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ÖZET

Dört ayd›r devam eden sulu, kans›z, mukussuz ishal yak›nmas›yla baflvuran ve son 8 y›ld›r Çad ve Zaire’de
yaflayan Kamerun’lu 56 yafl›ndaki HIV pozitif ve kronik böbrek yetersizli¤i bulunan erkek hastada yat›fl›n›n 3.
haftas›nda ardarda iki gün yap›lan d›flk› incelemesinde Isospora belli'nin olgunlaflmam›fl ookistleri görülmüfltür.
Bir ay TMP/SMX tedavisi planlanan hastan›n ishali, tedavinin ikinci günü düzelmifltir. Bugüne kadar ülkemizden
alt› izosporiyaz olgusu bildirilmifl olup, bu olgu Afrika’dan gezi amaçl› ülkemizi ziyaret eden ve yak›nmalar›n›n
artmas› üzerine klini¤imize baflvuran bir olgudur. Turizm hareketlerinin artt›¤› günümüzde ishal nedeniyle kli-
niklerimize baflvuracak HIV infekte kiflilerde izosporiyaz olgular›na dikkat çekmek istedik.

Anahtar Kelimeler : Isospora belli, Kronik ishal, AIDS

SUMMARY

A Case of Chronic Diarrhea Due to Isospora belli

We present a case of 56 years old male patient with HIV infection and chronic renal failure from Came-
roon. He had been having diarrhea without blood or mucus for four months. The patient who has been in
Chad and Zaire for eight years was hospitalized to the Infectious Diseases Division of Medical Faculty of Cer-
rahpafla on October 1997. On the examination of his feces on two subsequent days in the third week of his
admittance to the service, immature oocytes of Isospora were detected. The diarrhea of the patient was cu-
red on the second day of TMP/SMX therapy which was planned for one month. From our country 6 cases
of isosporiasis have been reported until today. The case that we present was a traveller from Africa who ca-
me to visit our country. He had come to our clinic because of his increasing complaints. We have wanted
to draw attention to the isosporiasis cases in HIV infected patients with diarrhea in a season of increased to-
uristic activity.
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Isospora belli, insanda ishale neden olan, Api-
complexa şubesinde yer alan bir protozoon olup ilk
kez 1860 yılında Virchow tarafından tanımlanmış,
isimlendirmesi ise 1923 yılında yapılmıştır[1]. I. belli
sadece insanlarda infeksiyon oluşturabilmektedir.
Parazitin yaşam siklusunun hem aseksüel, hem de
seksüel fazları insan ince bağırsak epitelinde gerçek-
leşir. İmmatür, sporsuz, noninfektif ookistler dışkı ile
atılır. Birkaç gün içinde, bu ookistler sporlanarak in-
fektif hale gelir. Bulaşmanın olgunlaşmış ookistlerle
kontamine olmuş su ve gıdaların oral yolla alımı ile
olduğu bildirilmektedir[1,2]. Ookistler dış ortama ol-
dukça dayanıklı olup serin ve nemli ortamlarda ay-
larca canlı kalabilirler[1].

I. belli infeksiyonu tropikal ve subtropikal iklim-
lerde daha sık görülmekte olup Güney Amerika, Af-
rika ve Güneydoğu Asya’nın bazı bölümlerinde en-
demiktir. HIV infeksiyonunun da endemik olduğu bu
bölgelerde HIV infeksiyonu olanlarda sıklığı %8-20
arasında değişmekte olup, bu oran ABD’deki HIV
infeksiyonlu kişilerde %1-3 olarak bildirilmektedir[3].
Bu endemi bölgelerine seyahat amacıyla giden sağ-
lıklı kişilerde de “turist diyaresi”ne yol açtığı bilin-
mektedir[4]. Ülkemizde inceleyebildiğimiz kadarıyla
bugüne kadar bildirilmiş altı izosporiyaz olgusu bu-
lunmaktadır[5-8].

İzosporiyazın klinik tablosunun belirleyicisi konak
immün sistemindeki yetersizliğin derecesidir. İmmün
yetersizliği olmayan bireylerde izosporiyaz; halsizlik,
iştahsızlık, abdominal kramplar, kan ve lökosit içer-
meyen sulu ishal, kilo kaybı ve bazen de ateşin eşlik
ettiği özgül olmayan sınırlı bir tablo oluşturmakta,
AIDS veya değişik nedenlere bağlı olarak immün ye-
tersizliği bulunan konaklarda ise uzamış, şiddetli, in-
termitan ishale neden olabildiği gibi, yağ emilimini
bozarak malabsorbsiyona da yol açabilmekte-
dir[2,9,10]. AIDS’li hastalarda infeksiyonun kesin sık-
lığı bilinmemekle birlikte, organizmanın rutin aran-
maması ya da Pneumocystis carinii pnömonisi
profilaksisi gibi nedenlerle trimetoprim-sulfametok-
sazol (TMP-SMX)’ün bu grup hastalarda sık kullanı-
mı nedeniyle maskelenebildiği düşünülmektedir[3].

