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Cryptosporidium spp. zoonotik özelliğe sahip, insan ve hayvanların gastrointestinal sisteminde
hastalık oluĢturan bir protozoondur. Bu çalıĢma, Sivas ilindeki farklı yaĢ aralığındaki köpeklerde,
farklı metotlarla Cryptosporidium spp. prevalansını belirlemek amacıyla yapıldı. Bu çalıĢmanın
materyalini farklı ırk, yaĢ ve cinsiyetten 100 adet köpek oluĢturdu. ÇalıĢmaya dâhil edilen
köpeklerin iĢtah durumu, vücut sıcaklığı, kalp atım sayısı, solunum sayısı, solunum tipi, kapiller
dolum zamanı, dehidrasyon oranı, mukoza muayenesi ve mental durumları muayenelerinde
anormal bir durum gözlenmedi. Hayvanlardan dıĢkı örnekleri plastik kaplara alındı. Toplanan dıĢkı
örneklerinde Cryptosporidium spp. ookistlerinin saptanması amacıyla direkt inceleme, asit-fast
boyama ve Polimeraz Zincir Reaksiyon (PZR) yöntemi kullanıldı. Ġncelenen dıĢkı örneklerinde
pozitiflik oranı direkt incelemede %0, asit-fast boyamada %2 ve PZR testinde ise %4 olarak
belirlendi. Sonuç olarak, bu çalıĢmada Sivas ilinde Cryptosporidium spp. pozitiflik oranı hayvan
hastanesine kontrol amacıyla getirilen köpeklerde %0, barınak köpeklerinde %8 olduğu belirlendi.
Ayrıca 1 yaĢın altı, 1-5 yaĢ ile 6 yaĢ üstündeki barınak köpeklerinde sırası ile %13.3, %5.8 ve %5.5
oranında pozitiflik saptandı.
Anahtar Kelimeler: Cryptosporidium, köpek, prevalans, Sivas

