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ÖZET

Ülseratif kolit olgular›nda paraziter infeksiyonlar görülebilmektedir. Strongyloides stercoralis, insanda in-
ce barsaklara yerleflen f›rsatç› bir nematodtur. Dört y›ld›r ülseratif kolit tan›s› konularak tedaviye al›nan has-
tada yap›lan d›flk› incelemesinde Entamoeba histolytica trofozoitlerinin görülmesi üzerine metronidazol ve di-
loksanid furoat verilerek taburcu edildi. Hastada dört ay sonra ülseratif kolit nüksü saptand›. D›flk› inceleme-
sinde E. histolytica kist ve trofozoitleri görüldü. Alternatif olarak seknidazol, tetrasiklin baflland›. Hastan›n te-
davi s›ras›ndaki kontrolünde gaytada E. histolytica kistleri ile birlikte S. stercoralis rabditiform larvas›na rast-
lanmas› üzerine 3 gün süreyle albendazol verildi. ‹ki ay sonra yap›lan d›flk› incelemesinde parazit görülmedi.
Literatürde ülseratif kolit olgular›nda amebiosis ve strongyloidosisin birlikte infeksiyonuna rastlanmam›flt›r.
Dirençli ülseratif kolit olgular›nda tekrarlanan d›flk› incelemesi, ay›r›c› tan› ve tedavi aç›s›ndan önemlidir. 
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SUMMARY
A Patient with the Diagnosis of Ulcerative Colitis Presenting with 
Entamoeba histolytica and Strongyloides stercoralis Infection

Parasitic infections may be seen in ulcerative colitis patients. Strongyloides stercoralis is a nematode
which causes opportunistic infection involving the small bowel. The stool of a patient diagnosed and treated
as ulcerative colitis for the last four years was examined and trophozoite forms of E. histolytica were deter-
mined. Metronidazole and diloxanide furoate were prescribed and four months after he had been discharged
from the hospital, ulcerative colitis relapsed. Stool examination was repeated and E. histolytica cyst and trop-
hozoite forms were seen. This time secnidazole and tetracycline were given. During this therapy, cyst forms
of E. histolytica and rabditiform larvae of S. stercoralis were seen in control fecal examination. Albendazole
was added to the treatment for three days. In the microscopic examination of the stool which was repeat-
ed two months later, no parasite forms were detected. In literature, there were no articles reporting ulce-
rative colitis associated with amebiosis and strongyloidosis. These results suggest that parasitologic exami-
nation of stool is very important for the diagnosis and treatment of ulcerative colitis cases resistant to ther-
apy.
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# Bu çalışma 8. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi’nde sunulmuştur (6-10 Ekim 1997, Antalya).



Strongyloides stercoralis, parazit şekli insanın
ince barsaklarında, serbest şekli gübre ve toprakta
yaşayan, özellikle immün yetmezlikli hastalarda daha
sık görülen bir nematodtur. Evriminin tümünü insan
vücudunda geçirebilir ve AIDS‘li hastalarda sık rast-
lanmaktadır. Ayrıca immün sistemi baskılanmış has-
taların ölümlerinden de sorumlu olabilmektedir.
Strongyloidosisin normal popülasyonda ve immün
sistemi baskılanmış hastalarda görülme sıklığını orta-
ya koymak amacı ile yapılan çalışmalarda bazı böl-
gelerde %80 gibi yüksek düzeylere ulaşabildiği sap-
tanmıştır[1]. İnsan barsağında çoğunlukla duodenum
ve jejenum üst kısımlarında yerleşir. Bu nematodun
doğada serbest ve paraziter formları vardır. Parazitli
kişiler dışkıları ile rabtidoid larva çıkarırlar. Larva dış
koşulların uygunluğuna göre kısa ya da uzun bir ev-
rim geçirerek infektif (flariform) strongiloid larva ha-
line gelir ve deriyi delerek vücuda girer. Bazen bu
larvalar barsağı terketmeden barsak mukozasına gi-
rerek gömlek değiştirir ve erişkin hale geçer. Buna
otoinfeksiyon denir[2]. 

