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GtR!S 

Ascaris lumbiıc~ides, ins,nlara, embriyonlu yu 

murtaları ile bulaşmaktadır. Yumurt~larda embiiyonun 

gelişebilmesi için; en uyguriu 27°-32° C olmak üzere 15°'-

nin üstünde bir sıcaklık, en az %50 nisbi nem ve Oksi

jen gereklidir (7,9,13;14). 

Eskiden beri, yumurta kab~ğu içinde embriyonun 

gelişmesini Hnleyici fizik ve kimya fakt6rleri araştı

rılmıştır ve birçok çalışmalar yayınlanmıştır (2,12,13, 

17,19). 

,_Biz, bu çalışmayı, . çesitli kimya maddeleri ile, 

ticarette bulunan, bircoğu yeni dezenf~ksiyon madde

le~inin, dBllenmiş Ascaris lumbricoides yumurtaları 

üzerinde Hldürücü olup olmadığını, ·hunların pratikte 

kullanılıp kullanılamayacaklarını bulmak ii;in yaptık. 



GENEL BİLGiLER 

Ascaris l umbricoid°e s in.san bars·ağında parazit 

olarak yaşayan en iri nematoddur (7 ~ , 9 , 14). 

Ağzın·ın e trafında üç tane dudak vardır. Sıi~ 

tarafındaki dudağın kaides i nde iki duyu papilla'aı , 

kar ın yüzündeki dudakların üzerinde ise birer duyu 

papilla'sı qul unmaktadir (7 , 9 , 14). 

Erke~i; 150- 200 mm boyunda , 3 - 4 mm enindedir . 

Kon i k olan arka uc u , karın yüzüne doğru kıvrılmıştı r . 

Arka uca yakın o l arak kar ın yüzünde bul unan dışkı l ık 

deliğ inde iki tane kı s a (2 mm) , birbitine e şi t ve bi

raz kıvrık spikül bulunur (7,9,14)·. 

Dişi; 200-300 mm boyunda, 5-6 mm enindedir. Di~ 

şinin arka ucu konik ve düzdür. İki u c un karın yüzünde 

bir yarık gibi duran, iki dtidakla cevrili anüs vardır~ 

Vulva; vücud~n 1/3 8n kısmıyla, orta 1/3 kı smı arasında

ki kuşak denen daralmış ~ir b8lgede, karın yüzüne acıl

mış oval bir deliktir. Dişi As caris lumbricoidea , her

gün binlerce yumurta yumurilayabilmektedir (14). 



3 

Ascaris lumbricoide s . yumurtası~ı~, d6llenmiş 

ve d61lenmemi ş o lmak Uzere ik i cesidi vardır (l i 7;9, 

14). 

D6llenmiş yumurta ovaldir. Hlcüieri 45-70 um 

boyunda ve 40-50 um enindedir. Yumurta hücresi ile ka

buğun kutuvları arasında kolayca farkedilen bir boş~ 

luk vardır (1,14). 

Yumu~tanın kabuğu U~ tabakalıdır (1,7,14)~ 

En dış tabaka, girintili cıkıntılı ve kalındır. 

Albumin ihtiva eden bir madd eden oluşur (Protein · taba

kası) . Kab u k i l k o luştuğunda renksizdir , sonra saf i a 

boyalar ı ile 'b dyandığından sar ımsı , açık kahveringim

si g6ril l ü r . Barsağa safra akmayınca, d ışkı gibi yumur

tala rda renksiz olur. Bu a l b uminli tabaka olmadan d a 

~mb.r i y on gel i şebi l i r (1 , 14). 

Ortadaki . tabaka, kitin imsi , kal ınca ve saydam

dır. Yumurtanın direncini s ağlayan bu tabaka gerçek ka

buktur. Bu kabuk yumurtanın azotundan ve glikojeninden 

sentezlenmiştir . Bu tabakanın adı membrana lucida 1 dır 

(1,14). 

En içteki tabaka saydam, ince ve yumuşaktır. 

Askarosi.dlerde n yapılmı.ştır. Askarosid zar denir · (l·, 14). 

Yumurtlandığında tek hücreli olan dHllenmi ş yu~ 

murta da sitoplazma, yoğun bir şekilde lesitin granülleri 

ile do·tudur. Sitoplazma da ldmyasal elementler·den; kalsiyum, 
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silikon, demir, bakır; magnezyum ve fosfor bulunur 

(1,14). 

Döllenmemiş yumurtaların içi, irili ufaklı vi

tellus tanecikleri ile doludur. Bu yumurtalar, daha u

zun veya daha kısa olabilirler . Genellikle, simettisiz-· 

dirler, hatta üçgen şeklinde de görülebilirler, bazen 

dış tabakada gelişmez (1,14). 

M. Samastı, Ascaris lumbricoides'in döllenme

miş yumurtalarında membrana lucida tabakasının geliae 

mediğini bulmuş; bHyle~e, bu yumurtalar~n biçimsizli

ğinin sebebini de ortaya çıkarmıştır (10). 

Döllenmemiş. yumurtaların, barsakta erkek .solu

can bulunmadığı, veya bütün dişileri döllemeye yetmedi

ği durumlarda oluştuğu sanılmaktadır. Bunlara ayrıca·, 

sona ermek üzere olan p~razitlikler sırasında rastlan

maktadır. Askarislerin, insan vücudunda ömürleri bir 

yıl kadardır (14).-

Ascaris lumbricoides'in dışkıyla çıkarılan yumur

tal~rı dış etkilere oldukça dirençlidir. Doğa da uygun 

koşullarda, yıllarca canlı olarak kalabi lirler. Bunlar, 

ısıya fazla dirençli olmamakla beraber, mik~op öldürü~ 

cU maddelere karşı çok dirençlidirle~ (1,12,14). 

H. Braun; henüz daha gelişmemb yuruurtalarla; 

E.K. Unat; embriyonlu ve embriyonsuz yumurtalar ile yap

tıkları deneylerde, yumurtaların kaynar suda 10 saniye

de, 60°C'de 5 dakika da, SS°C'de 15 dak ika da öldükleri

ni göstermişlerdir (2,12,14). 



