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ÖZ 

Serbest yaşayan amipler insanlarda ve hayvanlarda Acanthamoeba keratiti, granülomatöz amibik en-
sefalit, primer amibik meningoensefalit gibi çeşitli enfeksiyonlara neden olmaktadır. Günümüze kadar 
insanlarda hastalığa neden olan serbest yaşayan amipler arasında yer alan Acanthamoeba, Balamuthia 
mandriallis, Naegleria fowleria ve Sappinia türleri birçok çevresel örnekten izole edilmiş ancak, insanların 
evlerinde havalandırma amacıyla kullandıkları klimalardaki filtrelerden izole edilmemiştir. Bu çalışmada, 
araştırma bölgesinde yaşayan insanların evlerinde kullandıkları klimaların filtrelerinde serbest yaşayan 
amiplerin varlığının moleküler yöntemlerle araştırılması amaçlanmıştır. Adana ve Gaziantep il merkez-
lerindeki toplam 30 evde bulunan klimaların filtrelerinden toz örnekleri alınmıştır. Toz örneklerindeki 
patojenlere ait DNA’lar DNeasy PowerSoil kiti (Qiagen, Almanya) ile elde edilerek Acanthamoeba cinsi, 
B.mandriallis, N.fowleria ve Sappinia türlerine özgü primerler ile çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda, Ada-
na ilinde %33.3 (5/15) oranında Acanthameba spp., %6.6 (1/15) oranında B.mandriallis izolatı bulunmuş-
tur. Diğer yandan, Gaziantep ilinde %26.6 (4/15) oranında Acanthamoeba spp., %13.3 (2/15) oranında 
B.mandriallis izolatı saptanmıştır. Her iki şehirde de N.fowleria veya Sappina türlerine rastlanmamıştır. Tür 
düzeyinde doğrulama amacıyla DNA dizi analizi yapılmış ve sonuçlar %99-100 oranında Gen Bankasın-
daki diğer türler ile benzerlik göstermiştir. DNA dizi analizi ile çalışmada izole edilen Acanthamoeba’ların 
%66.6 (6/9)’sının Acanthamoeba castellanii (T4), %33.3 (3/9)’ünün Acanthamoeba griffini (T3) olduğu 
tespit edilmiştir. Acanthamoeba türlerinin şehirlere göre dağılımında Adana’da %33.3 (3/9) A.castellanii, 
%22.2 (2/9) A.griffini; Gaziantep’de ise %33.3 (3/9) A.castellanii ve %11.1 (1/9) A.griffini olduğu saptan-
mıştır. Parazitlerin şehirler arasındaki dağılımında anlamlı bir fark (p > 0.1) görülmemiştir. Serbest yaşayan 
amiplerin neden olduğu hastalıklar hakkında toplumun bilinçlendirilmesi önem taşımaktadır. Daha önce 
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yapılan çalışmalarda Türkiye’deki çevresel materyallerden Acanthamoeba spp. çok sık bildirilmekte birlik-
te, B.mandriallis rapor edilmemiştir. Bu çalışmada klimalarda bulunan toz partiküllerinde B.mandriallis’in 
varlığı belirlenmiştir. Bu sonuç insanların yaşam alanlarında serbest yaşayan amiplerin hastalıkları açı-
sından risk taşıdıklarını göstermektedir. Öncelikle sağlık personelinin, daha sonra halkın ölümcül olan 
parazitler konusunda bilgilendirilmesi ve belirli dönemlerde evlerde klima temizliğinin yapılması gerektiği 
vurgulanmalıdır. 

Anahtar sözcükler: Acanthamoeba castellanii; Acanthamoeba griffini; Balamuthia mandrillaris; serbest 
yaşayan amipler; iklimlendirme sistemi; polimeraz zincir reaksiyonu.

