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AÇIKLAMALAR 
ALAN  Laboratuvar Hizmetleri 

DAL/MESLEK Tarım Laboratuvarı / Tarım Laboratuvar Teknisyenliği  

MODÜLÜN ADI  Kan Parazitleri ve Uyuz 

MODÜLÜN TANIMI  

Kanda natif metot ve giemsa boyama metodu ile parazit 

aramak, deri kazıntısında uyuz etkenini aramak için gerekli 

bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğretim materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖNKOŞUL _ 

YETERLİK Kanda ve deri kazıntısında parazit aramak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Uygun laboratuvar ortamı sağlandığında; tekniğine uygun 

olarak kanda parazit arama ve deri kazıntısında uyuz etkeni 

araması yapabileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Kanda natif metot ile parazit araması yapabileceksiniz. 

2. Kanda Giemsa boyama metodu ile parazit araması 

yapabileceksiniz. 

3. Deri kazıntısında uyuz etkeni araması 

yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Laboratuvar ortamı; mikroskop, santrifüj, 

santrifüj tüpü, beher, bünzen beki, mezür, pipet, lam, lamel, 

Giemsa boyası, cam küvetler, boyama köprüleri, pipet, 

piset, deri kazıntısı örneği, kan örneği, fizyolojik tuzlu su, 

distile su, metanol, potasyum hidroksit vb. gibi. 

 
Ortam: Parazitoloji/Mikrobiyoloji Laboratuvarı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen modülün sonunda, ölçme aracı; test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlış, vb. kullanarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

 

Parazitlerin oluşturduğu hastalıklar, hayvanlarda tahribata, zayıflamaya ve verim 

kaybına uğramalarına, hatta ölümlere sebebiyet vermektedir. Bu da; yabani hayvanlar için 

ekolojik dengenin bozulması, evciller için hayvan yetiştiriciliği ve milli servet kaybına neden 

olması bakımından büyük öneme sahip olmaktadır.  

 

Bu modülde kazandığınız yeterlikle; kanda natif metot, Giemsa boyama metodu ve 

deri kazıntısında uyuz etkeni araması metotlarını öğrenerek parazit araması yapabileceksiniz; 

bu sayede uygulanacak tanı ve tedaviyle özellikle hayvan yetiştiriciliğinde büyük katkı 

sağlayacaksınız. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 
 

 

Bu faaliyette kazandığınız bilgilerle kanda natif metot ile parazit arayabileceksiniz. 

 
 

 

 

 Veteriner parazitoloji laboratuvarına giderek kan parazitleri ve kanda parazit 

arama yöntemleri hakkında bilgi edininiz. 

 Laboratuvarda parazit arama yöntemlerini gözlemleyiniz ve edindiğiniz bilgileri 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. KANDA NATİF METOT İLE PARAZİT 

ARAMA 
 

1.1. Kan Parazitlerinin Sınıflandırılması 
 

Kanda ve dokularda yerleşen parazitlerin tanısında kan örneğinin doğru toplanması ve 

analiz edilmesi önemlidir. Kan parazitlerinin incelenmesinde genellikle kan örnekleri 

kullanılır. Bazı durumlarda ise beyin omurilik sıvısı, peritonal sıvı, doku ve organlardan 

alınan sıvı ve biyopsi ile alınan örnekler tanıda kullanılır. 

 

Mikroorganizmalardan bazıları, insanlarda kan dokusunu yol olarak kullanıp uygun 

dokuyu seçerek orada yerleşirken bazıları da doğrudan kan dokusuna ve kan hücrelerine 

yerleşerek hastalık meydana getirir. Kanda yerleşen parazitler ve yaptığı hastalıklar 

şunlardır: 

 

Plasmodium türleri   →  Malaria-malariasis (sıtma)   

Trypanosoma türleri →  Trypanosomiasis    

Babesia türleri          →  Babesiosis (hayvan sıtması)  

Theileria türleri        →  Theileriosis 

Toxoplasma gondii  →  Toxoplasmosis  

Leishmania türleri    →  Leishmaniasis 

Wuchereria türleri    →  Elephantiasis (fil hastalığı, insanlarda görülür)  

Schistosoma  türleri  →  Schistosomiosis (insanlarda görülür) 

 

 Malariasis 
 

Plasmodiumlar, protozoaların sporozoa grubundan olup insan kanında eritrositler 

içinde yaşayan tek hücreli ve hücre içi parazitidir.  İnsanlarda meydana getirdiği paraziter 

hastalığa malaria (sıtma) adı verilir. 

 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
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Sıtma, çok eski yıllardan beri görülen bir hastalıktır; epidemilere (salgınlara), kitlesel 

ölümlere ve hatta medeniyetlerin yok olmasına neden olmuştur. Sıtma eradike edilmeye 

(kökünden kazımaya) çalışılmışsa da günümüzde yeniden görülmeye başlanmıştır. 

 

Plasmodiumların insanda hastalık yapan dört türü vardır: 

 

 Plasmodium falciparium: İnsanlarda tropik sıtma hastalığına neden olur 

ve en ağır seyirli sıtma tipidir. Türkiye’de görülmez. 

 Plasmodium malaria: İnsanlarda kuartana (quartana) adı verilen sıtmaya 

neden olur. Türkiye’de görülmez. 

 Plasmodium ovale: Sadece Batı Afrika yerlilerinde görülür. Yaptığı 

hastalığa belli bir isim verilmemiştir. 

 Plasmodium vivax: İnsanlarda tersiyana (tertiana) adı verilen sıtmaya 

neden olur. Türkiye’de genel olarak plasmodium vivaxın yaptığı sıtma 

hastalığı görülür. Kan emerek beslenen sivrisineğin dişi anofel türü, 

plasmodiumları biyolojik olarak bulaştırır. Erkek sivrisinek bitki özüyle 

beslenir. Plasmodiumların plasenta yoluyla bulaşması mümkündür. 

Plasmodiumlar hamile anneden fetüse geçer; fetüs ölümlerine, düşüklere, 

erken doğum ve yeni doğan sıtmasına neden olur. Plasmodiumları 

taşıyanlardan yapılan kan transfüzyonuyla ve kullanılan kirli enjektörle 

de etken bulaşır. Etkenin vücuda girmesinden, ilk hastalık belirtilerinin 

görüldüğü zamana kadar geçen süre yani kuluçka süresi plasmodium 

türlerine göre farklıdır. Plasmodium vivaxta bu süre 12-14 gündür. 

 

Plazmodium vivaxın morfolojisi: Plasmodium vivax, vücutta karaciğer hücreleri ve 

eritrositler içinde yaşar. Plasmodium vivax ile enfekte eritrositlerin içinde görülen asidofilik 

ve kırmızı boyanan yapılara Schüffner tanecikleri adı verilir. Bu yapılar plasmodium vivaxı 

diğer plasmodiumlardan ayıran en karakteristik özelliktir.  

 

Plasmodium vivaxın; 

 

Genç trofozoit → Olgun trofozoit → Genç şizont → Olgun şizont → Merozoit → 

Mikro ve makrogametosit formları vardır. 
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Resim 1.1: Plasmodium vivaxın ince ve kalın yaymadaki şizogoni formları 

Plazmodium vivaxın konakları: Plasmodiumların kesin konağı sivrisineklerin dişi 

anofel türü, arakonakçıları ise insan ve omurgalı hayvanlardır. 

 

Plazmodium vivaxın evrimi: Plasmodiumlar, insan ya da omurgalı hayvanlarda ve 

sivrisinekte yaşam döngüsünü tamamlar. 

 

Şizogoni: Plasmodiumların insanda geçen eşeysiz (aseksüel) evrimine şizogoni adı 

verilir. Sizogoni dönemi, preeritrositer ve eritrositer evre olmak üzere iki şekilde gelişir. 

 

Preeritrositer (ekzoeritrositer) evre: Enfekte dişi anofel,  kan emme esnasında 

tükürük salgısıyla birlikte plasmodiumların sporozoit formunu insan vücuduna bırakır. 

Sporozoitler vücudu yarım saat dolaştıktan sonra karaciğer parankima hücrelerine girer ve bu 

hücreler içinde bölünerek eşeysiz olarak çoğalmaya başlar. Parankima hücresinin içinde 

şizonttan sonra oluşan son parazit şekline merozoit denir. Parankima hücresinin 

parçalanması sonunda merozoitler safra boşluğuna dökülür. Bu evreye preeritrositer evre 

denir. 



 

 5 

Eritrositer evre: Dökülen merozoitlerin bir kısmı konağın savunma mekanizmasıyla 

yok edilirken bir kısmı da eritrositler içine girer ve orada çoğalır. Plasmodium, erirosit içinde 

bulunan hemoglobini parçalayarak beslenir ve büyür. Hemoglobinin sindirilmesi sonucu 

hematin (pigment) adı verilen bir madde açığa çıkar.  

 

Resim 1.2: Plasmodiumun erirosit içindeki hemoglobini parçalaması 

Plasmodiumların erirosit içindeki ilk formu genç trofozoittir.  Trofozoit eritrosit 

içinde bölünerek büyür, olgunlaşır ve çekirdekler bölünerek genç şizont formuna geçer. 

Şizont aynı şekilde olgunlaşır, çekirdekler bölünerek çoğalır, eritrositin parçalanmasıyla 

merozoitler açığa çıkar ve kana dökülür. Her bir merozoit tekrar bir eritrositi enfekte ederek 

yine trofozoit, şizont ve merozoit formları şeklinde devam eder. Her seferinde merozoitler 

yeni bir şizogonik evreyi başlatmış olur. Bu evreye de eritrositer evre denir. Parazitin 

eritrositlerdeki eşeysiz üreme süresi, plasmodiumların türüne göre değişir ve genelde 48 ile 

72 saat arasındadır. Plasmodium vivaxta bu süre 48 saattir. Merozoitlerin kana her dökülüş 

sırasında ateş ve titremeyle seyreden belirtiler görülür, buna sıtma nöbeti denir. Dolayısıyla 

sıtma nöbeti de 48 saatte bir oluşur. 

 

Sporogoni: Plasmodiumların sivrisinekte geçen eşeyli (seksüel) evrime sporogoni adı 

verilir. İnsan eritrositleri içinde çoğalmalarını sürdüren plasmodiumlardan, birkaç nöbetten 

sonra trofozoit ve şizont formları yanı sıra gametositler de gelişir. Dişi anofel sıtmalı bir 

kişiden kan emerken bu formları içeren enfekte eritrositleri de alır. Dişi anofelin midesinde 

bütün formlar sindirilir, sadece mikro ve makrogametositler kalır. Mikro ve 

makrogametositler, mikrogamet ve makrogametlere dönüşür. Mikrogamet ile makrogamet 

birleşerek kalın zarlı ve toparlak olan zigot’u oluşturur. Zigot olgunlaşarak ookinete 

dönüşür. Ookinet hareketlidir, kendi hareketiyle mide epitel hücrelerinin arasından geçerek 

midenin dış yüzeyinde ookist şeklini alır. Ookist içindeki çekirdek bölünerek çoğalır. Uçları 

sivri, mekik şeklindeki bu yeni forma sporozoit adı verilir. Ookistin açılması sonucu vücuda 

dağılan sporozoitler, daha çok anofelin tükürük bezlerine giderek orada yerleşir. Tükürük 

bezinde sporozoit bulunan dişi anofel, insan için enfektif hâle gelmiş olur. 

