
HIV ile infekte bireylerde fırsatçı protozoonlar
kronik ishale sebep olan önemli etkenlerdir. Kronik
ishal bu hastalarda önemli bir morbidite ve mortalite
nedenidir ve AIDS’e eşlik eden kronik ishalin erken
tanınması, uygun tedavisi, komplikasyonların önlen-
mesi ve sağlıklı yaşam süresinin arttırılması açısın-
dan önem taşımaktadır.

Isospora belli özellikle immünyetmezliği olan
hastalarda ishal yapan, Apicomplexa şubesine ait bir
bağırsak protozoonudur[1]. AIDS ve diğer immünyet-

mezlik durumları olan olgularda uzun süreli, ciddi de-
hidratasyon ve düşkünlük ile seyreden ishal tablosuy-
la kendini gösterir. Gelişmiş ülkelerde bu hastaların
trimetoprim-sülfametoksazol (TMP-SMZ) profilaksisi
kullanması ile insidansı giderek azalan izosporiyoz,
geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde AIDS hasta-
larında akılda tutulması gereken bir ishal nedeni ola-
rak önemini sürdürmektedir[2].

Aşağıda kliniğimize ishal nedeniyle yatırılan bir
HIV infekte hasta sunulmuştur. Olgu I. belli infeksi-
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ÖZET

‹nsan immünyetmezlik virüsü (HIV) ile infekte bireylerde kronik ishal önemli bir morbidite ve mortalite
nedenidir. Kazan›lm›fl immünyetmezlik sendromu (AIDS)’na efllik eden kronik ishalin erken tan›nmas› ve
uygun tedavisi, komplikasyonlar›n›n önlenmesi ve sa¤l›kl› yaflam süresinin artt›r›lmas› aç›s›ndan önem tafl›mak-
tad›r. Klini¤imizde Isospora belli’ye ba¤l› ishal tan›s› alm›fl 29 yafl›nda, HIV ile infekte bir olgu nedeniyle
izosporiyoz gözden geçirilmifltir. ‹zosporiyoz tropikal ve subtropikal ülkelerde kilo kayb›, akut ya da kronik
sulu ishal ile baflvuran HIV ile infekte bireylerde olas› tan›lar içinde düflünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: AIDS, Isospora belli, ‹shal

SUMMARY
A View of Isosporiosis with an Immunocompromised Patient

Because chronic diarrhea in patients infected with human immunodeficiency virus (HIV) results in a signi-
ficant morbidity and mortality, the early detection and proper treatment of patients with AIDS and concomi-
tant diarrhea is very important in preventing complications and prolonging a healthy life. Diarrhea due to
Isospora belli is reviewed by evaluating a 29 year-old HIV infected patient diagnosed in our clinic. Isosporiasis
should be suspected in HIV infected patients from tropical and subtropical countries with either acute or
chronic watery diarrhea and weight loss. 
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yonuna bağlı ishal tanısı almış ve bu olgu nedeniyle
izosporiyoz gözden geçirilmiştir. 

OLGU SUNUMU

Yirmidokuz yaşında kadın hasta yaklaşık bir yıldır
halsizlik, çabuk yorulma ve üç-dört gün ara ile olan
ve beş-altı gün süren sarı renkli, sulu, kansız, genel-
likle mukussuz (bazen mukuslu) ishal nedeniyle yatı-
rıldı. Hasta ishal dönemlerinin bazen kendiliğinden,
bazen ise ornidazol içeren ilaçlar kullandığında geç-
tiğini ifade ediyordu. Hastanın yakınmaları son 10
günde belirgin şekilde artmış, yemek yiyememe ve
saat başı dışkılama şikayeti başlamış, son bir ayda 7-
8 kg vermişti. Hastanın ara ara üşüme-titreme ya-
kınması olmakla beraber, ateşi hiç ölçülmemişti.

Sistemleri sorgulandığında bu şikayetlerine ek
olarak son altı aydır kuru öksürük ve kusma, son bir
yıldır karnında ve göğsünde belirgin olmak üzere
yaygın kaşıntısı olduğu öğrenildi. Hastaya bir ay ön-
ce bronşit tanısı konduğu ve kısa süreli siprofloksa-
sin tedavisi verildiği öyküsü alındı.

Soygeçmişinde eşinin Suudi Arabistan’da çalışma
ve heteroseksüel şüpheli cinsel ilişki öyküsü olduğu,
üç yıldır anti-HIV pozitifliğinin bilindiği ve düzensiz
antiretroviral tedavi kullandığı öğrenildi. Eşi akciğer
tüberkülozu nedeniyle yatarak tedavi görmekteydi.