- 5 -

Buna benzer tecrlibeyi~ ısıya dayanıkl·ı olup 

olmadığ ını anlamak için, Toxocara c•ti yumurtaları 

ile 1953'de Fuat Yanç denemiş ve bu yumurtalirın 

100°C'de 10 saniyede, 60°-65°C'de bir dakikada, ss 0 c•
de 10 dakikada, 50°C'de 1 saatten sonra öldliklerini 

bulmuştur (18). 

Döllenmiş olan Ascaris luiııbricoides yumurtala-· 

rı dışkı ile toprağa gelip, burada embiiyonlanmaktadır. 

Ascariazis, embriyonlu Ascaris lumbricoid e ~ y umurtala

rının besinlerle veya toprakla yutulması ile bulaşır 

"(7~14). 

Döl lenmiş Ascaris yumurtas ı i nsan dışkısı ile dı~ 

ş arı çıktığı zaman b i r h ücrelidir . Ol gunlaşması için el

veriş l i fak t ör l er i b u l unca bölUne r ek 2 , 4 , 8 • . • hücre olur. 

,Bir müddet sonr a embriyon teşekkül eder. Ascaris yumur-

tas ın ın b u olgun l aşması ve h ı zı şunlara · bağlıdır ( 12): 

1 - Oksijen: İlk önce Zavadovsk y , Ascaris megal o 

cephala ( Parasca r is e quorum) yumurtalarının olgunlaşa

bilmesi için oksijenin lizım olduğunu göstermiitir. Bu 

As.car is lumbr ico ide s yumurtaları iç in de böyleğ i r ( 5, 12, 

20,21). 

Oksijensiz 100 gün duran yumurtalar sonradan _ok

sijeni v e diğer opt-imal şartları bulsalar da, artık ol

gunlaşamamaktadırlar (ıı). 

As c a~is yumurtalarinın olgunlaşmasında oksijenin 

ornadığı rol E.K. Unat tarafınd~n da gösterilmiştir. E~ 

şit çaptaki deney tüplerine yumurtalı dışkı sübyesinden 
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değişik miktarlarda konulursa, en önce sübye yüksekli

linin en alçak olduğu tüplerdeki y~murtalard~ embriyon

lanma görüldüğünü, yükseklik arttıkça embriyonlinma da 

gecikme oldu·ğunu ve birçok dlgunlaşamayan _yumurtalarda 

soysuzluk izleri göste~en yumurtaların belirdiğini _ say

lemiştir. Eğer yumurtaları~ bulunduğu çökeleğin ü~erin

deki sıvı çok yilksekse, yumurtaların hiç birinde olgun

laşma olmadığını gHrmüstür. Çalışmasında;böy~e· şartla

rın, lağım çukurlarında bulunabildiğini, bundan dolayı 

buralarda yumurtaların 100 gün kadar kalmakla olgunla_şa

~ayacaklarını, böylece insanlarda hiç bir zaman hasfa

lık yapamayacaklarını söylemiştir. Fakat bu çukurlarda

ki pislikler, kısa bir müddet sonra buradan alınır ve 

gübre olarak kul l an ıl ır sa oksijeni bul acakla rından e mb

r iyonla n a b i l ecek lerin i d e yazmış t ı r ( 1 2). 

2. Uygu n sıc aklık dereces i: Ascaris yumurt aları 

37° C~de embr i yon l anamazlar . Yumurtal ı, d ı şkı -~übyeleri 

·aer ob, 3 7°c'de 100 gün k a lmakl a o l gunlaşma k a b i l iyet

le r ıni y i tiri yorl a r v e ~ir d a h ada uygun sıcaklık dere

celerine getirilseler biie embriyonlanamadıkları bjl

dirilmektedir (12,14). Ascaris yumurtalarınıri olgunla

şabilmesi iç"in en uygun sıcaklık derecesi 27°-32°-C ara

sındadır. Sıcaklık d erece s i ne kadar az ise olıunlaşma 

hızı da o kadar yavaştır. l.K. ~nat buzdolabında ıo 0c'
de 100 gün . bırakılan yumurtalarda · hiçbir olgunlaşma ol

madığını gHrmüş, fakat bunların buzdolabından çıkar ı lıp 

uygun sıcaklı ğa getirilince olgunlaştığını, böylece 

Ascaris yumurtalarının buzdolabında, olgun laşma kabili-

yetleri bozulmadan saklanabileceğini belirtmiştir 

14) . 

(12, 
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İnsan bars~ğında anaerob kbşullar bulunduğu~dari 
' o . . 

ve ı.sı 37 C olduğundan .Ascaris lumbricoides yumurtası 

gelişememektedir. E.K. Unat, Burri~Mhright metodu ile 

37°C'de anaerob koşullarda dı$kı sübyelerindeki yumur

taların olgunlaşamadığını da göstermiştir (12,14). 

3• Nem: Yumurtaların olgunlaşabilmesi • icin ne

min de önemi vardır . Yumurta hücresi kurulukta bölüne

mez, eğer bu kuruluk uzun sürerse yumurtalar ölürler. 

Kurulukta, tibiatın solucan yumur~~larını Hldilrme vası

talarından biridir (12). 

4- ·Tuz, hidrojen iyonl·arı konsantrasyonları gibi 

diğer faktörler de yumurtanın olgunlaşmasında e tkilidir 

( 12) • 

ı.,.. 
Pisliklerde sık sık görünen çürüme metabolizma 

mahsillleri ve bunun neticesinde doğan anaerobiose''un 

yumurtaların olgunlaşmasını güçleştirdiğini Zavadovsky 

göstermişti . (12,20,21). 

Bundan dolayı yumurtaları embriyonlardırmak için 

dışkı silbyesine, E. Brumpt'un yaptığı -gibi %2 formol ek

lenir 0). 

Böylece yumurtaların olgunlaşma_sına dokunulma

dan, b akterilerin coğilmasının ve kokuşmanın önüne geçi

lir. 

Dışkı sübyelerinin koyuluğıi'nun da önemi vard .ır. 

Sulu sObyelerdeki yumurtalar, koyulardakinden daha hız~ 

la olgunlaşırlar (12). 



