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AÇIKLAMALAR 
ALAN  Laboratuvar Hizmetleri 

DAL Gıda, Tarım ve Hayvan Sağlığı Laboratuvarı 

MODÜLÜN ADI  Gaitada Parazitolojik İnceleme 

MODÜLÜN SÜRESİ 80/48 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye / öğrenciye gaitadan uygun yöntemleri kullanarak 

hazırladığı preparattan parazitolojik inceleme yapabilmesi 

ve mikroskop altında parazit yumurtalarını sayarak 

hesaplama yapabilmesine yönelik bilgi ve becerileri 

kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Natif yöntemle gaitada parazit incelemesi 

yapabileceksiniz. 

2. Yüzdürme yöntemini kullanarak gaitada parazitolojik 

inceleme yapabileceksiniz. 

3. Çöktürme yöntemini kullanarak gaitada parazitolojik 

inceleme yapabileceksiniz. 

4. Göç ettirme yöntemini kullanarak gaitada parazitolojik 

inceleme yapabileceksiniz. 

5. Gaita numunesinden hazırladığı preparattan McMaster 

lamı ile mikroskop altında parazit yumurtaları sayımı 

yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Parazitoloji / mikrobiyoloji laboratuvarı 

Donanım: Mikroskop, santrifüj, terazi, lam, lamel, değişik 

boyutlarda deney tüpü, beher, balon joje, huni, çay süzgeci, 

tülbent, baget, baermann-wetzel hunisi ve uç kısmına 

uyumlu lastik boru, kıskaç, süzgeç kâğıdı, makas, Mc 

Master lamı, pastör pipeti, 100 cc’lik cam solüsyon şişesi, 

cam boncuk, mezür, gaita örneği, distile su, fizyolojik tuzlu 

su, eter, HCl, metilen mavisi, lugol solüsyonu 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

AÇIKLAMALAR 



 

 iv 



 

 1 

 

GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Hayvanlarda paraziter hastalıklarda ölümler, uzun bir süreç sonunda yaygın olarak 

görülmektedir. Ancak paraziter hastalıkların klinik formlarının az görülmesine bağlı olarak 

oluşan ekonomik kayıplar büyük boyutlarda olmaktadır. Çünkü parazitler, oluşturdukları 

tahribatlar ile konak hayvanlarda önemli bozukluklara, malnutrisyona neden olur. Paraziter 

hastalıklar, üreme performansında düşüklük, gelişme geriliği, et, süt ve yapağı gibi 

hayvansal ürünlerde nitelik ve nicelik yönünden kayıplara neden olmalarının yanı sıra, hasta 

hayvanların sağaltımı için harcanan tedavi masrafları ile de ülke ekonomisi için büyük 

kayıplara yol açmaktadır.  

 

Gastrointestinal kanalda paraziter enfeksiyonların tanısında gaitada helmint 

yumurtalarının, larvalarının, protozoa trofozoit ya da kistlerinin gösterilmesi gereklidir. 

Bunun için uygun koşullarda alınmış olan gaita yine uygun yöntemlerle incelenmelidir. 

 

Bu modülde elde edeceğiniz kazanımlarla gerekli örnekleri alabilecek, natif metot, 

yüzdürme metodu, çöktürme metodu ve göç ettirme metoduyla gaita muayenesi 

yapabileceksiniz. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 
 

 

Bu faaliyette kazandığınız bilgilerle natif metot ile gaitada parazit incelemesi 

yapabileceksiniz. 

 
 

 

 

 İnternet, hastane kütüphanesi vb. kaynaklardan parazit ve özellikleri hakkında 

bilgi edininiz.  

 Veteriner parazitoloji laboratuvarına giderek parazit muayene yöntemleri 

hakkında bilgi edininiz. 

 Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.  

 

1. NATİF METOT İLE GAİTADA PARAZİT 

İNCELEMESİ 
 

Doğada bulunan diğer mikroorganizmalar gibi parazitler de canlılarda yaşayarak 

hastalıklara neden olur.  

 

Gaitada parazit araştırmasında yaygın olarak kullanılan direkt incelemeye ek olarak 

özellikle az sayıda helmint yumurtası ya da protozoon kisti bulunması hâlinde yakalama 

şansını artırmak için yoğunlaştırma yöntemlerine ihtiyaç vardır. 

 

1.1. Parazitler 
 

Parazit (parasitos) Yunanca bir terimdir. “Para” yanında; “sitos” besin anlamında iki 

kelimenin bir araya gelmesi sonucu oluşur ve “besini yanında” anlamındadır. Buna göre 

canlı bir organizmanın içinde veya üzerinde, bütün yaşamı boyunca veya yaşamının bir 

döneminde, besin ve yer bulabilen bu canlılara parazit adı verilir.  

 

Parazitler başka canlıların zararına yaşayan varlıklardır. Parazitin gelişme 

dönemlerinden birinin ya da erişkin hâlinin yaşadığı canlıya konak adı verilir. Ancylostoma 

duodenale, ascaris lumbricoides ve enterebius vermicularis gibi bazı parazitler konak olarak 

sadece insanları seçerken dipylidium caninum, fasciola hepatica ve hymenolepis diminuta 

gibi bazı parazitler ise hayvanların normal paraziti olarak sınıflandırılmalarına rağmen 

rastlantısal olarak insanlarda da bulunur. Taenia saginata, taenia solium gibi bazı parazitlerin 

sadece erişkinleri (olgunları) insanlarda tespit edilirken cyticercus bovis, cyticercus cellulose 

gibi larva şekilleri de havanlarda görülür. Tam tersi olarak da bazı parazitlerin larva şekilleri 

(kist hidatik) insanlarda bulunurken echinococcus granulosus gibi erişkin şekilleri de 

hayvanlarda bulunur.   

 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Parazitoloji, parasitos ve logos (bilim) kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşur. 

Parazitleri, parazit-konak ilişkilerini ve yaptığı hastalıkları inceleyen bilim dalına 

parazitoloji adı verilir. Parazitolojinin farklı dalları vardır. 

 

Tıbbi parazitoloji; insan sağlığı ile ilgilenir ve alt dalları vardır. Protozooloji; 

protozoonları (protozoaları) inceleyen bilim dalıdır. Helmintoloji; helmintleri inceleyen 

bilim dalıdır. Arthropodoloji (entomoloji); arthropodları inceleyen bilim dalıdır.  

 

Veteriner parazitoloji; hayvanlarda bulunan parazitleri inceleyen bilim dalıdır. Zirai 

(tarımsal) parazitoloji; bitkilerde bulunan parazitleri inceleyen bilim dalıdır.  

 

 Parazitliğin (parasitismus’un) çeşitleri  

 

Canlıların, canlı ve cansız çevreleri arasındaki ilişkilerini ekoloji adını verdiğimiz 

bilim dalı inceler. Bir canlının diğer bir canlı üzerinde ya da içinde yaşaması durumu da 

ekoloji bilim dalının konuları arasındadır. Birbirinden farklı iki canlının ortak yaşaması 

olayına, simbiyozis adı verilir. Bu tip ilişkilere ise simbiyotik ilişkiler denir. En önemli 

simbiyotik ilişkiler şunlardır:  

 Sığıntılık (kommensalizm): Birlikte yaşayan iki canlıdan birinin 

diğerinden barınma, beslenme ve korunma gibi konularda yarar görürken 

diğer canlının ne yarar ne de zarar görmesidir. Örneğin, entamoeba coli 

insanın kalın bağırsağında, zarar vermeden ve yararı da olmadan sığıntı 

olarak yaşamını sürdürür.  

 Yardımlaşma (mutualizm): Birlikte yaşayan iki canlının mutlaka 

birbirine bağlı olarak ve karşılıklı birbirlerine yarar sağlayarak 

yaşamasıdır. Örneğin, kirpikliler sığırların işkembesinde karşılıklı yarar 

sağlayarak yaşamlarını sürdürür.  

 Parazitlik (parazitizm): Birlikte yaşayan iki canlıdan birinin diğerine 

mutlaka bağlı ve o canlının zararına yaşamasıdır. İnsan bağırsağında 

parazitlerin yaşaması buna örnek olarak verilebilir.  

 

 Parazitoloji ile ilgili terimler 

 

 Enfestasyon: Ektoparazitlerin meydana getirdiği hastalıklara denir.  

 Enfeksiyon: Endoparazitlerin meydana getirdiği hastalıklara denir.  

 İnvazyon: Parazitlerin girdiği yerde yerleşmesi, üremesi ve dokulara 

yayılmasına denir.  

 Larva: Parazitin, henüz erişkin hâle gelmemiş şeklidir.  

 Trofozoit: Parazitin beslenip çoğalan şeklidir.  

 Kist: Parazitin dış ortama dayanıklı şeklidir.  

 Vektör (taşıyıcı, bulaştırıcı): Kendisinde hastalığa neden olmayan bir 

hastalık etkenini, bir konaktan başka bir konağa aktarabilen bütün 

canlılara verilen genel addır.  

 Rezervuar (kaynak): Hastalık etkenini saklayıp başkalarına ileten 

canlıya verilen addır.  
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 Parazitlerin isimlendirilmesi 

 

18. yüzyılda yaşamış bilim adamı Linne’nin 1758’de koyduğu “çift ad” kuralına göre 

parazitler isimlendirilir. İsimlerden birincisi cins ismi olup ilk harfi büyük harfle başlar; 

ikincisi ise tür ismi olup tamamı küçük harfle yazılır (Örneğin, taenia saginata yazarken 

“taenia” cinsi; “saginata” ise türü belirler.).  

 

Parazitler de mikroorganizmaların adları gibi koyu renkli, altı çizili veya italik 

harflerle yazılır (örneğin; taenia saginata, taenia saginata, taenia saginata gibi.). 

 

Parazitler, genelde belirli bir sınıflandırmaya tabidir. En üst basamakta, “âlem” en 

altta ise “tür” vardır. Türünde daha alt grupları bulunmaktadır. Sınıflandırma basamakları şu 

şekildedir:  

 

Âlem → Şube → Sınıf → Takım → Aile → Cins → Tür 

 

 Parazitlerin giriş yolları  

 

 İntra-uterin hayatta: Bazı parazitler, plasenta yoluyla anneden fetüse 

geçer. Örneğin, toxoplasma gondii yavruya geçer ve düşüklere neden 

olur.  

 Sindirim yolu: Genellikle bağırsaklarda yaşayan parazitlerin giriş yolu 

sindirim sisteminin ilk organı olan ağızdır. Bu yolla giren parazitler, 

bağırsaklardan başka doku ve organlara da geçer ve orada yerleşir. 

Örneğin, taenia solium az pişmiş ya da çiğ etlerle ağız yolundan vücuda 

girer, bağırsaklara yerleşir.  

 Deri ve mukoza: Bazı parazitler direkt olarak bazıları da kan emen 

eklembacaklılar aracılığıyla deriden girebilir. Örneğin; schistosomalar 

toprakta, çıplak ayaktan girer. Ancylostoma duodenale mukozasından ve 

deriden dolaşım sistemine girer.  

 Solunum yolu: Az sayıda da olsa bazı parazitler bu yolla organizmaya 

girer. Örneğin; enterobius vermicularis’in yumurtaları ağız ve burundan 

sindirim sistemine geçer.  

 Ürogenital yol: Bu tip bulaşma, daha çok cinsel temas esnasında olur. 

Örneğin; trichomonas vaginalis bu yolla bulaşır.  

 Kan transfüzyonu: Parazit enfeksiyonu geçirmekte olan bir kişinin kan 

verilmesi hâlinde parazit, bir başka kişiye geçer. Örneğin; sıtma 

hastalığının etkeni plasmodiumlar ve kala azar hastalığının etkeni 

leishmanialar, kan transfüzyonu yoluyla insanlara geçerek enfeksiyon 

oluşturur.  

 

 Parazitlerin bulaşma yolları  

 

 Direkt bulaşma yolu: Doğrudan doğruya oluşan, aracısız bulaşma 

şeklidir. Anal-oral seksüel yolla direkt bulaşır.  
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 İndirekt bulaşma yolu: Canlı ve cansız birtakım araçların yardımıyla 

bulaşır. Toz, toprak, çiğ et, temiz yıkanmamış sebze ve meyve, kirli sular 

gibi besinlerin tüketilmesi ile parazitler dolaylı olarak bulaşır. Kedi, 

köpek, domuz, sığır, fare, böcekler de parazitleri taşır; vücut yüzeyi ile 

mekanik olarak ve bünyelerine alıp evrim geçirdikten sonra da paraziti 

biyolojik olarak bulaştırır. 

 

 Parazitlerin yaptığı hastalıkların adlandırılması  

 

Parazitlerin neden oldukları hastalıklar, genelde parasitoz olarak adlandırılır.  

 

Parasitozların, etken olan paraziti belirterek adlandırılmasında ise parazitin cins 

isminin sonuna “-osis, -iosis, -asis, -iasis” ekleri getirilir. “–iosis” eki Türkçe “–iyoz” 

şeklinde yazılır (örneğin; ascariosis = askariyoz gibi).  

 

Parazitlerin cins isimlerinden üretilmeyen parazit hastalıkları isimleri de kullanılır 

(örneğin; malaria, Şark çıbanı, amipli dizanteri gibi). 

 

 Paraziter hastalıklarda en sık görülen klinik belirtiler  

 

Yağlı ve kanlı ishal, anemi, ateş, iştahsızlık veya fazla iştah, kanlı idrar ve 

hemoglobinüri, hemoptizi, öksürük, karaciğer ve dalağın büyümesi paraziter hastalıklarda 

sık görülen belirtilerdir.  

 

Parazitin girdiği doku ya da organa göre bu belirtilerden bir ya da birkaç tanesi bir 

arada görülür ancak virütik ve bakteriyel birçok hastalıkta da benzer belirtiler görülebilir. Bu 

nedenle paraziter hastalıkların ayrımı iyi yapılmalıdır. 

