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Bu eserin; - 10.5.1967 Tarih ve 12594 sayılı Resmî Gazetede ya-

yınlanan; A. Ü., Eczacılık Fakültesi Yayın Yönetmeliğinde zikredi-

len : - «Eserin ancak ilk baskısı için müellif  veya mütercime ait her 

türlü hakkın "bir defaya  mahsus olmak üzere Fakülteye devrolun-

ması gerekir.» - 9 cu Maddesi dışındaki bütün hakları yazarınca 
saklıdır. 
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Ö N S Ö Z 

Parasitologienin  üç kökünden  biri  olan «Protozoologie  Ders Kitabı» 
mı, kıymetli  öğrencilerim  için yazma çabama yönelişimdeki  gizli  kıvan-
cım, Fakülte  içi öğretim  ders  saatlerinin  kısıtlı  olması nedeni  ile  yurdu-
muzda  kollektif  veya bir tek müellif  tarafından  yazılmış  benzerlerinin  kap-
sam ve kavramı kadar  bu konuya geniş yer verememiş olmanın üzüntüsü 
ile  daha da  örtiilü  kalmış  olduğunu  dile  getirmekten  kendimi  alamıyorum. 
Bu neden ile  Eczacılık  mesleğinin  gelecekteki  sahipleri  olan bu günkü öğ-
rencilerin  ihtiyacına,  müfredattaki  mevcut ders  adedi  ölçüsünde  yer ve-
recek kadar  dar  hazırlanması  zorunluğu,  bu kitabın  yegâne şanssızlığı  ol-
muştur denilebilir.  Buna rağmen, münhasıran insan, ve hayvanlar  ile  in-
sanlar  arasındaki  müşterek  invasioıı'lara  sebep olan paraziter  protozoon'-
ların  yer aldığı  bu kitapta,  yurdumuz  hayvan ekonomisinde  önemli  yeri 
olan protozoa'lara,  az da  olsa yer verilmeğe  çalışılmıştır.  Böylece,  evcil 
hayvanlarımızın  protozoon invasionlarından  korunmasında  «Türk  Eczacı-
lık  Mesleği»  nin bilimsel  yardımlarına  kavuşma özleminin  gerçekleşmesi 
umudum; bu emeğimin  tesellisi  olacaktır. 

Paraziter  invasion'larm  sağıtılmasında;  her bir parazitin  morfoloji, 
biyoloji,  diagnostik  ve halihazır  terapileri  için kullanılan  deva ve metod-
lara  burada  geniş bir şekilde  yer verilmeğe  imkân bulunamamıştır.  Bu 
suretle  de  yurdumuz  insan sağlığı  ve hayvan ekonomisine  «Türk  Eczacı-
lığı»  nın katkısını  sağlama  bakımından  fazla  bir şey ilâve  edilememiş-
tir. 

Bu «Protozoologie  Ders Kitabı»  mı her şeye rağmen kıymetli  öğren-
cilerimin  istifadelerine  sunarken; iddiasız,  fakat  yarının büyük Eczacıları 
olacak  kendilerine  az da  olsa bir katkıda  bulunmanın memnuniyetini  duy-
maktayım. 

A. Cemâl  OMURTAG 
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İ T H A F 

Bu kitap; A. Ü., Eczacılık Fakültesinin, öğrenme azim ve he-

vesini içinde duyan, sevgiye değer; dünkü, bugünkü ve yarınki say-

gılı öğrencilerine ithaf  olunur. 
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G İ R İ Ş 

Parazitoloji, Parasite ve logie gibi iki ayrı kelimeden oluşmuş-

tur. Anlamı, parazitlerden bahseden bilim demektir. Aslında para ' 

zitoloji; parazitlerin morfoloji  ve biyolojilerini inceleyen ve onla-

rın yaptıkları hastalıklar ile tedavileri hakkında bilgi veren geniş 

ve başlı başına bir bilim disiplinidir. Gerek insan sağlığı ve gerek-

se yurdun evcil hayvan ekonomisi üzerindeki önemli etki ve kat-

kısı göz önünde bulundurulacak olur ise, parazitoloji bilim disip-

lini ile ilâç endüstrisi arasındaki sıkı ilişkinin önem ve değeri ko-

laylık ile kendiliğinden ortaya çıkar. Genellikle, diğer bilim disip-

linlerinde olduğu gibi, parazitoloji bilim disiplini de, biri GENEL 

ve diğeri ÖZEL parazitoloji olmak üzere iki ayrı bölüm içinde in-

celenmektedir. Özel parazitolojinin; Artropodoloji, Helmintoloji 

ve Protozooloji olmak üzere, üç ayrı büyük bilim şubesi içinde 

ayrı ayrı incelendiğinin bilinmesinde yarar vardır. Bu Fasikülde 

Genel Parazitoloji hakkında kısa bilgi edinildikten sonra; Özel pa-

razitoloji bölümlerinden sadece Eczacılık Fakültesi öğrencileri için 

gerekli Protozoolojik bilgi verilecektir. 

9 



G E N E L P A R A Z İ T O L O J İ 

Genel parazitoloji bölümünde; Parazitolojinin doğuşu, gelişi-
mi, parazit deyiminin tanımlanması, parazit ile parazitlerin üzerinde 
yaşadığı canlı ile olan değişik şekildeki ilişkileri (Parasi t ismus) , 
meydana getirdikleri invasion nevileri, paraziter invasion'lara ait 
klinik semptomatoloj ik veya anatomopatoloj ik bulgular, paraziter 
invasion'ların adlandırılmaları, diyagnostikleri ve bunlara karşı 
uygulanan savaş metodları ile paraziter nomenklatür gibi konular 
incelenir, ise de ders müfredatının  mahdut oluşu nedeni ile her 
konuya yeteri genişlikte yer ayırılamamıştır. 

PARASİTİSMUS (PARASİTİSM : PARAZİTLİK) ŞEKİLLERİ 

Parazitler ile, bu parazitleri üzerinde veya içinde taşıyan can-
lılar arasındaki Parasit ismus ilişkilerine, kısaca değinilmesi uygun 
görülmüştür. Bir canlı organizmanın, kendi içinde veya üzerinde 
gıdasını kendinden temin ederek yaşamasına ve barınmasına imkân 
veren canlı organizmaya; parazitolojide, Konakçı (Wirt : Host) 
denir. Bunun aksine, bir canlının üzerinde veya içinde, gıdasını o 
canlıdan temin ederek geçinen diğer bir canlıya Konuk veya Pa-
razit (Parasite) denir. Ancak Türkçe sözlüğümüzde misafir  anla-
mına gelen konuk kelimesi ile Parazitolojideki anlamı, biribirine 
tamamen ters düşmektedir. Çünkü Türk konukseverliği, bir ko-
nuğu parazitolojideki anlamı ile değerlendirmeği asla uygun gö-
remez. Bu nedenle parazit anlamına gelecek bu konuk deyiminin 
Türkçe başka bir karşılığının bulunup yerine konması uygun ola-
caktır. Bir konakçının içinde veya üzerinde, o canlının zararına 
beslenerek hayat süren canlıların bu yaşayış tarzına Parazitismus 
(Parasitismus) denir. Biribirinden tamamen farklı  iki değişik can-
lının birlikte yaşamaları veya yakın bir arkadaşlık kurma olayı 
bir parasi t ismus olayı olarak tanımlanamaz. İki değişik t ipde bu-
lunan canlının bu nev'i yaşantılarına Simbiyozis (Symbiosis) de-
nir. Bu nev'i yaşantıda her iki canlı, müştereken biribirlerinden 
yararlanmaktadır lar . Böyle müşterek yaşayan canlılardan her bi-
rine Simbiyont (Symbiont) denir. Eğer her iki taraf  bu birlikte 
yaşayışı biribirinden ayrı olarak sürdüremezler ise bu nev'i bir-

10 



likte yaşamaya Mutualizmus (Mutualismus) denir. O halde mu-
tualismus; konakçı ile konuğun birbirlerinden ayrı olarak hayati-
yetlerini sürdüremeyecekleri bir nev'i ileri derecede Simbiyozis'-
dir. Eğer bu birlikte yaşayıştan yalnız bir taraf  yararlanabilir ve 
fakat  diğer taraf  da hiç değilse bundan bir zarar görmez ise, bu 
takdirde bu nev'i birlikte yaşama Kommensalismus (Commensalis-
mus) deyimi ile tanımlanır. Commensalismus; tam bir parasitis-
mus değildir. Bununla beraber burada konakçı üzerinde yaşayan 
ikinci canlıya Kommensal (Commensal) parazit denir. Sözü edi-
len bu Commensal parazitler, sadece konakçı tarafından  temin 
edilen besin maddelerinden yararlanırlar. Entamöba histolitika 
(Entomoeba histolytica) hariç, Entamoeba ' lar ın büyük bir çoğun-
luğu bu nev'i parazit ismusa örnek olarak gösterilebilirler. Eğer 
bir tarafın  yararlandığı yerde, diğer taraf  zarar görüyor ise, bu 
takdirde bu tipik bir parasi t ismus'dur. Fakat t a r a f l a r d a  birinin 
verdiği zarar diğerini etkilemez ise, bu hal Amensalizmus (Amen-
salismus) deyimi ile tanımlanır. Eğer birlikte yaşayış her iki ta-
rafa  da zararlı oluyor ise, bu takdirde bu nev'i birlikte yaşayışa 
Sinnekrozis (Synnecrosis) denir. Parazitler; ya konakçının üzerin-
de veyahut da kan dolaşımı, solunum yolu, sindirim sistemi ile 
doku ve iç organların içinde yaşarlar. Bu takdirde yukarıdaki özel-
liklerine göre isimlendirilirler. Konakçının üzerinde yaşayan para-
zitlere, Dış parazit (Ektoparasite : Epizoon : Ektozoon) 1er denir. 
Bu dış parazitler de gösterdikleri bazı özelliklere göre, değişik 
isimler altında tanımlanırlar. Ektoparazitlerin yaptığı hastalıklar, 
Epizoonoz (Epizoonose) deyimi ile tanımlanırlar . Bazı parazitler, 
konakçının içinde yaşarlar. Böyle parazitlere İç parazit : Endopa-
razit (Endoparasite) Endozoon (Endozoon) 1er denir. Bunlar ya 
hücre veya organ veyahut da bir sistem parazitleridir. Örneğin; 
Tenya (Taenia) ve Askarid (Ascarid) 1er sindirim sistemi para-
zitleridir. Aymeriya (Eimeria) ve Koksidiya (Coccidia) 1ar sindirim 
sistemi paraziti sayılmalarına rağmen, barsak epithelium'u içinde 
parazitlenirler. (Fasciolopcidae) 1er karaciğer safra  kanallarında 
paraziter olarak yaşarlar. Plasmodiyum (Plasmodium) ' lar ise kan 
dokusu parazitleridir. Bir kısım endoparazitlerde vardır ki, bun-
lar hiç bir doku veya sisteme afinite  göstermeden yerleştikleri her 
hangi bir doku veya organda illetlerini sürdürürler . Ekinokküs 
granülozüs (Echinococcus granulosus) un larva şekli olan ve in-
sanların Ekinokokkoz (Echinococcose) invasion'una sebep olan 
Kist hidatik (Cyst hydatique) buna bir örnek olarak gösterilebi-
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lir. Bildirilen bu parasi t ismus şekilleri yanında, parazitler ile ko-
nakçı arasında bir takım farklı  ilişkilerin de mevcut olduğu görül-
mektedir. Bu ilişkiler, aşağıdaki şekillerde kendilerini gösterirler. 
Her ne kadar kesin ayırımlar yapabilmek zor ise de, yine de ko-
nakçılar ile parazitler arasındaki yaşantı ilişkileri aşağıda bildiril-
miş olduğu şekilde ayırıma tâbi tutulabilir. 

Daimi (Stationaire : Permanent) Parasitismus: Uyuz böceği, 
bit gibi bir kısım parazitler bü tün hayatlarını konakçı üzerinde ge-
çirirler. Bunlar, aynı zamanda konakçı üzerinde beslenir ve ko-
nakçı üzerinde çoğalırlar. Bu nev'i parazitlere daimî parazitler 
denir. 

Geçici (Transitör) parasitismus : Bunlar bir canlı üzerinde de-
vamlı olarak bulunmak mecburiyetinde olmayan parazitlerdir. Bu 
nev'i parazitlere; pire, kene, tahtakurusu örnek olarak gösterilebi-
lir. Bu nev'i parazitler, konakçı üzerinde karınlarını doyuruncaya 
kadar bulunurlar . Yani bunlar, konakçı üzerinde geçici bir hayat 
süren parazitlerdir. 

Devamlı olmayan (Muvakkat : Temporer) Parasitismus : Bir kı-
sım parazitler, hayatlarının bir devresini konakçı içinde paraziter 
olarak geçirirler. Bu nev'i parasi t ismus'a örnek olarak Hipoderma 
bovis (Hypoderma bovis), Östrüs ovis (Oestrus ovis), Gastrofilus 
eküvi (Gastrophilus equi) gibi bazı sinek sürfeleri  gösterilebilir. 

Fakültatif  parazitlik : Bu nev'i parazitler, bir konakçıdan gıda-
sını almak mecburiyetinde değillerdir. Buna örnek olarak; Strongi-
leyides sterkoralis (Strongyloides stereoralis) gösterilebilir. Bu pa-
razit biyolojik olarak, biri incebarsaklarda yaşayan intestinal (pa-
raziter); diğeri de gübrelerde yaşayan Sterkoral (Stercorale) yâni, 
paraziter olmayan diğer bir deyim ile serbest yaşayan iki ayrı safha 
gösterir. Bu fakültatif  parazit, paraziter olan safhada  Partenogene-
zis (Parthenogenesis) sureti ile yâni, çiftleşmeden  çoğalır. Bu nev'i 
çoğalma, Osmanlıca sözlükte bikrî tenasül deyimi ile tanımlanılmış-
tır. 

Obligate parasitismus : Bir kısım parazitler, ancak konakçının 
içinde yaşayabilirler. Böyle parasi t ismus a Obligatuvar (Obligate : 
Mecburî) parasi t ismus denir. Bunlara; kan parazitleri ile Taenia 
ve Ascaris'ler gibi barsak parazitleri örnek olarak gösterilebilir. 
Böyle parazitlere, Mecburî (Obligat) parazitler denir. 
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Aralıklı (Fasılalı) parasitismus : Bu şekil parasi t ismus' ta, pa-
razit; hayat süresi boyunca paraziter bir yaşantı sürdürmek mec-
buriyetinde değildir. Buna örnek olarak, dişi anofeles  (Anopheles) 
ler gösterilebilir. Dişi Anopheles'ler, hayatlarının belli bir dönemin-
de kan emmek sureti ile paraziter bir hayat sürmek zorundadır-
lar. 

PARAZİTER EPİDEMİYOLOJİ 

Parazitler, içinde veya üzerinde yaşadıkları konakçılara muh 
telif  yollardan dahil olurlar. Bununla beraber, parazitlerin içinde 
veya üzerinde yaşadıkları konakçılara intikalleri ya doğrudan doğ-
ruya (direkt) veya dolaylı yollardan (indirekt) vukua gelir. Bu-
laşma;ya parazitin bizzat kendisi veya yumurta lar ı vasıtası ile olur. 
Bu muhtelif  tarzdaki bulaşma şekilleri aşağıda açıklanmış bulun-
maktadır . 

Sarkoptes (Sarcoptes), Drakunkulus medinensis (Dracunculus 
medinensis) gibi parazitler deri invasion'una birer örnek olarak 
gösterilebilirler. Keza Strongyloides stercoralis de deri yolu ile trans-
misyona örnek olarak gösterilebilir. Strongyloides stercoralis'in 
serbest veya paraziter olarak yaşayan değişik her iki safhası  da 
ayrı ayrı olarak, fakat  sindirim yolunda aynı invasion'a sebep ol-
duğu gibi, ayrıca deri yolu ile de invasion'a sebep olurlar. Bu pa-
razit konakçıya deri yolu ile girdiğinde, deriyi delerek o nahiyede 
bir ay kadar süren Urticaria'ya sebep olur. Ayrıca derinin bu na-
hiyesinde, furunkulus  (furunculus) ' lar  da meydana getirir. Urti-
caria, o nahiyede kaşıntılara yol açar. Bu nev'i invasion, Nekator 
amerikanus (Necator americanus) ve Şistozoma manzoni (Schisto-
soma mansoni) için de söz konusudur. Bazı parazitlerin giriş yolu 
aynen bakteri veya viral enfeksiyonlarda  olduğu gibi oral 'dir . Bu 
yol ile invasion hemen hemen en çok vukua gelen bir invasion şek-
lidir. Sindirim yolu ile paraziter hastalıkların transmisyonu ekse-
riya Toksoplazmozis (Toxoplasmosis) ve Trikinozis (Trichinosis) 
de olduğu gibi hijiyenik termal işlem uygulanmamış et ve mamül-
lerinin aracılığı ile parazitin kendisinin sindirim sistemine alınma-
sı sureti ile vuku bulur. Mamafi  Askaridiyazis (Asearidiasis) veya 
Teniyazis (Taeniasis) 'te olduğu gibi parazitin yumurtalar ının alın-
ması halinde parazitin Kist (Cyst) şekli arakonakcı olan canlılarda 
teşekkül eder. Buna birer örnek olarak Teniya ekinokokküs (Taenia 
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echinococcus) veya diğer adı ile Ekinokokküs granülozis(Echino-
coccus granulosis) ile Teniya saginata (Taenia saginata) ve Teniya 
soliyum (Taenia sollum) un Cyst'leri gösterilebilir. Köpeklerin 
Taeniassis'ine sebep olan Taenia echinoccoccus'un Cyst'i olan Kist 
hidatik (Cyst hydatique), insanların Hidatitozis (Hydatidosis) 
unu oluşturur. Sığırların Taeniassis'ine sebep olan ve insanın asıl 
konakcılık vazifesi  gördüğü Taenia saginata 'mn Sistiserkus bovis 
(Cysticercus bovis) denen Cyst'i, arakonakcı olan sığırlarda te-
şekkül eder. Aynı şekilde yine insanların Taeniasis'ine yol açan 
Taenia solium'un Cyst şekli olan Sistiserkus sellülosa (Cysticercus 
cellulosa) ara konakçı olan domuzda teşekkül eder. Burada para-
zitin kendisine konakcılık eden canlılara Asıl konakçı, parazitin 
Cyst şekline konakcılık eden canlılara da Ara konakçı isimleri ve-
rilir. Bu konuya ileride değinilecektir. Parazitolojide paraziter in-
vasion'ların intikalinde olduğu gibi viral enfeksiyonların  Arthro-
poda' lar ile intikalini andırır intikal şekli de söz konusudur. Art-
ropoda' lar ile intikale örnek olarak; Hemosporidiya (Haemospori-
dia) içindeki; 1) Plazmodiyum vivax (Plasmodium vivax), 2) Plaz-
modiyum malariya (Plasmodium malariae), 3) Plazodiyum falsi-
pa rum (Plasmodium falciparum),  4) Plazmodiyum ovale (Plas-
modium ovale) gibi insanlarda Malaria'ya sebep olan kan parazit-
lerinin intikalinde rol oynayan anofeleslerin  muhtelif  species'leri 
gösterilebilir. Bundan başka epithelium'un invasion'una se-
bep olan bir kısım protozoonlar da keza bazı haşereler 
aracılığı ile intikal ederler. Bunlara örnek olarak; insanlarda 
Şark çıbanı denen invasion'un etkeni olan Layşmaniya tropika 
(Leishmania trop!ca)'nın intikalinde Flebotomus papatasiyi (Phle-
botomus papatasii), Flebotomus sergenti (Phlebotomus sergenti), 
Flebotomus kavkasikus (Phlebotomus Caucaeicus) gibi tatarcık 
türleri gösterilebilir. 

Bazı kan ve doku parazitleri de keza ar t ropodalar ile intikal 
ederler. Bunlara örnek olarak, insanlarda Afrika  Uyku hastalığını 
yapan Tripanozoma rodeziense (Trypanosoma rhodesiense) ve 
Tripanozoma gambiyenze (Trypanosoma gambiense) 'nin intikalin-
de Çeçe (Tse tse) denen sinekler rol oynamaktadır . Buna ait di-
ğer bir örnek de Şagas (Chagas) hastalığıdır. Chagas invasion'u, 
bu hastalığın etkeni olan Tripanozoma krutzi (Trypanosoma cru-
zi) 'nin Kritidiyal (Crithidial) safhası  tarafından  meydana getiri-
lir. Trypanosoma cruzi'nin bu crithidial safhası;  Triyatoma (Tria-
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toma), Rodniyus (Rhodnius), Panstrongilus (Panstrongylus) gibi 
kan emen artropodaların enfeste  feçesleri  aracılığı ile, kanını em-
diği canlının, kanını emdiği yerdeki deride invasion meydana ge-
tirir. İnsanlarda bir nev'i Layşmaniozis (Leishmaniosis) olan Kala 
azar'ın etkeni olan Layşmaniya donovani (Leishmania donovani) 
keza Phlebotomus türü tatarcıklar ile intikal ederek invasion'a se-
bebiyet verirler. 

Bazı paraziter invasionlar da, anadan yavruya Placenta yolu 
ile intikal ederler. Bu tarz invasion'a da Placentar invasion denir. 
Bu nev'i invasion'a Layşmaniya donovani (Leishmania donovani), 
Toksoplasma gondii (Toxoplasma gondii), Trişinella spiralis (Tris-
hinella spiralis) ile invasion'larda rast lanmaktadır . Sıkı kontakt 
sureti ile intikal eden invasion'lar bilhassa protozoonlarda görül-
mektedir. Bu nev'i sıkı kontakta öpüşme örnek gösterilebilir. Bu 
suretle buluşmaya Entamöba gingivalis (Entamoeba gingivalis) 
gösterilebilir. Bundan başka genellikle sıkı temas yolu ile paraziter 
invasion'ların intikaline Koitus (Coitus) da örnek olarak gösterile-
bilir. Bundan dolayı paraziter invasion'ların Coitus yolu ile intikali 
önemli olarak mütalea edilebilir. Dilimizde tek tırnaklıların firengi-
si denen Durin (Dourine), Coitus yolu ile intikale örnek olarak gös-
terilebilir. Coitus dilimizle çiftleşme  ve Osmanlıcada cimağ kelime-
leri ile tanımlanır. Bu invasion'un etkeni Tripanozoma eküviper-
dum Trypanozoma equiperdum) denen kan parazitidir. Bundan 
başka kadınlarda vaginitis yapan Trikomonas vaginalis (Trichomo-
nas vaginalis)'in sebep olduğu invasion da keza coitus yolu ile in-
tikal eder. Mamafi  bu invasion; havlu, hamam takımı ve elbise gibi 
kullanılmış enfeste  eşyalar ile intikal edebilmektedir. 

Buraya kadar verilen izahattan paraziter invasionların intikal 
şekillerinin oldukça değişik yollardan vukua geldiği anlaşılmak-
tadır. 

KONAKÇI — PARAZİT İLİŞKİLERİ 

Bir parazitin bir konakçıya erişebilmesi, bir takım faktör  ve 
olaylara ihtiyaç gösterir. Örneğin, enfeste  bir feçesin  ihtiva ettiği bir 
parazit yumurtası veya bir protozoonun kendisinin bir canlıda in-
vasion meydana getirebilmesi için gerekli koşullar, genellik ile bü-
tün fekal  kontaminasyonlar için geçerli olanların aynıdır. Mamafi 
bazı haller oldukça değişik ve komplike olan özellikler gösterir. Bu 
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nev'i karışık hale, Fassiyolopsis buski (Fasciolopsis buski) bir ör-
nek olarak gösterilebilir. Fasciolopsis buski yumurtalar ı insan sin-
dirim kanalını terk edip feçes  ile tatlı suya eriştikten sonra belli 
bir gelişim süresine ihtiyaç gösterirler. Çıkan larval şekiller ileri 
bir gelişim safhasına  ulaşmadan önce muayyen sümüklü böcek tür-
leri içine girerler. Müteakip larval şekiller sümüklü böcek içinde 
geliştikten sonra sümüklü böceği terkederek muayyen su bitkileri-
nin dış yüzünde ankiste olurlar. Bundan sonra art ık bu ankiste pa-
razit larvalarının bir insan tarafından  ağız yolu ile alınması gere-
kir. Bunun için de bu bitkiyi, bir insanın ağzına alması lâzımdır ki 
bu da bize, bir parazit iie insanların tuhaf  itiyatları arasındaki 
ilişkilerin bir örneğini vermektedir. Hijyen kurallarına sadık ka-
lınmadıkça veya normal huy ve itiyatlar dışındaki davranışlar; 
insanların muhtelif  parazit türleri ile invasion'una zemin hazırlar. 
Parazitler hayatlarının muayyen safhalarında  değişik konakçılar 
üzerinde bir süre hayat sürerler. Bu takdirde de muhtelif  isimler 
alırlar. Bir kısım parazitler de belli canlı türleri için paraziter et-
kiye sahiptirler. Parazitlerin bu nev'i özelliklerine o parazitin Ko-
nakçı spesifikliği  denir. Bu nev'i parazitler diğer canlılar için bir 
invasion yeteneğine sahip değillerdir. Böyle belli bir parazite ko-
nakçılık yapma özelliği gösteren konakçıya Spesifik  konakçı denir. 
Bazı ahvalde parazitlerin muhtelif  gelişim safhalarına  ait şekilleri 
ile ergin şekilleri biribirlerinden tamamen farklı  olan ayrı ayrı 
canlılar üzerinde yaşarlar Bu takdirde, gelişim safhasını  üzerinde 
geçirdiği konakçıya; Ara konakçı ismi verilir. Bazı parazitlerde 
iki ayrı değişik gelişim safhası  vardır. Parazit bu iki ayrı gelişim 
safhası  için iki ayrı ara konakçıya ihtiyaç gösterir. Burada ilk ara 
konakçıya Birinci ara konakçı, onu takip eden ara konakçıya da 
İkinci ara konakçı ismi verilir. Bu nev'i Arakonakçılara Klonoı-
his sinensis (Clonorchis sinensis) ile Paragonimus ringeri (Para-
gonimus ringeri)'nin Serkariya (Cercaria) ile Metaserkariya (Me-
tacercaria) şekilleri birer örnek olarak gösterilebilir. Paragonimi-
yazis (Paragonimiasis) invasion'una musap insan ile Carnivor (et 
yiyenler) ve Omnivor (hem et ve hem de ot yiyenler) lara ait 
parazitlerin yumurtalarını havi kraşe veya feçesleri  ile kontamine 
olan sularda bulunan Semisulkospira libertina (Semisulcospira 
libertina) GOULD, Semisulcospira amurensis GERSTFELDT, Thi-
ara (Tarebia) granifera  LAMARCK ve Hua toucheana HEUDE is-
mi verilen tatlı su sümüklülerinin dokularında 3-5 ay içinde cer-
caria ' lar teşekkül eder. Sümüklüyü terkeden cercaria' lar kerevides 
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(Cravvfish  : Crayfish)  ve tatlı su yengeçlerine girerek burada bir 
kaç hafta  içinde metacercaria ' lar teşekkül eder. Metacercaria'ları 
havi kerevides veya tatlı su yengeçleri çiğ veya az pişmiş veya 
tuzlanmış veyahut da şaraba yatırılmak sureti ile işlenmiş ola-
rak yenince bu metacercaria ' lar duodenum'u penetre ederek 
periton 'a dahil olurlar. Her ne kadar şarap metacereria'-
ları öldürür ise de yine bir kaç saat bu metacercaria ' lar hayati-
yetlerini muhafaza  ederler. Bilâhara da periton boşluğundan di-
yafrağmayı  penetre ederek akciğerin parenchyma'sını delerler ve 
orada kapsüllenmek üzere yerleşirler. Parazit sindirim yolu ile 
alındığından itibaren 3 hafta  sonra akciğerin paranchym dokusu-
na erişir. Parazitin ağızdan alındıktan itibaren erişkin şeklini alın-
caya kadar ise 5-6 hafta  geçer. Karaciğer safra  yollarında yaşa-
yan Clonorchis sinensis; yumurtalarını Ductus bilifera 'lara  bıra-
kır. Buradan safra  ile sürüklenen yumurta lar Ductus choledochus 
ve oradan da duodenum'a dökülürler. Sindirim kanalına geçmiş 
olan yumurta lar feçes  ile dışarı çıkarlar. Sulara karışan bu yumur-
talardan, gelişmiş olarak çıkan miracidium'lar; Bythinia longicornis 
(Alocinma longicornis), Hua ningpoensis, Bulinus fuchsianus,  Pa-
rafossarulus  monchouricus (Parafossarulus  striatulus) ismi veri-
len sümüklü böcek nev'ilerine girerler. Bu sümüklü böceklerde 
dört ilâ beş hafta  içinde gelişerek Sporosist (Sporocyst) 1er, bunu 
takiben de cercaria' lar teşekkül eder. Bundan sonra cercaria'lar 
birinci konakçı olan adı geçen sümüklüleri delerek dışarı çıkar 
ve ikinci konakçı olan tatlı su balıklarının pullarının altını dele-
rek balığın kasları içlerine girerler. Burada bir kaç haftalık  gelişim-
den sonra cyst'ler teşekkül eder. Bu suretle parazitler art ık esas 
konakçıda ergin şeklini alma safhasına  ulaşmış olurlar. Parazite 
ikinci arakonakçılık yapan kırkdan fazla  tatlı su balık türü var-
dır (7). Balıkların kas dokularına girmiş olan cyst'ler; salamura 
yapılmış veya dondurulmuş veyahut da 50 ilâ 70 santigrad derecede 
on beş dakika ısıtılmış balıklarda bir kaçgün canlı kaldıklarından 
Clonorchis sinensis'in cyst'lerini havi böyle balıklar hijyenik ter-
mal işlem uygulanmadan, insanlar tarafından  yenecek olurlar ise; 
parazit, hepar ' ın sol lobus 'unun distal nahiyesindeki ductuc bilife-
ra ' larda lokalize olur. Parazitin yumurtalar ı ductus biliferilerden 
duodenum'a dökülerek, oradan barsak muhteviyatı ile dışarı ve 
oradan da nehir veya göllere taşınmış olurlar. 