Entamoeba histolytica, insanda hiçbir semptom
vermeyen taşıyıcılıktan, şiddetli seyreden akut amip-
li dizanteriye kadar farklı klinik tablolara, bazen de
organ ve dokularda apselere neden olmaktadır.
Dünya nüfusunun 1/5’i E. histolytica ile infektedir.
Ancak hastalık belirtilerinin çok daha seyrek görül-
mesi nedeniyle patojen ve nonpatojen alt grupları-
nın bulunabileceği öne sürülmüş, zimodem adı veri-
len izoenzimlerin farklılığı belirlenerek bu hipotez
kanıtlanmıştır[3].

Ülseratif kolitli hastalarda barsak mukoza yapısı
bozulduğundan, çeşitli paraziter infeksiyonların yer-
leşimine uygun bir hale gelmektedir. Ayrıca immün-
süpresif ilaçların kullanımı fırsatçı parazitler için ze-
min oluşturmaktadır. Bu olgu sunumunda ülseratif
kolitli bir hastada aynı anda tanımlanan iki ayrı pa-
raziter infeksiyon değerlendirilmektedir.

OLGU SUNUMU

Dört yıl önce radyolojik, endoskopik ve histopa-
tolojik kriterlere göre ülseratif kolit tanısı konulan
hastada ilk başvurduğunda yapılan endoskopide mu-
koza granüle, ödemli, hiperemik, frajildi, yer yer
pseudopolipler içermekteydi ve pankolit şeklinde tu-
tulum vardı. Tedavilere yanıt alınamaması, uzun sü-
redir günde 12-15 kez olan kanlı-mukuslu diyare ve
ileri derecede anemi sonrası hastanemize getirilen
54 yaşında erkek hasta kliniğe yatırıldı. Özgeçmişin-
de, hasta iki kez üst gastrointestinal sistem kanama-
sı ve hemoroid ön tanısı ile operasyon tanımlamak-
taydı. Hastanın dışkı incelemesinde E. histolytica
trofozoitleri saptanarak tedaviye alındı (Resim 1).

Tedavide, hastaya oral olarak metronidazol (3 x
750 mg) ve diloksanid furoat (3 x 500 mg) on gün
süreyle verildi. Takibinde günlük dışkılama sayısı be-
şe düştü. Gizli kan negatif olmasına rağmen, mikros-
kobik incelemede E. histolytica kistlerine rastlan-
maktaydı. Yapılan kontrol rektoskopisinde mukoza-
da granüle görünüm dışında patolojik bulgu saptan-
madı ve ülseratif kolitin remisyonda olduğu belirle-
nerek önerilerle taburcu edildi. 

Hasta 4 ay sonra günde 12-16 kez olan kanlı,
mukuslu diyare ve kilo kaybı şikayetleriyle tekrar
başvurdu. Geldiğinde tansiyon arteriyel 110/70
mmHg, nabız 90/dk, ateş 37°C olarak belirlendi.
Genel durum iyi, bilinç açık, koopereydi, cilt soluk,
sırtta ve kollarda skabiesle uyumlu döküntü ve kaşı-
ma izleri mevcuttu. Konjuktiva soluk ve kalbin tüm
odaklarında dinlemekle 1/6 sistolik üfürüm alınmak-
taydı. Barsak sesleri hiperaktif olarak değerlendirildi. 

