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Objective: Cryptosporidium is an enteric protozoan parasite that affects human and many animal species in worldwide. Staining 
methods or stool antigen detecting methods are using for detection of Cryptosporidium in faeces. It is known that the ELISA 
method has high sensitivity and specificity in practice. The aim of this study is to demonstrate the frequency of this parasite by 
ELISA in samples sent to our laboratory between 2010 January and 2018 September.
Methods: The study was conducted on a total of 723 patients, 431 men and 292 women, who were referred to the Parasitology 
Laboratory from various outpatient clinics due to digestive system complaints. The presence of Cryptosporidium spp. antigen was 
investigated by ELISA method.
Results: Cryptosporidium spp. was not found in any patient with Nativ-lugol method, whereas Cryptosporidium spp. antigen 
positivity was detected in 2.8% of 723 patients. In the study, 2.5% of the males and 3.1% of the females were found positive in 
terms of having the parasite, and there was no significant difference in gender between the parasite frequencies. The highest rate 
of parasite positivity (4.5%) was found in the 0-6 age group.
Conclusion: The high rate of cryptosporidiosis detected in our study is thought to be related to factors such as widespread animal 
husbandry in our region, poor hygiene rules and low socio-economic level. As a result of considering the findings of our study, 
evaluation of patients with intestinal complaints in terms of Cryptosporidium will be useful for accurate diagnosis, regardless of 
whether they have diarrhea and/or they are immunocompromised.
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Amaç: Cryptosporidium, dünya çapında insan ve birçok hayvan türünü etkileyen enterik bir protozoan parazittir. Dışkıda 
Cryptosporidium türlerinin teşhisinde genellikle özel boyama yöntemleri ya da dışkıda antijen aranmasına yönelik testler 
kullanılmaktadır. Bunlardan ELISA yönteminin pratikte yüksek özgüllük ve duyarlılığa sahip olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın 
amacı Ocak 2010-Eylül 2018 yılları arasında laboratuvarımıza gönderilen dışkı örneklerde bu parazitin sıklığını ELISA yöntemi ile 
ortaya koymaktır.
Yöntemler: Çalışma, Parazitoloji Laboratuvarı’na sindirim sistemi rahatsızlığı nedeniyle çeşitli polikliniklerden gönderilen 431’i 
erkek, 292’si kadın olmak üzere toplam 723 hasta üzerinde yürütülmüştür. Dışkı örnekleri rutin olarak Nativ-lugol yöntemiyle 
incelendikten sonra Cryptosporidium spp. antijen varlığı ELISA ile araştırılmıştır.
Bulgular: Nativ-lugol yöntemiyle hiçbir hastada Cryptosporidium spp.’ye rastlanmazken, Cryptosporidium spp. antijen pozitifliği 
723 hastanın %2,8’inde tespit edilmiştir. Çalışmada erkeklerin %2,5’inde ve kadınların %3,1’inde parazit saptanmış olup parazit 
sıklığı bakımından cinsiyetler arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Parazit pozitifliği en yüksek oranda (%4,5) 0-6 yaş 
grubunda saptanmıştır. Parazit sıklığı bakımından bu yaş gruplarının kendi arasında yapılan karşılaştırmalarında anlamlı bir fark 
belirlenmemiştir.
Sonuç: Çalışmamızda saptanan yüksek cryptosporidiosis oranının, yöremizde hayvancılığın yaygın olması, hijyen kurallarına 
yeterince uyulmaması ve düşük sosyo-ekonomik düzey gibi faktörlerle ilişkili olduğu düşünülmektedir. Sonuç olarak çalışmamızın 
bulguları dikkate alındığında, intestinal şikayetleri olan hastaların ishalli ve/veya immünsüprese olup olmaması dikkate alınmadan 
Cryptosporidium spp. yönünden değerlendirilmesi doğru tanı açısından faydalı olacağı düşünülmektedir.
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GİRİŞ
Cryptosporidium insanları da içine alan ve birçok omurgalı 
konakta hastalık meydana getirebilen enterik bir protozoan 
parazittir. Parazit sindirim ve solunum yollarını kapsayan epitel 
hücrelerinin mikrovillus bölgesinde yerleşerek enfeksiyona neden 
olur. Enfeksiyon kozmopolit bir yayılışa sahip olmakla beraber az 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde daha da sık görülmektedir 
(1-4).
Bugüne kadar bu cinse ait 27 farklı tür memeliler, kuşlar, 
sürüngenler ve balık türlerinden izole edilmiştir. Enfeksiyon 
fekal-oral yolla insan ve hayvan dışkılarında bulunan ookistlerin 
gıda, hava, su ve yüzme havuzları yolu ile alınması ile bulaşmakta, 
hatta su kaynaklı büyük salgınlara da neden olabilmektedir. İnsan 
enfeksiyonlarının çoğundan iki Cryptosporidium türü (C. hominis 
ve C. parvum) sorumlu olmakla birlikte hayvanlarda görülen farklı 
türler de enfeksiyona yol açabilmektir (3-6). 
Enfeksiyon başlıca diyare ile kendini gösterir. Daha az sıklıkla 
rastlanan diğer klinik belirtiler karın ağrısı, bulantı, kusma ve 
ateştir. Hastalığın kliniği kişiden kişiye değişmekle beraber 
sıklıkla atılan ookist miktarı, konağın immünitesi ve yaşı ile 
yakından ilişkilidir. Sağlıklı kişilerde genellikle asemptomatik 
seyreden veya 1-2 haftalık bir süreden sonra tedaviye gerek 
kalmaksızın genellikle kendiliğinden iyileşen enfeksiyon, özellikle 
çocuklar, beslenme yetersizliği olanlar, immünsüpresyonlu ve 
yaşlı kişilerde daha ağır klinik semptomlara neden olmaktadır 
(3,5,7,8). Cryptosporidium’un beş yaş altı çocuklarda ölümlerin 
%30-50’sinden sorumlu olduğu ve rotavirüs sonrası çocuklarda 
diyare ve ölümün en büyük ikinci nedeni olduğu tahmin 
edilmektedir (6). Tüm bu bilgilere rağmen cryptosporidiosis çok 
fazla bilinmemekte, başta korunma tedbirleri olmak üzere, teşhis 
ve tedavide yetersiz kalınmaktadır.
Enfeksiyon dışkı, mukus ve safra örneklerinde parazitin 
ookistlerini tanıyarak veya bağırsak dokusu biyopsisinde 
parazitin farklı evrelerinden birini görerek teşhis edilmektedir. 
Dışkıda Cryptosporidium türlerinin teşhisinde genellikle boyama 
yöntemleri ya da bu yöntemlerle beraber dışkıda antijen 
aranmasına yönelik testler tercih edilmektedir. Bunlar arasında 
sıklıkla kullanılan ELISA yöntemi oldukça pratik olup, yüksek 
özgüllük ve duyarlılığa sahip olduğu bilinmektedir (7-9). 
Bu çalışmanın amacı cryptosporidiosis şüphesi bulunan 
hastalarda, bu parazitin varlığını ELISA yöntemi ile ortaya 
koymaktır. 