ABSTRACT

The free living amoebae cause various infections such as Acanthamoeba keratitis, granulomatous 
amoebic encephalitis, primer amoebic meningoencephalitis in humans and animals. The free living 
amoebae Acanthamoeba, Balamuthia mandriallis, Naegleria fowleria and Sappinia species that cause disease 
in humans have been isolated from many environmental materials until today. However, no isolation has 
been reported from the filters of the air conditions from the houses used for ventilation.  The aim of this 
study was toinvestigate the existence of free living amoebae using molecular methods in the filters of 
air-conditions used in the study living area of the people. A total of 30 dust samples were taken from the  
filtersof air-conditions in Adana and Gaziantep province of Turkey. DNA isolation of the dust samples was 
performed using the DNeasy PowerSoil kit (Qiagen, Germany) and polymerase chain reaction was done 
with specific primers of Acanthamoeba spp., B.mandriallis, N.fowleria and Sappinia species. As a result 
of this study, Acanthamoeba spp. was  determined as 33.3% (5/15) and B.mandriallis was  determined 
as6.6% (1/15) in Adana province. On the other hand,  Acanthamoeba species was determined as 
26.6% (4/15) and B.mandriallis was determined as 13.3% (2/15) in Gaziantep province. N.fowleria and 
Sappina species were not  detectedin both of the cities. DNA sequence analysis was performed for  the 
confirmation of the species and 99% of the results were similar to the other species in GenBank. The 
rates of Acanthamoeba castellanii and Acanthamoeba griffinii (T3) were determined as %66.6 (6/9) and 
33.3% (3/9), respectively by DNA sequencing. Distribution of Acanthamoeba species according to the 
cities were 33.3% (3/9) for A.castellanii and 22.2% (2/9) for A.griffini in Adana. It was 33.3% (3/9) 
for A.castellanii and 11.1% (1/9) for A.griffini in Gaziantep. There was no significant difference in the 
distribution of the parasite species among cities (p> 0.1). It is important to raise awareness of the diseases 
caused by free living amoebae among people. Acanthamoeba species have been reported frequently 
from environmental materials in Turkey, but B.mandriallis has not been reported from any environmental 
sample since this study. The presence of B.mandriallis has been reported in the air-conditions of houses in 
this study. This result shows that people have risk in terms of illness of free living amoebae in living areas. 
Our study emphasized that firstly the health personnel and then the people should be informed about 
the deadly parasites and the cleaning of the air conditions should be done in certain periods.

Keywords: Acanthamoeba castellanii; Acanthamoeba griffini; Balamuthia mandrillaris; free living amoebae; 
air-conditioner systems; polymerase chain reaction. 

GİRİŞ

Acanthamoeba türleri, Balamuthia mandrillaris, Naegleria fowleri ve Sappinia türleri 
serbest yaşayan amipler olarak bilinmektedir1. Serbest yaşayan amipler doğada, nemli 
topraklarda, göllerde, yüzme havuzlarında, çeşme sularında, havada ve toz parçalarında 
yaygın olarak görülmektedir2. Bu parazitler insanlarda Acanthamoeba keratiti (AK), gra-
nülomatöz amibik ensefalit (GAE), primer amibik meningoensefalit (PAME) ve kutanöz 
lezyonlara neden olmaktadır2. 
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Acanthamoeba türleri, doğada çok yaygın olarak görülen bir parazittir. Trofozoit, lobo-
pod ile acantopod tipi yalancı ayaklara sahiptir; bu nedenle Naegleria türlerinden kolay-
ca ayırt edilmektedir3. Balamuthia cinsi içerisinde günümüze kadar yalnız B.mandrillaris 
türü bildirilmiştir. Trofozoit formu geyik boynuzu gibi dallı, budaklıdır ve mitoz bölün-
meyle karakterizedir. Kistleri ise yuvarlak veya yuvarlağa yakın görünümde, tek çekirdek-
li ve çift çeperlidir3. Sappinia insanlardan nadir olarak izole edilen amip türlerindendir. 
Sappinia’nın oval şekilde trofozoitleri ve yuvarlak şekilde kist formları bulunmaktadır4. 

Acanthamoeba türlerinin neden olduğu AK’da, şiddetli oküler ağrı, yangı, görme bo-
zukluğu ve halka şeklinde stromal infiltrasyon görülmektedir. Bu hastalık nedeniyle kişi-
nin görme yeteneği bozulmakta, hatta bazı olgularda göz tamamen kaybedilmektedir. 
Serbest yaşayan amiplerden Acanthamoeba ve Balamuthia türleri insanlarda GAE’ye ne-
den olmaktadır. GAE sinsi olarak başlayan, PAME’e göre subakut veya kronik seyreden, 
klinik olarak baş ağrısı, ense sertliği, bulantı, kusma, beyinde fokal granülomatöz lezyon-
ların oluşmasıyla karakterize olan bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. PAME’nin etkeni 
Naegleria türleri olup, bu hastalık çok hızlı ilerleyerek ve ani bir şekilde hastanın ölümüne 
neden olmaktadır5. 

