
Cyclospora cayetanensis, önceleri bağışıklık
yetmezliği olan hastalarda, daha sonra da sağlıklı bi-
reylerde son yıllarda artan sayılarda bildirime konu
olmaktadır. İlk kez 1979 yılında insanlarda uzamış
ishale yol açtığı bildirilmiştir. Peru’da 1994 yılında
izole edildikten sonra C. cayetanensis olarak ilk kez
isimlendirilmiştir[1].

Bu yeni patojenle tüm dünyada karşılaşılmakta-
dır, ancak ağırlıklı olarak tropikal ve subtropikal böl-
gelerde görülmektedir[2]. Kuzey, Güney ve Orta
Amerika, Asya, Afrika, Avustralya, İngiltere ve Do-
ğu Avrupa’daki insanlarda; taze böğürtlen, yeşil sa-
latalar ve Asya’da tatlı su yengeçlerinin yenmesiyle
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ÖZET
Cyclospora cayetanensis ishale yol açan bir protozoon olarak gerek ba¤›fl›kl›¤› bask›lanm›fl, gerekse ba¤›-

fl›kl›¤› tam hastalarda son y›llarda artan say›larda bildirilmektedir. Rutin mikrobiyolojik inceleme listelerinde
bulunmayan bu patojen, özel boyama yöntemleri kullan›larak saptanabilmektedir. Klinisyen ile yak›n ifl birli¤i
ve konu ile ilgili deneyimli mikrobiyologlar›n bulunmas›, normalde etkeni ortaya ç›kar›lamayan bu gibi vakalar-
da sonuca gidebilmeyi sa¤layacakt›r. Bu makalede, ‹stanbul’da ba¤›fl›kl›¤› normal olan iki hastada geliflen
Cyclospora cayetanensis infeksiyonu sunulmufl ve literatür gözden geçirilmifltir.

Anahtar Kelimeler: Cyclospora cayetanensis, Ba¤›fl›kl›k sistemi normal, ‹shal

SUMMARY
Cyclospora cayetanensis in Two Immunocompetent Patients in Istanbul

Cyclospora cayetanensis is a frequently reported microorganism which causes diarrhea in both immuno-
compromised and immunocompetent patients. Despite new information on this emerging pathogen, significant
gaps remain in our knowledge. There is a need to accurately diagnose and get information because the cocci-
dian parasites are nearly never diagnosed, even upon the clinician’s request. Two immunocompetent patients
with Cyclospora cayetanensis infections were presented and literatur was reviewed in this manuscript.
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ishal salgınlarına sebep olduğu bildirilmiştir[3-8]. Et-
ken sıklıkla kontamine yiyecek ve su kaynaklarıyla
taşınmaktadır[5,6].

C. cayetanensis gelişmiş ülkelerde başlıca turist
ishali etkenleri arasında sayılmaktadır. Bağışıklık du-
rumu normal olan hastaların, uzamış ishal veya en-
demik bölgeye seyahat öyküsü yoksa sıklıkla rutin la-
boratuvar algoritmaları içerisinde yer almaz. Ülke-
mizde farklı bölgelerden hastalık etkeni olarak çeşit-
li bildirimler yapılmıştır[9-14]. Son yıllarda özellikle
Ankara ve İstanbul gibi büyük metropollerden bildi-
rilen Cyclospora olguları olmuştur. Olgular arttıkça,
mevsimsel özellikler, coğrafi dağılım, konak faktörle-
ri ve mikroorganizmanın özellikleriyle ilgili birikimi-
miz de artacaktır. Bundan sonraki aşamada infeksi-
yöz ishallerde C. cayetanensis’in rolünün aydınlatıl-
ması için ileri çalışmaların yapılması ve dışkının di-
rekt incelemesiyle ilgili algoritmaların gözden geçiri-
lerek ulusal düzeyde, belki de yeniden oluşturulması
uygun olacaktır. 

Bu makalede dışkı örnekleri öncelikle direkt lam-
lamel arası preparasyonda incelenmiş, daha sonra
formalin-etil asetat konsantrasyon yöntemiyle çalışı-
lıp, ıslak ve yayma preparasyon hazırlanmıştır. Lam-
lar daha sonra modifiye Erlich-Ziehl-Neelson (EZN)
yöntemi ile boyanmış ve ışık mikroskobunda 10 x ve
40 x kuru objektif ve 100 x’lık immersiyon objektifi
kullanılarak incelenmiştir ve fotoğrafları çekilmiştir. 

