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         Ülkemizde ba�ırsak paraziter hastalıkları halen önemli bir halk sa�lı�ı sorunudur.          

Kre�, anaokulu ve ilkö�retim okulları gibi çocukların toplu bulundu�u yerlerde  bula�  kolay  ve 

hızlı oldu�u için parazit enfeksiyonlarının çocukları daha kolay ve fazla etkiledi�i bilinmektedir.  

 

          Bu çalı�ma 2009 ö�retim yılında  Beykoz’da üç okulun ö�rencilerinde ba�ırsak 

parazitlerinin da�ılımı incelenmi�tir. Bu okullar farklı sosyo-ekonomik düzey ve yerle�im yerinde 

olan Akbaba Köyü �lkö�retim Okulu, Elmalı Köyü �lkö�retim Okulu ve Beykoz merkezi 

Karlıtepe �lkö�retim Okulu’dur. 

 

            Dı�kı örnekleri direkt  lam –lamel yöntemi ile  fizyolojik tuzlu su ve lügol preparatlarında, 

çokla�tırma  yöntemlerinden çinko sülfat ile yüzdürme ve E.vermicularis için selofanlı lam 

yöntemi ile incelenmi�tir. Dı�kıları incelenen 459 ö�rencinin 33’ünde (%7,2)  ba�ırsak 

parazitlerine rastlanmı�tır.Selofanlı lam yöntemi ile incelenen 203 ö�rencinin 23’ünde (%11,03) 

E.vermicularis görülmü�tür. Bu parazitler  29 G. intestinalis, 23 E. vermicularis  ve  4 

B.hominis’tir.  

 

              Bu  çalı�mada   sanitasyon    eksikli�ine   ba�lı   olarak  bula�an   ba�ırsak   parazitlerinin 

( A. lumbricoides , T. trichiura  gibi) hemen hemen tamamıyla ortadan kalkmı� oldu�unu;buna 

kar�ılık temizlik noksanlı�ına ba�lı olabilen E. vermicularis ve G. intestinalis gibi parazitlerin 

hala devam etti�ini ortaya koymaktadır.Bu durum istanbul’un alt yapı  çalı�malarındaki (özellikle 

yeterli ve temiz içme –kullanma suyu ve kanalizasyon sistemi konusunda) geli�meyi 

yansıtmaktadır.     
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ABSTRACT 

Ba�lantı � (2011) . Investigation of Intestinal parasites in children from Primary school in 

�stanbul’s districts. �stanbul University, Institute of Health Science, Master's Thesis �stanbul.   

Key Words: Microbiology, Parasitology, Intestinal parasite, Primary School Students, �stanbul. 

 

 Intestinal parasitic diseases in our country is still a major public health problem. 

Nurseries, kindergartens and primary schools for children living in places such as the 

transmission of parasitic infections is known to affect children more quickly and more frequently. 

 

 This study was examined the distribution of intestinal parasites in 2009 academic year, 

students in elementary school in Beykoz. These schools in different socio-economic and location  

of the Akbaba Village Primary School , Elmalı Village Primary School and  Beykoz central 

Karlıtepe Primary School is located in the center. 

 

                   Faecal samples were examined  physiological saline and iodine preparations direct 

lam - lamella method, condensation methods by flotation with zinc sulfate and cellophane tape 

method was applied to E. vermicularis. 33 stools examined from 459 students cases (7,2%), 

intestinal parasites were found. With the cellophane tape method in 23 surveyed 203 students 

(11.03%) were E. vermicularis. These parasites are transmitted to the lack of cleanliness among 

the vast majority of 29 G. intestinalis, 23 E. vermicularis and 4 B. hominis. 

 

 
                 �ntestinal   parasites   are   transmitted   when    lack   of  sanitation  ( A. lumbricoides , 

T. trichiura, etc.) that has disappeared almost completely, whereas cleaning deficiency may be 

due to parasites such as E. vermicularis and G .intestinalis still reveals continued. This sub-

structure studies of Istanbul (in particular adequate and clean drinking water and sewage system 

in the) has been developed. 