Serbest yaşayan amiplerin neden olduğu enfeksiyonlar ve hayat döngülerini tamam-
ladıkları çevresel örnekler ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır1,2,4. Ancak, insanların evlerin-
de havalandırma amacıyla aktif olarak kullanılan klimaların filtrelerinde serbest yaşayan 
amiplerin varlığı araştırılmamıştır. Bu çalışmada, Türkiye’nin güneyinde bulunan Adana 
ve güneydoğusunda yer alan Gaziantep il merkezlerinde yaşayan halkın evlerinde kullan-
dıkları klima filtrelerinden alınan toz örneklerinde moleküler yöntemlerle serbest yaşayan 
amiplerin (Acanthamoeba spp., B.mandriallis, N.fowleria, Sappinia spp.) varlığının araştı-
rılması amaçlanmıştır.

GEREÇ ve YÖNTEM

Örneklerin Toplanması

Türkiye’nin güneyinde yer alan Adana ilinde (15 evde kullanılan klima) ve güneydo-
ğusunda yer alan Gaziantep ilinde (15 evde kullanılan klima) toplam 30 evde kullanılan 
klimaların filtrelerinden örnek toplandı. Evde yaşayanlara çalışma hakkında bilgi verilerek 
çalışmanın gerçekleştirilmesi için gerekli izinler alındı. Klimaların kullanma talimatlarında 
belirtildiği şekilde kapağı açılarak ön filtre bölümüne erişildi. Filtre dikkatlice yerinden 
çıkarıldıktan sonra üzerindeki toz partikülleri bir fırça yardımıyla steril kap içine alındı. 

DNA İzolasyonu ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR)

Klima filtrelerinden alınan toz parçalarındaki patojen mikroorganizmaların DNA’ları 
DNeasy PowerSoil Kit (Cat No; 12888, Qiagen, Almanya) kullanılarak elde edildi. Serbest 
yaşayan amiplerin PCR yöntemiyle tanısını koymak için her cinse özgü olan farklı primer-
ler kullanıldı. Çalışmada kullanılan primerler Tablo I’de gösterilmiştir6-9.
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Acanthamoeba türleri için 2X Taq Polimeraz  (ThermoFisher Scientific, Litvanya), 200 
nmol primer, 10 ng DNA ve saf sudan oluşan toplam 25 µl reaksiyon karışımı hazırlandı. 
PCR, 94°C’de 1 dakika denatürasyon, 60°C’de 45 saniye bağlanma, 72°C’de 1 dakika 
uzama döngüsü şeklinde 35 kez tekrarlanarak ısı bloğunda (SensoQuest, Göttingen, Al-
manya) gerçekleştirildi. B.mandriallis parazitini tanımlamak için son konsantrasyon 1X 
PlatinumTM Hot Start PCR Master Mix (ThermoFisher Scientific, Litvanya), her bir primer-
den 0.2 µM, 10 ng DNA ve saf sudan oluşan toplam 25 µl’lik reaksiyon karışımı hazırlandı. 
Amplifikasyon 94°C’de 30 saniye denatürasyon, 58°C’de 45 saniye bağlanma, 72°C’de 
1 dakika uzama ile gerçekleştirildi. N.fowleri tanımlamak için toplam 25 µl olan 2X Taq 
polimeraz tamponu (ThermoFisher Scientific, Litvanya), 200 nm primer, 10 ng DNA ve 
saf su içeren PCR reaksiyon karışımı hazırlandı. Isı döngü cihazında 95°C 6 dakika, 55°C 
1 dakika, 72°C 2 dakika şeklinde devam eden program ile çoğaltıldı. Sappinia türleri için 
2X Taq polimeraz  (ThermoFisher Scientific, Litvanya), 200 nmol primer, 10 ng DNA ve 
saf sudan oluşan toplam 25 µl’den oluşan reaksiyon karışımı hazırlandı. Amplifikasyon 
94°C’de 30 saniye, 55°C’de 45 saniye, 72°C’de 1 dakika şeklinde gerçekleştirildi.