OLGU SUNUMU

İshal yakınması olan iki hasta sunulmuştur.

Olgu 1

İstanbul’da yaşayan 42 yaşında erkek hasta,
Ağustos 2006 tarihinde bir haftadır devam eden su-
lu ishal ve 38.5°C’ye kadar yükselen ateş, iştahsızlık
yakınması ile Anadolu Sağlık Merkezi İnfeksiyon
Hastalıkları Polikliniği’ne başvurdu. Bir hafta önce
eşiyle birlikte Urfa ilimize seyahati sonrasında başla-
yan yakınmaları günde üç-dört kez sulu ishal olarak
devam etmiş. Eşinin ishali birkaç gün içinde düzel-
miş. Burada çiğ köfte ve çeşitli yeşil salatalar yemiş-
ler. Hastanın ateşi antipiretik ilaç uygulaması sonra-
sında düşmüş, ancak üç gün sonra tekrarlamış. Ti-
amfenikol kullanmış. Hastanemize başvurduğunda
fizik muayene bulguları bağırsak seslerinde artış dı-
şında normaldi. Laboratuvar testlerinde tam kan in-
celemesi normal, C-reaktif protein (CRP): 96 mg/dL
ve sedimentasyonu 18 mm/saat , anti-HIV 1/2 ne-
gatif, aspartat aminotransferaz (AST): 29 U/L, ala-
nin aminotransferaz (ALT): 59 U/L, Rose Bengal
testi negatif bulundu. Dışkı ve idrar kültürleri de ne-
gatif saptandı. 

Dışkı örneğinin boyasız direkt incelemesinde sey-
rek lökosit görüldü, eritrosit saptanmadı. Dışkının di-
rekt incelemesinde görülen şüpheli yapılar üzerine
modifiye EZN boyaması yapıldı. İki farklı zamanda
alınan dışkı örneğinde tipik aside dirençli ookistler, C.
cayetanensis ookistleri olarak tanımlandı (Resim 1).
Eşinin dışkı örneğinde parazit ve parazit yumurtası
görülmedi. Hastaya trimetoprim-sülfametoksazol
(TMP-SMZ) 160/800 mg günde iki kez başlanarak
evine gönderildi ve bir hafta sonra kontrole çağrıldı.
Tedavi sonrası kontrol muayenesinde ishal ve ateş ya-
kınmalarının hızla düzeldiği ve hastanın iyileştiği tespit
edildi. Kontrolde alınan dışkı örneğinin parazit ve pa-
razit yumurtası incelemesinin negatif olduğu görüldü. 

Olgu 2

İstanbul’da yaşayan 33 yaşında erkek hasta,
Ağustos 2006 tarihinde üç haftadan beri devam
eden sulu ishal, bulantı ve karın ağrısı yakınmasıyla
Anadolu Sağlık Merkezi Gastroenteroloji Poliklini-
ği’ne başvurdu. Ateş ile birlikte, günde bir-iki kez su-
lu dışkılama tarif ediyordu. Polikliniğimize başvurma-
dan bir hafta önce yapılan kan ve dışkı testleri nor-
mal bulunmuş. Hasta, Saccharomyces boulardii (li-
yofilize, 250 mg) kullanmış. Yakınmalarının devam
etmesi üzerine polikliniğimize başvurdu. Fizik muaye-
ne bulguları, sağ üst kadran ağrısı dışında normaldi.
Karın ultrasonografi (USG)’sinde safra kesesi taşı
şüphesi dışında anormal bulgu saptanmadı. Hasta,
bir süredir kırmızı et ve tavuk yemediğini, bol salata
ve meyve ile beslendiğini belirtti. Laboratuvar testle-
rinde belirgin bir özellik yoktu. Anti-HIV 1/2 negatif
bulundu. Dışkı kültüründe Salmonella ve Shigella
cinsi bakteri üremedi. Escherichia coli O157:H7
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Resim 1. Direkt lam-lamel arası preparasyonda, çift
duvarlı, küresel, Cyclospora ookisti (40 x objektif).



saptanmadı. İki farklı zamanda alınan dışkı örneğinin
boyasız direkt incelemesinde lökosit ve eritrosit sap-
tanmadı. Dışkının direkt incelemesinde görülen şüp-
heli yapılar üzerine modifiye EZN boyaması yapıldı.
Boyalı incelemede tipik aside dirençli ookistler, C. ca-
yetanensis ookistleri olarak tanımlandı (Resim 2).