YÖNTEMLER
Bu çalışma, Ocak 2010 ile Eylül 2018 tarihleri arasında  
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji 
Laboratuvarı’na cryptosporidiosis şüphesi ile çeşitli 
polikliniklerden gönderilen 723 örnek üzerinde yürütülmüştür. 
Hasta onamları ve Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik 
Kurulu’ndan onay alınmıştır (2019/04-04). Dışkı örnekleri rutin 
olarak Nativ-lugol yöntemiyle incelendikten sonra hiçbir koruyucu 
madde eklenmeden plastik tüpler içerisine alınarak kullanılıncaya 
kadar -20 °C saklanmıştır. Toplanan örnekler Cryptosporidium 
spp. antijen varlığı yönünden haftada bir gün toplu olarak rutin 
tanıda kullanılan ELISA yöntemiyle incelenmiş ve değerlendirme 
450 nm. dalga boyunda gerçekleştirilmiştir. Testin uygulanması 
üretici firma (Ridascreen; R-Biopharm, Almanya) protokolüne 
uygun olarak yürütülmüştür. Cryptosporidium spp. için çalışılan 

negatif kontrol absorbans değerine 0,150 eklenerek cut-off değeri 
belirlenmiştir. Numunelerin absorbans değerleri cut-off değerinin 
%10 altındaysa negatif, %10 üstündeyse pozitif, bu değerler 
arasında ise sınır değer olarak kabul edilmiştir. Sınır değer olarak 
tespit edilen örnekler tekrar çalışılmıştır.
İstatistik analizde üzerinde durulan özellikler için tanımlayıcı 
istatistikler sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir. Çalışmamızda 
X2 testleri kullanılmış olup bütün hesaplamalar MINITAB (ver: 
14) istatistik paket programında yapılmıştır. İstatistik anlamlılık 
düzeyi %5 olarak alınmıştır.