DNA Dizi Analizi 

PCR ürünleri, DNA dizi analizi yapılması amacıyla QIAquick PCR purification  kiti 
(Qiaqen, Hilden Almanya)’nin kullanma talimatlarına göre saflaştırıldı. ABI Prism BigDye 
Terminator V3.1 Cycle sequencing kit (ThermoFisher Scientific, Litvanya) kullanılarak 
toplam 20 μl’den oluşan dideoksi terminasyon reaksiyonu hazırlandı. PCR, 95°C’de 30 
saniye denatürasyon, 50°C’de 10 saniye bağlanma ve 60°C’de 4 dakika uzama olmak 
üzere döngülerin 30 kez tekrarlanması ile gerçekleştirildi. Sonrasında 20 µl PCR ürününün 
üzerine 125 mM EDTA, 60 µl absolü etil alkol ilave edildi. Karışım, oda sıcaklığında 15 
dk vortekslendikten sonra 2000 rpm’de 30 dakika santrifüj edildi ve süpernatan atıldı. 
Kuyucuklara 20 µl %70’lik etil alkol ilave edildikten sonra plak vortekslendi ve ardından 
oda sıcaklığında 15 dakika santrifüj edildi. Her bir örneğin üzerine 20 µl yükleme çözeltisi 

Tablo I. Serbest Yaşayan Amip Türlerini Tespit Etmek İçin Kullanılan Primer Dizileri ve Hedef Gen Bölgeleri

Parazit isimler Primerler
Gen Bölgesi/

Uzunluk Kaynaklar

Acanthamoeba 
spp.

F 5’-GCCCAGATCGTTATACCGGAA-3
R 5’-TCTCACAGCTGCTAGGGGAGTCA-3’

18SrRNA /551 bp 6

Naegleria fowleri  F 5’-GTGAAAACCTTTTTTCCATTTACA-3’

R 5’-AAATAAAAGATTGACCATTTGAAA-3’

5 .8S rRNA/331 
bp

7

Balamuthia 

mandrillaris

F 5’-CGCATGTATGAAAGAAGACCA-3’

R 5’-CCCCTTTTTAACTCTAGTCATATAGT-3’

16SrRNA/230 bp 8

Sappina spp. F 5’-TCTGGTCGCAAGGCTGAAAC-3’
R 5’-GCACCACCACCCTTGAAATC

16SrRNA/160bp 9
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eklendi. Örnekler hazırlandıktan sonra ABI 3100 (Applied Biosystems, ABD) dizi analizi 
cihazında bulunan örnek tepsisine yerleştirildi ve cihazda okuma yapıldı. 

Filogenetik Analiz

DNA dizi analiz sonuçları önce BioEdit soft programı (CA, ABD)’yla analiz edildikten 
sonra, dizileme çalışmalarıyla elde edilen bilginin özetlenmesini ve görsel olarak anlaşı-
labilmesini sağlayan filogenetik analizi yapıldı. DNA dizi analizi sonucunda elde edilen 
nükleotit dizilerinin “alignment” (hizalama)’ının yapılması için çoklu alignment yöntemi 
olan ClustalW, MUSCLE (Multiple Sequence Comparison by Log-Expectation), MAFTT 
(Multiple Alignment with Fast Fourier Transform) programları  ve her bir programın var-
sayılan “default” değerleri kullanıldı. Çalışmada üç farklı filogenetik yöntem ve bu yön-
temlerde ise değişik sayıda nükleotit modelleri kullanıldı. MetaPIGA2, MRBAYES v.3.1.2, 
Phylogenetic Analysis Using Parsimony (PAUP v.4.0b10), Unigen programları, Maksi-
mum Likelihood (ML), Bayesian (BI) ve Parsimoni (P) yöntemleri kullanıldı. Filogenetik 
ağaç, FigTreev1.3.1 ve TreeView programları ile görselleştirildi.

BULGULAR

Toplam 30 evde kullanılan klimalardaki filtrelerin her birinden toplanan toz örnekleri-
nin %30 (9/30)’unda Acanthamoeba spp., %10 (3/30)’unda B.mandriallis tespit edilmiş-
tir. Toz örneklerinin hiçbirinde N.fowleri ve Sappinia türlerine rastlanmamıştır. Parazitlerin 
şehirlere göre dağılımı incelendiğinde; Adana ilinde %33.3 (5/15) Acanthamoeba spp., 
%6.6 (1/15) B.mandriallis olduğu tespit edilmiştir. Gaziantep ilinde ise %26.6 (4/15) 
Acanthamoeba spp., %13.3 (2/15) B.mandriallis saptanmıştır (Tablo II).