Prevalence of Cryptosporidium Spp. in Dogs in Sivas City
Species of Cryptosporidium is a zoonotic protozoan that affects both people and animals'
gastrointestinal tracts and causes illness. In this study, Cryptosporidium spp. was performed to
determine its prevalence in which Sivas. The study included 100 dogs of various breeds, ages, and
genders as its subject matter. The study's included dogs' assessments of their hunger, body
temperature, heart rate, respiratory rate, respiratory type, capillary filling time, rate of dehydration,
mucosal examination, and mental status revealed no abnormalities. Animal feces were collected
and stored in plastic containers. Oocysts were found using direct inspection, acid-fast staining, and
the Polymerase Chain Reaction (PCR) method. In the studied stool samples, the positive rate was
0% for direct examination, 2% for acid-fast staining, and 4% for the PCR test. In this study,
Cryptosporidium spp. The positive rate was 0% for dogs brought to the veterinary clinic for control
and 8% for dogs from shelters. In addition, shelter dogs under 1 year, 1 to 5 years, and over 6
years old, respectively, had positive rates of 13.3%, 5.8%, and 5.5%.
Key Words: Cryptosporidium, dog, prevalence, Sivas
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Cryptosporidiosis, Cryptosporidium soyuna bağlı protozoonlar tarafından
oluĢturulan, dünyada yaygın Ģekilde görülen ve farklı hayvan türlerini etkileyen bir
hastalıktır. Ġnsan dâhil olmak üzere birçok hayvan türünde sindirim sistemi epitel
hücrelerine lokalize olan bu parazit çoğunlukla genç ve immun sistemi baskılanmıĢ
hayvanlarda enfeksiyona sebep olabilmektedir (1). Cryptosporidia, Apicomplexa
Ģubesinin Coccidia grubuna dâhil olan Cryptosporidium cinsi ilk kez 1895 senesinde
Clarke tarafından belirlenmiĢ, fare mide epiteli üzerinde yer almakta olan spor kümeleri
olarak tanımlamıĢtır (2). Daha sonra Tyzzer tarafından sırasıyla 1907 yılında farelerin
gastrik bezlerinde, 1912 yılında ince bağırsaklarında ve 1929 ise tavukların Bursa
fabrisiyusunda görülmüĢtür (3, 4).
Cryptosporidium canis köpeklerde en sık görülen türdür. Cryptosporidium canis ile
enfeksiyon genellikle asemptomatiktir ve gram dıĢkı baĢına birkaç ookist atılır. Buna
karĢılık, bağıĢıklığı baskılanmıĢ köpek ishal, uyuĢukluk ve fiziksel bozulma gibi klinik
belirtiler gösterebilir (5). Birçok araĢtırmada insanlarda Cryptosporidium canis tespit
edilmiĢtir (6,7).
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Hayvan Materyali: Bu çalıĢmanın materyalini farklı
ırk, yaĢ ve cinsiyetten 100 adet köpek (50‟si Sivas Ġli
hayvan barınağından diğer 50‟si Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi Veteriner Fakültesi hayvan hastanesine
kontrol amacıyla getirilen hayvanlar) oluĢturdu (Tablo 1).
Tüm hayvanların genel klinik muayeneleri usulüne uygun
olarak gerçekleĢtirildi. Köpeklerde anormal bir klinik
semptom gözlenmedi.
Tablo 1. ÇalıĢmada kullanılan hayvanların yaĢ aralığı
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II. PZR reaksiyonunda 2 µL I. PZR ürünü kullanıldı.
PZR reaksiyon koĢulları (Tablo 4); 94°C de 3 dk
baĢlangıç, 35 döngü (94°C‟de 45 sn, 58°C‟de 45 sn ve
72°C‟de 60 sn) final fazda 72°C‟de 7 dk olarak ayarlandı.
Pozitif örneklerin 823 bp büyüklüğünde son ürün
oluĢturması beklenmektedir. II. PZR iĢlemi için kullanılan
primerler Tablo 5‟te verilmiĢtir PZR ürünleri -20°C de
saklandı.
Tablo 2. I. PZR protokol programı

