispar mı? 

(Garcia, 2001) 



Parazitoloji Laboratuvarı
  
  

 Salgın Hastalıklar 
Araştırma Müdürlüğü 

E.histolytica mı? E.dispar mı? 

Boyalı preparatta 

 

Eritrosit +:  

E.histolytica 

 

Eritrosit -:  

E.histolytica/E.dispar 

(WHO, Haziran 1997) 



AYRIMIN ÖNEMİ  ? 



AYRIMIN ÖNEMİ  ? 
TEDAVİ VE BULAŞ 

 

 E.dispar    Tdv gerek yok 
 

 

 E.histolytica  
Semptom +/-   Mutlak tdv   

 

 E.histolytica/dispar 
Semptom +/-    Klinisyen karar  

      verir 

(WHO, Haziran 1997) 



    İNTESTİNAL AMEBİASİS TANISINDA  

MİKROSKOPİK İNCELEME ve 

E.histolytica SPESİFİK ANTİJENi SAPTAYAN ELISA  

YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

KILIÇ S, BABÜR C, TAYLAN ÖZKAN A,  

ÇELEBİ B,  ESEN B. 

Parazitoloji Laboratuvarı  

Salgın Hastalıklar Araştırma Müdürlüğü 

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı 

ANKARA  



AMAÇ 

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başk., Parazitoloji Laboratuvarında 

 

“İntestinal amebiasis” ön tanılı dışkı örneklerinde; 

• mikroskopik inceleme   

• E.histolytica spesifik adezin-ELISA  

yöntemlerinin karşılaştırması amaçlanmıştır.  



GEREÇ VE YÖNTEM 

İntestinal amebiasis ön tanılı 231dışkı örneği; 

Mikroskopik  inceleme:  

Nativ-lugol, Formol-eter çöktürme ve Trikrom boyama 

  

ELISA:  

E.histolytica spesifik adezini saptanması 

(Entamoeba CELISA Path, Cellabs, Avusturalya) 

 

İstatistiki Analiz:  

“Değişimlenmiş X2 testi-Mc Nemar” ve “Kappa katsayısı” 



BULGULAR (1) 
Mikroskopi 

+ (%) - (%) Toplam (%) 

ELISA 
+   35 15.1  6 2.6 41 17.7 

- 46 19.9  144 62.3 190 82.3 

Toplam 81 35.0 150 64.9 231100.0 



 Bu verilere göre: 

 Kappa = 0.23 

Mikroskopik inceleme ile ELISA sonuçları arasındaki pozitif ve negatif 

değerlerin tutarlılığı çok düşüktür ! 

 Mc Nemar =18.7 ( P< 0,05). 

E.histolytica saptama açısından iki yöntem arasındaki farklılık istatistiksel 

olarak anlamlıdır ! 

BULGULAR (2) 



SONUÇ (1) 
Amebiasis tanısında:  

 Mikroskopik inceleme yetersizdir:  

• E.histolytica/E.dispar ayırıcı tanısında 

• Diğer protozoon,makrofaj/lökosit gibi hücresel elemanların 

ayrımında 

 Vazgeçilemez: 

• Ucuz, hızlı, alet gereksinimi düşük 

• Diğer etkenleri görebilme şansı  

 

 ANCAK: Kalıcı boyamaları kapsamalıdır. 



SONUÇ (2) 
Amebiasis tanısında:  

 E.histolytica sp-ag-ELISA yöntemi yararlıdır: 

• Gereksiz tedaviyi önlemesi 

• E.histolytica/E.dispar ayırımı sağlaması 

 

ANCAK; dezavantajları da göz ardı edilmemelidir: 

• Etkene spesifiktir 

• Maliyeti yüksektir 

• Pahalı aletlere gereksinim 
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DFA 

 Antijen aranmasına yöneliktir 

 Lam üzerine şüpheli materyal kaplanır 

 Antikor etkene özgüdür ve FITC 
işaretlidir 

 Sonuç var-yok şeklindedir  

 Daha pahalıdır  
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DFA UYGULANAN PARAZİTLER 

Protozoonlar 
 

 Giardia 

 Cryptosporidium 

 Microsporidium 

 

 

 

Helmintler 
 

 Echinococcus 

 Fasciola 

 Schistosoma 



Giardiasis ve Cryptosporidiosis  

 Antijen tarama günümüzde önemli bir seçenek 

 DFA ile sensitivite ve spesifite %100 

 EIA sensitivitesi  %94 – 100, spesifitesi 100% 

 Konsantre veya direkt dışkı örneklerinde 

 Formollü dışkılarda çalışılabilmesi 
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DFA HAZIRLANIŞI 