Acanthamoeba türlerini tanımlamak için DNA dizi analizi yapılmıştır. DNA dizi analizi 
sonucunda Acanthamoeba’ların %66.6 (6/9)’sının Acanthamoeba castellanii (T4), %33.3 
(3/9)’ünün ise Acanthamoeba griffini (T3) olduğu belirlenmiştir. Acanthamoeba türlerinin 
şehirlere göre dağılımı ise Adana’da %33.3 (3/9)’ünün A.castellanii, %22.2 (2/9)’sinin 
A.griffini; Gaziantep’de ise %33.3 (3/9)’ünün A.castellanii, %11.1 (1/9)’inin A.griffini ol-
duğu tespit edilmiştir (Tablo III).

Tablo II. Çalışmada İzole Edilen Parazit Türlerinin Şehirlere Göre Dağılımı

Şehir Parazit türü Görülme oranı

Adana Acanthamoeba spp.
Balamuthia mandriallis
Naegleria fowleria
Sappinia spp.

%33.3 (5/15)
%6.6 (1/15)
0
0

Gaziantep Acanthamoeba spp.
Balamuthia mandriallis
Naegleria fowleria
Sappinia spp.

%26.6 (4/15)
%13.3 (2/15)
0
0
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B.mandriallis’in DNA dizi analizi sonucunda ise parazitlerin başta Portekiz suşları ol-
mak üzere Gen Bankasına kayıtlı diğer suşlarla %98-100 oranında benzerlik gösterdiği 
görülmüştür. Çalışmada DNA dizi analizi sonucunda elde edilen nükleotit dizileri Bioedit 
programıyla kontrol edildikten sonra türler arasındaki ilişkinin tespit edilmesi için filoge-
netik analizi yapılmıştır (Şekil 1).

Filogenetik ağaca göre; Adana ve Gaziantep illerinden izole edilen A.castellanii, A. 
griffini ve B.mandriallis türlerinin birbirine %99-100 oranında benzerlik gösterdiği görül-
müştür. Çalışmaya dahil edilen örneklerden izole edilen parazit türlerinin şehirlere göre 
dağılımı istatistiksel olarak karşılaştırılmış ve anlamlı bir fark (p> 0.1) bulunamamıştır.

Şekil 1. Çalışma sonucunda elde edilen parazitlerin filogenetik ağaç ile görselleştirilmesi.

Tablo III. Çalışmada İzole Edilen Acanthamoeba Türlerinin Şehirlere Göre Dağılımı

Şehir Parazit türü Görülme oranı

Adana Acanthamoeba castellanii
Acanthamoeba griffini

%33.3 (3/9)
%22.2 (2/9)

Gaziantep Acanthamoeba castellanii
Acanthamoeba griffini

%33.3 (3/9)

%11.1 (1/9)
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TARTIŞMA

Günümüzde insanlar için vazgeçilmez hale gelen klimalar, evlerde hem ısıtma hem de 
soğutma amaçlı kullanılmaktadır. Bir klima ortalama her iki kullanım şeklinde de içinden 
yüksek debide hava üfleyerek ısıtma ve soğutma yapmaktadır. Yüksek debilerde hava 
çekip üfleyerek sıcak ve soğuk hava sirkülasyonu sağlayan klimaların kapaklarının altında 
filtre bulunmaktadır. Bu filtreler bulunduğumuz ortama partikülsüz hava üflemek için kul-
lanılmaktadır. Çalışma mekanizmasından dolayı uzun süre kullanılan klimaların filtrelerin-
de partiküller birikmekte ve bu partikülerin içinde birçok sayıda patojen mikroorganizma 
yaşayabilmektedir10. 

Doğada serbest yaşayan Acanthamoeba, Naegleria, Balamuthia ve Sappinia parazitleri 
insanlarda AK, GAE ve PAME gibi hastalıklara neden olmaktadır11,12. İmmün sistemleri 
baskılanmış kişilerde, AIDS hastalarında, kanserlilerde, organ transplantasyonu yapılan-
larda, immün sistemi baskılayan ilaçların kullanılması durumunda, yetersiz beslenme ve 
devamlı stres altında kalma durumlarında, serbest yaşayan amiplerin insan vücuduna 
girerek patojen etki oluşturabilme ve hastalıklara neden olma riski artmaktadır13. 