İstatistiksel Analiz
İstatistik analizde üzerinde durulan özellikler için tanımlayıcı 
istatistikler sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir. Çalışmamızda 
X2 testleri kullanılmış olup bütün hesaplamalar MINITAB (ver: 
14) istatistik paket programında yapılmıştır. İstatistik anlamlılık 
düzeyi %5 olarak alınmıştır.

BULGULAR
Bu çalışma 431’i erkek, 292’si kadın olmak üzere toplam 723 
hasta üzerinde yürütüldü. Nativ-lugol bakısı yapılan 723 örneğin 
hiçbirinde Cryptosporidium spp.’ye rastlanmadı, ancak ELISA ile 
örneklerin %2,8’inde (20 örnek) Cryptosporidium spp. antijen 
pozitifliği belirlendi. Yedi örnek (%1) ise sınır değerde tespit 
edilmiş, tekrar çalışılması sonucunda da örneklerin sınır değerde 
oldukları görüldü. 
Çalışmada erkeklerin %2,5’i, kadınların %3,1’i pozitif bulunmuş 
olup parazit sıklığı bakımından cinsiyetler arasında anlamlı bir 
fark olmadığı görüldü (p=0,339) (Tablo 1). 
Hastaların yaş aralıkları “0-6 yaş, 7-14 yaş, 15-24 yaş, 25-44 yaş, 
45 ve üstü yaş” şeklinde gruplandırıldı ve bu yaş grupları sırasıyla 
178, 160, 89, 175 ve 121 hastadan oluştu. Cryptosporidium 
antijen pozitifliği en yüksek %4,5 ile 6 yaş grubunda, en düşük 
pozitiflik ise %1,1 ile 15-24 yaş grubunda saptandı (Tablo 2). 
Fakat, pozitiflik ve yaş grupları arasında yapılan karşılaştırmada 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmedi (p=0,869). 
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Tablo 1. Cinsiyete göre Cryptosporidium spp. pozitifliği 

Pozitif Negatif Sınır 
değer Toplam

Erkek 11 (%2,5) 414 6 431 (%59)

Kadın 9 (%3,1) 282 1 292 (%40,7)

Toplam 20 (%2,8) 696 7 723

X2: 2,162, p=0,339

Tablo 2. Yaş gruplarına göre Cryptosporidium spp. pozitifliği

Yaş Negatif Pozitif (%) Sınır 
değer

Toplam 
(%)

0-6 170 8 (%4,5) 0 178 (24,6)

7-14 157 3 (1,9) 0 160 (22,1)

15-24 85 1 (%1,1) 3 89 (12,4)

25-44 166 6 (3,4) 3 175 (24,2)

45 ve üstü 118 2 (1,7) 1 121 (16,7)

Toplam 696 20 (%2,8) 7 (%1) 723

X2: 13,808, p=0,869
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2011 yılında 355, 2010 yılında 206 örnek incelenirken, 2012 
yılında ise sadece 6 örnek incelendi. En yüksek Cryptosporidium 
spp. antijen pozitifliği 2014 yılında görülürken (%23,1), bazı 
yıllarda hiç pozitifliğe rastlanmamıştır (p=0,001) (Tablo 3). 