Genel olarak bir konakçının bünyesinde barındırmadığı bir pa-
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razite her nasılsa konakçılık görevi yaptığı haller yok değildir. Te-
sadüfen  vuku bulan bu hal, tesadüfi  konakçılık deyimi ile tanımla-
nır. Bu takdirde böyle konakçıya Tesarüfî  konakçı denir. Konakçı-
lara verilen bu isimler yanında parazitlere ait bir takım tanımlama-
lar da yapılmaktadır . Örneğin bazı parazitler daima aynı canlının 
aynı organında paraziter olarak hayat sürerler ki bunlara Spesifik  pa-
razitler denir. Bu nev'i parazitler karakter bakımından Obligat 
(Mecburi) parazit karakteri gösterirler. Bir kısım parazitler ise ay-
nı canlının içinde ve fakat  bu canlının bulunması gereken organın-
dan başka bir organında bulunurlar . Bu nevi parazitlere Sapık pa-
razitler denir (9). Buna örnek olarak her zaman karaciğerin Duc-
tuc choledochus veya Ductus bilifera'larında  bulunan Fassiyola 
hepatika (Fasciola hepatica) 'nın bazı ahvalde yolunu sapıtıp, ak-
ciğerde bulunuşu gösterilebilir. Bazı ahvalde- her hangi bir para-
zit; genellik ile paraziter olarak bulunmaması lâzım gelen bir can-
lıda paraziter olarak yaşayabilir. Bu hal parazitin biyolojik özel-
liklerine uygun düşmeyen bir haldir. Bu hali gösteren parazit; 
konakçısını şaşırmıştır. Bundan dolayı bu gibi parazitlere Şaşkın 
parazit denir. Bu parazite örnek olarak, her zaman sığırlarda pa-
raziter olarak bulunması gereken, Hemonkus kontor tus (Haemon-
chus contortus) isimli parazitin, insanların midesinde bulunuşu 
gösterilebilri (9). 

GENELLİKLE PARAZİTLERİN KONAKÇILARDA MEYDANA 
GETİRDİĞİ PATOLOJİK OLAYLAR 

Parazitler, üzerinde parazitlendikleri canlıların zararına ola-
rak bir takım etkilerde bulunurlar . Bu zararlı etkiler bir kısım pa-
tolojik olayları kapsar. Bu patolojik olaylar; parazitlerin toksik, 
sinirsel, inflamatuvar,  mekanik, t ravmatik ve nihayet sömürücü et-
kileri olarak sıralanabilirler. 1 — Parazitlerin toksik etkilerine bağ-
lı patolojik beldekler; bilindiği üzere Hidrofobiya  (Hydrophobia) 
veya Lüssa (Lyssa) diye de tanınan viral enfeksiyonun  en çok rast-
landığı canlılar Carnivor'lardır. Lyssa için karakteristik olan semp-
tomlar, Toksokora canis (Toxocora canis) invasion'una yakalanmış 
köpeklerde görülen semptomlara çok benzerlik gösterir. Toxocora 
canis'de görülen bu semptomlar parazitin toksik etkisinden ileri 
gelmektedir. Bu toksik etki bazı ahvalde epileptik şekilde tezahür 
eder. Bu takdirde sar'a (epilepsi) nöbetleri görülür. Bazı parazit-
lerin yangı (İnflammatio)  doğurma yani inflamatuvar  etkileri, on-
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ların diğer etkilerinden daha üstün bir hal alır. Buna örnek olarak 
transmisyonu deri yolu ile olan Strongyloides stercoralis, deride 
urticaria şeklinde seyreden bozukluklar ve frunculus'lar  meydana 
getirir. Bu yangılı proses sonu deride şiddetli kaşıntılar meydana 
gelir. Bundan başka hepar ' ın fazla  distom ' lar ile invasion'u, bu 
organın yangısına (hepatitis) sebebiyet verir. îzospora (İsospora) 
türleri ile invasion sonu barsak yangı (Enteritis) ları görülür. İşte 
bunlar parazitlerin, konakçı üzerinde Inflammatio  doğuran etki-
leridir. Bazan da parazitler mekanik şekilde etki gösterirler. Bu 
önemli mekanik etkiyi de Askaride (Ascaridae) familyasına  bağlı 
Askaris (Ascaris) türleri gösterirler. Askaris'lerin bu mekanik et-
kilerine örnek olarak, bunların Duktus choledochus'u tıkayarak, 
safranın  duodenum'a akmasını önlemeleri gösterilebilir. Bunun so-
nucu olarak retansiyona uğrayan safra,  Vena porta 'ya karışır ve 
safranın  geriye doğru vücuda yayılması dolayısile dokularda icterus 
görülür ki, buna mekanik icterus denir. Askaris'ler bu mekanik 
etkilerden başka bir de t ravmatik olaylara sebep olur ki bu hal 
konakçı için bunların mekanik etkilerinden çok daha tehlikeli so-
nuçlar doğurur. Sayıca ar tan ascaris'lerden bir kısmı bazı ahvalde 
barsağı delerek Cavum abdominalis 'e geçerler ki bu suretle üzerle-
rinde bulunan barsak muhteviyatı ile, peri tonun kontaminasyonuna 
ve sonuç olarak ta peri tonun yangısına (peritonitis) sebep olurlar. 
Bu hal konakçının peritonitis ' ten ölmesine yol açar. Parazitlerin bu 
etkileri kısmen bunların konakçı üzerinde meydana getirdikleri 
yan etkileri olarak değerlendirilirse de, aslında bir çok ahvalde bun-
ların esas ve parazitliğin gereği olan sömürü etkilerinden daha za-
rarlıdır. Parazitlerin sömürü etkileri, bunların parazitliğinin gereği 
olup, o konakçının zararına beslenmesi sonu konakçının direnç ve 
iş gücünü azaltan zararlı etkileridir. Parazitlerin konakçıyı aşırı 
olarak istilası veya onun içinde aşırı derecede çoğalması sonu, ko-
nakçının Leucocyte tablosunda bir eosinophylia'nın görülmesine 
sebebiyet verir. Bu hal konakçının anaemia sonu kaşektik bir hal 
almasına yol açar. Çok kere de en sonunda konakçının ölümüne 
sebep olur. 
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BELLÎ PARAZİTLERİN İNSAN VE HAYVAN HEKİMLİĞİNDE 

MEYDANA GETİRDİKLERİ BELLİ İNVASİON'LARIN 

PARAZİTOLOJİK SÖYLENİM TAKILARI 

1 — iosis : Örnek : Ascariosis, Taeniosis, Leishmani-
osis; 

2 — osis : Örnek : Ascaridosis, Distomatosis; 

3 — iasis : Örnek : Ascaridiasis, Ascariasis, Taeniasis, 
Filariasis, Leishmaniasis, Ancy-
lostomiasis Trypanosomiasis; 

4 — ose : Örnek : Ancylostomose, Filariose, Trypa 
nosomose 

5 — iaşe : Örnek : Ancylostomiase. 
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ÖZEL PARASİTOLOGIE 

PROTOZOOLOGİE 

PROTOZOA'LARIN GENEL MORFOLOJİLERİ 

Tek hücreden ibaret olmalarına rağmen, bu tek hücre içinde 
hayatiyetlerini, hücra organı, organoid veya organel ismi verilen 
kısımlar ile sürdürürler . Bütün bu organel'ler protoplasma içinde 
yer almıştır. Bu tek hücreyi meydana getiren protoplasma, bir memb-
ran (zar : gışa) ile çevrilmiştir. Bu zar amöba (Amoeba) ' larda in-
ce olup buna, Plasmaklmma veya Plasmamembran denir. Buna mu-
kabil Trypanosoma'larda biraz daha kalın olan bu zara pelliküla 
(Pellicula), ektozark (Ektosark, Ectosarc) Ektoplasma, Hiyalop-
lazma (Hyaloplasma) gibi isimler verilir. Bazan bu ektoplasma, Si-
liyata (Ciliata)'larda olduğu gibi daha kalın bir tabaka teşkil eder 
ki bu zara kutiküla (Cuticula) ismi verilir. ÖKTEM Cuticula'ya 
aynı zamanda Episist (Epicyst) de denildiğini kaydetmektedir 
(11). Bazı protozoon'larda ise bu ektoplasma, daha dirençli; kireç-
li sert bir tabaka özelliği gösterir. Ektoplasma denen bu zar; mu-
koyid ve cam gibi parlak olan bir tabaka ile sarılmıştır. Hücrenin 
hareketini bu ektoplasma sağlar. Ektoplasma'daki bu hareket or-
ganella (organell ' ler) sı; siliya (Cilia : cilium ' lar), kamçı (Flagella: 
Flagellum ' lar), yalancı ayak (Pseudopodium) lardır. Sözü edilen 
zar semipermeabil bir niteliktedir. Nitekim bu zar, suyu kolaylık-
la geçirdiği halde; amino asitleri yağ asitlerini, basit şekerleri da-
ha güçlükle geçirir. Cilium'lar, protozoon' larm infuzoriya  (Infu-
soria: Ciliophora: Ciliata) sınıfında  bulunurlar . Her bir cilium 
bir bazal granül ve bir de aksonem (axoneme) den teşekkül eder. 
Flagellum; başlıca mastigofora  (Mastigophora: Flagellata)'larda 
bulunur ise de sarkodina (Sarcodina: Rhizopoda) 'larda da görü-
lür. Protoza'larda bunların adedi, türden türe göre özellik taşır. 
Her flagellum,  cytoplasma'da bazal bir granül ve blefaroblast  (Ble-
pharoplast) dan menşeini alan ve ortasında aksonem denen mer-
kezî bir ipliği bulunan bir organeldir. Bu flagellum'lar  bir kamçı 
şeklinde olup şekil (1) de görüldüğü gibi ya protozoon'un vücudu-
na ince bir protoplasma zarı ile bitişik ve sadece nihayet ucu ser-
best, veya tamamen serbest bir halde bulunur. Protozoon'un ha-
reketinde; kamçı ile hücre arasındaki protoplasma'dan ibaret zar 
bölmeler münavebe ile sağa sola (Bir kısmı sağa hareket ederken, 
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Şekil ( 1 ) : Sarcodina'larda flagellum'ların  gösterdiği değişik şekil-
ler. a) Protoplasma'ya bir zar ile bitişik olarak bulunan flagellum. 
b) Tamamen serbest olarak bulunan bir flagellum. 

diğer kısmı sola) hareket etmek sureti ile, protozoonun hareketi-
ne yardımcı olurlar. Protozoonlardan bir kısmının hareket orga-
neli görevini bunların yalancı ayak denen Pseudopodium'ları gö-
rür. Bu pseudopodium'lar; protozoonların Rhizopoda'lar sınıfında 
görülür. Bu yalancı ayaklar protoplasma kitlesinin bir taraftan  di-
ğer tarafa  akması sonu hasıl olur. Protoplasmanın bu akımına, 
protoplasma zerreciklerinin titreşimleri sebep olur. Patogen olma-
yan Rhizopoda'ların bir çok sayıda pseudopoda' lara sahip olma-
sına mukabil patogen olan pseudopoda' lar bir veya iki ve nihayet 
en çok üç tane pseudopoda uzatabilirler. Protozoonun iç kısmını 
teşkil eden protoplasmaya; Cytoplasma veya Endoplasma, veyahut 
Endosark ismi verilir. Endoplasma bir petek veya köpük görünü-
münde homogen granüller ile fibriller  ihtiva eder. Cytoplasmanın 
bu görünümüne hubeybî (granüler) görünüm de denir. Bu hubey-
bî görünüm kolloyidal ve yapışkan bir süspansiyondur. Kimyasal 
yapısı itibariyle protein, karbonhidrat , lipoid, tuzlar ve su ile 
muhtelif  anzimlerden oluşmuştur. Cytoplasmanın bir prtozoon 
içinde beslenme ve solunum gibi metabolizma ile ilgili fonksiyonu 
vardır. Ayrıca çoğalmayı temin eden nucleusu ihtiva eder. Cytop-
lasmadaki organel ve cisimcikler; Sitostom (Cytostom) denen ve 
ağza tekabül eden bir ön delik; anusa tekabül eden ve Sitopüğe 
(Cytopyge) denen nihaî bir delik, Blefaroplast  (Blepharoplast) , 
vaküoller, Osellus (Ocellus) denen ilkel bir göz (oculus) lekesi, 
fibriler  sistem, volutin grandileri, Mitokondriya (Mitochondria : 
Chondriosome), Kromidiya (Chromidia) , ve Akromatik cisimler-
den müteşekkildir. Cytostom ve Cytopyge hakkında protozoonla-
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rın beslenmesinde yeteri kadar bilgi verilmiş olduğundan burada 
ayrıca bir daha açıklama yapılmağa lüzum görülmemiştir . Ble-
pharoplast , kamçının cytoplasma içinden çıktığı kompakt bir gra-
nüldür. Bu blepharoplast 'a Kinetosome da denilmektedir. Bazı pro-
tozoonlarda bu blepharoplast ile bağlantılı olan bir takım cisim-
cikler de mevcuttur. Bunlara parabazal cisimcikler ismi verilmek-
tedir. Parabazal cisimcikler çekirdek kromatini niteliğindedirler. 
Belpharoplast ile bağlantılı olan bu parabazal apareyin her ikisine 
birlikte kinetoplast ismi verilmektedir. 

Vaküoller : Bunlar, biri besin vaküolleri, diğeri de kontraktil 
vaküoller olmak üzere iki ayrı fonksiyon  gösteren organellerdir. 
Bunlardan besin vaküolleri, özümleme (assimilation) ve dissimi-
lation'un meydana geldiği organellerdir. Kontraktil vaküol; Spo-
rozoa sınıfından  gayrı diğer protozoonlarda mevcut olup protozo-
onun hareket organelidir. Ancak ender olarak paraziter olanlarda 
rastlanır. 

Ocellus : Morfolojik  olarak ilkel bir göz lekesi şeklinde değer-
lendirilmektedir. 

Fibriler sistem : Ciliata sınıfındaki  bazı türlerde longitudinal 
ve transversal olarak seyreden bir fibril  şebekesi mevcuttur, iş te 
Ciliata sınıfındaki  protozoonlar bu şebeke sayesinde hareket ede-
bilmektedirler. 

Volutin granülleri veya metakromatik granüller : Bunlar, ba-
zik boyalara karşı afinitesi  olan cytoplasma içindeki nükleoprote-
in granülleridir. 

Mitochondria : Cytoplasma içinde yuvarlak veya çomak şek-
linde bulunan granüllerdir. Bunların granüler şekilde olanlarına 
Kondriyozom (Chondriosome), çomak veya flament  şeklinde olan-
larına da Kondriyomit (Chondriomite) veya Kondriyokont (Chond-
rioconte) da denir. Bunların solunum ve sindirim faaliyetinde  rol 
oynadıkları bildirilmektedir. 

Chromidia : Chromidium'lar cytoplasma içinde bulunan ext-
ranuclear chromatin granülleridir. Bazik boyalar ile boyandıkla-
rında koyu renk alırlar. 

Nucleus : Protozoonlarda bir veya birkaç nucleus bulunabi-
lir. Büyüklük bakımından bir birine benzemeyen iki tip nucleus 
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un bulunması halinde bunlardan Macronucleus, protozoonun bes-
lenmesi ve metabolizmasını; Micronucleus'da genetik özelliklerin 
sürdürülmesini temin eder. Her bir nucleus, nuclear membran, 
nucleoplasma, chromatin, achromatin ve bir de nucleolus'dan mü-
teşekkildir. Nucleus'un içi, linin denen bir madde ile, ağ gibi örül-
müştür . Buna linin şebekesi denir. Nuclear membran; nucleus'u 
protozoonun cytoplasmasından ayırıma yarayan bir ince zardır. 

Nucleoplasma : Bu nucleoplasma'ya çekirdek plasması dendi-
ği gibi Karyolümf  (Karyolymph) veya Karyoplasma da denir. Bu 
madde nucleus'un sıvı kısmı olup, nucleusun linin şebekesi için-
deki diğer bütün materyalin etrafını  doldurur. Chromatin veya 
Chromoplasm ismi verilen, terkibi bir proteine bağlı Desoxyribose 
nucleic acid olan granül şeklinde bir maddedir . Bu madde bir ka-
lıtım faktörü  olan genleri ihtiva eder. Bu granüller linin ağları üze-
rinde yer almışlardır. Protozoonlar sutruktürel olarak bir birinden 
farklı  iki nucleus tipine sahiptirler. Bunlardan birincisine Yoğun 
(Massive) nucleus, ikincisine de Vesicular (Kesemsi: Hüveysalî) 
nucleus tipi denir. Yoğun nucleus tipine kompakt nucleus da de-
nir. 

1 — Yoğun nucleus : Bu nev'i nucleus şekil (2) de görüldü-
ğü gibi chromatinden zengin, fakat  Nucleoplasma(*) 'dan fakirdir. 
Ancak bu nev'i nucleus gayet belirli ve bir yumak görünümünde-
dir. Bu hali ile Caryosome ismi verilir. 

(*)  Nucleoplasma  : Nucleus'u  meydana getiren  protoplasma  (Karyoplasm). 

Nuclear membran 

. Chromatin (Gran
;
51) 

Karyoplasma (Nucleoplasma) 

^ Linin (ag) 

> Achromatin (Plastin) 

Şekil ( 2 ) : Yoğun bir nucleus'un şematik görünümü. 
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II — Kesemsi nucleus : Bunlar 1. Karyosome'lu ve 2. Karyo-
some'suz olmak üzere bir birinden farklı  iki değişik yapı gösterir-
ler. 

1. Karyosome'lu olan vesicular nucleus : Bu nev'i nucleus'-
lar dört değişik şekil gösterirler, a — Plastin (Achromatin) ortada 
bulunur. Chromatin onun etrafını  çevreler. Böyle bir nucleus şe-
kil (3) de görülmektedir. 

C h r o m a t i n 

> P l a s t i n 
N u c l e u s raembranı 

Şekil ( 3 ) : Plastin maddesinin ortada ve chromatin'in onun etrafında 
bulunduğu karyosome'lu bir nucleus'un şematik görünümü. 

b — Chromatin ile plastin (achromat in) arasında bir boşluk 

vardır. Bu nev'i bir nucleus Şekil (4) de görülmektedir. 

Nucleus zarfc 
. Plast in 
(Achromatin) 

Boş mıntıka 
Chromatin 

Şekil ( 4 ) : Chromatin ile achromatin arasında boşluk bulunan karyosome'-
lu bir nucleus'un şematik görünümü. 
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c — Plastin (Acromatin) yine ortada, chromatin de yine nuc-

leusun çeperinde, fakat  bu kerre dağınık bir halde bulunur. Şekil 

(5) de böyle bir nucleus görülmektedir. 

Şekil ( 5 ) : Chromatin'i nucleus'un çeperinde dağınık bir tarzda bulunan 
karyosome'lu bir nucleus'un şematik görünümü. 

d — Plastin ile chromatin, nucleus'un ortasında ve homogeıı 

bir şekilde bir birleri ile kaynaşmış bir haldedir. Şekil (6) da bu 

nev'i bir nucleus verilmiştir. 

Şekil ( 6 ) : Chromatin ile achromatin'in nucleus'un ortasında homogen bir 
şekilde bir birleri ile kaynaşmış olan karyosome'lu bir nucleus'un şematik 

görünümü. 

Plast in 
Chromatin 

Chromatin 
Plastin 
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2. Karyosome'suz olan vesicular nucleus ' la r : Bunlarda chro-

mat in Şekil (7) de görüldüğü gibi nucleus'un çeperine dağılmış 

bir görünümdedir . 

— Nucleus 
Chramatin 

(Chroraoplasnû 

Nucleus zam. 

(Şekil ( 7 ) : Karyosome'suz olan vesicular bir nucleus'un şematik görünümü. 

Genellik ile protozoonların vücutları çok kerre simetrik olduğu 
halde, Sarcodina türlerinde olduğu gibi bazan asimetrik bir durum 
da gösterirler. Simetrik olanlardan bir kısmı bilâteral simetri, di-
ğer bir kısmı ışınsal (radial) simetri gösterir. Paraziter hayat ge-
çiren protozoon türleri, çok küçüktür ve içinde yaşadıkları ko-
nakçının hücreleri içinde bulunurlar . Tabiatta saprozoik olarak 
bulunanlarının ise cesametleri oldukça büyüktür . Çok kerre pro-
tozoonların kesin ve başlıca kısımları, haiz olduğu elastikiyetten 
ötürü sabit bir özellik göstermez. 

Bu filumdaki  canlılar Protozoa denen en süfli  tek hücreli hay-
vansal yarat ıklar olarak kabul edilmektedirler. Bütün canlıların 
gösterdiği hayat aktivasyonlarınm hepsini gösterirler. Bütün bu 
hayat aktivasyonları tek bir hücre tarafından  idare edilir. Bütün 
Protozoonlar hayat aktivasyonlarınm gereği olan : 1 — İrri tasyon 
veya çevre k o ş u l l u m d a n etkilenme, 2 — Taksizim (Tropism : 
Taxis), ilgi duyduğu yöne doğru çekilim ve Kontraktil hareket, 3 — 
Beslenme (metabolizme), 4 — Çoğalma, 5 — Ölme gibi fizyolo-
jik olayları yürütürler . Protozoonlar bu yaşantılarını ya su ve top-

PROTOZOONLARIN FİZYOLOJİSİ 
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rak gibi serbest olarak doğada Saprozoik olarak veya bir canlı 
içinde Parazitik (Paraziter) olarak sürdürürler . Hayatlarını Sap-
rozoik olarak geçiren protozoonlara aynı zamanda Saprozoa deyi-
mi de kullanılır. 

Protozoonlarm Oksigen (0 2 ) ' e olan ihtiyaçları : 

Protozoonların, 0 2 (Oksigen) ile olan ilişkileri, hemen hemen 
bakterilerdekinin aynıdır. Bir kısmı aerop, bir kısmı anaerop, bir 
kısmı da fakültatif  anaerop' turlar , Aerop olan protozoonlarda ok-
sigen, protozoonun permeabil olan ektoplasması aracılığı ile pro-
tozoonun bünyesine dahil olur. 

Protozoonlarda Beslenme 

Protozoonlar bulunduğu or tamdaki besin maddelerini osmoz 
yolu ile alarak beslenirler. Bu suretle protozoon'lar, eriyik halde 
bulunan organik ve anorganik maddeleri sindirebilirler. Bununla 
beraber protozoonlar eriyik halde olmayan katı besin maddelerini 
dahi protoplazmaları içine alır ve kendi içinde eriterek özümle-
mek sureti ile beslenmelerini temin ederler. 

Protozoonların beslenebilmeleri için bunların oksigen, su, pro-
tein, karbonlu hidrogenler, yağ, vitamin ve mineral maddelere ih-
tiyaçları vardır. Protozoonlar, bu besin unsurlarını alabilmek için 
yüksek canlıların doku suyuklarını, bakteri , küçük protozoon ve 
primitif  bitkileri besin olarak kullanmak mecburiyetindedirler. 
Özümlenmeyen artıkları da hücreden dışarı atarlar. Bazı Protozo-
onlarda ve meselâ Silıyata'larda besin maddelerinin alındığı ve 
oris 'e tekabül eden Sitostom (Cytostom) ve artıklarının atıldığı 
ve anus 'a tekabül eden sitopüge (Cytopgye) denen birer özel de-
lik vardır. Yine Siliyata'larda besinlerin hazmedildikleri, besin ve-
ya özümleme (assimilasyon) vaküolleri de mevcuttur. Ayrıca pro-
tozoonların dezasimilasyon sonu artıkların atı lmasında yararlan-
dıkları bir vaküol vardır ki buna da kontrakti l veya dezasimilas-
yon vaküolü denir. 
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Protozoonlarda taxis (tropism) 

Protozoonlarda fototaksis  (phototaxis), Kemotaksis (Chemo 
taxis), termotaksis (Thermotaxis) ve diğer bazı etkenlere karşı 
taksisim görülmektedir. 

Protozoonlarda üreme 

Protozoonlar; A — Cinsel olmayan (Aseksüel = Agametogo 
nie = Agametogonia : Agamogonia : Agamogonie), B — Cinsel 
(Seksüel = Gametogonie : Gametogonia : Gamogonia : Gamogonie) 
gibi iki değişik şekilde çoğalırlar. 

A — Agametogonie = Cinsel olmayan çoğalma : Bu nev'i ço-
ğalma dört şekilde olmaktadır, a — İkiye bölünerek çoğalma (Bi-
nary fission)  : Bu nev'i çoğalma, basit bir çoğalmadır. Bunda ev-
velâ nucleus ve bundan sonra da cytoplasma ikiye bölünür. Bura-
da özellik gösteren nokta nucleus'un bölünme şeklidir. Burada 
nucleus ya 1 — Amitosis (nukleus 'un doğrudan doğruya bölün-
mesi) veya, 2 — Promitosis (Amitosis ile Mitosis arası bir bölün-
me) gibi basit veyahut ta, 3 — Karyokinesis (Mitosis) denen bir 
çok karışık işlemlerden müteşekkil, indirekt bir bölünme şekli 
gösterir. 

b — Schizogonie (çok sayıda bölünme : multiple fission)  : Bu 
nev'i çoğalma, ya nucleusların bir defada  birçok parçalara bölün-
meleri sonu veyahut nucleusların devamlı olarak ikiye bölünme-
leri sureti ile vukua gelir. Bu bölünme olayına Schizogonie, bu 
bölünme olayı sonu meydana gelen hücrelere de Şizont (Schizont : 
agamont = segment) ' lar adı verilir. Bilâhare esas hücre parçalana-
rak buradaki şizont'lar serbest hale geçer. Serbest hale geçen bu 
şizontlara, (Merozoite) denir. 

c — Tomurcuklanma (Budding) : Bu nev'i çoğalma sitoplaz-
mik bir bölünme şeklidir. 

B — Cinsel (seksüel) Çoğalma (Gametogonie) : 

Protozoal ardaki cinsel çoğalma, Mastigophora, Sporozoa, Ci-
liophora, sınıfı  içindeki türlerde görülür. Bu cinsel çoğalma için 
protozoonların cinsel olarak birleşmesi şartt ır . Protozoonların pek 
azında metazoalardaki üreme şekli olan Meiosis görülebilir. Bu 
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meisosis'de diploid kromozomlar haploid hale geçerek Zigot (Zy-
got) teşekkül eder. Bu Zygotun teşekkül etmesinden sonra, kro-
mozom adedi tekrar diploid hale gelir. Bu hâl Meiosis ismi verilen 
cinsel bir çoğalma şeklidir ki bu hale pek az da olsa protozoon-
larda rast lanmaktadır . 

Protozoonlardaki cinsel çoğalma 1 — Singami (Syngamie), 
2 — Sporogoni (Sporogonie), 3 — Konjugasyon (Conjugat ion) , 
4 — Otogami (Autogamie), 5 — Endogami (Endogamie) , Pedoga-
mi (Pedogamy : Pedogamie), 6 — Sitogami (Cytogamie) olmak 
üzere altı şekilde olur. 
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PARAZİTOLOJİDE SİSTEMATİK 

DÜZEN 

Genellikle biyolojideki sistematiklerdeki esas, parazitolojide 
de uygulanır. Buna göre parazitolojideki sistematikte de; Kütük 
(Phylum : Şecere : Anaç); Bölüm (Divisio : Division) : Sınıf  (Clas-
sis : Class); Takım (Ordo : Ordnung : Order); Familya (Fami ly : 
Familie Familia : Aile); Soy (Genus : Gattung : Cins); Tür (Spe-
cies : Art) esas sistematik düzeninden yararlanılmaktadır . 

Parazit olarak mütalea edilen canlılar üç kök altında sınıf-
landırı lmaktadırlar. 