 

Mikro ve makrogametosit → Mikro ve makrogamet → Zigot → Ookinet → Ookist → 

Sporozoit 
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Resim 1.3: Plasmodiumların dişi anofel ve insandaki evrimi 

Plazmodium vivaxın klinik belirtileri: Etkenin türüne göre klinik belirtiler 

değişmekle birlikte hepsinde ortak olan belirtiler; üşüme, titreme, yüksek ateş, bol 

terlemedir. Hücre yıkımında artış, dalakta ve karaciğerde büyümeye neden olur. Eritrositlerin 

parçalanmasıyla açığa çıkan hematin ve hemozoin pigmenti vücutta demiri azalttığı için 

anemi görülür. 
 

Plazmodium vivaxın laboratuvar teşhisi: Sıtmada tanı için periferik kandan ince ve 

kalın damla preparatı hazırlanır ve boyanır. Boyalı preparatın mikroskobik incelemesinde, 

plasmodiumun değişik formlarının görülmesiyle tanı konur. 
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Resim 1.4: Plasmodium vivaxın değişik formları 

 Babesialar 

 

Plasmodiumlar gibi protozoaların sporozoa grubundandır. Babesiaların birçok türü 

vardır ve bunlar sığır, kemirici, koyun, keçi, domuz, köpek, kuş vb. hayvanlarda görülür. 

Babesia microtii, Babesia bovis ve Babesia divergens gibi türleri vardır. Yaptığı hastalığa 

babesiosis (babesioz, piroplazmoz) adı verilir. Babesialar, hayvan sıtmasına neden olur, 

insanlarda da görülür. Sığır ve kemiricilerden insanlara sert kenelerle bulaşır. 

 

Babesialar, plasmodiumlardan sonra kan transfüzyonuyla insanlara en sık bulaşan 

parazittir. 

 İnsanlarda babesiosis 

 

Trypanosomos'dan sonra en çok görülen memelilerin önemli kan parazitidir. 

İnsanlarda Babesia bovis, Babesia divergens türleri hastalığa neden olur. 

 

o Morfolojisi: Omurgalı konak vücudunda eritrositler içine yerleşen 

babesia  türleri; 1,5-5 mikron büyüklüğünde, gözyaşı damlası 

şeklinde, küçük yuvarlak, bazen ince bir hilal şeklindedir. 

Babesialar da eritrositler içinde bulunduğundan plasmodiumlarla 

karıştırılmamalıdır. 
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Resim 1.5: Babesiaların eritrosit içindeki görünümü 

o Evrimi: Babesialar, kenelerin tükürüklerindeki sporozoitlerle 

insanlara bulaşır. 

 

Resim 1.6: Babesiaların evrimi 
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o Konakları: Kesin konağı keneler, arakonakçıları ise insan ve 

hayvanlardır. 

 

Resim 1.7: Kene 

o Klinik belirtileri: Plasmodiumların yaptığı sıtmaya benzer. 

Burada farklı olarak ekzoeritrositer dönem yoktur. Enfekte kenenin 

insan vücuduna kan emerken verdiği parazitler, direkt olarak 

eritrositleri istila eder, karaciğere gitmez. Hastalık aniden 

başlayabilir veya hâlsizlik, iştahsızlık gibi belirtilerden sonra ateş, 

titreme, kusma, hemoglobinüri, sarılık ve anemiyle gelişir. 

Herhangi bir nedenle dalağı alınan kişilerde ağır seyrettiği 

bildirilmiştir. 

 

o Laboratuvar teşhisi: Plasmodiumlar gibi kan yaymalarının 

mikroskobik incelemesiyle tanı konur. Preparat, giemsayla 

boyandığında sıtma parazitlerinden sıtma pigmentinin (hemozoin) 

olmaması ile ayrılır. Hayvanlarda görülen babesiosis’in laboratuvar 

teşhisi aynı şekilde konur. 

 

 Sığırlarda babesiosis 

 

Sığırlarda babesiosis etkenleri; babesia bigemina, babesia bovis, babesia divergens, 

babesia major, babesia ovata ve babesia occultans’tır. Babesia bovis ve babesia divergens 

küçük piroplazmlar olarak da bilinir. 

 

Dünyanın özellikle ılıman iklim kuşağında ve Türkiye’de yaygın olarak görülür. 

Hastalığın nakli keneler aracılığıyla olur ve bundan dolayı olgular, sıcaklığın arttığı bahar ve 

yaz aylarında artar. Paraziti taşıyan ve bulaştıran keneler, sert kene-mera kenesi olduğundan 

hastalık, genelde merayla beslenen sığırlarda görülür. Genellikle hastalık bir yaşından büyük 

hayvanlarda şiddetlidir, genç hayvanlarda pek şiddetli değildir. 

 

Enfekte sığır, hızlı ve yavaş olmak üzere iki klinik belirti gösterir. 

 

Hızlı formda, 40-41°C yükselen ateş, kan işeme, kansızlık ve sarılık gibi önemli 

bulgular görülür. Aynı zamanda hayvanlar iştahsız, durgun ve düşkündürler, geviş getirme 

durmuştur, dışkı sarımsı - kahverengidir, kalp atışı ve solunum hızlıdır. Kanlı idrar, 
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kahverengi-siyah veya kahve telvesi rengini alır. Hayvanların süt verimi azalır, gebeler yavru 

düşürebilir. 

 

Yavaş formda, ateş çok yükselmez ve genellikle kan işeme yoktur. Hayvanlar verim 

kaybına uğrarlar, zayıf ve halsizdir. 

 

 Koyun ve keçilerde babesiosis 

 

Koyun ve keçilerde babesiosis’in etkenleri; babesia motasi, babesia ovis, babesia 

crassa’dır. Babesia motasi büyük, babesia ovis ise küçük piroplazma olarak bilinir. Özellikle 

koyunlarda çok fazla patojenik olan babesia ovis, ateş anemi, sarılık ve hemoglobinüri gibi 

piroplamoz semptomlarıyla seyreden bir enfeksiyon şeklindedir. Babesiosisli koyunlarda, 

total protein ve albümin düzeylerinde azalma görülür. Bu azalma karaciğer ve böbrek 

dokularındaki çeşitli derecelerdeki yıkım ile sonuçlanır. 

 

 Atlarda babesiosis 

 

Atlarda babesiosis etkenlerinin; babesia caballi ve babesia equi olmak üzere iki türü 

vardır. babesia caballi büyük, babesia equi küçük piroplazmalardır. Dünyada tropik ve 

subtropik bölgelerde yaygın olarak görülen tek tırnaklı piroplasmozisi; özellikle sert 

kenelerle taşınır. At, eşek, katır ve zebralarda perakut, akut, subakut ve kronik seyir gösteren 

bu hastalıkta ateş, anemi, sarılık, hepato-splenomegali, intravasküler hemoliz, 

hemoglobinüri, mukozalarda hiperemi gibi semptomlar özellikle dikkat çeker. Özellikle 

sarılık ve hemoglobinüri, babesia equi enfeksiyonlarında daha sık ve belirgin olarak görülür. 

Genellikle atlarda piroplazmozis teşhisinde klinik bulgular, mevsim ve vektör kenelerin 

varlığı hastalıktan şüphe ettirir ancak kesin teşhis perifer kan frotilerinin giemsa veya acridin 

orange gibi boyama yöntemleri kullanılarak etkenlerin görülmesi esasına dayanır.  

 

 Köpeklerde babesiosis 

 

Köpeklerde babesiosis etkenleri; babesia canis canis, babesia canis vogeli, babesia 

canis rossi’dir. Babesiosis'te gelişen hemolitik anemi, şiddetli seyrettiğinde tedavide kısa 

vadede sonuç almak zorlaşır. Anemi tablosu hipoksi ile sonuçlanabilir. Hastalıkta görülen 

hemolitik anemi dışında çoklu organ harabiyeti ile hipotansif şok hastalığın en çok görülen 

iki semptomudur. Hastalığa ilişkin spesifik laboratuvar bulguları olmamakla birlikte en çok 

bilirubinemi, bilirubinüri, hemoglobinüri ve anemi görülür. 

 

Kesin teşhis için kandan alınan frotiler-ince yaymalar Giemsa ile boyanarak etkenler 

teşhis edilir. 

 

Babesiozda esas olan tedaviden çok korunmadır. Mümkün olduğunca endemik 

bölgelerden, ari bölgelere hayvan getirilmemelidir. Böyle durumlarda fazla sayıda akut 

ölümler meydana gelebilir. Bu da yetiştiricilik adına ciddi bir kayıptır. 

 

 

 

file://wiki/Akut
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 Theileria 
 

Hayvanlarda yaşayan bir kan protozoon'dur. Theileria annulata, theileria equi, theileria 

hicri, theileria ovis gibi türleri vardır. Theileria sığır, koyun, keçi, at, eşek, katır, kemiriciler 

ve zebra gibi hayvanlarda hastalık oluşturur. Theilerianın neden olduğu hastalığa 

Theileriosis adı verilir. 

 

Tropikal theileriosiste etken, zorunlu intrasellüler (hücre içi) protozoer bir parazit olan 

Theileria annulata, özellikle sığırlarda yaşar. Kan ve lenf dokularında hastalık yapar ve 

sığırlarda ciddi ekonomik kayıplara neden olur. 

 

Atlarda theileriosis, theileria equinin neden olduğu, özellikle ıxodidae ailesine bağlı 

kenelerle bulaşır. Vektör kenelerin bulunduğu yerlerde hastalığa sıklıkla rastlanır
.
. 

 

Koyun ve keçilerde theileriosis etkenleri; theileria hirci kötü huylu seyreden bir 

enfeksiyondur, öldürücüdür, theileria ovis hafif patojen, theileria separata ise apatojendir. 

 

 Morfolojisi: Genelde parazitler yaşamının bazı evrelerini sığırlarda 

(schizont, merozit ve piroplasm), diğerlerini ise kenelerde (gamet ve 

sporozoit) tamamlar. 

 

Resim 1.8: Theileria microtinin evrimi  



 

 12 

 Evrimi: Theileriosisli hayvandan kan emen ıxodidae keneleri etkenleri 

alır ve kenenin bağırsaklarında gametogoni aşamasını geçirir. Şekillenen 

zigot içerisinde gelişen kinet, direkt (eklem bacaklılarda kanın 

karşılığıdır) yoluyla kenenin tükürük bezine yerleşir. Burada 

sporozoitleri oluşturur, kenenin başka bir hayvandan kan emmesi 

sırasında hayvana geçer. Konağa geçen sporozoitler kanda lenfositlere 

yerleşerek iki aşamalı şizogoni dönemi geçirir. Oluşan merozoitler, 

buradan eritrositlere geçer. Eritrosit içerisinde gelişen formlara 

piroplazm denir. 

 

Resim 1.9: Theilerianın eritrositlerdeki genel görünümü 

 

Resim 1.10: Theileria annulatanın eritrosit içindeki formlarının görünümü 

 Konakları: Sığır, koyun, keçi, at, eşek, katır ve zebra gibi hayvanlar son 

konak, keneler ara konaktır.  

 

 Klinik belirtileri: Durgunluk, iştahsızlık, çevreye ilgisizlik, baş ve 

kulakların sarkması görülür. Yüksek,  41-42
o
C ateş görülür, nabız ve 

solunum sayısı artar. Pityalismus (salya üretiminde artış), seröz burun 

akıntısı, diş gıcırdatma, hareketlerinin azalması veya tamamen durması 
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(atoni) söz konusudur. Genellikle tek taraflı yüzeyel lenf yumrularında 

büyüme, ilk günlerde konstipasyon (kabızlık), daha sonra bazı olaylarda 

ishal görülür. Ağır olaylarda dışkı siyahımsı renktedir ve dışkıda gizli kan 

bulunur. Hastalarda zayıflama, ineklerde süt veriminde azalma veya 

tamamen kesilme, gebe ineklerde yavru atma veya erken doğum yapma 

görülür. Sallantılı yürüyüş, yatıp kalkmada güçlük belirgindir. 