1<yaĢ

1-5 yaĢ

6 ≥yaĢ

Toplam

Barınak Grubu

15

17

18

50

Hastane Grubu

16

20

14

50

ilk denatürasyon

94 °C

240

1

Toplam

31

37

32

100

Denatürasyon

94 °C

45 sn

35

Bağlanma

55°C

45 sn

35

Uzama

72°C

60

35

Son uzama

72°C

420

1

Grup

DıĢkı Örneklerinin Toplanması: ÇalıĢmaya dâhil
edilen köpeklerin rektumundan usulüne uygun bir Ģekilde
tanı konulabilecek miktarda dıĢkı örnekleri alındı.
Örnekler su çekmeyen plastik kaplara toplandı. Örnekler
hayvanlardan alındıktan sonra aynı gün Sivas
Cumhuriyet
Üniversitesi
Hayvan
Hastanesi
laboratuvarlarında çoğaltma yöntemi, direkt inceleme ve
Asit fast boyamalar için gerekli iĢlemler yapılırken,
Polimeraz Zincir Reaksiyon (PZR) çalıĢılması için her
örnekten ayrı bir tüpe bölünen dıĢkılar Sivas Ġleri
Teknoloji AraĢtırma ve Uygulama Merkezinde iĢlemleri
gerçekleĢtirildi.
Direkt Ġnceleme: Natif-lugol ile 40 X büyütme ile
direkt olarak yapıldı.
Kinyoun Asit-Fast Boyama: Kinyoun asit-fast
boyama yöntemi için yayma preparatları hazırlandı ve
100x lik objektifle Cryptosporidium spp yönünden
incelendi. ġüpheli durumlarda Ģeker yüzdürme yapılarak
yeniden yayma ve boyama iĢlemi uygulandı.
Polimeraz
Zincir
Reaksiyon
(PZR):
Konvansiyonel PZR yöntemi uygulanmıĢtır. Tüm
örneklerden DNA izolasyonu ticari bir DNA izolasyonu
kiti (QIAGEN - QIAamp DNA Stool Mini Kit) kullanılarak
yapıldı. Ġzolasyon öncesi örnekler -80°C‟de 30 dk ve
56°C de 10 dk olmak üzere 5 kere dondurulup
çözdürüldü. Kit protokolünde herhangi bir değiĢiklik
yapılmadan uygulandı. Elde edilen DNA örnekleri PZR
o
çalıĢması yapılıncaya kadar -20 C‟de muhafaza edildi.
Cryptosporidium 18S SSU rRNA Lokusunun
PZR Çoğaltılması: PZR çalıĢması Xiao ve ark. (8)
protokolüne göre yapılmıĢtır. I. PZR reaksiyonunda 1 µL
DNA kullanıldı. PZR reaksiyonu öncesi Thermal Cycler
30 dk açık tutularak “hot start” baĢlaması sağlandı. PZR
koĢulları Tablo 2‟de belirtildiği gibi; 4°C de 4 dk
baĢlangıç denatürasyonu, 94°C de 45 sn denatürasyon,
55-58°C de 45 sn annealing, 72°C de 60 sn extension,
35 döngü, 72°C de 7dk final extension Ģeklinde
oluĢturuldu. I. PZR sonucunda beklenen ürün boyutu
1,325 bp‟dir. I. PZR iĢlemi için kullanılan primerler Tablo
3‟te verilmiĢtir.
®

I. PZR Master Mix; 4 µL 5 x FIREPol Master Mix
(12.5 mM MgCl2), 0.5 4 µL F primer, 0.5 4 µL R primer,
1 µL DNA ve 14 µL deiyonize su eklenerek total hacim
20 µL olarak ayarlandı.

Sıcaklık
(°C)

Zaman
(Saniye)

Döngü

Tablo 3. I. PZR iĢlemi için kullanılan primerler
F1:

5‟- TTCTAGAGCTAATACATGCG-3‟

R1:

5‟- CCCATTTCCTTCGAAACAGGA-3‟

Tablo 4. II. PZR protokol programı
Döngü

Sıcaklık
(°C)

Zaman
(Saniye)

Ġlk denatürasyon

94

240

1

Denatürasyon

94

45

35

Bağlanma

55°-58

45

35

Uzama

72

60

35

Son uzama

72

420

1

Tablo 5. II. PZR için ikinci primerler (8)
F2:

5‟- GGAAGGGTTGTATTTATTAGATAAAG-3‟

R2:

5‟- CTCATAAGGTGCTGAAGGAGTA-3‟

Jel Elektroforezi ve Görüntüleme: PZR ürünleri
etidyum bromürlü (EtBr) %1‟lik agaroz jel hazırlanarak
elektroforezde yürütülmüĢtür. 100 bp‟lik belirteç
kullanılmıĢtır. Tüm PZR iĢlemleri tamamlandıktan sonra
çalıĢan PZR ürünleri ve DNA‟lar tek bir jelde yürütülerek
SynGene GBox marka görüntüleme cihazında fotoğrafı
çekilmiĢtir.
Ġstatistiksel Analiz: ÇalıĢmamızdan elde edilen
veriler SPSS 22 programına yüklendi. Farklı yöntemlerle
tespit edilen Cryptosporidium spp. oranları arasındaki
önemlilik Khi-kare testi ve gruplar arasındaki fark için
Fisher‟s exact testi kullanıldı ve önemlilik düzeyi 0.05
olarak alındı.
Bulgular
AraĢtırmada dâhil edilen köpeklerin klinik
muayenesinde iĢtah durumu, vücut sıcaklığı, kalp atım
sayısı, solunum sayısı, solunum tipi, kapiller tekrar
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dolum zamanı, dehidrasyon oranı, mukoza muayenesi
ve mental durumları muayenelerinde anormal bir durum
belirlenmedi. Alınan 100 dıĢkı örnekleri Cryptosporidium
spp. açısından değerlendirildi. Toplanan tüm numuneler
ilk olarak direkt inceleme ve Kinyoun asit-fast
boyamasına tabi tutuldu. Sonrasında tüm örneklere DNA
izolasyonu yapılarak PZR ile pozitiflik test edildi.
ÇalıĢmamızda direkt inceleme sonucunda pozitif Ģüpheli
örnek tespit edilemedi. Kinyoun asit-fast boyaması
sonucunda barınak grubunda 2 (%4) örnekte asidofilik
boyanan Cryptosporidium‟lar mikroskop altında tespit
edildi (ġekil 1), hayvan hastanesine kontrol amacıyla
getirilen grupta ise pozitif 0 (%0) örnek tespit edilmedi
(Tablo 6).
Alınan
numunelerin
tüm
PZR
iĢlemleri
tamamlandıktan sonra çalıĢan PZR ürünleri ve DNA‟lar
tek bir jelde yürütülerek pozitif sonuçlar görüntülenmiĢtir
(ġekil 2). PZR sonuçları incelendiğinde barınak
grubunda 4 (%8) pozitif örnek belirlenirken hasta
grubunda ise pozitif örneğe rastlanmadı (Tablo 6).
Pozitif örnekler incelendiğinde, örneklerin hepsinin
barınak grubunda olduğu büyük çoğunluğunun da bir
yaĢın altındaki köpeklerde olduğu gözlendi (Tablo 7).
Tablo 6. Farklı yöntemlerle tespit edilen Cryptosporidium
spp. sayısı
Grup

Natif

Asit-fast Boyama

PZR

Toplam

Barınak Grubu

0

2

4

4

Hastane
Grubu

0

0

0

0

Toplam

0

F.Ü. Sağ. Bil. Vet. Derg.

Tablo 7. Farklı yöntemlerle tespit edilen Cryptosporidium
spp. sayısı
YaĢ

N

Natif
%

Asit- fast
Boyama
%

PZR %

Toplam

1<

15

0 %0

2 %13,3

2
%13.3

2 %13.3

1-5

17

0 %0

0 %0

1 %5.8

1 %5.8

6≥

18

0 %0

0 %0

1 %5.5

1 %5.5

Toplam

50

0 %0

2%4

4 %8

4 %8

ġekil 2. PZR ürünleri ve DNA‟ların SynGene GBox
marka görüntüleme cihazında görünümü. M: Marker
(100bp),s23, s24, s35, s37: Pozitif numuneler
TartıĢma

2

4

4

Cryptosporidium türleri birçok hayvan türünde
bulunan yaygın bir parazittir. Cryptosporidium türlerinin
geniĢ konak aralığı nedeniyle ve zoonotik bir hastalık
olarak ifade edilmesinden dolayı hem insan sağlı hem de
hayvan sağlı açısından son derece önemlidir (9).
Günümüzün en etkili hastalıklarından biri olan
cryptosporidiosis,
Cryptosporidium
soyuna
bağlı
protozoonların neden olduğu dünya üzerinde yaygın bir
Ģekilde görülmektedir. Bu parazitler genellikle genç ve
immun sistemi baskılanmıĢ insan ve hayvan sağlığını
tehdit etmektedir (1).
Köpeklerde Cryptosporidium enfeksiyonuna iliĢkin
çok az rapor vardır ve vakaların çoğu 6 aylıktan küçük
yavruları içerir. Köpeklerde cryptosporidiosis'in ilk kanıtı
1981'de Tzipori ve Campbell tarafından 20 köpek Tzipori
serum örneğinden 16'sında Cryptosporidium antikorları
saptanarak rapor edilmiĢtir (10). Wilson ve ark. ise 1983
yılında, akut ishal Ģikayetli 1 haftalık bir yavru köpekte
Cryptosporidium'un karakteristik yaĢam döngüsü evreleri
tanımlayarak, ilk klinik köpek cryptosporidiosis vakasını
bildirmiĢtir (11).