TARTIŞMA
Cryptosporidium spp. enfeksiyonunun, özellikle iki yaşın altındaki 
çocuklarda, diyarelilerde, beslenme bozukluğu olanlarda, evcil 
hayvan besleyenlerde ve immünsüprese kişilerde daha sık 
görüldüğü bilinmektedir (2,4,8). 
Bugüne kadar dünyada ve ülkemizde cryptosporidiosis 
yaygınlığı üzerine yapılan çalışmalarda farklı tanı yöntemleri 
kullanılmıştır. Bunlardan özel boyama yöntemleri ve ELISA gibi 
tanı yöntemlerinin daha yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. 
Enfeksiyonun en önemli klinik semptomu diyare olduğu ve 
immünsüprese hastalarda enfeksiyona daha sık rastlanıldığı için 
parazitin sıklığı üzerine yapılan çalışmalar daha çok bu olgular 
üzerinden yürütülmüştür.
Dünya genelinde yapılan çalışmalarda cryptosporidiosis sıklığı 
farklı hasta gruplarında araştırılmış ve farklı sonuçlar elde 
edilmiştir. Abaza ve ark. (10) 427 immünsüprese hastanın 
%6,3’ünde, Raja ve ark. (11) böbrek nakli yapılmış 644 hastanın 
%53’ünde, Sulzyc-Bielicka ve ark. (12) kolorektal kanserli 87 
hastanın %12,6’sında, Al-Qobati ve ark. (13) 206 kanserli hastanın 
%30,1’inde, Kulkarni ve ark. (14) 137 ishalli AIDS hastasının 
%12’sinde enfeksiyona rastladıklarını bildirmişlerdir. 
Ülkemizde de Cryptosporidium spp. enfeksiyonun genel 
toplumsal sıklığı ile ilgili birçok çalışma bulunmaktadır. Bu 
kapsamda, Börekçi ve ark. (15) gecekondu mahallesinde yaşayan 
361 kişinin %3,1’inde, Otağ ve ark. (16) 8-12 yaş grubu 72 
ilkokul öğrencisinin %5,5’inde, yaşları 19-71 arasında değişen 
ve klinik olarak asemptomatik 100 kişinin %3’ünde parazite 
saptamışlardır (17). Ülkemizde immünsüprese hastalar üzerinde 
parazitin sıklığının araştırıldığı çalışmalarda; Tanyüksel ve ark. 
(18) 106 neoplastik hastanın %16,9’unda, Ok ve ark. (19) kronik 
böbrek yetmezliği olan 46 hemodiyaliz hastasının %30,4’ünde, 
Sarı ve ark. (20) yine kronik böbrek yetmezliği olan 47 hastanın 
%6,4’ünde, Karlı ve ark. (21) ishalli ve immünitesi normal 229 
çocuğun %5,6’sında, 11 immün yetmezlikli hastanın %27’sinde 
Cryptosporidium spp. pozitifliği belirlemişlerdir. Yine ülkemizde 
ishalli hastalarda yapılan çalışmalarda; Çiçek ve Yılmaz (22) 
450 çocuğun %2,2’sinde, Atambay ve ark. (23) 500 hastanın 
%1,6’sında enfeksiyona rastlamışlardır. Genel olarak görüldüğü 
üzere ishalli ve immünsüprese hastalarda parazite daha yüksek 
oranlarda rastlandığı görülmektedir (22-24).
Yaptığımız bu çalışma ise sindirim sistemi şikayeti ile farklı 
kliniklere başvuran ve rutin olarak laboratuvarımıza gönderilen 
hastaların dışkı örnekleri, sadece Nativ-lugol ve ELISA yöntemleri 

