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1. GİRİŞ 

Bütün dünyada hem insanların hem de evcil hayvanların sağlığını tehdit eden 

hidatidoz (kistik ekinokokkozis) Türkiye’deki paraziter zoonozların en 

önemlilerinden birisi olup, özellikle kırsal bölgede yaĢayan insan ve hayvanlarda 

oldukça sık rastlanan bir hastalıktır.  

‘Echinococcus’ enfeksiyonlarında uygulanan kontrol programlarının baĢarıya 

ulaĢması açısından hastalığın ara konak hayvanlardaki tanısı büyük önem 

taĢımaktadır. Hidatidozun eradike edildiği ülkelerde, ithal edilen enfekte hayvanlar 

hastalığın yayılmasında potansiyel bir risk olduğundan dolayı bu hayvanların 

hastalık açısından izlenmesi mücadelede oldukça önem taĢımaktadır (ġenlik 2004). 

 

Hidatidozda hastalığa spesifik klinik semptomların olmaması nedeniyle klinik 

tanı koymak çok zordur. Bu nedenle tanıda spesifik antikor yanıtının belirlenmesini 

amaçlayan serolojik yöntemler kullanılmaktadır. Serolojik testlerin tanısal 

duyarlılığı ve özgüllüğü kullanılan antijenin cinsi ve kalitesine, kistin canlılığı ve 

lokalizasyonuna göre değiĢmektedir. Enzyme-Linked Immünosorbent Assay 

(ELISA), Indirekt Hemaglütinasyon (IHA), Indirekt Fluoresan Antikor (IFA), 

Western Blot, Immundifüzyon (ID) ve Immünelektroforez (IE) serodiagnoz 

amacıyla kullanılan temel testlerdir (AltıntaĢ ve Yazar 1999). Türkiye’de insanlarda 

hidatidozun serolojik yöntemlerle teĢhisine yönelik sınırlı sayıda da olsa çalıĢmalar 

yapılmıĢtır. Hayvanlarda ise bu konuda yapılmıĢ serolojik çalıĢma sayısı oldukça 

azdır (Aykol 1987, Dik ve ark 1998, ġenlik 2000, Doğanay ve ark 2003, ġimĢek ve 

Köroğlu 2004, ġimĢek ve ark 2005). Canlı hayvanlarda bu hastalığın teĢhisinde 

serolojik testlerden faydalanmak mümkündür. Bu testlerin hayvanlardaki kullanımı 

genellikle hastalığın prevalansını araĢtırmak için yapılmıĢtır. 

 

Hastalığın erken teĢhisinin mümkün olması durumunda, tedavi 

uygulamalarından daha iyi sonuçlar elde edilebilmesi nedeniyle, enfeksiyonun 

erken dönemlerinde hastalığı spesifik olarak tespit edecek teĢhis araçlarının 

geliĢtirilmesi büyük önem arz etmektedir. 

 

Bu araĢtırma Kistik Hidatidozun serolojik teĢhisinde IFA ve ELISA 

testlerinin duyarlılıklarını belirlemek ve bu testlerle hastalığın erken teĢhisinin 

mümkün olup olmadığını ortaya koymak amacıyla planlanmıĢtır. Bu amaçla 10 adet 
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koyun deneysel enfeksiyona tabi tutulmuĢ ve enfeksiyonun seyri boyunca her iki 

testle parazite spesifik antikorlar yönünden muayene edilmiĢtir. 

 

1.1. Tarihçe 

Hidatidoz hakkındaki bilgiler çok eski zamanlara dayanmaktadır. 

Echinococcus granulosus’un larval dönemi olan hidatik kistler ilk kez M.Ö. 460-377 

yıllarında yaĢayan Hipokrat tarafından sığır ve domuzlarda bildirilmiĢ, insan 

karaciğerinde saptanan hidatik kist ‘su kesesi’ olarak tanımlanmıĢtır. 1684’te 

Francesco Redi, 1685’te Hartmann, 1691’de Tyson hidatik kistin hayvansal özellikte 

olduğunu ilk kez bildiren gözlemcilerdir (Unat 1991). 

1694’te Hartmann tarafından ilk kez köpekte parazitin eriĢkin Ģeklinin 

görüldüğü kabul edilmektedir. Palas 1760’da ekinokok kesesinin parazitik özelliğini 

bildirmiĢ, 1766’da da insan ve hayvanlardaki kistlerin yapısal benzerlikleri üzerinde 

durarak bütün kistli Ģekiller için hydatigena adını önermiĢtir. Goeze 1782’de hidatik 

kistteki skoleksleri ve bunların çengellerini tanımlamıĢtır. Rudolphi 1801’de 

köpeklerin ince bağırsaklarında parazitlenen küçük Ģeritin larva evresi olan hidatik 

kiste Echinococcus adını vermiĢtir. Von Siebold 1853’de ise sığır ve koyunlardaki 

hidatik kistleri köpeklere yedirerek ilk kez deneysel olarak parazitin eriĢkin 

formlarını elde etmiĢ ve onları Taenia echinococcus olarak isimlendirmiĢtir (Unat 

1991). 

1863 yılında Almanya’da Naunyn, Ġzlanda’da Krabbe ve Finsen insan orjinli 

kistleri köpeklere yedirerek parazitin olgun formunu elde etmiĢler, böylece bu 

parazitin Ģerit ve kese Ģekillerinin bir türün iki ayrı geliĢim evresine ait Ģekiller 

olduğunu ispatlamıĢlardır. Felix Deve (1901), çeperi yırtılan hidatik kistten çıkan 

protoskolekslerin dokulara yerleĢmesiyle sekonder kistlerin oluĢtuğunu deneysel olarak 

göstermiĢtir (Unat 1991). 

 

Hidatidozun serolojik teĢhisi konusundaki ilk araĢtırmalar 1906’da Gedini, 

1908’de Ymaz Apphatie ve Lorentz tarafından yapılmıĢ, 1909’da Weinberg ve Parvu 

ile Weinberg ve Vieillard komplement fikzasyon metodunun insan ve hayvanlarda 

kullanılabileceğini ortaya koymuĢlardır (Unat 1991). 
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Türkiye’de köpeklerde E. granulosus araĢtırması ilk olarak Ġsmail Hakkı 

Çelebi tarafından Ġstanbul’da yapılmıĢ ve 100 köpekten üçünde parazit tespit 

edilmiĢtir. Ankara’da yapılan çalıĢmalarda Pamukçu ve Ertürk (1961), 1933-1960 

yılları arasında 169 köpeğin %1,2’sinde E. granulosus tespit etmiĢlerdir.  Parazitin 

yaygınlığını Mimioğlu ve ark (1960) %4,  Doğanay (1983) %44 olarak 

bildirmiĢlerdir.  

Türkiye’de hayvanlarda hidatik kistin yaygınlık oranlarına iliĢkin çalıĢmalar 

ilk olarak 1956’da Oytun tarafından Ankara, Ġstanbul, Ġzmir, Adana ve Mersin 

mezbahalarında yapılmıĢ ve bu oran koyun ve sığırlarda %50 olarak saptanmıĢtır 

(Tınar 2004). 

 

Türkiye’de hayvanlarda hidatik kistin serolojik yöntemlerle teĢhisi için yapılan 

çalıĢmalar oldukça az sayıdadır. Aykol (1987) Counter Immünoelectrophoresis 

(CIEP) ve Çift Difüzyon, Dik ve ark (1998) Indirekt Hemaglütinasyon (IHA), ġenlik 

(2000) Indirekt Floresan Antikor (IFA) ve Indirekt Hemaglütinasyon (IHA) 

testlerini, ġimĢek ve Köroğlu (2004) Enzyme-Linked Immunosorbent Assay 

(ELISA) ve Enzyme-Linked Immunoelectrotransfer Blot (EITB) testlerini 

koyunlarda uygulamıĢlardır. Sığırlarda, ġimĢek ve ark (2005) ELISA ve IFA testini 

uygulamıĢlardır.  

 

1.2. Echinococcus Türlerinin Sınıflandırılması ve Morfolojileri  

Echinococcus cinsinde toplam 16 tür ve 13 alttür tanımlanmıĢ fakat 

taksonomide sadece 4 tür geçerli tanıtılmıĢtır. Taksonomik olarak doğrulanan bu dört 

tür;  E. granulosus, E. multilocularis, E. vogeli ve E. oligarthus’tur. BeĢinci tür olan 

E. cruzi, E. vogeli ve E. oligarthus ile kıyaslanmıĢ ve E. cruzi’nin E. oligarthus ile 

benzer olduğu bulunmuĢtur. (Thompson 1995, ġenlik ve Diker 2004). Özellikle son 

yapılan çalıĢmalarda doğrulanan diğer türler E. shiquicus ve E. felidis’dir (Xiao ve 

ark 2005, Hüttner ve ark 2008). 

Echinococcus türlerinin sınıflandırmadaki yeri aĢağıdaki gibidir (Thompson 

1995, Soulsby 1986). 

Ülkealtı   :   Metazoa  

Alem       :   Platyhelminthes  

Sınıf        :   Cestoda  
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Alt Sınıf  :   Eucestoda  

Takım      :   Cyclophyllidea  

Aile         :   Taeniidae (Ludwig, 1886)  

Cins        :    Echinococcus (Rudolphi, 1801) 

Tür          :    Echinococcus granulosus (Batsch, 1786) 

                    Echinococcus multilocularis (Leucart, 1863) 

                    Echinococcus oligarthrus (Diesing, 1863) 

                    Echinococcus vogeli (Raush ve Bernstein, 1972) 

Echinococcus granulosus 2-7 mm uzunluktadır. BaĢta çift sıra dikenli bir 

rostellum bulunur. Boyun bölgesi çok kısa olup gövde 3 halkadan oluĢmakla birlikte 

halka sayısı 2-7 arasında değiĢebilmektedir. Son halka gebe halkadır ve vücudun 

yarısı kadar veya daha uzundur (Güralp 1981, Merdivenci ve Aydınlıoğlu 1982). 

Echinococcuss multilocularis’in olgunları, E. granulosus’un eriĢkin 

formlarına çok benzemekte ise de genelde 4-5 halkalı olup, son halkanın vücut 

uzunluğunun yarısından kısa olmasıyla ondan ayrılır (Güralp 1981). 
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Çizelge 1.2.1. Echinococcus türlerinin ayırımında önemli olan bazı morfolojik özellikler 

(Tiğin ve ark 1991) 

Morfolojik 

özellik 

 

E. granulosus  

 

 

E. vogeli  

 

E.multilocularis  

 

E. oligarthrus  

Uzunluk 

(mm) 

2-7  1,2-4,5  1,9-2,9 3,9-5,9  

Halka sayısı 3-4 2-6 3 3 

Testis sayısı 32-68 14-35 15-46 50-67 

Testislerin 

dağılımı 

Genital deliğin ön 

ve arka tarafında 

Genital deliğin 

ön tarafında  

Genital deliğin 

arka kısmında  

Genital 

deliğin ön 

kısmında 

Genital delik 

yeri 

Halka arka 

yarısında 

Halka ön 

yarısında 

Halka ön 

yarısında 

Halka arka 

yarısında  

Uterus Ģekli Yanlara dallı Yanlara dalsız Dalsız Dalsız 

Ovaryum 

Ģekli 

At nalı ya da 

böbrek Ģeklinde 

Üzüm salkımı  At nalı At nalı  

Çengel sayısı 34-38 14-34 26-40 28-36 

Yumurta 

sayısı  

200-800 250-400   

 

Ekinokok yumurtalarının karnivorlarda bulunan diğer Taenia 

yumurtalarından ıĢık mikroskobu altında morfolojik olarak ayırt edilememesi bu 

yumurtaların benzer yapıya sahip tabaka ve membranlardan oluĢtuğunu 

göstermektedir. Yumurta oval, kalın kabuklu, kahverengi ve ıĢınsal çizgili, 28-36 

mikron çapındadır. Ġçinde üç çift çengelli onkosfer adı verilen embriyo 

bulunmaktadır. Onkosferi fiziksel etkilerden koruyan embriyofor oldukça kalın, 

geçirgen olmayan ve keratin benzeri bir proteinden oluĢan koruyucu tabakadır. 

Ekinokok yumurtalarının taĢıdığı onkosfer Taenia yumurtaları onkosferlerinden daha 

dayanıklı olup, bunların dıĢ çevredeki yaĢam süresi, sıcaklık, nisbi nem, güneĢ ıĢığı, 
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toprak yapısı, rüzgar durumu ve bitki örtüsü gibi faktörlere bağlı olarak değiĢiklik 

göstermektedir. Bu yumurtalar keratinize embriyofor tabakasından dolayı çevresel 

sıcaklıklara oldukça dirençlidir. Toprakta kuraklığa ve dona bir yıl direnç 

göstermekte, formole ise iki hafta dayanmaktadır. Yumurtaların 60 ºC üzerinde ve 70 

ºC altındaki ısılarda hemen öldüğü bildirilmiĢtir (Güralp 1981, Merdivenci ve 

Aydınlıoğlu 1982, Tiğin ve ark 1991, Thompson 1995).  

1.2.1.   E. granulosus’un larvası 

E. granulosus kistleri uniloküler tip kistler olup, küre biçiminde, içi saydam 

ve steril bir sıvı ile dolu olan, ince çeperli bir kese biçimindedir (Güralp 1981). 

Echinococcus kistlerinin duvarı, içte bir germinal tabaka, onun dıĢında dayanıklı, 

elastik, değiĢik kalınlıkta olabilen hücresiz bir laminar tabaka ve bunun dıĢında 

adventisyal (kütiküler) tabakadan oluĢmaktadır (Thompson 1995). Çeperinde, içte 

parazitin oluĢturduğu ve kolayca soyulabilen germinatif zar ile kütikül katı, dıĢta ise 

konak dokularının oluĢturdukları fibröz bağ doku katı bulunur. Germinal zardan, sıvı 

içinde serbest bulunan ve hidatid kumu adı verilen protoskoleksler, çimlenme 

kapsülleri, eksojen ve endojen keseler adı verilen kız keseler oluĢmaktadır. Bu larva 

tipinin yapısı dıĢtan içe doğru aĢağıdaki kısımlardan oluĢmaktadır; 

1. DıĢta kütiküler tabaka        

2. Kütiküler tabakanın iç yüzünde bulunan germinal zar   

3. Çimlenme kapsülleri         

4. Protoskoleksler   

5. Kız keseler 

6. Keseyi dolduran saydam sıvı (Güralp 1981, Merdivenci ve Aydınlıoğlu 

1982).  

 Germinal tabaka eriĢkin parazitin tegümenti ile benzer özellikleri göstererek 

tegüment, kas, glikojen depolayıcı ve farklılaĢmıĢ hücrelerden oluĢmaktadır. 

Perinükleer tabakadaki farklılaĢmamıĢ hücreler ise prolifere olarak kist içine doğru 

uzayan kapsülleri oluĢturur. Bu kapsüller zamanla büyüyerek ortalarında bir boĢluk 

geliĢir ve bir sapla kiste bağlı olarak büyürler. Bu boĢluğun içinde de yeniden 

kapsüller oluĢur ve çok sayıda protoskoleks geliĢir (Thompson 1995). 
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 Germinal tabaka dıĢtan laminar tabaka ile desteklenmektedir. Laminar 

tabakanın Periodik Asit Schiff (PAS) boyası ile pozitif boyanması tanıda önemlidir. 

Laminar tabaka yapı olarak galaktozamin ve glikozamin birleĢiminden oluĢan 

polisakkarit protein kompleksi yapısındadır ve parazit orjinli olup, germinal 

membran tarafından salgılanma yolu ile üretilmektedir. Bu tabaka kistin etrafını 

sıkıca sararak iç basınç oluĢturur. Ayrıca immünolojik bir engel oluĢturarak kisti 

konağın immünolojik reaksiyonlarından korunmakta ancak immünoglobulinlerin 

geçiĢine engel olamamaktadır (Thompson 1995). 

 Adventisyal tabaka geliĢmiĢ canlı kistin etrafını sarar ve postonkosferal 

geliĢmenin ilk dönemlerinde oluĢmaya baĢlamaktadır. Bu reaksiyon, konaklara göre 

değiĢik olmakla birlikte çok Ģiddetli reaksiyonlarda parazitin dejenerasyonuna neden 

olabilmektedir (Thompson 1995).   

Hidatik kistler yavaĢ bir Ģekilde geliĢmekte ve hayvanlarda hastalık 

oluĢturabilmesi ve semptomların meydana gelmesi uzun yıllar almaktadır. Fertil 

kistlerin farelerde 6 ay, domuzlarda 10-12 ay, koyunlarda ise yaklaĢık 2-4 yıl içinde 

meydana geldiği bildirilmiĢtir Hidatik kistlerin yaĢam süreleri oldukça uzun 

olabilmektedir. Bu süre atlarda 16 yıl ve insanlarda 53 yıl olarak belirtilmiĢtir (Eckert 

ve ark 2001). 

Hidatik kistlerde her zaman protoskoleks bulunmayabilir. Bu tip kistlere steril 

kist adı verilmektedir. Sığırlardaki kistlerin yaklaĢık %90’ında, domuzlardakilerin 

%20’sinde ve koyunlardakilerin ise %8’inde protoskoleks bulunmayabilmektedir. 

Steril kist taĢıyan organlar, uygun son konaklar tarafından yense bile bunların ince 

bağırsaklarında E. granulosus görülmemektedir. Enfekte hayvanın yaĢı, kistin steril 

veya fertil olma durumunu etkilemektedir (Güralp 1981). 

1.2.2.   E. multilocularis larvası 

E. granulosus’dan farklı olan E. multilocularis larvası oldukça kompleks bir 

yapıya sahiptir. Multiveziküler yapıda,  birbirine yapıĢık, fakat her birinin kendi 

membranı, muhafazası bulunan birçok keseden yapılmıĢ olup, etrafını sınırlayan bir 

adventisyal tabakaya sahip değildir. Konağa ait bu tabaka olmadığından dolayı 

eksojen ve endojen geliĢme gösterebilir. Büyüme germinal tabakanın farklılaĢmamıĢ 

hücrelerinden içe ve dıĢa doğru geliĢir. Germinal tabakadaki hücre filamanları ağı 

infiltrasyondan sorumludur. Ġnfiltratif büyümeyi sağlayan germinal tabaka hücreleri 
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zamanla ince uzun kistik yapılara dönüĢürler. Bu tip kistlere en çok sığırlarda 

rastlanmaktadır (Güralp 1981, Thompson 1995). 

1.3.     E. granulosus’un Biyolojisi 

E. granulosus’un eriĢkinleri köpek, kurt, çakal gibi karnivorların ince 

bağırsaklarında, larva Ģekli olan hidatik kist ise koyun, keçi, sığır, domuz ve diğer 

birçok evcil ve yabani memeli hayvanların ve insanların baĢta karaciğer ve akciğer 

olmak üzere çeĢitli organ ve dokularında bulunmaktadır (Güralp 1981). Son konaklar 

kistler içindeki protoskoleksleri alarak, insan ve diğer arakonaklar ise son konak 

dıĢkısıyla atılan yumurtaları ağız yoluyla alarak enfekte olurlar. Ara konaklar 

tarafından alınan yumurtalar mide ve ince bağırsaklardaki enzimlerin etkisi ile açılır, 

onkosferler serbest kalır. Ekinokok yumurtalarının arakonak ince bağırsaklarında 

açılması iki evrede meydana gelmektedir: 

1. Embriyoforu oluĢturan keratin bloklarının parçalanarak onkosfer 

zarının ortaya çıkması: Embriyoforun parçalanmasında pepsin ve pankreatin gibi 

protein eritici enzimler rol oynar. Bu sırada onkosfer aktif değildir. Onkosfer 

membranının açığa çıkmasıyla birlikte safra tuzlarının etkisiyle membran 

geçirgenliğinde değiĢiklikler oluĢur ve onkosfer aktif hale geçer. Omurgalılardaki 

safra tuzları bileĢimindeki farklılıklar nedeniyle safra tuzlarının ara konak seçiminde 

rol oynadıkları düĢünülmektedir. Ancak yumurtanın bağırsak sistemi dıĢında da 

açılabildiği göz önüne alındığında safranın yumurtaların açılması için Ģart olmadığı 

ortaya çıkmaktadır. 

2. Onkosferin aktif hale geçerek onkosfer zarını delmesi: Aktive 

onkosfer serbest hale geçtiğinde ritmik hareketlerle ince bağırsak villuslarına tutunur 

ve onkosfer salgılarının da yardımıyla 30-120 dakika içinde lamina propriaya ulaĢır 

(Üner 1991, Thompson 1995).  

Serbest kalan onkosferler venöz kan dolaĢımı yoluyla karaciğere taĢınırlar. 

Kılcal damarlardan zengin olan bu organda onkosferin bir kısmı tutulur, 

tutulmayanlar ise kalbe oradan da akciğerlere ulaĢır ve önemli bir bölümü de bu 

organlarda kalır. Kist hidatiğin karaciğer ve akciğerlerde fazla görülmesinin baĢlıca 

nedeni, bu organların, onkosferlerin karĢılaĢtıkları ilk büyük kılcal damar alanlarına 

sahip olmasıdır. Bu organlarda tutunamayanlar büyük dolaĢımla böbrek, dalak, beyin 

gibi diğer organlara giderek yerleĢir. Bunlardan baĢka kemik iliği boĢluklarında, 
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bağlayıcı doku aralıkları, göz, merkezi sinir sistemi, böbrek ve pankreas gibi birçok 

organ ve dokuda da rastlanmaktadır. Onkosfer yerleĢim göstereceği organa 

ulaĢtığında larva dönemi baĢlamıĢ olur. Onkosferin bir organa yerleĢiminden sonra 

çok hızlı değiĢim gösterdiği ve 1-14 gün içinde hücre proliferasyonu, onkosfer 

çengellerinin kaybolması, kas atrofisi, vezikülleĢme, orta boĢluğun Ģekillenmesi, 

germinal ve laminar tabakaların oluĢması ile larva Ģekline dönüĢtüğü bildirilmektedir 

(Güralp 1981, Thompson 1995). 

Tutundukları organın parankimine yerleĢen embriyo çıkardığı enzim ile 

çevresindeki dokuyu eriterek bir vezikül oluĢturur. Bu vezikül dördüncü günde 40-50 

m’ye, 20. günde 250 m’ye ulaĢır ve etrafında adventisyal bir membran oluĢur. 10. 

güne doğru çimlenme zarında çekirdek oluĢumu baĢlar. Vezikül dıĢtan ince bir 

kütikülle sarılır. 30. güne doğru çevresi doku reaksiyonu ile sarılır ve hidatik kist 

Ģekillenir. BeĢinci ayda 1 cm çapına ulaĢan kistin etrafında ikinci bir membran 

(germinal membran) Ģekillenir. Bundan sonraki büyüme daha hızlı olur, 

enfeksiyonun birinci yılından sonra kistlerin çapı 2 cm’yi geçer ve içlerinde 

protoskoleksler oluĢmaya baĢlar. Protoskoleksler, germinal membran hücrelerinin 

proliferasyonuyla oluĢan, baĢlangıçta bir sap ile membrana bağlı olan, çok sayıda 

çengel taĢıyan rostellum taslağının invagine olduğu, kalsiyum granülleri bulunan 

hafif oval formlardır (Merdivenci 1976, Ayaz ve Tınar 2006). 

