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Özet  

Amaç: İnsanlarda gastrointestinal sisteme yerleşen ve hastalıklara yol açan protozoonlar arasında yer alan. 

Blastocystis spp. ve Giardia intestinalis’in çocuklarda görülme oranı yüksektir. Parazitlerin ishal, karın ağrısı, 

şişkinlik, kusma, kilo kaybı ve uykusuzluk gibi semptomlarla seyredebilir. Sosyoekonomik durumu düşük olan 

ülkelerde ise yaygınlığı daha fazladır. Bu çalışmada, direk bakı incelemelerinde parazite rastlanılan tespit edilmiş 

dışkı örneklerinde Blastocystis spp.’nin ve G. intestinalis‘in varlığının moleküler yöntemlerle araştırılması 

amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Dışkı örnekleri nativ-lugol ve trikrom boyama yöntemleri ile ışık mikroskobunda 

incelenmiştir. Mikroskobik bakı sonucunda 45 Blastocystis spp., 11 G. intestinalis saptanan dışkı örnekleri 

%10’luk formolde tespit edilmiştir. Örnekler incelenene kadar +4 oC de saklanmıştır. İki hafta sonra tespit edilmiş 

örnekler pozitif ve negatif kontroller kullanılarak gradient yöntemi ile saflaştırılmış ve DNA izolasyonları 

yapılmıştır.  Blastocystis spp. polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) yöntemi ile, G. intestinalis de semi-nested PZR 

yöntemi ile araştırılmıştır. 

Bulgular: Mikroskobik bakı ile pozitifliği tespit edilen dışkı örneklerinde PZR ve semi-nested PZR yöntemleriyle 

pozitiflik tespit edilememiştir. Hem Giardia hemde Blastocystis pozitif DNA’ları sırasıyla Semi-nested PZR ve 

PZR yöntemleriyle agaroz jelde oldukça kaliteli bant verirken, dışkı örneklerinden pozitiflik tespit edilmemiştir. 

Sonuç: Çalışma sonucu gözlenen bu durum formolle tespit edilmiş dışkı örneklerinden kaliteli bir DNA elde 

edilememesinden veya parazit kültürünün yapılmamasından kaynaklanmış olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Blastocystis spp, Giardia intestinalis, PCR, Semi-nested PCR 

 

Summary 
Objective: The incidence of Blastocystis spp. and Giardia intestinalis that are located in the gastrointestinal system 

is quite high in children. This disease caused by the parasites can be accompanied by symptoms such as diarrhea, 

abdominal pain, bloating, vomiting, weight loss and insomnia. The prevalence of these parasites are higher in 

countries with low socioeconomic status. This study is aimed to investigate the presence of Blastocystis spp. and 

G. intestinalis by molecular methods in formol-fixed stool specimens that detected parasites in direct 

smear microscopic examination.  

Material and Methods: Stool specimens with native-lugol and trichrome staining methods were examined by 

light microscopy. The stool samples, by direct smear microscopic examination, which were detected 45 

Blastocystis spp. and 11 G. İntestinalis, preserved in %10 formalin. The samples were stored at +4 OC until 

examined. These samples were purified by the sucrose gradient method and they were used for DNA extraction 

after two weeks later. Blastocystis spp. and G. intestinalis were investigated by polimerase chain reaction (PCR) 

and semi- nested PCR, respectively. 

Results: PCR and semi- nested PCR methods in positive stool specimens which were detected by direct smear 

microscopic examination showed no positive results. Both Giardia and Blastocystis positive DNAs gave very good 

quality band on agarose gel by semi-nested PCR and PCR methods respectively, but no positivity was detected in 

stool specimens preserved in formalin.  
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Conclusion: Situation at the end of the study, may be due to the inability to obtain a quality DNA from the formol-

fixed stool specimens or the absence of parasitic cultures 
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Giriş 

 
Ülkemizde bağırsak parazitleri önemli halk 

sağlığı sorunlarından birini teşkil etmektedir. 