İnfeksiyon hastalıkları ile mil~adel~ etmek 

icin; temizliğe dikkat etmek, yiyecekleri dikkatle 

yemek, çöpleri ortadan kaldırmak, içme sularını kay

n~tmak, çok eski yıllara kadar uiandığı halde; de

zenfektanların, steril edici, koruyucu kimya maddeleP 

rinin ilmi olarak uygulanması oldukça yenidir (8) . 

Antiseptikler üzerinde ilk duranlardan biri 

olan Sir. John Pringle 1750 senesinde putrefaksiyon 

ve bulaşıcı hastalık arasında bir ilgi gördü. Aynı 

zamanda asitlerin -ve alkali tuzlarınında iyi birer 

antiseptik olduklarını 8ne sürdü. (8). 

1755 1 de Till~t nitrik asit ve kireci, has~al~

ğı önleyici kimyasal maddeler olarak kullandı. - İnsan 

sağlığı yöriUnden 19. Yüzyılın baslarına kadar kimyasal 

middelerle ilgilenen olmadı (8). · 

Dezenfeksiyon terimi 1831 yılında Batı Avrupa'da 

kolera salgını çıktığı zamari yayıldı (16), ve antesip- 

tik ile dezenfektan teriml~ri antimikrobik aktiviteyi 

tarif etmek ı il zere k u 11 anı 1 d ı ( 4) • 

Birçok infeksiyon hastalıkları meyve ve sebze

lerle yiyılırlar .• Örneğin; tifo, basilli dizanteri, 

amipli dizanteri· ve solucan hastalıklarının çoğu böy

le bulaşır. Bundan dolayı meyve ve sebzeler üzerin

deki hastalık yapıcı mikroplar ve solucan yumurtala

rını~, yiyecekleri bozmadan nasıl öldürülebileceği prob

le-mi büyük tür .. 
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Sebze ve ~eyveler üzerindeki patojen etkenle

rin öldürülmesi konusunu incelerken H. Braun 1939'da 

henüz embriyonlanmaya başlamamış Ascaris yumurtala

rını ele almış ve bunlara •ntifo~min, ta~tar isidi 

potasyum permanganat, alkol, potaslı sabun, %3 klor

hidrik aşit etkili olarak bulunmamış, yalnız fenol, 

krezol, grotan, anilin yatı ve %3 HCl'li alkol bu yu

murtaları öldürücU olarak pulunmuş, fakat bunlarla 

besinlerin dezenfekte edilemeyeceğini bildirmiştir~. 

Ayrıca kaynar ·suda 30 saniyede, 60° ve 65°c~de 5 da

kikada tildükleri bildirilmiştir . Embriyonlu .Ascaris 

yumurtalarının ölü olup olmadığını göstecek bir yön

tem bilinmediğinden bu araştır~a embriyonlu Ascaris 

yumurtaları ile yapılamamıştır (2). 

E.K . Unat bu araştırmayı bu yönden ele ~lmı ş, 

embriyonlu yumurtaların canlı olup olmadıklarını gös te

ren bir yöntem geliştirmiş, yüksek ısının yumurta öl

dürüc_ü etkisinden başka. ceşit'li kimya madd.eleri11i; ıoc'· de 

25°-27~C 1 de ve 37°c'de 1 bölüm dışkı asıntısı üzerine 10 

bölüm ve ayrıca 1 bölüm kimya maddesi eriyiRin~ karşı de

nemiştir (12). 

10 hacim antiseptikle, 1 hacim dışkı karıştı

rılarak yapılan deneylerde %1 Rivanol,%1 Tripaflavin, 

%1 Potasyum permanganat, %5 Klor amin eriyikleri, doymuş tuziu 

su, Javel suyu, Labarraque eriyiği,%10 Zefirol eriyiği, 

kireç sütü , %1 Fenol eriyiği 37°C'de 24 saatte bile öldürücü 

etki göstermemiş; %2,5 Anilin eriyiği 6 saat sonra yumurtaların 

çoğunu, 24 satte hep:.ini öldürmüş tür. Sulandırılmış formülde ise 24 

sonra yumurtaların hepsini ölü . olarak bul.muştur· (1) %50 
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Klorhid~ik asitte, formol gibi yumurtaları 24 sa~tte 

6ldUrmilş, %3 ~ Klorhidrik asitli alkol~e 6 saatte yu

murtaların pek çoğunu öldilTmüş, 24 saatte canlı kala

biien hiçbir yumurta bulamamıştır (12) . . 

Bu deneyie~i 25°-21°c'de yaptığında, sulandı
rılmamış formülün ve %50 HCl asitin • 24 saatte bilete

sirsiz olduğu~u, %2, anilin ve %0.5 grotanın 24 saatte 

yumurtaların bir kısmını öldürdüğünü fakat hepsini öl

düremediğini görmüştür (12). 

_%3 HCl' 1 i alkol de, 1/.5 f enolde ise· yumurtaların 

hepsinin 6 saatte ölmediği halde 24 sa~t sonra bUtün 

yumurtal~rın öldüğünü görm~ştür (12). 

ıo0c'lik buzdolabında yapılan deneylerin sonuc un

da ise %5 fenolün 24 satte bile yumurtaların hepsini 

öldürmediğini; buna karşılık, ~3 HCl'li alkolUn ve %10 

sabunlu kre~0lün 24 saatlik tesirinden sonra yapıla~ in

celemelerde canlı ; yumurta bulamamıştır (12). 

Bütün bu neticeJerden kimyasal maddelerin yumur

talara olan tesirlerinin 25°-27°c'de, 37°C'ye bakarak 

daha az, ıo0c'de ise en az olduğu sonucunu bildirmiştir 

(12) . 

E.K. Unat, 1 hacim antiseptik _ madde eriyiğini; 

1 hacim dışkı sübyesi ile karıştırarak yaptığı deneyler

d~ i se; 37°c'de z5 ·· fenol ve %10 sabunlu krezol eriyik

lerinin ve %3 HCl'li alk~l'ün i4 saatlik tesirlerinden 

sonra bütün yumurtaları ölü olatak bulmuştur (12). 