İzosporiyaz dışkıda parazitin ookistlerinin görül-
mesi ile tanınır. İnfeksiyonun ilk günlerinde dışkıda
ookistler bulunmayıp, sonraları da sayıları genellikle
azdır. Ookistler basit direkt inceleme (yaş preparat)
veya daha kolaylıkla çinko sülfatla yüzdürme yönte-
mi ile bulunabilir. Ayrıca preparatlar aside dirençli
boyama yöntemi kullanılıyorsa ışık mikroskobunda,
auramin-rodamin ile boyama yöntemi kullanılıyorsa
floresan mikroskobunda incelenebilir. Ancak, aura-

min-rodamin boyası ile ookistler saptansa bile, doğ-
rulama amacıyla yaş preparat ve aside dirençli boya-
ma (EZN) da yapılmalıdır. Polivinil alkol (PVA) kulla-
nılarak tesbit edilmiş dışkı örneklerinde ookistlerin
saptanması, ookist cidarı soluk ve transparan oldu-
ğundan, çok zordur. Dışkıda organizmanın az sayıda
olması nedeniyle saptanamadığı durumlarda ise, bi-
yopsi ile tanı koymak mümkün olabilir[1]. Vücuttan
çıkan ookistler genellikle uzun yumurta şeklinde, ba-
zen bir ucu biraz daha ince, 20-33/10-19 µm bü-
yüklüğündedir. Ookistin düz, ince ve renksiz olan çe-
peri iki tabakalıdır[2]. I. belli infeksiyonunun tanısını
koymak için yapılması gereken optimal dışkı incele-
mesi sayısı bilinmemekle birlikte, parazit dışkıyla
aralıklı ve düşük sayıda atıldığından tekrarlanan dış-
kı muayeneleri tanıyı kolaylaştırmaktadır[2,3]. Diğer
patojen protozoonlardan farklı olarak izosporiyaz ol-
gularında eozinofili ve dışkıda Charcot-Leyden kris-
talleri de bildirilmiştir[2].

İzosporiyaz tedavisine klinik ve parazitolojik yanıt
immün yetersizliği olan ve olmayan olgularda çabuk
alınır. Tedavide seçkin ilaç TMP-SMX’dir[2,9,10]. An-
cak tedavinin sonlandırılmasını takiben 6-8 hafta
içinde yineleme olasılığı yaklaşık %50’dir. Böyle bir
durumda önerilen tedavi ya düşük doz TMP-SMX ile
ömür boyu baskılama tedavisi ya da haftalık sulfa-
doksin-primetamin tedavisidir[2,9]. 

Turizm hareketlerinin arttığı ve HIV infeksiyonu-
nun epidemik hale geldiği günümüzde gezi amacıyla
ülkemize gelen, HIV infeksiyonu bulunan hasta 4
aydır varolan ishal yakınmalarının artması üzerine
kliniğimize başvurmuştur. Etken olarak I. belli sapta-
nan bu olguyu, konuya dikkat çekmek amacıyla bil-
dirmeyi uygun gördük.