Hazır kitler kullanılır: 

 FITC-işaretli anti-antijen 

 Boş silikonlu lamlar 

 Pozitif kontrol 

 Fiksasyon için aseton ya da direkt kurutma 

 +4 °C’de son tarihe kadar saklama  
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 Serumlar ve kit oda ısısına çıkarılır 

 Planlama yapılır 

 Şema hazırlanır 

 Her çalışmada pozitif lamlar kullanılır  

 Araştırılacak materyal lam üzerine 20-30 μl konur 

 Kuruyunca aseton ile fikse edilir 
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 FITC isaretli anti-antikor eklenir 

 İnkübe edilir 

 Yıkanır 
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Pozitif Negatif 
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Pozitif Negatif 
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279 örneğin 54’ü (%19.4) DFA yöntemi ile 

G.intestinalis ve/veya Cryptosporidium spp. pozitif 

olarak saptanmıştır. 

Pozitif olan örneklerin 46’sında (%16.5) yalnızca 

G.intestinalis kist/trofozoitleri, 4’ünde yalnızca 

(%1.4) Cryptosporidium spp. ve 4’ünde de (%1.4) her iki 

parazite birden rastlanmıştır. 

DFA yöntemi ile G.intestinalis kist/trofozoitleri

saptanan 50 dışkının yalnızca 35’i,  

Cryptosporidium spp. saptanan 8 dışkının da yalnızca 5’i rutin 

mikroskobik inceleme yöntemleri ile de pozitif bulunmuştur. 

Yer:Yer: RSHMB, Salgın Hast. Araş. Müd., Parazitoloji Lab.

Tarih:Tarih: Nisan-Temmuz 2005 

Hasta Grubu:Hasta Grubu: 2-15 yaşları arasında 279 çocuk 

Tekrarlayan karın ağrısı, kronik ishal,

dispepsi, dışkı şeklinde değişiklik,

dışkılama alışkanlığında değişiklik

YYööntem:ntem: Taze dışkı örnekleri, ½ sa içinde 

1)1) RRutin mikroskobik inceleme yutin mikroskobik inceleme yööntemlerintemleri

a)a) G.intestinalis için; nativ-lugol, 

formol-eter çökt., trikrom boyama 

b)b) Cryptosporidium spp için;

modifiye Kinyon asit fast boyama.

2) 2) DFADFA yyööntemintemi

(CellLab-Crypto/Giardia CELL)

GastrointestinalGastrointestinal şşikayeti olan ikayeti olan ççocuklardaocuklarda

GiardiaGiardia//CryptosporidiumCryptosporidium DFA yDFA yöönteminin yerinteminin yeri
MUNGANMUNGAN MM11, BAYRAK, BAYRAK HH11, DANI, DANIŞŞMAZMAZ OO11, , TAYLAN TAYLAN ÖÖZKANZKAN AA11, KILI, KILIÇÇ SS11, BAB, BABÜÜRR CC11, DEM, DEMİİRRÇÇEKENEKEN FF22, ESEN, ESEN BB11..

*Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, ANKARA 

*** S.B. Dr. Sami ULUS Çocuk Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Polikliniği, ANKARA

GİRİŞ

SONUSONUÇÇLARLAR

BULGULAR

Çoğunlukla çocukları ve immunsuprese hastaları etkileyen

Giardia intestinalis ve Cryptosporidium spp parazitleri, 

dünyada en sık ishale neden olan etkenlerdendir. 

Dışkı, intestinal aspiratlar 

ya da biyopsi örneklerindeki

protozoonların morfolojik 

olarak saptanması ile tanısı

konulabilen bu enfeksiyonlarda, 

rutin boyama yöntemlerinin 

sensitivitesi oldukça düşüktür. 

Bu parazitlerin dışkıda az 

miktarda ve aralıklı olarak 

bulunması, tanısı için 

deneyimli mikroskobistlere 

ihtiyaç duyulması, 

sensitivitesi son derece 

yüksek olan direkt 

immunofloresans 

monoklonal antikor (DFA) 

yöntemlerinin 

kullanılmasına yol açmıştır. 

GEREÇ-YÖNTEM

Tekrarlayan karın ağrısı, kronik ishal gibi gastrointestinal sistem şikayeti olan çocuklarda akla G.intestinalis ve Cryptosporidium enfeksiyonu olasılığı akla gelmelidir. 