Son konaklar canlı protoskoleksleri ağız yoluyla alarak enfekte olurlar. Ağız 

yoluyla alınan kistler çiğneme sırasında parçalanır ve kist içindeki protoskoleksler ya 

açığa çıkarlar yada midedeki pepsinin etkisiyle kapsül ve diğer kistik dokuların 

sindirilmesiyle serbest kalırlar. Protoskoleksler ağız yolu ile alınmadan önce apikal 

bölgesi (çekmenler, rostellum ve çengeller) mukopolisakkarit kaplı bir tabaka içine 

invagine durumdadır, bu durum evaginasyon uyarılıncaya kadar dıĢ etkilerden 

koruma sağlar. Evaginasyon için uyarının kesin kaynağı bilinmemektedir. Ancak 

protoskoleksler çevresel değiĢikliklere karĢı hassas olduğundan sıcaklık ve ozmotik 

basınçtaki değiĢiklikler evaginasyona neden olmaktadır. Arakonaklardan alınan 

kistlerde 10-20 °C’de protoskolekslerde birkaç günde evaginasyon olurken, 10 

°C’nin altında evaginasyon olmamaktadır. Evaginasyon için spesifik enzim veya 

safra mutlaka gerekli değildir, ancak safranın varlığında evaginasyon oranı 

artmaktadır. Aerobik ortam ise evaginasyon için Ģarttır. GeliĢmekte olan genç 

parazitler çekmenleriyle dokulara tutunurlar, tutunamayanlar ise bağırsaklardan 
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dıĢarı atılırlar. EriĢkin parazitin geliĢmesi germinal ve somatik değiĢimi içerir ve 

halkaların oluĢması, olgunlaĢması, büyüme ve segmentasyon Ģeklinde ilerler.  

Germinal farklılaĢmada önce sıra ile yeni halkalar oluĢur ve olgunlaĢır. Somatik 

farklılaĢmada ise parazit boyca büyür ve segmentasyonla her halka arasında somatik 

sınır oluĢur ve buna halkalaĢma denir.  Enfeksyonun 14-17. günlerinde ilk halka 

Ģekillenmektedir. 17-20. günlerde ikinci halka, 28-30. günlerde 3. halka oluĢmaya 

baĢlamaktadır. 33-37. günlerde strobilada 3 ya da 4 halka bulunmaktadır. 37-45. 

günlerde ise son halkada yumurtalar bulunmaktadır. Yumurta üretimi E. 

granulosus’da enfeksiyondan 34-58 gün sonra baĢlar. Ekinokok türlerinde gebe 

halkaların 7-14 günde bir oluĢup koptukları düĢünülmektedir (Thompson 1995). 

Parazit olgun hale geçtiğinde ince bağırsağın belli bir bölgesine yerleĢme 

eğilimi gösterir. E. granulosus ince bağırsağın ön 1/4 kısmına yerleĢirken, E. 

multilocularis arka 1/4 kısmına yerleĢir. Dağılımdaki bu farklılığın türlerin değiĢik 

metabolik ihtiyaçlarına ve ince bağırsağın ön ve son kısımlarındaki değiĢik fizyolojik 

koĢullara bağlı olduğu düĢünülmektedir (Thompson 1995). 

EriĢkin parazitler hermafrodittirler ve kendi kendini dölleme yeteneğine 

sahiptirler. Kendi kendini dölleme yeteneğinin özellikle hafif enfeksiyonlarda bir 

parazitin diğerini bulma olasılığı zor olduğundan Echinococcus gibi küçük sestodlar 

için bir avantaj olacağı bildirilmektedir (Thompson 1995). 

1.4. Hidatidozun Yaygınlığı 

1.4.1. Hidatidozun Dünyadaki Yaygınlığı 

Dünyada hidatidozun görülme sıklığına göre Uruguay, Arjantin, Yeni 

Zelanda, Yunanistan, Kıbrıs birinci grubu, Türkiye, Akdeniz ülkeleri, yakın ve orta 

doğu ülkeleri ikinci grubu, Ġskandinavya, BirleĢik Amerika, Kanada gibi ülkeler 

hastalığın daha az görüldüğü üçüncü grubu oluĢturmaktadır (Budak 1991a).   

Yapılan çeĢitli çalıĢmalarda hidatidozun Ġtalya’da koyunlarda %11,3, 

Bulgaristan’da %4,3, Polonya’da %6,7, Romanya’da %5, Portekiz’de %9,4, 

Yunanistan’da %3,9, Ġspanya’da 2000-2008 yılları arasında sığırlarda %0,97-0,52, 

koyunlarda %0,98-3,68, domuzlarda 0,20-0,03, Afrika kıtasında sığırlarda %0,002-

46, koyunlarda %0,3-96,3, keçilerde %0,05-56,4, evcil domuzlarda %0,003, 

develerde %2-61,4; Asya kıtasında sığırlarda %0,05-38,9, koyunlarda %2,1-71, 



11 
 

keçilerde %2,2-12,7, evcil domuzlarda %7,7, develerde %4,7-58,9, geyiklerde %2,1; 

Avustralya kıtasında koyunlarda %0,66, yaban domuzlarında %18,9-49 arasında 

yaygın olduğu kaydedilmiĢtir (Akyol 2004, Efsa 2008, Rojo-Vazquez ve ark 2011). 

1.4.2. Hidatidozun Türkiye’deki Yaygınlığı  

Türkiye’de son 20 yılda farklı illerde mezbaha çalıĢmaları ile kistik 

ekinokokkozisin yayılıĢı araĢtırılmıĢtır. Dik ve ark (1992) Konya’da kesilen 

hayvanlardaki enfeksiyon oranını koyunlarda %51,89, sığırlarda %11,2; Umur ve 

AslantaĢ (1993), Kars’ta koyunlarda %48,4, sığırlarda %24,7; Öge ve ark (1998), 

Ankara’da koyunlarda %5,9, sığırlarda %9,4; Umur (2003), Burdur’da koyunlarda 

%26,6, sığırlarda %3,5 olarak bildirmiĢlerdir. Gıcık ve ark (2004), ise Kars ilinde 

koyunların %63,85, sığırların %31,25’inde; Esatgil ve Tüzer (2007), Trakya’da 

koyunların %3,5, sığırların %11,6’sında; Yılmaz ve ark (2009), Van’da koyunların 

%56,48, sığırların %20,65’inde; Düzlü ve ark (2010), Kayseri’de koyunların %28, 

sığırların %3’ünde kist hidatiğe rastlamıĢlardır. Farklı yörelerde yapılan bu 

çalıĢmalara göre kist hidatiğin koyunlardaki oranının %3 ile %63,85 arasında 

değiĢtiği görülmektedir. 

1.5. Patogenez ve Klinik Belirtiler 

Hayvanlarda klinik semptomlar kistlerin geliĢtiği organa, yerleĢim bölgesine, 

kistin büyüklüğüne ve sayısına, hayvanın yaĢına ve kondisyonuna göre değiĢir. Kist, 

zarar verecek boyutlara ulaĢabilmek için uzun sürelere ihtiyaç duyar. Bu nedenle 

genç hayvanlarda hidatidoza daha seyrek ve daha hafif enfeksiyonlar Ģeklinde 

rastlanmaktadır. YaĢlı hayvanlarda ise geliĢen ve büyüklüğü artan kistlere bağlı 

olarak enfeksiyon daha ağır seyreder. Enfekte hayvanlarda semptomlar genelde 

belirsiz olup et verimi azalır, sağmal hayvanların süt verimi düĢer, yapağının niteliği 

bozulur, vücut direncinin kırılması sonucu hayvanlar diğer hastalıklara kolayca 

yakalanır (Merdivenci ve Aydınlıoğlu 1982, Ayaz ve Tınar 2006). Karaciğerdeki 

kistlerde safra kanallarına baskısı sonucu Ģekillenen sarılık, karaciğerde büyüme ve 

palpasyonda ağrı, karın bölgesinde ĢiĢkinlik, asites, peritonit, akciğerdeki kistlerde 

öksürük, solunum güçlüğü, kistlerin bronĢlara açılması halinde burundan gelen 

protoskoleks ve germinatif membran parçaları içeren pembe renkli sıvı akıntısı 

Ģekillenmektedir. Kalbe yerleĢen kistler dolaĢım bozukluğuna, beyne yerleĢenler 

inkoordinasyon, görme ve çiğneme bozukluklarına sebep olmaktadır. Kemikteki 
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kistler ise; onkosferlerin karaciğer ve akciğer göçü geçirerek kan dolaĢımı yolu ile 

kemiklere taĢınması sonucu veya metastazla sekonder olarak gözlenebilmektedir 

(Gönenç ve ark 2004, Ayaz ve Tınar 2006). Akciğer ve karaciğer yüzeyindeki fertil 

kistlerin yırtılması sonucu pleura veya periton boĢluğunda yada karaciğer ve akciğer 

paranĢiminde primer kistlerden kız keselerin oluĢması sonucu sekonder hidatidoz 

Ģekillenmektedir (Tınar ve CoĢkun 1991). 

Onkosferler son yerleĢim bölgesine ulaĢtığında ilk birkaç saat içinde konağın 

mononükleer ve eozinofilik hücre infiltrasyonundan oluĢan yangısal reaksiyonu ile 

karĢılaĢır ve onkosferlerin çoğu geliĢemeden fagosite edilir. Alınan yumurtaların 

ancak %10’u çeĢitli organ ve dokulara yerleĢerek 5 gün içinde hidatik form Ģeklini 

alırlar. Büyüyen kistin etrafında yangı sonucu endotel hücreleri, eozinofiller ve 

yabancı cisim dev hücrelerini içeren fibröz bir doku oluĢur. Çevrede fibroblast, yeni 

geliĢen kan damarları ve kollajen dokudan ibaret bir tabaka oluĢur ve büyüyen kist 

çevre dokulara bası yaparak atrofiye uğratır (Moris ve Richards 1992, Gönenç ve ark 

2004). Doku ve organlardaki lezyonlar paranĢimin yapısına ve oluĢan kist sayısına 

göre farklılık gösterir. Yüzeysel kistler kolaylıkla görülür, dokunun derinlerinde 

geliĢenler ise ancak palpasyonla veya kesit yapılarak anlaĢılır. Fertil kistlerde 

prtoskoleks olması, steril kistlerde ise kist cidarının suya batırıldığında boru gibi 

kendi ekseni etrafında kıvrılması ile pratik olarak hidatik kist olup olmadığı 

anlaĢılabilir. Ancak bu özellikler apseleĢme, peynirleĢme veya kireçlenme 

durumlarında görülmez. PeynirleĢme kistin iç yüzeyi ile kütikülası arasından olmak 

üzere kesenin çevresinden baĢlar, ortaya doğru yayılır, kist duvarının kırıĢması ve 

birbirine yaklaĢması ile boĢluk küçülür, kist sıvısı yavaĢ yavaĢ emilir ve kese çöker. 

Kist cidarının dejenerasyonu ile oluĢan peynirimsi madde boĢluğu doldurur. Daha 

sonra kireç tuzları presipite olur ve kistin kireçlenmesi tamamlanır (Tınar ve CoĢkun 

1991). 

1.6. Hidatidozun Ekonomik Önemi  

Ekonomik açıdan en önemli kayıp tüketilebilen organların özellikle 

karaciğerin imha edilmesidir. Birçok ülkede bu tür organlar tamamen imha 

edilmesine rağmen, Uruguay gibi bazı ülkelerde farmasötik endüstrisinde 

değerlendirilmektedir (Torgerson 2003). 
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Hidatidozda hayvan sağlığı açısından en büyük kayıp, çiftlik hayvanlarındaki 

verim düĢüklüğüne bağlı olarak Ģekillenen kayıplardır. Bunları canlı ağırlık artıĢında 

düĢme, süt veriminde azalma, fertilite oranında düĢme ve yün veya diğer ürün 

değerlerinde azalmalar oluĢturur. %10 veya daha fazla olarak tahmin edilen bu 

kayıplar verim kayıplarının en önemlisini oluĢturmaktadır (Torgerson 2003). 

 

Merdivenci ve Aydınlıoğlu (1982)’nun Vibe’den aktardığına göre; enfekte 

koyunlarda et veriminde %10,4, yağ veriminde %19, süt veriminde %56-62, yün 

veriminde %9,5 azalma olduğunu ve gebe koyunlarda %12 oranında abort görüldüğü 

tahmin edilmektedir. 

Paraziter hastalıkların hayvanlarda neden olduğu ekonomik kayıpların 

hesaplanmasında, meydana gelen verim kayıpları ve imha edilen organların değeri 

birlikte dikkate alınması gerekirken, hastalığın hayvanlar tarafından iyi tolere 

edilmesi nedeniyle hastalıklar genellikle kesimden sonra mezbahalarda tespit 

edilebilmekte ve ekonomik kayıplar buna göre hesaplanmaktadır (Perry ve Randolph 

1999). 

Dik ve ark (1992), Konya’da Et ve Balık Kurumu Kombina’sında yaptıkları 

çalıĢmada, 13,049 koyunun 6783 (%51,98)’ünde hidatidoza rastlamıĢlar, imha edilen 

organların neden olduğu maddi kaybın 360 milyon TL olduğunu belirtmiĢlerdir. 

Umur ve AslantaĢ (1993), 1992’de Kars Belediye Mezbahası’nda yaptıkları 

çalıĢmada hidatidoz nedeniyle oluĢan ekonomik kaybın 170 milyon TL olduğunu 

belirtmiĢlerdir. 

Düzlü ve ark (2010), Kayseri’de üç farklı mezbahada yaptıkları çalıĢmada 

hidatidoz nedeniyle enfekte olup, imha edilen koyun karaciğer ve akciğerlerine bağlı 

olarak oluĢan ekonomik kaybın 368 TL (240 $), sığır karaciğerlerine bağlı olarak 

oluĢan ekonomik kaybın ise 252 TL (165 $) olduğunu, hayvansal üretim kayıpları ve 

insan sağlığı harcamaları haricinde bir yılda kistik ekinokokkozise bağlı olarak 

meydana gelen ekonomik kayıpların 48.000 TL (31.372 $)’ye ulaĢtığını 

bildirmektedirler.  

Balkaya ve ġimĢek (2010), Erzurum’da Et ve Balık Kurumu Kombinası’nda 

ve özel bir mezbahada yaptıkları çalıĢmada hidatik kist tespit edilen karaciğerlerin 
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tamamının imha edildiğini varsayarak hidatidoz nedeniyle toplam 3.320 TL 

ekonomik kaybın olacağını bildirmiĢlerdir.  

Türkiye’de hidatidoz kaynaklı yıllık ekonomik kayıp sığırlar için 32,4 milyon 

ABD Doları (26,2-39,1), koyun için 54,1 milyon ABD Doları (43,8-65,5) ve keçiler 

için 2,7 milyon ABD Doları (2,2-3,3) olarak tahmin edilmektedir. Türkiye’de 

hidatidozdan kaynaklanan toplam verim kaybı 2008’de 89,2 milyon ABD Doları 

(72,2-107,9) olarak hesaplanmıĢtır. Total kayıplar açısından bakılacak olursa ilk 

sırayı sığırlardaki süt verim kaybı (%60) oluĢturmaktadır, bunu koyun (%36) ve 

keçilerdeki (%30) fertilite kaybı izlemektedir (Sarıözkan ve Yalçın 2009). 

Portekiz’de hidatidozdan ileri gelen süt, et ve yapağı kaybının yaklaĢık olarak 

sırasıyla %7-10, %5-20, %10-40 olduğu tahmin edilmiĢtir (Houin 1998). 

Çin’de yapılan bir çalıĢmada ise hidatidoza bağlı olarak karkas ağırlığında 

sığır baĢına 7,21 kg, koyun baĢına 1,15 kg kayıp olduğu bildirilmiĢtir (Yang 1992). 

Ġspanya’da hidatidozun neden olduğu ekonomik kaybın koyunlarda karkas 

ağırlığında %5, süt veriminde ise %10 olduğu bildirilmiĢtir (Jimenez ve ark 2002). 

Dünya çapında çiftlik hayvanlarında hidatidozdan kaynaklanan yıllık verim 

kaybının 141, 605, 195 ABD Doları olduğu tahmin edilmektedir (Budke ve ark 

2006). 

 

1.7. Teşhis  

Köpeklerde Echinococcus enfeksiyonlarının teĢhisi, kontrol programları ve 

epidemiyolojik yaygınlık için oldukça önemlidir. Echinococcus enfeksiyonlarının 

köpeklerde ve diğer son konaklardaki teĢhisi diğer tenya yumurtalarının son derece 

benzer olmasından dolayı problem oluĢturmaktadır ve bundan dolayı dıĢkının 

mikroskobik muayenesi ile teĢhis koymak risklidir ve spesifik değildir. Köpeklerde 

tanı amacıyla kullanılan baĢlıca iki yöntem arekolin purgasyon yöntemi ve 

nekropsidir. Son yıllarda özellikle E. granulosus ve E. multilocularis 

enfeksiyonlarının tanısı amacıyla iki esas yöntem geliĢtirilmiĢ olup bunlar, serumda 

spesifik antikorların tespiti ve dıĢkıda parazit antijenlerinin aranmasıdır (Zhang ve 

ark 2003).  
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a) Arekolin purgasyon yöntemi: Bu yöntem köpeklere arekolin uygulandıktan sonra 

purgasyon sonucu dıĢarı atılan dıĢkıda parazitlerin incelenmesi esasına 

dayanmaktadır. 1,75 ile 3,5 mg/kg arasında değiĢen dozlar köpekler için uygundur 

(Eckert ve ark 2001). 

b) Nekropsi: E. granulosus enfeksiyonlarının nekropsiyle teĢhisinde çeĢitli teknikler 

kullanılmaktadır. Bağırsakların direkt muayenesinde bağırsak çok sayıda bölümlere 

ayrılır ve parçalar metal kaplara konulup makasla açıldıktan sonra 37 ºC’de serum 

fizyolojik içine alınır. Daha sonra bağırsak mukozasına yapıĢmıĢ olan parazitler lup 

ya da stereo mikroskop yardımıyla toplanır. Bu yöntemin dezavantajı bir ya da iki 

segmentten oluĢan küçük parazitlerin gözden kaçabilmesidir. 

  Sedimentasyon ve sayım tekniğinde ise daha kesin sonuçlar elde edilir. 

Bağırsak üç ya da daha fazla parçaya ayrıldıktan sonra her parça uzunlamasına 

açılarak serum fizyolojik içinde 37 ºC’de yarım saat bekletilir. Böylece parazitlerin 

sıvıya geçmesi sağlanır. Bağırsak duvarı spatula ile sıyrıldıktan sonra bütün materyal 

kaynatılır ve süzülerek yıkanır. Daha sonra siyah bir zemin üzerine alınarak 

parazitler lup ya da stereo mikroskop yardımıyla sayılır (Eckert ve ark 2001). 

c) Serumda spesifik antikorların aranması: Deneysel enfekte köpeklerde ELISA ile 

protoskoleks antijenlerine karĢı serumdaki spesifik antikorlar (IgG, IgA ve IgE) 

tespit edilebilir. E. granulosus ile enfekte olmuĢ köpekte 2-3 hafta sonra anti-

ekinokok antikorlarının ortaya çıktığı ELISA ile gösterilmiĢtir. Çapraz reaksiyonlar 

T. hydatigena ve T. psiformis ile deneysel enfekte köpeklerdeki serum antikorlarına 

göre daha düĢüktür. Ancak serolojik testler parazitin hiperendemik olduğu bölgelerde 

köpeklerde pek güvenilir sonuçlar vermediğinden, kullanımlarının güvenli olmadığı 

bildirilmektedir (Jenkins ve ark 1990). 

d) DıĢkıda koproantijenlerin aranması: Son yıllarda özel laboratuvarlarda dıĢkıdaki 

koproantijenlerin tespiti için ELISA kullanılmaktadır. Kopro ELISA yönteminde, E. 

granulosus’un somatik ya da ekskresyon sekresyon antijenlerine karĢı geliĢtirilmiĢ 

poliklonal ve monoklonal antikorlar kullanılarak dıĢkıdaki spesifik ekinokok 

antijenleri saptanabilmektedir. Kopro ELISA testinin sensitivitesi serumda spesifik 

antikor tespitine yönelik serolojik testlerden daha fazla olup yeteri miktarda 

sensitiviteye ve yüksek miktarda bir spesifiteye sahiptir ve bireysel veya populasyon 

bazında tarama testleri için kullanılabilmektedir. Bu testin avantajlarından birisi 

200’den fazla örneğin bir günde bir kiĢi tarafından iĢlenebilmesidir. Koproantijenler 
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prepatent ve patent periyot süresince son konaklarda bulunur ve konağın parazitten 

eliminasyonu sonrasında birkaç gün içinde kaybolur. Ağır enfekte hayvanlarda 

ELISA’nın absorbans değerinin daha yüksek olma eğilimine rağmen, enfeksiyon 

yoğunluk miktarını ölçmek mümkün değildir (Deplazes ve Mathis 1999, Eckert ve 

Deplazes 2004). 

Echinococcus enfeksiyonlarında hastalığın arakonak hayvanlarda klinik tanısı 

zor olup, tanıda serolojik testlerden faydalanılmasına rağmen kesin tanı nekropsi ile 

yapılmaktadır (Zhang ve ark 2003). Tanıda ultrasonografi (USG), bilgisayarlı 

tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MR), X-ray (röntgen) gibi 

görüntüleme yöntemleri kullanılmaktadır. Ġnsanlarda sık baĢvurulan bu görüntüleme 

yöntemlerine, hayvanlarda nadiren baĢvurulmaktadır (Lightowlers ve Gottstein 

1995). 

 

1.8. Tedavi  

 Arakonak hayvanlarda E. granulosus ve E. multilocularis’in larval 

formlarının tedavisi pratik ve ekonomik değildir. Yine de yapılan çeĢitli çalıĢmalarda 

değiĢik gruptan antelmentiklerin Echinococcus türlerinin arakonaklardaki larva 

safhalarına olan etkileri araĢtırılmıĢtır. Hidatidoz sağaltımında kullanılacak ilaçlar 

düĢük konsantrasyonda germinal membrana ve protoskolekslere etkili olmalı, ağız 

yolu veya parenteral yolla verildikten sonra kanda uzun süre bu düĢük 

konsantrasyonunu devam ettirip kistin kütikülasını geçebilmeli ve çok sayıdaki 

protoskoleksler ile kız keselere etkiyebilmelidir. Antibiyotikler, sülfonamidler, 

antiprotozoal bileĢikler ve çeĢitli antelmintik ilaçlarla yapılan etki çalıĢmalarının 

çoğu kemiricilerde yapılmıĢ, ancak bazıları çiftlik hayvanlarında da denenmiĢtir. 