ile değerlendirilmiştir. Hastalığın tanısında boyama yöntemlerinin 
uygulanması kesin tanı için gerekli olmakla birlikte, laboratuvar 
personel sayısının yetersiz olması nedeniyle rutin tanıda Modifiye 
Kinyoun asit-fast gibi özel boyama yöntemleri uygulanamamakta, 
sadece bilimsel çalışmalar ve özel istek dahilinde bu yöntemlere 
başvurulmaktadır. Wang ve ark. (25) hastaların %2,36’sında 
Cryptosporidium ookistlerine rastlarken, ELISA ile hastaların 
%21,81’inde; Yılmaz ve ark. (24), modifiye asit-fast boyama ile 
2000 çocuğun %1,95’inde, ELISA yöntemi ile %4,9’unda; yine 
Tamer ve Gülenç (9) gastrointestinal şikayetleri olan 80 hastanın 
boyama yöntemi ile %3,75’inde, ELISA yöntemi ile %6,25’inde 
enfeksiyonu tespit etmişlerdir. Cryptosporidium ookistlerinin 
direk mikroskobi ile görülmesi pratik olarak mümkün olmadığı 
için, bu çalışmada Nativ-lugol ile 723 hastanın hiçbirinde parazite 
rastlanmazken, ELISA testi ile hastaların %2,8’inde parazit 
antijeni tespit edilmiştir. Yedi örnek ise sınır değerde tespit 
edilmiş, bunun özellikle apikompleksan parazitler gibi farklı 
mikroorganizmalarda mevcut ortak antijenlere karşı gösterilen 
çapraz reaksiyondan kaynaklanabileceğini düşündürmüştür. 
Boyama yöntemleri uygulanamamış olsa da hasta sayısının fazla 
olması, çalışmanın uzun bir zaman aralığını kapsaması ve elde 
edilen oranın görece yüksek olması nedeniyle çalışma sonuçlarının 
önemli olduğu düşünülmektedir.
Cryptosporidium spp. sıklığının belirlendiği çalışmalarda 
çoğunlukla yaş grupları ve cinsiyetler arasında istatistik 
değerlendirme yapılmamıştır. Yapılan bir çalışmada bu kriterler 
istatistik olarak karşılaştırılmış ve çalışmamızda olduğu gibi 
parazit sıklığı bakımından anlamlı bir fark belirlenmemiştir (21). 
Her ne kadar istatistiksel olarak anlamlı bulunmasa da diğer 
yaş gruplarına kıyasla 0-6 yaş grubunda daha yüksek pozitifliğe 
rastlanmıştır. Çalışmamızda yıllara göre yapılan bakı sayısı 
incelendiğinde, 2010 ve 2011 yıllarında oldukça fazla sayıda hasta 
örneğinin incelendiği dikkat çekmektedir. Bunun sebebinin, o 
dönemlerde farklı kliniklerde görev yapan ilgili hekimlerde kişisel 
olarak Cryptosporidium farkındalığı olması ve parazit şüphesi 
ile laboratuvarımıza gönderilen örnek sayısının artmasından 
kaynaklandığı düşünülmektedir.

SONUÇ
Çalışmamızda saptanan yüksek cryptosporidiosis oranının, 
yöremizde hayvancılığın yaygın olması, hijyen kurallarına 
yeterince uyulmaması ve düşük sosyo-ekonomik düzey ile 
olabileceği düşünülmektedir. Sonuç olarak çalışmamızın bulguları 
dikkate alındığında, intestinal şikayetleri olan hastaların ishalli 
ve/veya immünsüprese olup olmaması dikkate alınmadan 
Cryptosporidium spp. yönünden değerlendirilmesi doğru tanı 
açısından yararlı olacaktır. 
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Tablo 3. Yıllara gruplarına göre Cryptosporidium spp. pozitifliği

Yıllar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* Toplam

Pozitif 4 (%1,9) 9 (%2,5) 0 0 6 (%23,1) 1 (%4,8) 0 0 0 20

Sınır değer 1 1 2 0 2 0 1 0 0 7

Negatif 201 345 4 11 18 21 22 21 53 696

Toplam 206 355 6 11 26 22 23 21 53 723

*: İlk dokuz aylık sonuçları içermektedir, p=0,001
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* Etik

Etik Kurul Onayı: Hasta onamları ve Girişimsel Olmayan Klinik 
Araştırmalar Etik Kurulu’ndan onay alınmıştır (2019/04-04).
Hasta Onayı: Sözlü hasta onamı bu çalışmaya katılan hastalardan 
alınmıştır.
Hakem Değerlendirmesi: Editörler kurulu dışında olan kişiler 
tarafından değerlendirilmiştir.

* Yazarlık Katkıları

Konsept: Y.E.B., H.Y., Dizayn: Y.E.B., H.Y., Veri Toplama veya 
İşleme: Y.E.B., H.Y., Analiz veya Yorumlama: Y.E.B., H.Y., Yazan: 
Y.E.B., H.Y.
Çıkar Çatışması: Yazarlar çıkar çatışması bildirmemişlerdir.
Finansal Destek: Yazarlar bu çalışma için finansal destek 
almadıklarını beyan etmişlerdir.
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