Giardia/Cryptosporidium DFA yöntemi duyarlılık ve özgüllüğünün %100’e yakın olması yanı sıra klinik olarak benzer semptomlara yol açan iki paraziti birlikte 

tarayabilmesi nedeniyle avantajlı bir tekniktir. Bu nedenle klinik olarak şüpheli enfeksiyonlarda tekrarlayan incelemelere rağmen bu parazitlerin saptanamaması

ve/veya klinik tanının doğrulanmasında DFA’nın referans yöntem olarak kullanılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

Yöntemin diğer parazit etkenlerini saptayamaması nedeniyle rutin parazitolojik tanı yöntemlerinin uygulanmasından ve kalitesinden vazgeçilmemelidir.
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Continuous flow centrifugation and sucrose cushioned 

ultracentrifugation for detecting cysts of Giardia and oocysts 

of Cryptosporidium in wastewater effluents
Araceli Lucio-Forster*, Dr. Dwight D Bowman*, Dr. Aysegul Taylan Ozkan**

*Department of Microbiology & Immunology, Cornell University.**Communicable Diseases Research, Refik Saydam National Hygiene Center

Abstract

A new technique for the recovery and detection of 

Cryptosporidium and Giardia (oo)cyst stages in 

wastewater samples was evaluated.  The  United 

Sates Environmental Protection Agency (US EPA) 

method 1623 is the current standard for collection 

of resistant stages of protozoa from source waters 

used for drinking water treatment plants. The 

method requires filtration of water samples, elution 

of material from the filters, collection of (oo)cysts 

from the particulates using an immunomagnetic 

separation (IMS) procedure, and identification of by 

fluorescent antibody labeling.  When large amounts 

of sediment are present, however, the procedure 

becomes problematic due to clogging of filters, 

subsequent difficulty in the wash procedure, and 

the requirement for increased volumes of IMS 

beads to process sediments. For sewage treatment 

plant effluents that can contain large numbers of 

microorganisms and debris generated by the 

biological treatment processes, we examined an 

alternative method that utilizes neither filters nor 

IMS, but instead employs continuous flow 

centrifugation and (oo)cyst collection after 

ultracentrifugation on a sucrose cushion. Counts 

revealed a high background of naturally occurring 

Giardia at levels near 100 cysts per liter. The 

concentration of Cryptosporidium oocysts was 2 

logs lower than that of the Giardia cysts. However, 

the indication from oocyst-spiked samples was that 

the procedure was not optimal for oocyst recovery. 

This method seems promising as was originally 

shown by work at Moredun Laboratories (Swales 

and Wright, 2000). Further work is planned that will 

compare this method to the US 1623 filtration 

capsule method with similarly treated waters.

Introduction

Cryptosporidium and Giardia spp. are present in 

the environment as a widely distributed, highly 

resistant (oo)cyst stage (Figures 1 and 2). In recent 

years, these pathogens have emerged as leading 

causes of waterborne illness, and much research 

has been conducted on Cryptosporidium and

Giardia occurrence in sewage influents, effluents 

and surface waters in different parts of the world 

(Armon, Buhkari, Enriquez, Robertson).  Such 

studies have detected these protozoa in samples of 

all three water matrices, demonstrating their ability 

to reach water sources after passing through 

wastewater treatment plants (Fig 3), or after 

transport by runoff from agricultural lands. 

Recovery and detection of these protozoa has 

become an important area of research.  In the US, 

the current standard for sampling of water is the 

USEPA Method 1623 for joint detection of 

Cryptosporidium and Giardia.  This method 

however, was developed for use with drinking 

water and proves problematic when environmental, 

wastewater or other samples with high turbidity are 

sampled.  The increased turbidity leads to 

problems such as clogging of filters (limiting the 

volume of water that can be sampled and 

analyzed), potential loss of (oo)cysts in the filter, as 

well as yielding large amounts of sediments.  This 

increase in pellet size in turn, requires an increase 

the volume of IMS beads needed to process these 

samples, increasing time and cost of the 

procedure. For these reasons we evaluated 

continuous centrifugation, coupled with a sugar-

cushion ultracentrifugation step, as an alternative 

method for sampling large volumes of wastewater 

to detect (oo)cysts by IFA without the use of IMS 

beads.

This procedure could be coupled with IMS beads, 

however, should molecular identification of these 

pathogens be desired.