Konjunktiva ve mukozalar başlangıçta hiperemiktir. Sonraları anemik, 

bazı olaylarda hafif ikterik (sarılık) olur. 

 

 Laboratuvar teşhisi: Akut enfeksiyona neden olan etkenler, yapılan kan 

frotilerinde görülerek tanı konur. ELISA, IFAT vb. gibi serolojik testlerle 

de tanıya gidilir. 

 

 Toxoplasma gondii  
 

Zorunlu hücre içi paraziti olan toxoplasma gondii, tüm dünyada yaygın olarak görülen 

bir protozoondur. Bu parazit tüm omurgalı canlıları ve eritrosit dışında nukleusu bulunan 

tüm hücreleri enfekte eder. İnsan ve hayvanlarda meydana getirdiği paraziter hastalığa 

toxoplazmoz veya toxoplasmosis adı verilir. 

 

 Morfolojisi: Parazitin trofozoit, doku kisti ve ookist olmak üzere üç ayrı 

formu vardır. 

 

o Trofozoit: Ortalama 3- 7 mikron uzunlukta, 2 mikron enindedir. 

Portakal dilimi veya ay şeklinde olan bu formlar, ikiye bölünerek 

hızla çoğalır. Çoğaldığı doku hücresi parçalanır. Serbest kalan 

parazitler yeni hücreleri bulaştırır. 

 

o Doku Kistleri: İçlerinde 100’e yakın trofozoit bulundurur. 

Büyüklükleri ortalama 20- 40 mikron kadardır. Kistlerin oluştuğu 

yerler; organ ve dokular kas, lenf bezleri, beyin ve uterus olarak 

sıralanabilir.  

 

Resim 1.11: Toxoplasma gondiinin kist formu 
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o Ookist: Toxoplasma gondii kistlerini bulunduran kesin konak 

kedinin bağırsağında seksüel kısma geçerek gametositleri 

oluşturur. Dişi ve erkek gametositlerin birleşmesiyle zigot 

meydana gelir. Zigot da ookiste dönüşür.  

 

 Konakları: Kesin konak kedi ve kedigillerdir. Arakonakçısı 200 kadar 

kuş türü ve içinde insanın da bulunduğu memelilerdir. 

 

 Evrimi: Toxoplasma gondii arakonakçılarda eşeysiz (şizogoni), son 

konağın bağırsak epitelyum hücrelerinde ise birbirini izleyen dönemler 

hâlinde hem eşeyli (sporogoni) hem de eşeysiz olarak çoğalır. Kedi ve 

kedigiller son konak olmanın yanı sıra ara konak da olabilir. Bu çoğalma 

sonucunda oluşan olgunlaşmamış ookistler son konak kedinin dışkısıyla 

dışarı atılır. Dış ortamda uygun ısı, nem ve oksijen varlığında 1-5 günde 

olgunlaşan ookistler için sporokistler oluşur. Bu durumdaki olgundur ve 

gerek insan gerekse diğer arakonakçılar için infektiftir. Arakonak 

tarafından bulaşık yiyecek ve içeçeklerle ağızdan alınan olgun ookist ince 

bağırsakta açılır ve içindeki sporozoitler serbest hâle geçer. Eğer konağın 

savunma mekanizması tarafından yok edilmezlerse sporozitlerin her biri 

hücre içine girer ve endodiyogeni (iç tomurcuklanma) ile çoğalır. 

Toxoplasma gondii bu yolla bulaşmanın yanında, parazitli etlerin iyi 

pişmeden ya da çiğ olarak yenmesiyle de bütün arakonaklara bulaşır. Bir 

başka bulaşma şekli konjenitaldir. Annede bulunan enfeksiyon, hamilelik 

döneminde  % 40 oranında bebeğe geçer.  

 

Resim 1.12: Toxoplasma gondiinin evrim 



 

 15 

 Klinik belirtileri: Gebeliğin erken döneminde enfeksiyon oluşursa 

genellikle gebelik abortusla (düşük) sonuçlanır. Anne, enfeksiyonu 

gebeliğin ileri dönemlerinde geçirirse ölü doğum veya doğan bebekte 

ensefalit (beyin iltihabı) ve gözde oluşan körlük, sık rastlanan 

belirtilerdir. 

 Laboratuvar teşhisi: Direkt ve indirekt teşhis metotları kullanılmaktadır. 

 

o Direkt metotlar: Taze ve boyalı preparatların incelenmesiyle 

yapılır. Bu yöntem için kan, BOS, vaginal akıntı veya balgam 

örneği kullanılır. Giemsa boyasıyla hazırlanan yayma preparatların 

incelenmesi sonucu çeşitli formların görülmesiyle etken teşhis 

edilir. 

 

Resim 1.13: Toxoplasma gondiinin mikroskoptaki görünümü 

 

o İndirekt metotlar: En iyi sonuç veren metodlardır. Sabin-feldman 

boya testi en çok kullanılan metottur. Bundan başka kompleman 

birleşmesi testi, hemaglütinasyon, presipitasyon, floresan antikor 

tekniği ve deri testleri kullanılmaktadır. 

 

 Leishmania donovani  

 

İnsanda retiküloendotelyal sisteme (RES) yerleşen ve çoğalan, kamçılı, zorunlu hücre 

içi parazitidir . Meydana getirdiği paraziter enfeksiyona visceral leishmaniasis veya kala-

azar adı verilir. 

 

 Morfolojisi: Leishmania donovaninin insanda RES’te yaşayan amastigot 

adı verilen formları yuvarlak, hafif oval, 2 - 5 mikron büyüklüktedir. 

Monositler, polimorf çekirdekli lökositler, endotel hücreler içinde 

kümeler hâlinde bulunur. Bu hücrelerin parçalanmasıyla kan plazmasında 

serbest hâlde ve tek tek bulunabilir. Bunlar hareketsizdir. Ozmozla 
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beslenir ve besinini dokulardan alır. Uzunlamasına ikiye bölünerek 

çoğalır. Çoğalma büyük endotelyal hücreler içinde olur. 

 

 

Resim 1.14: Kemik iliğinde Leishmania donovani amastigotları 

 

Resim 1.15: Kemik iliği hücresinin içinde Leishmania donovaninin görünümü  

 Konakları: Kesin konak insan ve (vahşi ve evcil) karnivorlardır. 

Arakonakçısı phlebotomustur (dişi kum sineği, tatarcık). 

 

Resim 1.16: Dişi tatarcık 

 Evrimi: Dişi phlebotomuslar insandan kan emerken leishmaniaları alır. 

Orta bağırsaklarında promastigot formuna geçer ve 7 gün sonra 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Leishmania_donovani_01.png
http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Leishmania_donovani_01.png
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hortumuna gelir. Phlebotomuslar, kan emmek için insan derisini sokunca 

promastigotları verir. Promastigotlar kısa bir süre sonra makrofajlar 

içinde amastigot formuna döner ve kana karışır. 

 

 

Resim 1.17: Leishmania donovaninin evrimi 

 Klinik belirtileri: Ülkemizde ikinci sıklıkta görülen leishmania 

hastalığıdır. Deride yaralar oluşturmaz ancak karın şişliği ve yüksek ateş 

ile karakterizedir. Hasta kişide özellikle hepato-splenomegali (karaciğer- 

dalak büyümesi) vardır. Kontrol edilemeyen inatçı ateş buna eşlik eder. 

Zayıflama, orta derecede anemi, lökopeni, trombositopeni başlıca 

belirtilerdir. Tedavi edilmezse hastanın yaşamı sona erebilir. 
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Resim 1.18: Visceral leishmaniasiste hastanın tipik görünümü 

 Laboratuvar Teşhisi: Kanda leishmanialar çok nadir görülür. Kemik 

iliği, dalak, lenf bezleri ve karaciğerden alınan ponksiyon materyalinin 

giemsa ile boyanarak mikroskobik incelemesi ve steril koşullarda 

ponksiyon materyalinin NNN besiyerine ekimi ile teşhis edilir. 

 

 Trypanosomiasis   
 

Bu hastalık kamçılılardan trypanosoma türlerinin neden olduğu parazitozdur.  

Trypanosoma türleri omurgalılarda yaşar.  

 

Trypanosoma cruzinin neden olduğu chagas hastalığı (Amerikan Trypanosomiasisi) 

Güney ve Orta Amerika'da görülür.  

 

Oldukça sık rastlanılan trypanosoma gambiense (batı) ve trypanosoma rhodesiensenin 

(doğu) neden olduğu Afrika uyku hastalığı (Afrika Trypanosomiasisi) Batı ve Doğu 

Afrika’da görülür. 

 

 Morfolojisi: Trypanosomalar çekirdeklerinin yerleşimi, dalgalı zar 

varlığı, kamçı sayısına göre birbirinden 4 farklı şekilde görülür. Bunlar; 

trypomastigot, epimastigot, promastigot ve amastigot formlarıdır; ince 

uzun yapılı (çekirdek yerleri farklı) ve tek kamçılıdır. Kamçı, 

sitoplazmadan çıkar ve vücut boyunca dalgalanma yapar. 

 

 Konakları: Trypanosoma cruzide kesin konak insan ve kedi, köpek gibi 

diğer omurgalılardır. Arakonakçısı tahtakurularıdır. Trypanosoma 

gambiense ve trypanosoma rhodesiensede kesin konak insan, 

arakonakçısı çeçe sineğidir. 
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Resim 1.19: Trypanosoma cruzinin evrimi 

 Evrimi: Trypanosoma cruzi, omurgalı konakların dolaşım kanında veya 

doku sıvılarında bulunur. Hastalık tahtakurularının (göze yakın 

kısımlarda) kan emmeleri sırasında dışkılarını bu bölgelere bırakmaları 

ve etkenlerin buradan içeri girmesi ile olmaktadır. Bazen vektör, göz 

konjuktivasından sekresyon emerken dışkı ve etkeni konjuktivaya 

bulaştırır. Hastalık kan nakli, organ transplantasyonu, plasental yolla da 

bulaşır. Omurgalılarda etken, kanda trypomastigot, kalp kası hücrelerinde 

ve bazı dokularda hücrelerin içinde amastigot şeklinde bulunur. 

 

Resim 1.20: Trypanosoma cruzinin kan içindeki görünümleri 

Trypanosoma gambiensenin neden olduğu uyku hastalığı, çeçe sineğinin ısırması 

sonucu (enfekte konaktan etkeni alır, sağlam konağa etkeni verir) bulaşır. Çeçe sineği, 

konaktan kan emerken trypomastigot formunu alır. Trypomastigot, ince uzun yapılı, çekirdek 

ortada ve tek kamçılıdır. Kamçı stoplazmadan çıkar ve vücut boyunca dalgalanma yapar. 
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Omurgalılarda etken, dolaşım sisteminde, lenf kanallarında, beyin omurilik sıvısında (BOS) 

trypomastigot şeklinde bulunur. 