I. Kök : PROTOZOA : 

Bunlar Protozooloji (Protozoologie) denen bilim disiplini için-
de incelenirler. 

II. Kök : VERMES : 

Bu kökteki canlılar Helmintoloji (Helminthologie : Helmint-
hology) diye tanımlanan bilim disiplini altında incelenirler. 

I I I . Kök : ARTHROPODA : 

Bu kök bütün eklem bacaklıları içine alır ve Entomoloji (En-
tomologie : Entomology) bilim disiplinini meydana getirir. 

II ve III . kökteki parazitlere ZOOPARAZİT, yaptıkları hasta-
lıklara da İNVAZYON (INVASİON) hastalıkları denir (8), (9). 
Buna mukabil I. kökü teşkil eden Protozoerler ile Bakteriler ara-
sındaki ayrım, henüz kesin olarak yapılamamıştır . Çünkü proto-
zoaların sınıflandırılmasında  kesin esaslar tespit edilememiştir. 
Halen Spirochaeta ' ların Bakteriyolojide mi, yoksa Protozoolojide 
mi incelenmesi hususu; üzerinde tar t ışma götüren bir problem 
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olarak ortada durmaktadır . Muhtelif  yazarlar bu sistematik düzeni 
esas olarak almakla beraber, yaptıkları sınıflandırmada  kendi bi-
limsel görüşlerine öncelik ile yer vermiş oldukları, bunlar tarafın-
dan bildirilmiş olan sınıflandırmaların  incelenmesinden anla-
şılacaktır. Buna örnek olarak IVEY (2); MİMÎOĞLU, GÖKSU ve 
SAYIN (5); ile OYTUN (10) tarafından  yapılan sınıflandırmalar 
gösterilebilir. 

BU KİTAPTA TAKİP EDİLECEK SİSTEMATİKTEKİ 

PRENSİP 

Bu kitapta bildirilecek olan protozoonlar aşağıda verilmiş 
olan birinci Alt kütük (Subphylum) 'ün 1 ci, 2 ci, ve 3 cü sınıfı  ile 
ikinci Alt kütük 'ün 1 ci ve 2 ci sınıflarındaki  önemli Familyala-
rının Genuslarına ait türleri hakkında ancak Eczacılık mesleği ba-
kımından önemi açısından yeteri derecede incelenmek üzere 
yer verilmiştir. Bu bölümde öncelik ile insan hekimliğinde ve son-
ra insan ve hayvanlar arasında müşterek invasionlara sebep ol-
duğu için Beşerî ve Veteriner hekimlikte değeri olan protozoonlar 
ele alınmıştır. Aşağıda protozoa Kütüğüne bağlı Alt kütüklerdeki 
sınıflara  ait sınıflandırma,  Şema (4) de verilmiştir. 

PROTOZOONLARIN SINIFLANDIRILMASI 

Kütük (Phylum) : I : PROTOZOA 
Alt kütük (Subphylum) : A :Plasmodroma 

Sınıf  (Calssis) : 1 : Mastigophora (Flagellata) 
Sınıf  (Classis) : 2 : Sarcodina (Rhizopoda) 
Sınıf  (Classis) : 3 : Sporozoa (Telesporidia) 

Alt kütük (Subphylum) : B : Ciliophora DOFLEIN 190^ 
Sınıf  (Classis) : 1 : Ciliata (Infusoria). 
Sınıf  (Classis) : 2 : Suctoria. 

Şema ( 4 ) : PROTOZOA Kütüğüne bağlı Alt kütüklerdeki sınıflar. 
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SINIF : 1 : MASTIGOPHORA 

Mastigophora sınıfına  ait Takım, Familya, Soylar ile bu soy-
lardaki protozoon'lardan, önemine binaen bu bölümde incelenecek 
olan türler, sistematik düzen içinde aşağıda bir şema halinde ve-
rilmiştir. 

Sınıf 

Alt sınıf  : 

Takım 

Familya 

Soy 

1 : Mastigophora 

2 : Zoomastigia 

: 2 : Protomonadida 

: 3 : Trypanosomidae 

: 5 : Trypanosoma 

Tür : 1 : Trypanosoma gambiense 

Tür : 2 : Trypanosoma rhodesiense 

Tür : 3 : Trypanosoma cruzi 

Tür : 4 : Trypanosoma rangeli 

Soy : 6 : Schizotrypanum 

Soy : 7 : Leishmania 

Tür 

Tür 

Tür 

Takım 

Alt takım 

Familya 

Soy 

Tür 

Familya 

Soy 

1 : Leishmania donovani 

2 : Leishmania tropica 

3 : Leishmania braziliense 

Polymastigida 

Monomonadina 

: Tetramitidae 

2 : Enteromonas 

: 1 : Enteromonas hominis 

: Chilomastigidae 

1 : Chilomastix 
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Tür 

Familya 

Soy 

1 : Chilomastix mesnilı 

5 Trichomonadidae 

Tür 

Tür 

3 : Trichomonas 

1 : Trichomonas vaginalis 

2 : Trichomonas tenax 

Tür : 3 : Pentatr ichomonas hominis 

Alt takım : 2 : Diplomonadina 

Familya : 1 : Hexamitidae 

Soy : 3 : Giardia 

Tür : 1 : Giardia lamblia Syn : (Giardia in-

testinalis : Lamblia iııtestinalis) 

Şema (5 ) : Mastigophora sınıfına  dahil olan ve bu bölümde hakla-
rında bilgi verilen protozoonlara ait kısaltılmış Sistematik şema. 

Bu birinci smıfdaki  protozoonların her birinin morfolojisi  ile 
ilgili ayrı ayrı bilgi verilmeyip bunlardan bir tekinin morfolojisi 
şematik olarak verilmek ile yetinilmiştir. Bu nedenle Şekil (8) de 
Mastigophora sınıfına  dahil Trypanosoma soyuna ait bir örnek Şe-
matik bir şekilde verilmiştir. 
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Sınıf:  1 : MASTİGOPHORA 

Mastigophora'ların morfolojilerine  bir örnek olarak şekil • 
(8) de şematize edilmiş bir Trypanosoma görülmektedir. 

POSTERİOR 

P a r a b a s a l c i s i m ) 
) KİNETOPLAST 

B l e p h a r o p l a s t < 

Axoneme 

Şekil ( 8 ) : Trypanosoma soyuna ait bir protozoon'un şematize şekli. 
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Sınıf  : 1 : Mastigophora 

Takım : 2 : Protomonadida 

Familya : 3 : Trypanosomidae 

Önemli soyları : 5 — Trypanosoma 

6 — Schizotrypanum 

7 — Leishmania 

Soy : 5 : Trypanosoma : Bu soydaki flagellata'lar  gelişimlerin-
deki aşamalarında; Şema (6) da görüldüğü üzere : Leishmanial 
Leptomonad, Crithidial ve Trypanosomal olmak üzere şekil (9) da 
görüldüğü veçhile dört temel şekilsel değişiklik gösterir. Bütün 
canlılarda kan dolaşımı, sindirim sistemi, doku suyuklarında Try-
panosomiasis denen paraziter invasionlara sebep olurlar. 

Kan ihtiva eden yapal adi sıvı besi yerleri, embriyolu tavuk 
yumurtası ve doku kül türünde üretilebilir. 

Meydana getirdikleri invasionların diyagnostiklerinde deney 
hayvanı inokülasyonu ile Aglutinasyon ve Komplementi bağlama 
reaksiyonu gibi serolojik reaksiyonlardan yararlanılmaktadır . De-
ney hayvanı inokülasyonu ile diyagnostikte patolojik materyal ola-
rak hastadan alınan kandan yararlanılmaktadır . 

Tür : 1 : Trypanosoma cruzi. (Synonym : Schizotrypanum 

cruzi). 

Bu parazitin kritidiyal (Crithidial) safhası  ve çoğalması; Tri-
atoma, Rhodnius, Panstrongylus gibi kan emen arthropoda' ların 
sindirim kanalında vukua gelir ve bu haşerelerin gaitalarından 
i t rah edilir. Kan emen haşerenin kanı emdiği yerdeki açtığı yara-
lar, haşerenin bıraktığı gaita ile enfeste  olur. Bu suretle bulaşmış 
olan bu yaralardan lenf  ve oradan da kan dolaşımına intikal eder. 
Bundan sonra da parazit, dokulara ulaşmak sureti ile invasion 
vukua gelmiş olur. 

Sebep olduğu invasion : Aslında Güney Amerika'da invasion'a 
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Parabasal cisim ) 
Blepharoplast ) ^inetoplast 

Rhizoplast (Flagellum) 

LEISHMANIAL FORM 

l l ı ı m 

LEPTOMONAI5 FORM 

Şekil ( 9 ) : Trypanosomalaı-ın yelişim aşamalarındaki şekilsel değişiklikler 
[MACKIE, HUNTER ve WORTH, Sahife  : 329] 

Karyos 

Nucleus 

Parabasal cisim 

Blepharoplast 
agellum 

Ondule şeklinde zar 

Flagellum 

Axoneme 
TRYPANOSOMA! FORM 
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PARAZİT 
P A R A Z İ T S A F H A S I 

PARAZİT 
Leismanial Leptomonad Crithidial Trypanosomal 

Leishmania 
tropica 

Derideki, macrophage'larda 
ve Histion conjunctivum-
da bulunur. 

Phlebotomus'ların sin-
dirim kanalından in-
sanlara geçer. 

Yok. Yok. 

Leishmania 
braziliensis Leishmania tropica'daki gibi. Leishmania tropica'-

daki gibi. Yok. Yok. 

Leishmania 
donovani 

Karaciğer, dalak, kemik ili-
ği ve Lympho-noduli'deki 
macrophage'larda bulunur. 

Leishmania tropica'-
daki gibi. 

Yok. Yok. 

Trypanosoma 
rhodesiense Yok. Yok. 

Glossino genusu sinek-
lerin Glandula sali-
varis'lerinde bulunur. 

Glossina genusu Species'le-
rinin sindirim kanalında bu-
lunur. Buradan insanlara 
geçer. İnsanda kan dolaşı-
mı ve Lympho-noduli'de 
bulunur. 

Trypanosoma 
gambiense Yok. Yok. 

Trypanosoma rhodesi-
ense'nin aynı. 

Trypanosoma rhodesiense'-
nin aynı. 

Trypanosoma 
cruzi 

Cutis (deri), Lien (dalak) 
Hepar (K. Ciğer), Cereb-
rum (beyin), Lympho-no-
duli'nin macrophage'ların 
da bulunur. 

Yalnız geçici bir saf-
ha arz eder. 

Tahtakurularmın sin-
dirim kanalında bu-
lunur. 

Tahtakurularmın sindirim 
kanallarının son kısmında 
ve akut safhada  insanların 
kan dolaşımında bulunur. 

o^Şema ( 6 ) İnsanlarda paraziter olan Flagellata'Iarın haşerelerde ve insanlardaki safhaları.  IVEY ( 2 ) den alınmıştır. 



sebep olan bu protozoon, Sentral Amerika ve Meksika'da da yay-
gın bir şekilde invasionlar meydana getirdiği bildirilmektedir. İn-
sanların hemen hemen her organında Şagas (Chagas) denen inva-
sion'nu meydana getirir. Bu invasion'a Amerikan Trypanosomia-
sis'i de denir. 

Bu protozoon Reticuloendothelial system, Myocardium ve Cent 
rai sinir sisteminin invasionuna sebeb olur. İnsanlarda Hepatome-
gali, Splenomegali, Adenopathie (Lympho nodulus' lerde meydana 
gelen bozukluklar) gibi patolojik olaylara sebep olur. Bu invesion'a 
karşı köpek ve kedi yavruları, beyaz fare  ve kobaylar duyar la-
boratuar deney hayvanlarıdırlar. 

Diagnosis : 

1 — Mikroskobik metod : Mikroskobik diyagnosis, kandan ha-
zırlanan frotide  protozoonun görülmesi ile konur. Protozoonun 
Trypanosmal şekli invasionun fievrili  akut devrelerinde kanda bu-
lunur. Mikroskobik diyagnoz; bu devrede, Giemsa ile boyanan ka-
lın kan damlasında protozoonun görülmesi ile yapılır. 

2 — Kültürel m°tod : Bunun için NNN besi yeri diye bilinen 
ve NOVY, Mac NEAL ve NİCOLLE tarafından  Leishmania ve Try-
panosoma'ların üretilmesi için kullanılan besi yerinden veya yatık 
kanlı agar besi yerinden faydalanılır.  Bu besi yerine üzeri örtüle-
cek kadar bir miktar steril fizyolojik  tuzlu su ilâve edilmesi ge-
reklidir. 

NOVY, Mac NEAL ve NİCOLLE besi yerinin terkibi: 

Yukarda bildirilen maddeler distile su içinde eritilip kaynatı-
lır ve normal Sodium hydroxid solüsyonu ile nötürleştirilir. Bur-
gulu kapaklı tüplere 3 c.c. miktar ında taksim edilip 121°C de 15 
dakika sterilize edilir. Bu şekilde hazırlanan besi yeri bir kaç ay 
bozulmadan buzlukta saklanabilir. Bu besi yerine ekim yapılacağı 
zaman, tüpteki besi yeri açık otoklavda eritilir ve 45 ilâ 50 santigrad 

Sodium chlorure 
Bacto—agar 
Distile su 

6.0 gr. 
14.0 gr. 

900.0 c.c. 
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derece arasında soğutulur. Her tüpe 1 c.c. steril defibrine  kan ilâ-
ve edilir, iki avuç arasında çalkanır, yatık olarak donmağa terk 
edilir. Ekim için hastadan steril olarak alınmış kan inokölasyo-
nunda bu besi yerine Penicillin ve Streptomycin ilâve etmeğe ih-
tiyaç yoktur. Ficvrili acute Trypanosomiasis devresinde, hastadan 
alınan 10 c.c. steril defibrine  kandan her tüpe 0,5 ilâ 1,0 c.c. mikta-
rında ilâve edilerek oda derecesinde her gün muayene etmek üze-
re bir ay süre ile üremeğe terkedilir. Bu besi yerinin sıvı kısmın-
da protozoonun; Trypanosomal, Leishmanial ve Crithidial form-
ları görülebilir. Ancak patolojik materyal olarak dalak, karaciğer 
ve s ternuma ait doku kullanılacak ise o takdirde bu steril besi ya-
rini havi her bir tüpe 0,5 c.c. hacminde steril fizyolojik  su içinde 
50 Ünite Penicillin ve 50 Ünite Streptomycin (*) ilâve edilmesi 
gerekir. 

3 — Deney Hayvam İnokülasyonu : Bunun için kobay ve genç 
beyaz fındık  farelerine  paraziti havi kan veya dokular intraperi-
toneal olarak iııoküle edilirler. İnokülasyondan 4 hafta  sonra Try-
panosom kanda aranabilir. Deney hayvanı olarak laboratuarda Try-
panosom invasionundan masûn olarak yetiştirilmiş Triatomid ha-
şerelerin bu Trypanosom ile enfestasyondan  şüpheli besin ile bes-
lenmesinden bir kaç gün sonra haşerenin feçesinde  Trypanosoma 
cruzi bulunur . 

4 — Serolojik metod : Diyagnostikte yararlanılan serolo-
jik reaksiyonlardan Chagas invasionunda bilhassa Complement 
fikzasyon  reaksiyonunun büyük bir değeri olduğu bildirilmekte-

(*)  Streptomycin  ünitesinin  tanımlanması  : 1 c.c. Nutrient  sıvı besi yerine 
ekilen  Standard  Escherichia  coli  suşunu üremekten  men eden en az 
miktara  1 S IJnitesi  denir.  Fakat  bu miktarın  pek küçük oluşundan 
dolayı  L Ünitesi  şeklinde  bir tanımlanma  kullanılmıştır.  Buna göre 
L Ünitesi;  S Ünitesindeki  1 c.c. yerine, burada  litre  (1000  c.c.) lik 
hacim esas alınmıştır.  Daha sonra G Ünitesi  şeklinde  bir tanımlama 
yapılmıştır.  Bu G ünitesi  de  Kristal  materyalin  gösterdiği  aktivite  esa-
sına dayanıp,  buna da  1 milyon  S Ünitesi  denmiştir.  Bundan sonru 
Kristal  materyal  esasına dayanan bir tanımlama  da 1 Gamma mik-
tarının 1 üniteye  eşit  olduğu  tarzında  yapılmıştır  ki buna göre 1 
Oxford  Ünite  Penicillin'in;  0,6 Gamma ya eşit  olduğu  tayin  edilmiş-
tir  (1). 
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dir. Bununla beraber, bu reaksiyonun; Syphilis ile Leishmaniasis'-
de, kros reaksiyon vermesi, invasionun tesbitinde yanılmalara se-
bep olabilmektedir. Son zamanlarda bazı araştırıcılar tarafından 
hazırlanmış olan prüfiye  bir antijen, bu mahsuru tam olarak or-
tadan kaldırmamış ise de önemli bir oranda azaltmıştır. Serolo-
jik reaksiyonlar arasında, Agglutination reaksiyonu ile Fluoresan 
ant ikor tekniğinden de yararlanılmaktadır . 

5 — Allerjik Metod : Bu amaç için ıntradermal reaksiondan 
yararlanılmaktadır . Ancak gerek serolojik ve gerekse allerjik di-
yagnostik metodları arasında en değerlisi Komplement Fikzasyon 
deneyidir. 

Tür : 2 :Trypanosoma gambiense 

Tür : 3 : Trypanosoma rhodesiense 

Bu her iki Trypanosoma türü de insanlarda Afrika  uyku has-
talığının etkenidir. Bu invasiona Afrika  İnsan Trypanosomiasis ' i 
de denir. Bunlardan Trypanosoma gambiense en yoğun bir şekilde 
Batı Afrika'nın  merkezî kısmı olmak üzere bü tün Afrika'da  yay-
gın olarak bulunur . Trypanosoma rhodesiense invasionu ise Ro-
dezya, Uganda, Yeni Zelanda, Mozambik ve Tanganika gibi belli 
yerlere inhisar etmektedir. 

Ancak Trypanosoma rhodesiense; Trypanosoma gambiense'ye 
oran ile çok daha akut seyreder, ve öldürücüdür. Esasen Afrika 
uyku hastalığının ileri devreleri tedaviye kesin cevap vermez. Bir 
çok yazarlar Trypanosoma rhodesiense ile hayvanlarda invasiona 
sebeb olan Trypanosoma brucei 'nin aynı olduğunu kaydetmekte-
dirler. 

Aslında Trypanosoma gambiense, Trypanosoma rhodesiense ve 
Trypanosoma brucei türlerinin arasında morfolojik  bir ayarım ya-
pabilmek kabil değildir. Bundan dolayı da Trypanosoma gambin-
se ile Trypanosoma rhodesiense arasında morfolojik  bir ayırım 
yapabilmek söz konusu değildir. Bu her iki türün de Trypanoso-
mal devresi polimorf  bir özellik gösterir. Bunların bazıları uzun 
ve dar olup nihayet ucunda sürünüp giden, uzun bir kamçıya sa-
hiptirler. Diğer bazıları ise kısa ve küt olup, arkasında sürünüp 
giden bir kuyruktan mahrumdur lar . 
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Trypanosoma'ların GIEMSA ile boyanan bütün şekillerinde mo-
rumsu kırmızı renk alan büyük bir nucleus görülür. Trypanoso-
maların protoplazma'ları ise açık maviye boyanırlar. 
Kinetoplast denen Blepharoplast ve Parabasal cisimlerin her iki-
sini birbirinden tefrik  etmek hemen hemen mümkün değildir. 

Trypanosoma'lar, Glossina denen Çe çe sineklerinin muayyen 
species'lerinin sindirim kanalı yolu ile alınır. Parazitin Glossina'-
lar içinde invasion kudretine sahip Tryapanosomal şeklini alması 
20--30 gün sürer. Glossina türlerinin dişi ve erkek her iki cinsi de 
kan emdiklerinden, invasionun taşınma ve insanlara aktarılmasın-
da her iki cinsi de rol oynar. Parazit, sineğin barsaklarında çoğal-
dıktan sonra Crithidial şekline dönmüş olarak sineğin Glandula 
salivaris'ine gelir. Bu Crithidial şekil bu kerre burada çoğalmağa 
devam eder ve bir kaç gün için de invasion gücünü kazanan Trypa-
nosomal şekle geçer. Bundan sonra kan emmek için insanı sokan 
Glossina'nın Glandula salivaris'inin sekresyonu olan enfeste  saliva 
ile parazitin Trypanosomal şekli insana geçmiş olur. 

Trypanosoma gambiense'nin intikalinde rol oynayan belli baş-
lı Glossina türleri; Glossina palpalis ile Glossina tachinoides'dir. 
Buna mukabil Trypanosoma rhodesiense'nin intikalinde rol oyna-
yan Glossina türleri ise Glossina morsi tans ile Glossina swynner 
toni türleridir. Trypanosomal şekli kan deveranında bulunan pa-
razit, doku hücrelerini istilâ etmeyip, Histion conjunct ivum'un 
boşlukları ile Lien ve Lympho-nodulus'ların reticuler dokularında, 
Cerebrum'un intracelluler boşlukları ile Lymph kanalları ve muh-
telif  organlarda yerleşerek orada çoğalır. 

Genel olarak her iki Trypanosoma'nın da invasionunun ilk 
safhasında  evvelâ kan dolaşımı ile Lymph sisteminde bulunduğu, 
bilâhare Liquor cerebrospinalis ile Liquor cerebri'ye ulaştığı söy-
lenebilir. Genellikle Trypanosoma rhodesiense daha ziyade av hay-
vanlarının bulunduğu yerlerde ve bu spor ile uğraşan şahıslarda 
sporadik olarak görülür. Bundan dolayı Trypanosoma rhodesien-
se'nin görülmesi için av hayvanlarının mevcudiyetine ihtiyaç var-
dır. Böylece av hayvanlarının bu Trypanosoma için birer rezervu-
ar vazifesi  gördükleri kabul edilmiştir. Halbuki Trypanosoma 
gambiense ile invasion, tarım ile uğraşan toplumlarda görülmek-
tedir. Bununla beraber Trypanosoma gambiense ile invasion, cey-
lanlarda deneysel olarak tevlid edilebilmiştir. Bundan dolayı cey 
lânların bu invasiona muhtemel bir rezervuar olabilecekleri fikri 
kabul edilmiştir. 
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İnsanlarda inkübasyon süresi 2 ilâ 3 hafta  olarak bildirilmiştir. 

Şekil (10 ) : Regio cerviealis'de teşekkül etmiş bir lymphadenitis 

İnvasionun İnsanlardaki Semptomatolojisi : Kan-lymph bo 
zuklukları sonu; ödem, ekseriya şekil (10) da görüldüğü gibi Re-
gio cervicalis'te Lymphadenitis (*), gayrı muayyen intermitan fi-
evr, dispneau baş ağrısı, yüksek pulsation ve deride lesion'lar gö-
rülür. Hepatomegali ile Splenomegali keza görülen semptomlar 
meyanındadır . Heparda paranchym ve yağ dejenerasyonu vukua 
gelir. Karaciğerin Kuppffer  hücreleri ile dalak ve Lympho-noduli'-
de protozoonlara rastlanır. Daha ileri safhalarda  Meningo-encep-
halitis'e has semptomlar görülür. Bu hastalığın; Kala-azar, 
Hodgkins granuloması (Bulaşıcı granuloma), Syphilis, Ma-
laria, Lepra ile karışt ır ı lmaması gerekmektedir. Tedavi edilme-
yen vak'alarda ölüm, ileri derecede kaşeksi sonu vukua gelir. 

Diagnosis : 1 — Mikroskobik muayene : Burada invasionun lâ-
bora tuar diyagnostiği bu protozoonun, Trypanosomal devresinin; 
kanda, Lympho-noduli sıvılarında, Medulla osseumda, Liquor cereb-
rospinalis 'de gösterilmesi esasına dayanır. Bunun için fievri  dev-
resinde kandan yapılan ve GİEMSA veya WRİGHT' boyama metodu 
ile boyanan kalın damla veya ince kan frotillerinin  muayenelerin-
den, çok kerre müsbet sonuç alınır. Ancak kronik devrelerde bu 
şekilde diagnostikden nadir olarak yararlanılabilir. Lympho-noduli 
cervicalis posterior 'e yapılan puncsion ile elde edilen biyopsi ma-

(*)  Lymphadenitis  : Lynıph bezlerinin  iltihabı. 
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teryalinin boyalı ve boyasız olarak mikroskop altında muayene-
sinin, pozitif  sonuç alınması bakımından diğer bü tün diyagnostik 
işlemlere nazaran daha değerli olduğu bildirilmektedir. Bundan 
başka sentral sinir sistemine ait semptomlar gösteren hastalardan 
puncsion ile alınan Cerebro-spinal Liquor 'ün santrifüje  edilmiş 
sedimentinin mikroskobik bakısında Trypanosomalar görülebilir. 

2 — Lâboratuvar deney hayvanı inokülasyonu; Yukarda bildi-
rilen mikroskobik muayene ile Trypanosomaların tesbit edileme-
diği hallerde beyaz fındık  faresi,  kobay ve genç rat ' lara intraperi-
toneal yol ile kan veya santrifüje  edilmiş Cerebro-spinal sıvıya ait 
sediment inoküle edilebilir. Bu inokülasyondan bir hafta  sonra, 
Trypanosoma'lar bu deney hayvanlarının kanlarından yapılan fro-
tilerde görülebilirler. Bu frotiler  GİEMSA ve WRIGHT metodu ile 
boyanarak muayene edilebildiği gibi, lâm ve lâmel arasında natif 
olarak da muayene edilbilir. 

3 — Kültürel Metod : Bazı yazarlar kültürel metodu överler-
ken diğer bazı yazarlar da bunların sun'i besi yerlerinde güçlükle 
üreyebildiklerini bildirmektedirler. 

4 — Serolojik Muayene Metodu : IVEY (2) diağnostik için 
güvenilir bir serolojik metod bulunmadığını bildirmektedir. Fakat 
MİMİOĞLU, GÖKSU ve SAYIN (5) diağnostik için Agglutination 
ve Komplement Fikzasyonu reaksionundan yararlanılabileceğini bil-
dirmekte, ancak bu serolojik reaksionlardan iyi sonuç elde edile-
mediği takdirde; tüp içinde veyâ lâm üzerinde, Komplement kar-
şısında hastadan ayrılmış Erythrocyte ' ler ile Trypanosoma'ların 
biri birlerine bağlanmalarından yararlanılarak diagnostiğin yapı-
labileceğini kaydetmektedirler. 

5 — Leukocvt Tablosunun Değerlendirilmesine dayanan Diağ-
nostik Metodu : Bu metod invasionun değerlendirilmesinde yarar-
lanılan indirek bir metoddur. Burada uyku hastalığının ileri dev-
resinde Cerebro-spinal sıvıdan yapılan frotide  ar tan bir mononuc-
lear leukocytosis'irı görüldüğü bildirilmektedir. 

Therapie: İnvasionun sağıtılmasında Tryparsamide (Trypa-
narsyl) , Pentamidine, Germanin gibi devalardan yararlanılmakta-
dır. 
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Korunma ve İnvasion ile Savaş : Bu husus daha ziyade şekiJ 
(11) de görülen ve Glossina palpalis denen Çeçe sineklerinin im-
hasına inhisar etmektedir . 

Şekil (11) : Glossina palpalis 

Soy : 7 : LEİSHMANİA 

Leishmania'Iarın Genel Karakterleri : 

Morfolojileri:  (2,5 5,0) X (1,5 - 2,5) ja. büyüklükte, yuvar-
lak veya oval şekildedirler. 

Boyanan Hücreler İçindeki Görünümleri : Parazitleri havi Gİ 
EMSA veya WRIGHT boyası ile boyanmış hücreler içinde parazitler 
flagella'sız  olarak Coccus'lar gibi görünürler. GİEMSA metodu ile 
boyamada; parazitin uçuk mavi cytoplasma'sı içinde kırmızı renk-
li oldukça büyük bir nucleus'a sahip olduğu görülür. Bu boyama-
larda bazen parazite ait filâgellumda  görülebilir. Bazen boyama 
esnasında paraziti havi hücre yırtılır ve Leishmanial cisimcikler 
hücrenin dışında görünürler. Leishmania'lar invasiona sebep ol-
dukları canlıların Reticulo-Endothelial sistemin, endothelial hüc-
releri ile Leucocyte'ler içinde; deri, bazı organ ve dokularında 
yerleşir ve üreyerek patolojik olaylara yol açarlar. 

Leismania'lar deri Leishmaniasisi (Şark çıbanı), Kala-azar 
(İçorgan Leishmaniasisi), Muco-cutaneous (Espundia) gibi klinik 
olarak değişik şekillerde Leishmaniasis'leri meydana getirirler. Le-
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ishmaniaların birbirinden farklı  üç türü, klinik olarak bu üç de-
ğişik Leishmaniasisi meydana getirir. İnsanlarda bu üç türden iki-
si önemlidir. 

