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Kistik Echinococcosis’de Canlılık Tayininde Kullanılan
Çeşitli Boyama Yöntemlerinin İstatistiksel Analizi
Alparslan YILDIRIM, Anıl İÇA, Önder DÜZLÜ, Abdullah İNCİ
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Kayseri

ÖZET: Kistik echinococcosis’de canlılık tayini, in vitro ve in vivo çalışmaların yanı sıra ilaç denemelerine yönelik çalışmalarda da önem arz etmektedir. Fertil kistlerde protoskolekslerin canlılık oranlarını saptamak amacıyla Neutral red, Methylene blue, Eosin,
Papanicolao, Giemsa, Ziehl-Neelsen, Toluidine blue ve Trypan blue gibi çeşitli vital ve avital boyalar kullanılmaktadır. Bu çalışmada,
son yıllarda canlılık tayininde daha sık kullanılan Trypan blue, Eosin ve Methylene blue boyama yöntemleri ile 10 farklı fertil kistte
canlılık tayini yapılmıştır. Her bir kist için sözü geçen her bir boyama yöntemi ile 2000 protoskoleks canlılık yönünden incelenmiştir.
Elde edilen veriler One-way Anova varyans analizi testi ile istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. İncelemesi yapılan kistlerde; Trypan
blue boyama yönteminde ortalama canlı protoskoleks sayısı 1430±172,9 (1150–1709), Methylene blue boyama yönteminde
1376,4±101,1 (1169–1521) ve Eosin boyama yönteminde ise 1342±147,9 (1119–1608) olarak saptanmıştır. En yüksek canlılık oranı
%71,5 ile Trypan blue boyama yönteminde saptanmış, bunu %68,8 ile Methylene blue ve %67,1 ile Eosin boyama yöntemleri takip
etmiştir. Yöntemler arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur (p>0,05). Sonuç olarak hidatid kistlerin canlılık tayininde her üç boyama yönteminin de benzer sonuçlar verdiği görülmüştür.
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Statistical Analyses of Different Staining Methods for Viability Assessment in Cystic Echinococcosis
SUMMARY: The viability assessment in cystic echinococcosis is important for in vitro and in vivo studies and also drug experiments.
Several vital and avital stains like neutral red, methylene blue, eosin, Papanicolao, Giemsa, Ziehl-Neelsen, toluidine blue and trypan blue
have been used to assess viability of protoscolexes in fertile cysts. In this study, the viability of 10 different fertile cysts were analyzed
by trypan blue, eosin and methylene blue staining techniques which have been used frequently in recent years. A total of 2000 protoscolexes per hydatid cyst were examined by all three staining techniques. The obtained results were analyzed statistically by the one-way
ANOVA test. The mean numbers of viable protoscolexes in examined cysts according to trypan blue, methylene blue and eosin staining
techniques were 1430±172.9 (1150–1709), 1376.4±101.1 (1169–1521) and 1342±147.9 (1119–1608), respectively. The highest viability
rate was determined with the trypan blue staining technique (71.5%), followed by 68.8% with methylene blue and 67.1% with eosin. No
statistically significant differences (p>0.05) were observed among the staining techniques. As a result, it was found that all three staining
methods have similar results in viability assessment of hydatid cysts.
Key Words: Echinococcosis, sheep, protoscolex, viability