 

 

 

 



 

 

1.G�R�� VE AMAÇ 

Bir toplumda en sık görülen , sakat bırakan ve öldüren sa�lık olayları  en önemli 

sa�lık sorunlarındandır. Geli�mekte olan ülkelerde 3,5 milyar insanın ba�ırsak 

parazitlerinin neden oldu�u enfeksiyonlar geçirdi�ini , parazit oranın  gittikçe artmakta 

oldu�unu ve paraziter hastalıkların önem arz eden sa�lık sorunlarından oldu�unu 

göstermektedir ( 1,2).  

 

Paraziter hastalıklar arasında  ba�ırsak  parazitleri  daha  yaygın olarak  

görülmektedir.  Bu  yaygınlıkta  etkin  olan faktörler  arasında;  toplumların  ya�am  

standartları,  sosyo-ekonomik  ve  kültürel  durumu, bireylerin  ya�ı,  e�itim  durumu,  

beslenme  �ekilleri, hijyen, iklim ve çevre ko�ulları gibi  faktörler  yer  almaktadır (1). 

 

Paraziter hastalıklar çocuklarda  büyüme ve geli�meyi duraklatan,uzun yıllar 

devam edebilen  kronik seyirli hastalıklar olup, yıllar geçtikçe toplumda tahribatı artan, 

bireylerde her geçen gün patojen etkileri biriken ve ekonomik olarak toplumun 

geli�mesini etkileyen ve  hatta  ölümlere  sebep  olabilmektedirler. Mortalite ve 

morbiditenin yüksek olmasında, ba�ırsak parazitleri enfeksiyonlarının genellikle 

asemptomatik olmasının yada semptomların a�ikar olmaması nedeniyle kronik hastalık 

ortaya çıkıncaya dek ihmal edilmesinin rolü vardır (3,4,5). 

 

 Klinikte ise karın a�rısı, ishal, i�tah de�i�iklikleri, gece altını ıslatma, zayıflık, 

gece di�leri gıcırdatma, öksürük, burun, makat, vücut ka�ıntısı gibi bulgularla kendini 

gösterir. Te�histe ileri teknoloji gerektirmemeleri nedeniyle tanımlanması kolay sa�lık 

sorunlarından birisidir (3). 

 

Unat tarafından �stanbul'un de�i�ik bölgelerinde 15 yıllık aralıklarla ile yapılan 

üç ara�tırmanın sonuçlarına göre; bu kentte 30 yıl içinde dı�kının ortadan kaldırılması 

sorununun düzelmeye giderek ba�ladı�ı anla�ılmaktadır (6,7,8). Çalı�mamızın amacı; 

�stanbul'un çevre ilçelerinden biri olan Beykoz’da sosyoekonomik bakımından farklı iki 

bölgedeki ilkö�retim okulu ö�rencileri arasında  ba�ırsak parazitlerinin da�ılımını 

belirlemektir. 
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2.GENEL B�LG�LER 

2.1.Ba�ırsak parazitleri hakkında genel  bilgiler 

  Ba�ka  canlının içinde veya üzerinde ona zarar verecek �ekilde ya�ayan ve 

besinlerini do�rudan do�ruya ondan sa�layan organizmaya parazit denir (1). �nsanda 

ba�ırsa�ında bulunan protozoon ve helmintleri patojen ve patojen olmayan �ekilde  

sınıflandırılabiliriz (Tablo:2-1). 