 

1.2. Parazitlerin Sınıflandırılması 
 

Parazitler genel olarak iki gruba, bunlar da alt gruplara ayrılır. Ancak insan ve 

hayvanlarda yaptıkları hastalıklardan dolayı daha çok protozoa, helmintler ve arthropodalar 

üzerinde durulmaktadır. Parazitler; fitoparazitler (bitkisel parazitler) ve zooparazitler 

(hayvansal parazitler) olmak üzere iki gruba ayrılır. Zooparazitler de protozoa (tek 

hücreliler) ve metazoa (çok hücreliler) olarak gruplandırılır. Metazoalar; fitoparazitler 

(bitkisel parazitler) ve artiozoa (vücut bölümlü parazitler) şeklinde sınıflandırılır. Artiozoalar 

da helmintler ve arthropodalar (eklembacaklılar) olarak gruplandırılmaktadır. 

 

1.2.1. Protozoonlar 
 

Protozoalar tek hücreli canlılardır. Çoğu mikroskobik, bir kısmı ise makroskobiktir. 

Bunlar, zooparazitlerin alt gruplarında yer alan tek hücreli canlılardır. Bir kısmı hayvan, bir 

kısmı ise bitki sınıfındadır. Örneğin, protozoonlar hayvanlar âleminde; mantar, alg ve 

bakteriler ise bitkiler âleminde incelenir. Tek bir hücreden yapılmış olmalarına rağmen 

yaşamaları için gerekli birçok görevi yapma özelliğine sahiptir. Sitoplazma, hücrenin 

yaşaması için gerekli görevleri, çekirdek ise üreme ve çoğalma ile ilgili görevleri yapar. 
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Protozoonların bir doku veya organları yoktur dolayısıyla sistemleri de yoktur. Bütün 

yaşamsal olaylar sitoplazma tarafından gerçekleştirilir. 

 

 Protozoonların morfolojisi: Protozoon stoplazma ve nukleustan meydana 

gelir.  

 Nukleus: İçinde nukleoplasma ve çevresinde de dayanaklı bir zar vardır. 

Protozoonların çoğunun nukleusları, çoğalma dönemi dışında bir tanedir. 

Çoğalma sırasında nukleusun bölünmesi, bütün vücudun bölünmesinden 

daha çabuk olabilir. Bunun sonucu olarak protozoon çok nukleuslu 

görülür. Protozoonların çoğalmaları aşamasında ve bu aşamaların bir 

safhasında, tek nukleuslu şekiller oluşur fakat özellikle kirpikli 

protozoonların bazılarında, çoğalmalarının her aşamasında iki nukleus 

bulunur. Bu nukleuslardan birisi daha büyük olup makronukleus, küçük 

olan mikronukleus adını alır. Protozoonların genetik yetenekleri 

mikronukleuslarındadır.  

 Sitoplazma: Endoplasma ve eksoplasma olmak üzere ikiye ayrılır. 

Endoplasmanın görevi, beslenme ve çoğalma ile ilgili olup nukleusu 

saran kısımdır. Ektoplasmanın görevi ise hareket, besinin alınması ve 

vücudun korunması ile ilgilidir.  

 

 Protozoonların türleri 

 

 Mastigophoralar (kamçılı protozoalar): Kamçılı protozoalar, 

flagellata olarak da adlandırılır. Vücutları oval, küre veya uzun olur. 

Vücut yüzeyi pelikula (tek hücreli canlılarda hücre zarının altında organik 

liflerden oluşan çadırımsı yapılar) ile örtülü olduğundan şekilleri daima 

belirlidir. Bazı formlar jelatin veya selülozdan kabuk veya zırh meydana 

getirir.   
o Hareket: Mastigophoraların hareket organeli, flagellumdur. 

Genellikle hücrenin ön ucunda bir veya iki bazen de çok sayıda 

kamçı bulunur. Bazı mastigophoralarda kamçının özel bir şekli, 

dalgalı zar bulunur.  

 

Resim 1.1: Tripanosomalar  
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o Boşaltım: Tatlı su flagellatların çoğunda boşaltım organeli olarak 

kontraktif vakuoller bulunur.  

o Çoğalma: Mastigophoraların nukleusları şekil bakımından 

değişiklik gösterir. Nukleus sayısı genel olarak bir, nadiren de iki 

veya daha fazladır. Çoğalma genellikle boyuna bölünme ile olur. 

Bazı formlarda üreme olayı saptanmıştır. Çoğalma sonunda bazen 

oğul bireyler bir arada kalarak kolonileri oluşturur.  

o Beslenme: Katı besin maddelerinin alınışı, kamçı dibinde yer alan 

bir sitostom (hücre ağzı) ile veya amiboid bir uzantı besinini 

sararak içeriye almasıyla olur.  

o Yaşadığı ortamlar: Renkli ve renksiz mastigophoralar; yağmur 

suyu topluluklarında, nehir, deniz, göl gibi her türlü su 

topluluklarında yaşar. Mastigophoraların serbest yaşayanları 

yanında, birçok parazit türleri de vardır. Bunların çoğu, zararsız 

olarak insanlar, diğer omurgalılar ve böceklerin bağırsaklarında 

bulunur. Parazit mastigophoralar arasında hastalık etkeni olarak 

tanınanlar tripanosomalardır ve kanda yaşar.  

 

 Rhizopodalar (kökayaklılar / amipler) 

 

o Rhizopodaların vücut yüzeylerinde mastigophoralardan farklı 

olarak “pelikula”ları dolayısıyla belirgin şekilleri yoktur. 

o Besin ve hareketini pseuodopod adı verilen yalancı ayaklarla 

sağlar. 

o Denizlerde, tatlı sularda veya nemli topraklarda yaşar. 

o Hetetrofturlar; besinleri daha çok hücre içindeki besin kofullarında 

sindirir. 

 

 

Resim 1.2: Amip 

 

o Bazıları parazit olup insanda amipli dizanteri hastalığına sebep 

olur. 
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Resim 1.3: Amip ve bölümleri 

o Eşeysiz, ikiye bölünerek çoğalır. 

o Kötü ortam şartlarında şeklini değiştirir ve dış kısmından koruyucu 

bir örtü ile sarılarak kist oluşturur. Ortam şartları düzelince kist erir 

ve eski hâline gelir.  

 

 Sporozoalar (coccida) 

 

o Hücre içi veya hücreler arasında yaşayan parazitlerdir. Her türü 

belli bir konakta bulunur. 

o Vegetatif (üreyip çoğalabilen) şekilleri oval veya yuvarlaktır.  

o Büyük bir kısmında hareket organeli bulunmaz. Bazı formlar 

amiboid veya kayma şeklinde hareket yapabilir.  

o Besinlerini osmoz yoluyla alır.  

o Çoğalmaları eşeysiz veya eşeyli olur. Bulundukları konağın içinde 

sayılarını artırmak için eşeysiz çoğalma yapar. Buna schızogonıe 

(şizogoni) denir. Bu tip çoğalmada ana formuna schızond (şizont), 

genç formuna ise merozoid denir. Plasmodium, sporozoa grubu 

protozoadır. 

 

Resim 1.4: Plasmodium malariae’nın trofozoit şekilleri 
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 Ciliatalar (kirpikli protozoalar): Bazıları; gözle görülebilecek kadar 

büyük olan küre, silindir, vazoya benzer vücutlu, kabuk ya da iskeletleri 

bulunmayan, üzerleri harekete yarayan kirpiklerle kaplı, biri büyük 

(makronukleus), biri küçük (mikronukleus) olmak üzere iki çekirdekleri 

bulunan, tatlı sularda ve denizlerde yaşayan protozoalardır (terliksi 

hayvanlar). Hareketini ve besin teminini sillerle yapar. Fazla suyu dışarı 

atan özel boşaltım organeli kontraktil koful var. Hetetrofturlarda; 

besinler besin kofulu şeklinde yutaktan hücreye girer ve hücre içinde 

sindirilir, atıklar boşaltım (anal ) açıklığından dışarı atılır.  

 

Resim 1.5: Kirpikli protozoa 

1.2.2. Helmintler 
 

Halk arasında solucan, kurt ve şerit adı verilen helmintler; vücutları omurgasız, iki 

tarafı simetrik, hücreleri sindirim, dolaşım, boşaltım, hareket, üreme gibi fonksiyonları 

yerine getirmek üzere organlar oluşturmuş, eklem yerlerinde eklentileri olmayan canlılardır. 

Vücut yapıları, parazitlik özelliklerine göre değişir. Boyları birkaç milimetre ile birkaç metre 

arasında olabilir. Kütikula adı verilen derileri sindirim enzimlerine dayanıklıdır. Bu deri 

üzerinde konağın dokulara girmesi veya yapışmasını sağlayan çeşitli organlar vardır. 

Helmintlerin tümü, yaşamlarını zorunlu parazit olarak sürdürür ancak bazıları insanda 

hastalık etkeni olur. Bunların vücut boşlukları, solunum ve dolaşım sistemleri yoktur ancak 

boşaltım sistemleri vardır. Helmintler çift cinsiyetli (hermafrodit) canlılardır. Schistosoma 

cinsi dışında kalan bütün helmintler, erkeklik ve dişilik organlarını birlikte taşır. Erişkin 

şekillerinde kirpik bulunmamasına karşın embriyonların dış kısımları kirpikli olabilir.  
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 Trematodlar  

 

Vücutları yaprak şeklindedir. Vücutları ince ve kütikula ile örtülü, emici ağızları ve 

çekmenleri bulunan yassı solucan türüdür. Sindirim sistemleri anüsü olmayan kör bir 

bağırsaktan oluşur. Schistosoma dışındakiler hermafrodittir. Hem eşeyli hem eşeysiz ürer. 

Dicrocoelium dentriticum hayvanlarda yaşayan bir trematoddur. 

  

Resim 1.6: Dicrocoelium dentriticum ve yumurtası 

 Cestodlar  

 

Vücutları yassı halkalara ayrılmış, sindirim sistemleri bulunmayan, besinlerini 

ozmozla temin eden, erişkin şekillerinde kirpik ve dikenlere sahip olmayan, hermaphrodit ve 

endoparazit yapıya sahip parazitlerdir. 3-5 mm kadar ufak olabildikleri gibi 8-10 metre uzun 

olanları da mevcuttur.  

 

Vücutları; baş (scolex), boyun ve halkalardan (strobila) oluşur. Bazı cestotlarda 

bağırsak mukozasına tutunmayı sağlayan dört çekmen bulunur. Yine bazı türlerde rostellum 

adı verilen bir çıkıntı üzerindeki çengeller ile tutunma güçlendirilir. Strobilayı oluşturan her 

bir halkaya, proglottid denir. Vücudun büyük bir bölümünü oluşturur. Yumurtaları genellikle 

kapaksızdır. Erişkinler ince bağırsakta yerleşir. Oluşturdukları enfeksiyonlar, genellikle 

asemptomatik geçirilir. Taenia solium domuzlarda yaşayan bir sestoddur. 

 

 

Resim 1.7: Taenia solium ve yumurtası 
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 Nematodlar 

 

Vücutları iki uçlarına doğru gittikçe incelen, kıl veya iplik gibi tek bir parçadan 

yapılmış helmintlerdir. Dış kısımları düz veya çizgili bir kütikül tabakası ile örtülmüştür. 

Vücut boşlukları vardır ve bu, endodermle mesoderm arasında meydana gelmiştir. Sindirim 

sistemleri düz bir boru şeklindedir. Önden arkaya doğru ağız, özofagus, orta bağırsak ve 

anüs şeklinde sıralanır. Sinir sistemleri, özefagusu saran bir halkadan oluşur. Vücut 

boşluğunun geriye kalan kısımları oldukça gelişmiş üreme organlarıyla doludur. Genelde, 

yumurtaların enfekte olabilmesi için dış ortamda belli bir süre geçirmesi gerekir. Bazı 

türlerinde, parazit içinde larva oluşur. Capillaria philipinensis hayvanlarda yaşayan bir 

nematoddur. 

 

Resim 1.8: Capillaria philipinensis ve yumurtası 

 Annelidalar (sülükler)  

 

İki uçları sivrilmiş, 8-10 cm uzunlukta, arka taraftaki daha büyük olmak üzere iki tane 

çekmeni (vantus) bulunan, kütikulaları enlemesine çizgili, genç şekilleri sularda, suların 

çamurlu kısımlarında yaşayıp etle beslenen; olgunları ise kan emebilen bazen parazit 

olabilen canlılardır. Ağızlarında 100 kadar diş bulunmaktadır. Bunların içinden hirudo 

medicinalis türü, tıbbi sülük olarak kullanılmaktadır. Eskiden kan almakta kullanılırdı. 

Sülükler bir emişte 15 cm³ kan emip 15 cm³ünü de ziyan eder. Kullanılacak sülüklerin daha 

önce kullanılmamış olması gerekir. İki parmak arasında hafif sıkılınca ağızdan kan gelirse 

kullanılmış olduğu anlaşılır. 

   

Resim 1.9: Sülük 
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1.2.3. Arthropodalar 
 

Arthropodalara, eklembacaklılar da denir. Dünyadaki hayvan gruplarının içinde en 

kalabalık olanlarıdır. Hayvanların %90’ı bu gruptandır. Bir milyonun üstünde türü vardır. 

Bunlardan keneler, tahtakurusu, sivrisinek, bit ve pireler parazit olarak insana ve hayvanlara 

zarar verir. Karasinekler (musca domestica) mikroorganizmaları mekanik olarak bulaştıran 

eklembacaklılardandır. 

 

Resim 1.10: Bir eklem bacaklı muska domestika ve larvası 

 

 

Resim 1.11: Arthropodalar 

 Arthropodaların genel özellikleri  

 

 Vücutları kitin denilen bir tabaka ile örtülü olan omurgasız canlılardır. 