 

Resim 1.21: Çeçe sineği 

 Klinik belirtileri: Trypanosoma türleri tarafından oluşturulan hastalık 

insanlarda ve birçok hayvan türünde görülür. Kedi ve köpeklerde 

Trypanosoma türleri tarafından oluşturulan enfeksiyonlarda blefarit 

(gözkapağının iltihabi), konjuktivit (göz nezlesi), korneal opasite (görme 

bozuklukları) ve keratit (kornea dokusunun iltihaplanması) görülür.  

 

Resim 1.22: Trypanosoma gambiensenin trypomastigot formu 

 Laboratuvar teşhisi: Akut enfeksiyona neden olan etkenler, yapılan kan 

frotilerinde görülerek tanı konur. Ayrıca Lenf aspirasyonu, kemik iliği ve 

BOS’tan da (ilk 10 dakikada santrifüj edilerek sedimentten) frotiler 

yapılır. Giemsa ve wright boyalarıyla boyanarak incelenir serolojik 

testlerle de tanıya gidilir. 

 

 Kan Parazitlerinin Tanı Yöntemleri 

 

Kan parazitlerinin tanısında, çoğunlukla insanlarda parmak ucundan, havanlar için 

kuyruk veya kulak ucundan kesit açılarak kapiller yöntemle kan örnekleri alınıp kullanılır. 

Venöz kan alma yöntemiyle alınan kan örnekleri, filaryalar ve trypanosomiasis tanısında 

testlerde kullanılır. Bazılarında ise antikoagülanlı kan örnekleri kullanılmaz. Örneğin, 

plasmodiumların morfolojilerinde ve boyanma özelliklerinde değişikliğe neden olduğu için 

pek tercih edilmez. 

 

Kan parazitlerinin bir kısmı direkt kanda, bir kısmı ise boyanan kanda incelenir. 
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Nativ yöntemle yani direkt bakı kan preparatı hazırlayarak (boyamadan) bazı kan 

parazitlerini incelemek mümkündür. 

 

Kanda yaşayan trypanosoma ve mikrofilarya gibi parazitler, hareketli olduklarından 

boyanmadan direkt incelenir. Yine kanda yaşayan plasmodium falciparumun gametositleri 

de boyamadan kanda görülebilir. Bunun için direkt kan preparatı hazırlanır. 

 

Direkt kan preparatı hazırlanması için ruminant ve tek tırnaklılarda vena jugularis, 

köpek ve kedilerde vena cephalica antebrachii veya vena sephana externa’dan antikoagülanlı 

(heparinli veya EDTA’lı) tüplere kan alınır. 

 

Modifiye Knott tekniği ile de parazitler aranarak tanıya gidilir. 

 

1.2. Kullanılan Araç Gereçler 
 

 Mikroskop 

 Lam 

 Lamel  

 Kan örneği 

 Fizyolojik tuzlu su 

 Vazelin  

 

1.3. Yapılışı 
 

 Lam üzerine bir damla kan konur. 

 Üzerine bir damla fizyolojik tuzlu su damlatılır. 

 Üzeri lamelle kapatılır. Lamelin kenarları vazelinle kapatılarak içteki kanın 

kuruması önlenir. 

 Mikroskopta kan parazitlerinin varlığı araştırılır. 

 

Modifiye Knott yöntemi 

 

Kanda mikrofilaryaların (larvaların) az olduğu durumlarda bu yöntemi kullanarak 

incelenen alandaki mikrofilaryaların çoğaltılması sağlanır. Ayrıca mikrofilaryaların bu 

yöntemle boyanmaları da morfolojik yapılarının incelenmesi açısında kolay olur. 

 

Kan örneğinden 1ml kan alınır, 

Kan % 2’lik formolle karıştırılıp 1000 devirde 5 dakika santrifüj edilir. 

Üstte kalan sıvı kısmı atılır, sedimentten lama konur. 

Sediment, 1 damla metilen mavisi ile karıştırılır, 15 dakika beklenir. 

Üzerine lamel kapatılır. 

Mikroskopta kan parazitlerinin varlığı araştırılır. 

 

 

 

 



 

 22 

UYGULAMA FAALİYETİ 
 

A Kanda natif metot ile parazit araması yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 

 İş forması eldiven ve maske vb. giyerek 

kişisel güvenlik önlemlerini almayı 

unutmayınız.  

 Gelen örneğin inceleme için yeterli olup 

olmadığını kontrol ediniz.  

 Araç gereçleri hazırlayınız. 

 İşlem basamaklarına birebir uygulayınız. 

 Lam üzerine bir damla kan koyunuz. 

 

 

 Üzerine bir damla fizyolojik tuzlu su 

damlatınız. 

 Bir damladan fazla fizyolojik tuzlu su 

kullanmayınız. 

 Üzerini lamelle kapatınız.  Lamelin kenarlarını vazelinle kapatılarak 

içteki kanın kurumasını önleyiniz.  

 Mikroskopta kan parazitlerinin 

varlığını araştırınız. 

 Mikroskopta incelemeyi küçük büyütme 

ile yapınız. 

 Sonucu rapor ediniz.  Sonucu dijital ortamda kaydediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdaki parazitlerden hangisinin morfolojik yapı ve boyanma özelliklerinin 

değişmesine sebep olduğu için antikoagülanlı kan örnekleri kullanılmaz? 

A) Plasmodiumlar  

B) Trypanosoma  

C) Mikrofilarya 

D) Leishmania 

E) Sarcoptes 

 

2. Aşağıdaki plasmodium formlarından hangisi dişi anofelin midesinde sindirilme 

sonucunda yok edilemez? 

A) Trofozoit  

B) Şizont 

C) Gametosit 

D) Merozoit 

E) Eritrosit 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi kanda yerleşen ve yaşayan parazitlerden biri değildir? 

A) Plasmodium vivax 

B) Babesia microtii 

C) Wuchereria bancrofti 

D) Trypanosoma gambiense 

E) Taenia saginata 
 

4. Trypanosomiasisin doğadaki son konağı yani parazitin eşeyli ürediği konak hangi 

canlılardır? 

A) Sığırlar 

B) Kediler  

C) İnsanlar 

D) Köpekler 

E) Kemirgenler 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi babesiaların özelliklerinden biri değildir? 

A) Babesiaların birçok türü vardır ve bunlar sığır, kemirici, koyun, keçi, domuz, 

köpek, kuş vb. hayvanlarda görülür. 

B) İnsanlarda babesiosis adı verilen hayvan sıtmasına neden olur. 

C) Omurgalı konak vücudunda eritrositler içine yerleşir. 

D) Sığır ve kemiricilerden insanlara sivrisineklerle bulaşır. 

E) Kan yaymalarının mikroskobik incelemesiyle tanı konur. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Bu faaliyette kazandığınız bilgiler ile kanda Giemsa boyama metodunu 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 Parazitoloji laboratuvarına giderek yayma preparat hazırlama ve Giemsa ile 

boyama tekniklerini izleyiniz.  

 Laboratuvardaki gözlemlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. KANDA GİEMSA BOYAMA METODU İLE 

PARAZİT ARAMA  
 

Paraziter incelemeler için genellikle tam kan kullanılır. Kesin teşhis konulması, kan 

örneklerinden ince yayma ya da kalın damla şeklinde hazırlanan kalıcı boyalı preparatlarla 

mümkün olur. Kan preparatlarında  boyama için genellikle Giemsa boyası kullanılır. Ayrıca 

Wright boyası ve May-Grunwald boyası ile hazırlanan preparatlarda da kan dokuda yerleşen 

parazitler tespit edilir. Kan preparatlarının boyanmasında kullanılan bir diğer yöntem ise 

mikrofilaryaların boyanmasında kullanılan Delafield hematoksilen boyasıdır. 

 

Froti için kan gevişenler, tek tırnaklılar, karnivorlar, tavşan ve kobay gibi hayvanların 

kulak ucundan, fare, sıçan gibi hayvanlarda kuyruk ucundan kanatlılarda ise kanat altı 

venasından veya ibikten alınır. Parazitolojik yönden alınacak kanın ilk damlasında 

parazitlerin bulunma olasılığı daha yüksek olduğu için ilk damla daha önemlidir.  

Sıtma, elephantiasis, trypanosomiasis ve leishmaniasis gibi kanda yaşayan parazitlerin 

tanısında kullanılan en iyi yöntem lam üzerinde ince yayma (froti) ve kalın damla preparatı 

hazırlamadır. Kan preparatları hazırlanır, kurutulur ve son olarak boyanarak mikroskopta 

incelemeye hazır hâle getirilir. 

 

Kalın damla kan preparatı, parazit sayısının az olduğu durumlarda başvurulan bir 

yoldur. Özellikle leishmaniada tercih edilir. Kalın yayma sırasında eritrositler parçalanır ve 

parazitler açığa çıkar. Eritrositleri çekirdekli olan kanatlı kanında, kalın damla preparatı 

hazırlanmaz. 

 

Kan örnekleri alındıktan sonra bir saat içinde yayma preparat hazırlanmalıdır. 

 

 İnce Yayma Kan Preparatı (froti) Hazırlama  

 

 Temiz iki lam alınır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Steril şartlarda kesilen kulak ya da kuyruk ucundan alınan küçük bir 

damla kan, bir lamın uç kısmına konur.  

 Lam sol elin baş ve işaret parmakları arasında yatay bir şekilde tutulur.  

 Diğer taraftan sağ elin baş ve işaret parmakları arasına alınan diğer bir 

lam, kan damlasının önüne, lamla 30-45 derece açı yapacak şekilde 

konur. Açının 45 dereceden büyük olmaması gerekir. Açının büyümesi 

kanın kalın yayılmasına neden olur; preparat iyi boyanmaz, eritrositler üst 

üste gelerek rulo oluşturur.  

 

Şekil 2.1: İnce yayma preparatının yapılışı 

 Lam kan damlasına değecek şekilde, hafif geriye çekilip kanın lamın 

kenarı boyunca iki köşesine yayılması beklenir, sonra aynı açı ile yayıcı 

lamı ileri doğru hareket ettirerek kan ince bir tabaka hâlinde yayılır. Bu 

işlem hızlı ve bir kerede yapılmalıdır.  

 

Resim 2.1: İnce yayma preparatın yayılışı 

 Preparat yatay şekilde havada kurutulur. 

 Boyamaya hazır hâle gelen preparat; 1-2 gün bu şekilde, daha uzun süre 

sonra boyanacaksa tespit edildikten sonra bekletilir. 
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Resim 2.2: İnce yayma preparat 

 Kalın Damla Kan Preparatı Hazırlama  

 

 Temiz bir lamın üzerine bir damla kan konur.  

 Damla, bir toplu iğnenin ucu veya başka bir lamın kenarı ile 1-1,5 cm 

çapında ve dairesel şekilde yayılır.  

 Hazırlanan preparat, yatay şekilde havada kurutularak boyamaya hazır 

hâle getirilir. 

 

Resim 2.2: Kalın damla preparatının yapılışı 

PARAZİTOLOJİK KAN PREPARATLARINI BOYAMA 

 

Tekniğine uygun hazırlanan ince yayma ve kalın damla kan preparatları, aranacak kan 

paraziti çeşidine göre uygun boya seçilerek boyanır. Direkt bakı kan preparatları boyama 

işlemi yapılmadan direkt incelenir. 

 

İnce yayma ve kalın damla kan preparatları kısa süre içinde boyanmalıdır. Uzun süre 

bekletilip sonra boyanan preparatta boya birikimleri oluşabilir veya parazitlerin tipik 

boyanma özellikleri görülmeyebilir.  