 
Tablo 2-1:�nsan Ba�ırsa�ında Rastlanan Protozoon ve Helmintler (1,9,10,11) 

Sınıflandırma Patojen Patojen   Olmayan 

Giardia intestinalis Chilomastix  mesnilii 
Trichomonas hominis 
Trichomonas tenax 
Enteromonas hominis 
Restortomonas hominis 

Entamoeba histolytica Entamoeba dispar 
Entamoeba hartmanni 
Entamoeba coli 
Entamoeba polecki 
Entamoeba gingivalis 
Endolimax nana 
Iodamoeba bütschlii 

Alem :Protozoa 

�sospora belli 
Cyclospora cayatenensis 
Cryptoporidıum parvum 

 

Alem :Chromista Blastocystis hominis  

Alem:Fungi Microsporidia  

Ascaris lumbricoides 
Enterobius vermicularis 
Trichiurus trichiura 

 Alem:Animalia 

Fasciola hepatica 
Dicrocelium dendriticium 
Taenia saginata 
Taenia solium 
Hymenolepis nana 
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2.2.Ba�ırsak parazitlerinin yapısal özellikleri,  ya�am döngüleri ve epidemiyolojileri 

2.2.1.Entamoeba  histolytica  

Entamoeba  histolytica,  insan  vücudunda  trofozoit, prekist, kist, metakist ve 

metakist trofozoitleri �ekillerine rastlanmaktadır. Kist 10-20 µm boyutundadır. Ba�ırsakta 

yeterli  besin  maddesinin  bulunmadı�ı  durumda  ve  prekist  nükleusunun  

bölünmesiyle olu�urlar. Etrafı plazma zarına ek olarak, bir kist duvarı ile çevrilmi�tir. 

Trofozoit formları amibin  aktif  olarak hareket eden, 10-60  µm  arasınada 

de�i�mektedir. Hareket pseudopodlarla olur.endoplazmada fagosite edilmi� eritrositler 

örülebilir. E. coli’de ise bu durum görülmez (1,9,10).  

               E. histolytica’nın temel kona�ı insandır . �nsan vücudunda iki tip döngüsü vardır; 

                 a-)  Normal  Döngü:  �nsan  vücuduna  fekal-oral  yolla  giren  kistlerden  

ba�ırsakta  amipler  olu�ur.  Ba�ırsak dokusundaki bu �ekle minuta formuna geçerler. Bu 

formlar içinde  1-10 kadar eritrosit içerir. �kiye bölünerek ço�alan yeni  bölünmü�  

amiplerden sonunda prekist ve kist olu�ur. Kistlerin  içinde de çekirdekler bölünerek ve  

daha  sonra  4  çekirdekli  kistler  olu�ur. Vücuttan  dı�arı  atılır ve besinlerle,  sularla,  el  

ile vücuda tekrar girerler . 

  b-) Patojen  Döngü:  Ba�ırsak  dokusunda E. histolytica  trofozoitlerinin çeper 

hücrelerini eritici proteolitik enzimler yardımıyla dokuları eriterek çevrede yayılırlar (1,10). 

    E.  histolytica  her ne kadar anaerop olmakla beraber, oksijen varlı�ında da 

ya�amını sürdürebilir (1). Dünya nüfusunun yakla�ık %10’nun  E. histolytica  ile enfekte 

oldu�u ve yılda 40 milyon insanda dizanteri klini�inin görüldü�ü ve yıllık 40.000 

civarında ölüm oldu�u tahmin edilmektedir (10).  Ülkemizde, Güneydo�u  Anadolu  

Bölgesinde  E. histolytica’nın  sıklıkla  görüldü�ü bilinmektedir.  Bunun  en  büyük  

sebebi;  sanitasyon eksikli�i ayrıca içme sularına kanalizasyon karı�ması veya sebzelerin 

bu sularla sulanmasıdır (1,12,13,14,15,16). 