Sosyo-ekonomik ve eğitim düzeyinin düşük 

olması, iklim ve çevre koşullarının uygunluğu 

ve beslenme alışkanlıkları, bağırsak 

parazitlerinin yayılmasında rol oynayan önemli 

faktörlerdir.   

 

Dünyada yaygın olarak bulunan bağırsak 

parazitlerinden Blastocystis spp. ilk kez 

Alexeieff tarafından maya mantarı olarak 

tanımlanmıştır. Fekal oral yolla bulaşan ve 

insanlarda gastrointestinal sisteme yerleşen 

Blastocystis spp. erişkinlere kıyasla çocuklarda 

daha sık görülür. Oluşturduğu hastalığa 

blastocystosis denir (1,2). 

 

Özellikle çocuklarda yüksek oranda görülen ve 

uzun süreli diyarelere bağlı malnutrisyon ve 

gelişme geriliğine neden olan diğer bir parazit 

Giardia intestinalis olup tüm dünyada ve 

özellikle de gelişmekte olan ülkelerde en sık 

rastlanan protozoon hastalığı olarak 

bildirilmektedir. Endüstriel ülkelerde %2-5 

arasında, gelişmekte olan ülkelerde %20-30’a 

varan oranlarda yayılış gösterdiği 

belirtilmektedir (3,4). Hem Blastocystis spp hem 

de G. intestinalis’in fekal-oral yolla kontamine 

olmuş yiyecek ve içeçeklerin tüketilmesi 

sonucunda yayılmaktadır. Özellikle lağım 

sularının içme sularına karışması ile salgınların 

ortaya çıktığı bildirilmektedir (4,5). 

 

Çalışmada direk bakı incelemelerinde parazite 

rastlanılan tespit edilmiş dışkı örneklerinde 

Blastocystis spp.’nin ve G. intestinalis‘in 

varlığının moleküler yöntemlerle araştırılması 

amaçlanmıştır. 

 

Materyal ve Metod 

 
Nativ-lugol ve trikrom boyama yöntemleri ile 45 

Blastocystis spp., 11 G. intestinalis saptanan dışkı 

örnekleri %10’luk formolde tespit edilmiştir. 

Örnekler incelenene kadar +4 oC de saklanmıştır. 

Daha sonra moleküler işlemlere başlamadan dışkı 

örneklerini formolden arındırmak için seri 

santrifüj işlemi uygulanmıştır. İki hafta sonra 

tespit edilmiş örnekler pozitif ve negatif kontroller 

kullanılarak pelletlerine Kourenti ve Karanis’in 

(6) uyguladığı sükroz gradient yöntemi 

uygulanarak saflaştırılmış ve DNA (Qiagen) 

izolasyonları yapılmıştır.  Blastocystis spp. 

polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) yöntemi ile, G. 

intestinalis de semi-nested PZR yöntemi ile 

araştırılmıştır. 

 

Bulgular 

 
Çalışmada direk bakı ve trichrome boyası ile 

pozitif olarak saptanan 45 Blastocystis spp. (şekil 

1) ve 11 G. intestinalis (şekil 2), %10’luk 

formolle tespit edilmiştir. İki hafta bekletilen 

örnekler saflaştırılmış ve DNA izolasyonu 

yapılmıştır. Blastocystis spp. (şekil 3). PZR 

yöntemi ile G. intestinalis (şekil 4) de semi-nested 

PZR yöntemi ile araştırılmıştır. Mikroskobik 

yöntemle pozitifliği belirlenen dışkı örneklerinde 

kullanılan moleküler yöntemlerle pozitiflik tespit 

edilememiştir. 

 

Şekil 1. Alınan dışkı örneklerinde Trichrom boyama 

yöntemiyle Blastocystis spp.’nin ve G. intestinalis‘in 

tespiti 
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Şekil 2. Alınan dışkı örneklerinde Trichrom boyama 

yöntemiyle Blastocystis spp.’nin ve G. intestinalis‘in 

tespiti. 