Kan preparatlarının incelenmesinde kullanılan Giemsa boyası; hazır, ticari olarak satın 

alınan stok boya şeklinde kullanılabildiği gibi toz halinde de laboratuvarda hazırlanıp 

kullanılabilir. 
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2.1. Kullanılan Araç Gereçler 
 

 Boyama sehpası  

 Pens/penset  

 Metil alkol  

 Distile su  

 Çalar saat  

 Stok Giemsa boyası  

 

Resim 2.3: Stok giemsa boyası 

2.2. Kullanılan Kimyasallar ve Çözeltiler 
 

Giemsa boyasının hazırlanması; 1 damla stok Giemsa boyası ile 1ml nötr distile su 

karıştırılarak hazırlanır. Her froti için 5 ml hesabıyla boya hazırlanır, her damladan sonra 

dairesel hareketlerle çalkalanarak iyice karışarak homojen hale gelmesi sağlanır. Ağzı kapalı 

cam bir şişe ve balonda saklanmalıdır. 

 

 Hazırlanan karışım günlük kullanılır. Bir gün önceden arta kalan boya kullanılmaz, 

kullanılırsa boya çökeltileri preparata geçer ve preparat tekniğine uygun boyanmaz.  

 

2.3. Yapılışı 
 

 Tekniğine uygun olarak hazırlanan ve oda ısısında kurutulmuş olan yayma 

preparat, yayma yapılan kısım yukarıya gelecek şekilde boyama sehpasına 

konur. 

 Üzerine metil alkol dökülerek fiske (tespit) edilir. 

 Fiksasyon (tespit etme işlemi) için 2-3 dakika beklenir. Kalın damla preparat 

tespit edilmez, direkt boyanır. 

 Süre sonunda lamın kenarından pensle tutarak metil alkol akıtılır. 

 Yayma preparat havada kurutulur. 

 Giemsa boya karışımı, yaymanın tamamını örtecek şekilde lamın üzerine 

dökülür.  

 30 dakika beklenir. Kalın yaymada 45 dakika beklenir. 
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 Sonra lamın kenarından pensle tutularak boya dökülür. 

 Boyanan yayma, distile su ya da hafif akan çeşme suyu altında yıkanır. 

 Havada kurutulan preparat, mikroskopta incelemeye hazır hâle getirilmiş olur. 

 

Wright Boyama 

 

Hazırlanan ince yayma preparat üzerine Wright boyası damlatılarak 1-2 dakika 

bekletilir. Süre bitiminde, boyanın üzerine aynı oranda distile su ilave edilerek 2-3 dakika 

daha beklenir ve süre sonunda preparat hafif akan çeşme suyunda yıkanıp havada kurutulur. 

Preparat, mikroskopta incelemeye hazır hâle getirilmiş olur.  

Ticari-toz ya da sıvı olarak satılan Wright boyası, fiksatif ve boyayı içerdiğinden bir 

defada boyama işlemi yapılır.  

 

May Grunwald Boyama 

 

Hazırlanan ince yayma preparat üzerine May Grünwald boyası damlatılarak 2-3 

dakika bekletilir. Süre bitiminde, boya dökülmeden üzerine 20-30 damla distile su ilave 

edilerek bir pipetle su ve boya karıştırılır ve 10 dakika beklenir. Süre sonunda preparat hafif 

akan çeşme suyunda yıkanıp havada kurutulur. Preparat, mikroskopta incelemeye hazır hâle 

getirilmiş olur. Ticari-toz ya da sıvı olarak satılan May Grünwald boyası, fiksatif (metanol) 

ve boyayı içerdiğinden bir defada boyama işlemi yapılır.  
 

Delafield Hematoksilen Boyama 

 

Kan örneğinden bir tüpe 1 ml alınıp 10 ml % 2’lik formalin ile karıştırıldıktan sonra 

1000 devirde 5 dakika santrifüj edilir. Üstteki sıvı dökülür. Kapiller pipetle sediment alınıp 

lamlara konarak ince yayma ve kalın damla preparatları hazırlanır. Alkol - eter karışımı ile 

tespit edilir, alkol - eter döküldükten sonra preparat, Delafield Hematoksilen boyası ile 40-60 

dakika boyanır. Boya dökülür, preparat  % 0.05’lik hidroklorik asit içine daldırılıp çıkarılır. 

Preparat, hızlıca çeşme suyunda yıkanarak havada kurutulur, mikroskopta mikrofilaryalar 

incelenir. 
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Kanda Giemsa boyama metodu ile parazit arayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 
 Kişisel güvenlik önlemlerini almayı 

unutmayınız. 

 Froti hazırlayınız. 

 İnce yaymanın mümkün olduğunca ince 

olmasına, dalgalanma olmamasına dikkat 

ediniz. 

 İnce yaymada, tüm hücrelerin 

incelemesinin mümkün olduğunu 

unutmayınız. 

 Frotiyi boya sehpasına yerleştiriniz. 
 Yayılan kanın üste gelmesine özen 

gösteriniz. 

 Frotinin kuruması için bekletiniz. 
 Yeteri kadar ince olan frotilerin 1-2 

dakikada kuruyabileceğine dikkat ediniz. 

 Lamın yüzeyini tamamen kaplayacak 

şekilde metil alkol ile 2-3 dakika tespit 

ediniz. 

 

 Verilen süreye uyunuz. 

 Süre sonunda metil alkolü dökerek 

preparatı havada kurutunuz. 

 

 Lamın kenarından pens ile tutarak 

üzerinde kalan metil alkol iyice akıtınız.  

 Preparatı oda ısısında kurumaya 

bırakınız. 

 Preparat kurumadan boyama işlemine 

başlamayınız. 

 Giemsa boya solüsyonunu pipete 

çekerek preparatın yüzeyini boya 
 Yayma üzerine 5 ml kadar boya koyunuz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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solüsyonu ile kaplayınız. 

 

 30 dakika bekletiniz. 

 Süreye mutlaka uyunuz. 

 Yayma preparat malarya veya kalaazar 

teşhisi amacı ile yapılırsa boyama için 50-

60 dakika bekleyiniz. 

 Preparatın üzerindeki boyayı dökünüz. 

 

 Boyayı iyice akıtınız. 

 Preparatı musluk suyunda yıkayınız. 

 Preparatı, hafif akan musluk suyu altında 

yıkayınız. 

 Son damla berrak oluncaya kadar yayma 

preparatı su ile yıkayınız. 

 Preparatı havada kurutunuz. 

  

 Preparatı sallamadan oda ısısında 

kurumaya bırakınız. 

 Preparatı toz vb partiküllerden 

koruyunuz. 

 Mikroskopta immersiyon objektifi ile 

kan parazitlerinin varlığını araştırınız. 

 Preparata sedir yağı damlatmayı 

unutmayınız. 

 Mikroskopta diyaframı sonuna kadar 

açarak inceleme yapınız. 

 Preparatın özellikle uç kısımlarını 

inceleyerek parazitleri arayınız. 

 Sonucu rapor ediniz.  Sonucu kayıt ediniz. 
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Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Giemsa ile boyama yöntemi için aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?  

A) İnce yayma preparatlar metil alkolle tespit edilir. 

B) Kalın damla preparatlar etil alkolle tespit edilir. 

C) Preparatlar oda sıcaklığında havada kurutulur. 

D) İnce yayma da kalın damla preparatı da Giemsa boyasıyla boyanır. 

E) Boyanan yaymalar hafif akan musluk suyu altında yıkanır. 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi, ince yayma preparatı boyamada dikkat edilmesi gereken 

hususlardan değildir?  

A) Preparat, son damlası berrak oluncaya kadar tazyikli su ile yıkanmalıdır. 

B) Preparatı boyarken aşırı yıkama ya da yetersiz boyama yapılmamalıdır.  

C) Preparatı boyarken verilen süreye dikkat edilmelidir.  

D) Preparat kurumadan boyama işlemi yapılmamalıdır.  

E) Preparatı boyama yaparken lam ve lamelin kenarından pensle tutulmalıdır. 

 

3. Aşağıdaki boyalardan hangisi, parazitolojik incelemeler için ince yayma 

preparatlarının boyanmasında kullanılmaz?  

A) Giemsa  

B) May-Grünwald  

C) Wright 

D) Çini Mürekkebi 

E) Delafield Hematoksilen Boya 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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4. Aşağıdakilerden hangisi, Giemsa boyama metodunda kullanılan malzemelerden 

değildir? 

A) Boyama sehpası  

B) Pens/penset  

C) Alkol-eter karışımı  

D) Distile su  

E) Stok Giemsa boyası  
 

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  

A) Froti için gevişenler, tek tırnaklılar, karnivorlar, tavşan ve kobay gibi hayvanların 

kulak ucundan kan alınır.  

B) Froti için fare, sıçan gibi hayvanlarda kuyruk ucundan kan alınır. 

C) Froti için kanatlılarda kanat altı venasından veya ibikten alınır. 

D) Kan örnekleri alındıktan sonra bir saat içinde yayma preparat hazırlanmalıdır. 

E) Parazitolojik yönden alınacak kanın ilk damlasında parazitlerin bulunma olasılığı 

daha yüksek olduğu için ikinci damla daha önemlidir.  

DEĞERLENDİRME 
 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 



 

 33 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

Bu faaliyette kazandığınız bilgilerle deri kazıntısında uyuz etkenini arayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Parazitoloji laboratuvarına giderek uyuz hastalığı ve etkenini hakkında bilgi 

edininiz. 

 Veteriner parazitoloji laboratuvarına giderek uyuz etkenini arama yöntemlerini 

inceleyiniz. 

 Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla tartışınız. 

 

3. DERİ KAZINTISINDA UYUZ ETKENİ 

ARAMA 
 

Uyuz (Scabies, Mange); tüm hayvan türlerinde görülen, şiddetli kaşıntı ve kıl 

dökülmeleriyle karakterize, bulaşıcı ve insanlara da geçen bir deri hastalığıdır. 

 

Uyuz hastalığı özellikle kış ve ilkbahar başlangıcında daha sık rastlanır ve daha 

şiddetli seyreder. Kışın hayvanların kapalı yerlerde bir arada bulunmaları hastalığın 

bulaşmasını kolaylaştırır. Kışın hayvanların nemli bir ortamda kalmaları da hastalığın 

şiddetini etkiler. Yazın genellikle lezyonlar kaybolur ve göz çukurluğu, koltuk altı gibi güneş 

ışığından uzak, nemli yerlerde küçük odaklar halinde kalır. Yine kışın besi durumunun iyi 

olmaması halinde hayvanın direncini kırarak enfeksiyonu şiddetlendirir. 

 

Uyuz hastalığının etkeni; değişik cins ve türde olan ve hayvanlarda hastalık yapabilen 

çok küçük parazitlerdir. Bu parazitler deri yüzeyine yerleşir; kulak, boyun, memelerin üst 

kısmı, daha çok boğaların cinsel organ bölgesi ve kuyruk sokumu en çok yerleştikleri 

bölgelerdir. 

 

Hayvanlarda belirti olarak sürekli bir kaşıntı, tüy dökülmesi, deride kalınlaşma, 

kıvrıntılı ve kuru kabuklar görülür. Meydana gelen lezyonların genişlemesi hayvanı yavaş 

yavaş zayıflatır, hatta ölüme kadar götürebilir. 

 

Zayıf, besi durumu iyi olmayan veya yaşlı olan hayvanlar uyuza daha kolay yakalanır. 

Bu durum bağışıklık sistemlerinin zayıf olmasına bağlıdır. Sağlıklı ve iyi bakımlı hayvanlar 

bu hastalığa karşı daha dayanıklıdır. İlaçla tedavisi mümkündür. Püskürtme veya banyo 

şeklindeki ilaçlarla hastalıkla mücadele edilir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Parazitlerin genel özellikleri 

 

 Etkenler 0.2 - 0.75 mm büyüklüğündedir. 