Entamoeba türleri bütün ya� gruplarında görülebilir. Fakat çocukların, ya�lıların 

ve immün sistemi baskılanmı� ki�ilerin enfekte olması daha kolay olmaktadır. (1) 
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2.2.2.Giardia  intestinalis  

Giardia lamblia veya Giardia duodenalis de denilen bu parazit  insanda  enterit  

nedeni olabilen, bir  ince  ba�ırsak  parazitidir ve  giyardiyaz etkenidir (9). Bu  parazitin  

trofozoit  ve  kist  formu  vardır.  Trofozoitleri,  bilateral simetri gösteren armut �eklinde 

ve 4 çift kamçı ta�ıyan formlardır. Kist formları ise,  9-12  µm uzunlu�unda,  6-8  µm  

geni�li�inde  oval yapıdadır. 2-4 adet çekirdek bulundururlar. Aksostil ve kamçı yapıları 

kist içinde uzun eksen boyunca yer almaktadır(1,9,10,12).   

 G. intestinalis ara kona�a gereksinimi olmayan monoksen bir parazittir. Konak 

zinciri  insan-insan-insandır.  Sindirim  kanalına  ula�an  kistler  mide  sıvısında  zarar  

görmeden  duodenuma  ula�ır.  Burada  kistten çıkarak meydana gelen  iki genç  trofozoit 

olgunla�ır ve uzun ekseni boyunca  ikiye bölünerek ço�almalarını sürdürürler. 

Duodenumun ve  jejunumun üst  kısmında  emici  diskleri  ile  villusların  epitel  

yüzeyine  tutunarak  parazitlenir.  Kona�ın direncine  ba�lı  olarak  trofozoitlerin  

ba�ırsak  içeri�ine  karı�arak  yuvarlakla�ması  ve  bir cidarla çevrilmesi kistlerin 

olu�umunu hazırlar ve dı�kı ile dı� ortama olgun kistler atılır (1,2,9,10,12).   

�nsanlarda  en  sık  görülen  intestinal  protozoondur  (1). Giyardiyazın prevalansı   

geli�mi� ülkelerdeki  %2-5 olup, geli�memi� ve geli�mekte olan ülkelerde ise %20-30’dur 

(26). 

2.2.3.Blastocystis hominis  

             �nsanın    kalın    ba�ırsa�ında     ya�ayan    zorunlu       anaerop  bir  

protozoondur.  B. hominis  6-40  µm  büyüklü�ünde  ortasında  vakuol  gibi  görünen  bir  

"orta  cisim" bulunan,  yuvarlak  bir  yapıya  sahiptir. Zarla çevrili merkezi bir  cisimci�i 

vardır.  Merkezi  cisim parazitin %90’ını olu�turur ve parazitin üremesine yardımcı olur. 

Parazit ikiye bölünerek ço�alır (1,10 )  

Anerobik bir protozoon olan  B. hominis’ in vakuoler, granüler ve ameboid 

olmak üzere 3  ayrı  �ekli  tanımlanmı�  olup,  bu  formlar  aynı  kültür  ortamı  içinde 

görülebilmektedir.  Dı�kı  incelemelerinde vakuoler �ekle daha çok rastlanmaktadır. 

Ayrıca dı�kı örneklerinde ve kültürlerde kiste benzer bir form da tarif edilmi�tir (1,10). 

 Ya�am siklusu ve bula�masının nasıl oldu�u hala ara�tırma altındadır. Tahmini 

olarak, dı�kıda bulunan kalın-duvarlı kistlerin eksternal bula�madan sorumlu oldu�una 
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inanılmaktadır. Olası olarak, kontamine su ve gıdaların fekal ve oral yolla alınması 

bula�maya neden olmaktadır. Kistler, sindirim sistemindeki epitel hücrelerini infekte 

ederler ve aseksüel olarak ço�alırlar. Çok vakuollü ve ameboid formlar, vakuoler 

formlardan orijin almaktadırlar. Çok vakuollü formlardan, prekist ve ince duvarlı kistler 

olu�maktadır. Bu da otoinfeksiyona neden olur. Ameboid formlar, prekist formlarını daha 

sonra, �izogeni yoluyla kalın-duvarlı kistleri olu�tururlar. Kalın duvarlı kistler, dı�kıyla 

dı�arıya atılırlar (27). 