Materials and Methods

Twenty, 20 L samples were collected sequentially 

at the post-chlorination effluent outflow of a local 

7.6 MLD (2 mgd) municipal treatment plant with 

secondary high-rate trickling filter treatment 

followed by sedimentation and chlorination. Every 

other sample in the sequence was spiked just prior 

to centrifugation, with 2000 oocysts of 

Cryptosporidium parvum isolated from calf feces. 

Continuous centrifugation was then performed 

using a rotor with a 6.4 cm external diameter at an 

angular velocity of 350 radians per second (3500 

RPM) and a flow rate of 1 liter per minute (Fig. 4 

and 5). The sediment was collected into two 250 

mL conical centrifuge tubes (Fig. 6) and centrifuged 

at 1500 g for 10 minutes. Pellets from the two 

tubes were combined and suspended in 16 mL 

water and layered onto 16 mL of sucrose in water 

at a specific gravity of 1.13. These tubes were 

centrifuged for 15 minutes at 75,000 g in a 

swinging bucket rotor. After centrifugation, the top 

20 mL of the supernatant and interface was 

transferred to a 50 mL tube, centrifuged for 15 

minutes at 1000 g, and the pellet transferred into a 

1.5 mL microfuge tube. (Oo)cysts were pelleted, 

resuspended in 250 mL of water, and labeled with 

Meridian Merifluor C/G direct antibody fluorescent 

label (Fig 7).

Results

Counts revealed a high background of naturally 

occurring Giardia cysts at levels near 100 cysts per 

liter (range 45 -124 cysts/L). The concentration of 

Cryptosporidium oocysts in unspiked samples was 

2 logs lower than that of the Giardia cysts (range 

0.3 - 1.25 oocysts/L). However, the indication from 

oocyst-spiked samples was that the procedure was 

not optimal for oocyst recovery (range 0.5 – 4.45 

oocysts).  This recovery was significantly higher 

(p= 0.021) than that from unspiked samples, 

indicating that the number of oocysts present in the 

sample influences the number that is recovered.  At 

a flow rate of 1 L/min only about 1% of spiked cysts 

was recovered.  In another experiment using 

spiked tap water, and reducing the flow rate to 250 

mL/min, the recovery rate increased to 11%. 
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Fig. 2. Unstained Giardia

cysts

Fig. 1. Unstained 

Cryptosporidium oocysts

Fig 7.  Fluorescently labeled

Giardia cysts.

Fig. 4 Continuous 

Flow Centrifuge 

Fig. 5 Close-up of 

rotor.

Fig 6  Continuous flow

centrifuge rotor and collected

pellet.

Fig. 3 Wastewater Treatment plant in Upper New York State

Conclusion

This method seems to pose promise as was 

originally shown by work at Moredun Laboratories 

(Swales and Wright, 1997), but needs optimization 

for recovery of oocysts.  The  method has the 

added benefit of producing a clean pellet that can 

be stained for IFA without the requirement for 

costly beads.  Furthermore, should molecular 

characterization of these pathogens be desired, 

this technique reduces the volume of the pellet 

obtained from the filtration step, thus reducing the 

volume of IMS beads required to process the 

sample.  Further work is planned that will compare 

this method to the US 1623 filtration capsule 

method with similarly treated waters.
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272 örnekten: 
  

   DFA yöntemi ile : 
 29’unda (% 11) G.intestinalis kist/trofozoitleri, 

 4’ünde (%1.5) Cryptosporidium spp. saptanmıştır.  

    

   Mikroskobi ile: 
 Tüm yöntemlerle birlikte 25 (%9.2) örnekte G.intestinalis 

kist/trofozoitleri görülmüştür. 

BULGULAR (1) 
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Mikroskopi 
Nativ-lugol, Formol-eter, Trikrom 

+ (%) - (%) Toplam (%) 

DFA 

+   25  9.2  4    1.5 29 10.7 

- 0   243 89.4 243 89.4 

Toplam 25 9.2 247 90.8 272100.0 

BULGULAR (2) 
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Pozitif saptanan 29 örneğin: 

Yalnızca 16’sı (%55.2) dört yöntemle de 

saptanabilmiştir. 

13 örnekte ise farklı sonuçlar elde edilmiştir:  
  Dördü yalnızca DFA yöntemi ile;  

  Dördü DFA, trikrom ve formol-eter; 

  Üçü DFA ve trikrom;  

  Biri DFA, formol-eter çöktürme ve nativ-lugol,  

  Birisi de DFA ve formol-eter çöktürme yöntemleri ile 

pozitiftir.   