 Daimi parazittirler. 

 Evrimleri, yumurta-larva-nimf-ergin şeklindedir. Konak derisi içine veya 

üzerine bırakılan yumurtalardan 2-3 hafta içinde larvalar çıkar, 9-20 gün 

içinde olgunlaşır. 

 Yaklaşık 3 haftada gelişme tamamlanır.  

 Etken, konakta 3-6 hafta, dış koşullarda-konakçı dışında 2-10 hafta yaşar. 

Güneş ışığı, soğuk ve yağmur bu süreyi kısaltır. 

 Her parazit kendisine uygun canlıyı seçip yaşamını sürdürür.  

 Bulaşma direkt temasla olur. 

 Klinik belirtiler olarak kabuklanma, kepeklenme, kaşıntı, kıl, tüğ, yapağı 

dökülmesi görülür. 

 Teşhis için deri kazıntısı alınır. %10-20’lik NaOH veya KOH ile 

karıştırılıp direkt ya da santrijüj ederek incelenir. 

 Tedavi; banyo, pour-on, spot-on yollarla ve subcutan/intramuskuler 

(SC/IM) enjektabl şeklinde ektoparaziter ilaçlar kullanılarak yapılır. 

   

Resim 3.1: Sığır ve koyunda Pour-on uygulama 
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Resim 3. 2: Koyun ve sığırda banyo uygulaması 

 

Resim 3.3: Koyunda subcutan uygulama 

3.1. Uyuz Etkenlerinin Sınıflandırılması 
 

Uyuz hastalığını çeşitli parazitler meydana getirir. Bunlar; sarcoptes, demodex, 

notoedres, psoroptes, chorioptes, otodectes ve knemidecoptestir. 

 

Parazitler, üzerinde yaşadıkları canlıların Latince isimlerinden alarak tür olarak 

isimlendirilir. Örneğin, sarcoptes  cinsi bir parazit koyunda hastalık yaptığında Sarcoptes 

ovis; sığırda hastalık yaptığında sarcoptes bovis ismini alır. Aynı şekilde psoroptes cinsi bir 

parazit; koyunda hastalık yaptığında psoroptes ovis, sığırda hastalık yaptığında psoroptes 

bovis ismini alır. 

 

Parazitlerin yaptıkları hastalık adları ise parazitin cins ismine “lik” ve “rik” gibi ekler 

alarak isimlendirilir. Örneğin, sarcoptes  cinsi bir parazitin yaptığı hastalık sarcoptik uyuz, 

psoroptes cinsi bir parazitin yaptığı hastalık psoroptik uyuz olarak isimlendirilir. 
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Cins Konak Yaptığı Hastalık 

Sarcoptes  
İnsan ve 

Hayvanlar Sarkoptik Uyuz 

Demodex 
İnsan ve 

Hayvanlar Demodektik Uyuz 

Notoedres  Kedi ve Tavşanlar Notoedrik Uyuz   

Psoroptes  Memeli Hayvanlar     Psoroptik Uyuz 

Chorioptes  Memeli Hayvanlar Chorioptik Uyuz 

Otodectes  Kedi ve Köpekler  Otodektik Uyuz 

Knemidecoptes  Kanatlı Hayvanlar Knemidokoptik Uyuz 

Tablo 1.1: Parazitler, konakları ve yaptıkları hastalıklar 

Etkenler girdikleri konak türüne göre klinik belirtiler meydana getirir. Genel olarak 

oluşturdukları tüneller üzerinde eritem ve ödem gelişir. Bölgede eozinofiller toplanır ve 

toplu iğne başı büyüklüğünde veziküller oluşabilir. Bunun sonucunda uyuzun tipik belirtisi 

olan kaşıntı ortaya çıkar. 

 

Uyuzun etkenleri; kaşıntılı bölgelerden bistüri ile kazıyarak alınan materyalin 

mikroskopta incelenmesiyle teşhis edilir. 

 

 Sarcoptes  

 

Yaptığı hastalığa sarkoptik uyuz adı verilir.  

Sarcoptes türleri ve seçtikleri konaklar; 

 

 Sarcoptes scabei : İnsan 

 Sarcoptes canis: Köpek 

 Sarcoptes suis : Domuz 

 Sarcoptes ovis : Koyun 

 Sarcoptes bovis : Sığır 

 Sarcoptes caprae : Keçi 

 Sarcoptes equi : At 

 

Sarcoptes türleri üzerinde bulunduğu konağın derisini delip tünel açtığından “tünel 

açan uyuz etkenleri” olarak da tanınır. 

 

Sarcoptes 200-500 mikron büyüklüğündedir. Bu türün larvaları insanların ve 

hayvanların derisinin altına girer, 1 cm uzunluğunda tüneller açarak yerleşir ve ürer. Vücutta 
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evrim süresini yaklaşık 10 -15 günde tamamlar. Birkaç ay içinde bir hayvan üzerinde 

bulunan uyuz etkenlerinin sayısı süratle artar. Kirli beyaz renkte, yarı saydam görünümdedir. 

Kuraklığa çok duyarlı olup konaktan ayrı birkaç günden fazla yaşayamaz. 

 

Genellikle önce baş bölgesinden başlar sonra vücuda yayılır. Hastalıklı vücut 

bölgelerinde önce kızarıklık göze çarpar. Küçük kabartılar görülür. Bunları deride pullanma 

ve kabuklanma izler. Kıllar dökülür, şiddetli bir kaşıntı vardır. Kaşıntı, lezyonlar 

şekillenmeden yaklaşık 1 hafta önceden başlayabilir. Lezyonlar kötü kokuludur. 

 

Yataktan, elbiseden veya deriden bulaşabilir. Toplu yaşam alanlarından çok kolay 

bulaşır. 

 

Resim 3.4: Sarcoptes  

Sarcoptes türleriyle köpek, domuz, sığır, at, deve, tavşan gibi hayvanlarda oluşan 

hastalık, bu hayvanlarla tekrarlayan direkt temaslar sonucunda insanlara da bulaşır. 

 

Resim 3.5: Sarcoptes scabieiin insan derisindeki yerleşimi (lezyon) 

Sığırda; Sarcoptes türleri deriyi delerek lenf sıvısı ve genç epitel hücreleri ile beslenir. 

Bu sırada parazitler hayvanları şiddetli olarak irrite eder, kaşınır ve sağa sola sürtünür. 

Deride yangı oluşur, meydana gelen çatlaklardan iltihaplı doku sıvısı sızar ve pıhtılaşır. 

Bunun sonucunda yüzeysel kabuklar meydana gelir. Deri kalınlaşır, buruşuk bir hâl alır ve 

üzerindeki kıllar dökülür. Enfestasyonun başlangıcından 10-15 gün sonra kaşıntı başlar. 

Hastalık, özellikle vücudun kılsız bölgelerinde görülür. 
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Resim 3.6: Sığırda sarkoptik uyuz 

Kış ve ilkbahar başlangıcında yaygındır. Lezyonlar geniş bir bölgeye yayıldığında, 

hayvanların yavaş yavaş zayıflamasına ve ölümüne neden olur. Tipik klinik belirtiler şiddetli 

kaşıntı, kılların dökülmesi ve derinin kalınlaşmasıdır. 

 

Koyunlarda ve köpeklerde vücut ve baş bölgesi kireç sürülmüş gibidir. 

 

Resim 3.7: Köpekte sarkoptik uyuz 

 Psoroptes  

 

Yaptığı hastalığa psoroptik uyuz adı verilir. 

Psoroptes türleri ve seçtikleri konaklar; 

 Psoroptes ovis : Koyun 

 Psoroptes caprae : Keçi 

 Psoroptes bovis : Sığır 

 Psoroptes equi : At  

 Psoroptes cuniculi : Tavşan 
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Psoroptes 0.75 mm büyüklüğündedir. Biyolojik çember yaklaşık 3 hafta sürer. 

Konaklarından ayrı olarak nemli deri kabuklarında 10-20 gün canlı kalır. 

 

Resim 3.8: Psoroptes 

Psoroptesler deride önce küçük çaplı veziküllerin şekillenmesine yol açar. Daha sonra 

veziküllerin kuruması ile kabuklar şekillenir. Hayvanlarda şiddetli bir kaşıntı vardır. 

 

Psoroptes ovis, koyunlarda görülen en yaygın uyuz etkeni olup bu etken sığır ve 

atlarda da enfestasyona neden olur. Konağın derisinin yüzeyinde yaşar. Deride tünel 

açmazlar. Yüzeysel olarak oluşan kabuklar altında bulunur ve deriyi delip lenf sıvısı emerek 

beslenir. Psoroptes ovis vücutta yerleşir. Belirti olarak kıl, yapağı dökülmesi, kabuklanma, 

kaşıntı görülür. 

   

Resim 3.9: Koyunda psoroptik uyuz 

Psoroptes cuniculi, tavşan ve keçilerde kulak enfestasyonlarına bazen de bu 

enfestasyonlara bağlı olarak iç kulak ve merkezî sinir sisteminde ikincil enfeksiyon 

oluşumuna neden olur. 
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Resim 3. 10: Tavşanda psoroptik uyuz 

Deride; kasıntı, kepeklenme, kabuklanma, kuruma, kalınlaşma ve çatlama gibi bir 

takım değişikliklerle karakterize bu hastalığın koyunlarda et, süt ve yaptığı verimini azalttığı 

ve ilerlemiş olaylarda ölümlere sebep olduğu bildirilmiştir. 

 

 Chorioptes 

 

Yaptığı hastalığa chorioptik uyuz adı verilir. 

 

Chorioptes türleri ve seçtikleri konaklar; 

 Chorioptes bovis: Sığır 

 Chorioptes ovis: Koyun 

 Chorioptes caprae: Keçi 

 Chorioptes equi: At 

 Chorioptes cuniculi: Tavşan 

 

Resim 3.11: Chorioptes 

Sığır, koyun, keçi ve atların derisinin yüzeyinde yaşar, vücudun yan kısımları, bacak, 

ayak, kuyruk kısımlarına yerleşir ve epitel hücrelerle beslenir. Özellikle kol ve bacaklarda 

uyuz hastalığına neden olur. 

 

Tavşanlarda kulakta yerleşir. 
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Belirti olarak kaşıntı, kepeklenme ve kıl dökülmelerine neden olur. 

 

Resim 3.12: At’da chorioptik uyuz 

 Notoedres 

 

Yaptığı hastalığa notoedrik uyuz adı verilir. 

 

Notoedres türleri ve seçtikleri konaklar; 

 Notoedres cati: Kedi 

 Notoedres cuniculi: Tavşan 

 Notoedres muris: Rat 

 

Resim 3.13: Notoedres cati 

Deride tünel açar ve içinde yaşar. Az tüylü bölgelerde görülür. Kulak üstünden başlar 

ve tüm vücuda yayılabilir. Kulak, burun ve kuyrukta yaygın olarak görülür. Burun üzerinde 

ve yüzde başlayan kaşıntı, kepeklenme, vezikül, kalınlaşma görülür. 

 

Temasla insanlara da geçer. İnsanlarda şiddetli kaşıntı ve deri lezyonları oluşur. 

 

Rat ve tavşanlarda kulak ve kuyrukta lezyonlar oluşur. 