Laboratuvar parametreleri; hemoglobin 7.7
gr/dL, lökosit 7000/mm3, trombosit 442.000/
mm3, ortalama eritrosit volümü 76, sedimentasyon
36 mm/saat saptandı. Periferik yayma; nötrofil
%68, lenfosit %19, monosit %6, eozinofil %8 bu-
lundu. Biyokimya; BUN 12 mg/dL, glukoz 94
mg/dL, sodyum 137 mEq/L, potasyum 4.6
mEq/L, klor 106 mEq/L, kalsiyum 8,5 mg/dL, fos-
for 4,5 mg/dL, SGOT 9 U, SGPT 6 U, alkalen fos-
fataz 116 U bulundu. Gaitada gizli kan pozitif idi.
Tekrarlanan tetkiklerde gaita makroskobik olarak
mukuslu ve kanlıydı. Direkt nativ yöntemle yapılan
mikroskobik incelemede, bol eritrosit, bol lökosit ve
her mikroskop alanında 2-3 adet olmak üzere içle-
rinde sindirilen eritrositler bulunan, hareketli E. his-
tolytica trofozoitleri ve prekistleri görüldü. Büyük-
lükleri histolytica formu ile uyumluydu. Rektoskopi-
de; hazırlıksız olarak 15 cm’ye kadar geçildi, muko-
za yaygın granüle, frajil, yer yer pseudopolipler içer-
mekteydi. Rektoskobik biyopside; nekrotik eksuda
ile kaplı, rejeneratif epitelle örtülü barsak mukozası-
na ait doku örneklerinde, lamina propriada yoğun
mikst tipte iltihabi hücre infiltrasyonuna bağlı bezle-
rin azaldığı izlenmekteydi.

Hasta ülseratif kolit + amebiosis tanısı ile tekrar
tedaviye alındı. Sulfasalazin (4 x 1 g) ile birlikte 10
gün süreyle ornidazol (2 x 250 mg) ve diloksanid fu-
roat (3 x 500 mg) verildi. Ancak bu tedaviye yanıt
alınamadı. Alternatif olarak seknidazol (tek doz 2 g)
+ tetrasiklin (4 x 250 mg) başlandı. Tetrasikline 10
gün süreyle devam edildi. Bu kürün ikinci günü ya-
pılan nativ gaita incelemesinde az sayıda E. histoly-
tica kistleri görüldü. Aynı incelemede mikroskop
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alanlarından birisinde hareketli bir nematod larvası-
na rastlandı. Larvanın x 40 büyütmede yapılan ince-
lemesinde bukkal kavite ve genital primordium yapı-
sından S. stercoralis’in rabditiform larvası olduğu
belirlendi (Resim 2 ve 3). Bu nedenle tedaviye 3 gün
süreyle albendazol (1 x 400 mg) eklendi. Tedavi ta-
mamlandıktan sonra hastaya rektosigmoidoskopi
yapıldı. Hazırlıksız olarak 15 cm’ye kadar geçildi.
Mukoza yaygın granüle, frajil, yer yer pseudopolip-
ler içermekteydi. Bulgular ülseratif kolit ile uyumluy-
du, alınan materyalde E. histolytica’ya rastlanmadı.
Baermann yöntemi ile[4] üç kez tekrarlanan gaita in-
celemesinde S. stercoralis larvası görülmedi. Ayrıca
nativ incelemede amip kist ve trofozoitlerine rastlan-
madı. Hasta durumunun stabil seyretmesi üzerine ta-
burcu edildi. 

TARTIŞMA

Ülseratif kolit olgularında amebiosis oldukça sık
görülebilmektedir. Bozulan kolon mukozasına proto-
zoonların yerleşimi kolaylaşmaktadır[5]. Ancak bu ol-
guda tedavide kullanılan ilaç kombinasyonlarına ya-
nıt alınamadı. Chan ve arkadaşları[6] yaptıkları bir
çalışmada idiyopatik ülseratif kolitli üç hastada E.

histolytica saptamışlardır. Prokopowicz[7] ise ülsera-
tif kolit olgularında amebiosis oranını %4.85 olarak
bildirmiştir. 