Yapılan çalıĢmalarda benzimidozollerin ara konaklardaki metasestod formlara karĢı 

iyi düzeyde etkili oldukları ancak etkili dozlarının çok yüksek olması ve uzun süre 

uygulanması pahalı olduğundan evcil hayvanlardaki hidatidoz vakalarında rutin 

tedavide tercih edilmediği bildirilmektedir (Tınar ve CoĢkun 1991, Haller ve ark 

1998, Deplazes ve Eckert 2001). 

Mebendazolün hidatidoz tedavisinde kullanılmıĢ ilk benzimidazol bileĢiği 

olduğu fakat bağırsaklardan emiliminin zayıf olmasından dolayı etkili sonuçların 

alınabilmesi için yüksek dozlarda (50 mg/kg/gün) verilmesi gerektiği bildirilmiĢtir. 

Albendazolün ise daha kolay emildiği, özellikle metaboliti olan albendazol 
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sülfoksidin kolaylıkla kist membranına difüzyonu, membran ve kist sıvısı içinde 

yoğunlaĢmasından dolayı daha geliĢmiĢ bir etki gösterdiği kaydedilmiĢtir (El-On 

2003). Albendazol, fenbendazol ve flubendazol gibi benzimidazol türevleri deneysel 

olarak intraperitonal yolla sekonder hidatidoz oluĢturulan rodentlerde test edilmiĢ ve 

günlük 30-50 mg/kg dozda 60-80 gün boyunca uygulandığında kistlerde ciddi hasar 

ve ölüm meydana geldiği bildirilmiĢtir (Ammann ve Eckert 1995). Çiftlik 

hayvanlarında ise sadece mebendazol ile ilgili çalıĢmalar yürütülmüĢ ve günlük 50 

mg/kg dozda 3 aylık uygulamanın protoskoleksleri öldürdüğü bildirilmiĢtir (Gemmel 

ve Roberts 1995). 

Praziquantelin de hayvanlardaki hidatik kistlere karĢı etkisi test edilmiĢ fakat 

sonuçlar baĢarılı olmamıĢtır. Ġlaç farelere protoskoleks verilmeden birkaç gün önce 

uygulandığında fareledeki sekonder kist geliĢimini %97 oranında engellediği tespit 

edilmiĢtir. Ancak enfeksiyondan birkaç gün sonra uygulandığında inhibe edici etkisi 

azalmıĢ ve %78’lerde kalmıĢtır. Enfekte koyunlar derialtı 50 mg/kg veya oral 100 

mg/kg dozda praziquantel ile tedavi edilmiĢler ancak kistlerde görülebilir 

değiĢiklikler tespit edilememiĢtir (Richards ve ark 1988). 

Köpeklerde E. granulosus tedavisinde kullanılacak ilaçlar arasındaki ilk 

seçenek izoquinolin-pirazin türevi olan praziquanteldir. E. granulosus için ED90 

(=parazitlerin %90’ının atıldığı doz) dozu 2,3 mg/kg, E.multilocularis için ise 4,6 

mg/kg’dır. Oral uygulama için tavsiye edilen doz 5 mg/kg, kas içi uygulama için ise 

5,7 mg/kg’dır. Bu dozlarda uygulandığında E. granulosus ve E. multilocularis’in 

genç ve olgun Ģekillerine yüksek oranda etki gösterir. Ancak praziquantelin ovisidal 

etkisi yoktur. Praziquantel gebe hayvanlarda güvenli bir Ģekilde kullanılabilir ve 

köpeklerde yüksek doz tolere edilebilir. Prepatent süre göz önüne alınarak 6-8 

haftalık periyotlarla uygulama yapılmalıdır. Yapılan çalıĢmalarda tek doz oral 

uygulamanın %100 etkili olduğu bildirilmektedir (WHO/OIE 2001). Son yıllarda 

geliĢtirilen diğer bir ilaç ise epsipiranteldir. Praziquantele yapı olarak benzeyen bu 

ilaç köpeklere 5,5 mg/kg, kedilere 2,75 mg/kg dozda uygulanır. Kedi ve köpeklerde 

iyi tolere edilir. Praziquantelin tersine konak tarafından az miktarda emilir ve bundan 

dolayı sestodlara karĢı direkt etkisinin olduğu sanılmaktadır (Manger ve Brewer 

1989). Nitroskanat ve benzimidazol türevleri gibi diğer ilaçların E. granulosus’a karĢı 

kısmi etkileri bulunmakta ancak bunlar praziquantel ve epsipirantelin etki 

seviyelerine ulaĢamamaktadırlar (WHO/OIE 2001). 
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1.9. Korunma ve Kontrol 

Hidatidoza karĢı bugüne kadar Ġzlanda, Yeni Zelanda, Avusturalya ve 

Kıbrıs’ta kapsamlı kontrol programları uygulanmıĢ, en baĢarılı sonuç Ġzlanda’da 

alınmıĢtır (Tınar ve CoĢkun 1991). 

Parazitin eradike edilmesine yönelik kontrol çalıĢmaları için çeĢitli seçenekler 

vardır. Birinci seçenek (tip 1); eğitim, mezbaha hijyeni ve kontrolü, köpeklerin 

kontrol altına alınması gibi çalıĢmaları içermektedir. Ancak çeĢitli ülkelerde 

kazanılan tecrübeler bu seçeneğin E. granulosus’un kontrolünde tek baĢına yeterli 

olmadığını ve çok yavaĢ etki gösterdiğini ortaya koymuĢtur. Ġkinci seçenek (tip 2) 

parazitin biyolojisini kesintiye uğratmayı hedefleyen önlemleri içermektedir. Saldırı 

fazı (atak faz, hücum faz) olarak adlandırılan bu seçenekle köpek ve koyun 

populasyonundaki hastalık kontrol edilmeye çalıĢılır. Köpeklerde E. granulosus’un 

varlığı kopro antijen ELISA veya arekolin testi, insanlarda hidatidoz varlığı ise 

ultrasonografi veya ultrasonografi-seroloji kombinasyonu gibi modern teknikler 

kullanılarak yapılabilir. Bu kontrol yöntemi köpeklerin antelmintiklerle tedavisi ile 

birlikte baĢıboĢ köpeklerin kontrolü, sahipli köpeklerin kayıt altına alınması, et 

muayenesi, mezbaha hijyeni gibi çeĢitli önlemlerle desteklenmelidir. Yasal 

sınırlamalar ve finansal destek ile birlikte bu kontrol programlarının uygulandığı 

çeĢitli ülkelerde saldırı fazının 15 yıldan daha kısa sürede baĢarılı bir Ģekilde 

sonuçlanabildiği gösterilmiĢtir. Bu kontrol yöntemi Yeni Zelanda, Tazmanya ve 

Kıbrıs gibi ada statüsündeki ülkelerde baĢarılı bir Ģeklide uygulanırken; Arjantin, 

ġili, Uruguay, Bulgaristan, Ġspanya gibi kıtasal özellik gösteren bazı bölgelerde 

sınırlı etki göstermiĢtir (Gemmel 2001, Eckert ve Deplazes 2004).  

Hidatidozun kontrol altına alınmasında köpeklerdeki eriĢkin parazit kontrolü 

önemlidir. Bu amaçla alınması gereken önlemler Ģunlardır: 

 Mezbahalarda kesim sonunda arta kalan hidatidozlu organların tamamen 

imha edilmesi ile baĢta köpekler olmak üzere son konakların enfeksiyonu önlenmiĢ 

ve parazitin geliĢme halkalarından en önemlisi kırılmıĢ olacaktır.  

 Soğuk saklama ve imha ünitesi olmayan küçük mezbahalarda atıkların 

uzaklaĢtırılamaması sorunu mutlaka çözülmelidir. 

 Enfekte organların mezbahalarda yakılarak imhası için uygun yakma fırınları 

olmalıdır.  
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 Kaçak hayvan kesimleri önlenmelidir. 

 Sahipli köpekler kontrol altında tutularak iki ay aralıklarla periyodik olarak 

uygun antelmentik ilaç uygulanmalı, sahipsiz köpeklere karĢı mutlaka önlem alınmalıdır.  

 Hastalığın kontrol altına alınmasında önemli bir noktada halka, toplum sağlığı 

koruma bilgisinin verilmesidir. Bu konuda eğitim programları uygulanmalıdır (Budak 

1991b). 

Hidatidozdan korunmak amacıyla aĢı geliĢtirme çalıĢmalarında oldukça önemli 

adımlar atılmıĢtır. Avusturalya ve Yeni Zelanda’da Taenia türlerinin koyun ve 

sığırlardaki larva formlarına karĢı koruma sağlayabilen onkosfer antijenlerinin 

kullanıldığı aĢılar geliĢtirilmiĢtir. Ara konaklarda aĢılama T. ovis’e karĢı geliĢtirilen 

rekombinant aĢıyı takiben son yıllarda ilerleyerek benzer bir yaklaĢımla E. 

granulosus’a karĢı rekombinant aĢı geliĢtirmek için baĢarılı bir Ģekilde 

uygulanmıĢtır. Ġlk olarak kist sıvısı, kist membranları ve protoskoleksleri içeren 

antijenler kullanılmıĢ fakat onkosfer antijenlerinin daha yüksek seviyelerde koruma 

sağladığı belirtilmiĢtir. SDS-PAGE yöntemiyle ham onkosfer antijenlerinden ayrılan 

25 kda’lık fraksiyonun da bağıĢıklığı uyardığı gösterilmiĢtir (Zhang ve ark 2003, 

Eckert ve Deplazes 2004). Lightowlers ve ark (1996) bu fraksiyona karĢı hazırlanmıĢ 

antikoru kullanarak onkosferal cDNA kütüphanelerinden seçilen cDNA klonlarını 

Escherichia coli’ de glutasyon S transferaz (GST) ile füzyon proteini olarak eksprese 

etmiĢler ve koruyucu etkisini aĢılanan koyunlarda test etmiĢlerdir. 16,5-kDa 

rekombinant proteinin (Eg95) 50 µg GST füzyon proteini ile yağlı adjuvantla 

formüle edilmesi veya Saponin, Quil A ve ISA 70 olmak üzere üç farklı adjuvantla 

formüle edilmesi sonucunda %96-98 oranında koruma sağladığı belirtilmiĢtir. 

Onkosferden klonlanan Eg95 aĢısının, bağıĢıklığı en yüksek düzeyde uyaran klon 

olduğu ve E.granulosus’a karĢı aĢılama çalıĢmalarında baĢarı ile kullanılabileceği 

bildirilmiĢtir. 1 litre Escherichia coli kültüründen 10.000’den fazla aĢı dozu 

üretilebilmektedir. 

Eg95 aĢısının koyunlarda yüksek derecede koruma sağladığı ve aĢılanmıĢ 

hayvanlarda kist sayısını yaklaĢık olarak  %90-100 oranında azalttığı ortaya konmuĢtur. 

Yüksek derecede bir bağıĢıklığın (%80) reenfeksiyon oluĢmadığı takdirde 6 ay boyunca 

devam ettiği ve kuzulamadan önce aĢılanan gebe koyunlarda yüksek antikor 

seviyelerinin kolostrum yoluyla yavrulara geçtiği bildirilmiĢtir (Lightowlers ve ark 

1999, Eckert ve Deplazes 2004, Craig ve ark 2007).  Heath ve ark (2003) Eg95 aĢısının 

sığırlarda kist hidatiğe karĢı %89-99 arasında koruma sağladığını bildirmiĢlerdir.  
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Eg95 aĢısı bir ay ara ile iki kez uygulandığında en az bir yıl koruma 

sağlamaktadır. OluĢan IgG antikorları kompleman varlığında onkosferi lizise 

uğratarak metasestoda dönüĢmesini engellemektedir. Uzun süreli bağıĢıklık için ilk 

iki enjeksiyondan 6 veya 12 ay sonra üçüncü takviye doz uygulanmalıdır. BağıĢıklık, 

aĢılanmıĢ annelerden pasif olarak yavrulara geçmektedir (Heath ve ark 2003). 

1.10. Echinococcus Cinsinin Moleküler Karakterizasyonu 

 SuĢ tanımı aynı tür içerisinde olup, gen frekansları yönünden istatiksel olarak 

farklılık gösteren, hidatidozun epidemiyolojisi ve kontrolü açısından potansiyel 

öneme sahip bir veya daha fazla karakter yönünden farklılık sergileyen varyantlar 

olarak yapılmaktadır (WHO/OIE 2001). 

Parazitin tür ve suĢ identifikasyonu analizlerinde kullanılan yöntemlerden biri 

olan Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR),  izole edilen veya patolojik materyalde 

bulunan hedef genetik materyallerin (DNA, RNA), spesifik kısa zincirli 

oligonükleotid primerler yardımı ile enzimatik olarak çoğaltılması esasına dayanan 

bir yöntemdir. Reaksiyon baĢlıca denaturasyon, primerlerin bağlanması (annealing) 

ve amplifikasyon (extension) olmak üzere üç aĢamada gerçekleĢmektedir. PZR’nin 

üç aĢamadan oluĢan ilk amplifikasyon aĢamasının, 25-30 kez tekrarlanması 

sonucunda, hedef DNA’nın milyonlarca kopyası elde edilmektedir. Amplifikasyon 

aĢamasından sonra elde edilen ürünler, agaroz jel veya poliakrilamid jel elektroforezi 

ile ayrıĢtırılmakta, ethidium bromide ile boyanarak görünür hale getirilebilmektedir 

(Dinkel ve ark 2004). 

Echinococcus cinsi içerisinde bulunan farklı suĢların belirlenmesi hastalığın 

epidemiyolojisi ve kontrolü açısından büyük önem taĢımaktadır. Bu suĢ farklılıkları 

parazitin yaĢam siklusu, konak spesifitesi, geliĢim hızı, patojenitesi, antijenitesi, 

antelmentiklere duyarlılığı, bulaĢma dinamikleri, hastalığın epidemiyoloji ve kontrol 

teknikleri üzerinde son derece önemlidir. Bu bakımdan endemik bölgelerde kontrol 

ve eradikasyon programlarının hayata geçirilebilmesi, bu bölgelerde baskın suĢ veya 

suĢların belirlenmesine bağlıdır. Yapılan moleküler çalıĢmalar sonucunda E. 

granulosus’un 10 genotipi (G1-G10) tanımlanmıĢtır. E. granulosus sensu stricto 

(G1-G3), E. equinus (G4), E. ortleppi (G5) ve E. canadensis (G6-G10) olarak 

sınıflandırılmıĢtır (Thompson ve Lymbery 1988, Thompson ve McManus 2002, Ütük 

ve ark 2005, Nakao ve ark 2007). 
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1.11. Hidatidozda İmmünite 

Hidatidozda enfeksiyonun ilerleyiĢini etkileyen faktörlerin baĢında immün 

sistemin antijenik özelliklere göre uyardığı T hücreleri aracılığıyla harekete geçirilen 

immün yanıtın tipi gelir. Bu hücrelerden özellikle CD4+ yüzey reseptörünü taĢıyan 

ve yardımcı T lenfositleri olarak bilinen hücreler konağın immün savunma 

mekanizmasında belirleyici rol oynar. Yangısal ve immünolojik olaylarda lenfosit ve 

makrofajlardan hormon benzeri mediatör adı verilen sitokin veya interlökinler 

salgılanır. T ve B hücerleri tarafından üretilen bu sitokinlere lenfokinler adı verilir. 

Sitokinler yangıyı veya bağıĢıklığı, lökositlerin geliĢmelerini, hareketlerini ve 

farklılaĢmalarını sağlayarak düzenlerler. Ġnterlökin-1(IL-1), IL-2, IL-3, IL-6, IL-10, 

tümör nekroz faktörü (TNF) ve interferon (IFN)’lar baĢlıca önemli sitokinlerdir.  Th 

hücreleri aldıkları uyarıların türüne ve özelliklerine bağlı olarak tam olarak 

bilinmeyen bazı faktörlerin de etkisi ile farklı sitokinleri salgılayan alt gruplara 

ayrılır. IL-2, IFN-γ ve lenfosit salgılayan Th1 hücreleri konağın savunma 

mekanizmasını güçlendirirken, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 sentezleyen Th2 hücreleri 

konağı enfeksiyonlara karĢı duyarlı hale getirir (Turgay ve Üstün 2004). 

Ġnsan ve hayvanlarda E. granulosus ve E. multilocularis enfeksiyonlarında 

ortaya çıkan patojenite ve immün mekanizmaların Ģartlara göre geniĢ bir değiĢim 

aralığı vardır. Ġmmun mekanizma ve patolojik değiĢiklikleri etkileyen unsurlar; 

kistlerin lokalizasyonu, büyüklüğü, enfeksiyon geliĢim hızı, genetik faktörler ve T 

hücreleri olarak sayılabilir. Etkin bir immün yanıt parazitin ölümüne, yetersiz bir 

immün yanıt ise bu parazitin hızla geliĢimi anlamına gelir ve konağın ölümüne neden 

olabilir. Parazit- konak iliĢkilerinde immün yanıt ürünleri sitokinler, interferonlar ve 

bağıĢıklık sistem hücreleri parazitlerin yaĢamlarını devam ettirip geliĢebilmelerinde 

etkilidirler (Turgay ve Üstün 2004). 

Echinococcosis enfeksiyonlarında immün yanıt çalıĢmaları insanlara 

benzerlik gösteren deneysel fare modelleri üzerinde de yapılmıĢtır. Bu çalıĢmaların 

sonuçlarına göre Th1 tip sekresyonu tarafından hücresel immünite oluĢturulmakta ve 

metacestodun geliĢiminin baĢlangıç döneminde parazitin ölmesinde etkili olmaktadır. 

Bunun yanında konağın immünogenetik karakterleri parazitin geliĢiminin 

engellenmesinde en önemli etkendir. Ayrıca antijenik proteinler ve karbonhidratlar 

da antijen geliĢimi ve hücre aktivasyonu ile metasestodlara zarar verirler (Öge ve ark 

2007). 
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Hidatidozun immünolojik teĢhisinde parazitin antijenine karĢı hayvanlarda 

ĢekillenmiĢ IgG, IgM, IgA ve IgE antikorları rol oynar. Kistin yerleĢtiği organa ve 

geliĢme durumuna bağlı olarak bu antikorların oluĢması ve kandaki seviyeleri 

değiĢmektedir. Yapılan çalıĢmalarda karaciğer ve peritonda geliĢen kistlerin akciğer, 

beyin ve göz gibi organlarda geliĢen kistlere oranla daha fazla antikor oluĢmasına 

neden olduğu ortaya koyulmuĢtur (Kagan 1968, Matossian 1976). 

Hidatidozda serolojik tanı, konağın parazite karĢı göstermiĢ olduğu hücresel 

ve humoral immün yanıtı ortaya koyma esasına dayanmaktadır. Serolojik testlerin, 

enfeksiyonlu kiĢilerin serumundaki spesifik antikorları tespit etme kapasitesi 

(sensitivite) ve kist hidatik hastalığı olanları diğer parazitik ve klinik hastalığı 

olanlardan ayırma kapasitesi (spesifite); kullanılan antijenin cinsi ve hazırlama Ģekli, 

değiĢik pozitiflik kriterleri, kistin canlılığı ve lokalizasyonu, parazitin suĢu gibi 

birçok sebebe bağlıdır (Matossian 1977). 

Ġmmünolojik tanıda en yaygın kullanılan antijen kaynakları, fertil kistlerden 

elde edilen kist sıvısı, kist membranı ve protoskolekslerdir. Ġnsan ve koyun 

kistlerinde, sığır ve domuz kistlerine, karaciğer kistlerinde ise akciğer kistlerine 

oranla daha fazla antijenik protein olduğu ve en yüksek antijen konsantrasyonunun 

koyun karaciğer kistlerinde olduğu bildirilmektedir (Musiani ve ark 1978). Hariri ve 

ark (1965) akciğer ve karaciğer kistlerinin her ikisinin de bulunduğu diğer konaklar 

antijen kaynağı olarak yetersiz olmasına rağmen, koyun karaciğerinde en yüksek 

antijen konsantrasyonunu bulmuĢlardır. Canlı fakat fertil olmayan kistlerin sağlıklı 

germinal membranlarının diagnostik testler için uygun olabileceğini, antijenitenin 

sadece fertil kistlerle ilgili olmadığını, protoskolekslerin sayısıyla kist sıvısının 

antijenik etkisi arasında iliĢki bulunduğunu ve protoskolekslerin hidatik antijenin tek 

değil fakat en önemli kaynağı olduğunu bildirmiĢlerdir. Hidatik kist sıvısı içinde 

konağa ait proteinlerin bulunması ve antijenlerin bir kısmının diğer helmintlerin 

yapısında da bulunmasından dolayı hidatidoz tanısında kullanılan serolojik testlerde 

yanlıĢ pozitif reaksiyonlar Ģekillenmektedir. Serolojik testlerin tanısal gücünü 

artırmak amacıyla purifiye antijenler veya konak komponentlerini minimum düzeyde 

içeren kist sıvısı antijenleri kullanılmaktadır (AltaĢ 1981). En fazla kullanılan iki 

büyük hidatik kist sıvısı antijeninin; ısıya dayanıksız (termolabil) bir lipoprotein olan 

Antijen 5 ve ısıya dayanıklı (termostabil) bir protein olan Antijen B olduğu 

bildirilmiĢtir (Oriol ve ark 1971, Musiani ve ark 1978). 
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Antijen 5 ilk defa immünoelektroforez metoduyla at kist sıvısından elde 

edilmiĢ ve hidatidozun tanısındaki değeri üzerinde durulmuĢ, ayrıca Antijen 5’in 

çimlenme zarında, protoskolekslerin parankiminde ve bunların salgılarında 

bulunduğu tespit edilmiĢtir. Antijen 5, parazitin hidatik sıvısında ve kistin somatik 

dokularında bulunan 10 veya daha fazla antijenden biri olup, immünoelektroforetik 

çalıĢmalar bu antijene karĢı oluĢmuĢ antikorların hasta serumunda bulunmasının 

hidatidozun tanısında kesin bir kriter olduğunu göstermiĢtir (Capron ve ark 1970). 

Bu antijene aynı zamanda T. hydatigena sistiserkleri içindeki sıvıda da rastlandığı ve 

bu nedenle sistiserkozis ile çapraz reaksiyona neden olduğu bildirilmiĢ ve antijen 

5’in spesifikliği tam olarak tespit edilememiĢtir (Varela-Diaz ve ark 1997). Dottorini 

ve Tassi (1977), ID ve IE tekniklerini kullanarak test ettikleri koyun, at ve sığır 

kaynaklı kist sıvısının antijenik bileĢiminde farklılıklar bulmuĢlar, fakat bazı 

antijenlerin her zaman bulunduğunu bunlardan birisinin de Antijen 5 (Arc 5) 

olduğunu, moleküler ağırlığının 100-300 kDa olduğunu, pH’sının 4-7 arasında 

değiĢtiğini ve 56 ºC’nin üstünde stabil olduğunu tespit etmiĢlerdir. 