- 11 .. 

25°-21°c'de yalnı§ %10 sabunlu krezol eriyiği~ 
nin etkili olduğunu görmüş, 10°c'deki buidolabında bil

tün antiseptiklerin yumurtayı öldürmediğini göstermiş

tir (12). 



MATERYAL VE METOD. 

Ascaris yumurtaları: 

Bu çalışmada kullan~ l an As c aris yumurtaları, Ana

Bilim Dalımızın Para zitoloji laboratuarına başvuran kim

selerin ~ışkılarından ayrıldı. Bu amaçla; içind e Ascaris 

yumurtası bulunan sahipleri, fazla dışkı getirmek üze

re tekrai çağrıldı. Bu kişi lerin dışkılarıyla hemen , v e 

ya buzdolabında bir-iki gün tutulduktan sonra çal ı ş ıl

dı . Döllenmiş Ascaris lumbricoides yumurtalı dışkıl arı.o 

fizyolojik tuzlu suda %10'luk silbyesi hazırlanarak de

n eye alındı. 

Dene yle rde kullanılan dezenfektan ve kimya mad

deleri : 

Savlan: İç inde %1.5 Klorheks idin v~ %1 5 Cetavlon 

(Se trimid) vardır . %2 1 l i k ve ayrıca yarıya sulandırıla

rak d e n e ndi. Doğu ilaç fab . 

Phisohex: İçinde %3 h e ksa ~klorofen, %50 entsill 

fonsodium, %7 pe trolatum v e diğ er maddeler ( %0 . 7 lano

lin cholesterols, me tylcel l ulose, . ~olye t hylene glycol, 

polyethylene g lucolmonoe s tearat e, Lauryl myristyl diet

hanolamid e sodium b e nzoat e ve s u) bulunur ~ Yarı yarıya 

sulandırıld ı . Winthrop· • . 
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Zefiran: İçinde %10 ben~alkonium klorür vi!dır. 

Yarı: }"arıya sulandırılarak kullanıldı. İltaş İlaç Sana-. 

yii. 

Batticon: %10 Serbest · iyot içeren 10 gram iyot 

komplexi (Polyvinylpyrrolidon). Yarı yarıya sulandırıl

dı. Adeka İlaç Sanayii. 

Be tad ine: %1 O povidon-İod ine ( Po ly-1-Vinyl-2-

pyrro l idon). Yarı yarıya sulandırılarak kullanıldı. Kan

. suk Lab. 

Mersol: %2 Merbromin 'l i sıvı. Yarı yarıya sulandı

rıldı. Merkez Lab . 

%48'1ik etil alkol, 

%3 Hidroklorik asitli alkol (%48 alkolde). 

%2 İyot alkol (%48 1 lik etil alkolde), 

%1 İyot alkol (%48'lik etil alkolde?, 

%0.5 İyot alkol (%48'lik etil alkolde), 

%10 NaOH, -

%10 H2so4 ve 

%96'1ık etil alkol . 

%96'1ık e 'til alkolün etkisini incelemek için %10'-

lık dışkı asıntısı %96'1ık etil alkol içinde hazırlan-

dı. Diğer tüm kimya maddelerinin yoğunluklarını bildiren 

rakamlar; bu madde çözeltileri ile, dışkının tuzlu suda

ki %10'lık asıntısının 1:1 oranında karıştırılmasından 

sonra elde edilen madde y9ğunluğunu ifade etmektedir. 



- 14 -

Deneyler aşağıdaki ş ek ilde planlanarak uygulandı: 

1 Hacim dışkı asıntısı ile 1 hacim antiseptik mad-
o . 

de karıştırıldı, karışım sık sık calkalanarak, 28 C'de 

bırakıldı. 1/2, 1,2,4,6 ve 24 saat sonra · ı•er ml, kar~ şım

dan bir santrifüj tüpüne alınd ı v e 10 ml fizyolo j ik tuz-

lu su ile çalkalandı, 1500 rpm'de 10 d a kika s qnt~ifüjlene

rek yıkandı. tlstteki sıvı atıldı , içine tekrar 10 ml f iz

yolojik tuzlu su konup, iyice çalkalandı . ve y e niden sant

rifüj edildi. BHylece 3 keg yıkanan çHküntüye 1 ml %2'lik 

formol ilave edildi. Tüplerin ağızları p a raf i nle kapana

rak 28°C'deki etüvde tutuldu. Etüvdeki yumurtalar ın oksi

jen alma larını sağlamak amacıyla tüpler, ara sıra çalka

l and ı . Ayrıca h er d eney iç i n il açs ı z k ontro l g r u bu da kondu. 

Deneylerin okunmasu 20 günden sonra kontr öller 

mikroskopta l im- lime l a~asında, kuru sistem objektif 

leri ile i n ce l ener ek, evr imin durumu izlend i . Yaklaş ık 

ol a ~ak bir ayda e mb r iyon ge l iş mesi sona erin ce, i l aç

l ı tüplerdek i yumur ta l a rın d ur u mu da aynı şekil d e, lam

l a me l ar as ı preparat l a r yapılarak mikroskopta ince l e n~ 

di. Her deney tUpü için ayrı ayrı lim-limel arası pre

paratlar yapıldı, embriyonlu ve embriyonsuz yumurtalar 

>'. s ay·ı la ra k top land ı . İç inde, embriyon ge l.i e ip , ,ge 1::.işme:

diğ ine karar verilemeyen vak'ilarda, dışkı asıntıları ü

zerine, 5 kı sım çamaşır suyu ilave edildi (12). Karışım 

1.5 -2 s a at sonra santrifüj edildi ve cHküntüler lam

limel arasında tekrar incelendi. 

E.K . Unat 1942'de embriyonlu yumurtaların, canlı 

olup olmadıklarını ·anlamak icin Javel suyu (1 gr. klorlu 

kireç, 2 gr Potasyum karbonat, 4 cc damitık su) ile canlı 
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embriyonları irkilterek harekete geçiren inceleme 

yöntemini . bulmuştu (12). 