ġekil 1. Kinyoun asit-fast boyaması sonucu Cryptosporidium
spp. görünümü (100X)

Endonezya‟nın Surabaya Ģehrinde yapılan bir
çalıĢmada köpek dıĢkısında, aside dirençli boyama ve
PZR ile Cryptosporidium pozitifliği araĢtırılmıĢ ve
araĢtırma
sonucunda
50
köpeğin
40‟ında
Cryptosporidium tespit edilmiĢtir. Yapılan PZR analizleri
sonucunda pozitif örneklerin 4‟ünun Cryptosporidium
canis, 2‟sinin ise Cryptosporidium parvum olduğu tespit
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edilmiĢtir (12). BaĢka bir çalıĢmada Kalifornia eyaleti
San Bernardino Ģehri hayvan barınağından 200 köpek
dıĢkısı aside dirençli boyama yöntemi ile incelenmiĢ ve
4(%2) oranında pozitiflik bulunmuĢtur (13). Diğer bir
çalıĢma Ġspanya‟da 44 sokak köpeği dıĢkısının aside
dirençli boyama yöntemi ile 6(%7,4)‟sında ookist
görüldüğü rapor edilmiĢtir (14). Yapılan diğer bir
çalıĢmada 30 Ekim 2019 tarihine kadar olan
araĢtırmalarda meta analiz yapılmıĢ ve dünyada
köpeklerde Cryptosporidium prevalansının mikroskobik
yöntemlerle %8 olduğu raporlanmıĢtır. Yapılan analizde
moleküler
analizler
sonucunda
köpeklerdeki
Cryptosporidium türlerinin %3.64‟ünün Cryptosporidium
canis, %1.28‟inin ise Cryptosporidium parvum olduğu
bildirilmiĢtir (15).
Türkiye‟de köpeklerde Cryptosporidium spp.
yaygınlığı ile ilgili yeterli çalıĢma bulunmamaktadır.
Yapılan bir çalıĢmada bir köpekte gençlik hastalığına
ilaveden cryptosporidiosisin tespiti laboratuvar, histolojik,
immunohistokimyasal
ve
elektron
mikroskopik
bulgularıyla tespit edilmiĢtir (16). Ege bölgesindeki
köpeklerde
Cryptosporidium
spp.
prevalansının
bel rlenmes n amaçlayan b r çalıĢmada farklı ırk, yaĢ ve
c ns yette sağlıklı (n 50) ve shall (n 150) olmak üzere
200 köpek ncelenm Ģ, dıĢkı örnekler mod f ye
Z ehlNeelsen tekn ğ le boyanmıĢ ve m kroskopta
incelenmiĢtir. Tüm köpeklerden alınan dıĢkı örneklerinde
Cryptosporidium spp. prevalansı %15.5, sağlıklı ve
ishalli köpeklerde ise sırasıyla %14 ve %16 olarak tespit
edilmiĢtir (17). Kırıkkale‟de yapılan baĢka bir
araĢtırmada ise 200 sokak köpeği dıĢkı incelemesi
sonucunda Cryptosporidium spp. prevalansı %2 olarak
tespit edilmiĢtir (18). Bu çalıĢmada ise Sivas hayvan
barınağından 100 köpek dıĢkısı direkt inceleme, boyama
ve moleküler yöntemlerle test edilmiĢ ve boyama
yöntemi sonucunda %2, PZR sonucunda ise %4
oranında Cryptosporidium spp. yaygınlığı tespit
edilmiĢtir.
Köpeklerde
enfeksiyonun
çoğunlukla
asemptomatik seyredebileceği ve dıĢkıda ookist
atılımının az olabileceği değerlendirilecek olursa
prevalans çalıĢmaların asemptomatik köpeklerle birlikte
ve fenotipik analizlerin yanında moleküler analizlerle
desteklenmesi
gerektiği
çalıĢma
bulgularımıza
dayanarak söylenebilmektedir.
Bu çalıĢma sonuçları irdelendiğinde; incelenen 100