Ġkinci önemli hidatik antijen lipoprotein yapıda, ısıya dayanıklı ve moleküler 

ağırlığı 12000 kDa olan Antijen B’dir. Ġlk kez Oriol ve ark (1971) tarafından 

tanımlanan antijen B (AgB) hasta kanında ölçülebilmektedir ve bu da AgB’nin 

parazitin biyolojisinde ve konakla olan iliĢkisinde önemli bir role sahip olduğunu 

göstermektedir. Bununla birlikte AgB’nin SDS-PAGE yöntemiyle moleküler 

ağırlıkları yaklaĢık olarak 8-12, 16 ve 24 kDa olan üç alt üniteden oluĢtuğu 

bildirilmiĢ, en küçük alt ünitesinin 8 kDa olduğu ve ekinokok türüne özgü olduğu 

gösterilmiĢtir. AgB, kist sıvısı kaynadıktan sonra geriye kalan en önemli antijenik 

bileĢimdir. Kist membranının geçirgenliği AgB için Antijen 5’e göre 10 kat daha 

fazladır (Oriol ve ark 1971, Musiani ve ark 1978). 

Ġnsanlardaki çalıĢmalarla kıyaslandığında E. granulosus enfeksiyonlarının 

arakonak hayvanlardaki immünolojik tanısı amacıyla yapılan çalıĢmalar daha azdır. 

Hayvanlarda serolojik tanıda en büyük sorun yüksek seviyedeki antikor cevabın 

görüldüğü insanlarla kıyaslandığında doğal enfekte hayvanlarda enfeksiyona karĢı 

oldukça düĢük düzeylerde antikor cevabı oluĢmasıdır. Bu nedenle enfekte 

hayvanlarda sık olarak yanlıĢ negatif cevap Ģekillenmektedir. Enfekte hayvanlarda 

diğer parazitlerle özellikle T. hydatigena ve T. ovis gibi tenya türleriyle hidatik 

kistler arasında çapraz reaksiyonlar olduğundan dolayı serolojik teĢhis 
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güçleĢmektedir (Lightowlers ve Gottstein 1995, Zhang ve ark 2003). Echinococcus 

antijenlerinin yalnızca cestodlarla değil, trematod ve nematodlarla da çapraz 

reaksiyon verdikleri, bunun sebeplerinden birisinin hidatik kist sıvısında, 

protoskolekslerde ve laminar zarda bulunan P1 aktivitesi olduğu belirlenmiĢtir. Kist 

hidatikli hastalarda bulunan anti-P1 aktivitesi Fasciola hepatica ve diğer parazitlerde 

de bulunduğundan sık sık çapraz reaksiyonlar ortaya çıkmaktadır (AltıntaĢ 1991).  

Kistin Ģekillenmesi konağın doğal immünolojik aktivitesi ve bunun geliĢmesi 

ile parazitin anti-komplementar aktivitesi, immün sistemi baskılaması, sitotoksik 

faktörleri salgılaması, konak hücrelerine karĢı bariyer oluĢturması gibi parazitin 

immünevasive stratejilerini içeren mücedaleye bağlıdır (Rogan ve Craig 1997). 

Hidatidozda ortaya çıkan immün mekanizmalar kist oluĢumu öncesi ve sonrası 

dönemde farklı özellikler göstermektedir. Bu durum enfeksiyon baĢlangıcından 2-4 

hafta sonra meydana gelmektedir (Rickard ve Williams 1982).  

Primer enfeksiyonda görülen immünolojik reaksiyonlar: Enfeksiyonun 

baĢlangıcında fare ve koyunlarda hidatik kist sıvısına karĢı geliĢen IgG cevabın en 

erken 2 ile 14 hafta sonra,  bazı maymun türlerinde ise 4 hafta sonra oluĢtuğu 

gözlenmiĢtir (Yong ve ark 1984, Rogan ve ark 1993). Erken enfeksiyon döneminde 

eozinofil, lenfosit ve makrofajların artarak patolojik değiĢikliklere neden olduğu ve 

bunun önemli bir inflamatuar hücresel cevapla iliĢkili olduğu düĢünülmektedir. 

Koyunlarda enfeksiyondan sonraki 3-5 gün içinde nötrofil ve makrofaj 

infiltrasyonuyla onkosferler ile etrafındaki hücrelerin nekrozu oluĢur. 25-30 gün 

içinde de eozinofil, lenfosit ve makrofajların oluĢturduğu artan derecede leukositosis 

Ģekillendiği bildirilmiĢtir. Ġnvitro yapılan denemelerde aynı zamanda nötrofillerin E. 

granulosus onkosferlerinin ölümüne neden olabileceği ve buna bağlı olarak ‘antikora 

bağlı hücresel immün cevabın’ enfeksiyonun erken evresinde etkin olduğu sonucuna 

varılmıĢtır (Rogan ve ark 1992, Zhang ve ark 2003). 

Aktive edilmiĢ makrofajların Echinococcus protoskolekslerinin 

öldürülmesinde önemli bir rol oynadığı yapılan çalıĢmalarla gösterilmiĢtir. İn vitro 

çalıĢmalarla protoskolekslerin öldürülmesinden sorumlu olan makrofajların sitokinler 

tarafından modifiye edildiği, IFN-γ tarafından artırıldığı, parazit tarafından stimüle 

edilen lenfositlerden salgılanan tanımlanmamıĢ sitokinler (muhtemelen IL-10 veya 

IL-4) tarafından da azaltıldığı tespit edilmiĢtir (Rogan ve Craig 1997). 
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Sekonder enfeksiyonda görülen immünolojik reaksiyonlar: Farelerde 

deneysel olarak oluĢturulan sekonder enfeksiyonda intraperitonal olarak enjekte 

edilen protoskolekslerin aktive olmuĢ makrofaj hücrelerinin de içinde bulunduğu 

hücresel infiltrasyonla üç gün içerisinde etrafının sarıldığı ve daha sonra nötrofil, 

eozinofil ve lenfositler tarafından çevrelendiği bildirilmektedir. Dalak hücreleri 

tarafından IL-10, IL-4 ve IL-5 sentezinin birinci haftanın sonunda tamamlandığı, IL-

10’un tüm enfeksiyon boyunca var olan en güçlü sitokin olduğu dikkat çekmiĢtir 

(Zhang ve ark 2003). 

Kist oluĢumu sırasında Ģekillenen immünolojik reaksiyonlar: Kist oluĢumuyla 

birlikte eozinofiller, nötrofiller, makrofajlar ve fibrositleri içeren bir inflamatuar 

cevap oluĢur ve bu hücreler kistin etrafında fibröz tabaka oluĢturarak kisti konak 

dokusundan ayırma eğilimindedir. Eozinofili ve yüksek seviyedeki IgE sentezi 

helmint enfeksiyonlarının yaygın sonuçlarıdır. Eozinofili, özellikle kist fagosite 

edilemeyecek kadar büyük olduğundan konağın savunma amaçlı verdiği yanıt olarak 

geliĢmektedir. Eozinofiller nötrofillerden daha az fagositik olmalarına rağmen 

nötrofiller gibi larval dönemdeki paraziti öldürebilmekte, bu aktivitelerinin sitokinler 

tarafından artırıldığı bildirilmektedir. Diğer helmint enfeksiyonlarında olduğu gibi 

hidatidoz da Th1 ve Th2 olmak üzere iki farklı sitokin sentezine neden olmaktadır. 

Th1 hücrelerinden IL-2, IFN-γ ve lenfotoksin sentezlenirken, Th2 hücrelerinden IL-

4, IL-5, IL-6, IL-10 sentezlenmektedir. Th1 ve Th2 hücrelerinin sentezledikleri bu 

sitokinler genellikle birbirleri üzerinde inhibitör etkilidir. IFN-γ Th2 hücre 

proliferasyonunu inhibe ederken; IL-10, Th1 sitokin sentezini inhibe etmektedir 

(Zhang ve ark 2003). 

Kist geliĢiminin önlenmesi sırasında görülen immünolojik reaksiyonlar: 

Genellikle, kistin geliĢme döneminde immün cevaptan etkilenmediği kabul 

edilmektedir. Ancak koyunlardaki doğal enfeksiyonlarda bazı kistlerin geliĢimleri 

sırasında öldürülebildiği, nispeten sık görülen kalsifiye metasestod veya nekrotik kist 

Ģeklinde ölüm meydana geldiği gösterilmiĢtir. Bu tür kistlerin immünolojik bir 

fenomenden dolayı öldüğüne dair doğrudan bir kanıt olmadığı, fakat büyük bir 

olasılık olduğu düĢünülmektedir. Kist dejenerasyonunda ilerleme meydana 

geldiğinde immün cevabın parazitin öldürülmesinde rol oynadığı düĢünülmektedir. 

Bu durum kistin ilerlemesi ile immünolojik stimulasyonun arttığı anlamına 

gelebilmektedir. Deneysel enfeksiyonlarda protoskolekslerin %10’dan daha az bir 
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kısmının kist formunda yaĢamını sürdürdüğü, parazit ölümünün daha çok 

enfeksiyondan sonraki iki hafta içinde meydana geldiği kabul edilmektedir. Aktive 

olan makrofajların protoskolekslerin öldürülmesinde görev aldığı bilinmektedir. 

Yapılan invitro çalıĢmalarda potoskolekslerin aktive edilmiĢ makrofajlar tarafından 

öldürülmesinin IFN-γ tarafından artırıldığı ve lenfositlerden salınan bazı sitokinler 

(IL-10, IL-4) tarafından da azaltıldığı gösterilmiĢtir (Zhang ve ark 2003). 

E. granulosus’un metasestod enfeksiyonları aylar hatta yıllar sonra tespit 

edilemeyen yavaĢ geliĢen hidatik kistlerle karakterizedir. Hidatik kistlerdeki bu 

devamlılık tamamen Ģekillendiklerinde konak immün yanıtı tarafından 

etkilenmediklerinden dolayı immünojik açıdan önemlidir (Rogan ve Craig 1997).  

Konağın immün yanıtını bozan iki çeĢit mekanizma vardır. Bunlardan biri 

parazitin hidatik kist oluĢturarak immün yanıtın zararlı etkilerinden korunması 

anlamına gelen pasif kaçıĢ; diğeri ise immünomodulasyondur ki bu durumda parazit 

konak yanıtının etkisini azaltmak için konağın immün sistemiyle aktif bir etkileĢime 

girer  (Zhang ve ark 2003). 

 

1.12. Kistik Ekinokokkozisin Teşhisinde Kullanılan Testler 

1.12.1. Casoni  Testi (intra dermal- ID)  

Ġlk kez 1912’de Casoni tarafından kullanılan Casoni deri testinde antijen 

olarak insan veya hayvan orjinli steril kist sıvısı deri içine verilmektedir. Tepkime 

olumlu olduğunda 15-20 dakika içinde iğnenin girdiği noktanın çevresinde kızarıklık 

oluĢur. Tepkimenin erken görülmesi ve sürekli olması tanı için önemlidir, geç olması 

ise kökeni parazitten kaynaklanmayan albuminlere bağlanır ve önemsizdir 

(Merdivenci ve Aydınlıoğlu 1982). Testte kullanılan antijenin yüksek azot ve protein 

konsantrasyonuna sahip oluĢu ve kan grubu maddelerinden zenginliği nedeniyle % 

30-40’a varan yalancı pozitif reaksiyonlar ile karĢılaĢılmaktadır (Kagan ve ark 1966). 

Bunlara ek olarak kistin lokalizasyonuna göre Casoni testinin duyarlılığı 

değiĢmektedir. Steril kistlerde reaksiyon daha güçsüz, fertil kistlerde ise daha 

güçlüdür. Deneysel enfeksiyonlarda 12 ay sonra bile olumlu alerjik tepkime 

oluĢabildiği saptanmıĢtır (Merdivenci ve Aydınlıoğlu 1982). 
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1.12.2. Komplement Birleşme Reaksiyonu (KBR) 

Ġlk kez 1906’da Ghedini tarafından kullanılan bu test bağıĢık serumdaki 

antikorların komplemanla karĢılaĢınca spesifik antijenlerle bağlanması esasına 

dayanmaktadır. Hidatik kist sıvısındaki bazı bileĢikler doğrudan kompleman 

aktivasyonuna yol açtığından sıklıkla yanlıĢ pozitiflik ortaya çıkar. Yapılan 

çalıĢmalarda %23 yalancı pozitiflik saptanmıĢtır. Günümüzde daha duyarlı testlerin 

geliĢtirilmesi sonucu bu test hemen hemen terk edilmiĢtir (Merdivenci ve 

Aydınlıoğlu 1982, Baldelli ve ark 1992). 

 

1.12.3. İndirekt Floresan Antikor Testi (IFAT) 

Hidatidoz tanısında IFA testini ilk kez 1964’de Azevedo ve Rombert 

kullanmıĢlardır. Fluoressein izosiyanat, Fluoressein izotiyosiyanat ve Rodamin B200 

gibi fluoresans verici maddelerle iĢaretlenmiĢ antikor, antijen ile bağlanınca 

fluoresan mikroskop altında görülebilir hale gelmektedir. Pozitif preperatlar sarı-

yeĢil fluoresans vermektedir (Merdivenci ve Aydınlıoğlu 1982).  

IFA testi paraziter immünolojinin geliĢmesinde önemli katkılar sağlamıĢ ve 

diğer birçok testin uygulanması sırasında referans test olarak kullanılmıĢtır. Bu 

testin birçok avantajlarının yanı sıra, özellikle reaksiyonun okunması ve pozitiflik 

sınırının belirlenmesi sırasında bir takım güçlükleri de vardır (Özcel ve ark 1997). 

 Tanıda kullanılan antijenler, kesitlerin lam üzerine sabitlenmesiyle 

hazırlanmaktadır. Antijenlerin, üzerinde içi boĢ daireler olan özel lamlara 

fikzasyonu antijen tasarrufunun yanı sıra testin hazırlanması ve mikroskopta 

değerlendirilmesi sırasında kolaylıklar sağlamaktadır. Antijenli lamlar -20 ºC’de 

veya daha verimli olması isteniyorsa -70-80 ºC’de uzun süre saklanabilmektedir. 

Derin dondurucuda saklanan antijenli lamların sık sık çözdürülüp 

dondurulmasından sakınılması gerektiği bildirilmektedir (Özcel ve ark 1997). 

Antijeni damlatmak için 75 mm boyunda, 25 mm eninde, 0,12 mm 

kalınlığında, üzerinde testin uygulanacağı alanların elmas kalemle çizilerek 

belirlendiği klasik lamlar kullanılabileceği gibi, ticari olarak hazırlanmıĢ özel multi-

test lamları da kullanılabilmektedir. Bu lamlar piyasada bulunan Fluoroglide 

(Chemplast) veya Anti-hart spray 899 (Spraytechnik Rotebühlst 89/2, 7000 

Stuttgart) gibi sprey boyalardan faydalanılarak da hazırlanabilmektedir. Bu 
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uygulama için lamların püskürtme boya ile kaplanmadan önce, üzerlerinde testin 

yapılacağı alanları belirlemek gerekir. Bu amaçla lamın üzerindeki belli noktalara 

gliserin damlatılır ve daha sonra lamın yüzeyi sprey boya ile örtülmektedir. Boya 

kuruduktan sonra lamlar yıkanmakta ve böylelikle gliserin damlatılan alanlar test 

için boĢ kalmaktadır. Fluoroglide ile boyanan lamların testte kullanılmadan önce 

90ºC’lik etüvde 90 dk bekletilmesi önerilmektedir (Özcel ve ark 1997). 

Özcel (1978), IFA testinde antijen olarak bütün protoskoleks antijeni, 

protoskoleks kesit antijeni ve germinal zar kesit antijeni kullanıldığını belirtmiĢtir. 

Bütün protoskoleks antijeni: Antijenler genellikle mezbahalardan temin 

edilen (özellikle hastalıklı koyun karaciğerinden izole edilen) fertil kistler içindeki 

protoskolekslerden hazırlanmaktadır. Kist içine yapılan punksiyonla kist sıvısıyla 

birlikte çekilen protoskoleksler, kist sıvısının santrifüj edilmesiyle sedimentte 

toplanmakta ve üst kısmın atılmasıyla kist sıvısından ayrılmaktadır. Daha sonra 2-3 

kez fizyolojik su ile yıkanan protoskolekslerden mililitrede 4000 veya 6000 adet 

bulunacak Ģekilde bir süspansiyon hazırlanmaktadır. Bu süspansiyondan pastör pipeti 

ile alınarak özel boyalı lamlar üzerindeki çukurlara doğrudan birer damla konup 

laboratuvar ısısında kurutulmaktadır. Bu Ģekilde hazırlanan antijenler  -20 C’de 6 ay 

kadar saklanabilmektedir. Bu antijenler %10’luk formaldehitle tespit edildikten sonra 

veya hiç tespit edilmeden IFA testinde kullanılabilmektedir (Özcel ve ark 1997). 

Protoskoleks kesit antijeni: Hidatik kist sıvılarından steril olarak elde edilerek 

en az üç kez fizyolojik tuzlu su ile yıkanan protoskoleksler tespit edilmeden bir 

alüminyum kağıt üzerine konularak kenarlarından filtre kağıdı ile yavaĢ yavaĢ suyu 

alınır. Küme haline getirilen protoskoleksler ince Ģerit halindeki alüminyum kağıt 

üzerinde dondurulmak üzere içinde bloklama solüsyonu bulunan plastik bir kapsül 

içine daldırıldıktan sonra kuru buz veya sıvı azot içinde dondurularak saklanır (Özcel 

1978).  

Germinal zar kesit antijeni: Kist içinden elde edilen zarlar küçük parçalara 

ayrılır ve fizyolojik tuzlu su ile üç kez yıkanır. Kobay ya da tavĢandan alınmıĢ ince 

çizgili kasa sarılarak dondurulur ve kesit alınır. Alınan kesitler lamlar üzerine konup 

-20 C’de saklanır (Özcel 1978).  

IFA testinin çalıĢma ilkesi, seri sulandırmaları yapılmıĢ Ģüpheli serumların, 

daha önceden hazırlanmıĢ antijen lamlarının üzerine damlatıldıktan sonra 37 °C’de 
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inkübasyona bırakılması, ardından da yıkama iĢleminin yapılması, daha sonra da 

antijen-antikor reaksiyonunun meydana gelip gelmediğini anlamak için fluoressein 

izotiyosiyanat ile iĢaretli spesifik antikorların (anti-globulin) damlatılması, tekrar 

37°C’de 30 dk inkübasyon ve yeniden yıkama aĢamasından sonra fluoresan 

mikroskop altında reaksiyonun gösterilmesi aĢamalarından oluĢur. Spesifik 

antikorlar, fluoresan veren bir madde olan fluoressein izotiyosiyanat yardımıyla 

görülür hale getirilmektedir. Spesifik olmayan fluoresan veya yeĢil ıĢığı maskelemek 

için Evans blue gibi karĢıt boyama yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Test, 

immünfluoresan mikroskobunda değerlendirilmekte, genellikle parazitin çeperinde 

veya çekirdeğinde oluĢan yeĢil-sarı renkteki fluoresan ıĢık, pozitifliği göstermektedir. 

Buna karĢın negatif olgularda parazitler kırmızı renkte görünmektedirler (Özcel ve 

ark 1997). 

Testin sağlıklı değerlendirilebilmesi için, IFA testi ile yapılan incelemelerin 

her serisinde, antikor titresi bilinen pozitif ve negatif referans serumlar, konjugat ve 

fosfat tampon solüsyonu (PBS) da Ģüpheli seruma yapılan iĢlemlerin aynılarına tabi 

tutulmalıdır (Özcel ve ark 1997). 

Antijen-antikor reaksiyonunun okunması fluoresan mikroskop ile 

yapılmaktadır. Mikroskopta testin değerlendirilmesi sırasında, mümkün olan en 

küçük objektiften yararlanılmalıdır. Böylece parazitleri daha geniĢ bir alanda 

değerlendirmek mümkün olmaktadır. Değerlendirme sırasında gözü kamaĢtıracak 

kadar Ģiddetli aydınlatmalardan kaçınılmalıdır. Lam üzerinde Ģüpheli serum 

örneklerinin incelendiği her kuyucuk, kontrol örneklerinin bulunduğu kuyucuklar 

ile karĢılaĢtırılarak değerlendirilmelidir. Bazı preparatların incelenmesi sırasında, 

kontrol lamlarına birçok kez bakma ihtiyacının doğması nedeniyle, lamların bir lam 

taĢıyıcı üzerine belirli bir sıra ile dizilmesi okuyucuya avantaj sağlayabilmektedir 

(Özcel ve ark 1997). 

IFA testinde spesifiklik limitinin 1/10 veya 1/20 olabileceği birçok araĢtırıcı 

tarafından kabul edilmekle birlikte karaciğerde lokalize olan kistlerde, IFAT’ın 

olguların %95’inde doğru sonuç ve yüksek pozitiflik verdiği; pozitif olguların 

%25’inde ise pozitiflik değerinin 1/40’ın altında kaldığı, bu zayıf sonuçların diğer 

yöntemlerle doğrulanması gerektiği ileri sürülmektedir. Akciğerlerde yerleĢen 

kistlerde IFA testinin yaklaĢık %66 doğru pozitiflik verdiği ve pozitiflik düzeyinin 

1/80’i nadiren geçtiği, bu durumun ise testin sonuçlarının yorumlanmasını 
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güçleĢtirdiği bildirilmiĢ ve sonuçların kistin geliĢmesi veya prognozu ile ilgili 

temeller üzerine oturtulmasının doğru olmayacağı açıklanmıĢtır (Özcel ve ark 

1997). 

ġenlik (2000), antijen olarak fertil karaciğer koyun kistlerinden elde edilen 

protoskoleksleri kullanarak yaptığı çalıĢmada, pozitif reaksiyonlar için IFA testinde 

1/128 ve daha yüksek titrelerin esas alınması gerektiğini, testin duyarlılığının 

%78,95, özgüllüğünün %92,57 olduğunu bildirmiĢtir. Kistlerin karaciğer ve 

akciğerde birlikte bulunduğu durumlarda oluĢturdukları antikor düzeyi daha yüksek 

bulunmuĢ, sadece karaciğer veya akciğerde bulundukları durumlarda ise antikor 

titreleri daha düĢük düzeyde tespit edilmiĢtir. Ayrıca kist sayısı ile IFA testi titreleri 

arasında tam olmamakla birlikte kuvvetli bir korelasyon bulunduğu ve kist sayısının 

artıĢına bağlı olarak IFA testinin titrelerinin artıĢ gösterdiği tespit edilmiĢtir. 

Koyunlarda hidatidoz enfeksiyonlarının teĢhisinde, IFA testi ile IHA testine göre 

daha daha güvenilir sonuçlar alınmıĢtır. Hem IFA testinde hem de IHA testinde 

düĢük sulandırmalarda yüksek düzeyde yanlıĢ pozitif reaksiyonlar görülmekte olup 

pozitiflik titrelerinin dikkatli belirlenmeleri gerektiği vurgulanmaktadır. 