 

Kedilerde kulak ve baş derisinin yüzeyinde yaşar. 
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Resim 3.14: Kedide (kulakta) notoedrik uyuz 

 Otodectes 

 

Yaptığı hastalığa otodektik uyuz adı verilir. 

 

Otodektes türleri ve seçtikleri konaklar: 

 Otodectes cynotis: Köpek ve kedi 

 

Resim 3.15: Otodektes 

Karnivorların (etoburların) sıklıkla kulak kepçesine ve kulak yoluna yerleşir. Klinik 

belirtiler; kulakta akıntı, kaşıntı ve dış kulak yangısına neden olur. Kedi ve köpekler, 

başlarını sağa-sola sallamaya ve kulaklarını arka ayakları ile vurarak kaşımaya çalışır, 

kahverengi kulak akıntısı vardır. 

 

Sekonder bakterilerin işe karışması ile de yangılar oluşur; yangı orta iç kulağa ve hatta 

beyine kadar yayılabilir. Kulakta kanamalardan dolayı çeşitli travmalar görülür. 
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 Resim 3.16: Köpeğin kulağında otodektik uyuzu 

Otoskopla muayenede etkenler görülebilir. Kesin tanı için kulak kiri ve deri kazıntı 

alınıp incelenir. Tedavisi vardır. Tedavi edilmezse kulak deformasyonuna neden olur. 

 

Resim 3.17: Otoskop 

 Demodex 

 

Yaptığı hastalığa demodektik uyuz adı verilir. 

 

Demodex türleri ve seçtikleri konaklar; 

 Demodex folliculorum: İnsan ve köpek 

 Demodex phylloides : Domuz 

 Demodex canis: Köpek 

 Demodex cati : Kedi 

 Demodex equi, Demodex caballi: At 

 Demodex bovis, D.ghanansis: Sığır 

 Demodex ovis: Koyun 

 Demodex caprae: Keçi 

 Demodex cuniculi : Tavşan 

 Demodex caviae: Kobay 

 Demodex musculi: fare 

 Demodex ratti: Rat 
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Resim 3.18: Demodexler 

Demodex 100-400μ büyüklüğündedir, kıl folliküllerine ve yağ bezlerine yerleşip 

folliküler uyuza neden olur. Demodex “folliküler uyuz etkenleri” olarak bilinir. Sağlam 

derilerde de bulunur. 

Bu parazit insanlara da bulaşır; özellikle immun sitemi baskılanmış bireylerde göz 

kapağı kıl folliküllleri ve yağ bezlerine yerleşir. 

 

Sığırlarda Demodex Bovis, baş kısmı ve tüm vücutta, Demodex ghanensis göz 

kapaklarında lezyonlar oluşturur. Sığırlarda tipik olarak deride bezelye büyüklüğünde 

nodüller meydana gelir. Özellikle yaşlı süt sığırlarında papül, pustül ve nodüller oluşur. 

Nodüllerin içerisinde peynirimsi kıvamda kazeöz bir kitle ve binlerce akar bulunur. 

Lezyonlar daha çok ağız, burun ve omuzda yaygındır. 

   

Resim 3.19: Sığırda demodetik uyuz 

Keçi; 2 cm'ye kadar varan büyüklükte oluşan kazeöz nodüller tüm vücuda yayılabilir. 

Koyunlarda hafif seyreder. 

 

Atlarda; Demodex caballi göz kapakları ve burunda, Demodex equi ise bütün vücutta 

lezyonlara neden olur. Demodex equi enfeksiyonlarında lezyonlar pustuler ve kaşıntılı hal 

alabilir. Atlarda hafif seyirlidir. 

 

Kedilerde; lokalize (bölgesel) ve generalize (yaygın) tipte görülür. Değişik 

derecelerde kaşıntı vardır. Deride yüzeysel olarak yerleşir. Köpeklere göre kedilerde daha 

hafif seyreder. 
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Resim 3.20: Kedide demodetik uyuz 

Köpeklerde demodetik uyuz, oldukça şiddetli seyreder. Demodex folliculorum 

insanlarda ve köpeklerde genellikle baş bölgesinde, göz kapakları, dudaklar civarında ve yağ 

bezlerinde yerleşir. Özellikle immun sitemi baskılanmış bireylerde göz kapağı kıl 

folliküllerinde görülür. 

 

Deride karın ve bacaklarının iç yüzü gibi kılsız ve az kıllı bölgelerinde deri altına 

yerleşir. Yangıya neden olur. Yangı sonucu epidermis kalınlaşır, kıllar dökülür, deri bakır 

kırmızısı renk alır, lezyona bakterilerin de karışması sonucu (sekonder bakteri 

enfeksiyonları) pustüller oluşur. Hayvanlar ileri derecede zayıflar ve hatta ölebilirler. 

Bulaşma, anneden yavruya doğum sonrası temasla genellikle de süt emme esnasında bulaşır. 

Lezyonlar ilk önce baş bölgesinde görülür. Yüz ve ön bacaklarda hafif kıl dökülmeleri olur. 

Derideki lezyonlar bazen tüm vücuda yayılabilir ve genaralize şekil oluşur. 

  

Resim 3.21: Köpeklerde demodektik uyuz 
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Lokalize demodicosis 

 Pullu veya kuru şeklidir.  

 Bir yaş altındakilerde 

görülür. 

 Deride kıl dökülmesi 

yaygındır  

 Deride kızarıklık, 

kabuklanma, kalınlaşma, 

eritem ve hiperpigmentasyon 

vardır 

 Lezyonlar kuru tiptedir. 

 Sekonder pyoderma 

oluşmadığı sürece kaşıntı 

görülmez. 

Generalize demodicosis 

 Pustüler veya irinli form 

şeklidir. 

 Genç ve yaşlılarda görülür. 

 Sekonder pyoderma 

şekillenir. 

 Deride pullanma, eritem, 

follkülitis, ödem ve 

genellikle kaşıntı görülür. 

 Seborrhoea (Sebore), 

lenfadenopati vardır. 

 Deride içleri dolu kabarcıklar 

veya püstüller, apse ve 

nekrotik odaklar vardır. 

 Deri pis kokar, kırmızımsı 

renk alır. 

Tablo 3.1: Lokalize ve generalize demodicosis 

 

Sebore, derinin aşırı yağlanması sonucu ortaya çıkan ve oldukça sık görülen bir cilt 

problemidir. 

Lenfadenopati, lenf bezlerinin  hastalığa bağlı olarak büyümesidir. 

 

Köpeklerde demodektik uyuzun şiddeti; hayvanın yaşı, immun sistem baskılanması, 

immun yetmezlik durumu gibi birçok faktöre bağlı olarak değişir. 

 

Teşhiste, köpeğin kirpik örnekleri alınarak mikroskopta incelenir.  

Tedavide, köpeğe lokal olarak permetrin uygulamaları yapılır. 

 

 Knemidocoptes 

 

Yaptığı hastalığa knemidokoptik uyuz adı verilir. 

 

Knemidokoptes türleri ve seçtikleri konaklar; 

 

 Knemidocoptes mutans: kümes hayvanları 

 Knemidocoptes laevis: kanatlılar 
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 Knemidocoptes pilae: kafes kuşları 

 

Knemidokoptes, kanatlılarda ve kafes kuşlarında üst derinin içinde yaşar. 

 

Knemidokoptes, larvipardır (vivipardır); deride açtıkları tünellere dişi akarlar canlı, 

hareketli larvalarını bırakır. 

 

Resim 3.22: Knemidocoptes 

Hindi, tavuk, güvercinlerin bacak üst derileri içinde yaşar. Ayak pulları altındaki 

deriye yerleşir. Ayak derisinde kabuklanma, kalınlaşma, kaşıntı vardır. Kabuklanma sonucu 

ayak pulları, gevşer ve dökülür. Hastalık ilerledikçe bacaklar kirece bulaşmış gibi görülür 

(kireçlenme hastalığı). Hastalık ilerledikçe hayvanlar topallar, ayaklarda deformasyonlar 

oluşur ve hayvanların yürümesi zorlaşır. 

  

Resim 3.23: Kümes hayvanlarında knemidokoptik uyuz 

Kanatlıların baş, boyun ve daha ileri hallerde vücudun diğer bölgelerinde tüy (telek) 

diplerinde yerleşen parazit; tüy dökülmesine, kabuklaşma, deride kalınlaşma ve kaşıntıya 

neden olur. 

 

Kafes kuşlarının, süs kuşlarının gaga çevresine yerleşen parazit ve lezyonlara neden 

olur. 
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Resim 3.24: Kafes kuşlarında knemidokoptik uyuz 

3.2. Uyuz Etkenlerinin Aranması  
 

Deri kazıntısı örneği özelikle uyuz ve tanısında kullanılır. Derinin lezyonlu kısmı ile 

sağlam kısmının birleştiği yerde deride bir kıvrım yapılır. Keskin olmayan bir bistürinin ucu 

gliserin veya bir sıvı yağ ile ıslatılır. Bisturi deriye dik olarak tutulur ve kılların yönü 

doğrultusunda kazınır. Kazıntı birkaç farklı yerden alınmalı ve kanatıncaya kadar derin 

olmalıdır. 

 

Kazıntı örnekleri, bir petri kutusuna alınıp ağzı kapatılarak ya da % 70’lik etil alkol 

veya % 5’lik formol içine konarak laboratuvara gönderilir. 

 

Direkt olarak uyuz etkeni incelenebilir. Petri kutusuna alınan kazıntı örneği alttan 

ısıtılarak ya da 37
o
C’lik etüvde 5-10 dakika süreyle tutulduktan sonra stereo mikroskopta 

hareketli uyuz etkenleri incelenir. Alttan ısıtılan petri kutusu siyah bir zemin üzerine konulup 

dikkatlice çıplak gözle bakılarak hareketli uyuz etkenleri görünür. Ancak bu yöntemler 

sadece etkenin var olup olmadığını anlamaya yarar. Tür tanısına gidilemez. 

 

Türleri tanımlamak için sedimentasyon, flotasyon ve vajda yöntemiyle kazıntı 

örnekleri incelenir. 

 

3.2.1. Sedimentasyon Yöntemi 
 

Bu yöntemde kazıntı örneği  % 10’luk KOH (potasyum hidroksit) veya NaOH 

(sodyum hidroksit) ile muamele edilip ısıtılarak (kıllar ve deri kısımları) yumuşatılır. 

 

 Araç Gereçler 

 

 Mikroskop 

 Santrifüj 
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 Santrifüj tüpü 

 Deri kazıntısı örneği 

 Bek 

 % 10’luk KOH veya NaOH 

 Lam-lamel 

 

 Teknik  

 

 Deri kazıntı örneği bir santrifüj tüpüne konur. 

 Üzerine % 10’luk KOH ilave edilir. 

 Tüpü hafifçe 1-2 dakika ısıtılır. 

 Santrifüj edilir. 

 Üstte kalan sıvı atılır. 

 Çökeltiden bir damla lam üzerine alınır. 

 Lamın üzerine lamel kapatılır. 

 Mikroskopta uyuz etkenlerinin varlığını araştırılır. 

 

3.2.2. Flotasyon Yöntemi 
 

Parazitler, normal su içinde bulunduklarında kabın dibine çöker. Ancak, flotasyon 

yönteminde parazitler kabın üst kısmında toplanır. 

 

Flotasyon yöntemi; yoğunluğu yüksek-doymuş sıvılarla muamele edilmesi sonucu, 

parazitlerin materyalden ayrılarak sıvı yüzeyinde toplanması esasına dayanır. Bu amaçla 

KOH, doymuş şekerli su, doymuş tuz kullanılır. Bu sıvıların özgül ağırlıkları, parazitlerin 

özgül ağırlığından daha yüksek olduğu için parazitleri sıvı yüzeyine kaldırır. 