Fizik muayenesinde genel durumu iyi, şuuru açık,
oryante ve koopere olan hastanın kaşektik görünü-
mü mevcuttu. Batında yaygın hassasiyeti ve striaları,
bacaklarında, kollarında, göğsünde yaygın, üzeri ku-
rutlu, kırmızı lezyonları mevcuttu. Diğer sistem bul-
guları normal olarak değerlendirildi.

Hastanın yatış laboratuvar tetkiklerinde; beyaz
küre 4100/mm3, hemoglobin 11 mg/dL, C-reaktif
protein 3.19 mg/L idi. Yapılan periferik kan yayma-
sında eozinofil oranı %12 olarak belirlendi. Eşinin
anti-HIV pozitif olması nedeniyle ELISA yöntemi ile
yapılan anti-HIV testi iki kez pozitif saptandı. CD4
sayısı 480, Western Blot doğrulama testi pozitif,
HIV RNA’sı 97.900 kopya/mL olarak belirlendi.

Dışkıda gizli kan negatif iken kültüründe üreme
olmadı. Direkt mikroskobik incelemede bol miktarda
I. belli ookistleri görüldü. Resim 1’de modifiye asit-
fast boyama ile parazitin ookistleri, Resim 2’de ise
taze dışkıda lugol boyasıyla parazitin olgunlaşmamış
ookistleri görülmektedir. Ayrıca, dışkının direkt ve
Giemsa boyalı incelemesinde lökosit ve eritrosit sap-
tanmadı. 

Viral yükünün yüksek olması ve fırsatçı parazi-
ter infeksiyonu nedeniyle hastaya üçlü antiretrovi-
ral tedavi (zidovudin, lamivudin ve nelfinavir) baş-
landı. Dışkısında I. belli görülmesi üzerine hastaya

TMP-SMZ ilk 10 gün 4 x 1 fort tablet, ardından 10
gün 2 x 1 fort tablet olacak şekilde verildi.

Antiparaziter tedavinin üçüncü günü ishali ge-
çen, dışkı mikroskopisinde parazit görülmeyen ve
genel durumu düzelen hasta ömür boyu TMP-SMZ
profilaksisiyle birlikte ilaçları düzenlenerek poliklinik
takibine alındı. Dokuz ay süreyle ayaktan izlenen ve
antiretroviral tedavisini düzenli kullanan hastanın ye-
ni bir ishal atağı gözlenmedi. Hastanın taburcu ol-
duktan üç ay sonra bakılan CD4 sayısı 590/mm3,
altı ay sonraki ise 672/mm3 olarak hesaplandı.
Hastanın takipleri devam etmektedir. 

TARTIŞMA

HIV immünsüpresyonu nedeniyle gelişen fırsatçı
infeksiyonların önlenme çabası, antiretroviral tedavi-
nin kullanılmasıyla başarıyla sonuçlanmıştır. Ancak
dünyanın her yerindeki hastalar tedavi edilememek-
tedir. I. belli özellikle Afrika, Asya, Latin Amerika
gibi gelişmekte olan ülkelerde kronik ishalin önemli
bir nedenidir[2,3]. Bu infeksiyonun prevalansı, HIV
ile infekte bireylerin bu parazit yönünden değerlen-
dirilmemesi nedeniyle öngörülenden az olarak belir-
lenmektedir. İki ayrı çalışmada, I. belli HIV ile infek-
te bireylerdeki parazitik infeksiyonların Cryptospori-
dium parvum’dan sonraki en sık ikinci nedeni ola-
rak belirlenmiştir[4,5]. Ülkemizde HIV ile infekte bi-
reylerde semptomatik ve asemptomatik I. belli insi-
dansına dair yapılmış geniş kapsamlı bir çalışma
mevcut değildir. 2002 yılında Boral ve arkadaşları-
nın kronik ishali olan 23 AIDS’li hastayı değerlendir-
diği çalışmada sadece bir hastada I. belli saptanmış-
tır[6]. Bugüne kadar ülkemizde yapılan izosporiyoz
bildirileri Tablo 1’de özetlenmiştir.

I. belli infeksiyonlarının immünkompetan ve
HIV infekte bireylerdeki gerçek oranları tahmin edi-
lememektedir. Bunun nedeni olarak ookistlerin
asemptomatik atılımı, diğer infeksiyonların tedavisi
için TMP-SMZ kullanımı, az sayıda ookistin dışkı ile
atılması ve dışkının yetersiz konsantrasyonu ve ye-
tersiz değerlendirilmesi gösterilmektedir[12]. Olgu-
muzun, eşi HIV ile infekte olduğu halde HIV yönün-
den tetkik edilmemiş ve antiretroviral tedavi ve
TMP-SMZ profilaksisi almamış olması, bu parazit in-
feksiyonu açısından yüksek risk taşımasına neden ol-
muştur. Hastanın ilk ve sonraki dışkı değerlendirme-
lerinde bol miktarda I. belli ookistinin görülmesi ta-
nıda kolaylık sağlamıştır. 