ġener ve ark (2004), bütün protokoleks, kesit protoskoleks ve germinal 

membran kesit antijenlerini kullanarak yaptıkları çalıĢmada IFA testi ile anti-

ekinokok antikorlarını araĢtırmıĢlardır. IFA testi için, germinal membran kesit 

antijeninde özgüllüğü ve duyarlılığı %100, bütün protoskoleks antijeninde özgüllüğü 

%80, duyarlılığı %95, kesit protoskoleks antijeninde özgüllüğü %97, duyarlılığı 

%100 olarak saptamıĢlardır. Her üç yöntemle de hazırlanan antijenlerin IFA testinde 

kullanılabileceğini bildirmiĢlerdir. Germinal membran kesit antijeni ile çapraz 

reaksiyon görülmemesi, antijen hazırlamak için germinal membran temininin çok 

daha kolay olması ve bir kist içinden çıkarılacak germinal membran ile yüzlerce test 

yapılabilecek antijen hazırlanabilmesinin büyük avantaj sağlayabileceğini 

kaydetmiĢlerdir. 

 

1.12.4. Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA)  

Antijen antikor reaksiyonlarını göstermek için enzimlerin kullanıldığı bir 

serolojik tanı yöntemi olan ELISA, Enzyme Immun Assay (EIA) olarak da 

adlandırılmaktadır (Ak 1997). 
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Parazitolojik tanıda ELISA Ģüpheli materyalde antikor yada antijen aramak 

amacıyla kullanılmaktadır. Parazite özgü antikor aramak amacıyla yapılan ELISA, 

katı ortamda sandviç yöntemi ve sandviç inhibisyon yöntemi olarak iki Ģekilde 

yapılmaktadır. Parazit antijeni ise, direk ELISA tek basamaklı sandviç yöntemi, 

indirekt ELISA, kompetatif ELISA ve dot-ELISA yöntemleriyle aranmaktadır (Ak 

1997). 

ELISA testinde polistren plaklara emdirilmiĢ antijen molekülleri ve anti-

immünglobulin eklenmiĢ renksiz enzimin bulunduğu ortama Ģüpheli serum dökülür. 

Serumda antikor varsa antijen-antikor-antiimmünglobulin kompleksi oluĢur ve enzim 

kromojen madde bağlı substrat ile birleĢir. Test spektrofotometre ile 

değerlendirildiğinde absorbans ölçümleri kriter alınır ve belli bir eĢik değerin (cut-

off) üstü pozitif kabul edilir. Hidatidozun tanısında kullanılan ELISA yönteminin 

duyarlılığının yüksek olup, çok az miktarda serumun yeterli olması, kesin kantitatif 

ölçmeyi sağlaması ve kısa zamanda çok sayıda serum örneklerinin iĢlenmesine 

olanak sağlaması bakımından rutin kullanıma uygun, duyarlı, özgül ve ekonomik bir 

yöntem olduğu bildirilmiĢtir (AltaĢ 1981). 

ELISA yöntemi için kullanılan antijenler, parazitler üretildikten sonra her 

parazite göre farklı olarak in vivo veya in vitro ortamda saf bir Ģekilde elde edilmekte 

ve parazitlerin antijenik özellikleri bozulmadan çeĢitli yöntemlerle eritilerek 

hazırlanmaktadırlar. Bu antijenlerle uygulanan serolojik yöntemlerde parazitlerin 

tüm proteinleri serolojik reaksiyona katılmaktadır. Bu nedenle pozitiflik ve çapraz 

reaksiyon oranları artmakta, bunun için baĢlangıç sulandırma oranları, çapraz 

reaksiyon oranları araĢtırıldıktan sonra tespit edilmektedir (Ak 1997). 

Ham kist sıvısı antijeni: Koyun karaciğerinden elde edilen fertil hidatik kist 

sıvısı 5000 g’de 10 dakika santrifüj edilerek protoskoleks ve diğer partiküllerin 

çökmesi sağlanmaktadır. Bu aĢamadan sonra elde edilen supernatant 0.45μm’lik 

filtreden geçirilir ve 12 saat PBS’ye karĢı +4°C’de diyaliz edilerek tuz 

konsantrasyonu düĢürülür. Daha sonra porsiyonlara ayrılarak kullanıncaya kadar -

20°C’de saklanır (ġimĢek ve Köroğlu 2004). 

 

Kısmi Purifiye Antijen (AgB): Hidatik kist sıvısından Antijen B bakımından 

zengin antijen koyun karaciğerinden elde edilen hidatik kist sıvısı 5000 g’de 10 

dakika santrifüj edilerek protoskoleks ve diğer partiküllerin çökmesi sağlanır. Elde 
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edilen 100 ml supernatant hem antijen 5 hem de AgB’yi içermektedir. Bu 

supernatant 1 gece +4 °C’de 0,005 M acetat buffer (pH=5.0)’a karĢı diyaliz 

edildikten sonra +4 °C’de 15000 g’de 30 dakika santrifüj edilir. Supernatant atılıp 

altta kalan pellet toplanır ve 10 ml 0,2 M fosfat buffer (pH=8.0)’da çözdürülür. Bu 

solüsyon 15 dakika su banyosunda tutulduktan sonra +4 °C’de 20000 g’de 1 saat 

süreyle santrifüj edilerek elde edilen pellet atılır ve Antijen B’den zengin supernatant 

porsiyonlara ayrılıp kullanılıncaya kadar -20 °C’de saklanır (Oriol ve ark 1971). 

ELISA mikropleytlerinin her çukuruna 1 µgr/100 µl olacak Ģekilde antijen 

sulandırılarak 100 µl konmaktadır. Mikropleytin üzeri parafilmle veya kendi kapağı 

ile kapatılarak 1 gece +4 ºC’de bekletildikten sonra ertesi gün mikropleytteki antijen 

solüsyonu silkelenerek ve kurutma kağıdına ters çevrilip yavaĢca vurularak 

kurutulmaya çalıĢılmaktadır. Bu iĢlem kurutma iĢlemi olarak adlandırılır. Antijenle 

kaplı mikropleytin çukurlarında antijenle kaplanmamıĢ bölgeler varsa bunları 

kaplanması amacıyla her çukura 150 µl yağsız süt tozu konarak 1 saat oda ısısında 

bekletilmektedir. Bu iĢleme bloklama adı verilmektedir. Antijenler kullanıma hazır 

hale getirildikten sonra -20 ºC’de 3-6 ay, -70 ºC’de 1 sene saklanabilmektedirler (Ak 

1997). 

Test edilecek serumlar, pH’sı 7,4 olan PBS ile istenilen dilüsyonlarda seri 

olarak sulandırıldıktan sonra antijen ile kaplı ve bloklama iĢlemi yapılmıĢ 

mikropleyte aktarılır. ELISA yönteminde plak çukurlarına aktarım yapılan her 

aĢamadan sonra 37 ºC’de veya oda ısısında değiĢen sürelerde inkübasyon 

uygulanmaktadır. Ayrıca katı faza antjen veya antikor bağlanması ve testin sonunda 

subsrat eklenmesi basamakları dıĢındaki her inkübasyondan sonra da PBS ile 3-5 kez 

yıkanmaktadır (Ak 1997). 

ELISA pleytinin kuyucuklarındaki eriyik antijene bağlanmıĢ olan Ģüpheli 

serumundaki antijene-spesifik antikorla birleĢen anti-insan immünoglobulinleri 

(polivalan IgG, IgM ve diğerleri) konjuge olarak adlandırılmaktadır. Bu anti-insan 

antikorlar keçi veya tavĢandan elde edildikten sonra, bir enzimle (alkalen fosfataz-

AP veya horseradish peroksidaz-HRP) kovalent bağlanarak iĢaretlenmekte ve 

liyofilize halde veya solüsyon Ģeklinde ticari olarak satıĢa sunulmaktadır. Uygulanan 

ELISA yönteminde kullanılan konjugedeki enzime paralel olarak da kromojenik 

substrat seçilmektedir (Zeyrek ve ark 2009). 
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ELISA sonuçları spektrofotometre (ELISA okuyucusu) ile okunabileceği gibi 

antikorun olup olmadığı açısından gözle de değerlendirilebilmektedir. Renk 

yoğunluğu serumdaki parazitin antikor miktarı ile doğru orantılı olmaktadır. 

ġüphelenilen örnekte antikor veya antijen varlığında yeĢil, kahverengi ve mavi olmak 

üzere kullanılan substrata göre farklı renkler oluĢmaktadır. Antijen veya antikor yok 

ise sonuç renksizdir. Spektrofotometre kullanıldığında sonuçlar absorbans değeri 

olarak alınmakta, negatif kontrollerin ortalaması ile 2 standart sapma değeri 

toplandıktan sonra (cut-off) elde edilen sayının üstü pozitif olarak kabul 

edilmektedir. Ölçülen absorbans ile antijen veya antikor düzeyi arasında belli bir 

sınıra kadar doğrudan iliĢki olmakta, antijen veya antikor belli bir sınırın üstünde 

olduğunda kaplanmıĢ protein veya konjuge miktarı sınırlayıcı faktör olabilmektedir 

(Ak 1997). Eckert ve ark (1984), ELISA’da cut-off değeri olarak kabul edilmiĢ baĢka 

bir kiriter yoksa negatif kontrol serumların ortalama değerlerinin iki standart sapması 

üzerindeki absorbans değerinin alınamsını tavsiye etmiĢlerdir. 

Valerie ilk kez 1971’de peroksidaz konjugatını doku kistlerinde kullanmıĢ ve 

ELISA’nın IFA testine göre çok daha basit ve duyarlı olduğunu savunmuĢtur. Farag 

ve ark (1975),  antijen olarak ham ve saflaĢtırılmıĢ kist sıvısını kullandıkları ELISA 

testinde saflaĢtırılmıĢ antijenle daha iyi sonuç aldıklarını, insan hidatidozunun 

tanısında duyarlı ve spesifik bir yöntem olduğunu bildirmiĢlerdir. Kanwar ve ark 

(1992), cerrahi olarak doğrulanmıĢ 20 hasta insan serumu ile yaptıkları çalıĢmada 

ELISA’nın duyarlılığını %100, özgüllüğünü ise %76 olarak bildirmiĢlerdir.  

Hidatidozlu hayvanların teĢhisinde uygulanan ELISA’da farklı antijenler 

kullanılmıĢtır. Deneysel enfekte koyunlarda enfeksiyondan sonraki en erken 

dördüncü ve altıncı haftalarda hidatik antijenlerine karĢı Ģekillenen antikorlar tespit 

edilmiĢ ve en az dört yıl kalabilmiĢtir. Buna rağmen E. granulosus ve diğer sestodlar 

arasındaki serolojik çapraz reaksiyonlar ham parazit antijenlerinin kullanıldığı 

ELISA ile hidatik enfeksiyonların spesifik tanısını güçleĢtirmektedir (Zhang ve ark 

2003). Ming (1986), antijen olarak saflaĢtırılmıĢ koyun kist sıvısını kullandığı 

ELISA yönteminde sığır ve koyunlarda %92,6 ve %95,8 duyarlılık, %95,6 ve %93,3 

özgüllük elde etmiĢtir. Kittelberger ve ark (2002), hidatik kist sıvısından purifiye 

edilen 8 kDa antijeni (8 kDa ELISA), rekombinant EG95 onkosfer proteini (onc-

ELISA) ve ham protoskoleks antijenini (prot-ELISA) kullanarak ELISA testini 

uygulamıĢlar ve bu antijenlerin koyun hidatidozisinin tanısındaki yerini 
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araĢtırmıĢlardır. Prot-ELISA’nın özgüllüğü %95,8- 99,5, duyarlılığı ise %51,4-62,7 

arasında tespit edilmiĢtir. Ibrahem ve ark (2002), koyun ham kist sıvısı antjeni, kısmi 

purifiye kist sıvısı antijeni (AgB) ve rekombinant AgB’yi kullanarak uyguladıkları 

ELISA testinde ham kist sıvısı antijeninin duyarlılığını %32, özgüllüğünü %90; 

kısmi purifiye kist sıvısı antjeninin duyarlılığını %88, özgüllüğünü %95 olarak 

belirlemiĢler. Rekombinant AgB için ise bu oranları sırasıyla  %28 ve % 95 olarak 

bildirmiĢlerdir. Moossavi ve ark (2004), testin duyarlılığını %100, özgüllüğünü %79 

olarak bildirmiĢlerdir. Türkiye’de ELISA’yı koyun ham kist sıvısı antijenini 

kullanarak uygulayan ġimĢek ve Köroğlu (2004), testin duyarlılığını %60, 

özgüllüğünü %94 olarak belirlemiĢlerdir. Organ lokalizasyonuna bağlı olarak 

karaciğerdeki kistlerde testin duyarlılığını %47,3, akciğerdeki kistlerde %60, her iki 

organda birden bulunan kistlerde %69,2, fertil kistlerde %67,8, steril kistlerde %75 

ve yeni geliĢmeye baĢlayan kistlerde %38,4 olarak tespit etmiĢlerdir. ġimĢek ve ark 

(2006), yaptıkları bir diğer çalıĢmada koyun ham kist sıvısı antijeni ile kısmi purifiye 

kist sıvısı antijenini kullanarak her iki antijenin duyarlılık ve özgüllük oranlarını 

ELISA ile test etmiĢlerdir. AgB’nin duyarlılığı %91,6, özgüllüğü %77,1 olarak 

belirlenmiĢ; ham kist sıvısı antijeni için ise bu oranların sırasıyla %79,1 ve %60,4 

olduğu tespit edilmiĢtir.  

 

1.12. 5. Indirekt Hemaglütinasyon Testi (IHAT) 

IHA testi arakonaklarda hidatik kistlerin tanısı amacıyla en fazla kullanılan 

serolojik testlerden birisidir. Hidatidozda kullanılan IHA testi, önceden tannik asitle 

duyarlılaĢtırılmıĢ koyun alyuvarlarının uygun antijen ve hasta serumu ortamında 

birbirine yapıĢıp kümelenerek (aglütine olmalarıyla) çökmeleri kuralına 

dayanmaktadır (Merdivenci ve Aydınlıoğlu 1982). 

Lightowlers ve ark (1986), hidatik kistlerle enfekte olan ve hidatik kist sıvısı 

antijeni ile immünize edilen koyunlarda oluĢan spesifik serum antikorlarını 

incelemiĢler ve tüm enfekte koyunlarda IHA testi ile yüksek antikor titreleri 

belirlediklerini bildirmiĢlerdir. Sweatman ve ark (1963), yaptıkları deneysel 

çalıĢmada 20 koyunun 18’ini IHA testi ile pozitif tespit etmiĢler ve pozitiflik sınırını 

1/400 olarak belirlemiĢlerdir. Nijeruh ve Gathuma (1987), hidatik kistli koyun ve 

keçi serumlarında yaptıkları çalıĢmada 1/256 titrede testin duyarlılığını %92,7, 

özgüllüğünü %99 olarak tespit etmiĢlerdir. Conder ve ark (1980), deneysel enfekte 
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koyun serumlarına IHA testini uygulamıĢlar ve düĢük titrelerde yanlıĢ pozitif 

reaksiyonların görülebileceğini belirtmiĢlerdir. 1/1024 ve daha yukarı titrelerin 

pozitif kabul edildiğinde ise çapraz reaksiyonları elimine ettiğini gözlemlemiĢlerdir. 

Türkiye’de ise IHA testi ile koyunlarda yapılan çalıĢmalarda Dik ve ark (1998), 

%91.04 duyarlılık, %80,7 özgüllük elde etmiĢlerdir. Bazı araĢtırıcılar akciğer 

kistlerinin %73’ünde, karaciğer kistlerinin %89’unda IHAT pozitif bulmuĢ iken 

(Kuru ve Baysal 1999), bazı araĢtırıcılar akciğer kistlerinin %59’unda, karaciğer 

kistlerinin ise %76’sında IHAT pozitifliğine rastlamıĢlardır (Wattal ve ark 1986). 

ġenlik (2000), koyunlarda yaptığı çalıĢmada 1/256 ve daha yukarı titrelerde testin 

duyarlılığını %78,2, özgüllüğünü %77,03 olarak tespit etmiĢtir. AraĢtırmada 

Cysticercus tenuicollis ve Monezia türleri ile enfekte koyun serumlarında IHA testi 

ile çapraz reaksiyonlar görülmüĢtür. Ayrıca fertil kistlerde daha yüksek antikor 

cevabı oluĢtuğu, kalsifiye kistlerde ise antikor cevabının daha düĢük düzeyde kaldığı 

tespit edilmiĢtir. 

 

1.12.6. Lateks Aglütinasyon Testi (LAT) 

Ġlk kez 1960’da kullanılan bu testte ekinokok antijenleri ile kaplanmıĢ lateks 

partikülleri kullanılmaktadır. Hasta serumu ile karĢılaĢan lateks partikülleri 10 

dakikada çökmektedir. Force ve ark (1992), yaptıkları çalıĢmada testin duyarlılığının 

%83, özgüllüğünün %94 olduğunu bildirmiĢlerdir. Picardo ve Guisantes (1981) de 

yaptıkları çalıĢmada LA testinin duyarlılığının %86,7, özgüllüğünün %99 olduğunu 

ifade etmiĢlerdir. 

 

1.12.7. Sodium Dodecyl Sulphate Polyacrylamide Gel Electrophoresis (SDS-

PAGE) 

Protein karıĢımlarının polyacrylamide jel içinde analizine dayanan bu yöntem 

oldukça hızlı ve mikrogramla ifade edilebilecek bir hassasiyete sahip olduğu gibi 

boyama veya otoradyografi ile jeldeki proteinlerin teĢhisinde son derece hassas bir 

yöntemdir. Yöntemin en önemli özelliklerinden biri de çok sayıda komponent içeren 

proteinlerin kompleks karıĢımlarının ayrılmasını sağlamasıdır (AltıntaĢ ve 

Yolasığmaz 1997). 

Burgu ve ark (2000) koyun hidatik kist sıvısının SDS-PAGE ile analizinde 

dokuz farklı spesifik protein bandı elde etmiĢler ve 116 kDa’lık bandın koyunlarda 
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spesifik tanı koyulmasında en önemli bant olduğunu belirtmiĢlerdir. Aynı yöntemi 

kullanan ġimĢek ve Köroğlu (2004) ise altı farklı polipeptid bandı tespit etmiĢler ve 

bunlar içerisinde en belirgin olanın yine 116 kDa’lık bant olduğunu bildirmiĢlerdir. 

 

1.12.8. Western Blot (Immunoblot)  

AyrıĢtırılan proteinlerin jellerden membranlara transfer yöntemlerinin 

geliĢtirilmesi, proteinlerin elektroforetik analizi için yeni bir devir açılmasına neden 

olmuĢtur. Immünoblotting ya da Western blotting adı verilen bu immünokimyasal 

yöntemler bir membran üzerine sabitleĢtirilmiĢ proteinleri tanımlamada 

kullanılmaktadır. Bu transfer yöntemi ‘blotting’, proteinlerin membranlara transferi 

ise ‘western blotting’ olarak isimlendirilmiĢtir (Stott 1989). 

Elazığ yöresindeki koyunlarda yapılan bir çalıĢmada Western Blot’un 

duyarlılığı %88, özgüllüğü %84 olarak belirlenmiĢ, karaciğerdeki kistlerde duyarlılık 

%84,2, akciğerdeki kistlerde %80,2 her iki organda birden bulunan kistlerde %92,3 

olarak tespit edilmiĢtir. Ayrıca bu çalıĢmada testin duyarlılığı fertil kistlerde %92,8, 

steril kistlerde %75, kalsifiye kistlerde %100 ve yeni geliĢmeye baĢlayan kistlerde 

%84,6 olarak saptanmıĢtır (ġimĢek ve Köroğlu 2004). Koyunlarda Enzyme linked 

immünoelectrotransfer blot (EITB) testini kullanan Dueger ve ark (2003) ise 

duyarlılığı %91,4 olarak tespit etmiĢlerdir. Ayrıca yalnız karaciğeri kistli koyunlarda 

%81,8, yalnız akciğeri kistli koyunlarda %84,8, hem karaciğeri hem de akciğeri kistli 

koyunlarda %94,4 olarak tespit etmiĢlerdir. 

 

1.12.9. Immundifüzyon (ID) ve Immunoelektroforez (IE) 

Bu testler antijen ve antikor moleküllerinin jel içinde optimal 

konsantrasyonda yayılırken karĢılaĢtıkları bölgede presipitasyon oluĢturarak çizgi 

Ģeklinde görülür hale gelmesi esasına dayanmaktadır. Ġlk kez Chordi ve Kagan hasta 

serumuyla karĢılaĢan kist sıvısı antijenlerinin aynı bölgede çok belirgin bir 

presipitasyon bandı verdiklerini gözlemlemiĢler, bu banda ‘Arc5’ ve bunu yapan 

antijene de Antijen 5 adını vermiĢlerdir (Chordi ve Kagan 1965). 

Hamel ve Ris (1982), doğal enfekte, deneysel enfekte ve enfekte olmayan 

koyunlarda yaptıkları çalıĢmada IE’de kullanılan katodik antijene karĢı oluĢan 

antikorların tanıda kullanılabileceğini bildirmiĢlerdir. ÇalıĢmada ortaya çıkan yanlıĢ 
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pozitifliklerin çoğunun T. ovis veya T. hydatigena larvalarının hafif enfeksiyonlarıyla 

iliĢkili olduğu düĢünülmüĢtür. Ġnsanlardaki kistik ekinokokkozis enfeksiyonları için 

en spesifik immünodiagnostik test olan IE testinin koyunlardaki enfeksiyonların 

kesin teĢhisinde kullanıĢlı olmadığı bildirilmiĢtir. 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

2.1. Deneysel Enfeksiyon 

AraĢtırmada 4-5 aylık Akkaraman 20 erkek kuzu ve 4-5 aylık 1 adet diĢi 

köpek kullanılmıĢtır. Bahri DağdaĢ Uluslarası Tarımsal AraĢtırma Enstitüsünden 

temin edilen kuzuların dıĢkı muayeneleri yapılarak paraziter enfeksiyonlar yönünden 

negatif oldukları kaydedilmiĢtir. Kuzuların 10’u deneme, 10’u kontrol grubu olarak 

ayrılmıĢtır. Hayvanlar Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Çiftliğinde 

barındırılmıĢ ve deney süresince kuzu büyütme yemi ve kaba yem ile ad libitum 

olarak beslenmiĢtir. 

Mezbahadan alınan ve kısa sürede laboratuvara getirilen kistli koyun 

karaciğerinden steril koĢullarda kist sıvısı enjektörle aspire edilerek protoskoleksler 

ayrılmıĢ ve protoskolekslerin canlılık tayini Methylene blue boyama yöntemi ile 

yapılmıĢtır. 15.000 canlı protoskoleks sonda yoluyla köpeğe verilmiĢtir. 2 ay 

sonunda geliĢen E. granulosus’ları ince bağırsak lümeninden toplamak için ötanazi 

sonrası nekropsi yapılmıĢtır. Nekropsi sonucunda bistüri ve pens yardımıyla bağırsak 

mukozasından kazınarak toplanan parazitler fizyolojik suda yıkanarak olgun halkalar 

ezilmiĢ ve elde edilen yumurtalardan deneme grubundaki her bir kuzuya yaklaĢık 

2000 adet oral yolla verilerek enfeksiyon oluĢturulmuĢ ve 12 ay boyunca takip 

edilmiĢtir. 12 ay sonunda hayvanların nekropsileri yapılarak baĢta karaciğer ve 

akciğer olmak üzere bütün organ ve dokular hidatik kist yönünden makroskobik 

olarak incelenmiĢtir. Bu süre sonunda geliĢen hidatik kistlerden bir tanesinin 

germinal membranı ve protoskoleksleri ayrılarak DNA izolasyonunda kullanılmıĢ ve 

suĢ tayini yapılmıĢtır. 