Baş, göğüs ve karın olmak üzere üç kısımdan oluşmuştur.  
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 Başlarında bir çift anten veya kelişer (ağızlarının önünde iki zehir 

çengeli) vardır. Ağız parçaları beslenme şekillerine göre farklılıklar 

gösterir.  

 Sindirim sistemleri ağızla başlar, anüsle sonlanır.  

 Dolaşım sistemleri sırtta bir kalp ve buradan çıkan aorta ile çift damardan 

oluşmuştur. Kanın yarısı kapalı damarlar içinde, diğer yarısı da vücut 

boşluğunda dolaşır. Bu boşluk bütün vücutla temastadır. Bu nedenle 

boşluğa gelen parazit bütün vücuda kolaylıkla dağılır.  

 Boşaltım sistemleri, malpighi denilen borularla gerçekleşir.  

 Solunum suda yaşayanlarda solungaç, karada yaşayanlarda trakea ile 

sağlanır. Trakeanın dışa açıldığı deliklerine stigmat veya stigma denir. 

Sinir sistemleri iyi gelişmiştir.  

 Kaslar birçok türde ve özellikle hareket organellerinde çizgilidir. Erkek 

ve dişiler ayrıdır. Bu durum dış görünümlerinden anlaşılır.  

 Evrim dönemleri ve yaşam döngüleri cins ve türüne göre değişir. 

Hepsinde ortak olan nokta, evrimde görülen dönemlerin birbirinden 

gömlek değiştirme ile ayrılmasıdır. Gömlek değiştirme esnasında hem dış 

iskelet hem de sindirim sisteminin ön ve arka kısımlarının iç yüzeyleri 

atılıp yerlerine yenisi salgılanır. Eklembacaklılar bu dönemde çevre 

koşullarına çok duyarlıdır.  

 

1.3. Parazit-Konakçı İlişkisi 
 

Parazit-konak ilişkileri çok değişik yönleri olan oldukça kapsamlı ve geniş bir 

konudur.  

 

Konağa, parazitlerin bulaşma şekilleri farklı farklıdır. Protozoalar, trofozoit ve 

kistlerinin alınmasıyla bulaşır. Helmintler, erişkin, yumurta ve larva şekillerinin 

alınmasıyla bulaşır. Eklembacaklıların ise genellikle erişkin şekilleri, uyuz etkeni canlının 

derisi içine, bit vücut yüzeyine-kıl köklerine yerleşerek (domodex) yaşar. Bazı sivrisinek, 

tatarcık gibi eklembacaklılar da beslenmek, kan emmek için canlı organizmaya gelir.  

 

Parazitin bulunduğu bir yerde mutlaka onun faydalanabileceği veya üzerinde 

yaşabileceği bir veya birden fazla konak ve konak çeşitleri vardır. Genellikle konaklar, 

taşıdıkları parazitten daha büyüktür. Omurgalı ve omurgasız her türlü canlı, konak görevi 

yapar. Parazitlerin gelişmelerindeki rollerine göre son (kesin) konak (bir parazitin erişkin ya 

da eşeyli üreyen şeklini barındıran konak), ara konak (bir parazitin larva ya da eşeysiz 

üreyen şeklini barındıran konak), transport konak (bir parazitin bir yerden bir yere 

taşınmasına yardımcı olan konak), rastlansal konak (bir konakta bulunan parazitin 

tesadüfen başka bir konakta bulunması hâli) ve rezervuar konak (parazitin varlığı ve başka 

bir konağı enfekte etmesi için doğada kaynak rolü oynayan konak) gibi değişik konak 

tiplerine ayrılır. 
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Parazitin Adı                     Son Konak                        Ara Konak 

Fasciola hepatica               Koyun, keçi, sığır ve        Su sümüklüsü 

                                           ruminantlar                      (salyangozu) 

Dicrocoelium dendriticum    Koyun, keçi, sığır ve          1. Kara salyangozu 

                                            ruminantlar                       2. Karıncalar      

Echinococcus granulosus   Köpek, tillti, çakal, kurt   İnsan dâhil bütün 

                                                                                       memeliler 

Diphylobothrium latum       Köpek, kedi, insan               1. Su pireleri 

                                                                                           2. Tatlı su balıkları 

Taenia saginata                    İnsan                                Sığır 

Taenia solium                       İnsan                                Domuz 

Diphlidium caninum             Köpek ve kedi                 Pire ve bit 

Cystocaulus ocreatus            Koyun ve keçi                 Kara salyangozları 

Dirofilaria immitis                Köpek                              Sivrisinekler 

Toxoplasma gondii                Kedi ve diğer kedigiller İnsan dâhil tüm   

                                                                                         memeli ve kanatlılar                                 

 

Sarcocystis cruzi                    Köpek                                Sığır 

Tablo 1.1: Bazı parazitler, son konakları ve ara konakları 

 

Örneğin dicrocoelium dendriticum, 6-12 mm uzunluğunda ve 1,5-2,5 mm 

kalınlığındadır. Gelişmesinde iki ara konakçıya gereksinim gösterir. Bunlardan birincisi kara 

sümüklüleri ikincisi karıncalardır.  Bu trematodlar koyun, keçi, sığır,  domuz gibi 

hayvanların safra yollarında bulunur.  

 

http://www.uludagsozluk.com/k/dicrocoelium/
http://www.uludagsozluk.com/k/dendriticum/
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Resim 1.12: Dicrocoelium dendriticum  ve kara salyangozları 

Bazı parazitlerin gelişmelerinde aracı görevi yapan artropotlar ara konak olarak değil 

de vektör olarak adlandırılır. Protozoonların yaptıkları hastalıklarda, parazitli bir omurgalı 

canlıdan, sağlam omurgalı canlıya hastalık etkenlerini aktif olarak taşıyıp bulaştıran canlılara 

vektör denir. Hasta olarak bir canlıdan alınan etkenin, artropodun vücudunda herhangi bir 

değişikliğe uğramadan bulaştıran vektöre mekanik vektör, hasta olarak bir canlıdan alınan 

etken, artropodun vücudunda çoğalma ve gelişme dönemini tamamladıktan sonra başka bir 

canlıya bulaştıran vektöre biyolojik vektör denir. 

 

Parazit, yerleştiği bölgede konağına zarar verirse böyle parazite patojen parazit; 

patojenliğin şiddetine de virulans adı verilir.  

 

Konak ile parazit arasındaki ilişkide konağın türü, ırkı, kişisel direnci, yaşı ve cinsiyeti 

rol oynar. Ayrıca konağın vücut ısısı, salgısı, deri ve mukozası, beslenme şekli de parazite 

karşı direnç veya duyarlılıkta çok önemlidir. Konağın vücut direncinde, fagositoz yapan 

hücrelerin rolü büyüktür. Özellikle lökositler vücuda giren parazitleri yutarak yok etmeye 

çalışır.  

 

Çeşitli cins ve türde olan parazitler, insanlarda olduğu gibi hayvan organizmasının 

farklı bölgelerinde yerleşir. Parazit ve yerleştikleri konak, birbirleri ile sürekli bir ilişki 

içindedir. Parazit ve konak arasındaki ilişkiye bağlı olarak değişik parazitizm tipleri 

meydana gelir: 

 

 Ektoparazit: Konağın vücut yüzeyinde yaşayan parazitlere denir (örneğin; bit, 

pire, sivrisinek ve tatarcık gibi).  
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 Endoparazit: Konağın vücudu içinde yaşayan parazitlere denir (örneğin, 

hücrelerde; plasmodiumlar ve leischmanialar, dokularda; echinococcus 

granulosus, bağırsaklarda; taenia saginata ve enterobius vermicularis’ın 

yaşaması gibi). 

 Zorunlu parazit: Tüm yaşamlarını parazit olarak tamamlayan (yumurta veya 

kist dönemleri hariç) canlılara denir (örneğin; plasmodiumlar, Entamoeba 

histolytica gibi).  

 İsteğe bağlı (fakültatif) parazit: Ortamına bağlı olarak bazen özgür bazen 

parazit olarak yaşayan canlılara denir (örneğin; ensefalit yapan acanthamoeba 

türleri gibi).  

 Yerleşici parazit: Yaşam boyu konağın vücudunda kalarak yaşayan parazite 

denir (örneğin; taenia saginata gibi).  

 Geçici parazit: Zaman zaman konak vücuduna ihtiyacını karşılamak için gelen 

parazite denir (örneğin, sivrisinek, tatarcık’ın kan emmek için vücuda gelmesi 

gibi). 

 Devamlı (sürekli) parazit: Yaşam süresince parazit olarak kalan, bir ya da 

birden fazla konakta yaşayan parazitlere denir (örneğin, plasmodiumlar insanda 

ve sivrisinekte yaşam sürdürmesi gibi).  

 Dönemli (peryodik) parazit: Yaşamları süresince özgür ve parazit yaşamın 

ardı ardına devam etmesine denir (örneğin, sivrisineğin yumurta ve larva 

şekilleri su içinde, erişkin şekli dışarıda olup kan emerek yaşaması gibi).  

 Şaşkın parazit: Normalde yaşaması gereken konaktan, başka bir konakta 

yerleşip yaşayan parazite denir (örneğin, geviş getiren hayvanlarda yaşayan 

fasciola hepatica’nın aynı zamanda insanda yaşaması gibi).  

 Hiperparazit: Parazitin diğer bir parazite yerleşip yaşamasına denir (örneğin; 

sivrisinekte plasmodiumların yaşaması gibi).  

 Monoksen (tek konaklı) parazit: Sadece bir tek canlıda veya konakta 

yaşamlarını sürdüren parazitlere denir (örneğin; ascaris lumbricoides, giardia 

intestinalis ve trichuris trichiura’nın sadece insanlarda yaşaması gibi).  

 Heteroksen (çok konaklı) parazit: Birden fazlı canlıda veya konakta yaşamını 

sürdüren parazitlere denir (örneğin; Diphyllobothrium latum’un hem insanda 

hem de balıkta, taenia solium’un ise hem insanda hem de domuzda yaşaması 

gibi).  

 

1.4. Parazitolojik İncelemeler  
 

Parazit, enfekte ettiği konakta kendine uygun doku ve organları seçip orada yerleşerek 

gelişimini sürdürür ve tamamlar. Canlı hayvanda bulunan parazit ya da parazitlerin varlığı 

değişik teknikler kullanılarak tespit edilir. Bu da parazitin kendisinin görülmesi, gelişme 

dönemlerinin görülmesi, parazitin oluşturduğu antijen ve buna karşı konakta oluşan 

antikorun tespit edilmesiyle mümkün olur. 

 

Canlı hayvanlarda paraziter tanı amacıyla başta dışkı olmak üzere kan, idrar, 

balgam, burun akıntısı, deri örtüsü-deri kazıntısı çeşitli yöntemlerle incelenir. 
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1.5. Gaitada Parazitolojik İnceleme 
 

Dışkı (gaita, feçes), hayvanların sindirim artıklarından oluşan ve anüs yoluyla 

vücuttan atılan atık maddedir. 

 

Gaita parazitolojik inceleme ile sindirim kanalında veya bu kanalla ilişkisi olan 

organlarda yaşayan ve gelişme dönemlerini, bu kanalla dış ortama çıkaran protozoon, 

helmint ve bazı eklembacaklı parazitlerin tanısı yapılır. Paraziter tanının doğru 

konulabilmesi için de uygun yöntemlerin seçilmesi, ayrıca dışkı örnekleri tekniğine uygun 

alınarak özel kaplarında ve özel şartlarda laboratuvara ulaştırılması gerekir. 

 

1.5.1. Dışkı Örneklerinin Alınması ve Laboratuvara Gönderilmesi 
 

Parazitolojik incelemelerde, kullanılacak dışkı mutlaka taze ve temiz olmalıdır. Bunun 

için dışkı, direkt hayvanların rektumundan alınmalıdır.  

 

 Dışkı örneklerinin alınması   

 

 Dışkı sızdırmaz kaplar içerisine toplanır ve kapakları iyice kapatılır. Bu 

sırada idrar, toprak saman gibi maddeler ile bulaşması engellenir. Dışkı 

örnekleri konağa herhangi bir ilaç veya madde verilmeden önce alınır.  

 Bir grup hayvan için enfeksiyon derecesi ve yoğunluğu belirlenecekse 

grubun en az %10’undan veya her çiftlikten en az 10 hayvandan dışkı 

alınmalıdır. 

 Dışkı örneklerinin miktarı önemlidir ve hayvan türüne göre değişir. 

 

Hayvan türü   Genç hayvanlar Yaşlı hayvanlar 

Sığır, at    5-10 g 10-20 g 

Koyun, keçi, 

domuz  

   3-5   g   5-10 g  

Kedi, köpek, 

tavşan  

   2-3   g   3-5  g 

Kanatlı   0,5-1   g    1-2  g 

Tablo 1.2: Hayvan başına alınması gereken dışkı miktarı 

 Dışkı örneği, hayvanlardan direkt rektal yolla alınır. 

o Sığır ve at gibi büyük hayvanlardan rektal yolla elle alınır (Büyük 

hayvanlarda rektal yolla dışkı alınırken önce eldivenler takılır. 

Hayvanın iyi bir şekilde tutulduğundan emin olunarak hayvana 

yaklaşılır. Bir elle kuyruğundan tutulur. Diğer elle parmak uçlarını 

birleştirip konik bir hâle getirerek hayvanın rektumundan içeri 

girilir ve dışkı örneği alınır. Bu işlemi yaparken sert hareketlerden 

kaçınarak rektum mukozasına zarar verilmez.).  
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Resim 1.13: Sığırdan dışkı alınması 

o Koyun ve keçi gibi küçük hayvanlarda ise rektal yolla parmak ucu 

ile alınır.  