Bu deneylerde de aynı yöntemi hipokloritli ça

maşır suyu ile denedik .ve olumlu sonuç aldık. Bu yön

temle, yumurtaların protein tabakası ayrıldığından, iç 

yapısı iyi görülmekte ve canlı larvalar hareket etmek

tedirler. Gelişememiş yumurtalar da ise hücre . ya hiç 

bölünememiş, ya da bölündükleri halde larva gelişeme

miştir. 



BULGULAR 

Embriyonsuz Ascari s yumurtalarının, embriyon

l?nmasına, kimya ve dezenfektan maddelerinin direkt 

etkisini araştıran deneylerin sonuçları Çizelge I,II, 

III ve IV'de gösterilmiştir .• 

Çizelge I: %96 Etil Alko l, %48 Etil Alko l ve %3 

HCl ' li Alk o l ' ün d öllenmiş Ascari s yu

murtaları üzerine etkileri 

Toplacı Töplam TBplam 
Kimya mad- İncele- Kimya mad- İncele- Embriyon- Embr iyon-
deleri nen dış- delerinin nen ·yu- lu yumur- suz yumur-

kı sayısı etki sü- murta ta sayısı ta sayısı 
res i sayısı 

1/2 Saat 120 120 -
1 Saat 175 175 -
2 Saat 190 190 o:ı-

%96 Etil 10 4 Saat 180 176 4 -

Alkol 6 Saat 310 5 305 
24 Saat 300 - 300 

1/2 Saat 85 85 -
1 Saat 100 100 -
2 Saat 99 99 -

%48 Etil 4 Saat 105 105 -6 6 Saat 100 100 -Alkol 24 Saat 198 180 18 

1/2 Saat 107 · 107 -
1 Saat 115 115 -

İ3 HCl'li 2 Saat 155 155 -
Etil. Al kol 6 4 .Saat 150 150 -
(7.48 Alkol- 6 Saat 180 180 -
de) 24 Saat 210 115 95 



Kimya 
Madde-

· ıeri 
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Çizel~e II. Betadin~ Battic~_n , :1.10 NaOH ve -%10 

it 2so4 'in döllenmi ş ·~acar.is yumur

taları üzerine etkisi 

İncelen-en Ki mya mad- Toplam Toplam Toplam 
dı.şkı sa- delerinin incelenen Embriyon- . Embriyon-
yısı. etki süre- yumurta lu yumur- suz yumur-

si sayısı ta sayı- ta sayısı 
sı 

1/2 Saat 155 155 -
1 Saat 180 180 -

%50 .Beta- 10 2 Saat 150 150 -
dine 4 Saat 200 200 · -

6 Saat· 153 153 -
24 Saat 200 200 -
1/2 Saat 215 215 -

%50 Batti- 10 1 Saat 1-35 135 .,. 
con 2 Saat 171 ~71 -

4 Saat 145 145 -
6 Saat 160 160 -

24 Saat 150 150 -
1/2 S4at 120 120 .,.. 

%10 10 1 Saat 119 119 -
NaOH 2 Saat 130 130 -

4 Saat 150 150 -
6 Saat 125 125 -

24 Saat 120 116 4 

1/2 Saat 120 120 -
1 Saat 120 120 --%D.O 10 2 Saat 100 100 -H2so4 4 Saat 110 110 -
6 Saat 120 120 -

24 Saat 125 125 -



Kimya 
Madde-
leri 

%50 
Mersol 

%2 Iyot 
Alkol 
(%48 
etil al .. 
kolde) 

%1 Iyot 
Alkol 
(%48 
etil al-
kol'de) 

;7.0. s·zyot 
Alkol 
(%48 
etil al-
kolde) 
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Çizelge III. Mersol, %2 Iyot alkol, %1 Iyot 

alkol ve %0.5 Iyot alkolün döl~ 

lenmiş Ascaris yumurtaları üze

r ine e tki·ı eri 

İncelenen Kimya mad- Toplam Toplam Toplam 
dışkı 

-· delerinin incelenen Embriyon.:.. Embriyon-sa-
yısı etki süre- yumurta lu yumur- suz yumur-

sı sayısı ta sayısı ta sayısı 

. 1/2 Saat 320 - 320 
1 Saat 300 - 300 

10 2 Saat 280 - 280 
4 Saat 300 - 300 

' 6 Saat 275 - 275 
24 Saat 302 - 302 

1/2 Saat 300 - 300 
1 Saat 295 - 295 

10 2 Saat 290 - 290 
4 Saat 300 - 300 
6 Saat 275 - 275 

24 Saat 302 - 302 

1/2 Saat 208 - 208 
1 Saat 220 -.~ 220 

10 2 Saat 200 - 200 
4 Saat 190 - 190 
6 Saat 250 - 250 

24 Saat 200 - 200 

1/2 Saat 305 - 305 
1 Saat 300 - 300 

10 2 Saat 250 - 250 
4 Saat 225 - 225 
6 Saat 250 - 250 

24 ·saat 250 - 1 zso 



Kimya 
madde-
ier i 

%2 
Savlon 

%50 
Savlan 

%50 
Phi-
sohex 

%50 
Zefi-
ran 
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Çizelge ıv: Sav~on, Phisohex ve Zefiran'ın 

d6llenmiş Ascaris yu~urtaları 

üzerine etkileri 

Toplam Toplam Toplam 
İncele-,.' Kimya İncelenen Embri- Embriyon-
nen dış- maddeleri- yumurta yonlu suz yu-
kı sayı- nin etki sayısı Yumur- murta sa-
Sl süresi ta sa- yısı 

yısı 

1/2 Saat 200 200 -
1 Saat 210 210 -

10 2 Saat 249 249 -
4 Saat . 235 235 -
6 Saat 213 · 313 -

24 Saat 270 270 -
1/2 Saa t 200 .200 -
1 Saat 150 150 -

10 2 Saat 175 175 -
4 Saat 183 183 -
6 Saat 200 200 ..; 

24 Saat 200 200 -
1/2 Saat 235 235 -
1 Saat 149 149 -
2 Saat 200 200 -10 4 Saat 179 179 -
6 Saat 165 165 - .. 

24 Saat 170 170 -
1/2 Saat 250 250 -
1 Saat 275 275 -

10 2 Saat 300 300 -
4 Saat 250 250 -
6 Saat 205 205 -

24 Saat .308 308 -
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Çizelge I'de izlenecek şekilde; %96'1~k 7til 

,Alkolde 4. saatt.e 180 yumurtadan sadece 4 yumurtada emb~ 

riyan gelişmemişti. 6 . s•atte 310 yumurtadan 30S'inde, 

24.saatte ise 300 yumurtanın hiçbirisinde embriyon ge

lişmemişti, • 

%48 1 lik Etil Alkolde, 24 saat etkide 198 yumur

tanın s~dece 18'inde embriyona rastlayamadık. 