2.2.     Laboratuvar Çalışmaları 

2.2.1.  Serumların Elde Edilmesi 

Deneme ve kontrol gruplarında bulunan hayvanların Vena jugularis’lerinden 

10-15 ml kan alınmıĢtır. Kan örnekleri, yumurtalar oral yolla verildikten sonra iki ay 

boyunca haftalık periyotlarla toplanmıĢ ve bundan sonra da aylık periyotlarla 

toplanmaya devam edilmiĢtir. Steril tüplerdeki kan numuneleri 4000 devirde 10 dk. 

santrifüj edilmiĢ ve serum ayrılmıĢtır. Her bir kan örneğinden elde edilen serumlar 

1.5 ml’lik ependorf tüplere paylaĢtırılmıĢ, ELISA ve IFA testinde kullanılıncaya 

kadar -20ºC’de muhafaza edilmiĢtir.  
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2.3.     ELISA Testi 

  ELISA testinin uygulanması sırasında gerekli olan araç, gereç ve tampon 

solüsyonlar Ģunlardır: 

a) ELISA okuyucusu 

b) Kapaklı test mikropleytleri 

c) Antijen: Kısmi Purifiye Antijen (AgB) kullanılmıĢtır. 

 Koyun karaciğerinden elde edilen hidatik kist sıvısı 5000 g’de 10 dakika 

santrifüj edilerek protoskoleks ve diğer partiküllerin çökmesi sağlanmıĢtır. Bu 

supernatant 1 gece +4 °C’de 0,005 M acetat buffer (pH=5.0)’a karĢı diyaliz 

edildikten sonra +4 °C’de 15000 g’de 30 dakika santrifüj edilmiĢtir. Supernatant 

atılıp altta kalan pellet toplanmıĢ ve 10 ml 0,2 M fosfat buffer (pH=8.0)’da 

çözdürülmüĢtür. Bu solüsyon 15 dakika su banyosunda tutulduktan sonra +4 °C’de 

20000 g’de 1 saat süreyle santrifüj edilerek elde edilen pellet atılmıĢ ve Antijen 

B’den zengin supernatant elde edilmiĢtir (ġimĢek ve ark 2006). 

d) Stok solüsyonlar ve tamponlar: 

I. Karbonat buffer (pH: 9,6): 

Na2CO3   1,59 g 

NAHCO3   2,93 g 

Distile su   1000 ml 

II.10XPBS (pH: 7,4): 

NaCl 80 g 

KCL 2 g 

Na2HPO4 11,5 g 

KH2PO4  2 g 

Distile su  800 ml 

 Bu karıĢımın pH’sı ayarlandıktan sonra karıĢım 1000 ml’ye tamamlanmıĢtır. 

III.  % 0,1 Tween-20 içeren PBS: 

 1X PBS içerisine  % 0,1 oranında Tween-20 eklenip iyice karıĢtırılmıĢtır. 



40 
 

IV. % 0,002 Tween-20 içeren PBS: 

 1X PBS içerisine  % 0,02 oranında Tween-20 eklenip iyice karıĢtırılmıĢtır. 

V. Konjugat: 

 Peroksidaz enzimiyle iĢaretli anti-sheep IgG antikoru (Sigma 

Immünochemicals Cat, No: A3415) kullanılmıĢtır. 

VI. Substrat: 

 10 ml substrate solusyonu için: 

 0,1 M citric asit  3,68 ml 

 0,2 M Na2HPO4 6,32 ml 

 H2O2 (%3’lük) 100 µl 

 Bu karıĢımın içerisine 10 mg o-phenylenediamine (OPD) (Sigma cat. No: 

P3804) tableti atılarak eritildikten sonra koyu renkli bir cam ĢiĢede karanlıkta 

bekletilmiĢtir. 

VII. Durdurma solüsyonu:  

 Reaksiyonu durdurmak için 3 M H2SO4 solüsyonundan her bir kuyucuğa 50 

µl damlatılmıĢtır. 

e) ELISA testinde kullanılan kontrol maddeleri: 

 Negatif kontrol serumu: Mezbahada kesimi yapılan ve herhangi bir paraziter 

enfeksiyonun saptanmadığı koyun serumu kullanılmıĢtır. 

 Pozitif kontrol serumu: Mezbahadaki kesim sonrası muayenede karaciğer 

veya akciğerinde çok fazla kist hidatik bulunan, bağırsaklarında sestod ve 

nematod saptanmayan koyun serumu kullanılmıĢtır. 

f) Test için gerekli diğer malzemeler 

Ġnkübasyon iĢlemlerinde yararlanılan 37 ºC’lik etüv, tek kanallı ve çok kanallı 

mikropipetler ve serum titrelerinin yapılacağı sulandırma tüpleri veya mikropleytler, 

testin uygulanması sırasında kullanılan diğer malzemelerdendir. 
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2.3.1. Plakların antijenle kaplanması 

ELISA pleytinin her bir kuyucuğuna protein konsantrasyonu 5 µg/ml olacak 

Ģekilde 0,05M Karbonat/Bikarbonat Buffer (pH:9,6) ile sulandırılan eriyik antijenden 

tüm çukurlara 100 µl konularak üzeri kapatılmıĢ ve +4 ºC’de 1 gece bekletilmiĢtir. 

 

2.3.2. Testin uygulanışı 

 Bir gece önceden antijenle kaplanan pleytler +4 ºC’de 1 gece inkubasyondan 

sonra antijen dökülüp pleyt, her bir kuyucuğa 130 µl olcak Ģekilde %0,1 

Tween 20 içeren PBS ile bir kez yıkanmıĢtır. 

 Plağın antijenle kaplanmamıĢ bölgelerini kaplamak için her bir kuyucuğa 130 

µl 1X PBS ile sulandırılmıĢ %5’lik yağsız süt tozundan damlatılarak 

bloklama iĢlemi yapılmıĢ ve bu Ģekilde 37 ºC’lik etüvde 2 saat 

bekletilmiĢtir. 

 Bloklama iĢleminden sonra %0,1’lik Tween-20 içeren PBS ile iki defa 

yıkanmıĢtır. 

  ĠĢlenecek serumların her biri usulüne uygun Ģekilde %0,02 Tween-20 içeren 

PBS ile 1/200 oranında sulandırıldıktan sonra her bir kuyucuğa 110 µl 

damlatılmıĢtır. Her sulandırma kontrol amacıyla çift çukur olarak 

çalıĢılmıĢtır. 

 37 ºC etüvde 1,5 saat bekletilmiĢtir. 

 Daha sonra en az beĢ defa %0,1’lik Tween-20 içeren PBS ile yıkanmıĢtır. 

 Yıkama iĢlemi bittikten sonra konjugat %0,02 Tween-20 içeren PBS ile 

1/5000 oranında sulandırılmıĢ ve her kuyucuğa 100 µl damlatılarak 37 ºC 

etüvde tekrar 1,5 saat bekletilmiĢtir. 

 Konjugat dökülerek %0,1’lik Tween-20 içeren PBS ile en az beĢ defa yıkama 

iĢlemi yapılmıĢtır. 

 Yıkama iĢleminden sonra her kuyucuğa 100 µl substrat damlatılmıĢ ve 15-20 

dakika beklenmiĢtir. Bu substratlar enzim tarafından hidrolize edildiğinde 

renk açığa çıkmaktadır. 
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 Bu sürenin sonunda her kuyucuğa 50 µl durdurma solüsyonu ilave edilmiĢ ve 

kuyucuklar ELISA okuyucusunda 450 nm dalga boyunda okutularak 

absorbans değerleri kaydedilmiĢtir. 

 2.3.3. Sonuçların değerlendirilmesi 

 Sonuçlar absorbans değeri olarak alınmıĢtır. Test edilen negatif kontrol 

serumlarının absorbans değerlerinin standart sapması 2 ile çarpılıp, aritmetik 

ortalaması ile toplanarak pozitiflik sınırı (cut-off) tespit edilmiĢtir. Bu değerin 

üstündeki değerler pozitif olarak kabul edilmiĢtir. Standart sapma SPSS 16,0 

istatistik programı ile hesaplanmıĢır.   

2.4.  IFA Testi 

IFA testinin uygulanması sırasında gerekli olan araç-gereç ve tampon 

solüsyonlar Ģunlardır: 

a) Fluoresan mikroskop 

 Bu araĢtırmada Olympus BX51 (Japan) fluoresan mikroskop kullanılmıĢtır. 

b) Antijen Lamları 

Bu araĢtırmada ticari multitest slaytlar (15 well, ICN- 6041505) antijen 

kaplamak için kullanılmıĢtır. 

c) Tampon solüsyonlar 

 Bu araĢtırmada serum sulandırmaları ticari PBS tabletleriyle hazırlanan 

tamponla yapılmıĢtır. Test prosedürü sırasındaki yıkamalarda kullanılan PBS 

tampon aĢağıda belirtildiği gibi hazırlanmıĢtır. 

I. PBS tampon (pH 7,2) 

NaCl 38,25 g 

Na2HPO4 3,62 g 

KH2PO4 1,05 g 

Distile su 5 lt 

II. Gliserin tampon: Bu araĢtırmada dokuz hacim saf gliserin içine bir hacim 

PBS tampon (pH 7,2-7,6) karıĢtırılarak hazırlanan gliserin tampon kullanılmıĢtır. 

d) Flouresans Konjuge (Konjugat) 
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Bu araĢtırmada FITC-conjugated anti-sheep IgG (Sigma F-7634) konjugatı 

kullanılmıĢtır. 

 f) Testte kullanılan diğer malzemeler 

Ġnkübasyon iĢlemlerinde yararlanılan 37 ºC’lik etüv, nemli ortam için 

kullanılacak kapaklı küvetler, lam yıkama kapları (Ģale), lam taĢıyıcıları, pipetler ve 

serum titrelerinin yapılacağı sulandırma tüpleri veya mikropleytler, testin 

uygulanması sırasında kullanılan diğer malzemelerdendir. 

2.4.1. Bütün protoskoleks antijeninin hazırlanması 

Mezbahada kesilen ve karaciğerinde hidatik kist olduğu saptanan koyun 

karaciğeri bekletilmeden laboratuvara getirilmiĢtir. Kist içindeki sıvı enjektörle 

tamamen aspire edilerek protoskolekslerin ve diğer partiküllerin çökmesi için 30 

dakika bekletilmiĢ ve 1000 devir/dak’da 15 dakika santrifüj edilerek parazit 

yoğunluğu arttırılmıĢtır. Daha önce 1 saat alkol eter karıĢımında bekletilmiĢ multitest 

lamların her bir çukuruna 10-15 protoskoleks düĢecek Ģekilde yayılmıĢtır. Oda 

ısısında kurutulan lamlar paketlenerek kullanılıncaya kadar -20 ºC’ de saklanmıĢtır. 

 

2.4.2. Testin uygulanışı 

 ĠĢlenecek olan serumlar bir gün önce derin dondurucudan (-20 ºC) çıkarılmıĢ 

ve buzdolabına (+4 ºC) konulmuĢtur. 

 Antijen preparatları teste baĢlamadan 30 dk önce buzdolabından (+4 ºC) 

çıkarılmıĢ ve oda ısısında bekletilmiĢtir.  

 ĠĢlenecek serumların her biri usulüne uygun Ģekilde mikrotiter pleytlerde 

PBS ile 1/80 oranında sulandırılmıĢtır. 

 Antijen preparatları numaralandırılarak rutubetli ortama konulmuĢ 

(Rutubetli ortam, kapaklı bir küvet içine süzgeç kâğıdı serilerek üzerine 

distile su dökülüp hazırlanmıĢtır), sonra sulandırılmıĢ serumlardan antijen 

preparatlarındaki kuyucuklara 10’ar µl damlatılmıĢtır. 

 Rutubetli ortam küvetinin kapağı kapatılıp 37 ºC etüvde 30 dk inkubasyona 

bırakılmıĢtır. 

 Bu sürenin sonunda preparatlar, PBS ile beĢer dakika süreyle bir defa elde, 

iki defa manyetik karıĢtırıcıda yıkanmıĢtır. 
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 Preparatlar yeniden küvet içine dizilmiĢ, her kuyucuğa hazır konjugattan 

birer damla damlatılmıĢ ve preparatlar 37 ºC etüvde tekrar yarım saat 

bekletilmiĢlerdir. 

 Preparatlar PBS ile beĢer dakika süreyle bir defa elde, iki defa manyetik 

karıĢtırıcıda tekrar yıkanmıĢtır. 

 Daha sonra her bir preparatın üzerine 2-3 damla gliserinli buffer 

damlatılarak üzerlerine lamel kapatılmıĢtır. 

 Preparatlar karanlık odada, fluoresan mikroskobun 40’lık neofluar objektifi 

ile incelenmiĢlerdir. 

IFA testi değerlendirmeleri aĢağıda belirtildiği gibi yapılmıĢtır. 

+++   : Mükemmel pozitiflik 

++     : Ġyi pozitiflik 

+       : Pozitiflik 

-        : Negatif (fluoresan vermeyen) 

Bu testi değerlendirirken kullanılan (+) değerler, fluoresan mikroskopta 

parlamanın güçlü ve net oluĢuna göre semi kantitatif olarak tespit edilmiĢlerdir. 

 

2.5. DNA Ekstraksiyonu 

Bir yıl sonunda geliĢen hidatik kistlerden bir tanesinin germinal membranı ve 

protoskoleksleri ayrılarak %70 ethanol içine alınmıĢ ve genomik DNA izolasyonu 

için kullanılmıĢtır. Bu amaçla ticari kit olarak Genomic DNA Purification kiti 

(K0512, Fermentas) kullanılmıĢtır. 

 Protoskoleksler ve germinal membran PBS ile 5 kez yıkanıp 600 µl Lysis 

solüsyonu içerisinde 20 µl Proteinaz K (20mg/µl) eklenerek 56 ºC’de bir gece 

inkubasyona bırakılmıĢtır. Ġnkubasyon süresince ependorf tüp periyodik 

aralıklarla vortekslenerek sindirim iĢleminin daha etkili olması sağlanmıĢtır. 

 12 saat sonunda süpernatant temiz bir ependorfa alınmıĢ ve üzerine 600 μl 

kloroform ilave edilerek elle 3-5 kez alt-üst edilmiĢtir. 

 Sonra 10.000 rpm’de 2 dk santrifüj edilip üstteki berrak kısım alınmıĢtır. 
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 Üzerine 800 µl presipitasyon solüsyonundan ilave edilerek elle 1-2 dk altüst 

edilmiĢtir. 

 10.000 rpm’de 2 dk santrifüj edilerek süpernatant atılmıĢ ve üzerine 100  µl 

1,2 M NaCl solüsyonundan ilave edilerek yavaĢ Ģekilde vortekslenmiĢtir.  

 Daha sonra üzerine 300 μl saf soğuk etanol ilave edilerek 10 dk -20 ºC’de 

bekletilmiĢtir. 

 10.000 rpm’de 2 dk santrifüj edilerek süpernatant yavaĢca atılmıĢ ve üzerine 

%70’lik 600 μl soğuk etanol ilave edilip vortekslenerek yıkanmıĢtır. 

 Daha sonra 1 dk sanrifüj edilmiĢ ve süpernatant dökülerek ependorf ters 

çevirilerek kurumaya bırakılmıĢtır.  

 Pellet, üzerine 70 μl steril distile su eklenerek sulandırılmıĢ ve 65 ºC’de 1 saat 

bekletildikten sonra +4 ºC’ye kaldırılmıĢ ve hedef DNA olarak kullanılmıĢtır. 

PZR’de E.granulosus s.s.’nun mitokondrial 12S rRNA geninin 254 baz çiftlik 

(bç) bölgesini çoğaltan E.g.ss1for. 5’- GTATTTTGTAAAGTTGTTCTA-3’ ve 

E.g.ss1rev. 5’-CTAAATCACATCATCTTACAAT-3’ (Iontek, Türkiye) primer çifti 

kullanılmıĢtır. Toplam 50 μl’lik hacimde hazırlanan PZR karıĢımına 5 μl 10X PZR 

buffer, 5 μl 25 mM MgCl
2
, deoksinükleotidlerin her birinden 250 μM, 1.25 U Taq 

DNA Polymerase enzimi (MBI Fermentas, Lithuania), primer çiftlerinin her birinden 

20 pmol ve ortalama 200 ng template DNA ilave edilmiĢtir. PZR amplifikasyonunda 

95 ºC’de 3 dk ön denatürasyon aĢamasını takiben, toplam 35 PZR siklusu 94 ºC’de 

30 sn denaturasyon, 57 ºC’de 1 dk annealing, 72 ºC’de 40 sn sentez olarak 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Son siklusu takiben 72 ºC’de 5 dk son uzama iĢlemi yapılmıĢtır. 

Polimeraz zincir reaksiyonu Thermo-Hybaid PX2 cihazında gerçekleĢtirilmiĢtir. 

PZR’de elde edilen ürünler %1,4’lük agaroz jelde elektroforeze tabi 

tutulmuĢtur. 10 μl PCR ürünü, 5 μl yükleme solüsyonu (Promega, Madison, WI, 

USA) ile karıĢtırılarak jeldeki kuyucuklara yüklenmiĢtir. Elektroforez iĢlemi Tris-

Borik asit-EDTA (TBE) tampon solüsyonu kullanılarak jel tankında 90 voltta 1 saat 

süreyle gerçekleĢtirilmiĢtir. Daha sonra jel, ethidium bromide (10mg/ml) ile 30 dk 

boyanıp, UV transilluminatörde bandların varlığı yönünden incelenmiĢtir. Bandların 

moleküler ağırlığını belirlemek için 100 bp’lik marker (Promega, Madison, WI, 

USA) kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada pozitif kontrol olarak daha önce DNA dizi analizi 
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yaptırılarak koyun suĢu (G1) olduğu belirlenen koyun izolatının DNA’sı, negatif 

kontrol olarak ise steril distile su kullanılmıĢtır. 

2.5.1. PZR analizinde kullanılan ayıraçlar 

I. 10XPCR Buffer (MBI Fermentas, Lithuania): 

  Tris-HCl (pH=8,8; 25 ºC)   750 mM 

(NH
4
)

2
SO

4                      
200 mM 

  Tween 20    %0,1 

II.  MgCl
2
 (MBI Fermentas, Lithuania): 25 mM MgCl

2 
5 μl kullanılmıĢtır. 

III.  dNTP Set (100 mM; dATP, dTTP, dCTP, dGTP; MBI Fermentas, 

Lithuania): Steril distile su ile 1,25 mM sulandırılarak 4 μl kullanılmıĢtır.   

IV.  Taq DNA Polymerase Enzimi (5 U/ μl; MBI Fermentas, Lithuania): 0,25 μl 

kullanılmıĢtır. 

V.  Primerler (Bio Basic, Markham Onterio, Canada):  

E.g.ss1for. 5’-GTATTTTGTAAAGTTGTTCTA-3’  

E.g.ss1rev. 5’CTAAATCACATCATCTTACAAT-3’ 

Primerler PZR’de 20 pmol olacak Ģekilde sulandırılmıĢtır. 

 

2.5.2. Elektroforez işleminde kullanılan solusyonlar 

I. 5XTris-Borik Asit-EDTA (TBE) Elektroforez Tampon Solüsyonu: 

Tris     54,4 g  

Borik Asit    27,2 g  

EDTA     4,6 g 

Distile su ile 1 lt’ye tamamlanıp pH 8,3’e ayarlanmıĢtır. 

II. Agarose LE, (Promega, Madison, US): Kaynatılarak hazırlanmıĢtır. 

Agaroz    0,7 gr 

1XTBE    50 ml 

III.  100bp DNA ladder (Promega, Madison, US): 5 μl kullanıldı. 

IV.  Loading Dye Solüsyonu (6X; Promega, Madison, US): 1/6 oranında 

sulandırılarak 5 μl kullanılmıĢtır. 
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V.  Ethidium Bromide (Promega, Madison, US): %1,4’lük hazırlanan agaroz jel 

içine 60 μl Ethidium bromide ilave edilerek jel kasetine dökülmüĢ, tarak 

yerleĢtirilmiĢ ve  +4 ºC’de 10-15 dk bekletilerek donması sağlandı. 
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3. BULGULAR 

Deneysel enfeksiyon oluĢturulan koyunların 12 ay sonunda nekropsileri 

yapılmıĢ ve baĢta karaciğer ve akciğer olmak üzere bütün organ ve dokular hidatik 

kist yönünden makroskobik ve histopatolojik olarak incelenmiĢtir. Bu bulgulardan 

elden edilen makroskobik sonuçlar Çizelge 3.1’de belirtilmiĢtir.  

 

Çizelge 3.1.  Deneme grubu koyunlarının nekropsi sonuçları. 

Kuzu No               Karaciğer               Akciğer   

 Kist Sayısı Kist Çapı 

(cm) 

Kist Sayısı Kist Çapı 

(cm) 

Toplam   

kist 

sayısı 

1 2 0,1 2 0,7-0,5 4 

2 3 0,1 4 0,7-0,5 7 

3 2 1,5 - - 2 

4 - - 3 0,5-1 3 

5 - - - -  

6 - - - -  

7 - - - -  

8 1 0,1 - - 1 

9 2 0,2-0,7 - - 2 

10 1 0,1 - - 1 

Toplam 11  9  20 

 

Bu tabloda görüldüğü gibi, bir nolu koyunda akciğerde sağ kaudal lobun uç 

kısmında bir adet, akciğer yüzeyinde bir adet, karaciğer yüzeyinde iki adet toplu iğne 

baĢı büyüklüğünde kistler tespit edildi (Resim 3.1).  

Ġki nolu koyunda akciğerinde sağ kaudal lobunda 0,7 cm çapında bir ve 

akciğerin sağ cranial lobunda 0,5 cm çapında iki ve sağ cranial lobun uç kısmında 

kesit yüzünde de devam eden sert beyazımsı 0,5 cm çapında bir kist tespit edildi. 

Karaciğerde ise kesit yüzünde devam eden bir, yüzeyde ise iki kalsifiye kist tespit 

edildi. 

Üç nolu koyunda karaciğerin kaudal kısmında kesit yüzeyinde de devam eden 

1,5 cm çapında bir kist ile karaciğer yüzeyinde toplu iğne baĢında büyüklüğünde 

kalsifiye bir kist tespit edildi. 
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Dört nolu koyunda akciğerin sol cranial lobunda 1cm çapında bir kist ve sol 

caudal lobun ön kısmında 0,5 cm çapında iki kist tespit edildi (Resim 3.2).  

 Dokuz nolu koyunda birisi karaciğer yüzeyinde (0,2 cm çapında), diğeri ise 

kesit yüzünde (0,7 cm çapında) olmak üzere iki kist tespit edildi (Resim 3.3). 