1 — Le'ismania donovani (Syri.: Leismania infantum  : Leis-
mania canis; Leishmania nilotica : Protoplasma donovani) : LEİS-
MAN ve DONOVAN isimli bilginlere izafeten  bu invasionu mey-
dana getiren protozoon'a Leishmania donovani ismi verilmiştir. 

Yaptığı invasion : İnsan, köpek ve kedilerin Kala-azar denen 
hastalığını yapan bu protozoon; Türkistan, Hindistan, Çin, Rus-
ya, Akdeniz memleketleri, Afrika,  Arjantin, Paraguay, Brezilya ve 
Orta Amerika'da odaklamıştır . Parazit insanların Hepar, Lien 
gibi içorganları ve Reticulo-Endothelial System hücrelerini istila 
ederler. İnvasiona yakalanmış olan insanlarda; gayrı muntazam 
ateş, anemia ile Hepar (Hepatomegalia) ve Lien (Splenomegalıa)'-
ın hypertrophiası görülür. 

İnsan, köpek ve kedilerde invasion meydana getiren bu proto-
zoonun aynı zamanda at ve koyunda da invasiona sebeb olduğu 
bildirilmektedir. 

İnsanlarda Kala-azar klinik olarak beş değişik şekilde görü-
lür. 1 — Çin Kala-azar'ı, 2 — Güney Amerika Kala-azar'ı, 3 — 
Dumdum humması (Hindistan Kala-azar'ı), 4 — Sudan Kala-
azar'ı, 5 — Akdeniz (çocuk) Kala-azar'ı. 

Epidemioloji : Bu protozoon memeli hayvanların daha önce 
bildirilen hücreleri içinde ikiye bölünmek sureti ile çoğalır. Bu 
çoğalma esnasında hücrelerin parçalanması sonu, protozoonun 
serbest kalan Leishmanial şekilleri diğer hücreleri de invasiona 
düçar eder. Bu Leishmanial şekiller şekiller muhtelif  Phlebotomus 
türleri tarafından  alınırlar ve bu haşerelerin sindirim sisteminde 
Leptomonad şekline dönüşürler. Leptomonad' lar burada uzunla-
masına olarak ikiye bölünmek sureti ile çoğalırlar ve cavum oris'-
in regio anterior 'üne gelir ve haşere, insanlardan kan emdiği sı-
rada protozoon'u insanlara intikal et t irmiş olur. Protozoon haşe-
re içinde, insana intikal edebilecek hayat devresini 1-2 hafta  için-
de tamamlar . 

Phlebotomus (Tatarcık) türlerinin ancak dişileri kan emdiğin-
den, invasionun intikalinde bunlar rol oynar. Şekil (12) de görü-
len bu tatarcıklar gündüz izbe yerlerde; saz veya saklanmaları ko-
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lay insan barınaklarını tercih eder ve oralarda saklanırlar. Gece-
leri kan emmek için faaliyete  geçerler. 

Bu invasion yurdumuzun Akdeniz, Ege, Marmara bölgelerin-
de görülmektedir. Parazit idrar ve gaita ile dışarı atılır. Bunun-
la beraber bu enfeste  materyal invasionun yayılmasında phlebo-
tomus ' lar kadar tehlikeli sayılmazlar. 

Leishmania Donovani 'nin Lâboratuvar Diağnostik Metodları: 

1 — Mikroskobik Metod : GİEMSA ve WRÎGHT metodu ile 
boyanan kan frotilerinde  protozoon görülebilir. Ayrıca; dalak, ka-
raciğer, s ternum ve glandula' lardan punksion ile alınan biopsi ma-
teryalinden hazırlanan boyalı preparat larda, protozoonlar görül-
mekle diağnostik sağlanır. 

2 — Kültürel Metod : Mikroskobik metod için pnksion sure-
tiyle alınan biopsi materyallerinin Trypanosoma cruzi'nin üretil-
mesi için kullanılan NOVY, Mac NEAL, ve NÎCOLLE un Penicillin 
ve Streptomycin ilâve edilmiş besi yerine ekimleri yapılır. Burada 
7-30 gün sonra protozoon'un, Leptomonad şekillerinin üremesi ile 
diağnostik konur. 

Şekil (12 ) : Phlebotomus papatasii. 
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3 — Serolojik Metod : Bu amaç için Komplement Fikzasyon 
reaksionundan yararlanılmaktadır . Ancak ant i jen olarak Mycobac-
terium tuberculosis typus humanus kullanılmaktadır. Pulmoner 
tuberculosis 'e musap olunmayan hallerde, Komplement Fikzasyon 
reaksionunun bu invasionu tesbitite % 90 oranında müsbet sonuç 
verdiği bildirilmektedir. 

2 — Leishmania tropiea (Layşmaniya tropika) : 

Synonym : Leishmania tropiea var. canina, Leishmania tropiea 
var. americanum, Leishmania breziliense, Ovaplasma orientale, 
Leishmania peruviana. 

İnsanların şark çıbanı (Orientale sore) 'ni yapar. İnvasiona 
köpeklerde de rastlanır. Leishmania tropica 'nın muhtelif  devrele-
rindeki morfolojileri,  Leishmania donovani ve Leishmania brazili-
ensis ile aynıdır. 

Cezayir, Tunus, Fas, Trablusgarp, Mısır gibi Kuzey Afrika  mem-
leketleri ile Habeşistan, Nijerya gibi diğer Afrika,  İtalya, Yuna-
nistan gibi Güney Avrupa memleketleri, Arap Yarım Adası, Orta 
Doğu, Rusya, Kafkasya,  Çin ve Hindistan ile Meksika hastalığın 
coğrafik  olarak yayıldığı yerlerdir. 

Epidemioloji : İnvasionun intikalinde Flebotomus papatasii 
(Phlebotomus papatasi i) , Flebotomus sergenti (Phlebotomus ser-
genti), Flebotomus kavkasikus (Phlebotomus caucasicus) gibi Fle-
botomus türleri rol oynar. Bu invasionda rezervuar olarak rol oy-
nayan hayvanlar köpek, kedi, ve bazı kemiriciler olup bunlarda 
mınt ıkadan mıntıkaya göre değişirler. Kala-azar'dan farklı  olarak 
şark çıbanı Cutis dokusuna ilgili olarak lokâl bir invision yapar. 

Meydana getirdiği lezyon Şekil (13) de görüldüğü veçhile Krater 
gibi kabarık ve ortası çökük ülserli bir manzara gösterir. 

Şekil (13 ) : Şark çıbanı. 
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Diagnosis : 

1 — Direk Mikroskobik Muayene : Leishmaniasis'in lâboratu-
var diagnostigi lezyonun sertleşmiş kenarlarından alınan dokular-
dan GÎEMSA ile boyanmış preparat lardaki leucocyte'ler içinde 
Leishmanial şeklin görülmesi esasına dayanır. 

Leishmania tropica'nın deri lezyonlarından yapılan ve GÎEM-
SA ile boyanan f  rot ilerdeki görünümü aynen Leishmania brazili-
ensis'inkini andırır . 

Ülsere olmuş lezyonun zemininden yapılan boyalı preparat lar 
da, Leishmania tropica'ya rastlanmaz. 

2 — Kültürel Muayene : Bunun için lezyondan alınan mater-
yal, antibiotik ihtiva eden NOVY, Mac NEAL ve NİCOLLE besi 
yerine ekilir ve Leptomonad şekiller görülünceye kadar 22-24 San-
tigrad derecede inkübasyona bırakılır. 

3 — Leishmania braziliensis (Layşmaniya brazilienzis) : 

Morfoloji:  Leishmanial şekil ile Leptomonad şekil Leishmania 
donovani'nin aynıdır. Leishmania breziliensis insanların Cutis (De-
ri) ve Membrana mucoza'larında paraziter olarak bulunur. 

Leishmania braziliensis Meksika'dan Kuzey Arjantin 'e kadar 
Lâtin Amerika Devletlerinin pek çoğunda Amerikan Mucocutane-
ous Leishmaniasis (Uta, Bubas veya Espundia) 'n ın etkenidir. İnva-
sion; Uruguay veya Şili'de otoktan olarak bulunmaz. 

Epidemiyoloji: Leishmania braziliensis'in hayat siklusu Leish-
mania donovani'nin aynıdır. Yalnız bir tek farkı  vardır. O da nak-
ledici olan Phlebotomus türlerinin, Leishmania donovani 'ninkinden 
değişik oluşudur. Köpeklerde, arasıra kedilerde ve bazı kemirici-
lerde doğal enfeksiyon  görülür. Burada görülen lezyonlar, Leish-
mania tropica'da görülen lezyonları andırır ise de, granüler ol-
maktan ziyade sarkık bir üreme ile karekterize edilen lezyonlar 
hasıl ederler. Lezyonlar, Mucocutaneous dokuya yayılma eğilimi 
gösterirler. Bu invasion'a; organizmada lezyonların meydana gel-
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diği yere göre (Espundia, Uta, Bubas gibi), isimler verilmiştir. 
Hastalık ilk olarak cutis 'de görülür. Bundan sonra lymph yolları 
ist ikametinde ilerler. Burun, ağız, dudak, boğaz mucosa'larını isti-
la eder. Hat ta orta kulağa doğru ilerler. Bu nahiyeler adeta kar-
nabahar gibi bir hal alır. Şifadan  sonra tahribata uğramış doku 
or tadan kalkar. 

Therapie : Atebrine, Neostibosan, Glucanthime, Fuadine'den 
tedavide yararlanıldığı bildirilmektedir. 

Korunma: 1) Kala-azar'da : a) Hasta köpeklerin tedavisi, b ) 
Kemiricilerin imhası; 

2) Deri Leishmaniasis'inde : a) Hastaların tedavisi, b) Phlebo-
tomus' ların imhası, c) Prevantif  olarak aşılama (Hamster dalak 
suspansion aşısı) korunmada uygulanan metodlardır. 

Diyagnosis : 

1 — Direkt Mikroskobik Muayene : Bunun için lezyonu havi 
dokudan yapılan boyalı preparat larda protozoon'un görülmesi ile 
diyagnotik konur. 

2 — Kültürel Metod : Kültürel metod ile diyagnostik NOVY, 
Mac NEAL ve NİCOLLE besi yerinde yapılan kültürlerde protozo-
on'un leptomonad şekillerinin görülmesi ile yapılır. Klinik olarak 
mucocutaneous şeklinde seyreden vak'alarda protozoon'un kültü-
rel olarak elde edilmesi ekseriya güçlük arzettiği kaydedilmekte-
dir. 

3 — Allerjik m e t o d : IVEY (2) bunun için MONTENEGRO 
deri testinden faydalanıldığını  bildirmektedir. 

Buraya kadar Mastigophora sınıfının  protomonadida takımı-
na bağlı önemli türleri hakkında kısa fakat  yeteri kadar bilgi ve-
rilmiştir. Bundan sonra yine Mastigophora sınıfına  bağlı ve şema 
(7) de verilmiş olan Polymastigida 3 ncü takımı hakkında bilgi 
verilecektir. Polymastigida takımına dahil Tetramitidae (Fam. 1.), 
Chilomastigidae (Fam. 2) Trichomonadidae (Fam. 5) ' larına ait 
soylardaki önemli türler incelenecektir. Bu soylara dahil türlerden 
Entoromonas hominis, Chilomastix mesnili, Giardia lamblia, Tric-
homonas hominis ' in insanların gaitasında; Trichomonas tenax'm 
insanların ağızlarında; Trichomonas vaginalis'in ise insanların üro-
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genital organlarında bulunduğu bildirilmiştir. Bunların hepsi Trop-
hozoite gelişim safhası  gösterir. Keza hepsi de bir cyst devresi ge-
çirir. Bu cyst devresinde protozoon kendisi için uygun olmayan 
dış çevre koşullarından etkilenmez. Ancak Trichomonas türlerin-
de bu cyst devresi yoktur. 

Takım : 3 : Polymastigida 

Alt takım : 1 : Monomonodina 

Familya : 1 : Tetramitidae 

Soy : 2 : Enteromonas 

Tür : 1 : Enteromonas hominis 

Familya : 2 : Chilomastigidae 

Soy : 1 : Chilomastix 

Tür : 1 : Chilomastix mesnili 

Familya : 5 : Trichomonadidae 

Soy : 3 : Trichomonas 

Tür : 1 : Trichomonas vaginalis 

Tür : 2 : Trichomonas tenax 

Tür : 3 : Pentatr ichomonas hominis 

Alt takım : 2 : Diplomonadina 

Familya : 1 : Hexamitidae 

Soy : 3 : Giardia 

Tür : 1 : Giardia lamblia 

Şema (7 ) : Polymastigida takımının sistematik düzeni. 
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birer kısım dikkatlice alınır ve lâm üzerine bir damla fizyolojik 
tuzlu su ile düzgünce yayılır. Üzerine lâmel konur. Bu maksat 
için kullanılacak fizyolojik  tuzlu suyun terkibi aşağıdaki gibidir. 

Fizyolojik Tuzlu Su : 

Sodium chlorure 
Calcium chlorure 
Potassium chlorure 
Magnesium chlorure 
Sodium bicarbonat 
Potassium diphosphate KH2PO4 
Disodium phosphate NaıHP04 
Distile su 

8,0 gr. 
0,2 gr. 
0,4 gr. 
0,01 gr. 
0,2 gr. 
0,3 gr. 
2,0 gr. 

1000 c.c. 

Alınan gaita ile kanlı veya mucous kısım ne az ne de aşırı mik-
tarda olmalıdır. Az olursa protozoona rastlanmayabilir . Çok olursa, 
preparat kalın olur, ve mikroskop altındaki yoğun görünüşten ötü-
rü incelenemez. Mikroskop altında 100 defa  büyütülerek (Kuru 
objektif)  ile muayene edilir. 

Bir kaç dakika kendi haline terk edilir. Mikroskop alanı gö-
rüldükten sonra Trophozoite ve Cyst'lerin incelenmesi için daha 
kuvvetli büyüten objektif  kullanılır. Mamafi  bunların idantifikas-
yonu için boyama işlemi uygulanması ögülür. 

2 — Boyanarak yapılan mikroskobik muayene : Bu şekilde 
muayene için froti  İode Solüsyonu ile boyanarak muayene edilir. 
Bu metod ile Cyst'ler incelenir. Bu maksat için kullanılacak ve 
aşağıda terkibi bildirilen îode Solüsyonu 10 günden eski olmama-
lıdır. 

İode Solüsyonu : 
Potassium iodure 
İode 
Distile su 

1,0 gr. 
2,0 gr. 

100,0 c.c. 
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genital organlarında bulunduğu bildirilmiştir. Bunların hepsi Trop-
hozoite gelişim safhası  gösterir. Keza hepsi de bir cyst devresi ge-
çirir. Bu cyst devresinde protozoon kendisi için uygun olmayan 
dış çevre koşullarından etkilenmez. Ancak Trichomonas türlerin-
de bu cyst devresi yoktur. 

Takım : 

Alt takım 

Familya 

Soy 

Tür 

3 : Polymastigida 

: 1 : Monomonodina 

: 1 : Tetramitidae 

: 2 : Enteromonas 

: 1 : Enteromonas hominis 

Familya : 2 : Chilomastigidae 

Soy : 1 : Chilomastix 

Tür : 1 : Chilomastix mesnili 

Familya : 5 : Trichomonadidae 

Soy : 3 : Trichomonas 

Tür : 1 : Trichomonas vaginalis 

Tür : 2 : Trichomonas tenax 

Tür : 3 : Pentatr ichomonas hominis 

Alt takım : 2 : Diplomonadina 

Familya : 1 : Hexamitidae 

Soy : 3 : Giardia 

Tür : 1 : Giardia lamblia 

Şema ( 7 ) : Polymastigida takımının sistematik düzeni. 
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Familya : 1 : Tetramitidae 
Soy : 2 : Enteromonas 

Tür : 2 : Enteromonas hominis 

Şekil (14 ) : Emteromenas hominis'in trophozoite şekli 

Morfoloji:  Trophozoite şekli; şekil (14) de görüldüğü gibi ter-
sine armut veya oval biçimde 4-10 X 3-6 p.. uzunluktadır . Boyalı 
preparat larda tek nucleusu ile 3 u önde l ' i arkada 4 flagella'sı  var-
dır. Ergin şekline Trophozoite (Trofozoit)  denir. Bunların Cytos-
tome'ları yoktur. 

Cyst'leri oval olup 1-4 nucleus'u vardır. Olgun bir cyst ise 
şekil (15) de görüldüğü gibi dört çekirdeğe sahiptir. Keza nucle-
us ' larda cyst içinde bölünerek çoğalırlar. 

Şekil (15 ) : Enteromonas hominis'e ait olgun bir Cyst. 
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Trophozoite şekli insandaki aktif  safhasıdır.  Cyst safhası  pa-
razitin dayanıklı safhasıdır.  İnvasionun insandan insana geçişi fe-
kal kontaminasyon ile olur, yani bulaşma cyst'lerin sindirim yolu 
ile alınması suretiyle vukua gelir. Parazitin Trophozoite şekli sin-
dirim kanalında yaşar ve şekil (16) da görüldüğü gibi uzunlama-
sına ikiye bölünmek sureti ile çoğalır. 

Şekil (16 ) : Bölünmekte olan bir Enteromonas hominis. 

Meydana Getirdiği İnvasion : Sindirim kanalı paraziti olan bu 
protozoon klinik olarak belli semptomlar göstermez ise de muhte-
melen dizanteriye sebeb olur. 

Diagnosis : 

1 — Direk mikroskobik muayene : Burada protozoonun hem 
Trophozoite ve hem de Cyst şekilleri görülebilir. Bu maksat için 
fizyolojik  tuzlu su ile taze gaitadan froti  yapılmalıdır. 

Tuzlu su ile muayene için ıslak gaita frotisinin  hazırlanması: 

Gaita üzerindeki kan ve mucous ile birlikte gaitadan küçük 
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birer kısım dikkatlice alınır ve lâm üzerine bir damla fizyolojik 
tuzlu su ile düzgünce yayılır. Üzerine lânıel konur. Bu maksat 
için kullanılacak fizyolojik  tuzlu suyun terkibi aşağıdaki gibidir. 

Fizyolojik Tuzlu Su : 

Sodium chlorure 
Calcium chlorure 
Potassium chlorure 
Magnesium chlorure 
Sodium bicarbonat 
Potassium diphosphate KH2PO4 
Disodium phosphate Na 2HP04 

Distile su 

8,0 gr. 
0,2 gr. 
0,4 gr. 
0,01 gr. 
0,2 gr. 
0,3 gr. 
2,0 gr. 

1000 c.c. 

Alınan gaita ile kanlı veya mucous kısım ne az ne de aşırı mik-
tarda olmalıdır. Az olursa protozoona rastlanmayabilir . Çok olursa, 
preparat kaim olur, ve mikroskop altındaki yoğun görünüşten ötü-
rü incelenemez. Mikroskop altında 100 def'a  büyütülerek (Kuru 
objektif)  ile muayene edilir. 

Bir kaç dakika kendi haline terk edilir. Mikroskop alanı gö-
rüldükten sonra Trophozoite ve Cyst'lerin incelenmesi için daha 
kuvvetli büyüten objektif  kullanılır. Mamafi  bunlar ın idantifikas-
yonu için boyama işlemi uygulanması ögülür. 

2 — Boyanarak yapılan mikroskobik muayene : Bu şekilde 
muayene için froti  İode Solüsyonu ile boyanarak muayene edilir. 
Bu metod ile Cyst'ler incelenir. Bu maksat için kullanılacak ve 
aşağıda terkibi bildirilen İode Solüsyonu 10 günden eski olmama-
lıdır. 

İode Solüsyonu : 
Potassium iodure 
İode 
Distile su 

1,0 gr. 
2,0 gr. 

100,0 c.c. 
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Froti aynen fizyolojik  tuzlu su ile hazırlanan esas dahilinde 
hazırlanır. Yalnız fizyolojik  tuzlu su yerine burada İode Solüsyo-
nu kullanılır. Burada İode tayin edilemeyecek olan bü tün Tropho-
zoite'leri tahrip eder. Cyst'ler ise İode ile boyanır ve böylece idan-
tifikasyonlarının  yapılabilmesi imkân dahiline girmiş olur. 

3 — Kültürel Muayene : Enteromonas hominis'ler Trichomo-
nas'ların üretildiği besi yerlerinde üretilebilirler. MİMİOĞLU, 
GÖKSU ve SAYIN (5) bu maksat için LES'in karaciğerli, serum-
lu veya yumurtal ı besi yerini bildirmişlerdir. Ancak Trichomonas' 
bahsinde terkibi verilmiş olan DIAMOND'un Trichomonas' lar için 
besi yeri de Trichomonas ' larm üretilmesi için ögülmektedir. 

Familya : 2 : Chilomastigidae 

Morfoloji:  Bu da şekil (17) de görüldüğü gibi a rmut biçi-
minde ince uzun bir şekildedir. Enteromonas hominis 'den daha 
büyüktür . 6 - 24 u.. uzunluğunda, 3 - 1 0 [x. genişliğindedir. Tek ve bü-
yük bir nucleus'u ile aynı zamanda Cytostome'u da vardır. Chilo-
mastix mesnili 'de dört kamçıya sahiptir. Bunlardan biri uzun, iki-
si kısa olup üçü de serbesttir . Dördüncü kamçı ise Cytostome'un 
içinde olup diğerleri gibi serbest değildir. Vücudu baştan nihayete 
kadar kat eden helozonî bir yarık mevcuttur. 

Aktif  bir Trophozoite ve bir de dirençli şekli olan Cyst saf-
hası vardır. Patojenik veya saprozoik oluşu tartışmalı olan bu pro-

Soy : 1 : ChiIomastix 

Tür : 1 : ChiIomastix mesnili 

N u c l e u s 
C y t o a t o m e 

Şekil (17 ) : Chilomastix mesnili. 
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tozoon insanların sindirim kanalında yaşar. Mamafi  sıcak mıntı 
kalarda diarrhae'ye sebep olduğu bildirilmektedir. 

Bulaşma : Fekal kontaminasyon ile vukua gelir. 

Diagnosis : 

1 — Direk mikroskobik muayene : Fizyolojik tuzlu su ile 
Trophozoit 'lerin natif  muayeneleri. 

2 — İode Solüsyonu ile Cyst'lerin boyanarak muayenesi. 

Familya : 5 : Triehomonadidae 

Soy : 2 : Trichomonas 

Bu soy içinde; 

Tür : 1 : Trichomonas tenax 

Tür : 2 : Penta trichomonas hominis (Trichomonas intesti-
nalis, Trichomonas hominis) ve; 

Tür : 3 : Trichomonas vaginalis olmak üzere üç tür vardır. 

Trichomonas vaginalis : 

Armut şeklinde 15-30 [x. uzunluktadır . Şekil (18) de görüldüğü 
gibi dört flâgellumdan  posteriör olan arka tarafta  vücuda yapışık-
tır. Genital organların parazitidir. Kadınlarda vaginitis'e sebep 
olur. İltihap; vulva ve servix uteri 'ye kadar erişir ise de uterus'-
ta görülmez. Vulvada kaşıntı ve yanma hissi uyandırır. Krem man 
zarasında bir akıntı yapar. Erkeklerde urelhra, vezica seminalis 
ve prostat ' ı afetzede  edebilir. 

Diagnosis : 

1 — Direk mikroskobik muayene : Vaginadan alınan eksu 
dat ' tan fizyolojik  tuzlu su ile natif  preparat yapılarak mikroskop 
altında muayene edilir. Bu zaman karakteristik olan sıçramalı ha-
reketli Trichomonad' lar görülür. 
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Rhisoplas 
Cytostom 
Nucleus 

Costa 

Granül 

Ondülell 

Şekil (18 ) : Trichomonas vaginalis 

2 — Kültürel muayene : Bu 
ayene metodundan üstün olduğu 

Bu maksat için iki besi yeri 
PERFERBERG ve arkadaşlarının 
un besi yeridir. 

a — KUPERFERBERG ve 

Trypticase BBL : 
Cysteine HC1 : 
Maltose : 
Distile su : 

metodun direk mikroskobik mu-
bildirilmektedir. 

tavsiye edilmiştir. Birincisi KU 
besi yeri, diğeri ise DIAMOND' 

arkadaşlarının besi yeri : 

20,0 gr. 
1,5 gr. 
1,0 gr. 

850.0 c.c. 
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pH 6.0 ya ayarlanır. 1 gr. Agar (Difco)  ilâve edilip, agar eri-
yinceye kadar açık otoklavda kaynatılır. % 0,5 lik Methylen blue 
solüsyonundan 0,6 c.c. ilâve edilir. Hacim tekrar 850 c.c. ye iblâğ 
edilir. Tüplere 8,5 c.c. ilâve edilerek 121 santigrad derecede 15 
dakika sterilize edilir. Besi yeri kullanılacağı zamana kadar buz-
lukta bulundurulur . Besi yeri en az 2-3 hafta  tutulmalıdır. Kulla-
nı lmadan hemen önce her bir tüpe 0,5 c.c., pH sı 6,0 ya ayarlan-
mış steril insan serumundan ilâve edilir, lc.c. sinde 500 Ünite Pe-
nilicillin-Streptomycin ihtiva eden karışımından her bir tüpe 1 c.c. 
ilâve edilir. Bu besi yerine vaginadan ekiviyon ile alınan eksudat 
inoküle edilir ve 37 santigrad derecedeki etüve konur. Ekseriya 
1 - 2 gün içinde üreme görülür. Ancak ekilen tüpler 4 - 5 gün izlen-
meden, üremenin yokluğuna hükmedilmemelidir . 

900 c.c. distile su içinde eritilir ve pH 6,0 ya ayarlanır. 0,5 gr. 
agar ilâve edilir ve agar eriyinceye kadar açık otoklavda kaynatılır. 
Sonra 4,5 c.c. miktar ında olacak şekilde tüplere taksim edilir. 
Kullanılıncaya kadar buzlukta muhafaza  edilir. Besi yeri en az 
2-- 3 hafta  tutulmalıdır. Bu besi yerine, kullanılacağı zaman pH sı 
6,0 ya ayarlanmış steril insan serumundan 0,5 c.c. ve her 1 c.c. 
inde 500 Ünite tutan penicillin'den (*) 0,5 c.c. ve yine her 1 c.c. 

(*)  Penicilline  Ünitesi  : 50 c.c. lik  Standard  Sığır  eti  ekstraktı  buy yo 
nundaki  Staphylococcus  aııreus'un test  suşuna ait  kültürün  üremesini 
tamamiyle  men edecek  penicillin'in  en az miktarı  Oxford  veya Florey 
Ünitesi  olarak  tanımlanmıştır  (12).  1944 de  Londra'da  aktedilen  In-
ternational  konferans'da  Crystalline  sodium  penicillin  G, Standardizas-
yon için esas kabul  edilmiştir.  Buna göre International  Standard  numune 
nin 0,6 mikrogramı  Bir International  Ünite  olarak  tespit  edilmiştir. 
Bu miktar  1 Oxford  Ünitesine  eşit  bulunmaktadır.  Bilafıara  dikkat-
lice  staııdarize  edilmiş  bir Calcium  tuzu, International  Çalışma  Stan-
dardı  olarak  dağıtılmıştır.  Buna göre de  1 Ünite  International  Çalış-
ma Standardının  veznen 2,7  mikrograma  tekabül  ettiği  kabul  edil-
miştir  (1). 

DIAMOND'un besi yeri : 
Trpticase (BBL) 
Maya hülâsası 
Maltose 

20,0 gr. 
10,0 gr. 
5,0 gr. 
1,0 gr. 
0,2 gr. 

Cysteine (HCİ) 
Ascorbic acid 
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inde 500 Ünite bulunan Streptomycin'den 0,5 c.c. ilâve edilir. Ekim, 
yine ekiviyon ile alınan vagina eksudatının besi yerine, inokülas-
yon şeklinde yapılır ve aynı şekilde üretilir. 

Korunma : Erkekler bu protozoonun gizli taşıyıcılarıdır. Ka-

dınların % 10 nun bu paraziti taşıdığı bildirilmektedir. Tricho-

monas hominis (Pentatr ichomonas hominis) ile Trichomonas te-

nax'm her ikisi de saprozoik olarak mütalâa edilmektedirler. Bun-

lar sindirim yolunda yaşayan Trichomonadidae türleridir. Ancak 

Trichomonas tenax diş çürüklerine, tonsillitise ve pyorrhea'ye se-

bep olur veya bu gibi hallere iştirak eder. 

Üst çenedeki dişlerin damak ile birleştiği gingiva'dan alınan 

kazıntılar fizyolojik  tuzlu su ile sulandırılıp, lâm lâmel arasında ve 

mikroskop altında muayene edilirse paraziti görmek mümkün olur. 

Yakın ağız kontaktları parazit ile bulaşma sebebidir. Pentat-

r ichomonas hominis barsaklarda saprofit  olarak bulunur. 