BULGULAR (3) 
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Mikroskobik incelemede  
DFA yöntemiyle herhangi bir etken saptanamayan 33 
örnekte:  

 24’ünde Blastocytis hominis, 

 4’ünde Enterobius vermicularis, 

 1’inde Entamoeba histolytica/dispar,  

 1’inde Entamoeba coli,  

 1’inde İodameoba büstchlii,  

 1’inde  E. coli ve Endolimax nana 

 1’inde E. coli ve B. hominis.  

DFA yöntemi ile G.intestinalis (+) 2 örnekte: 
 1’inde E. histolytica, 

 1’inde Chilomastix mesnili 

 

BULGULAR (5) 
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SONUÇ (1) 

  Giardiyazis şüpheli olgularda tekrarlayan 

bakıya rağmen etken saptanamıyor ve/veya klinik 

tanının doğrulanması isteniyorsa, :  

DFA “referans yöntem” olarak yararlıdır. 

• Duyarlılık ve özgüllük %100  

• Gereksiz tedaviyi önlemesi 

• Tedavide gecikmeyi önlemesi 

• Çevre ve insanlara bulaş önlenmesi 

• Cryptosporidium’un da eş zamanlı bakılabilmesi 
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ANCAK;  

Mikroskobik inceleme yöntemlerinin 

yerini alamaz! 

Dezavantajları:  

• Etkene spesifiktir. 

• Maliyeti yüksektir. 

• Pahalı aletlere gereksinim. 

SONUÇ (2) 
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SONUÇ (3) 

Giardiyazis tanısında  

mikroskopik inceleme  

kalıcı boyamaları  

kapsamak şartıyla yararlıdır,  

ancak yetersizdir. 



ImmunCardSTAT  

71 Klinik Örnekten Sonuç Raporuna 27.06.2012 
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Immunoassaylere Genel Bakış 

Avantajları: 
 Hızlı tanı 

 Objektif ve tekrarlanabilir 

 Standardize hazır tanı kitleri 
mevcut 

 İnsan, hayvan ve çevre 
örneklerinde kullanıma 
uygun  

 Çok örnekle çalışabilme 

 Taze ya da saklanmış 
örneklere (?) uygulanabilme 

 

Dezavantajları: 

o Etkene spesifik 

o Maliyeti yüksek 

o İthal kitler 

o Pahalı aletlere 
gereksinim  

 



MOLEKÜLER YÖNTEMLER 
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Moleküler Tanı 

 Mikroskopi hala “altın standard” 

 PCR (Konvansiyonel / Real-time PCR) 

 Dışkı örneklerinin toplanması 

 Koruyucusuz toplanmalı 

 4˚C veya donmuş olarak (kuru buzla) saklanmalı ve 
yollanmalı (formol uygun değil !) 

 Özellikle salgın ve moleküler epidemiyolojik 
çalışmalarda yararlı 
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Rutin PCR Analizi Yapılan  
İntestinal Parazitler 

 Cryptosporidium spp. 

 Entamoeba histolytica / E. dispar 

 Giardia lamblia 

 Dientamoeba fragilis 

 Microsporidia 

 Cyclospora cayetanensis 

 Taenia spp 
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Realtime 

multipleks 

PCR 



27.06.2012 Klinik Örnekten Sonuç Raporuna 76 

• Dışkı örneklerinin uygun 

koşullarda ve hızlı bir şekilde 

taşınmaması D.fragilis gibi 

paraziter enfeksiyonların 

laboratuvar tanısını olumsuz yönde 

etkilemekte; moleküler yöntemler 

haricinde tanınmasını 

engellemektedir. 

• Özellikle ishal yakınması olan 

olgularda etiyolojinin 

anlaşılabilmesi için moleküler 

incelemeler de dahil olmak üzere 

birden fazla yöntem birlikte 

kullanılmalıdır. 

• Salgınlarda paraziter etkenlerin de 

rol alabileceği göz ardı 

edilmemelidir. 



Diğer Yöntemler 



Diğer Yöntemler (1) 
 Kültür  

 Direkt (Entamoeba, Blastocystis) 

 Hücre kültürü 

 Nematod kültürü (Harada Mori, 
Agar plak yöntemi) 
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Diğer Yöntemler (2) 
 Katokatz 
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Diğer Yöntemler (3) 
 

 Histopatolojik incelemeler (Tüm parazitler) 

 Elektron mikroskobisi (Microsporidia’da altın 
standart) 

 Hayvan inokülasyonu (Entamoeba) 

 Ksenodiagnozis (GIS enfeksiyonlarında yeri yok) 
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Dışkı Toplama Zamanındaki İkilemler 



İkilem 1 
 

 Hastanede yatan bir hastanın (yatıştan sonra 3.gün) 
dışkısı O&P incelemesi için gönderildi. 