dıĢkı örneğinde %4 (4 örnek) oranında pozitiflik tespit
edilmiĢtir (Tablo 7). Analiz yöntemleri baz alındığında bu
oran asit-fast boyama yönteminde %2 (2 örnek), PZR
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yönteminde ise %4 (4 örnek) olarak belirlenmiĢtir.
Laboratuvarlarda boyama yöntemleri rutin olarak
kullanılmakla birlikte sensitiviteleri düĢüktür. Boya
almayan ookistler nedeniyle özellikle az sayıda ookist
içeren gaitalarda hatalı negatif sonuçlar alınabilmektedir
(19). Cryptosporidium türlerini klinik olgulardan, gaita ile
çok az miktarda ookist atan rezervuar konaklardan ve
çevresel kaynaklardan izole etmek amacıyla moleküler
tanı yöntemleri son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya
baĢlanmıĢ (20) hatta teĢhiste kalite ve kantiteyi
arttırmaya yönelik olarak Real Time PZR, çeĢitli spesifik
gen bölgelerini hedef alan Nested PZR gibi pek çok yeni
moleküler teknikler geliĢtirilmiĢtir (20, 21).
Sakarya ve ark. (2010) carbol fuchsin boyama ve
nested PZR yöntemlerini kullanarak Ankara‟nın farklı
hastanelerine ishal Ģikayeti ile baĢvuran 98 vakadan ve
yine Ankara‟da bulunan çeĢitli sığırcılık iĢletmelerindeki
32 buzağıdan sağlanan toplam 130 dıĢkı örneğini
Cryptosporidium spp. yönünden taramıĢlardır. Örneklerin
%10‟unda nested PZR yöntemiyle pozitiflik saptanırken,
bu oran carbol fuchsin boyama yönteminde ise 6.1‟de
kalmıĢtır. AraĢtırıcılar (22) özellikle az ookist atılımı olan
olgularda PZR‟ın daha duyarlı olduğunu bildirmiĢlerdir
(22).
Ġshalli buzağı ve çocuklarda Cryptosporidium spp.
yönünden yapılan baĢka bir çalıĢmada (23) PZR‟ın
boyama yöntemine göre daha hassas bir metot olduğu
rapor edilmiĢtir. Bu bulgular (22, 23, 24) araĢtırma
sonuçlarımızı destekler niteliktedir.
Sonuç olarak, alıĢmada, Sivas ilindeki köpeklerde
Cryptosporidium spp.„nin %4‟lik bir prevalansa sahip
olduğu belirlenmiĢtir. Bu oran hayvan barınaklarında %8,
kontrol amacıyla getirilen köpeklerde %0 olarak tespit
edilmiĢtir. YaĢ grupları baz alındığında Cryptosporidium
spp. en çok (%13.3) bir yaĢ altındaki köpeklerde olduğu
gözlendi. ÇalıĢma bulgularımıza dayanarak dıĢkı
örneklerinden Cryptosporidium spp. tespitinde boyama
metodu ile birlikte analizlerin moleküler yöntemlerle
güçlendirilmesi gerektiğidir. Günümüzde, köpekler hem
kırsal hem de kentsel alanlarda insanlara oldukça
yakındır ve birçok zoonoz etkeni vücutlarında
barındırabilir ve bu etkenleri insanlara bulaĢtırmada
rezervuar konak görevi görebilmektedir. Bu açıdan
prevalans çalıĢmaları oldukça önemli olup halk sağlığı
açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda prevalans
ile ilgili çalıĢmaların periyodik olarak yapılmasında yarar
vardır.
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