%3 HCl'li Etil Alkolde ise 2 4 saatl i k etkid e 210 
' 

yumurtadan 95' inde ·embriyo'n gelişmemişti. 

Çize lge II'de görüldüğü g ib i , %10 1 luk NaOH 1 de 24 

saat t e 120 yumurtanın 4'ünde emb~iyon g~l {şmemi şti . 

%10'1uk H2so4 , %50 Betad in, %50 Batticon i le de

nenen , tüm etki sür elerinde yumurtaların hep sinde e mbri

yon ge lişmişt i. 

Çizelge III ' ün incelenmesinde de görU l dUğü ş ekil

de %50 Mersol de yumur taların hiç birin de embriyon gö

rülmedi. Ayrıca çamaşır suyu ile Prote i n tabakası düşil

rül üp ince lendiğinde tilm yumurtalard a hilcreler bölünmüş

ler, fakat e vrimi n bir s afha s ında durduruldukl arınd an 

embriyon geJişmemişti. 1/2 s a at, i,2,4,6 ve · 24 saattede 

aynı durum gözlendi. 

%48 Etil Alkoldeki %2 Iyot, %~ iyot ~e %0.5 
- ' 

Iyot solusyonlarının hic birinde embriyon gelişmemişti. 

iyotlu alkollerin tümUnde ki yumurtaların protein taba

kası çamaşır suyu ile düşürülUp incelendiklerinde, t üm 

yumurtaların tek hücreli olduğu ve bölünmenin bile ol

madığı görülmüştür. 
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Çizelge IV'de ele aldığımız maddel~rden %t 
Savlan, %50 Savlan, %50 Phisohex ve %50 -2efiran 1 ın 

24 saatte bile Ascaris. yumurtalari üzerinde, 6ldilril

cü etki yapmadığı ve tüm yumurtalarda embriyonun ge

liştiği gözlenmiştir. 
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Resim 1- Döllenmemiş Ascaris lumbricoides yumur-

tası. 

•' 
-~ ~·-·. 6.;;... 

Büyütme: 500 

. ' . ~ . , ..-

Resim 2- Döllenmis Ascaris lumbricoides yumur-

tası • Büyütme:500 
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Resim ' 3- .%48 Etil Alkoldeki %0.5 Iyot solüsyonu 

ile muamele edilmiş Ascaris lumbricoides 

yumurtası. Büyütme:500 

Resim 4- Jave 1 (Çamaşır) suyu ile protein kabuğu çı-

karıldıktan sonra hücre bölünmeleri ol-

duğu halde, embriyon gelişememiş bir Ascaris · 

lumbricoides yumurtas.ı. Büyütme:500 
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Resim 5- İcinde embriyon gelişmiş Ascaris 

lumbricoides yumurtası. Büyütme:500 

-- ,~~;;\~:I;~~r~~-~,·1-·,~~,,~~,·~E[~~lij 
F ·· ,ı,~.2; ı"Jı 

. ... . . ;. 

·.: .. . ·, . .-.- <>•:.> :i 
" •.':.h ' ~ i_?·f; 'i. -,~ :, . . ·( .. . ', 't< .. -~ .. -.: 

.:._; .i - :~::~-~ . 
'' 

., .r: ,, · 

- - ·····- ··-· ··----- - - ·-· 

Resim 6- Protein kabuğu Javel suyu ile cikarıldık

tan sonr~, kabuğu delerek dışarı çıkan bir 

Ascaris lumbricoides yumurtası. 

Büyütme:500 . 
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TARTISMA 

Dezenfeksiyon maddelerinin etkisinin, çevrenin 

sıcaklığına gHre değiştiği bilinmektedir. Bu etki, 

As~aris lumbricoides yumurtaları icin de gecerlidir. 

Nitekim; E.K. Unat, embriyonlu Ascaris lumbricoides 

yumurtaları ile yaptığı deneylerde, 37°C 1 de en iyi, 

28°c'de orta ve buzdolabında daha düşUk etki elde e t

miştir. 

Çevremizde, yaz aylarında, ortalama sıcaklığ ın 

25-30°c olabileceğini dikkate •larak, 28°C'yi seçtik. 

BHylece, denenecek olan dezenfektan maddenin etkile

rinden, daha doğru olarak yararlanılabileceğini düşün

dük. Çevrenin, üremeyi etkileyecek ısı değişiklikleri

ni ortadan kaldırmak için, deney tüplerini, embriyon

lanmaya en uygun sıcaklık olan 28°c'lik dtlapta tutma

yı uygun bµl,duk. Ayrıca; deneylerden 'sonra kimya madde

si etkisini de yıka~arak uzaklaştırdık . 

Bu deneylerimizde, daha henüz bHlünmeye başlama

mış yumurtaları kullanmamızın amacı; dezenfektan ile 

temasa getirildikten sonra, uygun şartlarda tutulunca; 

1- Canlı olarak kalanların içinde embriyon geliş

mesini, . 
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2~ Hlmilş olanların dezenfektan tesirin derece

sine gör.e : 

a) Ya, farkedilebilen d~jenerasyon gösterme

ler in•,±, 

b) Ya da gelişmeden kalmalarını,. 

Veya 

3- Etkiden sonra bölünmeye başlasalar bile embri

yon haline geçip geçmediklerini incelemektir. 