 

 Resim 1.14: Koyundan dışkı alınması 

o Köpek ve kedilerden rektal yolla baget ucu ile alınır veya dışkının 

yapılması beklenir. 

o Kanatlılardan “kloaka”dan ya da kafes dibinden, zeminden alınır.   

o Hayvanlarda rectumdan dışkı alınamaması durumunda, yerden 

yeni yapılmış dışkı, yerle temas etmeyen kısmından alınır (Yerden 

dışkı örneğini almanın bazı dezavantajları vardır. Bazı nematod 

yumurtalarının içinde birkaç gün içinde larvalar gelişerek 

yumurtayı terk edebilir. Toprak ya da otlarda bulunan serbest 

yaşayan nematod protozoon veya artropotlar dışkıya karışmış 

olabilir. Akciğer nematodlarının tanısı için yapılan muayenelerde 

eğer dışkı rektumdan alınmamış ise yumurtayı terk eden diğer 

nematod larvaları ve serbest yaşayan larvalar ile akciğer nematod 

larvalarıyla karıştırılabilir.).  

 

 Laboratuvara gönderilmesi  

 

 Dışkı örneği kapaklı kap, plastik kutu veya sızmayacak, akmayacak 

naylon torba ile soğutucu içerisinde laboratuvara gönderilir.  

 Alınan numunenin veya numune kabının üzerine hayvan sahibi adı, 

adresi, telefonu, dışkı alım tarihi, hayvanın türü, yaş, cins, ırk gibi 

özellikleri, hangi parazit yönünden muayene edileceği, dışkıya herhangi 

bir işlem yapılıp yapılmadığı yazılır. 
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 Dışkı örneği, laboratuvara geç ulaşacaksa %10’luk formol, glasiyal asetik 

asit solüsyonu, alkollü gliserin solüsyonu, poli vinil alkol (PVA) gibi 

koruyucu solüsyon içinde ve dışkı kabının kapağı iyice kapatılarak 

gönderilir. 

 Dışkı örneği, hemen incelemeyecekse 4 
o
C’de buzdolabında saklanır. 

Parazitlerin kendileri veya gelişme şekilleri zarar göreceğinden dolayı 

dışkı buzlukta, derin dondurucu ve inkübatörde saklanmamalıdır.  

 

1.5.2. Gaitada Parazitolojik İnceleme Metotları 
 

Gaitada parazitolojik incelemelerde değişik teknikler kullanılır. Kullanılan her teknik 

her parazit türünde aynı başarı ile sonuç vermez. Bu nedenle farklı parazit türleri için farklı 

teknikler uygulanır. Dışkı örnekleri temelde üç şekilde muayene edilir: 

 

 Makroskobik muayene 

 Mikroskobik muayene (Direkt teşhis yöntemidir. Bu yöntemde amaç, dışkıda 

bulunan parazitin değişik formlarını küçük bir alanda yoğun bir şekilde toplayıp 

mikroskop altında incelemektir.) 

 

 Natif metot ile gaita muayenesi 

 Yüzdürme metoduyla gaita muayenesi  

 Çöktürme metoduyla gaita muayenesi  

 Göç ettirme metoduyla gaita muayenesi 

 

 Serolojik muayene (İndirekt teşhis yöntemidir. Bu yöntemde amaç, çeşitli 

testlerle kan serumunda, antijen veya antikordan birisinin varlığını tespit edip 

tanıyı koymaktır.)  

 

1.6. Gaitanın Makroskobik Olarak İncelenmesi 
 

Muayenesi yapılacak dışkının çıplak gözle muayene edilmesidir. Dışkının rengi, kan 

veya mukus olup olmaması, kıvamı (sulu, yumuşak, şekilli), içerisinde gözle görülebilen 

parazitin kendisi (kedi, köpek ve atlarda askaritler) ya da halkaların (kedi, köpek, koyun gibi 

hayvanlarda şerit parçalarının) varlığına bakılır. Parazit ve parçalar, uzun bir iğne yardımıyla 

bulundukları yerden itinayla alınıp teşhis etmek için  %70’lik alkol içinde saklanır.  

 

1.7. Gaitanın Natif Metotla (Direkt Taze Bakı) İncelenmesi 
 

Direkt taze bakı, dışkıdaki parazitlerin görülmesi için yeterli olmasa da çabuk 

uygulanması ve diğer tanı yöntemleri için yönlendirmesi nedeniyle sıklıkla uygulanan bir 

yöntemdir. 

 

Bu yöntemde yayma, mümkün olduğunca ince olmalıdır. Kolay ve kısa sürede 

yapılması ve fazla laboratuvar donanımına ihtiyaç duymaması gibi avantajları vardır. Bunun 

yanında, incelenen dışkı miktarının azlığı ve çoğunlukla hayvanın enfekte olmasına karşın, 

negatif sonuçlar vermesi nedeniyle tanıda tek başına güvenilir değildir. Sonuçların 
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güvenilirliğini artırmak ve hayvanda parazit yoktur diyebilmek için işlemin birkaç gün 

aralıklarla 3-5 kez tekrarlanması gerekir.  

 

Parazitlerin yumurta, ookist, larva ve trofozoit (trofozoid)  gibi genelde gözle 

görülmeyen formları, natif yöntemle hazırlanan gaita preparatlarının mikroskobik incelemesi 

ile kolaylıkla teşhis edilir.  

 

Şekilli dışkıda parazitlerin daha çok kistik formları bulunurken sıvı (sulu) dışkı 

kıvamına doğru gidildikçe kistik form azalır ancak hareketli trofozoit formları daha çok 

görülür. 

 

Natif yöntemle incelenen helminthler; taenia saginata, taenia solium, hymenolepis 

nana, enterobius vermicularis ve strongyloides stercoralis’dır. 

 

 Araç gereçler  

 

 Mikroskop 

 Lam  

 Lamel  

 Öze (cam çubuk veya kürdan) 

 Serum fizyolojik  

 Dışkı örneği 

 

 Preparat hazırlama tekniği  

 

 Öze yardımıyla pirinç tanesi büyüklüğünde dışkı alınır, lam üzerine 

konur. 

 Üzerine 1-2 damla serum fizyolojik damlatılır.  

 Serum fizyolojik ile karıştırıp homojen hâle getirilir.  

 Lamın üzeri lamelle kapatılır.  

 Mikroskopta incelemeye hazır hâle getirilir.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Natif yöntemle gaita preparatı hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıklar yapınız. 

  

 İş forması eldiven ve maske vb. 

giyerek kişisel güvenlik önlemlerini 

almayı unutmayınız. 

 Gelen örneğin inceleme için yeterli 

olup olmadığını kontrol ediniz.  

 Analiz araç gereçlerini hazırlayınız. 

 Gaita örneğini inceleyerek değişik 

bölgelerden (özellikle kanlı veya 

mukuslu yerlerinden) küçük parçayı 

lam üzerine koyunuz. 

 Lamın temiz olmasına dikkat ediniz.  

 Gaita örneğinden pirinç tanesi 

büyüklüğünde bir parça alınız. 

 Üzerine 1-2 damla fizyolojik tuzlu 

su damlatarak karıştırınız. 

 %0,9'luk fizyolojik tuzlu su 

kullanınız. 

 Fizyolojik tuzlu su yerine lugol da 

kullanılabilirsiniz 

 Bir baget ya da lamelin kenarıyla 

serum fizyolojik ile gaitayı dairesel 

hareketlerle yayınız.  

 Kaba partikülleri, lamelin ucuyla bir 

kenara toplayınız. 

 Üzerini lamelle kapatınız. 
 Lameli hafifçe bastırarak alttan yazı 

okunacak şekilde ince yayınız. 

 Mikroskopta parazit yumurtalarını 

araştırınız. 

 Önce 10’luk (10x) büyütme ile saha 

bulunuz.  

 Sonra 40’lık (40x) büyütme ile 

incelemeye devam ediniz ve en az 10-

15 saha tarayınız. 

 Parazit yumurtalarını dikkatlice 

inceleyiniz.  

 Sonucu rapor ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi, nukleusu saran, beslenme ve çoğalmada rol oynayan ve 

protozoonu meydana getiren oluşumdur? 

A) Endoplasma    

B) Eksoplasma  

C) Makronukleus  

D) Mikronukleus 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi, kirpikli protozoa grubundandır? 

A) Mastigophoralar  
B) Rhizopodalar  

C) Sporozoalar     

D) Ciliatalar 

 

3. Birlikte yaşayan iki canlının mutlaka birbirine bağlı olarak ve karşılıklı birbirlerine 

yarar sağlayarak yaşaması durumu nasıl adlandırılır?  

A) Parazitizm 

B) Mutualizm  

C) Ekoloji  

D) İnfestasyon  

 

4. Aşağıdaki parazitlerden hangisi, trofozoit ve özellikle kist şekillerinin 

alınmasıyla konağı enfekte eder? 
A) Helmintler 

B) Eklembacaklılar 

C) Protozoalar 

D) Annelidalar 

 

 

 

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. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

Bu faaliyette kazandığınız bilgilerle yüzdürme yöntemini kullanarak gaitada 

parazitolojik inceleme yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Parazitoloji laboratuvarına giderek parazitlerin tanı yöntemlerinden yüzdürme 

yöntemi hakkında bilgi edininiz. 

 Yüzdürme yöntemiyle preparat hazırlanışını inceleyiniz. 

 Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla tartışınız. 

 

2. YÜZDÜRME METODU İLE GAİTADA PARAZİT 

İNCELEMESİ 
 

Yoğunlaştırma (çoklaştırma-zenginleştirme) yöntemleri başlıca yüzdürme ve 

çöktürme yöntemleri olarak ikiye ayrılır. Yüzdürme yöntemlerinde yumurta ve kistlerden 

daha yüksek yoğunluğa (özgül ağırlığa) sahip sıvılar tercih edilerek yüzmeleri sağlanırken 

çöktürme yöntemlerinde daha hafif sıvılar kullanılarak veya santrifüj ederek çökmeleri 

hedeflenir. Bu tekniklerin genel amacı, dışkıda az sayıda bulunan yumurta, kist veya 

larvaları, çeşitli yöntemlerle küçük bir alanda toplayarak daha kolay görülmelerini 

sağlamaktır.  

 

Yüzdürme yöntemi, yoğunluğu yüksek, doymuş sıvılar kullanılarak yumurta, kist veya 

larva gibi parazitin gelişim formlarının sıvı yüzeyinde toplanması esasına dayanır. Bu sıvılar, 

organizmalardan daha yüksek özgül ağırlığa sahip oldukları için paraziter yapılar yüzer, 

yukarı çıkar, dışkı kalıntıları ise dibe çöker. Bu şekilde sıvı üzerinde toplanan paraziter 

formlar lam üzerine alınarak mikroskop altında incelenir.  

 

Yüzdürme yöntemleri olarak genellikle tuzlu su, şekerli su, çinko sülfat ve çinko 

klorür kullanılır. Aynı amaçla sodyum nitrat solüsyonu ve gliserin de kullanılır. 

 

Yüzdürme yöntemiyle incelenen helminthler; ancylostoma duodenale, necator 

americanus, ascaris lubricoides ve dicrocoelium dendriticum’dur.  

 

2.1. Doymuş Tuzlu Suyla Yüzdürme 
 

Doymuş tuzlu su solüsyonu, ucuz olması ve kolay hazırlanması nedeniyle yaygın 

olarak kullanılır. Bunun için 1 litre suda 360 g tuz (NaCl) eritilir. Temiz çeşme suyu 

kaynatıldıktan sonra içine temiz mutfak tuzu konulur. Kaynatmaya devam edilir ve dipte 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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erimemiş tuz kalınca işleme son verilir. Soğutulur ve süzgeç kâğıdıyla cam şişelere süzülür. 

Özgül ağırlığı 1,2’dir. Helmintlerin yumurtalarını yüzdürür. Giardia için uygun değildir. 

 

 Araç gereçler  

 Mikroskop 

 Pens  

 Süzgeç  

 Lam-lamel  

 Cam baget veya plastik çubuk 

 Beher 

 Dışkı örneği 

 Doymuş tuzlu su solüsyonu 

 

 Preparat hazırlama tekniği  

 Dışkı örneğinden 3-5 g alınır ve küçük bir beher içine konur.  

 Az miktarda doymuş tuzlu su ilave edilip bagetle karıştırılarak gaita 

ezilir.  

 Elde edilen süspansiyon bir süzgeçle başka bir behere süzülür.  

 Süzüntünün bulunduğu beher içine tekrar doymuş tuzlu su ilave edilir. 

 Sıvı üzerine, yüzeye paralel olacak şekilde iki adet lamel yerleştirilir.  

 15-20 dakika beklenir.  

 Bir pens ile lamel sıvıya batırılmadan çıkarılır.  

 Temiz bir lam üzerine yerleştirilir. 

 Mikroskopta incelemeye hazır hâle getirilir. 

 

2.2. Doymuş Şekerli Suyla Yüzdürme  
 

Doymuş şekerli su solüsyonu, iyi yüzdürücü olmakla birlikte pahalı olduğundan özel 

amaçlı kullanılır. Bunun için 640 ml suda 1 kg şeker eritilir. Solüsyon %40-45 şeker içerir. 

Şeker çabuk kristalleştiğinden kristalleşmeyi önlemek için %2-5 fenol katılır. Özgül ağırlığı 

1,2’dir. Birçok trematod ve sestod yumurtasını yüzdürmez. Giardia için çinko sülfattan daha 

az duyarlıdır. 

 

 Araç gereçler  

 Mikroskop 

 Pens  

 Süzgeç  

 Lam-lamel  

 Cam baget veya plastik çubuk 

 Beher 

 Dışkı örneği 

 Santrifüj  

 Doymuş şekerli su solüsyonu 
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 Preparat hazırlama tekniği  

 Fındık büyüklüğünde dışkıdan alınır, temiz bir kaba konur. 

 Üzerine bir miktar fizyolojik tuzlu su ilave edip karıştırarak süspansiyon 

hâline getirilir. 

 Süspansiyon çay süzgecinden başka bir kaba süzülür. 