OLGU

Elli iki yaşında erkek hasta, 4 aydır günde 8-10
kez olan sulu, kansız, pis kokulu ishal ve halsizlik ya-
kınmasıyla 21.10.1997 tarihinde kliniğimize başvur-
muştur. Kendisi Kamerun vatandaşı olan hasta, 6 yıl
Çad Cumhuriyeti’nde bulunmuş ve Haziran
1997’den beri de Kinşasa (Zaire)’da yaşamakta idi.
İki yıldır bilinen gut hastalığı ve kompanse böbrek
yetersizliği (GFR: 40 mL/dak) mevcuttu. Dört ay ön-
ce başlayan ishale bağlı olarak yaklaşık 20 kg zayıf-
laması olan hasta yapılan fizik muayenesinde aste-
nik, dehidrate ve hipotansif (TA: 70/50 mmHg) ola-
rak bulundu. Ateşi, organomegalisi ve lenfadenome-
galisi yoktu. Laboratuvar incelemelerinde ESH: 55
mm/saat, Hct: %26, lökosit sayısı: 4500/mm3 (pe-
riferik formül: çomak %8, PNL %38, bazofil %3,
eozinofil %10, monosit %12, lenfosit %29), üre:
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128 mg/dL, kreatinin: 2 mg/dL, Na: 136 mEq/L,
K: 2.6 mEq/L, Ca: 7.3 mg/dL, ürik asit: 13.9
mg/dL, AST: 38 U/L, T. protein: 6.8 g/L (protein
elektroforezinde poliklonal gammopati), albumin:
1.8 g/L, globulin: 4.29 g/L, LDH: 581 U/L, kali-
tatif CRP (++++), protrombin aktivitesi: %41 olarak
bulundu. Serolojik incelemelerinde anti HIV-1/2 po-
zitif ve Western blot testi ile HIV-1 pozitif bulunma-
sı üzerine HIV infeksiyonu tanısı koyuldu. Hastanın
lenfositlerinin dağılımında CD4: %8, CD8: %86,
CD45: %97 ve CD4 sayısı 211/mm3 idi. Yapılan dış-
kı tetkikinde yağ asitleri, çizgili kas lifleri ve bitki lif-
leri görüldü; ancak, protozoon, protozoon kisti, hel-
mint ve helmint yumurtasına rastlanmadı. Salmo-
nella, Shigella, Aeromonas yönünden yapılan dışkı
kültüründe patojen bakteri üremedi. Yapılan rekto-
sigmoidoskopisi ve ince bağırsak pasaj grafisi nor-
mal olarak bulunan hastanın karın ultrasonografisin-
de renal parankimal hastalık ve bağırsak ansları ara-
sında serbest sıvı, gastroskopide ise eritematöz du-
odenit saptandı. Endoskopi sırasında alınan biyopsi
incelemesinde midede Helicobacter pylori benzeri
bakteriler görüldü. Duodenumda özel boyalar ve
hematoksilen eozin ile Isospora görülmedi. Midede-
ki lenfoid infiltrasyon edinsel MALT gelişimi ve bun-
dan gelişen erken lenfoma veya bir immün bozuklu-
ğa bağlı bir reaksiyon olarak değerlendirildi. Kronik
ishal tanısı ile servise alınan ve dehidratasyon sapta-
nan hastaya sıvı ve elektrolit replasmanına başlandı. 

Yatışının 3. haftasında ardarda 2 gün dışkı ör-
neklerinin fizyolojik tuzlu sudaki ve lugol çözeltisin-
deki süspansiyonlarından hazırlanan lam-lamel arası
preparasyonlarında I. belli’nin bir ya da iki sporont
içeren olgunlaşmamış ookistleri görüldü (Resim 1).
Eş zamanlı periferik formülde %30 eozinofil
(1400/mm3), IgE düzeyi 101 KU (N: 14-55) olarak
saptandı. Bu klinik ve laboratuvar bulgularla hastaya
HIV infeksiyonu zemininde I. belli’nin etken olduğu
kronik ishal tanısı konularak TMP/SMX (4 x
160/800 mg/gün; 10 gün ve idame olarak 2
kez/gün; 3 hafta) tedavisine başlandı. Tedavinin 2.
günü ishali gerileyen ve genel durumu düzelen has-
ta, tedavisine ayaktan devam etmek üzere kendi is-
teği ile taburcu edildi. Tedavi sonrası 11. ayda kont-
role gelen hastanın ishalinin tekrarlamadığı ve genel
durumunun iyi olduğu görüldü.

TARTIŞMA

I. belli’nin insandan insana bulaşma şekli henüz
kesin kanıtlanmamasına karşın, insan dışkısı ile bula-
şık su ve gıda yolu ile bulaşma olduğu kabul edilmek-
tedir[1,2,9]. Hastamız HIV infeksiyonunun endemik

olduğu bölgeden gelmişti ve muhtemelen parazitle
bu ortamda infekte olmuştu. Kaynağında belirtildiği
üzere[6], 1953 yılında Kuntz ve arkadaşları Türki-
ye’de 349 acemi erden aldıkları dışkı örneklerinin
birinde I. belli ookistleri saptadıklarını bildirmişler-
dir. Fakat ilgili yayın daha sonra araştırmacılar tara-
fından olumsuz olarak eleştirilip sorgulanmıştır[6].
1976 yılında Töreci ve Büget tarafından İstanbul’lu
iki çocuğun dışkılarında I. belli ookistlerinin saptan-
dığı bildirilmiştir[5].