Alt kısım : 2 : Diplomonadina 

Familya : 1 : Hexamitidae 

Tür : 1 : Giardia lâmblia. Synonym: (Lamplia intesti-

nalis, Giardia intestinalis.) 

insanların doudenum ile jej inum'lar ının üst kısımlarında ve ço-

ğunluk ile de vesica fel'inde  yaşar. UNAT, YAŞAROL ve MERDİ-

VENCİ (13) bu invasionun yurdumuzun bazı bölgelerinde % 20 

nin üstüne çıktığını bildirmektedirler. 
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Şekil (19 ) Giardia lamblia'nm Şekil (20 ) Giardia lâmblia'nın 
ventrâlden görünüşü. yandan görünüşü. 

Armut biçimindeki bu parazit ventrâl 'den bakıldığında Şekil 
(19) da görüldüğü gibi bilâteral olarak simetrik bir görünümde-
dir. 10 - 18 uzunluktadır. İki nucleus'u, dört çift  kamçısı vardır. 
Yandan bakıldığında şekil (20) deki gibi görülür. 

Trophozoit 'lerin ikiye bölünmesi sureti ile çoğalırlar. Fakat 
Cyst teşkil edecekleri esnada nucleus'larının ikiye bölünmesi su-
retiyle çoğalırlar. Giardia lamblia'nın olgun Cyst'leri dört nucle-
us ihtiva eder. 

Şekil (21) de Giardia lamblia'ya ait iki nucleus'lu Cyst; şe-
kil (22) de de dört nucleus'lu olgun Cyst görülmektedir. 



Çok kerre saprozoik bir nitelikte olan bu protozoon bazı şahıslar-
da patogen yetenek kazanır. Gaz ve gazlı ishâl gibi sindirim yolu 
rahatsızlıkları ile, karın ağrısı, dermansızlık ve zayıflığa,  bazı hal-
lerde de safra  kesesi iltihaplarına sebeb olurlar. İnsanlarda mey-
dana getirdiği invasiona «Giardiasis» denir. İntestinal bozukluk-
larda gaitadaki protozoonun Cyst ve Trophozoite şekillerinin görül-
mesi, safra  kesesi iltihabında, doudenum tübaj ı ile patolojik ma-
teryalin temini gerekir. 

Therapie : Cyst'ler dış çevre koşullarına dayanıklıdır. Kontami-
nasyon Cyst safhasında  insandan insana fecal  olarak meydana gelir. 
Bu neden iledir ki, parazitin Cyst'lerini havi feçes  ile bulaşmış sular 
ve sebzeler kontaminasyonda rol oynar. 

Diagnosis : Hasta gaitasında Trophozoite veya Cyst'lerin görül-
mesi ile yapılır. Mikroskop altında natif  preparat larda, parazitin 
gayrı muntazam sallantılı ve rotasyon şeklinde hareket ettiği görü-
lür. 

Boyalı preparat larda parazitin şekli, büyüklüğü, nucleus unun 
yapısı, emici disk, axostyl'ler ve fibrilleri  izlenebilir ki buda pa-
razitin idantifikasyonuna  hizmet eder. Parazitin Trophozoite şek-
linin bu özelliklerinin tayini için Hematoxylin ile boyanması gere-
kir. Cyst'lerin incelenmesi için; Enteromonas hominis Cyst'lerinin 
boyanmasında kullanılan ve yapısı, sözü geçen bahiste bildirilmiş 
olan İode solüsyonu ile boyanması yeterlidir. 



Eğer natif  preparat larda Trophozoite'ler ve idantifiye  edile-
meyen Cyst'ler görülmüş ise, bütün intestinal protozoonların mor-
folojik  ayrıntılarının idantifikasyonu  için Demir-,Hemotoxylin bo-
yama işlemi genellikle en iyi boyama işlemidir. 

Bu boyama işlemi gaitanın tard edilmesinden itibaren 30--60 
dakika içinde yapılmalıdır. Bu süre içinde preparat ın boyanması 
imkânı olmayan hallerde gaitanın, Polyvinyl alkol fikzatörü  içinde 
prezerve edilmesi gerekir. Memleketimizin şart larından ötürü bu 
usul prezervasyon ayrı bir önem taşımaktadır . 

POLYVİNYL alcohol (PVA) fikzatörü  : 

Ayraçlar; 

1 — SCHAUDİNN'in değiştirilmiş solüsyonu : 

Acetic acid (glacial) : 5,0 c.c. 

Glycerol : 1,5 c.c. 
SCHAUDİNN solüsyonu (Civa iki chlorure'-
ün H 2 0 daki doymuş solüsyonundan iki 
kısım, °/o 95 lik etanol'den bir kısım.) : 93,5 c.c. 

2 — Polyvinyl alcohol (PVA) tozu : 5,0 gr. 

İşlem : Birinci solüsyon 75 santigrad dereceye kadar ısıtılır. Bu 
esnada mekanik olarak karıştırılan solüsyona toz halindeki PVA ya-
vaş yavaş ilâve edilir. Bu toz tamamiyle eriyinceye kadar karıştırıl-
maya devam edilir. Sonra soğutulur. Soğutulduktan sonra bu solüs-
yon berrak ve topakcıklardan arî olmalıdır. Bu PVA fikzatörü  aylar-
ca bozulmadan saklanabilir. Oda derecesinde ve 50 santigrad derece-
de ısıtılmış olarak kullanılabilir. Bu fikzatör  intestinal amoeba' ların 
trophozoite'leri için kullanışlıdır. Fakat protozoonların Cyst'leri 
veya helmint yumurtalar ı için bu fikzatörden  yararlanılamaz. 7,5 
X 2,5 cm. lik bir lâm üzerine muayene edilecek gaitadan ince bir 
froti  hazırlanır. Burada eğer gaitayı sulandırmak gerekiyor ise, bu 
amaç için fizyolojik  tuzlu su kullanılmalıdır. Frotinin yapılışından 
monte edileceği ana kadar kurumasına müsaade edilmemelidir. Eğer 
boyama işleminin her hangi bir yerinde işleme ara verilmesi za-
rureti hasıl olur ise, o takdirde froti  % 70 lik alkol içine daldı-
rılmalıdır. Ancak bu ara veriş, frotinin  boyayı alması için uygu-
lanan işlemden önce veya sonra oluşuna göre değişiklik gösterir. 



Eğer bu ara veriş, boyayı alma işlemi (Mordanlama) ile boyama 
işlemi arasında olacak ise; °/o 70 lik alkol içinde saklanır, fakat 
boyamaya devam edileceği zaman mordanlama kademesinin tek-
rarlanması gereklidir. 

Boyama İşlemi: 1 — Froti SCHAUDIN solüsyonu ile 5 dakika 
50 santigrad derecede veya 60 dakika oda derecesinde tesbit edilir. 
Eğer frotiye  daha önce PVA prezervatifi  ile işlem uygulanmış ise, 
bu işlemden sarfı  nazar edilir. 

2 — Froti, % 70 alkol ilâve edilmiş stok îode alkol solüsyonü 
içine 5 dakika konur. PVA ile işlem görmüş frotiler  için bu süre 
20 dakikadır. Burada % 70 alkol ilâve edilmiş iode alkol solüsyo-
nu aşağıda bildirildiği şekilde hazırlanır; Kristâl haldeki İode, 
% 70 lik alkolde koyu ve konsantre bir solüsyon olacak şekilde 
hazırlanır. Bu stok solüsyondur. Bu stok alkol solüsyonu kullanı-
lacağı zaman, buna Porta (Portekiz şarabı) rengi alıncaya kadar 
% 70 lik alkol ilâve edilir. Bu solüsyonun kesin bir konsantrasyon-
da olup olmayışı önemli değildir. 

3 — % 50 alkol içine 3 dakika konur. 

4 — Üç dakika musluk suyunda yıkanır. 

5 — 4 0 - 5 0 santigrad derecede 1 0 - 2 0 dakika veya oda derece-
sinde 1 2 - 2 4 saat 0/o 4 lük mordan olan Alum defer  solüsyonu için-
de yıkanır. Burada mordan olarak kullanılan Alum de fer  (De 
mir şapı) solüsyonu şu şekilde hazırlanır. 

Demir üç (ferri)  ammonium sulfate : 4,0 gr-

Acetic acid (glacial) : 1,0 c.c. 

Sulfuric  acid (Öz. ağ. 1,84) : 0,12 c.c. 

Distile su : 100,0 c.c. 

den ibarettir . Bu solüsyon her gün tazelenmelidir. 

6 — Musluk veya çeşme suyu ile azami 3 dakika yıkanır. 

7 — Bir kaç gün önce hazırlanmış olan 40—50 santigrad dere-
cedeki °/o 0,5 hematoxylin solüsyonuna 5-10 dakika konur. Eğer bu 
solüsyon oda derecesinde ise, bu takdirde froti  12—24 saat bırakıl-
malıdır. Çeşme suyunda azâmi 3 dakika yıkanır. Bu süre daha kı-
sa da olabilir, veya ayrı ayrı iki defa  da yapılabilir. Fakat yıka-



ma süresi 3 dakikayı geçemez. Burada kullanılacak Hemotoxylin 
boya solüsyonu aşağıda bildirildiği şekilde hazırlanır. 

Hematoxylin stok solüsyonunun hazırlanması : 

Hematoxlin (toz) 

Etanol (% 95) 

10,0 gr. 

100,0 c.c. 

Kullanılmadan önce ağzı kapalı şişede 6—8 hafta  saklanır. Bo-
ya olarak kullanılacağı zaman 1/20 oranında sulandırılır. Kıvama 
gelmiş boya açık viole renk gösterir. 

8 — % 1—2 Alum de fer  solüsyonu içine; süresi froti  mikros-
kop altında muayene sonucuna bağlı olarak ayarlanacak şekilde 
tayin edilmek üzere bırakılır. Bu süre; preparata , protozoona ve 
daha bir takım faktörlere  bağlıdır. Bu sürenin tayini için froti 
mikroskop altında natif  muayenede olduğu gibi üzerine lâmel ko-
narak ıslak olarak zayıf  ve kuvvetli büyüten objektifler  ile mua-
yene edilir. Parazitin kendisi bidayette siyah olarak görünür. Nuc-
leus içindeki sut ruktur lar görülebildiğinde, kromatin el 'an siyah 
ve lâm da tamamen dekolore olmuştur . Cytoplasma ise grimsi 
veya mavi renkte ve nucleus'da siyahtır. 

Burada kullanılan dekoloran solüsyon; yukarda hazırlanışı 
bildirilmiş olan mordan solüsyonunun 1/1 veya 1/2 oranında dis-
tile su ile sulandırılarak elde edilir. 

9 — Akan musluk suyunda duruma göre en az 5 en çok 30 
dakika yıkanır. 

10 — % 70 lik alkole bir kaç damla Lithium carbonate ' in sa-
ture solüsyonundan bir kaç damla damlatılmış olan Coplin şişesi 
içine 3 dakika bırakılır. 

11 — % 95 lik alkol içine 3 dakika bırakılır. 

12 — Carbolxylene solüsyonuna 5 dakika bırakılır. Burada 
kullanılan Carbolxylene solüsyonu şu şekilde hazırlanılır. 

Carbolxylene solüsyonunun terkibi : 

Xylene (Xylol) 

Eritilmiş Phenol kristâlleıi 

13 — Xylene içine 3 dakika bırakılır. 

3 Kısım. 

1 Kısım. 



14 — Clarite veya enargite denen, ve terkibi; bünyesinde bir 
miktar Antimon tutan Cu3 As S 4 veya Cu2 S. As2 S5 den ibaret, parlak 
madenî grî-siyah renkte bir madde içinde monte edilir. 

Therapie : Tedavide Atebrin'den yararlanılmaktadır . 

SINIF : 2 : SARCODÎNA 

Sarcodina sınıfına  bağlı Takım, Familya, Soylar ile bu soylar-
daki Türler; sistematik bir düzen halinde şematize edilerek Şema 
(5) de verilmiştir. 

Sınıf 2 : SARCODİNA 

Alt Sınıf 

Alt Sınıf 1 : Aetinopoda 

2 : Rhizopoda 

Takım : 1 : Proteomyxida 

Takım : 2 : Testacida 

Takım : 3 : Mycetozoida 

Takım : 4 : Foraminiferida 

Takım 5 : Amoebida 

Familya : 1 : Naegleriidae 

Familya : 2 : Amoebidae 

Soy : 1 : Amoeba 

Soy : 2 : Vahlkampfia 

Soy : 3 : Hartmanella 

Soy : 4 : Acantamoeba 

Soy : 5 : Sappina 



Familya : 3 : Endamoebidae (Entamoebidae) 

Soy 1 : Endamoeba 

Soy 2 : Entamoeba 

Soy 3 : Dientamoeba 

Soy 4 : Endolimax 

Soy 5 : Iodamoeba 

Familya : 4 : Paramoebida 

Şema ( 5 ) : Sarcodina sınıfının  sistematik düzeni. 

Çok kerre Rhizopoda deyimi ile Sarcodina deyimi biribirle-
rinin sinonümü olarak kullanılmaktadır. Bundan başka Sarcodina 
sınıfı  içinde yer alan protozoonlara genellik ile Amoeba (Amebae) 
olarak tanımlanırlar. Ancak Sarcodina sınıfının  biri Rhizopoda di-
ğeri de Actinopoda olarak iki ayrı alt sınıf  içinde incelendikleri-
nin hatırda tutulması gerekir. 

Bulaşma : En önemli noktalardan biri de bundan evvelki sınıflar-
daki bir kısım soya ait türlerin, kan emen haşerelerin sokması; diğer 
bir kısım soya ait türlerin sindirim yolu ile alınması sonu invasi-
on meydana geldiği halde, Sarcodina (Rhizopoda) sınıfına  ait tür-
lerin hemen hepsi ağız yolu ile invasiona sebep olurlar. Diğer 
önemli bir ayrıcalık da; Trypanosomidae soyuna ait, patogen tür-
lerin, deri ve mucosa gibi dokular ile kan dolaşımında invasionlara 
sebep olmaları idi. Halbuki Sarcodina 'larda ise, bulaşma; kirli su-
ların içilmesi, veya kanalizasyon suları ile sulanan bitkilerin hij-
yenden yoksul koşullar altında besin maddesi olarak tüketilmeleri 
sonucu vukua gelir. Bu suretle bulaşma ağız yolu ile olmaktadır . 
İnvasionu doğuran bu smıfdaki  bü tün türler kalın barsaklarda 
yaşarlar. Ancak bunlardan Entamoeba gingivalis bu bakımdan bir 
ayrıcalık teşkil eder. Çünkü Entamoeba gingivalis diş etlerinde ya-
şar. Bu sınıfdakiler  pseudopodium'lar ile hareket ederler. Bu ya-



lancı ayak (Pseudopodium) ' lar değişik belli şekiller gösterir. Bu 
her bir belli şekle göre de pseudopodium'lara isimler verilmiştir. 
Radial (Işınsal) şekilde olanlara Axopodium, pa rmak gibi küt bir 
şekilde olanlara Lobopodium, iplik gibi ve aynı zamanda uçları 
sivri olanlara da Filopodium adı verilmektedir. 

Sarcodina'ların beslenmeleri, hayvani hücrelerin beslenme ka-
rakterini gösterir. Yani Holozoic 'dirler. Bu suretle hayvani veya 
bitkisel hücreleri protoplâzmaları içine alarak, onları burada sin-
dirirler. Üremeleri aseksüel (eşsiz) olup, genellik ile ikiye bölün-
mek sureti ile olur ise de ender de olsa tomurcuklanma ve bir 
defada  çok sayıda bölünmek sureti ile de çoğalırlar. İstisnai ola-
rak bazı türlerin eşli olarak üredikleri de bildirilmiştir. Fakat bu 
çok enderdir. 

Sarcodina türleri genellik ile Cyst teşkil ederler. Örneğin En-
tamoeba histolytica, Entamoeba coli, Endolimax nana, İodamoeba 
bütschlii hem trophozoite ve hem de Cyst safhası  gösterir. Buna 
mukabil Sarcodina'ların bu özellikleri bazı istisnalar gösterir. Ör-
neğin Entamoeba gingivalis ile Dientamoeba fragilis  yalnız Trop-
hozoite safhası  gösterip, Cyst safhası  göstermez. Bu sınıftaki  bazı 
türler Flagellata 'ların özelliklerini de taşıyabilir. Esasen bu sınıf-
taki türlerden bazılarının, Flagellata 'lar ile bu sınıf  arasında birer 
geçiş türleri olduğu bildirilmektedir. Pek çok türleri serbest ola-
rak yaşayan Sarcodina'lar; Silisli ve kireçli tabakaların meydana 
gelmesine sebeb olurlar. 

Bu Sarcodina' sınıfı,  Pseudopodium'larına güre; 

1) Rhizopoda \  e;  2) Actinopoda, olmak üzere iki Alt Sınıfa  ay-
rılırlar. 

1) Rhizopoda Alt sınıfı  da 5 takıma ayrılmıştır. Bunlar; 

1) Proteomyxida, 2) Testacida, 3) Mycetozoida, 4) Foranıini-
ferida,  5) Amoebida, takımlarıdır. Ancak bu takımlardan bir kısmı 
Cuticula'sız, diğer bir kısmı da Cuticula'lı olmak üzere iki ayrı özel-
lik gösterirler. 

Cuticulasız olan takımlar; 1) Proteomyxida, 2) Mycetozoida 
ile, 3) Amoebida, takımlarıdır. 

Cuticula'lı olan takımlar ise; 1) Testacida, 2) Foraminiferida, 
takımlarıdır. 



Bu takımlardan, Takım : 1 : Protomyxida, Takım : 2 : Testacida, 
Takım : 3 : Mycetozoida, Takım : 4 : Foraminiferida  takımındaki 
türler saprozoit veya medikal yönden önemi olmayan protozoonlar-
dır. Ancak Takım : 5 : Amoebida, medikal yönden önemi olan 
türleri ihtiva eder. Bu takımdaki türlerin Ektoplasma'ları saydam 
ve ince olup Endoplasma'dan daha dayanıklıdır. Bundan dolayı 
bu protozoonlar her şekli alabilirler. 

Şekil (23 ) : Entamoeba histolytica'nın (Trophozoit) şekli. 

Bu takımdaki türlerin puseudopodium'ları Lobopodium'lar 
halindedir. Yani küt ve parmak tarzındadır. Nucleus bir veya da-
ha fazla  adette bulunabilir . Bu takımdaki dört aileden biri olan 
Entamoebidae familyası  paraziter olup, diğer üç familya  doğalda 
saprozite olarak bulunur. Saprozoite olan bu familyalar,  Naegleri-
idae, Amoebidae, Paramoebidae familyalarıdır. 
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Familya 3 (ENTAMOEBİDAE : ENDAMOEBİDAE) 

Soy 1 Endamoeba 
Soy 2 Entamoeba 
Soy 3 Dientamoeba 
Soy 4 Endolimax 
Soy 5 Iodamoeba 

Soy : 1 : Endamoeba : Bu soya ait bütün türlerin gerek be-
şeri ve gerekse Veteriner Tababette hiç bir önemi yoktur. 

Soy : 2 : Entamoeba Casagrandi ve Barbagallo, 1895. 

Tür : 1 : Entamoeba Histolytica; 

Morfoloji:  Boyanmamış preparat larda renksiz, şekil (23) de 
görüldüğü gibi aşağı yukarı yuvarlak refractile  (yansıtıcı) 15—60 
[x. çapındadır. Büyük ve küçük Cyst'ler teşkil ederler. Trophozoite'-
leri hiyalinli bir ektoplasma ve ince granüllü bir endoplasma ya-
pısına sahiptir. Genellikle nucleus görülmez. Trophozoite'ler de ve 
Precyst şekiller tek nucleus'lu oldukları halde Şekil (24) de görül-
düğü gibi Cyst şekilleri dört ve nadiren de olsa sekiz nucleus ih-
tiva ederler. Mamafi  Cyst'in henüz teşekkül ettiği anlarda nucle-
us birdir. Sonra bölünerek iki, dört ve daha sonra da sekiz olur. 
Entamoeba histolytica 'nın vegetatif  şekli olan trophozoite safha-
sından, Cyst şekline dönerken bir ara kademe olan Precyst ve onu 
da takip eden, ergin olmayan bir Cyst safhası  geçirirler. Bu pre-
cyst şeklinde protozoon hareketsizleşir, normal cüssesinde küçül-
me meydana gelir. Besin maddelerini bünyesinden atar, fakat  bir 
Cyst duvarından henüz mahrum olan bir görünümdedir . Bu pre-
matüre Cyst yani olgun olmayan Cyst iki veya üç nucleus ihtiva 
eder. Esas olgun Cyst çok yansıtıcı özellikte olan Cyst membranı 
ile çevrili, yuvarlak hiyalini bir kitle görünümündedir . 

Trophozoite şekilleri ikiye bölünerek çoğalır. Serbest tabiatta 
Cyst şekline geçmek ihtiyacını duyan bir amip yuvarlaklaşıp, kü-
çülerek etrafında  bir tabaka teşekkül eder. Bundan sonra nucleus 
arka arkaya ikişere bölünmek sureti ile dört nucleus'cuk meydana 
gelir. Bundan sonra amip Cyst'ten çıkar- Bu esnada amip dört çe-

9 



kirdeğe sahiptir. Bunu takip eden sürede nucleus'lar tekrar fakat 
bu sefer  Cytoplasma'lar ile birlikte bölünerek sekiz amip meydana 
gelmiş olur. Bunlarda bilahare Trophozoite şeklini meydana ge-
tirirler. Enteromonas hominis bahsinde bildirilen İode solüsyonu 
ile boyandığında Cyst'ler sarı renkte görülürler. Cyst'in Cytopas-
ma'sı önceden mevcut olan yansıtıcı özelliğini kaybederek, ince 
granüllenmiş bir hâl alır. Vakuollerdeki glikojen muhtevileri ma 
vun kırmızısı rengini alırlar. 

Lamblia ıntelstinalis'in boyanmasında; terkibi ve boyama tek-
niği bildirilmiş olan Demir-hematoxylin boyası ile iyi boyanmış 
olan preparat lardaki Trophozoite'ler granüler bir görünümde ve 
aynı zamanda süngerimsi bir yapıda olup Cytoplasma'ları grimsi 
veya viyole renkte görünür. Cyst'lerin bu Demir-hematoxylin ile bo-
yanması halinde Cyst'lerin yapı ve morfolojik  karakteristiklerinin 
bütün ayrıntıları ile incelenmesi kabildir. 

Şekil (24) : 4 Nucleus'lu bir Entamoeba histolytica Cyst'i. 

Meydana getirdiği invasion : İnsanların amoebiasis (Amebiosis, 
Amoebiosis) denen barsak amoebiasis 'i (Amipli dizanteri), Karaci-
ğer amibiasis 'i ve Uro-genital amoebiasis 'lerini yapar. 

Barsak amoebiasis'inde; Abdominal kramplar ve diarrhea 
mevcut olup, gaita mucous ve hemorrhagic'dir. Parazitler mucosa 
ve submucosa'ya kadar nüfuz  edip, buralarda ülserö lesion'lar 
meydana getirir. Bazan necrose'lar da husule gelir. Karaciğer amo-
ebiasis'inde; karaciğerde apseler ile mütarafık  hepatitis görülür. 
Uro-genital amoebiasis de erkek ve dişi dölerme organlarında yan-
gılar meydana gelir. Bu protozoon'a; köpek, kedi, domuz, sığır, 
maymun ve rat ' lar da konakçılık vazifesi  görürler. 



İnvasion'un transmission'u : Kirli sular ve böyle sular ile sula-
nan sebzeler, intikalde rol oynarlar. Trophozoite'ler serbest tabiat ta 
çabuk ölürler. Mide usaresinin Trophozoite'leri tahrip ettiği bildi-
rilmektedir. Cyst formları  ise serbest tabiat şartlarına dirençlidir. 

Cyst'lerin değişik kimyasal maddelere karşı gösterdiği direnç-
liğin aşağıdaki şekilde değişik olduğu bazı araştırıcılar tarafından 
tesbit edilmiştir. 

% 1 Formaldehyde solüsyonun 4 Saat 'te; 

1/250 Creoline solüsyonunda 10 Dakika'da; 

% 1 Cresol solüsyonu ile, % 50 lik alcohol'de derhal; 

% 1 Phenol solüsyonunda 7 Dakika'da 

öldükleri bildirilmektedir. Bu protozoonun Cyst'lerinin fiziksel 
koşullar ile ilişkisi incelendiğinde, bunların 50 santigrad derecenin 
üstündeki ısıda çok çabuk öldükleri, buzluk derecesinde ise kırk 
gün canlı kaldıkları kaydedilmektedir. 

Diagnosis : Diyagnostik protozoonun feçeste  görülmesi esasına 
dayanır. Gaitanın idrar ile karışık olmadığı halde nümune mumlu 
karton kutuya alınmalıdır. Bundan başka, gaitanın; demir, bizmut 
tuzları, barium, sıvı yağlar ve magnesium gibi substanslar ile bulaş-
masına meydan verilmemelidir. Çünkü bu gibi substanslar proto-
zoonun morfolojisinde  değişikliklere sebeb olabilir. Eğer feçesi  el-
de etmek için pürgatif  verilmek gerekiyor ise pürgatif  olarak mag-
nesium sulfate  yerine sodium sulfate  tercih edilmelidir. 

IVEY (2) diağnostik için aşağıdaki işlemleri tavsiye etmek-
tedir; 

A — Basit froti  (Fizyolojik tuzlu su ile) hazırlanması, 

B — İode solüsyonu ile froti  hazırlanması, 

C — Vital boyama, 

D — Demir-hematoxyIiıı ile boyama, 

E — Merthiolate formalin  solüsyonu, 

F — Polyvinyl alcohol fikzatörü,  Merthiolate formalin  solüs 
yonu veya formalin  ile muhafaza, 



G — Flotasyon sureti ile konsantrasyon, 

H — Sedimentasyon sureti ile konsantrasyon, 

î — Proctoscopic materyal, 

J — Kültür. 

Diagnostigin kesinliği, yukarda bildirilen usullerden birinin, 
feçesin  alınmasını müteakip hemen bir kaç dakika içinde uygu-
lanmasına bağlıdır. 

A — Basit f ro t i :  Burada; Enteromonas hominis 'in direkt mik-
roskobik muayenesinde yararlanılan fizyolojik  tuzlu su ile yapılan 
muayene metodu kullanılır. 

B — İode solüsyonu ile froti  hazırlanması : Enteromonas ho-
minis' bahsinde uygulanmış olduğu gibi yapılır. 

C — Vital Boyama : Entamoeba histolytica 'nın en iyi incelen-
diği usul Demir-hematoxylin boyama metodudur. Ancak bu çok 
zaman sarfını  ve uzun bir maniplasyonu gerektirmektedir. Bun-
dan dolayı fizyolojik  tuzlu su ile yapılan froti  gibi bir usul olan bu 
vital boyama işlemi çok uygulanan bir metod olmasına rağmen De-
mir-hematoxylin metodu kadar kesin sonuç vermemektedir . Burada 
iki vital boyama metodu, oldukça geniş uygulama alanı bulmuş-
tur. Bunlardan biri VALET—VVEİNSTEİN—OTTO, diğeri de QUEN-
SEL Metodudur. 

VALET — VVEİNSTEİN — OTTO Vital Boyama Metodu : 

Boyanın hazırlanması; 

Toz halindeki sertifiye  Cystal violet'nin % 2,5 luk solüsyonu 
ılık suda hazırlanır. 

Toz halindeki sertifiye  Hematoxylin'den kaynar suda eritil-
mek suretiyle % 1. lik solüsyonu hazırlanır. 

100 c.c.lik kaynar Hematoxylin solüsyonuna 0,4 c.c. Triethano-
lamine'den ilâve edilir. Bundan sonra solüsyon 2—3 dakika daha 
kaynamağa terk edilir. Yaklaşık olarak 50 santigrad dereceye ka-
dar soğutulur. Bu soğutma işlemi çok önemlidir. 

Hazırlanmış olan Hematoxylin-triethanolamine solüsyonunun 
tamamını % 2,5. luk Crystşl violet'nin 20 c.c. sine yavaş yavaş ilâ-



ve edilir. Biribirileriyle birleşmesi için devamlı ve bir istikamete 
karıştırılmalıdır. Karışt ırma işlemi kat ' i surette aksi ist ikamette 
yapılmamalıdır. 

Filtre kâğıdından süzülür. Filtrat toplandıkça, filtre  edilen 
boya içine tekrar dökülür ve her defasında  iyice karıştırılır. Böy-
lece filtrat  4-5 defa  geri dökülüp süzülür. Neticede bü tün total 
filtrat  atılır. 

Elde edilmiş olan bu presipitat yaklaşık olarak lO.c.c.lik por-
siyonlar halinde distile su ile yavaş yavaş yıkanır. Bu yıkama iş-
lemi öyle yapılmalıdır ki, rusup filtre  kâğıdının dip kısmında top-
lansın. Bu yıkamalar için 50 c.c. den fazla  su kullanılmamalıdır. 
Bu suretle birleşmemiş olan Crystal violet ve Triethanolamine'in 
fazlası  alınmış olur. 