1985 C. Wattal ve arkadaşlarının yaptığı deneyler

de 0.04 M. tyodun , embriyon gelişmesini ve kabuğun cat

lamasını inhibe ettiğini, ayrıca; bu etkilerin %1 sodium

tiyosülfatla geri cevrildiğini de bildirmişlerdir. Yap

_tıkları deneylerin sonucunda, iyodun etkisine maruz ka~ 

lan yumurtalarda, hücre bölünmesinin ikiden öteye gitme

diğini, ancak; iyotla beraber sodium tiyosillfat verilin-· 

ce· kontrol gruplarına yakın embriyonlanma oranı görüldü

ğünü, sadece sodium tiyosUlfatta ise larvaların kontrol 

gruplarına göre yedi gün erken geliştiğine .de yazmışlar

dır. Fakat iyodun ne ile sulandırıldığını yazmamışlardır 

( 17) • 

Biz iyodun i.48 'lik alkoldeki i.2, i.l, i.0.5'lik 

çözeltiler.inde, hücrelerin tek hücreden ileri safhala~ 

ra geçemediğini gördük. Sodium tiyosillfatla beraber et.ki

sini incelemedik. 

1967 1 de ·v. Zaman ve arkadaşları, Heliogen tablet~ 

lerinden, bunları {mal eden fabrikanın tariflerine uygun 

olarak haz.ırladıkları~ sulu i.0.25, %0.12~ %0.10 ve %0 .• 0.7 

iyot s6lüsyonlarını, Ascaris lumbrico ides ve Ascaris s~um 
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yumurtalarının embriyon gelişip gelişmemesi üzerine 

etkisini incelemişler, %0.25'lik solüsyonda hücrenin 

gelişmediğini ve ayrıca hücrenin iyotla boyandığını 

da yazmışlardır. Bu bu1gulara dayan~~ak, sebzele~in 

Heliogen tabletlerden hazırlanan %0.25'den daha yo

ğun Iyot solusyonlarında yıkanarak, Ascaris yumurta

larının tehlikesinin kaldırılab~leceğini söylemiş

lerdir (19). 

Biz bu tabletleri bulamadığımızdan deneyemedik. 

Fakat içinde %10 P~lyvinyl-pyrrolidpn-Iyot kompleksi 

bulunduran Betadin ve Batticon ile 1:1 oranında yaptı

ğımız deneylerde hiçbir başarılı sonuç alamadık. 24 

saatte bile yumurtaların hepsinde embriyon gelişmişti. 

iyotlu alkolün hilcrelerin icine girdiği, hUçre~ 

nin kahverengiye boyanması ile belli olduğu halde, 

Betadin ve Batticonun hücre icine girmediği, içeride 

bir boyan~anın bulunmamasından anlaşılmaktadır. Alko

lün iyodun etkisini artırdığı zaten bilinmektedir (6, 

16). Deneylerimizde de alkolde sulandırılmış iyotun, 

As. lumbricoides yumurtaları üzeiindeki öldürücü etki

sini bariz bir şekilde gördük . 

1939'da, H. Braun, yaptığı deneylerde, embriyon

lanmaya başlamamış olan Ascaris lumbricoides yumu=ta

larını kullanmış ve 96 derecelik alkolün bu yumurtala

rı 4 saatte ka~'i olarak 61dürmediğini bildirmiştir (2). 

Bizim deneylerimizde de, %96'lık alkolün bölünmeye baş

lamamış,Ascaris lumbricoides yumurtalarını 4 saatte öl~ 

dürmediğini, fakat bu yumurtaları ~lKolde daha fazla 
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tutunca 6 .s.aa tte yumurtaların .coğunu, 24 saa·t te hep

s irii ö1dilrdilfilnil gördük. 

E;K. Unat 1942Jde; çeşitli kimy~ maddelerinin, 

ehıbriyonu g_elişmi_a Ascaris lumbricoides yumurtaları u-·· 
zerindeki etkj1erini incelemişti. Denediği kimya madde

lerinden· %3 Kloridrikli, %96 alkbld~n. 10 hacim aiarak 

j hacim dı~kı ile 37°C 1 de karıştırdıktan sonra 6 saat

te yumurtaların .coğunu 24 saatte ise hepsini öldilrdil

Rilnil görmUştU. Aynı deneyi z5=21°c 1 de yaptığı zaman, 

%3 Kloridrik asitli %96 alkolün, yumurtalardaki embri

yonları 6 saatte 'Öldürmediği halde 24 saatte canlı kalan 

larva gö.rmemişti. 10°c1 de de aynı deneyi yapmı.s ve %3 

HCl~li %96 1 lık alkolün 24 saatlik tesirinden sonra can

lı yumurta bµlama~ıştı (12). 

·E;K. Unat çeşitli kimya maddelerini 1:1 oranın

da embriyonlu yum~rtalar bulunan dışkı asıntısı ile de 

karıştırarak denemi•tir. Bunlardan 37°c 1 de Kloridrik 

asitli %96'lık alkolün 24 saatlik tesirinden sonra bü

tün embriyonları ölü olarak bulmuş , 2s 0 -21°c'deve 

ıo0 c'de ise etkisiz olduğunu görmüştü (12). 

Bizim yaptığımız den~ylerde kimya maddeleiinin 

etki~irii embriyonlu yumurblar üzerinde denemedik. Kul

landığımız dışk~lardaki döllenmiş lscaris l~mbricoides 

yumurt•ları henüz bölünmeye başlamamışlardı . Denediğimiz 

%3 Kloridrik asitli %48~lik alkolün 1 hacmini, 28°c•de 

l hacim dışkı sübyesi ile karıştırdıkt~n 24 saat sonra 

yu-urtaların yarısında embriyon gelişebildiğini gördilk. 

%481 lik alkplde ise, 28°C'de 24 saatte yumurtaların ço

ğunda embriyon . ge 1 işmiş ti. 
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E.K. Unat ve M. Samastı 1978 1 de Ascaris lumbri~ 

coides'in hücresi henüz bölünmeye başlamamış embriyon

suz ve embriyonlu yumurtaları üzerine, tarımda ve ayrı

ca nematosit olarak kullanılan bazı tütsülerin -etkisi

ni incelemişler, Di-Trapex (%20 Methyl·isothiocyanaie 
-· . 

ve %80 dichloropropene ve dic~loropropane)'in en etki

li, D-D (1-3 dichloroprone ve 1-2 dichi~ropropane karı

şımı)1nın ise daha az etkili olduğunu; j .yrıca Dode•il

benzen türevlerinin %1-10 oranlarını etkisiz bulmuş

lardır (13) .• 

Biz tleneylerimizde, tarımda ve ayrıca nematosit 

olarak kullanılan tütsülerin etkilerini incelemedik. 