 

 Araç Gereçler  

 

 Mikroskop 

 Santrifüj  

 Santrifüj tüpü 

 Deri kazıntısı örneği 

 Bek  

 % 10’luk KOH veya NaOH 

 Lam, lamel 

 Doymuş şekerli su 

  

Doymuş şekerli suyun hazırlanışı: 640 ml suya 1 kg şeker konur ve eritilir. Şekerli 

su, % 40-45 şeker içerir ve özgül ağırlığı 1.235’dir. İyi yüzdürücü olmakla birlikte pahalı 

olduğundan özel amaçlı kullanılır. Şeker çabuk kristalleştiğinden kristalleşmeyi önlemek için 

karşıma % 2-5 fenol katılır. 
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 Teknik  

 

 Deri kazıntısı santrifüj tüpüne konur. 

 Üzerine %10’luk KOH ilave edilerek homojen karışım elde edilinceye 

kadar çalkalanır. 

 Tüp  1-2 dakika hafifçe ısıtılır. 

 Santrifüj edilir. 

 Çökeltinin üzerine su ilave edilerek tüp, yarıya kadar doldurulur. 

 Üzerine ağzına kadar dolacak şekilde doymuş şekerli su ilave edilir. 

 Karışım santrifüj edilir. 

 Öze ile tüpteki sıvı yüzeyinden bir damla alarak lam üzerine konur. 

 Üzerine lamel kapatılır. 

 Mikroskopta uyuz etkenlerinin varlığı araştırılır. 

 

3.2.3. Vajda Yöntemi 
 

 Araç Gereçler  

 

 Mikroskop 

 Benmari veya Etüv 

 Cam kap (beher) 

 Deri kazıntısı örneği  

 Gliserin  

 %10’luk KOH veya NaOH 

 Lam, lamel 

 

 Teknik  

 

 Deri kazıntısı cam kaba konur. 

 Üzerine, materyalin birkaç misli kadar su ilave edilir ve karıştırılır. 

 50 - 60 C’deki Benmari’de veya Etüv’de 30 dakika bekletilir. 

 İyice karıştırdıktan sonra 3 misli kadar gliserin ilave edilir. 

 Bir saat kadar beklenir. 

 Karışımın yüzeyinden bir damla alınarak lam üzerine konur. 

 Üzerine lamel kapatılıp mikroskopta uyuz etkenlerinin varlığı araştırılır. 
 

 Derinin Leishmania yönünden incelenmesi 

 

Derinin lezyonlu kısmıyla sağlam kısmının birleştiği yere lam bastırılır veya buradan 

steril bir bisturi ile kazıntı alınır ve lam üzerine yayılır. Lam havada kurutulur. Metil alkolle 

tespit edilip Giemsa solüsyonuyla boyanır. Eğer laboratuara gönderilecekse tespit 

yapıldıktan sonra gönderilmelidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Deri kazıntısında uyuz etkenlerini arayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 

 Kişisel güvenlik önlemlerini almayı 

unutmayınız.  

 Gelen örneği kontrol ediniz.  

 Örneği bekletmeden işleme koyunuz 

 Sedimentasyon metodu  

 Deri kazıntısını tüpe koyunuz. 
 

 Üzerine %  10’luk KOH ilave ediniz. 
 % 10’luk potasyum hidroksiti, kazıntı 

materyali seviyesine kadar koyunuz. 

 Tüpü hafifçe 1-2 dakika ısıtınız. 

 Materyali hafif kaynatmak için süreye 

mutlaka uyunuz. 

 Saç ve kılların eriyip erimediğine dikkat 

ediniz. 

 Isıtma imkânı yoksa materyal içeren tüpü 

oda ısısında 3-4 saat bekletiniz 

 Santrifüj ediniz. 

 Tüpü, 2000 devirde 1 - 2 dakika santrifüj 

ediniz. 

 Elektriğin kesildiği durumlarda, 

kaynamayı takiben 1 saat bekleyerek 

çökeltme işlemini yapınız. 

 Üst sıvıyı atınız. 
 Tüpteki çöküntüyü oynatmadan üstteki 

sıvıyı dökünüz. 

 Çökeltiden 1 damla lam üzerine alınız.  

 Lamın üzerine lamel kapatınız.  

 Mikroskopta uyuz etkenlerinin 

varlığını araştırınız. 
 

 Flotasyon metodu  

 Deri kazıntısını santrifüj tüpüne 

koyunuz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Üzerine %10’luk KOH ilave ederek 

homojen karışım elde edilinceye kadar 

çalkalayınız. 

 

 Tüpü 1-2 dakika hafifçe ısıtınız.  Süreye mutlaka uyunuz. 

 Santrifüj ediniz. 

 Tüpü, 2000 devirde 1-2 dakika santrifüj 

ediniz. 

 Tüpteki çöküntüyü oynatmadan üstteki 

sıvıyı dökünüz. 

 Çökeltinin üzerine su ilave ederek tüpü 

yarıya kadar doldurunuz. 
 

 Üzerine ağzına kadar dolacak şekilde 

doymuş şekerli su ilave ediniz. 

 Şekerli su olmazsa yerine doymuş 

sodyum klorür (NaCl) kullanınız. 

 Karışımı santrifüj ediniz. 
 Karışımı, 2000 devirde 1-2 dakika 

santrifüj ediniz. 

 Öze ile tüpteki sıvı yüzeyinden bir 

damla alarak lam üzerine koyunuz. 
 

 Üzerine lamel kapatınız.  

 Mikroskopta uyuz etkenlerinin 

varlığını araştırınız. 
 

 Vajda metodu  

 Deri kazıntısını cam kaba koyunuz. 
 

 1-2 misli su ilave ederek karıştırınız.  

 50-60C’deki ısıtıcıda 30 dakika 

bekletiniz. 
 Isıtmak için Etüv kullanınız. 

 İyice karıştırdıktan sonra 3 misli 

gliserin ilave ediniz. 
 

 Bir saat bekletiniz.  

 Yüzeyden bir damla alarak lam üzerine 

koyunuz. 

 Damlayı, daldırmadan yüzeyden almaya 

özen gösteriniz. 

 Lamel kapatarak mikroskopta uyuz 

etkenlerinin varlığını araştırınız. 
 

 Sonuçları rapor ediniz.  Sonuçları dijital ortamda kaydediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi üzerinde bulunduğu konağın derisini delip tünel açan ve 

“tünel açan uyuz etkenleri” olarak da tanınan parazittir?  

A) Knemidokoptes 

B) Demodex  

C) Sarcoptes 

D) Otodektes 

E) Notoedres 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi uyuz hastalığına neden olan parazitlerin genel özelliklerinden 

değildir? 

A) Etkenler 2-7 mm büyüklüğündedir. 

B) Daimi parazittirler. 

C) Evrimleri yumurta-larve-nimf-ergin şeklindedir.  

D) Bulaşma direkt temasla olur. 

E) Teşhis için deri kazıntısı alınır. %10-20’lik NaOH veya KOH ile karıştırılıp direkt 

ya da santrijüj ederek incelenir. 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi kanatlıların baş, boyun ve daha ileri hallerde vücudun diğer 

bölgelerinde tüy (telek) diplerinde yerleşir, tüy dökülmesine, kabuklaşma, deride 

kalınlaşma ve kaşıntıya neden olur? 

A) Sarcoptes 

B) Knemidecoptes  

C) Demodex 

D) Notoedres 

E) Chorioptes  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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4. Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır? 

A) Demodex equi: At 

B) Demodex bovis: Sığır 

C) Demodex ovis: Koyun 

D) Demodex cati : Tavşan 

E) Demodex caprae: Keçi 

 

5. Hemen her konakta yaşayabilen 100-400μ büyüklüğünde, kıl folliküllerine ve yağ 

bezlerine yerleşip hastalığa neden olan folliküler uyuz etkenleri olarak da bilinen etken 

hangisidir? 

A) Psoroptes 

B) Demodex 

C) Chorioptes 

D) Otodectes 

E) E) Knemidecoptes  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi, anofeldeki sporogonik evrede oluşan formlardan biri 

değildir? 

A) Ookinet  

B) Şizont 

C) Zigot  

D) Sporozoit  

E) Ookist 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Leishmania donavaninin arakonakçısıdır? 

A) Dişi phelobotomus 

B) Dişi sivrisinek 

C) Kene 

D) Bit  

E) Glossina 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi toxoplasma gondii ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A)  Zorunlu hücre içi parazitidir. 

B)  İnsan ve hayvanlarda toxoplasmosis hastalığına neden olur. 

C)  Direkt ve indirekt yolla konur. 

D)  Hamilelerde düşüğe neden olur. 

E)  Son konak köpeklerdir. 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi retiküloendotelyal sisteme yerleşip çoğalarak kala azar adını 

verdiğimiz hastalığa sebep olan parazittir? 

A) Leishmania donovani 

B) Toxoplasma gondii 

C) Sarcoptes scabiei 

D)  Trypanosoma gambiense 

E) Leishmania tropica 

 

5. Sığır, koyun, keçi, domuz, köpek, kemirici, kuş ve insanlarda da sert kenelerle 

bulaşabilen, piroplazmoz veya hayvan sıtması da denilen hastalığa neden olan parazit 

hangisidir? 

A) Leishmania 

B) Trypanosoma 

C) Toxoplasma 

D) Babesia 

E) Plazmodium 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 



 

 56 

6. Aşağıdakilerden hangisi Giemsa boyama tekniğinde yayma preparatı tespit etmek 

amacıyla kullanılır? 

A) Distile su  

B) Asetik asit  

C) Etil alkol  

D) Metil alkol  

E) Karbol fuksin  

 

7. Aşağıdakilerden hangisi uyuz hastalığının etkeni bulaştıran antropodadır? 

A) Tahtakurusu 

B) Çeçe sineği 

C) Kene 

D) Sivrisinek 

E) Tatarcık 

 

8. Konağın derisinde tünel açmadan derinin yüzeyinde yaşayan, 0.75 mm büyüklüğünde 

ve deriyi delip lenf sıvısı emerek beslenen uyuz etkeni hangisidir? 

A) Sarcoptes 

B) Demodex. 

C) Psoroptes 

D) Notoedres 

E) Otodectes 

 

9. Aşağıdaki paraziter enfeksiyonlardan hangisi zoonotik enfeksiyonlardan biri değildir? 

A) Toxoplasma gondii 

B) Trichomonas vaginalis 

C) Leishmania donovani 

D) Trypanosoma gambiense 

E) Plazmodium vivax 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi uyuz etkenlerinin genel özelliklerinden değildir? 

A) Etkenler 0.2 - 0.75 mm büyüklüğündedir. 

B) Daimi parazittirler. 

C) Evrimleri, yumurta – larva – nimf – ergin şeklindedir.  

D) Etken; konakta 3-6 hafta, dış koşullarda-konakçı dışında 2-10 hafta yaşar, güneş 

ışığı, soğuk ve yağmur bu süreyi kısaltır. 

E) Bulaşma indirekt yolla olur. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 E 

4 B 

5 D 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 A 

3 D 

4 C 

5 E 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 A 

3 B 

4 D 

5 B 
 

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 A 

3 E 

4 A 

5 D 

6 D 

7 C 

CEVAP ANAHTARLARI 
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8 C 

9 B 

10 E 
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