Presipitat hunide kurumağa terk edilir. Bu kuruma işlemi 37 
santigrad derecedeki etüvde sür'atlendirilebilir. Kuruma tamam-
landığı zaman, boya filtre  kâğıdından alınır; kuru bir halde, ağzı 
kapatılmış olarak muhafaza  edilir. Bu hali ile boya ilânihaye da-
yanıklı halini muhafaza  eder. 

Bu kuru "boya için Buffer  eriyiğinin hazırlanması : 
a) Acetic acid solüsyonu : 16, 82 c.c. Acetic acid (glacial), 

H2O ile bir litreye iblâğ edilir. 

b ) Sodium acetate solüsyonu : 19,72 gram NaC2 H302 . 3H20 
distile suda eritilip, su ile bir litreye iblâğ edilir. En iyi boya pH 
sı 4,5—5,5 arasında olan Buffer  solüsyonu ile elde edilir. Fizyolo-
jik tuzlu su ile yapılan yukardaki solüsyonlara ait aşağıdaki ka-
rışımlar izotoniktirler. 

Acetic acid solüsyonu Sodium acetate solüsyonu pH 

102 c.c. 98 c.c. 4,6 

80 c.c. 120 c.c. 4,8 

42 c.c. 158 c.c. 5,2 

29 c.c. 171 c.c. 5,4 

Hazırlanışı bildirilen Acetate Buffer  solüsyonu içinde kuru bo-
yanın % 0,05 solüsyonu hazırlanır. Boya yavaş yavaş fakat  2-3 



hafta  içinde tamamen erir. Bu süre içinde arada sırada çalkala-
mak, erimesine yardım eder. Bu sürenin sonunda filtre  edilmeli ve 
erimeyen kısımlar atılmalıdır. Eğer daha uzun bir süre durulmağa 
terk edilir ise, solüsyon çok koyu boyar. Fakat bu hâl Buffer  so-
lüsyonu ile sulandırılmak sureti ile tashih edilir. Filtre edilmiş bo-
yada bir kaç hafta  sonra bir sediment meydana gelebilir ise bu bo-
yama işleminde bir değişiklik meydana getirmez. Bu solüsyon peri-
yodik olarak zaman zaman süzülmelidir. 

Boyama işlemi : Kültürden yapılacak muayeneler için, bir lânı 
üzerinde bir damla boya ve bir damla kül tür karıştırılıp üzerine 
bir lâmel kapatı lmak suretiyle mikroskop altında muayene edilir. 
Gayet az miktarda hastadan hemen temin edilmiş ve lâm üzerine 
konmuş taze gaita parçacığı, 1—2 damla boya ile karıştırılır, ve 
frotinin  üzerine bir lâmel kapatı larak boyanmış olan Trophozoite'-
ler mikroskop altında muayeneye hazır hale getirilmiş olur. 

Bu boya ile olgun Cyst'ler nadiren boyanırlar. Trophozoite'ler 
için boyama işlemi pH 4,6—4,8 arasında 3—5 dakika içinde, pH 
5,2—5,4 arasında ise 5—15 dakikada tamamlanmış olur. 

QUENSEL Vital Boya Metodu : 

Boya solüsyonunun hazırlanması : 

a) °/o 80 lik Ethanol içinde Sudan I I I un sature solüsyonundan 
20 c.c. süzülür. 

b) Filtre edilmiş sature Methylen blue solüsyonunun 30 c.c. si 
ile birinci boya karıştırılır. 

c) Bu karışım, kimyaca saf  Cadmium chloride'in sudaki % 10 
solüsyonundan 50 c.c. si üzerine filtre  edilir. 

d) 10—20 dakika ara sıra dikkatlice çalkanır. 

e) Süzülür. 

f)  Presipitattaki bütün fazla  sıvı bir filtre  kâğıdına emdirile-
rek alınır. Bir gece kendi haline terk edilir. 

g) Presipitat yeni bir filtre  kâğıdına aktarılır. Üzerinden sür'-
atle 25—30 c.c. miktarında distile su geçirilir. 

k) Bu yıkanmış olan presipitat 250 c.c. distile su içinde eritilir. 



i) Eğer Cadmiuın chloride presipitatında ince kristaller mev-
cut ise bir kaç gün süzülmelidir. 

Bu boya Demir-hematoxylin boyasından; morfolojik  ayrıntı-
ların değerlendirilmesi bakımından, boyama değeri daha düşük-
tür. Ancak daha çabuk sonuç alınan bir boyama tekniğidir. 

Bu boya ile boyama tekniği : Hemen elde edilmiş küçük bir 
parça taze gaita numunesi, büyük bir damla OUENSEL boya solüs-
yonu ile bir lâm üzerinde iyice karıştırılır ve üzeri bir lâmel ile ör-
tüldükten 10—20 dakika sonra, Trophozoite'ler uçuk, nucleus'ların 
ise koyu mavi renge boyandıkları görülür. Boyamadan bir, iki saat 
sonra Trophozoite'ler koyu bir renk alırlar ki bunun sonucu ola-
rak artık ayrıntılar incelenmeyecek bir hâl arzeder. 

D) Demir-hematoxylin ile boyama: Bu, kitapta Giardia lâmb 
lia'nın boyanması için bildirilen teknik dahilinde yapılır. 

E) Merthiolate-iodine formalin  (MIF) ile boyama: Gaita-
dan froti  yapılır, yapılmaz derhal 0,125 c.c. formaldehyde, 
0,775 c.c. (No : 99 Lilly 1 : 1000) Merthiolate tentürü ve 0,1 
c.c. taze olarak hazırlanmış Lygol solüsyonu küçük bir tübe (Agglu-
tination tübüne) konmak sureti ile hazırlanır. Bir lâm üzerine 
konmuş çok cüz'î bir gaita, üzerine bir damla distile su ve onun-
da üzerine bir damla Merthiolate-İodine-Formalin (MIF) solüsyo-
nu ilâve edilerek natif  preparat hazırlanmış olur. Burada bildiri-
len Lygol solüsyonu; 10 gram Potassium iodure, 5 gram toz İode 
ve 100 c.c. distile sudan müteşekkildir. 

G) Flotation ile konsantrasyon : Bu usule Çinko sülfat  sant-
rifüj  flotasyon  metodu da denir. Çok küçük bir gaita parçası yak-
laşık olarak hacmen on misli su ile karıştırılır. Islak bir mer-
merşahiden 10 c.c. miktarında olmak üzere bu karışımdan bir 
agglutination tüpüne süzülür. Bir dakika 2300 devirli santrifüj-
de, santrifüje  edilir. Üstteki sıvı dökülür. Tortu üzerine 2-3 c.c. 
su konur. Tortu bu su ile çalkalanmak veya hafifçe  dokunmak su-
reti ile tekrar süspansiyon haline getirilir. Tekrar santrifüje  edi-
lir. Bu işlem üstteki sıvı berrak hâl alıncaya kadar tekrarlanır . En 
sonunda üstteki berrak sıvı atılır. Dibteki tortuya özgül ağırlığı 



1,18 olan Zinc sülfate  (*) solüsyonundan 3-4 c.c. ilâve edilip ka-
rıştırılır. Bir dakika 2300 devirde santrifüje  edilir, yüzeydeki ta-
baka ans ile alınır ve bir lâma konup üzerine bir damla iode boya 
solüsyon ilâve edilir. Lâmelle kapatılır ve mikroskop altında mu-
ayene edilir. Bu metod ile bü tün protozoon'ların Cyst'leri ve aynı 
zamanda Helminth 'lerin yumurtalar ı da konsantre edilir. Yalnız 
Schistosoma yumurtalar ı bunun ile iyi sonuç vermez. 

H) Sedimentasyon ile konsantrasyon: Buna Formalin-Et-
her Sedimentasyonu metodu da denir. Bu metod ile protozoa Cyst'-
leri, Helminth'lerin larva ve yumurtalar ı konsantre edilir. 

İşlem : 

a : Santrifügasyon  sonucu 2 c.c. sediment elde edilecek ka-
dar gaita, fizyolojik  tuzlu su ile emülsiye edilir. Bunun için biraz 
fazla  gaita almak gerekir. 

b : Takriben 10 c.c. emülsiyon bu maksat için elverişlidir. 
Bu miktar emülsiyon iki katlı ıslak mermerşahiden üzerinde 15 
c.c. işareti bulunan bir santrifüj  tüpü içine süzülür. İki dakika 
1500—2000 devirde santrifüj  edilir. Üstteki sıvı atılır. Tortunun ta-
ze hazırlanmış fizyolojik  tuzlu su içinde yeniden süspansiyonu ya-
pılır. Santrifüje  edilir. Üstteki mayi atılır. Bu işleme üstteki sıvı 
berraklaşmcaya kadar devam edilir. En sonunda, son sıvıda atı-
lınca, dipteki sedimente % 10 oranındaki Formalin 'den 10 c.c. ilâ-
ve edilir. İyice karıştırılır ve 5-10 dakika durulmağa bırakılır. 

Üzerine 3 c.c. serin ether ilâve edilir. Tüp tıpalanır ve sıkıca 
çalkalanır. Yaklaşık olarak 2 dakika 1500 devirde santrifüje  edi-
lir. Burada dört tabaka teşekkül eder. En üstteki birinci tabaka 
Ether, onun altında gaita parçalarının meydana getirdiği yumak, 
onun da altında Formalin tabakası ve nihayet en dipteki dördüncü 
tabakada ise protozoon veya helminth yumurtalar ı sıralanır. Üst-
ten it ibaren üç tabaka dikkatlice alınır. Dipteki sediment pek az 

(*)  Burada  kullanılan  Z11SO41  hazırlamak  için graniil  halindeki  Zinc 
sülfate''den  386 gr. alınır,  1000 c.c. distile  suya ilâve  edilir.  Bu solüs-
yonun tam 1,18 özgül  ağırlığı  verip vermediği  Hidrometre  aracılığı 
ile  kontrol  edilir.  Gerekir  ise yeniden  distile  su veya Zinc  sülfate  ilâ-
ve edilir. 



miktar bir sıvı ile karıştırılarak, tüpün kenarından süzülüp alınır. 
Lâm üzerinde natif  olarak veya iode solüsyonu ile muamele edile-
rek mikroskop altında muayene edilir. 

J) Kültürel metod : Bu maksat için kullanılan besi yerle-
rinden; CLEVELAND - SANDER besi yeri, Entamoeba histolytica 
için bilhassa spesifik  olduğu bildirilmektedir. Bununla beraber 
modifiye  BOECK-DRBOHLAV besi yeri ile BALAMUTH'ın sıvı besi 
yeri Entamoeba histolitica için kullanışlı besi yerleri olarak bil-
dirilmektedir. 

Modifiye  BOECK — DRBOHLAV'ın besi yeri : 

Bu besi yeri yumurta ve LOCKE solüsyonu gibi iki temel mad-
deden terekküp eder. 

a — Modifiye  LOCKE solüsyonunun hazırlanması : 

Sodium chlorure : 8,0 gr-
Calcium chlorure : 0,2 gr-

Potassium chlorure : 0,2 gr-

Magnesium chlorure : 0,01 gr-

Sodium phosphate (Na 2 HP0 4 ) : 2,0 gr-

Sodium bicarbonate : 0,4 gr-

Potassium phosphate (KH 2 P0 4 ) : 0,3 gr-

1000 c.c. distile suya; yukarıda miktarları bildirilen kimyasal 
maddeler, bildiriliş sıralarına göre ilâve edilir ve eriyinceye kadar 
karıştırılır. 20 dakika açık otoklavda sterilize edilir. Sterilizasyon 
sonunda bir presipitasyon görülebilir. Oda derecesinde soğutulur 
ve filtre  edilir. Şişelere 75 c.c. miktar ında taksim edilir. 121 san-
tigrad derecede 15 dakika sterilize edilir. Bu 75 c.c. lik modifiye 
LOCKE solüsyonuna iyice karışmış tam yumurta (beyaz ve sarısı 
birlikte) dan 270 c.c. ilâve edilerek karıştırılır. Bu karışım filtre 
edilir, mermerşahiden süzülür, teşekkül etmiş olan hava habbe-
cikleri vakum yapılarak bertaraf  edilir. 4,5 c.c. miktarında olacak 
veçhile tüplere taksim edilir. Otoklavın basıncı bir atmosfere  yük-
seltilir ve ondan sonra bir seferde  tüpler yatık vaziyette otoklava 
yerleştirilir. Ekzos valfı  ve otoklavın kapağı kapatılır. Bu suretle 
içinde yeteri miktarda hava kalması sağlanmış olur. Birden jene-



ratörden gelen istim valfı  mümkün olduğu kadar sür 'atle açılarak 
otoklava istim sevkedilir ve basıncın bir atmosfere  yükselmesi te-
min edilir. Otoklav bu basınç altında 15 dakika tutulur. Bu müd-
det sonunda istim kesilir. Bütün valfler  kapalı olduğu halde basınç 
kendi kendine düşmeye terk edilir. Sonra tüpler yatık vaziyette so-
ğumağa bırakılır ve üzerleri 6 c.c. miktar ında LOCKE solüsyonu 
ile örtülür. Mutad üzere otoklavlanır. Tüpler kullanılmadan önce 
yaklaşık olarak 20 miligram steril pirinç unu ilâve edilir. Pirinç 
unu 150 santigrad derecede 15 dakika kuru sterilizatörde sterilize 
edilir. 

Besi yerinin inokülasyonu : 

İki tüp 0,5 c.c. gaita süspansiyonu ile ayrı ayrı inoküle edilir. 
Eğer gaita sıvı olmaz da katı olur ise o takdirde yaklaşık olarak 
bezelye kadar bir miktar ilâve edilir. Hafifçe  çalkalanır. Bu tüp-
lerden bir tanesine nihaî yoğunluğu; c.c. sinde 200 - 250 ünite ola-
cak şekilde Streptomycin ve Penicillin ilâve edilir. Diğerine gaita 
ekildikten sonra başka bir şey ilâve edilmez. Sonra her iki tüpte 
24 saat 37 santigrad derecede üremeye terk edilir. Bu süre sonun-
da tüpteki sedimentten bir froti  yapılarak muayene edilir. Eğer 
Trophozoite'ler görülmez veya pek az görülür ise, buradan diğer 
tüplere yeniden transfer  edilir. Bu sefer  48 saat 37 santigrad de-
recede üremeye terk edilir. Bu süre sonunda mikroskobik muaye-
nesi yapılır. Kültürün identifikasyonu  için sediment Polyvinylal-
cohol (PVA) - Schaudin ile fikze  edilir. Bundan yapılan froti  dai-
mî olarak kalacak usûlde boyanarak protozoon'un identifikasyo-
nunun yapılması sağlamı 

Therapis : Kemioterapötik olarak kesin bir şifa  elde etmek kabil 
olmadığı bildirilmekle beraber, MİMİOĞLU, GÖKSU, ve SAYIN 
(5) Carbarsond, Vioform,  Bismuth glycoarsanilate, Diodiquin gibi 
sentetik devâlar ile Simarouba glauca isimli bitkiden elde edilen 
Glaucarubine gibi organik davalardan yararlanıldığını bildirmek-
tedirler. 

Korunma : Su ve besin maddelerinin, bu protozoon ile konta-
minasyonlarına meydan verilmemelidir. Bu protozoonla enfestas-
yondan şüpheli olan suların içilmesine müsaade edilmedikten baş-
ka, temizlik amacı ile de kullanılmasına izin verilmemeli, ayrıca 
enfestasyondan  şüpheli besin maddelerinin de kullanılmasına mü-
saade edilmemelidir. 
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Tür : 2 : Entamoeba co l i : Synonym (Amoeba coli, En-
tamoeba hominis.) 

Sindirim kanalında yaşar. Patogen değildir. Yani, barsak epit-
hellerine girmez. Entamoeba histolytica ile karıştığından, diağnos-
tikte Entamoeba histolytica 'dan tefriki  gerekir. 

Tür : 3 : Entamoeba Gingivalis : Syn : (Amoeba gingi-
valis, Entomoeba maxillaris, Entamoeba dentalis). 

Bu protozoonlar ; ağız hijyenine önem vermeyen insanların 
diş etlerinin kenarları ile dişlerin birleştiği yerlerde kommensal 
olarak yaşarlar. Bu protooon'un Cyst şekli bilinmemektedir. İnsan-
lardaki Pyorrhea vak'alarının % 95 inin sebebi olarak bildirilmek-
tedir. Bulaşma ağız kontağı sureti ile vukua gelir. 

Soy : 3 : DİENTOMOEBA 

Tür : 1 : Dientamoeba fragilis. 

Trophozoite şekilleri 5 - 1 0 p,. büyüklüğündedir. Bunun da Cyst 
safhası  yoktur. Demir-Hematoxylin ile boyandığında 1-2 nucleus'u 
olduğu görülür. İnsanların sindirim kanalında bulunur . Diarrhea'ye 
ve abdominal bozukluklara sebeb olur. 

Soy : 4 : ENDOLİMAX. 

Tür : 1 : Endolimax nana. 

Syn. : (Endolimax intestinalis : Entomoeba nana.) 

Trophozoite şekli 6 - 1 2 (j.. dur. iode solüsyonu ile boyandığın-
da oval veya kürre şeklinde olan Cyst'leri görülebilir. İnsan ve do-
muzların sindirim kanalında parazitlenir. 

Soy : 5 : IODAMOEBA 

Tür : 1 : Iodomoeba bütschlii 

Trophozoite'leri 9 - 20 n. büyüklüktedir . Demir-Hematoxylin 
boyası ile boyanan Cyst'ler karakterist ik koyu mavun renginde 
görülür. İnsan ve domuzlarda dispozisyona bağlı olarak paraziter 
özellik gösterir. 
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Sınıf  : 3 

Alt Sınıf 

Takım 

Takım 

Alt Takım : 1 

Aile : 4 

Soy : 11 

Soy : 12 

Takım : 3 

Aile : 1 

Soy : 1 

Aile : 2 

Takım : 4 

SPOROZOA 

Telosporida 

Gregarinida 

Coccidida 

Eimeriina 

Eimeriidae 

Isospora 

Eimeria 

Haemosporida 

Plasmodidae 

Plasmodium 

Haemoproteidae 

Piroplasmida 

Şema ( 6 ) : Sporozoa sınıfının  sistematik düzeni. 

SPOROZOA'LARDA ÇOĞALMA 

Sporozoa'larda çoğalma genellikle; 1 — Eşli, 2 — Eşsiz, 3 — 
Sporlanma, ile olmak üzere üç şekilde vukua gelmektedir. 

1 — Eşsiz veya Agamogenetic çoğalma veya Agamogenesis : 
Bu şekildeki çoğalmaya Asexual : Agamogonie (gametsiz çoğal-
ma) : Schizogonie gibi isimler de verilmektedir. Buradaki çoğal-
ma, ergin bir protozoon'un nucleusu havi bir çok parçalara bölün-
mesi şeklinde vukua gelir. Bu nucleusu havi genç protozoon'lara 
Agamont veya Schizont ismi verilir. Bu nev'i çoğalma protozoon'-
un içinde yaşadığı yüksek canlı organizma içinde vukua gelir. An-
cak birey, yani tek cins bu nev'i eşsiz yani cinsel olmayan tekil 
çoğalmayı ilânihaye sürdüremez. Bir an gelir ki bu çoğalmayı eşli 
çoğalma takip eder. Aksı halde protozoon artık çoğalma yetene-
ğini kaybeder. İşte; doğal, bunu önlemek için protozoonu Gamo-
gonie denen eşli çoğalmaya iter. 
80 



2 — Gamogenesis : Gamogonie : Gamogonia : Gametogonia : 
Eşli çoğalma : Sexual veya Gamogenetic çoğalma denen bu nev'i 
çoğalmaya dilimizde cinsel çoğalma da denilmektedir. Eşsiz ço-
ğalma ile Agamont veya Schizont haline inkilap eden protozoon, 
Asexuel çoğalmaya devam edemeyeceği bir dönemde Merozoit adı 
verilen halden cinsel bir nitelik arzeden erkek ve dişi olarak cin-
sel farklılık  gösteren şekle dönüşür. Bu cinsel farklılık  gösteren ye-
ni şekle Gamont veya Gamete ismi verilir. Artık çoğalma bu erkek 
gamete ile dişi gamete'in birleşmesi suretiyle vukua gelir ve bu 
birleşme sonu meydana gelen oluşuma Zygote denir. Protozoon 
artık bu aşamada, içinde yaşadığı canlıda invasion yapabilecek ye-
teneğe sahip dirençli bir kuşak meydana getirmiş olur. Coccidia 
takımındaki protozoon'lar bu devredeki çoğalmalarını, yüksek 
canlı organizmanın barsak epiiel hücrelerinde bir süre sürdürdük-
ten sonra, yine aynı epitel hücreleri içinde Sporogonie şeklindeki 
çoğalmaya geçerler ise de, 3 cü nev'i olan Sporogonie şeklindeki 
çoğalmalarını dış çevrede tamamlarlar . Halbuki Haemosporidia 
takımında Schizogonie şeklinde çoğalma ancak protozoon'un inva-
sion'a sebeb olduğu ara konakçı vazifesi  gören yüksek canlı orga-
nizmanın Erytrocyte'lerinde vukua gelir. Gamogonie ve Sporogo-
nie safhasını  ise protozoon'un kesin konakçısı olan kan emen ha-
şerelerden sivri sineklerin sindirim sisteminde tamamlar . 

3 — Sporogonie yani sporla çoğalma : Bu nev'i çoğalma Coc-
cidia takımında; bir erkek gamet (Microgamete = Microgametozyt) 
ile bir dişi gamet (Macrogamete = Macrogametozyt) çiftleşerek 
bir Zygote meydana getirirler. Bu Zygote'un etrafında  sert bir ta-
baka teşekkül eder. Meydana gelen şekil (25) deki bu yeni şekle 
Oocyte ismi verilir. Gaita ile dışarı atılan bu Oocyte'lerden Sporc'-
lar hasıl olur. Bu sporların içinde invasion kudretinde Sporo-
zoite 'ler bulunur. Bu sporozoite'ler doğalda dayanıklı nesiller olup, 
invasiona duyar olan canlıların sindirim sisteminde su ve yiyecek 
maddeleri ile alındığında o canlının barsak epitel hücrelerine gi-
rerek, canlının invasion'u almasına sebeb olurlar. 

Bu sporogoni esafhası  Haemosporidia takımında biraz deği-
şiklik gösterir. Schizogonie şeklinde çoğalma ancak ara konakçı 
olan yüksek canlının Erytrocyte'leri içinde olduğu halde Gamogo-
nie ve Sporogonie safhası  serbest doğalda dış çevre koşullarında 
vukua gelmez. Bunun için kendisinin parazit olarak yaşadığı kesin 
konakçısı olan kan emen sivrisineğin sindirim kanalına alınma-
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sı gerekir. Haemosporidia takımına ait sporogonie devresi ile ilgi-
li bilgiye özel bölümünde daha geniş yer verilmiştir. 

Aile : 4 : Eimeriidae 

Coccidia da denen bu familyanın  türlerinin; insan ve hayvan 
larda meydana getirdiği hastalığa Coccidiosis denir. 

Tek bir konakçıda paraziterdirler. Paraziter oldukları canlıla-
rın barsak epitel hücrelerinde yaşarlar. Bu ailede çoğalma; Schi-
zogonie (Agamogonie) gibi Eşsiz (Asexuel) ve Gametogonie (Ga-
metogony : Gametogonia : Gamogonie) gibi cinsel (Eşli) veyahut 
da serbest tabiat ta Sporlanma (Sporogonie) gibi üç şekilde olur. 
Sporogonie safhasını  toprakta geçiren bu protozoon'un Schizogo-
nie ve Gametogonie devreleri konakçının barsak epitel hücreleri 
içinde geçer. 

Polar granül 
Oocyst'in iç cidarı 

Stieda 

Sporocyst 
_Oocyst'in cytoplasma 

artığa 

Sporozoit 

p o c y 8 t
f
i n dış cidarı 

Şekil ( 2 5 ) : Oocyste. 
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Şekil (26 ) : Eimeriidae ailesinde çoğalma. 1 : Cyst, 2 : Sporozoite 
3 : Barsak epithelium'u, 4 : Barsak epithelium'u içindeki Eimeriidae nuc-
leus'Iarının bölünmesi, 5 : Barsak epithelium'u içinde merozoite'lerin or-
taya çıkışı, 6 : Schizogonie, 7 : Schizont (Serbest merozoite'lerin husulü), 
8 : Schizont'la rın yeniden barsak epitheliurn'una girmesi, 9 : Macrogamete-
in teşekkülü, 10 : Microgamete'in teşekkülü, 11 : Serbest microgamete'-
ler, 12 : Macrogamete, 13 : Macrogamete'in Microgamete'ler tarafından 
döllenmesi, 14 : Macro ve microgamete'lerin birleşmiş halde nucleus'ları, 
15 : Gametogonie (Cinsel çoğalma), 16 : , 17 : , 18 : Nucleus'un bö-
lünmesi, 19 : Sporocyste'Ierin teşekkülü, 20 : Sporozoite'lerin teşekkülü 
(Oocyst), 21 : Sporogonie. 

Takım : 2 : Coccidida 
? 

Aile : 4 : Eimeriidae 

Soy : 11 : Isospora 

Tür : 1 : Isospora belli 

Tropik ve subtropik iklimlerdeki insanların ince barsak para-
ziti olup, insanların Coceldiosis'ini yapar. Biyolojileri kesin ola-
rak bilinmeyen bu parazitin, eşli ve eşsiz çoğalmalarının barsak-
larda geçmekte olduğu tahmin edilmektedir. Symptom olarak Ab-
dominal rahatsızlıklar, iştahsızlık, bulardı ve müköz bir diarrhae 
ve Colic görülür. Bazı sıhhatli insanların gaitalarında da parazite 
rastlanmıştır . 

Diagnosis : Feçeste 20-30 X 10 - 20 [x. büyüklükte, elipsoid şe-
kilde, renksiz cidarı düz ve ince olan oocyst'lerin görülmesi ile 
yapılır. 

Tür : 2 : Isospora hominis RIVOLTA 1878 : İsospora bi-

gemina DOFLEÎN 19İ1 

Bu da insanların ince barsak paraziti olup, insanların Cocci-
diosis'ine sebeb olur. Diğer hususiyetleri İsospora belli'yi andırır . 
Şekil (27) de a) Cocyst'^, b) Sporozoit 'i ihtiva eden İsospora 
hominis görülmektedir. 
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Tlıerapie : Bu invasion selim şekilde seyreder. Bununla bera-
ber Sulfanamide'ler,  Quinine, Tetrachlorethylen, Carbarsane tav-
siye edilen ilaçlar arasındadır. 

Nucleus 

Vücut bakiyesi 
"Sporozoit 
Spor 

Spor 

Şekil (27 ) 

a) Isospora hominis'in 
Oocyst'i 

b) Beherinde dörder sporozoil 
bulunan iki spordan teşekkül et-

miş bir Isospora hominis 

Tür : 3 . Isospora suis 

Domuzların ince barsak epitel hücrelerinin paraziti olup, do-
muzların Coccidiosis'ine sebeb olmaktadır . 

Therapie : Tedavide Sulphaguanidine'den yararlanılmaktadır . 

Tür : 4 Isospora bigemina 

Yavru kedi ve köpeklerde Enteritis haemorragica'ya sebeb 
olur. Prognose vahim olup, hastalık ölümle sonuçlanır. 
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Tüı : 5 Isospora felis 

Tür : 6 : Isospora rivolta 

Bu iki tür de Isospora bigemina'nın özelliklerini andırır . 
Therapie: Terramycin, Sulphamerazine, Sulphadiazine, Sulpha-
methazine'in kullanılan ilaçlar arasında olduğu kaydedilmektedir. 

Takım : 2 : Coccidida 

Aile : 4 : Eimeriidae 

Soy : 12 : Eimeria 

Bu soy patogeııite yönünden hayvansal ekonomide önemli olan 
bazı Eimeria türlerini ihtiva etmektedir. Burada sadece iki önemli 
türü örnek olarak vermekle yetinilmiştir. 

Tür : 1 : Eimeria bovis 

Sığırların diarrhae ile seyreden Coccidiosis'ini yapar. 

Tür : 2 . Eimeria zürnii 

Sığırların Coccidiosis'ini yapar. Danaların Enterit is haemorr-
hagica'sını meydana getirerek ölümlerine sebeb olur. 

Therapie : Gerek Eimeria bovis ve gerekse Eimeria zürnii'niıı 
tedavisinde Sulphamethazine, Sulphamerazine, Sulphaquinoxaline, 
Nitrofurazone'den  yararlanılmaktadır . 