 Bir santrifüj tüpüne süzüntüden konur. 

 Tüpe, içinde bulunan süzüntü kadar doymuş şeker solüsyonu eklenir. 

 Tüpün ağzına küçük bir karton parçası kapatıp parmakla batırarak tüp 

altüst edilir ve dışkı süspansiyonu ile şekerli suyun karışması sağlanır. 

 Tekrar ağzına kadar dolacak şekilde şekerli su ilave edilir. 

 2000 devirde 5 dakika santrifüj edilir. 

 Tüp içindeki berrak sıvı kısmı döküp tekrar doymuş şeker solüsyonu 

konur.  

 Sıvı üzerine, yüzeye paralel olacak şekilde iki adet lamel yerleştirilir. 

 15 dakika beklenir.  

 Bir pens ile lamel, sıvıya batırmadan tutulup kaldırılır.  

 Temiz bir lam üzerine yerleştirilir. 

 Mikroskopta incelemeye hazır hâle getirilir. 

 

2.3. Doymuş Çinko Sülfatla Yüzdürme  
 

Yedi sulu çinko sülfat (ZnSO4.7H2O) solüsyonundan 703 g veya susuz çinko 

sülfattan 331-336 gram alınır ve 1 litre distile su içinde çözdürülerek solüsyonu hazırlanır. 

Özgül ağırlığı 1,3’tür. Birçok trematod, sestod ve nematod yumurtasını yüzdürmez fakat 

giardia ve akciğer kıl kurtları larvaları için kullanılması uygundur. Diğer yüzdürme 

yöntemlerine göre doymuş çinko sülfat ile yüzdürme yöntemi daha çok kullanılır. 

 

 Araç gereçler  

 Mikroskop 

 Santrifüj  

 Santrifüj tüpü  

 Pens  

 Süzgeç  

 Lam-lamel  

 Plastik çubuk veya cam baget  

 2 adet cam karıştırma kabı  

 Serum fizyolojik  

 Doymuş çinko sülfat çözeltisi  

 

 Preparat hazırlama tekniği  

 Temiz bir kaba fındık büyüklüğünde gaita ve 3-4 cc serum fizyolojik 

konur. 

 Plastik çubukla eriyinceye kadar karıştırıp süspansiyon hâline getirilir.  

 Sıvı, başka bir kaba süzülür. 

 Süzüntüden 4 cc alınıp bir santrifüj tüpüne konur. 
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 Tüp, ağız kısmında 1cm boşluk kalacak şekilde doymuş çinko sülfat 

eriyiğiyle doldurulur.  

 5 dakika süreyle 2000 devirde santrifüj edilir. 

 Tüp içindeki berrak sıvı kısmı döküp tekrar doymuş çinko sülfat eriyiği 

konur. 

 Plastik çubukla karıştırılırken tüp, tamamen çinko sülfat eriyiği ile 

doldurulur. 

 Tüpün üzerine bir lamel kapatılır ve 2-3 dakika beklenir. 

 Lamel pensle alınıp lam üzerine konur. 

 Mikroskopta incelemeye hazır hâle getirilir. 

 



 

 28 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
Yüzdürme yöntemiyle gaita preparatı hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Doymuş tuzlu su ile yüzdürme (Fülleborn  

ve Willis-Molloy) yöntemiyle gaita preparatı 

hazırlama  

 Dışkı örneğinden 3-5 g alıp küçük bir beher 

içine koyunuz.  

 Az miktarda doymuş tuzlu su ilave edip 

bagetle karıştırarak gaitayı eziniz. 

 Elde edilen süspansiyonu bir süzgeçle 

başka bir behere süzünüz.  

 Süzüntünün bulunduğu beher içine tekrar 

tuzlu su ilave ederek doldurunuz. 

 Sıvı üzerine yüzeye paralel olacak şekilde 

iki adet lamel yerleştiriniz.  

 15-20 dakika bekleyiniz. 

 Bir pens yardımıyla lamelleri sıvıya 

batırmadan tutup kaldırınız.  

 Temiz bir lam üzerine yerleştiriniz. 

 Mikroskopta incelemeye hazır hâle 

getiriniz.  

 Kişisel güvenlik önlemlerini almayı 

unutmayınız.  

 Dışkıyı iyice parçalayarak eziniz. 

 Karışım homojen hâle gelince bir 

miktar daha tuzlu su ilave ederek 

karıştırınız. 

 Üzerine, üstten 0,5 cm mesafe kalana 

kadar aynı süzgeçten doymuş tuzlu 

su ilave ediniz. 

 Sıvı yüzeyine lamelleri dikkatli bir 

şekilde yerleştiriniz.  

 Süreye uyunuz. 

 Pensin iki kolu lamelin orta 

kenarlarına gelecek şekilde lamelleri 

sıvıya batırmadan tutup kaldırınız. 

 Lamel altındaki sıvının 

dökülmemesine dikkat ediniz. 

Doymuş şekerli su ile yüzdürme (Lane) 

yöntemiyle gaita preparatı hazırlama  

 Fındık büyüklüğünde dışkıdan temiz bir 

kaba koyunuz.  

 Üzerine bir miktar fizyolojik tuzlu su ilave 

edip karıştırarak süspansiyon hâline 

getiriniz. 

 Süspansiyonu çay süzgecinden başka bir 

kaba süzünüz. 

 Bir santrifüj tüpüne süzüntüden koyunuz. 

 Tüpe, içinde bulunan süzüntü kadar 

doymuş şeker solüsyonu ekleyiniz.  

 Tüpün ağzına küçük bir karton parçası 

kapatıp parmakla batırarak tüpü altüst edip 

dışkı süspansiyonu ile şekerli suyun 

karışmasını sağlayınız. 

 Tekrar ağzına kadar dolacak şekilde şekerli 

su ilave ediniz. 

 2000 devirde 5 dakika santrifüj ediniz. 

 Tüp içindeki berrak sıvı kısmı döküp tekrar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ağzı düz tüp kullanınız. 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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doymuş şeker solüsyonu koyunuz.  

 Sıvı üzerine yüzeye paralel olacak şekilde 

iki adet lamel yerleştiriniz. 

 15 dakika bekleyiniz. 

 Bir pens ile lamelleri sıvıya batırmadan 

tutup kaldırınız.  

 Temiz bir lam üzerine yerleştiriniz. 

 Mikroskopta incelemeye hazır hâle 

getiriniz. 

 

 

 

 

 

 

 Santrifüjün arızası hâlinde tüpü, oda 

ısısında bir saat bekletiniz.  

 

 

 

 Sıvı yüzeyine lamelleri özenle 

yerleştiriniz.  

 Verilen süreye uyunuz. 

 Lamelleri sıvıya batırmadan 

dikkatlice kaldırınız. 

 

Doymuş çinko sülfat ile yüzdürme (Faust) 

yöntemiyle gaita preparatı hazırlama  

 Temiz bir kaba fındık büyüklüğünde gaita 

ve 3-4 cc serum fizyolojik koyunuz. 

 Plastik çubukla eriyinceye kadar karıştırıp 

süspansiyon hâline getiriniz.  

 Sıvıyı başka bir kaba süzünüz.  

 Süzüntüden, 4 cc alarak bir santrifüj tüpüne 

koyunuz.  

 Tüpü, ağız kısmında 1cm boşluk kalacak 

şekilde doymuş çinko sülfat eriyiğiyle 

doldurunuz.  

 5 dakika süreyle 2000 devirde santrifüj 

ediniz.  

 Tüp içindeki berrak sıvı kısmı döküp tekrar 

doymuş çinko sülfat eriyiği koyunuz.  

 Plastik çubukla karıştırarak tüpü tamamen 

çinko sülfat eriyiği ile doldurunuz.  

 Tüpün üzerine lamel kapatıp 2-3 dakika 

bekleyiniz. 

 Lameli pensle alıp lam üzerine koyunuz.  

 Mikroskopta incelemeye hazır hâle 

getiriniz. 

 

 Gaita eriyinceye kadar karıştırma 

işlemini sürdürünüz.  

 Sıvıyı süzgeçle süzünüz.  

 Ağzı düz tüp kullanınız. 

 Santrifüj devrini ve süresini doğru 

ayarlayınız. 

 Doymuş çinko sülfat eriyiği dikkatli 

doldurunuz. 

 Bekleme süresine uyunuz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı bulunuz? 

A) Yoğunlaştırma yöntemleri başlıca yüzdürme ve çöktürme yöntemleri olarak 

gruplandırılır. 

B) Yüzdürme yöntemlerinde yumurta ve kistlerden daha yüksek yoğunluğa sahip 

sıvılar tercih edilerek yüzmeleri sağlanır. 

C) Çöktürme yöntemlerinde yoğunluğu düşük sıvılar kullanılarak veya santrifüj 

ederek çökmeleri sağlanır.  

D) Yoğunlaştırma yöntemleriyle dışkıda az sayıda bulunan yumurta, kist veya 

larvaların ısıtılarak görülmeleri sağlanır.  

 

2. Aşağıdakilerden hangisi, yüzdürme yönteminin özelliklerinden biri değildir?  

A) Bu yöntemde tuzlu su, şekerle su, çinko sülfat ve çinko klorür kullanılır.  

B) Bu yöntemde, yumurta, kist veya larva gibi parazitin gelişim formlarının sıvının 

dibinde toplanması sağlanır. 

C) Bu yöntemde, organizmalardan özgül ağırlığı daha yüksek sıvılar kullanılır 

D) Bu yöntemde, yumurta, kist veya larva gibi parazitin gelişim formlarının sıvı 

yüzeyinde toplanması amaçlanır.   

 

3. Doymuş şekerli su solüsyonunun içeriğinde bulunan şekerin, kristalleşmesini önleyen 

madde hangisidir? 

A) Fenol  

B) Gliserin 

C) Formaldehit 

D) Eosin  
 

4. Aşağıdaki yüzdürme yöntemlerinden hangisi, giardia ve akciğer kıl kurdu larvalarının 

görülmesini sağlar? 

A) Doymuş tuzlu su ile yüzdürme yöntemi  

B) Doymuş şekerli su ile yüzdürme yöntemi  

C) Doymuş çinko sülfat ile yüzdürme yöntemi  

D) Doymuş sodyum nitrat ile yüzdürme yöntemi  
 

 

 

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. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

Bu faaliyette kazandığınız bilgilerle çöktürme yöntemini kullanarak gaitada 

parazitolojik inceleme yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Veteriner parazitoloji laboratuvarına giderek parazitlerin tanı yöntemlerinden 

çöktürme yöntemi hakkında bilgi edininiz. 

 Çöktürme yöntemiyle preparat hazırlanışını inceleyiniz. 

 Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla tartışınız. 

 

3. ÇÖKTÜRME METODU İLE GAİTADA PARAZİT 

İNCELEMESİ 
 

Çöktürme yönteminde, özgül ağırlığı parazit gelişim formlarından daha düşük olan 

solüsyonlar kullanılır. Böylece bu organizmalar sedimenttin içerisinde yoğunlaştırılmış 

olurlar. Sedimantasyon tekniği, genelde kullanımı ve hazırlanışı kolay olduğu için çok 

kullanılır. Teknik hata yapma ihtimali çok azdır. 

 

Çöktürme yöntemiyle incelenen helminthler; fasciola hepatica, trichirus trichiura, 

diphyllobothrium latum ve dipylidium caninum’dur.  

 

3.1. Bekleterek Çöktürme 
 

Hazırlanan dışkı süspansiyonu süzgeçten süzülüp kendi hâline bırakılarak çöktürülür. 

 

 Araç gereçler 

 

 Mikroskop 

 Lam-lamel  

 Huni  

 Cam baget ve ya plastik çubuk 

 Fizyolojik tuzlu su  

 Çift katlı gazlı bez ya da çay süzgeci 

 Dışkı örneği 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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 Preparat hazırlama tekniği  
 

 Gaita örneğinden bezelye büyüklüğü kadar alınarak bir tüpe konur.  

 Üzerine bir miktar fizyolojik tuzlu su eklenip bir cam baget veya plastik 

çubukla karıştırılarak ezilir.  

 Süspansiyon bir tüpe süzülür.  

 Süzüntü bir süre (35-45 dakika gibi) kendi hâline bırakılır. 

 Üstte kalan sıvı yavaşça dökülür.  

 Tüpün dibinde kalan sedimentten (çöküntüden) bir damla alınır.  

 Temiz bir lam üzerine konur ve lamel kapatılır.  

 Mikroskopta incelemeye hazır hâle getirilir.  

 

3.2. Basit Santrifüj Yoluyla Çöktürme  
 

Sedimantasyon tekniği genelde çok kullanılır çünkü kullanımı ve hazırlanışı kolaydır 

ve teknik hata yapma ihtimali çok azdır. 

 

 Araç gereçler 

 Mikroskop 

 Santrifüj  

 Santrifüj tüpü  

 Lam-lamel  

 Huni  

 Cam baget ve ya plastik çubuk 

 Çift katlı gazlı bez  

 Fizyolojik tuzlu su 

 Dışkı örneği 

 

 Preparat hazırlama tekniği  

 

 Gaita örneğinden bezelye büyüklüğü kadar alınarak bir tüpe konur.  

 Üzerine bir miktar fizyolojik tuzlu su eklenip bir cam baget veya plastik 

çubukla karıştırılarak ezilir.  

 Çift katlı gazlı bezden huni yardımıyla bir santrifüj tüpüne süzülür.  

 1500-2000 devirde 1-2 dakika santrifüj edilir.  

 Üstte kalan sıvı yavaşça dökülür.  

 Tüpün dibinde kalan sedimentten bir damla alınır.  

 Temiz bir lam üzerine konur ve lamel kapatılır.  

 Mikroskopta incelemeye hazır hâle getirilir.  