Yapılan çalışmalarda immün sistemi baskılanmış
hastalarda strongyloidosis olguları rapor edilmiştir.
İmmünsüpresif tedavi alan bir diyabet hastasının ka-
nında, dışkısında ve periton sıvısında S. stercoralis
larvalarına rastlanmıştır[8]. 54 yaşında bir hastaya bir
hafta süreyle 4 mg/gün kortizon verilmiş sonrasında
gelişen kilo kaybı ve diyare üzerine amebiosis veya
intestinal tüberkülosis düşünülmüştür. Dokuz ay son-
ra yapılan intestinal biyopsi ve dışkı muayenesi so-
nucu S. stercoralis, Isospora ve sitomegalovirüs
saptanmıştır. Hastaya yüksek doz albendazol ve des-
tek tedavisi uygulanmasına rağmen iyileşme sağla-
namamış ve hasta kaybedilmiştir[9]. S. stercoralis’in
yaşam siklusunda gaitadan yumurtaları değil rabditi-
form larvaları atılmaktadır. Rabditiform larvalar top-
rakta infektif form olan filariform larvaya dönüşmek-
tedirler. S. stercoralis’in kancalı kurt larvalarından
ayırımı önemlidir. Saklama solüsyonlarına alınan
gaitadaki kancalı kurt yumurtaları açılarak rabditi-
form larva dışarıya çıkmaktadır. Bu larvaların S.
stercoralis larvaları ile ayırıcı tanısı yapılmalıdır.
Kancalı kurt larvasında bukkal kavite uzun iken S.
stercoralis larvasında kısadır ve genital primordium-
lar S. stercoralis’de kancalı kurtlara göre daha bü-
yüktür. Ayrıca bizim incelememizde nativ yöntem
kullanıldığı için larvanın kancalı kurt larvası olma ola-
sılığı yoktur. S. stercoralis tedavisinde ilk seçenek al-
bendazoldür[10]. Hastamız albendazole hızla yanıt
vermiş ve strongyloidosis ile birlikte inatçı amebiosis
de tedavi edilmiştir. Bazı invaziv amebiosisli hastalar-
da metronidazol tedavisinin başarısızlığı bildirilmiş-
tir[11]. Bizim hastamızda da nitroimidazollerle amebi-
osisin eradike edilememesi bu olasılığı akla getir-
mektedir. Olgumuzda ikinci başvuru sonrasındaki
nativ dışkı incelemesinde E. histolytica trofozoitleri
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Resim 2. S. stercoralis rabditiform larvası Resim 3. S. stercoralis larvasında büyük genital primordium

Resim 1. Hastada nativ yöntemle görülen E. histolytica
trofozoiti



ile birlikte bol eritrosit ve bol lökosit de görülmüştür.
Amebiosisli hastalarda submukozadaki şişe tarzında-
ki ülserasyonlar nedeniyle lümene bol eritrosit geçişi
olmaktadır. İnflamatuvar barsak hastalıklarında dışkı-
da bol lökosit ve eritrosit görülmektedir[12]. 

Ülkemizden bildirilen diğer bir olguda, 66 yaşın-
da bir erkek hasta iki ay süren ateş, halsizlik ve diya-
re şikayetleri ile hospitalize edilmiş, %37 eozinofili
saptanmış ve diğer tetkikler sonucu evre III kronik
lösemi tanısı konmuştur. Hastanın dışkı incelenme-
sinde S. stercoralis larvaları saptanmıştır. Tiabenda-
zol verilen hastanın ateşi normale dönmüş, tedavi-
nin birinci haftasından sonra dışkıda larva görülme-
miş, eozinofili 3-4 hafta devam etmiştir[13]. Yine inf-
lamatuvar barsak hastalığı olan Crohn hastalığı ile
birlikte seyreden bir S. stercoralis olgusu da bildiril-
miştir[14].

Sonuç olarak, tedaviye dirençli ülseratif kolit has-
talarında tekrarlanan dışkı incelemesi, ayırıcı tanı ve
tedavi açısından önemlidir.
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