Hastaya TMP-SMZ (160/800 mg günde iki kez)
başlanarak evine gönderildi ve bir hafta sonra kont-
role çağrıldı. Tedavi sonrası kontrol muayenesinde,
ishal ve ateş yakınmalarının hızla düzeldiği ve hasta-
nın iyileştiği tespit edildi. Kontrolde alınan dışkı ör-
neğinin parazit ve parazit yumurtası incelemesinin
negatif olduğu görüldü.

TARTIŞMA

C. cayetanensis gastrointestinal sistemde hasta-
lık oluşturan bir protozoondur. Bağırsak patojenle-
rinin son yıllarda değişen epidemiyolojisinde, diğer
Coccidia, Cryptosporidium ile birlikte önemli bir
yer tutmaktadır. Çeşitli besinler ile bulaşma bildiril-
miştir. Bunlar arasında kontamine su kaynakları ve
böğürtlen, ahududu, kıvırcık salata, fesleğen, tatlı su
yengeçleri, az pişmiş et önemli yer tutmaktadır[15].
İnsandan insana bulaşma, sporülasyonun günlerce
sürmesi nedeniyle mümkün görünmemektedir. Po-
tansiyel rezervuarı ile ilgili (insan dışında) bilgimiz sı-
nırlıdır. Yılın sıcak aylarında daha sık infeksiyona
yol açtığı bilinmektedir. Hastalık belirtileri başlıca
sulu ishal, bulantı ve karında kramp şeklinde ağrıdır;
bu belirtiler uzun sürer ve tekrarlayıcıdır. Özgül be-
lirtiler olmadıkları için de sıklıkla atlanır ve sonuç,
yanlış tanı ve tedavidir. Ülkemizde Coccidia parazit-
leri ile ilgili gerçekleştirilmiş çalışmalar bulunmakta-
dır. Ülkemizden uluslar arası yayımlanmış çalışmala-

rın çoğu olgu bildirimi şeklindedir ve bugüne kadar,
beş yayında toplam 12 olgu bildirilmiştir[9-14]. Baş-
langıçta yalnızca bağışıklık yetersizliği olan (AIDS
gibi) hastalarda bildirilmiş iken, daha sonraları nor-
mal sağlıklı bireylerde de infeksiyon görüldüğü bildi-
rilmiştir. Bunun son örneği, Sancak ve arkadaşları-
nın 2006 yılında bildirdikleri beş vakadır[11]. Türki-
ye’de olgu bildirimleri olmasına rağmen, geniş kap-
samlı çalışmalarda C. cayetanensis oranı dikkat çe-
kici oranda düşüktür. Son olarak Turgay ve arkadaş-
larının 2007 yılında yayımladıkları bağışıklığı nor-
mal 4986 hastayı içeren ishal serisinde, sadece 23
C. cayetanensis infeksiyonu yer almıştır[14]. Ülke-
mizde Şubat 2007 tarihinde İzmir’den ilk defa
Cyclospora ile birlikte Cryptosporidium spp.’nin
etken olduğu salgın bildirilmiştir. Bu salgında 22 ol-
gunun yedisi Cyclospora spp., ikisi Cryptosporidi-
um ile birlikte infektedir[16]. 