 İnceleme yapılmalı mı? 
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Pro     Cons 
 Normalde oldukça az 

paraziter enfeksiyon 
hastane kökenlidir  

  Nadir olmasına 
karşın 
cryptosporidiosisin  
nosokomial bulaşı 
bildirilmiştir 
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 3 günden uzun 
yatanlarda ishal 
etkenleri genellikle 
parazit dışı ajanlardır 

 Her zaman istisnalar 
vardır, laba danışınız 



İkilem 2 
 

 10 gün içinde 3 ayrı dışkı örneği  

 Tüm örneklerden taze iken nativ-Lugol incelemesi  

 Tüm örneklere konsantrasyon ve kalıcı boyama  

 

84 Klinik Örnekten Sonuç Raporuna 27.06.2012 



Avantaj   Dezavantaj 
 Tüm organizmaların 

saptanmasını maksimize 
eder 

 Protozoan kistleri, helmint 
yumurta ve larvaları 
yoğunlaşmıştır. 

 Kalıcı boyalar 
protozoaların 
konfirmasyonunu sağlar 

 Özel boyamalar içinde 
örnek mevcuttur 

 CAP checklistine uyum 
sağlar 
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 Yoğun insan emeği 



İkilem 3 
 

 10 gün içinde 3 ayrı dışkı örneği  

 Örnek havuzundan konsantrasyon  

 Tüm örneklere kalıcı boyama  
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Avantaj   Dezavantaj 
 Konsantre örneğin 

incelenmesi ile 
zaman tasarrufu 

 Kalıcı boyadaki 
protozoaların 
saptanması daha 
olası 
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 Helmint yumurta ve 
larvaları az sayıda ise 
gözden kaçabilir 



İkilem 4 
 

 7-10 gün içinde 3 ayrı dışkı örneği  

 Örnek havuzundan tek konsantrasyon  ve tek kalıcı 
boyama  

 

 

 

88 Klinik Örnekten Sonuç Raporuna 27.06.2012 



Avantaj   Dezavantaj 
 Zaman ve maliyet 

kazancı 
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 Az sayıdaki organizmalar 
dilüsyon faktörüne bağlı 
olarak gözden kaçabilir 

 Yalnızca tek bir ücret 
kesilebilir 



İkilem 5 
 

 Hastanın 3 dışkı örneği aynı kapta 

 Tek konsantrasyon ve tek kalıcı boyama 
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Pro     Cons 
 Zaman ve maliyet 

kazancı 
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 Az sayıdaki 
organizmalar 
dilüsyon faktörüne 
bağlı olarak gözden 
kaçabilir 

 Tekli tüp toplama 
sistemi gerektirir 



İkilem 6 
 

 Tek dışkı örneği  

 Konsantrasyon ve kalıcı boyama  

 İlk örnek raporladıktan sonra ilave örnek istenebilir 
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Avantaj   Dezavantaj 
 Birçokları tek bir dışkı 

örneğinden intestinal 
parazitik 
enfeksiyonların 
tanınabileceğini 
düşünür 

 Hasta ilk örnekten 
sonra asemptomatik 
hale dönerse bir 
sonraki örnek gereksiz 
olabilir 
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 Tek bir örnekten tanı 
koymak, mikroskobistin 
deneyimine, uygun 
toplanmış dışkı 
örneğine ve parazit 
yüküne bağlıdır 

 Az sayıdaki 
organizmalar gözden 
kaçabilir 

 10 gün içinde 2-3 örnek 
alımı tavsiye edilen 
zaman aralığıdır 



İkilem 7 

 1 dışkı örneği 

 Konsantrasyon yapıldı 

 Kalıcı boyama yalnızca konsantrasyonda şüpheli bir 
şey görülürse yapılacak 
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Avantaj   Dezavantaj 
 Zaman kazandırıcı 

ancak hem teknik 
hem de kalite 
açısından kabul 
edilemez 
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 CAP checklist  
gereklerine uygun değil 

 Bir çok çalışma kalıcı 
boyamanın önemini 
kanıtlamıştır 



Özet 
 

 Olası parazitik enfeksiyonların tanısı 

 Doğru örnek toplama, ulaştırma ve işleme 

 Uygun örnek tipi ve analiz yöntemi seçimi  
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