Sekiz ve on nolu koyunlarda karaciğerde kalsifiye kistler tespit edildi. 

BeĢ, altı ve yedi nolu koyunlarda kist oluĢumu gözlenmedi. 

Kist sayısı ile OD (Absorbans) arasında yapılan Pearson korelasyon testine 

göre korelasyon tespit edilmemiĢtir (0,358, p<0,310). 

 

 
Resim 3.1. Bir numaralı koyunda akciğerde hidatitk kist  

 

 

 
Resim 3.2. Dört numaralı koyunda akciğerde hidatik kist’ler 
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Resim 3.3. Dokuz numaralı koyunda karaciğer parankiminde hidatik kist 

 

 

Deneysel enfeksiyon oluĢturulan koyunların karaciğer ve akciğer dokuları 

hidatik kist yönünden histopatolojik olarak da incelenmiĢtir. Bu bulgulardan elde 

edilen sonuçlar aĢağıda belirtilmiĢtir.  

Bir numaralı koyunda akciğerde kist duvarı gözlendi. Kist duvarının dıĢında 

yabancı cisim dev hücreleri ve mononükleer hücre infiltrasyonu ve en dıĢta fibröz 

kapsül gözlendi. 

Ġki numaralı koyunda akciğerdeki iki ayrı bölgede kist duvarının Ģekillendiği 

gözlendi. Kistin olduğu kısımlarda yer yer nekroz ve kalsifikasyon gözlendi. Bağ 

doku ve mononükleer hücre infiltrasyonun fazla olduğu dikkat çekti. Kistik yapının 

en dıĢında fibröz bir kapsülün geliĢtiği gözlendi. Karaciğerde iki ayrı bölgede ise 

yoğun eozinofil infiltrasyonu ve kalsifikasyon tespit edildi (Resim 3.4). 

Üç numaralı koyunda karaciğerde bir alanda nekroz bunun etrafında yabancı 

cisim dev hücreleri, mononükleer hücre infiltrasyonu ve en dıĢta kapsül oluĢumu 

saptandı. Farklı bir bölgede birbirine yakın iki ayrı kistik oluĢum ve bunlara ait kist 

duvarı saptandı. Kist duvarının dıĢında yabancı cisim dev hücreleri, mononükleer 

hücre infiltrasyonu ve en dıĢta fibröz kapsül saptandı (Resim 3.5). 

Dört numaralı koyunda karaciğerde iki ayrı alanda kalsifikasyon vardı. 

Kalsifiye alanın etrafında yabancı cisim dev hücreleri ve mononükleer hücre 

infiltrasyonu, ayrıca eozinofil granülositler belirlendi. Bağ dokudan oluĢmuĢ bir 
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kapsül oluĢumu gözlenmedi. Akciğerde kist duvarının Ģekillendiği gözlendi. Kistin 

bulunduğu alanlarda nekroz ve kalsifikasyon gözlendi. Etrafında mononükleer hücre 

infiltrasyonu ve kistik yapının en dıĢında fibröz kapsül geliĢmiĢti. 

Sekiz ve on numaralı koyunda karaciğerde bir bölgede fokal mononükleer 

hücre infiltrasyonu, eozinofil granülosit infiltrasyonu ve kalsifikasyon gözlendi. 

Dokuz numaralı koyunda karaciğerde bir bölgede kist duvarı, kist duvarının 

dıĢında yabancı cisim dev hücreleri ve mononükleer hücre infiltrasyonu ve en dıĢta 

fibröz kapsül gözlendi. Karaciğerde farklı bir alanda nekroz, nekrozun etrafında 

mononükleer hücre infiltrasyonu ve eozinofil granülositler gözlendi. 

 
Resim 3.4. Ġki numaralı koyunda iki farklı bölgede kalsifikasyon (K) oluĢumu ve 

bunların etrafında mononükleer hücre ile eozinofil granülosit infiltrasyonları (H), HE 

x4 
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Resim 3.5. Üç numaralı koyunda karaciğerde iki ayrı kistik oluĢum, kist duvarı 

(oklar), bunları çevreleyen yabancı cisim dev hücreleri (ok baĢı) ve en dıĢta fibröz 

kapsül (F), HE x20 

 

Deneysel enfeksiyon oluĢturulan koyunlardan 2 ay boyunca haftalık 

periyotlarla bundan sonrada aylık periyotlarla, kan alınarak serumları çıkarılmıĢ ve 

bu serumlar ELISA ve IFA testi ile test edilmiĢtir. Bu periyotta enfeksiyon oluĢan 

koyunlarda Ģekillenen antikor yanıtları Grafik 3.1 ve 3.2’de belirtilmiĢtir.  

Grafik 3.1. Deneme grubundaki koyunlarda enfeksiyondan sonraki dönemde tespit 

edilen antikor seviyeleri. 
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Grafik 3.2. Deneme grubundaki koyunlarda oluĢan antikor yanıtın genel ortalaması. 

 
 

Kontrol grubundaki koyunlarda antikor yanıt tespit edilmemiĢtir. Deneysel 

enfekte on koyunun ELISA’da Ģekillenen antikor yanıtları ile nekropsi bulguları 

arasındaki iliĢki Çizelge 3.2’de gösterilmiĢtir.  

 

Çizelge 3.2. Deneysel enfekte koyunların ELISA sonuçları ve nekropsi bulguları 

arasındaki iliĢki. 

Kuzu no        Seroloji                Nekropsi  

1 Pozitif Pozitif 

2 Pozitif Pozitif 

3 Pozitif Pozitif 

4 Pozitif Pozitif 

5 Pozitif Negatif 

6 Negatif Negatif 

7 Negatif Negatif 

8 Negatif Pozitif 

9 Negatif Pozitif 

10 Negatif Pozitif 
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Bu çalıĢmada nekropsi sonuçları altın standart olarak ele alınmıĢ ve ELISA 

testinin duyarlılık ve özgüllüğü ile iki veri arasındaki uyumluluk hesaplanmıĢtır 

(Çizelge 3.3). 

 

Çizelge 3.3. Deneysel enfekte koyunların ELISA ve nekropsi sonuçlarının 

karĢılaĢtırılması. 
 NEKROPSĠ 

 

ELISA 

 + - Toplam 

+ 4 (a) 1 (b) 5 

- 3 (c) 2(d) 5 

Toplam 7 3 10 

 

Duyarlılık (sensitivite): a/a+cX100 

Özgüllük (spesifite): d/b+dX100 

YanlıĢ pozitiflik oranı: b/b+dX100 

YanlıĢ negatiflik oranı: c/a+cX100 

ÇalıĢmada kullanılan ELISA testinin duyarlılık ve özgüllük oranlarının 

belirlenmesi Çizelge 3.3’de belirtilen kriterlere göre yapılmıĢtır. Bu çalıĢma ile 

ELISA’nın özgüllüğü %66,6, duyarlılığı %57,1 olarak bulunmuĢtur. YanlıĢ 

negatiflik oranı %42,8, yanlıĢ pozitiflik oranı ise %33,3 olarak tespit edilmiĢtir. 

Testlerin sonuçları arasındaki farklılıkların istatistiksel olarak önemliliği ki 

kare testiyle incelenmiĢtir. Otopsi sonucu (7/10, %70) bulguları ile serolojik bulgular 

(4/10, %40) arasında yapılan ki kare testine göre iki sonucun karĢılaĢtırılmasında 

istatiksel olarak fark bulunmamaktadır (p>0,178).  

Bu çalıĢmada kontrol grubu ve deneme grubundaki hayvanların serumları 

anti-E. granulosus antikorlarının varlığı yönünden skoleks antijeni kullanılarak IFA 

testi ile de incelenmiĢtir. Tüm incelemeler sonunda spesifik bir reaksiyon tespit 

edilememiĢtir. Enfekte olmayan hayvanların serumlarında da nonspesifik 

reaksiyonların varlığı, her iki grup arasında fark olup olmadığını tespit etme 

konusunda büyük bir engel teĢkil etmiĢtir. Dolayısıyla bu çalıĢmada skoleks 

antijenleri kullanılarak yapılan IFA testinden performans alınamamıĢtır.  
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ÇalıĢmada 12 ay sonunda geliĢen hidatik kistlerden bir tanesinin germinal 

membranı ve protoskoleksleri ayrılarak DNA ekstraksiyonu yapılmıĢtır. Elde edilen 

genomik DNA’nın mitokondrial 12S rRNA geninin 254 baz çiftlik (bç) bölgesi PZR 

ile çoğaltılmıĢtır. Yapılan PZR analizi sonucu enfeksiyon kaynağının E. granulosus 

sensu stricto (G1-G3 kompleks) suĢu olduğu tespit edilmiĢtir. 
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4. TARTIŞMA 

Hidatidoz insan ve hayvan sağlığının yanı sıra, sebep olduğu ekonomik 

kayıplar sebebiyle de dünyanın birçok bölgesinde ve ülkemizde önemini koruyan 

zoonoz bir hastalıktır. Hastalığın arakonak hayvanlarda hassas ve spesifik serolojik 

testlerle tanısı kontrol çalıĢmalarına büyük katkılar sağlamaktadır. 1970’lerde ve 

1980’lerin baĢında arakonaklardaki hidatidozun tanısında güvenilir ve doğru 

immünolojik testlerin geliĢtirilmesi amacıyla uluslararası düzeyde önemli çabalar 

gösterilmiĢ fakat son yıllarda bu alanda sınırlı sayıda çalıĢma yürütülmüĢtür 

(Lightowlers ve Gottstein 1995). 

Ġnsanlarla karĢılaĢtırıldığında arakonak hayvanlardaki hidatidozun 

immünolojik tanısı amacıyla yapılan çalıĢma sayısı oldukça azdır. Komplement 

fiksasyon testi, aglütinasyon testleri, double gel diffusion, immünoelectrophoresis ve 

ELISA testleri koyunlardaki hidatidozun serolojik teĢhisindeki çalıĢmalarda 

kullanılmıĢtır (Sweatman ve ark 1963, Blundell-Hasell 1969, Conder ve ark 1980). 

Kullanılan bu testlerin duyarlılık ve özgüllük oranları ham ve purifiye E. granulosus 

antjenleri kullanılarak tespit edilmiĢtir. Ancak hiçbir testin güvenilebilir ayrımı 

yapılamamıĢtır. Bunun yanı sıra canlı hidatik kist taĢıyan bazı hayvanlar serolojik 

testlere yanıt vermediğinden enfekte koyunlardaki E. granulosus antikorunun tespiti 

problem oluĢturmuĢtur (Sweatman ve ark 1963, Conder ve ark 1980). 

Hidatidozun tanısında kullanılan ELISA yöntemi kesin kantitatif ölçmeyi 

sağlaması, çok az miktarda serumun yeterli olması, kısa zamanda çok sayıda örneğin 

iĢlenmesine olanak sağlaması, duyarlı, özgül ve ekonomik bir yöntem olması 

nedeniyle tercih edilmektedir (AltaĢ 1981). Hidatidozun immündiagnozu amacıyla 

yapılan çalıĢmalarda çeĢitli antijenlerin kullanıldığı ELISA testinin sürü bazında 

enfeksiyonun tanısında kullanılabileceği ancak bireysel olarak hayvan bazında tanıda 

güvenilir olmadığı belirtilmektedir (Lightowlers ve ark 1984, Yong ve ark 1984, 

Kittelberger ve ark 2002). İnvitro kültivasyon sonucu protoskolekslerden ve 

hidatik kist membranından elde edilen polisakkarit antijenleri kullanarak 

ELISA yöntemini uygulayan Ris ve ark (1987) testin özgüllüğünü %81,8, 

duyarlılığını %80,6 olarak belirlemişlerdir. Kittelberger ve ark (2002), hidatik kist 

sıvısından purifiye edilen 8 kDa antijeni (8 kDa ELISA), rekombinant EG95 
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onkosfer proteini (onc ELISA) uygulamıĢlar ve bu antijenlerin koyun hidatidozunun 

tanısındaki yerini araĢtırmıĢlar ve Prot ELISA’nın özgüllüğünü %95,8-99,5, 

duyarlılığını ise %51,4-62,7 arasında tespit etmiĢlerdir. Ibrahem ve ark (2002), 

koyun ham kist sıvısı antjeni, kısmi purifiye kist sıvısı antijeni (AgB) ve rekombinant 

AgB’yi kullanarak uyguladıkları ELISA testinde ham kist sıvısı antijeninin 

duyarlılığını %32, özgüllüğünü %90; kısmi purifiye kist sıvısı antjeninin 

duyarlılığını %88, özgüllüğünü %95 olarak belirlemiĢlerdir. Rekombinant AgB için 

ise bu oranları sırasıyla  %28 ve %95 olarak bildirmiĢlerdir. Türkiye’de ELISA’yı 

koyun ham kist sıvısı antijenini kullanarak uygulayan ġimĢek ve Köroğlu (2004), 

testin duyarlılığını %60, özgüllüğünü %94 olarak belirlemiĢlerdir. Gatti ve ark 

(2007) total kist sıvısı, purifiye kist sıvısı ve purifiye lipoprotein antijenlerini 

kullanarak koyunlarda uyguladıkları EIA testinde en yüksek duyarlılığı total kist 

sıvısı antijeninden (%77,8-89,2)  ve en yüksek özgüllüğü purifiye kist sıvısı (%93,9-

99,4) antijeninden elde etmiĢlerdir. Nijeruh ve Gathuma (1987) sığır hidatik kist 

sıvısından saflaĢtırdıkları antijen 880’i (ısıya dayanıklı antijen B bakımından 

zenginleĢtirilmiĢ) kullandıkları ELISA yöntemi ile doğal enfekte koyun ve keçilerde 

%91 duyarlılık tespit etmiĢlerdir. Deve hidatik kist sıvısından hazırladıkları purifiye 

AgB’yi ELISA’da kullanarak koyun serumlarını inceleyen Ibrahem ve ark (1996) 

benzer sonuçlar (%90 duyarlılık) elde etmiĢlerdir. Khan ve ark (1990) sığır, manda 

ve develerde uyguladıkları ELISA ile duyarlılığı sırasıyla %42,9, %60, %62,5 ve 

özgüllüğü %80, %60 ve %0 olarak bildirmiĢlerdir. Bu çalıĢmada, koyun 

hidatidozunun serolojik tanısında kısmi purifiye kist sıvısı antijeni (AgB) kullanılmıĢ 

ve ELISA testinin duyarlılığı %57,1, özgüllüğü ise %66,6 olarak tespit edilmiĢtir. 

ELISA’nın duyarlılığı açısından bu çalıĢmada elde edilen oran Kittelberger ve ark 

(2002)’nın bildirdiği oranla hemen hemen aynı iken, Ibrahem ve ark (2002)’nın 

bildirdiklerinden düĢük, ġimĢek ve Köroğlu (2004)’nun bildirdikleri orana yakın 

bulunmuĢtur. Yapılan literatür taramalarında daha duyarlı ve özgül yanıtlar vermesi 

nedeniyle ham kist sıvısı antijeni yerine AgB kullanılmıĢtır.  

Yong ve ark (1984) koyun hidatik kist sıvısından hazırladıkları antijenleri 

kullandıkları ELISA testini deneysel enfekte koyunlarda uygulamıĢlar ve %32 

duyarlılık, %65 özgüllük elde etmiĢlerdir. ELISA’da kullandıkları bu antijenlerin 

deneysel ve doğal enfekte koyunların spesifik teĢhisinde uygun olmadığını 

bildirmiĢlerdir. Testin duyarlılığı ve etkinliği bakımından kullanılan antijenin 

parazitin çeĢitli geliĢim evrelerinde hayvanlar tarafından üretilen bütün antikorlara 
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karĢı antijenik determinantları içermesi gerektiğini bildirmektedirler. Ris ve ark 

(1987) iki farklı antijen kullandıkları ELISA ile deneysel enfekte koyunlarda %80 

duyarlılık ve özgüllük elde etmiĢlerdir. Yong ve ark (1984)’nın bulduğu duyarlılık 

oranı bu çalıĢmadaki orandan düĢük, özgüllük oranı ise hemen hemen aynı iken, Ris 

ve ark (1987)’nın bulduğu duyarlılık ve özgüllük oranının bu çalıĢmadaki orandan 

yüksek olduğu görülmektedir. 

Force ve ark (1992) insan serumlarında ELISA ile yaptıkları çalıĢmada 

duyarlılığın %94, özgüllüğün %99 olduğunu açıklarken, Kanwar ve ark (1992) 

duyarlılığın %100, özgüllüğün ise  %76 olduğunu bildirmiĢlerdir. Sbihi ve ark (1996) 

%96,5 duyarlılık, Iacona ve ark (1980)  %63,7 duyarlılık,  Baldelli ve ark (1988) 

%80 duyarlılık saptamıĢlardır. Ülkemizde yapılan az sayıdaki çalıĢmada Yazar ve 

AltıntaĢ (2003), ELISA’nın duyarlılığını %96,7, özgüllüğünü %92,6 olarak bildirmiĢ 

ve ELISA’nın en duyarlı yöntem olduğunu ifade etmiĢlerdir. Tüter ve ark (1994) 

%70 duyarlılık , % 100 özgüllük, Akısu ve ark (2005) %87,1 duyarlılık, %89,2 

özgüllük saptamıĢlardır. Ġnsanlarda yapılan çalıĢmalardaki belirtilen duyarlılık ve 

özgüllük oranlarıyla bu çalıĢmadaki oranlar kıyaslanacak olursa elde edilen ELISA 

duyarlılık oranı Iacona ve ark (1980)’ninkine yakın ancak diğerlerinin elde ettiği 

duyarlılık oranlarından düĢüktür. Bu durum Lightowlers (1990)’ın bildirdiği gibi, 

koyunlarda oluĢan hidatik kistlere karĢı immün cevabın yetersiz kalıĢına bağlanabilir. 

Testin duyarlılık ve özgüllüğündeki bu farklılıkların kullanılan antijenin kaynağına, 

kistlerin yerleĢim yeri ve niteliğine bağlı olabileceği düĢünülmektedir. 

 Ġnsanlardaki hidatidoz enfeksiyonlarında serolojik teĢhis oldukça etkili 

olmasına rağmen arakonak hayvanlarda benzer teknikler kullanılarak daha az baĢarı 

elde edilmiĢtir. Bunun en önemli nedeni doğal enfekte hayvanlarda enfeksiyona karĢı 

çok düĢük düzeylerde antikor cevabın oluĢmasıdır. Bundan dolayı enfekte 

koyunlarda yanlıĢ negatif reaksiyonlarla sık olarak karĢılaĢılmaktadır (Lightowlers 

ve ark 1986). Kistin büyüklüğü, lokalizasyonu, yapısı, canlılığı ve immün sistem 

aktivitesine bağlı olarak antikor oluĢumu gözlenmeyebilir. Bu nedenle de yüksek 

sensitivitesi olan testler (IgG-ELISA) kullanıldığında dahi antikorlar teĢhis 

edilemeyebilir ve yanlıĢ negatif sonuçlar Ģekillenebilir (Pawlowski ve ark 2001). 

Ġnsanlarda görülen vakaların önemli bir kısmında (%30) dolaĢımdaki spesifik 

antikorlar bakımından seronegatiflik görülebilmekte ve bu duruma koyun 

enfeksiyonlarında da rastlanabilmektedir (Rogan ve Craig 1997). Ancak bu olayın 

arkasındaki mekanizmanın açık olmadığı bildirilmektedir. Craig (1986) dolaĢımdaki 
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parazit antijenlerinin spesifik antikorları nötralize ettiğini ve hem dolaĢımdaki 

antijenlerin hem de immün komplekslerin bazı seronegatif bireylerde tespit 

edilebileceğini öne sürmüĢtür. DüĢük antikor yanıtı olan koyunlarda antijen 

tespitindeki baĢarısızlığa testin sensitivitesinin düĢük olmasının veya dolaĢımdaki 

antijen seviyesinin düĢük düzeyde bulunmasının neden olabileceği bildirilmektedir 

(Judson ve ark 1985). Yapılan çalıĢmalarda koyunlarda hidatidozun tanısında 

kullanılan serolojik testlerde yanlıĢ negatif reaksiyonların sık olarak Ģekillendiği 

bildirilmektedir (Blundell-Hasell 1969, Hamel ve Ris 1982, Lightowlers ve ark 1984, 

Judson ve ark 1985). Ris ve ark (1987), ELISA ile yaptıkları çalıĢmada deneysel 

enfekte 14 koyun serumunun ikisinde negatif reaksiyon (yanlıĢ negatiflik), enfekte 

olmayan 40 koyun serumunun yedisinde negatif reaksiyon görüldüğünü 

bildirmiĢlerdir. ġimĢek ve Köroğlu (2004), yaptıkları çalıĢmada yeni geliĢmekte olan 

kistlerden 8’inin ELISA ile yanlıĢ negatif sonuç verdiğini bildirmiĢlerdir. Bu 

çalıĢmada da deneme grubundaki koyunlardan bir tanesinde karaciğerde farklı 

çaplarda iki adet kist oluĢmasına rağmen serolojik olarak antikor yanıt 

ĢekillenmemiĢtir. Bu durumun kistlerin yeni geliĢmekte olmasına veya dolaĢımdaki 

düĢük düzeydeki antikor seviyesine bağlı olabileceği düĢünülmektedir. 

Yapılan seroepidemiyolojik çalıĢmalar sonucunda Peru’nun dağlık bölgesinde 

yaĢayanların %20’sinin seropozitif olduğu ancak sadece %3’ünde hidatik kist 

bulunduğu, yine benzer bir çalıĢmada Çin’ de popülasyonun %26’sı seropozitif iken, 

sadece 43/100.000 kiĢide ameliyatla hidatik kistlerin uzaklaĢtırıldığı bildirilmektedir. 