 

3.3. Kimyasallarla Çöktürme 
 

Amaç, kimyasal maddeler kullanılarak yumurtalardan başka maddelerin eritilip 

santrifüj edilerek yumurtaların dibe çöktürülmesidir.  
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Bu teknik yüzdürülmesi zor olan veya yüzdürme sırasında morfolojileri bozularak 

tanımlanması zor olan trematod yumurtaları ve atlarda görülen eimeria leucarti ookistlerinin 

aranması için kullanılır. 

 

Kimyasallarla çöktürme metotları; telemann metoduyla çöktürme ve modifiye 

benedek sedimantasyon metoduyla çöktürme olarak gruplara ayrılır. 

 

3.3.1. Telemann Metoduyla Çöktürme 
 

Amaç, eter ve asitler yardımıyla yağlı dışkısı olan insan ile kedi ve köpek gibi (etle 

beslenen) hayvanların dışkılarında, helmint yumurtalarını aramaktır. Pahalı bir yöntemdir. 

 

 Araç gereçler 

 

 Mikroskop 

 Santrifüj  

 Santrifüj tüpü  

 Lam-lamel  

 Cam baget ve ya plastik çubuk 

 Eter sülfür 

 Hidroklorik asit (HCl) 

 Dışkı örneği 

 

 Preparat hazırlama tekniği 

 

 Muayenesi yapılacak dışkının 5 değişik yerinden birer pirinç tanesi 

büyüklüğünde dışkı alınır, santrifüj tüpüne konur ve üzerine dışkı miktarı 

kadar çeşme suyu konarak homojen hâle gelinceye kadar karıştırılır. 

 Bunun üzerine, su miktarı kadar hidroklorik asit eklenir. Üzerine aynı 

miktarda eter sülfür ilave edilir. İyice karıştırılıp bir başka santrifüj 

tüpüne süzülür.  

 2 dakika 1500-2000 devirde santrifüj edilir. 

 Santrifüj sonunda tüpte üç tabaka görülür. En üstte yağları eritmiş olan 

eter tabakası, ortada albüminleri eritmiş olan hidroklorik asit tabakası, en 

altta da erimeyen dışkı parçaları, yumurta ve ookistlerin olduğu kısım 

bulunur. 

 Üsteki iki tabaka bir pipetle çekilerek atılır ve dipteki sedimentten bir 

damla alınarak lam lamel arası preparat yapılır.  

 Mikroskobik incelemeye hazır hâle getirilir. 
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Şekil 3.1: Telemann yöntemi 

3.3.2. Modifiye Benedek Sedimantasyon Metoduyla Çöktürme 
 

 Araç gereçler 

 

 Mikroskop 

 Beher 

 Havan 

 Lam-lamel  

 Çay süzgeci 

 Petri kutusu 

 Cam baget ve ya plastik çubuk 

 %1’lik metilen mavisi  

 Dışkı örneği 

 

 Preparat hazırlama tekniği 

 

 Yaklaşık 3 g koyun, keçi veya 5 g sığır dışkısı alınır. Uygun bir kap 

içerisine (tercihen havan) konur. 

 Üzerine az miktarda dinlendirilmiş çeşme suyu konur. 

 Dışkı bir baget iyice ezilir, sonra biraz daha su konularak iyice homojen 

hâle getirilir.  

 Sık gözlü bir çay süzgeciyle 250 ml’lik bir behere süzülür.  

 Üzerine dinlendirilmiş çeşme suyu eklenir.  

 Yaklaşık 15-20 dakika beklenir. Bu sırada yumurta veya ookistler yer 

çekiminin etkisiyle dibe çöker.  

 Dipteki tortu oynatılmadan ve dipte 1 cm yükseklikte sıvı kalacak 

şekilde, üstteki sıvı kısım dökülür.  

 Üzerine tekrar su konur ve aynı işlemler üstteki sıvı kısım tamamen 

berrak hâle gelinceye kadar tekrarlanır.  
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 En sonunda dipteki tortu oynatılmaksızın üstteki sıvı kısım dökülür ve 

dipteki tortu çalkalanarak küçük bir petri kutusuna (10 x 1 cm) boşaltılır.  

 Petri kutusuna birkaç damla %1’lik metilen mavisi çözeltisinden 

damlatılır. 

 Mikroskopta incelemeye hazır hâle getiriniz (Yumurtalar kendi doğal 

renklerinde kalırken bitki parçaları maviye boyanır.).  

 Gerekirse petriden bir pipetle birkaç damla alınarak preparat yapılarak da 

incelenebilir. 

 

Şekil 3.2: Modifiye Benedek yöntemi 



 

 36 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
Çöktürme yöntemleriyle gaita preparatı hazırlayınız.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Santrifüj yoluyla çöktürme 

 

 Bezelye büyüklüğünde gaitayı deney 

tüpüne koyunuz. 

 Üzerine bir miktar fizyolojik tuzlu su 

ilave ederek süspansiyon hâline 

getiriniz. 

 Süspansiyonu huni yardımıyla gazlı 

bez veya süzgeçten santrifüj tüpüne 

süzünüz. 

 1500 devirde 1-2 dakika santrifüj 

ediniz. 

 Üst sıvıyı dökerek uzaklaştırınız. 

 Tüpün dibindeki tortudan (çöküntüden, 

sedimentten) bir damla alıp lam üzerine 

koyunuz. 

 Üzerine lamel kapatınız. 

 Mikroskopta incelemeye hazır hâle 

getiriniz. 

 Kişisel güvenlik önlemlerini almayı 

unutmayınız.  

 Preparat hazırlamak için yeterli miktarda 

gaita alınız.   

 Santrifüj devrini ve süresini doğru 

ayarlayınız. 

 Üstte kalan sıvıyı yavaşça dökünüz. 

Telemann metodu ile çöktürme 

 

 Muayenesi yapılacak dışkının 5 değişik 

yerinden birer pirinç tanesi 

büyüklüğünde dışkı alıp santrifüj 

tüpüne koyunuz. 

 Dışkı miktarı kadar çeşme suyu 

koyarak homojene hâle gelinceye kadar 

karıştırınız 

 Bunun üzerine, su miktarı kadar 

hidroklorik asit ekleyiniz. 

 Üzerine aynı miktarda eter sülfür ilave 

ediniz.  

 İyice karıştırıp bir başka santrifüj 

tüpüne süzünüz. 

 

 

 

 Süzüntüyü 2 dakika 1500-2000 devirde 

 Santrifüj sonunda tüpte üç tabaka 

görüldüğünü; en üstte yağları eritmiş olan 

eter tabakası, ortada albüminleri eritmiş 

olan hidroklorik asit tabakası, en altta da 

erimeyen dışkı parçaları, yumurta ve 

ookistlerin olduğunu unutmayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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santrifüj ediniz. 

 Üsteki sıvıyı (iki tabaka) bir pipetle 

çekerek atınız.  

 Dipteki sedimentten bir damla alarak 

lama koyunuz. 

 Üzerine lamel kapatınız.  

 Mikroskobik incelemeye hazır hâle 

getiriniz. 

Modifiye Benedek sedimentasyon 

metoduyla çöktürme 

 
 3–5 g dışkı numunesini alarak kaba 

koyunuz. 

 Üzerine az miktarda dinlendirilmiş 

çeşme suyu koyunuz. 

 Dışkıyı bir baget ile iyice eziniz, sonra 

biraz daha su koyarak iyice homojen 

hâle getiriniz. 

 Sık gözlü bir çay süzgeciyle 250 ml’lik 

bir behere süzünüz. 

 Üzerine dinlendirilmiş çeşme suyu 

ekleyiniz. 

 Yaklaşık 15-20 dakika bekleyiniz. 

 Üstteki sıvı kısmı dökünüz. 

 Üzerine tekrar su koyunuz. 

 Su koyma işlemini üsteki sıvı kısım 

tamamen berrak hâle gelinceye kadar 

tekrarlayınız. 

 Dipte kalan tortuyu petri kutusuna 

aktarınız. 

 Petri kutusuna birkaç damla %1’lik 

metilen mavisi çözeltisinden 

damlatınız. 

 Mikroskopta incelemeye hazır hâle 

getiriniz. 

 Dışkı sert ise yumuşaması için suda 

bekletiniz. 

 Verilen süreye uyarak yumurta veya 

ookistlerin dibe çökmesini sağlayınız. 

 Dipteki tortuyu oynatmadan ve dipte 1 

cm yükseklikte sıvı kalacak şekilde üsteki 

sıvı kısmı dökünüz.  

 Dökülen sıvı kısım berrak değilse 

berraklaşıncaya kadar işlemi 

tekrarlayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdaki çöktürme yöntemlerinden hangisinde, %1’lik metilen mavisi çözeltisi 

kullanılır? 

A) Basit yoluyla çöktürme  

B) Telemann metoduyla çöktürme 

C) Basit santrifüj yoluyla çöktürme  

D) Modifiye Benedek sedimantasyon metoduyla çöktürme 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi, çöktürme yönteminin özelliklerinden biri değildir?  

A) Bu yöntemde özgül ağırlığı parazit gelişim formlarından daha düşük olan 

solüsyonlar kullanılır.  
B) Bu yöntemde, yumurta, kist veya larva gibi parazitin gelişim formlarının sıvının 

yüzünde toplanması sağlanır.  
C) Bu yöntemde, hata yapma ihtimali çok azdır, genelde kullanımı ve hazırlanışı 

kolay olduğu için çok kullanılır. 

D) Bu yöntemde, yumurta, kist veya larva gibi parazitin gelişim formları sedimenttin 

içerisinde yoğunlaştırılmış olur. 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi, çöktürme yöntemlerinden biri değildir?  

A) Telemann metoduyla çöktürme 

B) Basit santrifüj yoluyla çöktürme  

C) Baermann-Wetzel metoduyla çöktürme 

D) Modifiye Benedek sedimantasyon metoduyla çöktürme 

 

4. Eter ve asitler yardımıyla yağlı olan insan ile kedi ve köpek gibi hayvanların 

dışkılarında, helmint yumurtalarının aranması amaçlanan ve pahalı yöntem olan 

çöktürme yöntemi hangisidir? 

A) Telemann metoduyla çöktürme 

B) Basit yoluyla çöktürme  

C) Basit santrifüj yoluyla çöktürme  

D) Modifiye Benedek sedimantasyon metoduyla çöktürme 

 

 

 

 

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. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 

Bu faaliyette kazandığınız bilgilerle göç ettirme yöntemini kullanarak gaitada 

parazitolojik inceleme yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Veteriner parazitoloji laboratuvarından ve İnternet ortamından göç ettirme 

yöntemi hakkında bilgi edininiz. 

 Göç ettirme yöntemiyle preparat hazırlanışını inceleyiniz. 

 

4. GÖÇ ETTİRME METODU İLE GAİTADA PARAZİT 

İNCELEMESİ 
 

Nematod larvalarının aranması için kullanılır. Suya geçen nematod larvalarının 

değişik tekniklerle bir araya toplanarak elde edilmesi prensibine dayanır. Bu yöntemler 

akciğer kıl kurtlarının larvaları ve dışkı kültürü ile elde edilen larvaların dışkıdan 

ayrılmasında da kullanılır. 

 

4.1. Baermann-Wetzel Metodu 
 

Bu yöntemde, larvalar hareketli olduğundan türlerini teşhis etmek zorlaşır. Bunun için 

lamın her bir kenarına birer damla %10'luk lügol solüsyonu damlatılır. 

 

Filaroides osleri ve filaroides hirti’nin birinci dönem larvaları uyuşuk olduğundan 

dışkıdan suya göçmez ve bu teknikle görülemez. Bu nedenle bu larvalardan 

şüphelenildiğinde, çinko sülfatla yüzdürme yöntemi yapılmalıdır. 

 

 Araç gereçler 

 

 Mikroskop 

 12-15 cm çapında cam huni 

 Sehpa veya huni tutucu 

 Kauçuk veya plastik hortum 

 Dışkı örneği 

 Gazlı bez 

 Tüp  

 Lam-lamel 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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 Preparat hazırlama tekniği 

 

 Bu yöntemde önce bir düzenek hazırlanır.  

 Bu amaçla hunilerin konabileceği bir sehpa veya huni tutucuya 12-15 cm 

çapında cam huni veya huniler yerleştirilir. 

 Bunların ucuna uygun 5-10 cm uzunluğunda kauçuk veya plastik hortum 

takılır. Bunların da ucuna, uygun küçük birer tüp takılır.  

 Sonra içleri tercihen ılık (25-27 
o
C) çeşme suyu ile ¾ oranında 

doldurulur. 

 Sonra şüpheli dışkıdan 5 gram veya ceviz büyüklüğünde alınır ve bir 

gazlı bez içersine konarak çıkın hâline getirilir.  

 Dışkı çıkını tamamı su içinde kalacak şekilde huniye yerleştirilir.  

 Suyun sıcaklığına göre 12 (8-24) saat süreyle beklenir.  

 Sürenin bitiminde, dışkı çıkını atıldıktan sonra kauçuk hortumun 

ortasından tutularak üst kısımdaki sıvı dökülür ve tüp çıkarılır.  

 Tüpün üst kısmındaki sıvının ¾’ü boşaltılır. 

 Dipteki tortudan bir damla alınarak lam lamel arası preparat yapılır.  

 10 x büyütmeli objektifle parazit larvaları aranır. 

 

Resim 4.1: Baerman-Wetzel düzeneği 

4.2. Harada ve Morinin Deney Tüpüne Ekme Metodu 
 

 Araç gereçler 

 

 Mikroskop 

 Süzgeç 

 Terazi 

 Selofan 

 Deney tüpü (20x200 mm) 

 Lam-lamel  

 Dışkı örneği 
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 Preparat hazırlama tekniği 

 

 Büyük bir deney tüpüne 5 ml kaynamış çeşme suyu konur. 

 Süzgeç kâğıdı 2 cm çapında kesilir. 