1/100 ve l/200'lük Savlon, 1/1000.' lik Zefi ran, 

Batticon bircok bakteriye etkili olduğu halde, bunla

rı·n sulandırılmamış solüsyonlarının bile Ascaris 

lumbricoides yumurtaları üzerine öldürücü etkileri ol

mamış t ~ r (15) • 

Ayrıca, denediğimiz kimya maddelerinden %50 

Mersolde (%1 Merbrominli sıvı) Ascaris lumbricoides 

yumurtalarının hicbiri gelişme gösterememişti. Yumur

taların hepsi Mersoliln rengini almıştı. Çamaşır suyu i

le mersolün rengini giderdiğimizde tumurtadaki hücrele

rin bölilnmüş olduğunu gördük. Ayrıca, hücre bölünmele

rinin devam edip, embriyon gelişip gelişmeyece~ini 2-3 

ay takip ettik ve hicbir yumurtada . embriyona rastlayama

dık. Yumurtalardaki hücrelerin durumları 1/2, 1,2,4,6 ve 

24 saatlerin hepsinde aynıydı. 
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Biz, her ne kadar Ascaris yumurtaları ile c?
lısma yaptıysakta, coğu Ascaris iumbricoides yumur 

talı dışkılarda Trichuris trichiura yumurtalarına da 

rastladık. Dolayısıyle denediğimiz kimya maddelerinin 

etkilerini ·rrichuris yumurtaları ü zerinde de görmüş 

olduk. 

%50 Mersol de embriyon gelişmiş Ascaris lumbri

coides yumurtalarına rastlamadıgımız halde, gör4Uğü

müz tüm Trichuris yumurtalarında 24 saatlik etkide bi

le embriyon gelişmemişti. 

%48'lik alkoldeki · %2-1-0.S'lik Iyot solüsyon-
' .. 

ları Ascaris lumbricoides yumurtaları gibi Trichuris 

yumurtalarınında da embriyon gelişmesini önlemişlerdi. 

%96~lık Alkolde ise sadece 24 saatlik etkide 

Trichuris yumurtalarında embriyon gelişememişti. Asca 

ris yumurtaların da {se 6 9aatlik etkide yumurtaların 

çoğunda, 24 saatte hiçbirinde embriyon gelişememişti. 

%50 Betadin, %50 Batticon ve %50 Phisohex, Ascaris 

lumbricoides gibi Trichuris yumurtalarınıchl. etkileyememiş

ler ve embriyon gelişmesine engel olamamışlardı. 



SONUC 

Ascaris lumbricoides yumurtalarının, dezenfek

• siyon maddelerine karşı direnci, 28°C'lik etilvde in

celindi. 

Buna göre %50 Mersol,(%1 Merbr~min)ve %48'1ik 

etil alkol'deki %2, %1, %0.5 İyot çözeltileri Ascaris 

1umbricoides yumurtalarında embriyon gelişmesini ön ·

lediler. 

%96'lık etil alkol 6 saatte yumurtaların çoğun

da, 24 saatte yumurtaların hepsinde embriyon gelişme

sini önledi. %48 1 lik alkolde etki olmadığı halde buna 

%3 HCl ilave edilince bu etkinin az da olsa arttığı göz

lendi. 

%50 Betadin, %50 Batticon, %50 Savlan, %50 

Phisohex, %50 Zefiran, %10 H2so4 ve %10 NaOH'in Ascaris 

lumbricoides yumurtalarında embriyoR gelişmesini önle

yici etkileri olmadı. 

Çalışmamızdaki embriyon gelişmesini önleyen mad

delerin pratik hayatta Ascaris lumbricoides yumurtala

rını öldürmek amacıyla kullanılabilecekleri iddia edi

lemez . 



ÖZET 

Bu çalışmada, bazı dezenfeksiyon maddelerinin 

döllenmiş Ascaris lumbricoides yumurtalar.ı üzerine 

olan etkilerini inceledik . 

%48'1ik etil alkoldeki %2, %1 ve %0.5'lik Iyot 

cö~eltilerinin ayrıca %50 mersolün (%1 Merbrominli •ı

vı) Ascaris lumbricoides yumurtaları üzerinde yarım 

saatte bile öldürücü etkileri olduğunu gördük. 

%48'1ik etil alkolün bu yumurtalar üzerinde öldü

rücü etkisi olmadı. Fakat %48'lik alkolde %3 HCl ilave ' 

edildiğinde bu etkiyi az bir miktar arttırdı. 

%96'lık etil alkolün öldürücü etkisi 24 saatte 

elde edildi. 

%10 NaOH, %10 H2so4 , %50 Batticon, %50 Betadin, 

%50 Saylon, %2 Savlan, %50 Phisohex ve %50 Zefiran 1 ın 

Ascaris lumbricoides yumurtaları üzerinde öldürücü et

kileri tespit edilemedi. 



SUMMARY 

In this study, we have investigated the effects 

of various dis i nfectant substances on fertilized Ascaris 

lumbricoides egg s. 

We have found t hat letal effects of •2%, 1% , a nd 

0 . 5% Iodin e solut ion i n 48% ethyl a l c oho l and 50% Mersol 

were within half an hour.Whi l e 48% Ethy l alcohol d id no t 
• 

h ave any effects, adding of 3% HCl in to 48% ethyl alcohol 

increased t h is effect i n a l it t le amount . The le t a l 

effect of 96 % Ethyl alcoho l has been ob t a i ned i n 2 4 

hou rs . 

10% NaOH, 10%H 2so
4

, 50 % Battic on, 50% Betadine, 

50% Savlon, 2% Savlon, 50% Phisohex and 50% Zefiran were 

not effective on Ascari s lumbricoides eggs. 
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