GİRİŞ
Kistik echinococcosis (CE), köpek ve diğer karnivorların ince
bağırsaklarında bulunan Echinococcus granulosus’un larvası
(kist hidatik) tarafından, insan dahil bir çok memelinin çeşitli
organ ve dokularında oluşturulan paraziter bir enfeksiyondur
(8). CE dünyada tropikal ve ılıman iklim kuşağında bulunan
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ça yaygınlık göstermekte, büyük ekonomik kayıplara ve halk
sağlığı problemlerine yol açmaktadır. Hidatid kistlerin çeşitli
arakonaklardaki fertilite oranları hastalığın epidemiyolojisinde
oldukça önem arz etmekte olup arakonak türü ve yaşı, coğrafik bölge ile parazit suşu gibi çeşitli faktörlere göre değişiklik
göstermektedir (7, 19). CE’nin epidemiyolojisi ve kistlere
karşı ilaç denemeleri üzerine birçok in vitro ve in vivo çalışma
bulunmaktadır (5, 21, 26, 28). Bu tip çalışmalarda canlılık
oranının belirlenmesi oldukça önem arz etmektedir. Bu amaçla
kullanılan Neutral red, Methylene blue, Eosin, Papanicolao,
Giemsa, Ziehl-Neelsen, Toluidine blue ve Trypan blue gibi
çeşitli vital ve/veya avital karakterli boyama yöntemlerinin
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yanı sıra scolicidal aktivite ve alev hücrelerinin (flame cell)
motilitesinin belirlenmesi gibi çeşitli teknikler de kullanılmaktadır (5, 12, 15, 20).
Bu çalışma, son zamanlarda fertil kistlerde canlılık oranını
saptamak amacıyla yaygın olarak kullanılan Trypan blue,
Eosin ve Methylene blue boyama yöntemleri ile fertil kistlerde
saptanan canlılık oranları arasındaki istatistiksel farklılıkların
araştırılması amacıyla yapılmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışmada, Kayseri merkezinde bulunan mezbahalarda,
kesim sonrası kist hidatik ile enfekte saptanan üç yaş üzeri 10
koyuna ait karaciğer örnekleri, Erciyes Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Parazitoloji AD laboratuarına getirilmiştir.
Enfekte organlardaki hidatid kistler karakterize (Normal,
Kazeifiye, Kalsifiye) edildikten sonra kistlerin içindeki sıvı
steril enjektörle çekilmiş ve steril deney tüplerine aktarılmıştır.
Makas ile açılan kistlerin germinal membranları ayrı petrilere
alınmıştır. Kist sıvıları ve germinal membranlar stero ve ışık
mikroskobu altında protoskoleks varlığı yönünden incelenerek, kistler fertil veya steril olarak ayrılmıştır. Farklı koyun
karaciğerlerinden fertil olarak belirlenen toplam 10 adet kistte
Trypan blue (10, 12), Methylene blue (5, 12) ve Eosin (12, 20)
boyama yöntemleri ile canlılık tayini yapılmıştır. Her fertil
kist için her bir boyama yöntemi ile 2000 adet protoskoleks
canlılık yönünden incelenmiştir.
Çalışmada elde edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS 13.0
yazılımında One-way Anova varyans analizi testi ile yapılmıştır.
BULGULAR
İncelenen 10 enfekte koyun karaciğerinde toplam 103 adet kist
saptanmıştır (Şekil 1). Saptanan kistlerin karakterleri Tablo
1’de gösterilmiştir.
Fertil bulunan 10 adet kistte Trypan blue boyama yöntemi ile
yapılan canlılık tayininde (Şekil 2) ortalama canlı protoskoleks
sayısı 1430±172,9 (%71,5), Methylene blue boyama yöntemi
ile (Şekil 3) 1376,4±101,1 (%68,8) ve Eosin boyama yöntemi
ile (Şekil 4) 1342±147,9 (%67,1) olarak tespit edilmiştir (Tablo 2). Kistik echinococcosis’de canlılık tayininde kullanılan
Trypan blue, Methylene blue ve Eosin boyama yöntemleri
arasındaki farklılık Tablo 2’de görüldüğü gibi istatistiksel
açıdan önemsiz bulunmuştur (p>0,05).
TARTIŞMA
Kistik echinococcosis’in insan, koyun, keçi ve sığır gibi
arakonaklardaki prevalansı, enfekte köpekler tarafından çıkarılan E. granulosus’un yumurtaları ile çevresel kontaminasyonla
ilişkilidir (8, 19). Çeşitli herbivorlarda hidatid kistlerin
prevalansı ve fertilitesi ile ilgili veriler, coğrafik bölgeye göre
köpeklerdeki enfeksiyon açısından potansiyel kaynak teşkil
eden hayvan türleri hakkında güvenilir göstergeler sağlamaktadır. Koyunlarda, dünyanın çeşitli bölgelerinde yapılan ça106