CD4 sayısının özellikle 200’ün altına düştüğü du-
rumlarda hastalığın artış gösterdiğine dair yapılmış
bir çalışma vardır[5]. Hastamızda CD4 sayısı 200’ün
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üzerinde bulunmuştur. Hastalığın normal bireylerde
de görülebildiği göz önünde bulundurulursa bu duru-
mun bu hasta için sürpriz olmadığı düşünülebilir. Vi-
ral yük yüksekliği ve parazitin görülme sıklığı arasın-
daki ilişkiye dair çalışmaya rastlanmamıştır. 

Klinik hastalık insan veya hayvan kaynaklarından
gelen ve dış ortamda olgunlaşan (sporlanmış) ookist-
lerin ağız yolu ile alınması sonrasında oluşur[13-15].
I. belli kendisini sulu ishal, karın ağrısı, kilo kaybı,
malabsorbsiyon ve periferal eozinofili ile gösteren
gastrointestinal hastalığa yol açar. Yenidoğanlarda
ve immünyetmezliği olmayan erişkinlerde de ciddi ve
kronik hastalık yapmasına rağmen normal konakta
hastalık kendini sınırlayıcı özellik gösterir[16,17]. Ol-
gumuzda da son bir yıldır kendiliğinden geçen ancak
tekrarlayıcı olan ishal atakları olmuştur. Bu durumun
hastanın immün sistemindeki dalgalanmalar ile ilişki-
li olabileceği düşünülmüş olmakla birlikte üç-dört
gün gibi kısa süreli düzelmelerin, kronik süreçli has-

talıkta hastanın ishalin şiddetinin azaldığı dönemleri
iyileşme olarak değerlendirmiş olabileceğinden de
şüphelenilmiştir.

Tanı ince bağırsak biyopsi materyalinde doku
içinde ya da dışkı örneklerinde tipik ookistlerin gö-
rülmesiyle konur[2,14,15]. Ancak Isospora mikroor-
ganizmalarının dışkı muayenesinde görülmesi güç
olabilir, çünkü tanısal ookistler en iyi konsantre dış-
kı örneklerinin modifiye asit-fast ile boyanmasıyla
görülür. Üstelik aseksüel replikasyonun predomi-
nant olduğu hastalık başlangıç ve yükseliş döne-
minde dışkıda bol miktarda görülmeyebilir. Tanı
için birden çok dışkının muayenesi, eğer mümkün-
se duodenal aspirat ve biyopsi gereklidir[15]. Şu
ana kadar ekstraintestinal izosporiyozlu iki olgu bil-
dirilmiştir[18,19]. Hastamızda izosporiyozun ekstra-
intestinal tutulumuna dair bir bulguya rastlanma-
mıştır.

İzosporiyoz, kriptosporidiyozun aksine başarıyla
tedavi edilebilir. Hastalarda TMP-SMZ, primetamin
ve sülfadiazin kombinasyonu kadar etkili bulunmuş-
tur. İmmünsüpresif bireylerde infeksiyonun tekrarını
önlemek amacıyla günde bir veya haftada üç kez fort
tablet TMP-SMZ veya sülfadoksin-primetamin ile
süpresyon tedavisi uygulanır[20]. 

İzosporiyoz tropikal ve subtropikal ülkelerde ki-
lo kaybı, akut ya da kronik sulu ishal ile başvuran
HIV infekte bireylerde düşünülmelidir. Bununla
birlikte semptomlar özgül değildir ve primer HIV
infeksiyonu gibi diğer infeksiyonlarda da görülebil-
mektedir. Ancak endemik ülkelerde CD4 sayısı dü-
şük ve parazitik infeksiyon gelişim riski yüksek
HIV infekte bireylerde eozinofili varlığında akla
gelmelidir. 
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Resim 1. Modifiye asit-fast boyama ile dışkıda gö-
rülen parazitin ookistleri.

Resim 2. I. belli’nin ookistinin lugol ile boyalı dışkı-
nın mikroskobik incelemesinde görünümü.

Tablo 1. Türkiye’den bildirilen izosporiyoz olgu-
ları

Olgu
Araştırıcılar Altta yatan hastalık/lar sayısı

• Töreci ve ark.7 Akciğer tüberkülozu 2

• Büget ve ark.8 Akciğer tüberkülozu/KLL 2

• Özbel ve ark.9 Jüvenil miyelodisplastik 1
hastalık

• Kılıç ve ark.10 Bronkoalveoler karsinom 1

• Büyükbaba- AIDS 1
Boral ve ark.11
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