Acanthamoeba’nın neden olduğu AK, daha çok lens kullanımıyla ilişkili olup, 
insanların hava, toz ve toprakla temasına bağlı olarak da ortaya çıkmaktadır13. AK’da 
A.castellanii (T4) ve A.griffini (T3) başta olmak üzere Acanthamoeba’nın sekiz türü etken  
olarak gözlenmektedir14,15. İspanya, Brezilya, Amerika ve Türkiye’de AK’da etken olan 
Acanthamoeba türleri ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmış ve en baskın türün A.castellanii 
(T4) olduğu bildirilmiştir16-19. A.griffini’de birçok bölgede AK olgularından izole edilmiş 
ve bu türün de insanlar için patojen olduğu bildirilmiştir18,19. Acanthamoeba türlerinin 
görülebileceği çevresel örneklerde de çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Dünyanın farklı birçok 
bölgesindeki içme sularında, park ve bahçelerde bulunan toprak örneklerinde moleküler 
yöntemler kullanılarak Acanthamoeba türlerinin varlığı tespit edilmiştir20-23. Bu çalışmanın 
sonucunda Adana ve Gaziantep illerindeki bazı evlerde kullanılan klima filtrelerindeki 
toz partiküllerinde baskın olarak A.castellanii türü izole edilmiştir. Çalışmanın sonuçları 
daha önce Acanthamoeba türleri ile ilgili yapılan çalışmaları desteklemektedir. İnsanlar 
evlerinde patojen olan Acanthameba türleri ile iç içe yaşamakta ve bu tehlikeden haberleri 
olmamaktadır. Bu çalışma, bu konuda insanlar arasında farkındalık oluşturulmasına katkı 
sağlayacaktır.  

İlk kez 1990 yılında San Diego Hayvanat Bahçesinde barınan bir maymunda GAE etkeni 
olarak B.mandrillaris bildirilmiştir24. Daha sonraki yıllarda B.mandrillaris’in neden olduğu 
GAE ile ilgili çeşitli olgular sunulmuştur. Shivam ve arkadaşları25 32 yaşında immünsupresif 
bir hastanın beyin dokusunda indirekt immünfloresan ve PCR yöntemleriyle B.mandriallis 
varlığını göstermiştir. Farnon ve arkadaşları26 yaptıkları çalışmada, B.mandriallis’in organ 
transplantasyonları ile bulaşabileceğini bildirmiştir. Günümüze kadar B.mandriallis’in ne-
den olduğu 200 farklı GAE olgusu bildirilmiştir. Bu GAE olguları incelendiğinde bunla-
rın %41.1’inin frontal loba, %21.7’sinin pariyetal loba, %51.7’sinin temporal loba ve 
%31’inin oksipital loba yerleşim gösterdiği görülmüştür25. B.mandrillaris’e bağlı birçok 
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kutanöz ve GAE olguları bildirilmesine rağmen, çevresel örneklerden nadir olarak izole 
edilmiş veya hiç izole edilmemiştir27. Bu nedenle günümüzde hala B.mandriallis’in çev-
resel dağılımı ve biyolojik aktiviteleri hakkında tartışmalar bulunmaktadır. Latifi ve arka-
daşları28 PCR yöntemi ile İran’daki kaplıca sularında B.mandriallis varlığını araştırmış ve 
ilk kez kaplıca sularında bu parazitin varlığını bildirmiştir. Retana-Moreira ve arkadaşları11 

Amerika’da banyo sularında A.castellanii (T4) ve B.mandrillaris türlerini izole etmiştir. Bu 
çalışmada da insanların yaşam alanları olan evlerinden B.mandriallis varlığı gösterilmiştir. 
Tedavi amacıyla kullanılan kaplıca suları, temizlik amacıyla kullanılan banyo suları, ısıtma 
ve soğutma amaçlı kullanılan klimalarda B.mandirallis’in izole edilmesi toplum sağlığı 
açısından önemli bir risk oluşturmaktadır. Bu nedenle, öncelikle sağlık personeli olmak 
üzere halkın bu parazit hakkında bilinçlendirilmesi gerekmektedir.   

Klimaların çalışma mekanizmalarından dolayı zamanla filtrelerinde toz partikülleri bi-
rikmekte ve bu partiküllerin içinde birçok patojen mikroorganizma bulunmaktadır. Ça-
lışmamızda moleküler yöntemler kullanılarak klima filtrelerinde A.castellanii, A.griffini ve 
B.mandrillaris parazitleri tespit edilmiştir. İnsan sağlığının korunması için belirli aralıklarla 
klima temizliği yapılması gerekmektedir. Bu çalışma, serbest yaşayan amiplerin her türlü 
yaşam alanında olabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, bu çalışmanın daha fazla 
sayıda örnek içeren farklı bölgelerde tekrarlanması faydalı sonuçlar ortaya koyabilir.
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