Takım : 3 : Haemosporidia 

Bu takımdaki protozoonlar doku ve kan parazitidirler. Görü-
nümleri saydamdır. Bu takını içinde incelenecek olan protozoonlar 
Schizogonie ve Gametogonie gibi gelişim safhalarını  omurgalılar-
da, Sporogonie safhasını  da kan emen ar thropoda ' larda geçirir ve 
bu kan emen aı tropoda' lar ile omurgalılara intikal eder. İnsan ve 
maymunlar ın Malaria'sına ait plasmodidae'nin sporogonie'lerini, bu 
ar thropoda ' lardan Culicidae türü olan Anopheles'ler; diğer canlı-
ların Malaria'sını yapan plasmodidae türlerinin sporogonie'lerini de 
Culex, Theobaldia, Aedes gibi Culicidae türleri taşır. 

Haemosporidia takımı; Plasmodidae ailesi ile Haemoproteidae 
ailesi gibi iki aile içinde incelenir. 
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Aile : 1 : Plasmodidae 

Takımın biyolojik karakteri olarak, bu ailedeki protozoon'ların 
Schizogonie ve Gametogonie safhaları  omurgalılarda, Sporogonie 
safhası  ise ar thropoda ' larda tamamlanır . "Bu ailedeki protozoon'lar 
karada ve havada yaşayan canlıların hemen hemen bütün türlerinde 
paraziter olup, bu canlılar parazitin son konakçılarıdır. Buna muka-
bil ar tpropoda ' lar ise ara konakçılarıdır. Bu protozoon'lar kendi-
lerine ara konakçı görevi gören ar thrpoda ' lardaki gelişim aşama-
larını bunların vücut boşlukları, sindirim kanalı ve Glandula sali-
varis'lerinde sürdürürler . Schizogonie ve Gametogonie şeklindeki 
çoğalma; memeli ve kuşların alyuvar (Erythrocyte) ' ı içinde vukua 
gelir. Bu suretle de içine girdiği Erythrocyte'lerin hemoglobin'in-
den Hemozoin denen bir pigment meydaffa  getirirler. Bu takım-
daki protozoon'ların Sporogonie safhaları  ar t ropoda gibi canlı or-
ganizmalar içinde geliştiğinden bunların Sporozoite'leri çıplak 
olup, ayrıca çok sayıdadır. 

Soy : 1 : Plasmodium, Synonym : Laverania 

Yaklaşık olarak bü tün canlılardaki 35 kadar türden insanlar-
da paraziter olan; Plasmodium vivax (Tür : 1 : ) Plasmodium 
falciparum  (Tür : 2 : ) Plasmodium malaria (Tür : 3 : ) Plas-
modium ovale (Tür : 4 • ) gibi önemli 4 türü vardır. Bu 
türlerin hepside insanlarda Malaria (Sıtma : Bataklık humma-
sı)'yı meydana getirir. Ayrıca bu soyda maymun, kanatlı ve kemi-
ricilerin Malaria'sına sebeb olan 30'a yakın tür de vardır. Şekil 
(28) de görüldüğü üzere GIEMSA ile boyanan kan frotilerinde; 
protozoon'un Anopheles'lerin Glandula salivaris'lerini terkettik-
leri Sporozoite'lerin Erythrocyte'lere dahil olma (Cryptozoite) dev-
relerini müteakip, insanlarda Malaria'ya sebeb olan 4 türün, he-
men hepsinin, Erythrocyte'ler içindeki genç şekilleri, yaklaşık ola-
rak biribirlerine çok benzerlik gösterirler. Bu şekil benzerliği 
Erythrocyte içinde kırmızı taşlı mavi bir yüzük halkasını andırır. 
Kırmızı boya alan kısım plasmodium'un nükleusu, maviye boya-
nan kısım cytoplasma'sı ve renksiz kısım da plasmodium'un vakü-
olü'dür. 
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Plas. vivax 1 - Ery th rocy te 
2 - Cytop lasma halkası 
3 - Valüol 
4 - Pro top . nuc leus 'u 

Plas. falciparum 

Şekil (28 ) Plasmodium falciparum,  P. vivax ve P . malariae'nm erythrocy-
te'ler içindeki genç şekilleri. 

Ancak, Schizogonie (Agamogonie : Cinsel olmayan çoğalma) 
safhasında  Erythrocyte veya diğer dokular içindeki gösterdikleri 
şekil değişiklikleri bu 4 türden her birinde ayrı bir tarz gösterir. 
Şekil (30) da görüldüğü üzere Gametocyte (Macrogametocyte 0 + 
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ve Microgametocyte (O—>)'ler her bir tü r plasmodium'da değişik bir 

şekil gösterirler. Bunlar bilâhare olgun gamet (Macrogamet O + ve 

Microgamet O—>)'leri teşkil ederler. Plasmodiura ' lann Anopheles'-

lerde gelişebilmesi için, çevre ısısının + 15 C° den yüksek ve süre-

sinin de 10-21 gün olması gerekmektedir. İş te bu andan itibaren 

protozoon'un gelişimi Anopheles'lerin bünyelerinde başlamıştır . 

Micro (O—>) veMacro ( 0 + ) gametler Anopheles'lerin gaster ' inde 

çiftleşerek  Ookinete ve bundan da Oocyte teşkil ederler. Sporozo-

itler Şekil (29) de görüldüğü gibi 1-2 [i.  genişlikte ve 1 0 - 2 0 p 

uzunluktadırlar. Peristaltik kontraksionlar ile veya kayma veya-

hut da yana bükülme hareketleri yaparak erytrocyte'ler içine gi-

rerler. Çünkü plasmodium'lar alyuvarlardaki hemoglobin ile bes-

lenmek zorundadırlar. Erythrocyte içine giren bu sporozoit 'ler 

Şekil (29) : Sporozoite 
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Şekil (30) : Plasmodium falcipal 
dium malaria "ııııı insan kanındaki ı n J 

silıeğin gaster'inde G o l 

I 



um, Plasmodium vivax ve Plasnıo-
cro ve microgametocyte'leıi ve sivri 
•yte'leriıı teşekkülü. 
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30 cu şeklin izahı : 1 — Anopheles'in Gaster'indeki Oocyst. 2 — Anop-
heles'in Glandula salivaris'iııdeki sporozoite'ler. 3 — Sporozoite'lerin İnsan 
kan dolaşımına intikal etmeden önceki sajbası (Cryptozoite). 4 — Sporo-
zoite'lerin Srythrocyte safhası  (yüzük safhası).  5 — Tryphazoite safhası. 
6 — Schizont (protozoon nucleus'unun bir çok küçük nucleus'lara (nuc-
lei) parçalanmış şekli) 7 — Segmenter şekil (Erytlırocyte'ler içindeki pro-
tozoonun bir çok parça (segment)'lara ayrılmış genç şekilleri. 8 — Mero-
zoite'ler (Erythrocyte'leri invasiona uğratacak yeni plasmodium nesli). 
9 — ( 4 - 8 ) Schizogonic şeklinde üreme devresi. 10 — Microgametocyte. 
11 — Microgamet. 12 — Macrogametocyte. 13 — Macrogamet. 14 — 
( 1 0 - 1 5 ) Gametogonie şeklinde üreme. 15 — Macrogamet'in, Macroga-
met tarafından  döllenmesi. 16 — Oocyst. 17 — Anopheles'lerde Sporogo-
nie şeklindeki üreme safhası. 

bilâhare kendi üzerlerine büzülür ve amoeboid hareket ile eryt-
rocyte'lerin zararına büyürler. Bu büyüme esnasında haemoglo-
bin' in tüketilmesi sonu Haematin menşeyli artık maddeler meyda-
na gelir. Önceleri melanin denen bu esmer veya siyah renkli mad-
deye bu gün haemozoin ismi verilmektedir. Haemozoin deneti bu 
madde merozoite'ler erytrocyte'leri patlatıp, kana döküldükleri 
zaman, hastada fievr  meydana getiren substans 'dır . 

Erytrocyte'ler içinde olgunlaşan parazitler, Schizogonie (Aga-
mogonie : Cinsel olmayan) yolu ile çoğalırlar. Burada önce nuk-
leus parçalara ayrılır. Sonra parazite ait protoplasma, ayrılmış 
olan her bir nukleus etrafında  toplanır. En sonunda bu bölünme 
prodüksiyonları bağımsız bir hal alarak, erytrocyte'leri pat lat ır ve 
konakçının plasmasına dökülür. Bunlar merozoite'lerdir. Bu me-
rozoite'ler art ık bundan sonra diğer erytlırocyte'ler içine girerler. 
Ancak bu bölünerek merozoite'lerin erytlırocyte'ler içinden kan 
plazmasına dökülme periyotları plasmodium'un her bir türünde 
değişiklik gösterir. Bu merazoite'ler Tersiana 'da her 24 saatte, Tro-
piea 'da her 48 saatte ve Quartana'da ise her 72 saatte bir dökülür. 

Bu schizogonie şekli ile çoğalma yanı sıra plasmodium'lar ga-
metogonie şeklinde (Cinsel olarak) de çoğalırlar. Fakat bu şekilde 
çoğalabilme için, kana dökülen microgametocyte'ler ile Macroga-
metocyte'lerin dişi Aııopheles'ler tarafından  alınmaları lâzımdır. 
Ancak ne var ki kana dökülen gameti teşkil edecek erkek cinsel 



hücre (Microgametocyte) kanda çok kısa bir süre yaşar ve hemen 
telef  olur. Buna karşılık kana dökülen ve dişi cinsel hücre (Mac-
rogametocyte) 1er uzviyet içinde parthenogsnesis (Tek cinsli çoğal-
ma : Üniseksüyel çoğalma) sureti ile yeni spermatazoon tarafın-
dan fekundasvoıı  olmaksızın üreyerek Merozoite'leri meydana ge-
tirirler. Sivri sinek midesine alman Microgametocyte ve Macroga-
metocyte'ler olgunlaşarak Macrogamet ve Microgamete'ler meyda-
na gelir. Bundan sonra bu macrogemete ve microgamete'ler bir-
leşerek Ookinet'i yaparlar. Bu ookinet mide cidarını delerek mi-
denin Tunica elastico muscularis ' i arasında oocyst'ler teşkil eder. 
Bundan sonra sporulation husule gelir. Yani, nucleus bölünür. 
Sonra da protoplazma nucleusların etrafında  toplanır. Artık Cyste'-
ler içinde sporozoite'ler teşekkül etmiş olur. Cyste'ler pat lar ve 
sporozite'ler sineğin vücut boşluğuna yayılır. Oradan kana ve tü-
kürük bezlerine gelerek insanlara intikal ettirilir. 

Tür : 1 : Plasmodium vivax (Tertiana) 

Synonym : Haemamoeba vivax 

İnsanlarda selim tabiatlı Tertiana denen Malaria'yı meydana 
getirir. Erythrocyte'lere intikal etmeden önceki agamogonie safha-
sını karaciğerde tamamlar . Bazı ahvalde devamlı olarak dokular-
da konaklar ve odaklandığı dokulardan parazit zaman zaman ka-
na dökülür. 

Tür : 2 : Plasmodium falciparum  (Tropiea) 

Synonym : Laverania malaria, Plasmodium 

ımmaculatum 

Kötü tabiatta bir malaria meydana getirir. Tertiana olarak 
tanımlanır . Öldürücü şiddette seyreden bu malaria tropik mıntıka 
malaria'sını meydana getirir. Agamogonie (Schizogonie) safhasını 
bu tür de iç organlarda geçirir. Bundan dolayı da perifer  kan-
dan yapılan frotilerde  parazitin bir yüzük tarzındaki trophozoite 
şekli görülür. 

Tür : 3 : Plasmodium malaria (Quartana) 

Synonym : Plasmodium quartana (Haemamoeba 

malaria) 



Quartana malaria 'sım meydana getirir. Oldukça hafif  seyre-
den bir malaria 'dır. 

Tür : 4 : Plasmodium ovale (Minuta) 

Synonym : Plasmodium minütum 
Meydana getirdiği malaria'yaya Ovale Malaria'sı denir. Nis-

beten hafif  seyreden bir malaria meydana getirir. 

Malariae'da transmission : 

Malariae'nin insandan insana intikalinde pek çok Anopheles 
türleri rol oynar, insanlarda Malariae, klinik semptomatoloji yö-
nünden bazı bakteriel enfeksiyonlar  ile karıştırılabilir. Bu bakte-
riel enfeksiyonlar  arasında Brucellosis ve Typhoid fever  zikredile-
bilir. 

Klinik olarak undulant fievr'i  andıran dalgalı bir fievr,  üşü-
me, titreme, kusma, terleme görülen belli başlı semptomlardır . 
Fievr 40 -41 C° ye kadar çıkar. Hasta çok kerre dalar, kendini hal-
siz ve bitkin hisseder. Hastalık çok ileri derecede Anemia'ya se-
bep olur. 

İnvasion'un aldığı isimler : 

Bilindiği üzere Malariae, erythrocyte'lerin; Plasmodium genu-
suna bağlı Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum,  Plasmodi-
um malariae, Plasmodium ovale speciesleri tarafından  invasiona 
uğraması sonu meydana gelir. Bunlardan Plasmodium falciparum, 
malignant veya tertiana veya yaz ve sonbahar (estivo-autumnal) 
denen ve gayri muntazam mükerrer nöbetler ile seyreden Tropica 
Malariae'sini; Plasmodium vivax, şiddetli nöbetler ile her 48 sa-
atte tekrar eden tertiana Malariae'sini; Plasmodium malariae şid-
detli nöbetler ile her 72 saatte tekrar eden Quartana malariae'sini 
ve Plasmodium ovale'de Ovale malariae'sini meydana getirir. 

Malariae'nin son ve kesin diyagnostigi; Plasmodium'larm veya 
onların meydana getirdiği pigmentlerin daima kanda bulunuşuna 
bağlıdır. Bununla beraber bunların kanda mevcut olmayışı diyag-
nostigin kat'iyetini göstermez. Nöbetlerden 6-8 saat sonra kanda 
pek çok sayıda protozoona rastlanır ise de; parazit, nöbetlere bağ-
lı olmadan yapılan muayenede kanda herhangi bir zamanda görü-
lebilir. Tedavinin dayandığı esas yapılacak kan muayenesidir. Cid-
di bir tedavi ile kanın bü iün gametocyte'lerden arınması gerekir. 



Parazitin hayat siklusu; anopheles'lerin vücudunda seksüel faz, 
insanların erythrocyte'lerinde de aseksüel fazı  kapsar. 

Malariae 'mn diagnosis'i: 

1 — Kandan yapılan natif  froti  : Parmak ucu veya kulak me-
mesi delinir. Gayet temiz ve yağdan âri bir lâmel deriye dokun-
durulmadan kan damlasına temas ettirilir. Bundan bir lâmm or-
tasına temas ettirilen kan damlası yayıldıktan sonra ince ve renk-
siz bir durum gösterir. Önce kuru sistem ile, bilâhare gerekiyor 
ise lâmel üzerine sedir yağı damlatılarak immersiyon ile muayene 
edilir. Preparatm bir kaç gün sonra tekrar muayenesi gerekiyor 
ise, lâmelin kenarları vazelin ile örtülmelidir. 

2 — Boyalı ince kan frotilerinin  muayenesi : Burada froti  Leu-
cocyte formülünde  yapıldığı şekilde hazırlanır. Bu hususta birin-
ci kitapta 46-48. ci sahifelerde  yeteri genişlikte bilgi verilmiştir. 
(6). Bu şekilde hazırlanan froti;  yine birinci kitapta 49-51 ci sahife-
ler arasında bildirilen GIEMSA veya WRIGHT boyama metodla-
r ından biri ile boyanır (6). Kurutulan froti  immersion objektifi 
ile muayene edilir. Bu usul ile boyamada protozoon'un kromatini 
yakût kırmızısı renginde, protoplasması ise gök mavisi (Uçuk ma-
vi), pigment de siyah veya koyu esmer renk alır. Leukocyte'lerin 
nucleusları ve thrombocyte ' ler kırmızımsı-mor renkge boyanır. 
Burada; boya rusubu, kir, bakteri veya diğer bazı yabancı mad-
deler ile erythrocyte'ler üzerine isabet eden thrombocyte'ler, pro-
tozoon ile karıştırılarak hatalı diyagnostiklere sebebiyet verebilir. 
Bu şekilde boyanmış bir frotide  MACKIE, HUNTER ve WORT 
(4) tarafından  bildirilen aşağıdaki değişik özelliklerin tesbiti ka-
bildir. 

Şekil (31) : Plasmodium vivax da görülen SCHÜFFNER lekeleri. Burada 
parazit yakut taşlı mavi halkalı bir yüzük şeklinde ve erythrocyte'de de 

eritemler şeklinde lekeler görülmektedir. 



Şekil (32 ) : Plasmodium falciparum  da görülen MAURER Lekeleri. Bu-
rada Chromatin lekesi halkanın ortasında bulunur. Buradaki lekeler 
SCHt! FENER lekelerinden daha büyiik ve virgül şeklini andırır. Ayrıca bu 

lekelerin sayısı SCHÜFFNER lekelerinden daha azdır. 

Boyanmış ince kan frotilerinde  insanların Plasmodium'ları de-
ğişik özellikler gösterirler. Bu değişiklikler; invasiona uğramış 
erythrocyte'lerde büyüme, oval şekil alma, kenarlarında çentikler 
meydana gelme ve renklerinde açılma şeklinde ortaya çıkar. Ay-
rıca erythrocyte'lerde SCHÜFFENER lekeleri denen ve şekil (31) de 
görülen yaygın (diffuz),  parlak nokta halinde kırmızı lekeler ile; 
MAURER lekeleri denen ve şekil (32) de görülen perifer  kandaki 
erythrocyte'lerde virgül şeklinde kırmızı lekelere rastlanır. Bu Ery-
thrccyte'lerin mükerrer invasiona uğramış olduklarını gösterir. 
P ro tozoonun kaba iri yüzük şeklini aldığı da görülür. Ayrıca pro-
tozoon'un bütün şekillerine muhiti kanda tesadüf  edilir. Parazitin 
çift  kromatin lekeleri ve accole veya applique form  (*) denen ve 
şekil (33) de görülen şekli ile diğer band şekilleri, hilâl şeklindeki 
gametocyte'lerin görülmesi ve merozoite'lerin sayısı gibi bütün bu 
değişik özellikler sıralanarak şema (7) da gösterilmiştir. 

(*)  Parazitin  ervthro'yle  lerin  kenarlarında  ince clıromatine  lekesini  lıaın 
açık mavi çizgi  halinde  görülen  şekli. 



Şekil (33) : Plasmodium falciparum'un  accole veya applique şekli. 

Kalın damla kan frotisi:  Bu metoda genellikle ince kan fro-
tisinin negatif  olduğu veya pek az protozoon bulunduğu zaman 
müracaat edilir. Burada derinin alkol ve gazlı bezle iyice temizlen-
mesine son derece dikkat edilmesi gerekir. Böylece frotinin  yapı-
lacağı deriden alınacak kanın yağ, bakteri ve kir gibi yabancı 
maddelerden arınmış olması temin edilmiş olur. Bundan başka 
lâm ve lâmellerin tamamen temiz olmasına son derece iht imam 
gösterilmelidir. 



Ö z e l l i k l e r P. 
falcıparum 

P. 
vivax 

P. 
ovale 

P. 
malaria 

İnvisaona düçar olmuş 
erythrocyte'te büyüme — + + — 

İnvisaona düçar olmuş 
erythrocyte'te normal hacim + — ± 4-

İnvisaona düçar olmuş 
erythrocyte'te oval, kenarları 
çentik (*) + 

İnvisaona düçar olmuş 
erythrocyte'te dekolerasyon — + + — 

İnvisaona düçar olmuş 
erythrocyte'te SCHÜFFNER 
lekeleri (*) + + 

İnvisaona düçar olmuş 
erythrocyte'te MAURER 
lekeleri (*) + 

İnvisaona düçar olmuş 
erythrocyte'te mükerrer 
invasion (*) + nadir 

Protozoon'un bütün şekilleri 
muhiti kanda mevcut + + + 

Parazitin kaba, iri yüzük şekli — + + + 

Parazitte çift  kromatin 
lekelerinin mevcudiyeti (*) + nadir — 

Parazitte Accole şekilleri (*) + nadir — — 

Parazitte band şekilleri (*) — — - + + 

Parazitte hilâl şeklinde 
gametocyte'ler + — — — 

Merazoite'Ierin sayısı 8-24 12-24 8-12 6-12 

Şema ( 7 ) : İnsanlarda Malariae'ya sebep olan Plasmodium'ların, boyalı 
ince kan frotilerinde  gösterdikleri değişik özellikler. 

MACKIE, HUNTER ve WORTH (4) dan. 
(*)  Sabit  olmamakla  beraber görüldüğü  zaman değerlendirilebilir. 
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Bir lâm üzerinde 1,25 cm2 lik bir alanın her dört köşesine or-
ta büyüklükte ayrı birer kan damlası damlatılır. Bunu müteakip, 
bu köşelerdeki kan damlaları, bu 1,25 cm2 lik alan içinde dışarı 
taşmayacak şekilde biribirleri ile karıştırı larak kalınca bir tabaka 
halinde yayılır. Bu yayılmış froti  tozlanmaktan korunmak için 
üzeri bir petri kutusu kapağı ile ör tülmüş olarak 90 dakika 37 C° 
lik etüvde veya oda ısısında bir gece kurumağa terk edilir. Fro-
tinin fazla  kuruması protozoonların boyanmasında müşkülata se-
bep olacağı dikkatten uzak bulundurulmamalıdır . Glacial acetic 
acid'in distile sudaki % 2,5 oranındaki solüsyonunun 4 kısım ve 
tartaric acid'in sudaki % 2 solüsyonunun bir kısmından müteşek-
kil karışım ile frotinin  üzeri, dehemoglobinisation'un tamamlanı-
şının delili olan grimsi beyaz renk görülünceye kadar örtülür . Ke-
za distile su veya zayıf  asitler ile işlemde dehemoglobinisation'u 
temin eder. Bundan sonra froti  su ile yıkanır; kendi haline kuru-
maya terk edilir ve birinci kitapta sahife  49 da bildirilen formül 
leucocyter'de kullanılan WRIGHT boyası ve aynı boyama tekni-
ği ile boyanır (6) . 

KOLMER ve BOERNER (3) tarafından  tavsiye edilen 

BARBER ve KOMP'un kalın froti  boyama tekniği: 

Bu metod ile frotinin  dehemoglobinisationuna ve fikze  edil-
mesine ihtiyaç yoktur. Burada kalın kan damlası yukarıda bildi-
rilmiş olduğu veçhile hazırlanır. Bundan sonra froti  boyanırken 
kanın lâmdan kurtulup kalkmaması için, kanın lâma yapışmasını 
temin edecek derecede kurumağa terk edilir. 1 kısım GIEMSA bo 
yası hafif  nötral veya pHsı 7,0 - 7,2 olan 6 kısım distile su ile su-
landırılır ve bunun içine yaklaşık olarak 30 dakika kadar bir süre 
froti  konur. Bundan sonra froti  kısmen dekolore olmak üzere 
yaklaşık olarak 5 dakika distile su içine bırakılır. Froti kurutu-
lur. Mikroskop altında muayene edilir. Bu muayenede eğer zemin 
koyu mavi ve leukocyte'lerde siyaha yakın bir renk gösterirler ise 
froti  fazla  boyanmıştır . Bundan dolayı da frotinin  değerlendiril-
mesi muhtemelen mümkün olmayabilir. Mamafi  distile suda daha 
uzunca süre yıkama işlemi, frotinin  bir miktar dekolore olmasına 
hizmet eder. Burada boyama için gerekli süre; boya solüsyonu-
nun dilüsyonuna, boyamada kullanılan boya miktarına ve frotinin 
kalınlığına bağlıdır. Bunun için boya solüsyonunun; pH sı 7,2 olan 
buffer  solüsyonunun 20 kısmı ile sulandırılması tavsiye edilmek-



tedir. Froti havada durularak kurumağa terk edilir. Sonra immer-
siyonla muayene edilir. 

Burada GIEMSA boyasının yerini tu tmamasına rağmen, 1/30 
oranında distile su ile sulandırılmak suretyile WRIGHT'ın boyası-
nın da aynı şekilde kullanılabileceği bildirilmektedir. 

KOLMER ve BOERNER (3) tarafından  bildirilen BASS ve 
JOHNS'un konsantrasyon metodu : Bunun için Vena brachialis'-
den a lman 10 c.c. miktarındaki steril kan; 5 gr. sodium citrate, 
15 gr. dextrose ve 10 c.c. distile su karışımının 0,2 c.c. miktarı 
ile bir tüpte karıştırılır. Bu kan 2 santrifüj  tüpünde eşit oranda 
ikiye ayrılır. Dakikada 2500 devirde çöküntü husule gelecek kadar 
münasip bir süre santrifüje  edilir. İnce çekilmiş bir pipet ile üst-
teki plazma alınır. Bundan sonra grimsi renkteki leukocyte taba-
kası ve parazitler çekilir ve 12 cm. uzunluk ve 0,5 cm. genişlikteki 
cam borudan yapılmış bir tüpe konur. Buna eşit hacimde daha 
önce çekilmiş olan plazma ilâve edilerek karıştırılır ve yukarıda 
yapılmış olduğu şekilde santrifüje  edilir. Yine ince çekilmiş bir 
pipet ile özleşmiş kısmı alınır, bir lâm üzerinde pipetin kâh içine 
çekmek ve kâh dışına üflemek  suretiyle kuvvetlice karıştırılır. 
Sonra pipete çekilerek, pipetin ucu alevde kapatılır. Pipetin ka-
pillar kısmı içindeki kan sütununun üst kısmına eğe ile bir çentik 
yapılır ve buradan kırılarak bu kısım ayrılır. Sonra bu ince tüp 
santrifüje  konarak tekrar yukarıdaki gibi santrifüje  edilir. Santri-
fügasyon  sonunda leukocyte'ler sedimentin sathında grimsi bir 
tabaka teşkil ederler. Bu kısım ile eythrocyte tabakasının üst kıs-
mı parazitleri ihtiva eder. Bu kapiller pipet; leukocyte tabakasının 
dip kısmının 1-2 milimetre altında eğe ile eğelenerek buradan kı-
rılır. Bu kapiller pipet içine daha ince çapta bir kapiller pipet so-
kulup, az miktarda erythrocyte ve leukocyte ile birlikte biraz da 
plazma çekilir. İyice karıştırılır. Lâm üzerinde bir froti  hazırlanır 
ve WRIGHT boyası ile Birinci kitapta sahife  49 - 50 de bildirilmiş 
olduğu üzere boyanır (6). Bu metod ile estivo-autumnal yarım ay 
şekilleri ile Quartana'da en iyi sonuç alınır. Kanda plasmodium'un 
çok genç şekilleri bulunsa bile bu metod ile iyi bir konsantrasyon 
temin edilemez. 

Lien'e punksiyon metodu : Bu metodun tehlikesi hesaba ka-
tıldığından, diğer bü tün diyagnostik metodlarmdan bir sonuç elde 
edilemeyen, yalnız kronik malaria vak'alarında bu metoda müra-
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caat edilebilir. Kanın koagülasyon süresinin uzun sürdüğü haller-
de bu metodun uygulanması kontrendikedir. Bu metodda hasta; 
elleri başının altında olduğu halde sırt üstü yatırılır. Çocuklara 
anestezi jeneral uygulanır. Punksiyon yapılacak nahiye îode ten-
türü ile dezenfekte  edilir. Bir yardımcıya lien, diyafragmaya  karşı 
ve costal nahiyede sıkıca tu t turulur . 15 Nolu steril bir iğne ve 
steril kuru bir şırınga kullanılarak, hasta nefesini  tut tuğu halde 
lien'e direk olarak punksiyon yapılır. Gecikmeksizin sıkı bir ne-
fes  aldırılır ve derhal iğne tek bir harekette geri çekilir. Hasta 
30-120 dakika mecburi olarak yatmış vaziyette tutulur . Aynı za-
manda abdominal bir banda jda uygulanabilir. Lien'den alınmış 
olan materyalden bir lâm üzerine iki damla damlatılır ve aynen 
ince kan frotisinde  olduğu gibi lâm üzerine yayılır; tesbit edilir, 
boyanır ve ince kan frotisinde  olduğu gibi muayene edilir. 