lışmalara göre hidatid kistlerin fertilite oranlarının özellikle
yaş, yerleşim yeri ve suş farklılıklarına bağlı olarak değişkenlik gösterdiği dikkati çekmektedir. Koyunlarda fertil kist oranları çeşitli çalışmalara göre Yunanistan’da %51 (14), Ürdün’de %38,1-76,3 (1, 17), İran’da %88 (16), Irak’ta %64 (22)
ve Libya’da %35-40 (19) olarak bildirilmiştir. Dueger ve
Gilman (9), koyunlarda ortalama fertil kist oranını %41,1 olarak bildirmişler ve bu oranın 6 yaş üzeri koyunlarda %47,7’ye
çıktığını kaydetmişlerdir. Parazitin yaşam döngüsünde esas
olarak 3 yaş üzeri koyunların önem arz ettiğini belirten araştırıcılar (9), kontrolde bu noktaya dikkat edilmesi gerektiğini
vurgulamışlardır.
Türkiye’de koyunlarda CE prevalansı ile ilgili çok sayıda çalışma bulunmasına karşın hidatid kistlerin fertilite ve canlılık
oranları üzerine çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir.
Güralp ve Doğru (13), en yüksek fertilite oranını %98,4 ile 5
yaşındaki koyunlarda, en düşük ise %10 ile 2 yaşındaki koyunlarda belirlediklerini, bu oranın 3 yaşındakilerde %40,9, 4
yaşındakilerde %95,6, 6 yaş ve üzeri koyunlarda ise %97,1
olduğunu kaydetmişlerdir. Şenlik (23), en yüksek fertilite
oranını %65,1 ile 4 yaşlı koyunlarda, en düşük ise %52,1 ile 2
yaşlı koyunlarda saptamış, tüm yaş gruplarında ortalama
fertilite oranını %31,2 olarak bildirmiştir. Yıldız ve Gürcan
(27), kist hidatikle enfekte koyunlarda fertilite oranını karaciğer ve akciğerdeki kistler için sırasıyla %81,5 ve %76,5 olarak
kaydetmişlerdir. Bu çalışmada ise 3 yaş üzeri koyunlarda saptanan hidatid kistlerin %30,1’i fertil bulunmuştur. Bu fertilite
oranının bazı araştırıcıların (1, 9, 19, 23) bulguları ile benzerlik gösterdiği, diğer bazılarından (16, 17, 27) ise düşük olduğu
görülmüştür.
Hidatid kistlerde fertilitenin doğru bir şekilde belirlenmesi,
son konakta enfeksiyon oluşturabilme yeteneğindeki canlı
protoskoleks sayısına bağlıdır (9, 22). Çeşitli vital ve avital
histokimyasal boyalar, hücre kültürlerinde canlılık muayenelerinde kullanılmalarının (10) yanı sıra bir çok protozoon ve
helmintlerin belirli formlarının canlılıklarını saptamak amacıyla da yaygın olarak kullanılmaktadır (4-6, 12). Trypan blue,
Methylene blue ve Eosin boyama yöntemleri de kistik
echinococcosis’in canlılık tayininde sıklıkla kullanılan avital
boyama yöntemlerindendir (5, 12, 20).
Walker ve ark., (26) koyunlarda saptadıkları kistlerde Trypan
blue boyama yöntemi ile canlılık oranını %85 olarak saptamışlardır. Benzer şekilde Himonas ve ark., (14) koyunlarda saptadıkları fertil kistlerin canlılık oranını %81,3 olarak bildirmişlerdir. Dueger ve Gilman (9), fertil kist oranını en yüksek 6
yaş üzeri koyunlarda saptamalarına karşın, tüm yaş gruplarında ortalama %73,2 olarak buldukları canlılık oranının 6 yaş
üzeri koyunlarda %68,3’e düştüğünü, en yüksek oranın %89,9
ile 3 yaş grubunda olduğunu belirtmişlerdir. Yıldız ve Gürcan
(27), koyunlarda saptadıkları hidatid kistlerden akciğerdekilerin ortalama 5.800, karaciğerdekilerin ise 12.400 canlı
protoskoleks ihtiva ettiğini kaydetmişler, eosin boyama
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Şekiller 1. Kist hidatik ile enfekte koyun karaciğeri; 2. Trypan blue boyama yöntemi ile saptanan canlı (a) ve ölü (b) protoskoleksler; 3.
Methylene blue boyama yöntemi ile saptanan canlı (a) ve ölü (b) protoskoleksler; 4. Eosin boyama yöntemi ile saptanan canlı (a) ve ölü (b)
protoskoleksler

Tablo 1. Enfekte koyun karaciğerlerinde saptanan hidatik kistlerin karakterleri
(Koyun)
n=10

Saptanan
Kist Sayısı

Karaciğer

103

Fertil kist

Steril kist

Kazeifiye kist

Kalsifiye kist

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

31

30,1

28

27,2

7

6,8

37

35,9

Tablo 2. Boyama yöntemlerine göre saptanan canlı protoskoleks sayıları ve istatistiksel analizleri
İncelenen
Protoskoleks
Sayısı/kist

Min.

Max.

Ort.

Std.Sap.

%

Trypan Blue

2000

1150

1709

1430

172,88

71,5

Methylene Blue

2000

1169

1521

1376,4

101,05

68,8

Eosin

2000

1119

1608

1342

147,87

67,1

Yöntem

Canlı Protoskoleks sayısı
F

P

0,952

0,398*

F: Varyans anazlizi, *: p>0,05

yöntemi ile canlılık oranını karaciğerdeki kistlerde %47,5,

107

Yıldırım A. ve ark.

yöntemi ile canlılık oranını karaciğerdeki kistlerde %47,5
akciğerdeki kistlerde ise %38,7 olarak bildirmişlerdir. Zanini
ve ark., (28) koyunlarda saptadıkları hidatid kistlerin Eosin
boyama yöntemi ile yaptıkları canlılık tayininde, canlılık oranını %14,9 olarak bildirmişler, ancak bu oranın kist çapının 30
mm’den büyük olduğu durumlarda %57,7’ye ulaştığını kaydetmişlerdir. Bu çalışmada Zanini ve ark., (28)’nın bulguları
dikkate alınarak kist çapı 30 mm’den büyük olan fertil kistler
araştırmaya dahil edilmiştir. Fertil kistlerde canlılık oranı en
yüksek %71,5 ile Trypan blue boyama yönteminde saptanmış,
bunu %68,8 ile Methylene blue ve %67,1 ile Eosin boyama
yöntemlerinin takip ettiği görülmüştür. Ancak yöntemler arasında istatistiksel bir farklılık saptanmamıştır. Ortaya çıkan bu
canlılık oranlarının bazı araştırıcıların (9, 14, 26-28) bulguları
ile paralellik gösterdiği dikkati çekmiştir.
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