 

 

Şekil 3. İlköğretim okulu çocuklarından alınan dışkı 

örneklerine ait PZR ürünlerinin agaroz jeldeki 

görüntüsü. M: 100 bç  DNA marker; N: Distile su 

(negatif);  P: Blastocystis spp.  DNA’sı (poztif);  1-

11 çalışılan dışkı örnekleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. İlköğretim okulu çocuklarından alınan dışkı 

örneklerine ait PZR ürünlerinin agaroz jeldeki 

görüntüsü. M: 100 bç DNA marker; N: Distile su 

(negatif);  P: Giardia H3 DNA’sı (poztif);  1-11 

çalışılan dışkı örnekleri 

 

 

Tartışma 

 
Yapılan araştırmalarda, bağırsak parazitlerinin 

görülme sıklığında farklılıklara; toplumun sosyo 

ekonomik durumu, eğitim düzeyleri ve çevre 

koşullarının neden olabildiği belirtilmiştir (7). 

Türkiye’de bağırsak parazitlerinin dağılımı ile 

ilgili çalışmalarda; Kaya ve ark. (8) Isparta il 

merkezinde 6 sağlık ocağı bölgesindeki 800 

kişiden alınan örnekte 77 (%9,6) parazit tespit 

etmiştir. Bunlar; E. coli 26 (%34,2), G. intestinalis 

20 (%26,3), E. vermicularis 14 (%19,2), B. 

hominis 8 (%10,4), Iodamoeba bütschlii 4 (%5,2) 

dir. Yine Çulha ve arkadaşları (9) 142 dışkı ve 

136 selofanlı lam örneği incelemişlerdir. Dışkı 

örneklerinin 65 tanesinde (%45,77) bir veya 

birden fazla parazit saptanmıştır. Tespit edilen 

parazitlerin görülme oranlarını 63 örnekte 

(%96,92) Blastocystis hominis, 2 (%3.08) G. 

İntestinalis’dir. 

 

Kuk ve ark. da (10) Fırat Üniversitesi Fırat Tıp 

Merkezi Parazitoloji Laboratuvarı’na başvuran 

hastalardaki bağırsak parazitlerinin dağılımını 

retrospektif olarak araştırmışlardır. İncelenen 

1218 örneğin 210'unda (%17,24) parazit 

saptanmış olup en sık saptanan parazitlerin 

sırasıyla B. hominis %26,66, G. intestinalis 

%24.76 ve E. coli %20,95 olduğunu tespit 

etmişlerdir.  

 

Görgün (11) çalışmasında da, Manisa'da 

insanlarda ve hayvanlarda bulunan G. intestinalis  
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genotiplerini, moleküler epidemiyolojilerini ve 

enfeksiyon karakterlerini araştırmıştır. Celal 

Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji 

Laboratuarı'na başvuran ve G. intestinalis 

yönünden pozitif 45 hastaya ait dışkı örneği DNA 

izole edildikten sonra Nested PZR çalışmış ve 45 

izolatının 33'ü (%73,3) A genotipi, 5'i (%11,1) B 

genotipi ve 7'si (15,5) A+B karışık genotip 

bulmuştur. Hastaların çoğunda 43/45 (%95,5) 

Giardia enfeksiyonu ile ilişkili bir ya da birden 

fazla semptoma rastlanırken sadece 2 hastada 

herhangi bir semptom bildirilmemiştir. Çalışmada 

rutin mikroskobik incelemeler ile pozitif bulunan 

tüm örnekler gerçek zamanlı PZR ile de pozitif 

bulunmuş olup işlemin %100 duyarlılık ve 

özgünlüğe sahip olduğu görülmüştür.  

 

Çalışmada dışkıyla atılan kistlerin çeşitli boyama 

yöntemleriyle boyanması sağlanarak örneklerde 

pozitiflik belirlenmiştir.  Mikroskobik bakı ile 

pozitif olarak belirlenen örneklerden DNA elde 

edilememiştir. Bunun nedeni ise formolle tespit 

edilmiş dışkı örneklerinden kaliteli bir DNA elde 

edilememesinden veya parazit kültürünün 

yapılmamasından kaynaklanmış olabilir. 
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