 Taze dışkıdan (Buzdolabına konmamış ve serbest nematodlarla kontamine 

olmamış.) 0,5 g tartılarak süzgeç kâğıdının üzerine sürülür. 

 Dışkı sürülen süzgeç kâğıdı, su sütunuyla arada mesafe bırakacak ve dışkı 

suyla temas etmeyecek şekilde tüpe yerleştirilir. 

 Tüpün ağzı selafonla kapatılır. 

 Tüp, 25-28 C’de 7-10 gün inkübe edilir. 

 Tüpün dibindeki sıvıdan 1 damla lam üzerine konur. 

 Lamel ile kapatılır. 

 Mikroskopta parazit larvaları aranır.                        

 



 

 42 

UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Göç ettirme yöntemleriyle gaita preparatı hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Baermann-Wetzel metodu  

 

 Hunilerin konabileceği bir sehpa veya 

huni tutucuya, 12-15 cm çapında cam 

huni veya hunileri yerleştiriniz. 

 Bunların ucuna uygun 5-10 cm 

uzunluğunda kauçuk veya plastik 

hortum takınız.  

 Kauçuk veya plastik hortumun ucuna 

da küçük birer tüp takınız. 

 Sonra içlerini, ılık çeşme suyu ile ¾ 

oranında doldurunuz. 

 Dışkı örneğinden 5 gram veya ceviz 

büyüklüğünde alıp bir gazlı bez 

içersine konarak çıkın hâline getiriniz. 

 Dışkı çıkını tamamı su içinde kalacak 

şekilde huniye yerleştiriniz.  

 Suyun sıcaklığına göre 12 (8-24) saat 

süreyle bekleyiniz.  

 Sürenin bitiminde, dışkı çıkını 

atıldıktan sonra kauçuk hortumun 

ortasından tutup üst kısımdaki sıvı 

dökünüz.  

 Tüpü çıkarınız.  

 Tüpün üst kısmındaki sıvının ¾’ünü 

boşaltınız.  

 Dipteki tortudan bir damla alarak lam 

lamel arası preparat yapınız.  

 Mikroskopta incelemeye hazır hâle 

getiriniz. 

 Kişisel güvenlik önlemlerini almayı 

unutmayınız.  

 

 

 

 

 

 Kauçuk veya plastik hortumun ucuna 

uyabilen küçük tüplerden takınız. 

 

 

 

 

 

 

 Suyun sıcaklığının 25-27 
o
C’yi 

geçmemesine dikkat ediniz. 

  Suyun ısısı düştükçe bekleme süresi 

uzayacağından suyun ısısına dikkat ediniz 

ve gerektiğinde süreyi artırınız. 

 

 

 

 

 

 Tüpün üstündeki sıvıyı tüpü 

çalkalamadan dökünüz. 

 Sonucu rapor ediniz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Baermann-Wetzel metodunda, düzenek içindeki çeşme suyunun sıcaklığı kaç dereceyi 

geçmemelidir? 

A) 8-24 
o
C’yi 

B) 7-10
 o
C’yi 

C) 25-27 
o
C’yi 

D) 25-30 
o
C’yi 

 
2. Göç ettirme yönteminin genel özelliklerinden biri değildir?  

A) Nematod larvalarının aranması için kullanılır.  

B) Suya geçen protozoa larvalarının değişik tekniklerle bir araya toplanarak 

elde edilmesi prensibine dayanır.  

C) Bu yöntemler akciğer kıl kurtlarının larvaları dışkıdan ayrılmasında da 

kullanılır. 

D) Dışkı kültürü ile elde edilen larvaların dışkıdan ayrılmasında da kullanılır. 
 

3. Baermann-Wetzel metodunda, hareketli larvaların türlerini kolaylıkla tespit edebilmek 

için lamın her bir kenarına birer damla olacak şekilde hangi solüsyondan damlatılır? 

A) Eter 

B) Hidroklorik asit 

C) Metilen mavisi 

D) Lügol  
 

4. Aşağıdakilerden hangisi, Harada ve Mori’nin deney tüpüne ekme metodunun araç 

gereçlerinden değildir?  

A) Huni tutucu 

B) Süzgeç 

C) Selofan 

D) 20x200 mm çapında deney tüpü  

 

 

 

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. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 
 

 
 

 

 

Bu faaliyette kazandığınız bilgilerle gaita numunesinden hazırladığı preparattan 

McMaster lamı ile mikroskop altında parazit yumurtaları sayımı yapabileceksiniz. 

 

 

 
 

 

 Veteriner parazitoloji laboratuvarına giderek parazit yumurtaları sayım yöntemleri 

hakkında bilgi edininiz. 

 Laboratuvarda parazit yumurtası sayım yöntemlerini gözlemleyiniz ve edindiğiniz 

bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.  

 

5.PARAZİT YUMURTALARI SAYIMI 
 

Dışkı (gaita, feçes), metabolizma atık ürünü olup bağırsak enfeksiyonlarının teşhisinde 

en çok kullanılan örneklerden biridir.  

 

Parazit, bir başka canlının üzerinde ya da içinde yaşayan ve o canlının besinlerine 

ortak olan canlıdır. 

 

Konak, paraziti üzerinde ya da içinde barındıran canlıdır. 

 

Dışkıda parazit yumurtaları veya larvaların varlığının saptanması, bir hayvanın 

parazitle enfekte olduğunu gösterir. Dışkıda parazit yumurtaları sayımı, bir kantitatif 

flotasyon metodudur. Günümüzde kantitatif metotların geliştirilmesinde önemli bir ilerleme 

olmuştur ancak dışkı yumurta sayımlarından yaralanılarak hayvanlardaki parazit miktarı tam 

olarak belirlenememektedir.  

 

Bunun yanında; deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda, daha önce durumu bilinen 

hayvanların dışkılarında bir seri sayımlar veya sayım karşılaştırmaları yapılarak 

hayvanlardaki parazit miktarı ya da konakçının parazitlere karşı reaksiyonu hakkında önemli 

oranda bilgi verir. Ayrıca, parazit yumurta sayımı sonucuyla helmintiasis(solucan 

enfestasyonundan ileri gelen herhangi bir hastalık) tanısı da konabilir. Yalnız burada, gaitada 

çok sayıda yumurta ya da larva görülmesi bir tanıyı doğrulasa da, yumurta ya da larvanın az 

sayıda olması veya yokluğu da hastalık olmaması anlamına gelmez. 

    

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Resim 5. 1: Parazitoloji laboratuvarının bir bölümü 

 
 

5.1.Parazit Yumurtası Sayım Metotları 
 

Stoll yumurta sayım metodu, Modifiye Wiskonsin yumurta sayım metodu, McMaster 

yumurta sayım metodu ve Moredun yumurta sayım metodu gibi metotlar ile parazit yumurta 

sayımı yapılır. Ancak en yaygın kullanılan metot, McMaster yumurta sayım metodudur. 

 

 Dışkı örneği alınırken uyulması gereken noktalar 

 

 Dışkı örneği at, sığır gibi büyük hayvanlarda eldiven giyilmiş ve 

kayganlaştırılmış bir elle direkt rektumdan alınır. Koyun, keçi gibi 

hayvanlarda da yine eldivenle fakat işaret parmağı ile rektumdan alınır. 

Kedi, köpek ve kanatlı gibi küçük hayvanlarda ise ucu yuvarlak bir cam 

bagetle dışkı alınır. 

 Alınacak dışkı, sığırlarda 50 gram, koyunlarda 10 gram, diğer küçük 

hayvanlarda ise 5 gramdan az olmamalıdır. Sürü muayenelerinde ise 

sürüyü teşkil edecek şekilde örnekleme yöntemine başvurulur. Dışkı 

alırken hayvanlara yaklaşılamıyorsa veya dışkı alınamıyorsa hayvan 

barınağından toprak, idrarla bulaşmamış taze örneklerin alınmasına özen 

gösterilir.  

 Dışkı almadan önce hayvanların beslenme biçimi, ilaç (antibiyotik, ishal 

kesici ilaçlar gibi) kullanılıp kullanılmadığı gibi konular araştırılır. İlaç 

alınması durumunda parazitik organizmalar bir veya birkaç hafta 

saptanamaz ve şekilleri son derece bozuk bir hâlde görülebilir. 

 Dışkı örneği vidalı kapaklı kap, plastik kutu, cam şişe, cam kavanoz veya 

naylon torba ile soğutucu içerisinde laboratuvara getirilir. Alınan 

numunenin veya numune kabının üzerine hayvan sahibinin adı, adresi, 

telefonu, hayvanın yaş, cins, ırk gibi özellikleri, şüphelenilen hastalıklar, 

dışkıya herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı yazılır. 
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 Dışkı örneklerinin incelenmesinde zaman önemli bir faktördür. Sulu 

dışkılar, dışkılamadan sonraki ilk 30 dakika içinde incelenir. Şekilli 

dışkılar, daha uzun süre içinde incelenir. Dışkı örneği, hemen 

incelenemeyecekse %10’luk formol, glasiyal asetik asit solüsyonu, 

alkollü gliserin solüsyonu, poli vinil alkol (PVA) gibi koruyucu solüsyon 

içinde ve dışkı kabının kapağı iyice kapatılarak 4
o
C’de buzdolabında 

saklanır. 

 Parazitlerin kendileri veya gelişme şekilleri zarar göreceğinden dışkı 

buzlukta, derin dondurucu ve inkübatörde saklanmaz.  

 

 

Resim 1. 2: Özel plastik kabında gaita örnekleri 

 

 Yumurta sayımının önemi: Dışkıda yumurta sayımı, klinik araştırmalar 

bakımından önemlidir; ilaç kullanımlarından önce ve sonra yapılarak ilaç 

kullanımlarının başarısını değerlendirmede veya ilaca dirençli organizmaların 

tespitinde önemli rol oynar. 

 Dışkıdaki yumurta sayısı bazı etkilerden dolayı değişir: 

o Dışkının kıvamı; kuru dışkıda tartım sırasında daha fazla dışkı 

maddesi alınmış olur. Kuru dışkıda su miktarı az olduğu için 

yumurta sayısı daha fazla çıkabilir.   

o Hayvanın çıkardığı toplam dışkı miktarı 

o Dışkının toplandığı saat (örnek alım saati)  

o Gün içerisinde dışkı ile atılan yumurta sayısı değişir.  

o Yumurta sayısının önemi hem konakçıya göre hem de parazit 

türüne göre değişiklik gösterir. Her konakçı veya parazit türü için 

bölgesel ortalamalar çıkarılmalıdır.  

 Nematod türleri için bir gram dışkıda (e.p.g.); 

o Atlarda 

  500 yumurta             → Hafif enfeksiyon 

  800-1000 yumurta    → Orta şiddette enfeksiyon 

  1500-2000 yumurta  → Ağır enfeksiyon 

 
o Sığırlarda 

        300-600 yumurta     → Tedavi gerektirir. 
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o Kuzularda parazit türüne bağlı olarak değişir, ancak ortalama bir 

gram dışkıda; 

  1000 yumurta          → Orta şiddette enfeksiyon 

  2000-6000 yumurta →  Ağır enfeksiyon 

 Trematod türleri için bir gram dışkıda;   

o Sığır  

  100-200 yumurta     →  Patojenik kabul edilir. 
o Koyun  

   300-600 yumurta     →  Patojenik kabul edilir. 
 

 

5.2.Master Metoduyla Parazit Yumurtaları Sayımı 
 

Pek çok yumurta ve larva bazı tuz solüsyonlarında yüzer fakat dışkı parçacıkları 

genelde yüzeye çıkamaz. Bu teknik, dışkı örneğinin tuzlu sudaki süspansiyonuyla 

doldurulmuş özel McMaster sayım kamarası kullanılarak yapılır. Dışkı parçacıkları bu sayım 

kamarasının tabanına çökerken yumurtalar üst camın hemen altında yüzer ve yüzen bu 

yumurtalar incelenir. 

McMaster lamı birine paralel iki lamdan oluşur. Üzerinde, her birinin derinliği (veya 

yüksekliği) 1,5 mm olan iki kuyucuk (göz, oda) bulunur. Her kuyucuğun üst kısmında 10x10 

mm boyutlarında lama kazınmış bir kare bulunur. Bu nedenle her bir işaretli kuyucuğun 

içinde 0.15cm
3
lük bir hacim vardır. Yani işaretli kısımda 0,15 ml sıvı vardır. Sayım lamı 

kullanılırken incelenecek dışkı süspansiyonu, kuyucuklar dolana kadar aktarılır. 

Mikroskobun küçük objektifi ile her bir karenin tamamında görülen yumurtalar sayılır.  

                   

  

Şekil 1. 1: McMaster lamının üstten ve yandan görünümü 
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McMaster metodu sadece sayım için kullanılır, identifikasyon (tanımlama) için 

kullanılmaz. 

   

5.2.1.Kullanılan Araç Gereçler  
 

 Mikroskop  

 McMaster lamı  

 Cam kavanoz 

 Beher 

 Cam boncuk 

 Süzgeç (0.15 mm) 

 Pastör pipeti  

 Dışkı örneği  

 Doymuş tuzlu su çözeltisi: 1 litre çeşme suyu alınır. 377 gram sofra tuzu 

tartılır. Su ısıtılır, kaynama derecesine gelmeden içine tartılmış sofra tuzunun 

1/4'i konur. Kaynamaya başlayınca, ikinci 1/4'i konur. Birkaç dakika sonra 

üçüncü 1/4'i eklenir. Nihayet 1-2 dakika sonra da son kalan 1/4'i ilave edilir. 

Her seferinde bir cam bagetle karıştırılır. Tuz moleküllerinin artık erimediği ve 

çöktüğü görülür. Kabın dibindeki erimemiş tuzun tamamen çökmesi için 24 saat 

bekletilir. Süzgeç kâğıdından temiz bir şişeye süzülür. Daha önceden 

hazırlanmış ve bekletilmiş çözeltileri kullanmak iyi sonuç verir.  
 