Bu yazıda bildirdiğimiz olgular, sosyo-ekonomik
düzeyi yüksek iki kişi ile ilgilidir. Olgulardan bir ta-
nesinin Urfa ilimize yolculuk öyküsü, hastalığı nere-
den edindiği ile ilgili en açıklayıcı bulgudur. Diğer ol-
guda ise kişinin vejetaryen olması ve özellikle belir-
tiler ortaya çıkmadan önce çok miktarda yeşil sala-
ta ve ahududu yemiş olması etyolojiyi açıklamak
için önemli ipuçlarını oluşturmaktadır. Bu veriler, ta-
nı konduktan ve hasta anamnezi geriye dönük ola-
rak derinleştirildikten sonra çok net olarak ortaya
çıkmıştır. Burada vurgulamak istediğimiz önemli bir
nokta, bu olgularda tanının laboratuvar incelemele-
rini genişletmekle konabilmiş olmasıdır. Hastaların
uzamış ishal ve Güneydoğu Bölgemize yolculuk gibi
iki önemli özelliği baştan dikkat çekmiş olsa da, ül-
kemizde birçok hastane/laboratuvarda ne herhangi
bir klinisyenin Coccidia’dan şüphelenmesi, ne de
çoğu laboratuvarın bu protozoonlar ile ilgili bir tanı
hizmeti sunması söz konusudur. Sağlık Bakanlığı
2001 yılından sonra tüm kamu hastanelerinde uy-
guladığı bir anket çalışmasını 2003 yılında sunmuş
ve laboratuvarların %94.1’inde Cryptosporidium
spp. tanısı için hiçbir inceleme yapılmadığı saptan-
mıştır[17]. Bu iki olgunun tanısında, hasta dışkıları-
nın “direkt” preparasyonlarının incelenmesinde
şüphelenilen ne lökosit, ne de başka bir mikroorga-
nizmaya benzeyen cisimlerin görülmesi üzerine mo-
difiye EZN boyası uygulanmış ve tipik Cyclospora
ookistleri görülmüştür. Metilen mavisi ile zıt boyan-
mış preparasyonda kırmızı ya da yer yer boya alma-
mış, değişik tonlarda mavi ya da içi boş olan ookist-
ler her alanda bulunmaları ve tipik yapıları ile he-
men tanımlanabilmiştir. 
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Resim 2. Cyclospora ookistlerinin aside dirençli bo-
yanma özelliğinin değişkenlik göstermesi. Ookistler
8-9 µm çapında (modifiye EZN yöntemi ile boyan-
mış dışkı yayması; 100 x’lık immersiyon objektifi).



Akut ya da subakut ishallerde C. cayetanensis’in
rolünün ne olduğu ve bu ishallerde nasıl bir oranda
infeksiyona yol açtığı henüz, özellikle ülkemizde bilin-
memektedir. Her ishal olan kişinin hastaneye başvur-
madığı, özellikle ülkemiz gibi laboratuvarın, özellikle
ishal etkenlerinin araştırılmasında çok başvurulmadı-
ğı ya da başvurulsa da çok başarılı olamadığı durum-
larda epidemiyolojik verilerin elde edilmesi ve sağlık-
lı sonuç alınması son derece zordur. Geniş kapsamlı
yapılmış gibi görülen çalışmalarda bile elde edilen so-
nuçların ne denli gerçeği yansıttığı, yukarıda söyledi-
ğimiz durumda son derece tartışmalıdır. İshal tanısı
için incelenmesi gereken örnek olan dışkının alınma-
sı ve taşınması da çok kolay değildir. Bunun için stan-
dart örnek kapları bile bulunmamaktadır. Ancak Bu-
laşıcı ve Salgın Hastalıklar Daire Başkanlığının 2005
yılının ilk aylarında yayımladığı yönerge ile Cryptos-
poridium, laboratuvarlar tarafından bildirimi zorunlu
hastalıklar kapsamına alınmıştır[18]. Bu sayede ülke-
mizde Coccidia cinsi protozoonlarla infeksiyonların
gerçek prevalansı ortaya çıkacaktır. 

Hiçbir bağışıklık noksanlığı bulunmayan bu vaka-
lardan edindiğimiz deneyime göre:

1. Uzamış ishal yakınması ile başvuran hastalar-
da anamnezi derinleştirerek, etkeni saptamak için
yapılan testler arasına bu patojenin aranması da da-
hil edilmelidir. 

2. Klinisyen-laboratuvar iş birliği bu bağlamda
çok önemlidir. Klinisyenin özel etkenlerden şüphe-
lendiği durumlarda laboratuvarı uyarması, laboratu-
varın da tanı olanaklarını derinleştirerek bu istemlere
hızlı ve doğru yanıt vermesi, karşılıklı çaba gösteril-
mesi ve güven yaratılması hem gastrointestinal pato-
jenlerin epidemiyolojisi hakkında bilgimizi arttıracak
hem de yanlış ve gereksiz tedavileri önleyecektir.
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