Genellikle görülen klinik belirtiler ishal, iştahsız-
lık, bulantı, kusma, karın ağrısıdır. Ateş, başağrısı,
halsizlik, titreme bu belirtilere eklenebilir. Bazen dış-
kı köpüklü, yağlı olabilir, dışkılama sayısı günde 20
defayı bulabilir ve hastalık ileri devrede kilo kaybına
neden olabilir[2,5,9]. İzosporiyazın immün yetersizlik-
li hastalarda malabsorbsiyona ve ölüme sebep olabil-
diği de bildirilmiştir[5,9]. Bizim olgumuzdaki en belir-
gin bulgular ise 4 aydır devam eden, günde 8-10 kez
olan sulu, kansız, pis kokulu ishal, 20 kiloya varan
kilo kaybı ve dehidratasyondu. Klinik olarak malab-
sorbsiyon düşünülmesine karşın ince bağırsak grafi-
leri ve biyopsileri ile malabsorbsiyon gösterilemedi.

Türkiye’de, ilk irdelenen olgular 1976 yılında
Töreci ve Büget tarafından 7 ve 12 yaşlarında akci-
ğer tüberkülozlu iki çocuktur. Bu iki I. belli olgusu da
periyodik aralarla şiddetlenen kronik ishal nedeniyle
değerlendirilmiş ve her ikisinde de antitüberküloz te-
davisi sırasında I. belli saptanmıştır[5]. Büget ve ar-
kadaşları, 1979 yılında biri akciğer tüberkülozlu 5
yaşında bir kız çocuğu, diğeri kronik lenfositik löse-
mili 75 yaşında bir bayan hasta olmak üzere iki izos-
poriyaz olgusu daha bildirmişlerdir[6]. Ardından,
1991 yılında İzmir’de miyelodisplastik sendrom tanı-
sıyla immünsüpresif tedavi gören 18 yaşında bir er-
kek hastada ve 1993 yılında Kayseri’de bronkoalve-
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Resim 1. Yaş preparatlarda I. belli’nin olgunlaşmamış
ookistleri (X400)
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olar kanserli terminal evrede 57 yaşında bir kadın
hastada I. belli ookistleri saptanmıştır[7,8]. Saptaya-
bildiğimiz kadarıyla, Türkiye’den altı I. belli olgusu
bildirilmiş olup, sunulan bu olgu Türkiye’de görülen
yedinci izosporiyaz olgusudur. Daha önce bildirilen
olgular, değişik nedenlere bağlı immün yetmezliği
olan hastalar olup, bizim olgumuzdaki immünsüp-
resyonun nedeni ise AIDS’tir. 

İzosporiyaz tanısı dışkıda veya duodenum tuba-
jında ookistlerin görülmesiyle koyulur[9]. Ancak ge-
nellikle, parazitolojik incelemenin yapıldığı hastalığın
ilk günlerinde, ookistlerin dışkı ile atılmalarının nadir
olması ve pekçok olguda dışkıda çok az sayıda oo-
kistin bulunması teşhiste parazitin gözden kaçması-
na sebep olabilir. Araştırmacılar ookistlerin görüle-
bilmesi için, fazla miktarda dışkı alınarak konsantre
edilmesi gerektiğini bildirmişlerdir[2,5,9]. Bizim olgu-
muzda da günlük dışkı tetkikleri yapılmış olmasına
karşın, parazit hastanın yatışının 3. haftasında dışkı-
da saptanmıştır.

İzosporiyazın tedavi edilmeden spontan olarak
da iyileştiği bildirilmektedir[5]. Ancak bazı inatçı ve
ağır seyreden vakalarda TMP-SMX, pirimetamin,
roksitromisin, diklazuril gibi ilaçlar değişik doz ve sü-
relerde, bazen çeşitli kombinasyonlar halinde öneril-
mektedir[2]. Bu olgu TMP-SMX ile başarılı bir şekil-
de tedavi edilmiş ve takibin 11. ayında yineleme
saptanmamıştır.

I. belli sık rastlanmayan bir coccidial intestinal
patojendir ve AIDS vakalarındaki artışla birlikte sap-
tanma sıklığı artmıştır. İzosporiyaz nadiren Afrika’ya
yolculuk yapan sağlıklı turistlerde, Afrika, tropikal
Güney Amerika ve Haiti’den göç eden sağlıklı birey-
lerde görülse bile, ağır bir I. belli ishali bize AIDS ve-
ya bir immün yetersizliği düşündürmelidir[4,9]. Isos-
pora sağlıklı bireylerde sınırlı, nisbeten hafif seyirli
bir ishale yol açarken, immün sistemi baskılanmış
konaklarda ağır, uzun süreli, sulu bir ishale yol aç-
maktadır. Dünyada ve ülkemizde her geçen gün git-
tikçe artan sayıda karşılaştığımız HIV ile infekte has-
talarda ishal ve özellikle uzamış ishal olguları karşı-
sında izosporiyaz ile birlikte giyardiyaz, kriptospori-
diyaz, siklosporiyaz ve mikrosporidiyaz düşünülüp,
bu amaçla gerekli incelemeler yapılmalıdır. 
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