KOLMER ve BOERNER (3) tarafından  bildirilen BASS ve 

JOHNS'un kültürel metodu : 

Bu metodun plasmodium'ların 3. veya 4. jenerasyonlarının 
kül türünün yapılmasında başarı ile uygulanmakta olduğu bildiril-
mektedir. Bu metod başlıca, malaria 'nın tedavisinin kontrolünde 
kullanılmaktadır. Çünkü, malaria 'nın tedavisini müteakip, müessir 
bir tedavinin yapılıp yapılmadığının kontrolü için yapılan kan fro-
tilerinin negatif  olması, tedavinin müessir olduğuna kesinlik ver-
memektedir . Çünkü, tedavi görmüş hastadan yapılan kan frotileri-
nin negatif  olduğu hallerde hastalığın tedavi edilmemiş olduğu bi-
lahare anlaşılmaktadır. Halbuki, bu gibi hallerde yapılan kültürel 
muayeneler çok kerre pozitif  sonuç vermekle, hastalığın henüz te-
davi edilmemiş olduğunu ısbatlamıştır. Bu metodun uygulanması 
aşağıda açıklanmıştır. Hastadan 10 c.c. vena kanı içinde % 50 glu 
cose solüsyonundan 0,1 c.c. ihtiva eden steril bir tüpe alınır ve 
steril cam boncukla bir şişede defibrine  edilir. Bu defibrine  kan 
muhtelif  steril agglutination tüplerine 2,5 cm. derinliğinde ilâve 
edilir. Erythrocyte'lerin üst kısmında yaklaşık olarak 1,2 cm. 
serum kalıncaya kadar santrifüje  edilir. Sonra 37-39 santigrad de 
recedeki etüvde inkübasyona terk edilir. Burada parazitler berrak 
serumun hemen altında ve kan hücrelerinin ince üst tabakasında 
gelişirler. Dip tabakadaki hücreler ölürler. Gelişmeyi izlemek için, 
üst tabakadaki erytlırocyte'ler kapiller bir pipet ile alınırlar. Bun-
lardan ince natif  veya ince boyalı preparat lar hazırlanır ve mu-
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ayene edilir. Burada leukocyte'in üst tabakasının bir jenerasyon-
dan fazla  ve serumun da taze erythrocyte ihtiva etmesine ihtiyaç 
vardır. Burada ancak phagocytosis'den kur tu lmuş olan erytlıro-
cyte'ler içindeki parazitler bulunur, invasionun klinik olarak diyag-
nostiginde, serolojik reaksiyon olan HENRY'nin Melano - Floccu-
lation deneyinden yararlanılır ise de bu deney kan serumundaki 
proteinlerde meydana gelen değişikliklerden bilhassa euglobulin'-
in ar tmasına dayandığından, malaria 'dan başka sphilis ve diğer 
bazı hastalıklarda da pozitif  reaksiyon verdiğinden yanıltıcı sonuç 
vermektedir. Ancak bu deney, öküz gözünün choroidal melanin 
maddesinden özel bir teknik ile hazırlanan bir antigenin, hasta se-
rumu ile karıştırılıp 3 saat 37 C° de ve sonra da 30 dakika oda de-
recesinde tutulup, melanin maddesinin kesin bir floccolation'un 
meydana gelmesi ile reaksiyonun pozitif  olduğu kabul edilir (3). 

Malaria'da therapie : 1 — Synonym'leri Nivaquine, Aralen gi-
bi isimler taşıyan Chloroquine, tablet olarak ağızdan alınacak 
veyahut da ampuller halinde ıntramusculer veya ıntravenous ola-
rak kullanılacak şekiller halinde hazırlanır. Daha ziyade klinik 
görünümü acute seyreden malaria 'da tercihen kullanılmaktadır. 
Chloroquine parazitin erythrocyte içindeki şekillerine karşı ve P. 
vivax ile P. falciparum'a  karşı quinacrine de olduğu gibi üç misli 
etkili b ir devadır. 

2 — Quinine : Bu da acute malaria 'nın tedavisinde kullanılan 
bir devadır. Genellikle protoplasma için toksik etkiye sahip olan 
bu deva 100 c.c. kandaki miktar ı 10 mgr. sebiyeye yükseldiği za-
man Quinine'e bağlı intoksikasyon belirtileri görünür. 

3 — Amodiaquin : Bu deva plasmodium'ların asexual şekille-
rine karşı sür 'atle etki gösterir. Fakat Plasmodium malariae ve P. 
vivax'ın Gametocyte'lerine karşı etkisi çok düşüktür . Deva; tab-
letler halinde Perose olarak kullanılır. Cam-aqi ve Camoquin de-
vanın synonym'lerine verilen isimlerdir. Malari 'anın acute safha-
sında müessirdir. 

4 — Quinacrine hydrochloride : Atabrine olarak da tanınır. 
Bu deva Plasmodium'ların erythrocyte'ler içindeki şekillerine kar 
şı aktiftir.  Plasmodium malaria ve P. vivax'ın nükslerine karşı et-
kili değildir. 

5 — Primaquine diphosphate : Duyar şahıslarda veya yüksek 
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doz alanlarda şiddetli haemolytic etki gösterir. Bu bakımdan tok-
sisitesi oldukça yüksek olan bu deva ile tedavi esnasında; leuko-
penia, anemia, methemoglobinemia gibi sonuçların ortaya çıkabi-
leceği düşünülerek bu gibi patolojik olayların kontrolü bakımın-
dan kan muayenelerinin ihmal edilmemesi gerekir. Bu devanın 
Plasmodium vivax'dan mütevellit malarianın nükslerine karşı kul-
lanılmakta olduğu bildirilmektedir. 

6 — Plasmoquine (Pamaquine : Plasmochin) : Tedavi ve tok-
sik dozları arasında emin bir hududu olmayan bu deva, yerini ar-
tık bu gün yeni devalara terketmiş bulunmaktadır . 

7 — Chlorquanide hydrochloride: Guanatol, Proguanyl ve 
Plaudrine gibi isimler bu devanın synonymleri olarak kullanılmıştır. 
Bu devanın acute malar ia 'mn tedavisinde kullanılması tavsiye edil-
memektedir . 

8 — Malocide (Daraprim : Pyrimethamine) : Malaria 'mn te-
davisinde en kullanışlı devadır. Belli dozlarda verildiğinde toksik 
etkisi arzulanmayan yan etkileri olmayan bu deva hepar, medulla 
ossium, cerebrum ve lien'de depo edilir. Bununla beraber acute 
safhadaki  malar ia 'mn tedavisinde neticesiz bir deva olduğu bildi-
rilmektedir. 

Malariae'da korunma : 

Hastalıktan korunma ve hastalığın kontrol altına alınması 
için; 1 — Kan emen ergin Anopheles'lerin imhası yapılacak ilk iş-
lemdir. Bunun için bataklıkların kurutulması ve bu nev'i Ano-
pheles'lerin imha edilmesi gereklidir. Ergin Anopheles'lerin imhası 
için, insektisitlerden; protozoonun sulardaki larval şekillerini im-
ha etmek için de Larvacide'lerden yararlanılabilir. Larvacide ola-
rak Kerosene veya 2 No.lu Diesel yağı, Paris yeşili ve DDT den 
yararlanıldığı MACKIE, HUNTER ve WORTH (4) tarafından  bil-
dirilmektedir. 

2 — İnsanların kan emen Anopheles'ler tarafından  sokulma-
larının önlenmesi : Şahısları kan emen haşerelerin sokmasından 
korumak için, Malariae'nın hüküm sürdüğü yerlerde cibinlik altın-
da uyunması, kapı ve pencerelerin tel ile kaplanması gerekir. 
Uzun paçalı pantalon, özel ayakkabı başa özel tel örtülü başlık ve 
ellere eldiven giymek gerekir. Ayrıca; Dimethylphthalate, M-2020, 
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M-2043, 6-2-2 karışımı (*) gibi ilâçlar ile derinin himaye edilmek 
için kullanıldığı yine aynı yazarlar tarafından  bildirilmektedir (4). 

3 — İnvasiona musap şahısların tedavi altına alınması ge-
rekir. 

/ 

Kütük : 1 

Alt kütük : 1 

Sınıf  : 1 

Sınıf  : 2 

Sınıf  : 3 

Alt kütük : 2 

Sınıf  : 1 

Sınıf  : 2 

PROTOZOA 

Plasmodroma 

Mastigophora 

Sarcodina 

Sporozoa 

Ciliophora Doflein  1901 

Ciliata : (Syn : Infusoria) 

Suctoria 

Şema ( 8 ) : Plasmodroma ve Ciliophora Doflein  alt kütüklerine bağlı 
sınıflar. 

Alt kütük : 2 : Ciliophora Doflein  1901. 

Bu kök altı; İnfusoria  ve Suctoria olmak üzere iki sınıftan 
müteşekkildir. 

Sınıf  : 1 : Ciliata (infusoria) 

Sınıf  : 2 : Suctoria 

Etrafı  cil'ler ile örtülü bu sınıfa  ait tipik bir ciliata şeması 
şekil (34) de görülmektedir. 

(*)  Dimethyl  phthalate  : 6 kısım 
Indaloııe  : 2 kısım 
No.  612 : 2 kısım 
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Cilia 

Oris 

Mİcronucleus 

Macroııucleus 

Ön kontraktil 
•aküol 

Besin vaküolü 

tı^ktil vaküol 
Uzunlamasına 
çizgiler 

Anus(Cytopyge) 

Şekil (34 ) : Tipik bir Ciliata şeması. 

Ciliata'larda Çoğalma : Ciliata'lar çoğalacağı zaman, iki birey 
ciliata bir araya gelir. Micronucleus'ların Konjugat ionu sonu kro-
mozom redüksiyonu vuku bulur. Bu suretle iki nucleus ortaya çı-
kar. Husule gelen iki nucleus'un biri sabit, diğeri de hareketlidir. 
Her bir bireye ait hareketli olan nucleus, diğer bireyin sabit nuc-
leus'u ile birleşir. Bu suretle iki ayrı birey ortaya çıkar. Bu za-
man yeni husule gelen yeni bireydeki nucleus ikiye bölünerek mac-
ro ve micronucleus'u meydana getirmiş olur. Bundan sonra eski 
macronucleus da ortadan kaybolur. Bu usul çoğalmaya, Conjuga-
tion şeklinde çoğalma denir. 
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Tür : Balantidium coli, Synonym : (Balantidium suis). 

Patogenite : Trophozoite şekli, şekil (35) de görülen bu proto-
zoon insan, domuz ve köpekte patogen olup, balantidial dizanteri 
denen, diarrhae'ye sebeb olur. Daha ziyade Colon'da yerleşir. 
60-100 [jl uzunlukta ve 50-70 p.. genişlikte olup, oval şekildedir. 

Macronueleus 
ftlicronucleus 

Şekil (35 ) : Balantidium eoli'nin trophozoite şekli. 

Kontaminasyon: Bu protozoon ile kontamine olmuş suların 
içilmesi veya temizlik amacı ile kullanılması, kontamine olmuş 
sebze ve yeşillikler gibi besin maddelerinin çiğ veya hijiyenik ola-
rak işleme tabi tu tu lmadan yenmesi ile vukua gelir. 

Şekil (36 ) : Balantidium coli cyst'i. 

Cilia 

V a k t l o l 

st duvarı 

. c r o m ı c l e u 

M a c r o n u c l e u s 
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Şekil (36) de görülen Cyst'ler insanların sindirim kanalına gi-
rince kaim barsak mucosa'sına ve oradan submucosa'ya girerek, 
ülser ve bazan da kalın barsağm perforasyonu  sonu peritonitis 'e 
sebep olurlar. Cystitis, Vaginitis, Urethritis ve Pyelonephritis gibi 
Urogenital bozukluklara da sebep olurlar. 

Pıognose : İnsanların balantidiasis' (Balantidiosis) lerinde 
ölüm oranı °/o 35'e kadar çıktığı bildirilmektedir. 

Diagnosis : Hastanın feçesinin  mikroskopik muayenesinin 
yapılması ile diyagnostik konur. Katı haldeki feçeste  Cyst'lere, di-
arrhae'l i feçesde  ise Parazitin Trophozoite şekline rastlanır. Mua-
yene Entamoeba histolytica'da olduğu gibi yapılır. 

Therapie: Tedavide; Oxytetracyclin, Diodoquin ve Carbarsone'-
dan yararlanıldığı kaydedilmektedir. 

10 



Encephalitis, İcterus, Hepatomegalia, Hydrocephalus, Deride ro-
seol ' ler görülür. Çok kerre Foetus Mumification'a  uğrar. Bunun 
sonucu olarak da Foetus abortus 'a düçar olur. 

Therapie : Etkili bir tedavi şekli olmadığı bildirilmektedir. 
Bununla beraber; Sulphathiazine, Sulphamerazine, Sulphametha-
zine gibi Sulphanamide 'ler ile Prymethamine 'in yararlanılan de-
valar olduğu kaydedilmektedir. 

PNEUMOCYSTİS 

Tür : Pneumocystis carinii 

însan ve hayvanların pneumocystosis denen pneumonitis 'ine 
sebeb olan bu mikroorganizma ile bulaşmada; kemirici hayvan-
lar, kedi ve köpek i tham edilmektedir. 
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SİSTEMATİK KLASİFİKASYONDA YERLERİ 
KESİNLEŞEMEMİŞ PROTOZOON'LAR 

Beşeri ve Veteriner tababet te önemi olan bazı tek hücreliler 
vardır ki bunların Protozooloji veya Bakteriyoloji bilim dalların-
dan hangisi içersinde incelenmesi gerektiği halen tar t ışma konu-
sudur. Toxoplasma, Bartonella, Eperythrozoon ve Sarcosporidia 
(Sarcocystis) bunlara örnek olarak gösterilebilir. 

Morfoloji :  1,5-5 cm. boyundadır . Şekil (37) de görüldüğü üze-
re bir muz şeklinde olan bu protozoon; insan, sığır, manda, ko-
yun, tek tırnaklı, domuz, kümes hayvanları, fare  ve at larda pato-
gendir. Çizgili adele ve bu meyanda kalp kasında Sarcosporidiosis 
(Sarcosporidiasis) denen hastalığı meydana getirir. 

Kontaminasyon : Hayvanların bu parazit ile bulaşması şekil 
(38) de görüldüğü gibi, bal peteği veya süngerimsi bir görünüm-
de olan Cyst'lerin alınması ile husule gelir. Bazı yazarlara göre 
Sarcosporidia' lar Mucor' lar içinde mütalea edilirler. Sarcosporidia 
Cyst'leri Sarcotoxin denen kuvvetli bir toxin hasıl ederler. İnsan-
ların bu invasion'a alış tarzı kesin olmamakla beraber, bu inva-
sion'a yakalanmış hayvanların, hijiyenik termal işlem uygulanma-
mış olan etlerinin yenmesi ile geçtiği ileri sürülmektedir. Bundan 
dolayı da bu invasion'a yakalanmış hayvanların etlerinin yenme-
sine müsaade edilmemektedir. 

SARCOSPORİDİA (SARCOCYSTİS) 

Tür : Sarcocystis tenella 

Tür : Sarcocystis miescheriana 

Şekil (37) : Bir Sarcocystis türü. 
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Şekil ( 3 8 ) : Sarcocystis Cyst'i. 

TOXOPLASMA 

Tür : Toxoplasma gondii (Syn : T. cuniculi, T. canis, T. ho-

minis, T. ratti). 

Patogenite : İnsan dahil hemen hemen bütün hayvanlarda 
Toxoplasmosis denen invasiona sebeb olur. Bu protozoon 2-7 X 
4-7 mikron büyüklükte olup şekil (39) da görüldüğü gibi iki ucu 
veya bir ucu sivri, uzunca veya eliptik bir şekildedir. 

Kontaminasyon: Kongenital yol ile bulaşma dışında, invasi-
onun insana geçiş tarzı bil inmemektedir. 

Prognose : Asemptornatik olan bu invasion acute seyreder. Ay-
nı zamanda letal bir invasiondur. Ancak yeni doğan çocuklarda, 
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Encephalitis, İcterus, Hepatomegalia, Hydrocephalus, Deride ro-
seol ' ler görülür. Çok kerre Foetus Mumification'a  uğrar. Bunun 
sonucu olarak da Foetus abortus 'a düçar olur. 

Therapie: Etkili bir tedavi şekli olmadığı bildirilmektedir. 
Bununla beraber; Sulphathiazine, Sulphamerazine, Sulphametha-
zine gibi Sulphanamide 'ler ile Prymethamine 'in yararlanılan de-
valar olduğu kaydedilmektedir. 

PNEUMOCYSTİS 

Tür : Pneumocystis carinii 

İnsan ve hayvanların pneumocystosis denen pneumonitis 'ine 
sebeb olan bu mikroorganizma ile bulaşmada; kemirici hayvan-
lar, kedi ve köpek i tham edilmektedir. 
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ALFABETİK İNDEKS 

Acanthamoeba 65 Ascariosis 20 
Accole form 96 Ascaris 19 
Achromatin 26 Asıl konakçı 14 
Actinopoda 65, 67 Autogamie 30 
Afrika  uyku hastalığı 14, 41 Axonema (Asonem) 21 
Agametogonia 29 Balantidiasis 107 
Agame togonie 29 Balantidiosis 107 
Agamogonia 29 Balantidium coli 106 
Agamogonie 29 Bikri tenasül 12 
Agamont 29 Birinci ara konakçı 12 
Akdeniz (çocuk) kala azarı 46 Blepharoplast 21 
Alocinma longicornis 17 Bubas 49 
Amebiasis (Amoebiasis, Bulinus fuchsianus 17 
Amoebiosis) 70 Bythinia longicornis 17 
Amensalismus 11 Cam-agi 102 
American Muco - cutaneous 49 Camoquine 102 
Amitosis 27 Cavum abdominalis 19 
Amoeba 65 Cercaria 16 
Amoeba (Amebae) 65, 66 Chagas 14 
Amoeba coli, (Entamoeba Chilomastigidae 55 
hominis, Entamoeba coli) 67 Chilomastix 55 
Amoebida 65 Chilomastix mesnili 55 
Amoebidae 65 Chlorguanide hydrochloride 103 
Amodiaquin 102 Chondriosome 22, 23 
Ancylostomiase 20 Chromatin 24 
Ancylostomiasis 20 Chromidia 22 
Ancylostomose 20 Chromidium 22 
Anopheles ( Anofeles  ) 13 Chromoplasm 24 
Applique form 96 Chondrioconte 23 
Ara konakçı 12, 14 Chondriomite 23 
Aralıklı parasitismus 13 Cilia 21 
Ascariasis 20 Ciliata 21 
Ascarid 11 Ciliophora 21 
Ascaridae 19 Cilium 21 
Ascaridiasis 13, 20 Cimağ 15 
Ascaridosis 20 Clonorchis sinensis 16 
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Coccidia 11 
Coccidida 84 
Coccidiosis 82 
Coitus 15 
Conjugation 30 
Commensal parasite 11 
Commensalismus 11 
Cryptozoite 87, 92 
Culex 86 
Culicidae 86 
Cuticula 21 
Cyst 13 
Cyst hydatique 11, 14 
Cysticercus bovis 14 
Cysticercus cellulosa 14 
Cystogamie 27 
Cytopyge 22 
Cytostom 22 
Çece 14 
Çin kala-azan 46 
Daimi parazitismus 12 
Daraprım 103 
Desoxyribose nucleic acid 24 
Devamlı olmayan parazitismus 12 
Dientamoeba 66, 79 
Dientamoeba fragilis  79 
Diplomanadina 34, 51, 59 
Dış parazit 11 
Dourine 15 
Dracunculus medinensis 13 
Ductus biliferi  17 
Ductuli biliferi  17 
Ductus choledochus 17 
Dum dum humması 46 
Distom 19 
Distomatosis 20 
Echinococcus granulosis 11 
Echinococcose 11 
Ectoparasite 11 
Ectosarc 21 

Eimeria 11 
Eimeria bovis 86 
Eimeria zürnii 86 
Eimeriidae 82, 84, 86 
Eimeriina 80 
Ektozoone 11 
Endamoeba 69 
Endamoebidae (Entamoebidae) 69 
Endogami 30 
Endogamie 30 
Endolimax 69, 79 
Endolimax nana 67, 79 
Endoparasite 11 
Endozoon 11 
Entamoeba 69 
Entamoeba coli 7C> 
Entamoeba gingivalis 79 
Entamoeba histolytica 69 
Enteromonas hominis 33, 53, 
Eosinophylia 19 
Epicyst (episist) 21 
Epizoone 11 
Epizoonose 11 
Espundia 45 
Eşli 32 
Eşsiz 82 
Fakültatif  parasitismus 12 
Familia, familie  family  = 
familya  31 
Fasciolopcidae 11 
Fasılalı parasitismus (Bak : 
Aralıklı parasitismus) 13 
Fasciola hepatica 18 
Fasciolopsis buski 16 
Fibriler sistem 23 
Filariasis 20 
Filariose 20 
Flagella 21 
Flagellata 21 
Flagellum 21 
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Flariasis 20 
Flariose 20 
Foraminiferida 65, 68 
Furunculus 13 
Gamete 81 
Gametogenesis 82 
Gametogonia 82 
Gametogonie 82 
Gametogony 82 
Gamogenetic 82 
Gamogonia 82 
Gamont a ; 
Gastrophilus equi > 

Gattung 31 
Genus 31 
Giardia 34 
Giardia lamblia 34 
Giardia lamblia (giardia 
intestinalis, 
Lamblia intestinalis) 34 
Glossina palpalis 45 
Gregarinida 80 
Guanatol 103 
Güney Amerika kala-azarı 40 
Haemamoeüa vıvax 109 
Haemonchus contortus 18 
Haemoproteiade 81 
Haemosporidia 14, 81 
Hartmanella 
Helmintologie 31 
Helmintoloji 31 
Hematoxyline 64 
Hemozoin 92 
Hepar 19 
Hepatitis 19 
Hepatomegalia 46 
Hexamitidae 31 
Hindistan kala-azarı 46, 
Holozoice . 67 
Host 10 

Hua ningpoensis 17 
Hua toucheana HEUDE 16 
Hyaloplasma 21 
Hydatidosis 14 
Hydatique 14 
Hydrophobia ı s 
Hypoderma bovis 12 
Icterus 19 
İkinci arakonakçı 14 
İmflammatio 18 
Infussoria 21 
Invasioıı 31 
Invasyon 31 
İodamoeba 79 
Iodamoeba butschlii 79 
Isospora 84 
Isospora belli 84 
Isospora bigemina 84, 85 
Isospora felis 86 
Isospora hominis 84 
Isospora suis 85 
Kala - azar 15, 45 
Karyolymph 24 
Keremsi nucleus 24 
Klonorhis sinensis 16 
Kommensalizmus 11 
Konakçı 10 
Konakçı spesifikligi 16 
Konjugasyon 30 
Konuk 10 
Kromidia 
Lamblia intestinalis 59 
Laverania 87 
Laverania malaria 93 
Leishmania 33, 63 
Leishmania donovani 33, 46 
Leishmania braziliense 33 49 
Leishmania canis 46 
Leishmania nilotica 46 
Leishmania infantum 46 
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Leishmania peruviana 48 Obligat 12 
Leishmania tropica 48 Ocellus 23 
Leishmanial 38 Oculus 22 
Leishmaniasis 20 Oestrus ovis 12 
Leishmaniosis 20 Oocyste 81 , 84 
Leptomonad 38 Ookinet 93 
Lyssa 18 Orientale sore 48 
Macrogamete 8 1 , 8 4 , 8 9 , 9 2 , 9 3 Organel (organelle) 
Macrogametocyte 81, 84, 93 Organoid 21 
Malaria'da korunma 103 Otogami 30 
Malocide (Daraprim : Pamaquine 103 
Pyrimethamine ) 103 Paludrine 
Mastigophora 35 Panstrongylus 15 
Maurer lekesi 96 Parafossarulus  monchouricus 17 
Meiosis 29 Parafossarulus  striatulus 17 
Mekanik ikterus 19 Paragonimiasis 16 
Melano - Flocculation 102 Paragonimus ringeri 16 
Merozoit 2 9 , 8 1 , 9 2 Paramoebida 66 
Merthiolate - iodine formalin Parasite 10 
(MIF) 92 Parasitismus 10 
Metacercaria 16 Parazit 10 
Metaserkariya 16 Parazitizmus 10 
Microgamete 8 9 , 9 2 , 9 3 Parthenogenesis 12, 93 
Microgametocyte 84, 92 Pedogami 
Miracidium 17 Pedogamie 30 
Mitochondria 23 Pedogamy 30 
Mitosis 29 Pentatrichomonas hominis 56 
Monomadina 33 Pellicula 21 
Muco - cutaneous 45, 49 Pneumocystis 110 
Multiple fission 29 Pneumocystis carinii 110 
Mutualismus 11 Peritonitis 19 
Mycetozoida 6, 7, 68 Permanent 12 
Naegleriidae 65 Phlebotomus 48 
Necator americanus Phlebotomus caucasicus 48 
Nitrofurazone 13 Phlebotomus papatasii 48 
Nucleus 23 Piroplasmida 80 
Nucleoplasma 24 Plasmalemma 21 
Obligatuvar 12 Plamam embran 21 
Obligat parazit 12 Plasmonchin 103 
Obligate parasitismus 12 
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Plasmodidae 80, 87 Schizont 29 
Plasmodium 80, 87 Schizotrypanum 33 
Plasmodium falciparum 93 Schüffner  lekesi 96 
Plasmodium malaria Segment 29 
(Plasmodium Quartana) 93 Semisulcospira amurensis 
Plasmodium ıninuta 94 GERSTFELDT 16 
Plasmodium ovale 94 Semisulcospira libertina 
Plasmodium quartana GOULD 16 
(Haemamoeba malaria) 93 Sercariya 16 
Plasmodium vivax 93 Simbiyont 10 
Plasmoquine (Plasmochin, Simbiyosis 10 
pamaquine ) 103 Singami 30 
Plastin 26 Sinnekrozis 11 
Polyvinyl alcohol (PVA) 62 Sitogami 30 
Primaquine diphosphate 102 Spesifik  konakçı 16 
Promitosis 29 Spesifik  parazit 18 
Proteomyxida 67 Spleııomegalia 46 
Protomonadida 33 Sporocyst 17 
Protoplasma donovam 46 Sporogonie 81 
Protozoologie 21 Sporosist 17 
Protozooloji 21 Sporozoa 32, 80 
Pseudopodium 21 Sporozoite 81 
Pulmoner tuberculose 48 Stationaire 12 
Pyremethamine 103 Strongiloides stercoralis 12 
Pyelonephritis 107 Suctoria 104 
Quinacrine hydrochloride 102 Sudan kala-azarı 46 
Quinine 102 Sulphamerazine 86 
Rhizopoda 21, 65 Sulphamethazine 86 
Rhodnius 15 Sulphaquinoxaline 86 
Sapık parazit 18 Symbiont 10 
Sappina 65 Symbiosis 10 
Sarcocystis 108 Syngamie 30 
Sarcocystis mischerina 108 Synnecrosis 11 
Sarcocystis tenella 180 Şagas 14, 39 
Sarcodina 21 Şark çıbanı 45 
Sarcosporidia 108 Şaşkın parazit 18 
Sarcosporidiasis 108 Taenia 11 
Sarcoptes 13 Taenia echinococcus 11 
Sarcosporidiosis 108 Taenia saginata 14 
Schistosoma mansoni 13 Taenia solium 14 
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Taeniasis 13, 20 trichomonas tenax) 56 
Taeniosis 20 Trichomonas vaginalis 56 
Tarebia granifera  LAMARCK 16 Trypanosoma equiperdium 15 
Tatarcık 46 Trophozoite 52, 55 
Taxis 29 Trypanosoma 33, 36, 
Temporer parasitismus 12 Trypanosoma cruzi 36 
Tesadüfi  konakçı 18 Trypanosoma gambiense 41 
Testacida 67, 68 Trypanosoma rangeli 33 
Theobaldia 86 Trypanosoma rhodesiense 41 
Thiora granifera  LAMARCK 16 Trypanosomal 38 
Toxocara canis Trypanosomiasis 20 
( Toksokora kaniş 18 Trypanosomidae 36 
Toxoplasma 109 T rypanosomose 20 
Toxooplasma gondii 109 Tse tse (Bak : Çeçe) 14 
Toxoplasmosis 109 Uta 49 
Transitor 12 Unisexual 93 
Trofozoit 52 Urethritis 107 
Tropizm 29 Urticaria 13 
Triatoma 14 Vaginitis 107 
Tricihinella spiralis 15 Vahlkampfia 65 
Trichinosis 13 Vena porta 19 
Trichomonadidae 3 4 , 5 1 , 5 6 Vesicular nucleus 24 
Trichomonas 3 4 . 5 1 , 5 6 Voküoller 23 
Trichomonas hominis (Penta Volutin granülleri 23 
trichomonas hominis) 56 Wirt 10 
Trichomonas intestinalis Zigot 30, 81 
(Penta trichomonas Zoomastigia 33 
intestinalis) 56 Zooparasit 31 
Trichomonas tenax (Penta Zygot 30, 81 
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YANLIŞ DOĞRU CETVELİ 

Sahife Satır Yanlış Doğru 

14 24 tropiea tropiea 

29 11 çoğalma dört şekilde çoğalma başlıca üç şekilde 

32 19 şema ( 4 ) şema ( 1 ) 

32 29 şema ( 4 ) şema ( 1 ) 

34 12 şema ( 5 ) şema ( 2 ) 

36 8 •şema ( 6 ) şema ( 3 ) 

38 20 şema ( 6 ) şema ( 3 ) 

48 7 tropiea tropiea 

50 29 ( 7 ) ( 4 ) 

51 23 şema ( 7 ) şema (4 ) 

69 10 Histolytica histolytica 

79 6 Gingivalis gingivalis 

83 şekil altı şekil (26) 
Eimerüdae ailesinde 
çoğalma. 

88 7 Valüol Vaküol 
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