 

Resim 1. 3: McMaster lamı 

 

 

Resim 1. 4: Cam boncuklar  
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5.2.2.Yapılışı  

 
 Uzun Teknik 

 

 3 gram dışkı örneği alınıp bir kaba konur.  

 Üzerine 42 ml doymuş tuzlu su ilave edilir.  

 Bu karışım, içinde 15 adet büyük, 15 adet küçük cam boncuk bulunan 

100 ml’lik bir kavanoza konur.  

 Kavanozun ağzı sıkıca kapatılıp dışkı homojenize olana kadar 

çalkalanarak karıştırılır.  

 Karışım, sık gözlü bir çay süzgeç ya da elekten (250-300 μm)  bir behere 

süzülür. Süzgeçte kalan atıklar atılır (cam boncuk temizlenip tekrar 

kullanılabilir.). 

 Süzüntü iyice karıştırılıp 10-15 ml’si alınarak bir santrifüj tüpüne, tüp 

üstünde 1 cm’lik bir boşluk kalacak şekilde aktarılır. 

 Tüp, 1500 devirde 2 dakika santrifüj edilir. 

 Santrifüjün sonunda dipteki tortu oynatılmadan üsteki sıvı kısım dökülür 

ve tortu vorteks veya ince bir tel yardımıyla oynatılır. 

 Sediment üstüne, önce az miktarda sonra 15 ml’ye tamamlayıncaya kadar 

doymuş tuzlu su eklenir. 

 Tüp, baş ve orta parmak arasına alınıp 5-6 kez alt üst edilerek karıştırılır. 

 Hemen pastör pipeti ile çekilerek McMaster sayım lamının kuyucuklarına 

doldurulur (her bir kuyucuk yaklaşık 0.2 ml alır.). 

 McMaster lamı, mikroskop altına yerleştirilir ve 2-3 dakika yumurtaların 

solüsyon yüzeyine çıkması için beklenir. Bu teknikte dışkı suyla ön 

yıkama işlemine tabi tutulduğundan görüntü daha berraktır. 

 Her iki gözde-kuyucukta, kare içinde bulunan tüm yumurtalar veya 

ookistler 10x büyütmeli objektifle sayılır.  

 İki karedeki yumurtaların toplam sayısı 50 ile çarpılarak 1 gram dışkıdaki 

yumurta sayısı (e.p.g.) belirlenir.  
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Şekil 1.2: McMaster yumurta sayım metodu aşamaları 

 

 Kısa teknik 

 

 Yaklaşık 45 adet cam boncuk 100 ml’lik bir kavanoza konur.  

 İçine 3 gram dışkı örneği konur. 

 42 ml doymuş tuzlu su ilave edilir. Kavanozun ağzı iyice kapatıldıktan 

sonra parçalanıncaya kadar çalkanır.  

 Karışım, sık gözlü bir çay süzgeci  ya da elekten (90-150 μm)  bir behere 

süzülür. Süzülen kısım iyice karıştırılır. 

 Hemen bir pastör pipetiyle sıvı çekilerek McMaster sayım kamarasının 

kuyucuklarına doldurulur.  

 Bu şekilde 2-3 dakika beklenir. 

 Her iki kuyucukta, kare içinde bulunan tüm yumurtalar veya ookistler 

10x büyütmeli objektifle sayılır.  

 İki karedeki yumurtaların toplam sayısı 50 ile çarpılır ve bir gram 

dışkıdaki yumurta sayısı elde edilmiş olur. 

 Bu teknik çabuk uygulanmasına rağmen, dışkının ön yıkaması 

yapılmadığından görüntü biraz bulanık olabilir.  

 Alman tekniği 

 Bir naylon torbaya dışkı örneğinden 2 gram alınır. 
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 Üzerine 60 ml doymuş tuzlu su konur ve süspanse edilir.  

 Büyük dışkı parçacıklarını uzaklaştırmak için karışım, sık gözlü bir çay 

süzgecinden bir behere süzülür. 

 Yumurtaların homojen dağılımı için süzülen kısım iyice karıştırılır. 

 Hemen pastör pipeti ile bir miktar alınıp McMaster lamındaki 

kuyucuklardan bir tanesi doldurulur.  

 Örnek tekrar karıştırılıp bir miktarı alınır ve ikinci kuyucuk doldurulur 

(her bir kuyucuk yaklaşık 0.2 ml alır.). 

 Oluşan hava kabarcıklarının çıkması için lam biraz eğik tutulur. 

 Birkaç dakika beklenerek yumurtaların yüzeye, üst cam altına çıkması 

sağlanır. 

 McMaster lamı mikroskop altına yerleştirilir.  

 Her iki gözde kare içinde bulunan yumurta veya ookistler 10x büyütmeli 

objektifle sayılır. Her iki gözde sayılan yumurta toplamı 100 ile 

çarpılarak 1 gram dışkıdaki sayı  (e.p.g.) belirlenir.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Parazit yumurta sayımını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Mc Master Metodu ile sayım 

yapma  

 Kişisel güvenlik önlemleri alınız. 

 

 İş forması eldiven ve maske vb. giyerek kişisel 

güvenlik önlemlerini almayı unutmayınız.  

 
 

 Gelen örneğin inceleme için yeterli olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Gaita örneğini bekletmeden uygun süreler 

içinde inceleyiniz.  

 İşlem basamaklarına birebir uygulayınız. 

 

 Analiz öncesi hazırlık için 100 

cc’lik şişeye bir miktar cam 

boncuk koyunuz. 

 

 Yaklaşık 45 adet, 0.3-0.5 mm çaplı cam 

boncuk koyunuz.  

 Şişeye 42 cc distile su koyunuz.  Şişe olarak cam kavanoz da kullanınız. 

 Üzerine 3 gram gaita ilave ediniz.  

 Şişenin ağzını kapatarak homojen 

hâle gelinceye kadar çalkalayınız. 

 

 

 Karışımı süzgeçten süzünüz. 

             

 Karışımı süzerken sık gözlü süzgeç kullanınız. 

 Süzüntüyü dikkatlice süzünüz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Süzüntüden 15 ml alarak santrifüj 

ediniz. 

 

 

 

 15 ml alıp bir tüpe koyulan süzüntüyü 1500 

devirde 2 dakika santrifüj ediniz. 

 Üst sıvıyı dökünüz. 

 

 Tüp içindeki üstte kalan berrak sıvı kısmı 

dikkatlice dökünüz. 

 Süzüntünün üzerine doymuş tuzlu 

su ilave edip karıştırınız. 

 

 Doymuş tuzlu suyun önceden hazırlanmış 

olmasına dikkat ediniz. 

 Ağzını sıkıca kapattıktan sonra tüpü 5-6 kez 

alt üst ederek karıştırınız. 

 

 Karışımdan pipetle çekerek Mc 

Master lamı sayım kamaralarını 

doldurunuz. 

 

 Pastör pipeti kullanınız. 

 

                

 

 Pastör pipeti ile yeteri kadar sıvı çekerek 

sırayla sayma lamının bir kuyucuğuna sonra 

diğer kuyucuğuna sıvıyı koyunuz. 

 Oluşan hava kabarcıklarının çıkması için lam 

biraz eğik tutunuz. 

 

 Yumurtaların solüsyon yüzeyine 

çıkması için 2-3 dakika 

bekleyiniz.  

 

 Oluşan hava kabarcıklarının çıkması için lam 

biraz eğik tutulur.  

 Bekleme süresine uyunuz. 

 

 McMaster lamını mikroskoba 

yerleştirerek iki kamaradaki 

 Mikroskobun 10x büyütmeli objektifini 

kullanarak inceleme yapınız. 

 Her kare içindeki tüm yumurtaları sayınız.  



 

 54 

parazit yumurtalarını sayınız.  

 
 

 

 Elde edilen sayıyı 50 ile çarparak 

bir gram gaitadaki yumurta 

sayısını bulunuz. 

 

 Sonucu rapor ediniz. 
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 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi, gaita örneğinin saklama solüsyonu değildir?  

A) Alkollü Gliserin Solüsyonu  

B) Formalin Solüsyonu  

C) Merthiolate –Iodine-Formalin (MIF) Solüsyonu  

D) Glasiyal Asetik Asit Solüsyonu  

E) Polo Vinil Alkol (PVA) Solüsyonu  

 

2. Aşağıdakilerden hangisi, dışkı örneklerinin incelenmesi konusunda yanlış bir 

uygulamadır? 

A) Sulu dışkılar, dışkılamadan sonraki ilk 30 dakika içinde incelenir. 

B) Şekilli dışkılar, 30 dakikadan daha uzun süre içinde incelenir. 

C) Dışkı örneği, hemen incelenemeyecekse koruyucu solüsyon içinde 4
o
C’de 

buzdolabında saklanır. 

D) Dışkı kabının kapağı kapatılarak daha sonra inlenmek üzere oda ısında saklanır. 

E) Dışkı örneği vidalı kapaklı kap, plastik kutu, cam şişe, cam kavanoz veya naylon 

torba ile soğutucu içerisinde laboratuvara gönderilir. 

 

3. Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı bulunuz?  

A) Dışkı örneği, cam şişeye konulmaz. 

B) Dışkı örneği, antibiyotik tedavisi uygulanan hayvandan alınmaz. 

C) Dışkı örneği, buzlukta saklanmaz.. 

D) Dışkı örneği, derin dondurucuda saklanmaz.. 

E) Dışkı örneği, inkübatörde saklanmaz.. 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi McMaster lamının özelliklerinden biri değildir?  

A) McMaster lamında iki göz (kuyucuk, oda) bulunur. 

B) McMaster lamının gözlerinden her birinin derinliği 3.5 mm’dir. 

C) McMaster lamı birine paralel iki lamdan oluşur. 

D) McMaster lam gözlerinin üst kısmında, 10x10 mm boyutlarında lama kazınmış bir 

kare bulunur. 

E) McMaster lamının her bir işaretli gözünün içinde, 0.15 ml’lik bir hacme sahip alan 

vardır. 

 

 

 
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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Birlikte yaşayan iki canlıdan birinin diğerinden barınma, beslenme ve korunma gibi 

konularda yarar görürken diğer canlının ne yarar ne de zarar görmesi durumu nasıl 

adlandırılır?  

A) Parazitizm  

B) Ekoloji 

C) Mutualizm  

D) Kommensalizm  

 

2. Aşağıdaki parazitlerden hangisi, giriş yollarından plasenta yoluyla anneden fetüse 

geçer ve düşüklere neden olur?  

A) Ancylostoma duodenale  

B) Toxoplasma gondii  

C) Enterobius vermicularis  

D) Trichomonas vaginalis  

 

3. Aşağıdakilerden hangisi, çöktürme yönteminin özelliklerindendir?  

A) Bu yöntemde, organizmalardan özgül ağırlığı daha yüksek sıvılar kullanılır. 

B) Bu yöntemde tuzlu su, şekerli su, çinko sülfat ve çinko klorür kullanılır.  

C) Bu yöntemde, yumurta, kist veya larva gibi parazitin gelişim formlarının sıvının 

dibinde toplanması amaçlanır. 

D) Bu yöntemde, yumurta, kist veya larva gibi parazitin gelişim formlarının sıvının 

yüzeyinde toplanması sağlanır.  

 

4. Aşağıdakilerden hangisi, yüzdürme yöntemlerinden biri değildir?  

A) Doymuş tuzlu su ile yüzdürme  

B) Doymuş şekerli su ile yüzdürme  

C) Doymuş çinko sülfat ile yüzdürme  

D) Doymuş hidrojen sülfat ile yüzdürme  

 
5. Aşağıdakilerden hangisi, vücutları yassı halkalara ayrılmış, sindirim sistemleri 

bulunmayan, besinlerini ozmozla temin eden, erişkin şekillerinde kirpik ve dikenlere 

sahip olmayan, hermaphrodit ve endoparazit yapıya sahip parazittir?  

A) Trematodlar 

B) Cestodlar 

C) Nematodlar                            

D) Annelidalar 

 

 

 

 

  

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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6. Parazitin larva ya da eşeysiz üreyen şeklini barındıran konağa ne ad verilir? 

A) Ara konak 

B) Rezervuar konak  

C) Son konak  

D) Transport konak 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi, rhizopodalar-kökayaklıların özelliklerinden biri değildir?  

A) Rhizopodaların vücut yüzeylerinde “pelikula”ları vardır. 

B) Besin ve hareketini pseuodopod denilen yalancı ayaklarla sağlar. 

C) Denizlerde, tatlı sularda veya nemli topraklarda yaşar. 

D) Hetetrofturlar; besinleri daha çok hücre içindeki besin kofullarında sindirir. 

 

8. Zaman zaman konak vücuduna ihtiyacını karşılamak için gelen parazit nasıl 

adlandırılır? 

A) Devamlı parazit  

B) Dönemli parazit  

C) Geçici parazit 

D) Şaşkın parazit 

 

9. Tıp alanında kullanılan hirudo medicinalis adı verilen parazit, hangi grup altında yer 

alır? 

A) Trematodlar 

B) Annelidalar 

C) Nematodlar                            

D) Arthropodalar 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi, arthropodaların genel özelliklerinden değildir?  

A) Vücutları kitin denilen bir tabaka ile örtülü olan omurgasız canlılardır.  

B) Boşaltım sistemleri, malpighi denilen borularla gerçekleşir.  

C) Solunum suda yaşayanlarda solungaç, karada yaşayanlarda trakea ile sağlanır. 

D) Sindirim olayları ozmoz yoluyla gerçekleşir. 

 

 

 

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 modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 D 

3 B 

4 C 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 B 

3 A 

4 C 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 B 

3 C 

4 A 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C  

2 B  

3 D 

4 A 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 5’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 D 

3 A 

4 B 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 B 

3 C 

4 D 

5 B 

6 A 

7 A 

8 C 

9 B  

10 D 
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