Bu epidemiyolojik veriler E. granulosus enkefsiyonlarının çoğunun hastalık 

geliĢtirmediğini ve hidatik kistlerin geliĢiminin sınırlandırılmasında immün sistemin 

çok önemli bir rol oynadığını göstermektedir (Zhang ve ark 1994, Gavidia ve ark 

2008). Lightowlers ve ark (1984) sestod taĢımayan hayvanlarda bile koyun hidatik 

kist sıvısındaki komponentlerin nonspesifik olarak koyun immünglobulinlerine 

bağlanarak yanlıĢ pozitif reaksiyonlara neden olabileceğini bildirmektedirler. Yong 

ve ark (1984) düĢük dozda (on adet) E. granulosus yumurtasıyla enfekte ettikleri üç 

koyunda antikor cevabın Ģekillendiğini gözlemlemiĢler ancak nekropside hidatik kist 

saptamamıĢlardır. Ġnokülasyondan 10-14 gün sonraki serolojik dönüĢümle 

enfeksiyonun son dönemindeki hayvanların serolojik testlerde pozitif olarak ve 

nekropside negatif olarak sınıflandırılabileceğini doğrulamıĢlardır. Bu çalıĢmada 

deneme grubundaki koyunlardan bir tanesi nekropsi sonucunda karaciğer ve 

akciğerde kistik oluĢum gözlenmemesine rağmen serolojide pozif bulunmuĢtur.  
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Lightowlers (1990) kist sayısı ile antikor titreleri arasında istatistiksel olarak 

bir iliĢki bulunmadığını bildirirken, Blundell-Hasell (1969) yaptıkları deneysel 

çalıĢmada kist sayısıyla birlikte titrelerde de bir artıĢ olduğunu fakat kist sayısıyla 

titreler arasında kesin bir korelasyon olmadığını bildirmiĢlerdir. Aynı Ģekilde Yong 

ve ark (1984) 12 ay sonunda hayvanlarda bulunan total kist sayısıyla oluĢan antikor 

cevabın istatistiksel olarak iliĢkili olmadığını belirtmiĢlerdir. ġenlik (2000) kist sayısı 

ile antikor titreleri arasında tam olmamakla birlikte kuvvetli bir korelasyon saptamıĢ 

ve kist sayısının artıĢına bağlı olarak IFAT ve IHAT titrelerinin artıĢ gösterdiğini 

tespit etmiĢtir. Liu ve ark (1992) farelerde oluĢturdukları sekonder hidatidozda kist 

sayısı daha fazla olan farenin daha yüksek antikor üretme eğiliminde olabileceğini 

ancak kistin geliĢme derecesinin de önemli olduğunu, toplam 20 adet kist bulunan bir 

farede düĢük antikor cevap oluĢtuğunu, kistlerin çapının 1 cm’den az olduğunu 

saptamıĢlardır. Bu çalıĢmada kist sayısı ile antikor cevap arasında korelasyon tespit 

edilmemiĢtir (0,358, p<0,310). 

Hidatidoz tanısında kullanılan antijenin cinsinin, hazırlanma Ģeklinin, 

testlerdeki değiĢik pozitiflik kriterlerinin, kistin canlılığı ve lokalizasyonunun, 

parazitin suĢunun serolojik testlerin özgüllüğünü ve duyarlılığını değiĢtirdiği 

bilinmektedir (Sbihi ve ark 1996). Siracusano ve ark (1991), özgüllükde görülen 

farklılıkların antijen hazırlama Ģekli ve populasyonlardaki çevresel faktörlere bağlı 

olabileceğini bildirmiĢlerdir. Hidatidoz tanısında en çok kullanılan antijen kaynağı 

kist sıvısıdır. Yapılan bir çalıĢmada protoskoleksler, kist membranları ve kist sıvısı 

serolojik testler için antijenik özellikleri bakımından denenmiĢ ve kist sıvısının en 

uygun antijenik özelliğe sahip olduğu belirlenmiĢtir (Kagan ve Norman 1961). Kist 

sıvısının konak antijenlerini içermesi ve antijenlerin bir kısmının bazı helmintlerde 

de bulunmasından dolayı ham kist sıvısının kullanıldığı serolojik testlerde 

spesifikliğin düĢtüğü ve bunu önlemek için de antijenin saflaĢtırıldıktan sonra 

kullanılması gerektiği bildirilmektedir (Shepherd ve McManus 1987). ġimĢek ve ark 

(2006), koyun ham kist sıvısı antijeni ile kısmi purifiye kist sıvısı antijenini 

kullanarak yaptıkları çalıĢmada her iki antijenin koyun hidatidozunun tanısındaki 

etkinliğini araĢtırmıĢlar ve koyunlarda hidatidozun seroprevalansının belirlenmesinde 

ham kist sıvısı antijeni yerine, hazırlaması oldukça basit olan ve AgB’den zengin 

kısmi purifiye kist sıvısı antijeninin kullanılmasını önermiĢlerdir. Bu çalıĢmada 
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ELISA testi için, fertil hidatik kist ile enfekte bir koyunun karaciğerinden elde edilen 

kist sıvısından hazırlanan kısmi purifiye kist sıvısı antijeni kullanılmıĢtır.  

 Lightowlers ve ark (1984), 2000 E. granulosus yumurtasını ağız yoluyla 

vererek enfekte ettikleri iki aylık kuzularda, hidatik kist sıvısından hazırladıkları 

antijenleri kullandıkları ELISA ile ilk altı ay boyunca yavaĢ reaksiyon meydana 

geldiğini ve nihayet enfeksiyondan dört yıl sonra yüksek seviyeye ulaĢtığını 

bildirmiĢlerdir. Lightowlers ve ark (1986), yaptıkları deneysel çalıĢmada koyunların 

doğal enfeksiyona karĢı spesifik immün cevaplar oluĢturduğunu, fakat bu cevapların 

sürekli bir antikor oluĢumunu sağlamadığını, parazitin varlığını devam ettirmesine 

rağmen antikor seviyelerinin azaldığını göstermiĢlerdir. Ghorbanpoor ve ark (2006) 

2000 E. granulosus yumurtasıyla oral olarak enfeksiyon oluĢturdukları 13 koyunda 

uyguladıkları IHA testinde enfeksiyondan sekiz hafta sonra antikor yanıtın ortaya 

çıktığını, testin duyarlılığının 11-12. haftada maksimum seviyeye (%92) ulaĢtığını ve 

daha sonra azalmaya baĢladığını bildirmiĢlerdir. Ris ve ark (1987) en az 100 E. 

granulosus yumurtasıyla enfeksiyon oluĢturdukları koyunlarda ELISA ile 

enfeksiyondan 27 hafta sonra antikor yanıtın yüksek seviyeye ulaĢtığını 

bildirmiĢlerdir. Yong ve ark (1984) ise en erken antikor cevabı enfeksiyondan 

sonraki iki hafta içinde tespit etmiĢler ve 12 ay sonunda farklı antijenlerle tespit 

edilen antikor cevabın farklı zamanlarda pik yaptığını bildirmiĢlerdir. Larrieu ve ark 

(2009) koyunları üç farklı dozda E. granulosus yumurtası ile enfekte etmiĢ ve üç 

faklı çeĢit antijenin kullanıldığı ELISA yöntemi ile 500 gün boyunca immün cevabı 

değerlendirmiĢler, en erken immün cevabı 10. günde tespit etmiĢlerdir. Bu çalıĢmada 

da en erken antikor cevap inokülasyondan sonraki ikinci hafta içinde tespit 

edilmiĢtir. ELISA ile tespit edilen antikor yanıt Yong ve ark (1984) ile Larrieu ve ark 

(2009)’nın bildirdiğine yakın bulunmuĢtur. 

Echinococcus enfeksiyonunun metasestod evresinde insanların yanısıra 

deneysel fare modelinde immün yanıt ile ilgili yapılan çalıĢmalar Ģunları 

göstermektedir: 

1. Th1 tip sitokin salınımının neden olduğu hücresel immünite, geliĢimin 

baĢlangıç evrelerindeki metasestodları baĢarılı bir Ģekilde öldürebilmektedir. 

2. Onkosfer veya metasestodun antijenik proteinleri ve karbonhidratları 

(ve belki de non-antijenik ve mitojenik komponentleri) antijen sunumu ve hücre 

aktivasyonu ile konak lenfositleri ve diğer immün hücrelerin sitokinlerini (IL-10) ve 
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hücresel immün yanıtın efektör fazını inhibe edebilme özelliğine sahip olan diğer 

medyatörleri üretebilmeleri için müdahale edebilmektedirler. 

3. Konağın immünogenetik özellikleri parazit kaynaklı immün cevaptaki 

sapma için gereklidir (Vuitton 2003). 

E. granulosus protoskolekslerinin intraperitonal inokülasyonu ile farelerde 

oluĢturulan sekonder hidatidoz konak-parazit arasındaki immünolojik çalıĢmalar için 

faydalı bir model oluĢturmaktadır. Yapılan bir çalıĢmada farelere 2000 adet 

protoskoleks intraperitonal yolla verilerek 68 hafta boyunca immün cevap takip 

edilmiĢtir. Farelerdeki antikor yanıt, titrelerin yanı sıra oluĢtukları zaman bakımından 

da iki farklı pik göstermiĢ ve enfeksiyon süresince iniĢli çıkıĢlı bir antikor yanıt 

oluĢtuğu gözlenmiĢtir (Ferragut ve Nieto 1996). Yine benzer bir çalıĢmada farelerde 

üç hafta sonra önemli bir antikor cevabın oluĢtuğu gözlenmiĢ, 38. haftaya kadar 

antikor seviyesinde sabit bir artıĢ olduğu ve 58. haftaya kadar yüksek seviyelerde 

kaldığı ve enfeksiyonun sonuna doğru azalmaya baĢladığı bildirilmiĢtir (Severi ve 

ark 1997). Liu ve ark (1992) protoskoleks antijen (Px), Antijen 5 (Ag5) ve Antijen B 

(AgB)’yi kullanarak üç farklı antijen ile ELISA yöntemini kullandıkları farelerde 

oluĢturdukları sekonder hidatidozu 64 haftaya kadar takip etmiĢlerdir. Enfeksiyondan 

sonraki üç gün içinde Anti-Px IgG antikorları tespit edilmiĢ, yaklaĢık dört hafta 

titrelerdeki kısa düĢüĢün ardından antikorlarda sabit bir artıĢ gözlenmiĢ ve 8-16 hafta 

arasında pik seviyeye ulaĢmıĢ ve daha sonra yüksek seviyelerde devam ettiği 

saptanmıĢtır. Bu çalıĢmada da 12 ay boyunca koyunlarda iniĢli çıkıĢlı bir antikor 

yanıt oluĢtuğu gözlenmiĢtir (Grafik 3.2). Parazitin çeĢitli geliĢme fazları süresince 

meydana gelen salgı, boĢaltım ve somatik antijenlerin miktar ve niteliklerindeki 

değiĢikliklerin farklı antikor cevaba neden olabileceği düĢünülmektedir. 

 

Karaciğer kistlerinin genel görünümü özellikle insan enfeksiyonlarında 

önemli değiĢiklikler gösterebildiğinden, 121 kistik ekinokokkozis vakası ultrason 

görüntüleri temel alınarak kistin yapısına ve morfolojik özelliklerine göre 5 farklı 

tipte sınıflandırılmıĢtır (Gharbi ve ark 1981). Tip I, sınırları belirgin ve içi kist sıvısı 

ile dolu univesiküler kistleri, Tip II kız kistleri olmayan ancak gözle görülebilir 

laminar tabakayla çevrili tipik uniloculer kistleri, Tip III kız kistleri olan ve laminar 

tabakayla çevrili kistleri, Tip IV solid (yoğun) kistik oluĢumları, TipV ise 

kalsifikasyon gösteren kistleri oluĢturmaktadır. Bu morfolojik sınıflandırmaya göre 

Tip I ve II gözle görülebilen uniloküler kistleri, Tip III ve IV dejenere olmuĢ primer 
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kistleri ve onunla ilgili kız kistleri, Tip V ise ölü kistleri oluĢturmaktadır. Yapılan bir 

çalıĢmada bu morfolojik tiplendirmelere göre Tip I’den Tip IV’e kadar 

seropozitifliğin artığı, Tip V’de ise aniden düĢtüğü görülmüĢtür (Craig ve ark 1996). 

Beyin, kemik ve göz de yerleĢen kistler ile kalsifiye kistlerin çok düĢük düzeyde 

antikor yanıta neden olduğu hatta hiç antikor oluĢturmayabildiği bildirilmektedir 

(Amman ve Eckert 1996). Bu çalıĢmada da kalsifikasyon Ģekillenen kistlerde antikor 

yanıt oluĢmadığı gözlenmiĢtir. 

Nekropsinin en iyi teĢhis yöntemi olduğu ve aynı zamanda serolojik testlerin 

duyarlılık ve özgüllüğünün belirlenebilmesinde referans test olarak kullanılabileceği 

bildirilmektedir (Eckert ve ark 2001). Yapılan bir çalıĢmada mezbahada %37,2 

oranında hidatidoz tanısı konulan koyunlarda histopatolojik çalıĢmalarla hidatidoz 

olmadığı, diğer taraftan sağlıklı görünenlerin %1,1’de hidatidoz olduğu tespit 

edilmiĢtir (Larrieu ve ark 2001). Larrieu ve ark (2001)’nın yaptığı bu çalıĢmada 

mezbahada konulan teĢhis ile histopatolojik doğrulama arasında istatiksel açıdan 

önemli bir fark tespit edilmemiĢtir. Bu çalıĢmada nekropsi sonucu elde edilen 

bulgular ile serolojik bulgular arasında istatistiksel olarak herhangi bir fark 

bulunmamıĢtır (p>0,178). 

Koyunlarda hidatidozun yaygınlığına yönelik yapılan çalıĢmalarda uygulanan 

IFAT ile Casado-Escribano ve ark (1984) 41 adet koyun serumu ile testin 

sensitivitesini %71,4, spesifitesini %95; yanlıĢ negatiflik oranını %25 ve yanlıĢ 

pozitiflik oranını da %5 olarak tespit etmiĢlerdir. Sekar ve ark (1989) ise testin 

sensitivitesini %89,5, spesifitesini %73,3 olarak bildirmiĢlerdir. Doğanay ve ark 

(2003) protoskoleks kesit antijenini kullandıkları IFA testi ile koyunlarda duyarlılık 

ve özgüllüğü %90 olarak tespit etmiĢlerdir. ġenlik (2000), hidatidozun teĢhisi 

amacıyla 300 koyun serumuna uyguladıkları IFA testinin duyarlılığını %78,95, 

özgüllüğünü %92,57 olarak bildirmiĢtir. Bu çalıĢmada deneme ve kontrol grubu 

hayvanlarının, protoskoleks antijeni kullanılarak yapılan IFA testlerinde, nonspesifik 

reaksiyonlardan dolayı IFA sonuçları hakkında net veriler elde edilememiĢtir. Bu 

nedenle IFA testinin koyun hidatidozunda kullanıĢlı hale getirilebilmesi için ilave 

çalıĢmaların yapılması gerekmektedir. 

E. granulosus’un farklı suĢlarının farklı titrelerde antikor cevap 

oluĢturabileceği, bu nedenle farklı bölgelerdeki koyunların serolojik yanıtının farklı 

olabileceği bildirilmektedir (Lightowlers ve ark 1984). Yapılan çalıĢmalar 

sonucunda; Türkiye’de ve dünyada yaygın olan suĢun E. granulosus sensu stricto 
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(G1-G3 kompleks) olduğu, bu suĢun koyunlar dıĢında keçi, sığır, manda, yak, deve, 

domuz ve tek tırnaklılar gibi birçok hayvan grubunda enfeksiyona neden olduğu 

ortaya çıkmıĢ ve bu suĢun insan enfeksiyonlarının baĢlıca sebebi olduğu belirtilmiĢtir 

(Thompson ve Lymbery 1988, Thompson ve McManus 2002, Ütük ve ark 2006,  

Ütuk ve ark 2008). Bu çalıĢmada da yapılan PZR analizi sonucu enfeksiyon 

kaynağının E. granulosus sensu stricto (G1-G3 kompleks) suĢu olduğu tespit 

edilmiĢtir. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER  

 

Bu çalıĢmada kontrol ve deneme grubundaki koyunların serumları anti-E. 

granulosus antikorlarının varlığı yönünden ELISA ve IFA testi ile incelenmiĢtir. 

Koyunlarda hidatidoz enfeksiyonlarının erken teĢhisinde ELISA testi nekropsi 

bulguları ile kıyaslandığında %57 duyarlılık ve %67 özgüllük gösterirken, IFA 

testinden güvenilir bir sonuç elde edilememiĢtir.  ELISA testinde kısmi purifiye kist 

sıvısı antijeni kullanılarak koyunlar 12 ay boyunca spesifik antikorlar yönünden teste 

tabi tutulmuĢ ve antikor yanıtın farklı zamanlarda pik yaptığı gözlenmiĢtir.  En erken 

antikor cevap inokülasyondan iki hafta sonra tespit edilmiĢtir. Kalsifikasyon 

Ģekillenen kistlerde ise antikor yanıt belirlenememiĢtir. Protoskoleks antijeninin 

kullanıldığı IFA testi ile spesifik bir reaksiyon tespit edilememiĢtir. Nekropsi 

sonuçları altın standart olarak ele alınmıĢ, ELISA testinin duyarlılık ve özgüllüğünü 

belirlemede referans test olarak kullanılmıĢtır. 

Bu çalıĢmadan elde edilen veriler deneysel enfekte koyunlarda kistik 

hidatidozun erken teĢhisi amacıyla uygulama kolaylığı ve ekonomik olması sebebiyle 

ELISA testinin kullanılabileceğini göstermektedir. Ancak testin duyarlılık ve 

spesifitesinin artırılması için yeni immünodominant antijenlerin araĢtırılmasına 

ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca enfeksiyonun erken dönemlerinde hastalığa spesifik 

olarak enfeksiyonu tespit edebilecek alternatif teĢhis yöntemlerinin geliĢtirilmesi 

önem arz etmektedir. 

Bu araĢtırmada 12 aylık deneme süresi sonunda Ģekillenen kistlerin küçük 

çapta olması nedeniyle, bu alanda daha verimli sonuçların elde edilebilmesi için 

deneme süresi uzatılarak yeni çalıĢma protokollerinin uygulanması faydalı olacaktır. 

Deneysel enfekte edilen koyunların bağıĢıklık sistemleri baskılanarak daha fazla 

sayıda kist ve antikor yanıt oluĢması sağlanabilir. 

IFA testi günümüze kadar prevalans çalıĢmalarında yaygın olarak kullanılmıĢ 

ve duyarlılık ve özgüllüğünün oldukça yüksek olduğu belirtilmiĢ olmasına rağmen, 

deneysel enfeksiyonların takibinde bu testin elveriĢli olup olmadığı yönünde 

herhangi bir bilgiye rastlanmamıĢtır. Bu çalıĢmada IFA testi ile verimli bir sonucun 

elde edilememesi, kullanılan antijenden kaynaklamıĢ olabileceği gibi yeterli düzeyde 

antikor yanıt oluĢmamasına da bağlı olabilir. Bu nedenle IFA testinde testin 
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duyarlılığını ve özgüllüğünü artırmak amacıyla antijenik özelliği güçlü olan parazite 

ait yapıların incelenmesi ve diğer antijenik yapıların denenmesi gerekmektedir. 
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          6.ÖZET 
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     SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 
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       Nermin IŞIK 

 

                                           Parazitoloji (VET) Anabilim Dalı 

 

     DOKTORA TEZİ / KONYA-2012 

 

  Kistik hidatidoz, Echinococcus granulosus’un metasestod formunun neden olduğu ve 

önemli ekonomik kayıplar ile sağlık sorunlarına neden olan zoonotik bir enfeksiyondur. Kistik 

hidatidozda klinik bulgulara dayanarak tanı koymak çok zordur. Bu nedenle tanıda spesifik antikor 

yanıtının belirlenmesini amaçlayan serolojik yöntemler kullanılmaktadır.  
 
Bu araĢtırma deneysel enfekte koyunlarda kistik hidatidozun serolojik teĢhisinde ELISA ve 

IFA testlerinin duyarlılıklarını belirlemek ve hastalığın erken teĢhisinin mümkün olup olmadığını 

ortaya koymak amacıyla yapılmıĢtır. AraĢtırmada 10 deneme 10 kontrol olmak üzere 20 kuzu (4-5 

aylık) kullanıldı. Kistli karaciğerden elde edilen 15.000 canlı protoskoleks ağız yoluyla köpeğe verildi 

ve iki ay sonunda geliĢen E. granulosus’lar bağırsak lümeninden toplandı. Elde edilen yumurtalardan 

deneme grubundaki her bir koyuna yaklaĢık 2000 adet oral yolla verildi. Koyunlar 12 ay boyunca 

takip edildi. Bu süreçte koyunlar parazite spesifik antikorlar yönünden her iki test ile muayene edildi. 

Kısmi purifiye kist sıvısı antijeninin kullanıldığı ELISA testi nekropsi bulguları ile kıyaslandığında 

%57 duyarlılık ve %67 özgüllük gösterdi. 12 ay boyunca koyunlarda geliĢen antikor yanıtın farklı 

zamanlarda pik yaptığı gözlendi. En erken antikor cevap inokülasyondan iki hafta sonra tespit edildi. 

Kalsifikasyon Ģekillenen kistlerde antikor yanıt oluĢmadığı gözlendi. Bu çalıĢmada protoskoleks 

antijeninin kullanıldığı IFA testi ile spesifik bir reaksiyon elde edilemedi. 

 

Sonuç olarak deneysel enfekte koyunlarda hidatidoz enfeksiyonlarının erken teĢhisinde IFA 

testine göre ELISA’dan daha güvenilir sonuçlar elde edildi. Serolojik testlerin duyarlılık ve 

özgüllüğünün belirlenebilmesinde nekropsi sonuçlarının referans test olarak kullanılabileceği 

kanaatine varıldı. 12 aylık deneme süresi sonunda Ģekillenen kistlerin küçük çapta olması nedeniyle 

deneme süresinin uzatılabileceği ve IFA testinde testin duyarlılığı ve özgüllüğünü artırmak amacıyla 

antijenik özelliği güçlü olan parazite ait yapıların incelenmesi gerektiği düĢünülmektedir. 

 

Anahtar sözcükler: ELISA; IFA testi; kistik hidatidoz; koyun 
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7. SUMMARY 

 

Diagnosis of cystic hydatidosis in experimentally infected  

      sheep by ELISA and IFAT 

 

Cystic hydatidosis, a zoonotic infection, is caused by metacestod formation of the 

Echinococcus granulosus, and it causes major economical loses and health disorders. Clinical 

diagnosis of cystic hydatidosis is very difficult since clinical signs is not quite. Therefore serologic 

methods which determine responses to specific antibodies are in use for diagnosis. 

This study was carried out to determine the sensitivities of ELISA and an IFA test in order to 

serologic diagnosis of cystic hydatidosis in experimentally infected sheep. The serology was used to 

determine if an early diagnosis is possible. A total of 20 sheep (4-5 months) were subjected in this 

study as 10 for control and another 10 for experimental group. A total of 15.000 live protoscolex 

collected from liver with hydatic cyst were administered into a dog via oral route, and at the end of 

two months, maturated E. granulosus was collected from intestinal lumen. Approximately 2000 eggs 

were administered into each sheep in the experiment group. Sheep had been observed for 12 months. 

During this period, all the sheep were checked by using both tests for parasite specific antibodies. 

ELISA test used with partially purified cyst fluid antigen had shown 57% sensitivity and 67% 

specifity when compared to necropsy. Antibody responses in sheep during 12 months were shown 

different peaks in different times. The foremost antibody response was determined in two weeks after 

inoculation. No antibody response was determined in calcified cysts. In this study, no specific 

responses in IFA test in which protoscolex antigen was used.  

In conclusion, more reliable results were observed in ELISA test in sheep with experimental 

infection for the diagnosis of cystic hydatidosis compared to IFA test. Necropsy findings can be used 

as reference for determination of sensitivity and specifity of serology. The study period could be 

extended due to the small cysts that have been observed at the end of 12 months and in order to 

increasing of sensitivity and specifity of IFA it should be examined the high antigenic structures 

belongs to the parasite. 

 

Keywords: ELISA, IFA test, cystic hydatidosis, sheep      
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