        B. hominis fekal-oral yol ile, özellikle kötü hijyen ko�ullarında bula�maktadır. 

Tüm dünyada görülen bir parazit olup özellikle tropikal ve subtropikal bölgelerde daha 

sıktır. Prevalansı geli�mi� ülkelerde %1,5 ile %10, geli�mekte olan ülkelerde ise %30 ile 

%50 arasında de�i�mektedir (28). 

2.2.4.Ascaris lumbricoides 

�nsanların  ince  ba�ırsa�ında  yerle�en  en  büyük  nematoddur. Erkeklerin arka 

ucu kıvrık, uca yakın karın yüzeyinde iki spikülleri vardır. Erkek askaris 15-20 cm 

boyunda, arka kısımları öne do�ru kıvrılmı�tır. Di�i askaris ise 20-30 cm olup, son 

kısımları düzdür. Vulva vücudun ön 1/3 kısmıyla  orta 1/3 kısmı arasındaki karın 

yüzeyindedir . Di�i askaris bir günde 200 bin yumurta yumurtlar. Bu yumurtalar  

döllenmi�  ve  döllenmemi�  olarak  2  tiptir. Dı�kıda  hem  döllenmi�  hem de  

döllenmemi� yumurtalar görülebilir. Monoksen bir  parazittir  ve  insan   vücudunda 1  yıl 

ya�ar (1,10). 

A. lumbricoides  eri�kin �eklinde yalnız insanda bulunur. Yalnız bir blastomerli 

olarak dı�kı ile dı�arı atılan döllenmi� yumurtaların geli�ebilmesi dı�arıda uygun oksijen, 

sıcaklık ve nem gibi birtakım çevre faktörlerinin bulunması lazımdır. Anaerop �artlarda 

yumurtalar embriyonlanmaz (1,10). 

Bula�ma tarzı kurtçuklu yumurtaların besinlerle, sularla veya topraklarla 

yutulması iledir. �nce ba�ırsaktaki enzimlerin etkisi ile çatlayarak larvalar serbest hale 

gelir. �nce ba�ırsa�ı deler ve kapı karadamarı yoluyla karaci�ere gider. Bu organda üç-

dört gün bekler ve karaci�er toplar damarı yoluyla oradan da akci�ere ula�ır. Kutçukların 

büyük bir kısmı kapillerden akci�er peteklerine buradan da bron�lar yoluyla trakeaya 

çıkarlar. Yutaktan ve yemek borusundan mideye oradan da ba�ırsa�a varırlar. Bu göçü 
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yapan kurtçuklar insanda ince ba�ırsa�a yerle�irler, 2-3 ay içerisinde eri�kin hale gelerek 

çiftle�irler ve di�iler yumurtlamaya ba�lar  (1,10) 

    Askariyazda parazit kaynakları barsa�ında eri�kin di�iler bulunan insanlardır.  

Askarit yumurtaları çok dirençli olduklarından toprakta uygun �artlarda yıllarca 

bula�tırıcı olarak kalır. Sadece insana ait bu parazitle yer yüzünde tahmini 800-1,2 

milyara yakın insan infektedir. Dünyada bu parazitin prevalansı %25’tir (29). 

    Bula�ma  bakımından  ya�  önemli  bir  faktördür.  Süt  çocuklarında  bu  

infeksiyon seyrektir. Çocuklar  yürüyüp  ko�maya  ba�ladı�ı  zaman bula�ma  artar. 

Bunun da nedeni çocukların toprakla olan temaslarıdır. Yurdumuzda  en  sık  ilkokul  

ça�ındaki  çocuklarda görülür (19).  Askariyazun epidemiyolojisinde ırk veya e�eyin 

herhangi bir etkisi yoktur (1). 

2.2.5.Enterobius vermicularis  

Halk arasında Kıl kurdu ya da Oksiyur diye bilinen bir nematoddur. �nsanlarda en 

sık görülen  helminttir(1) . 

Beyaz  ve  küçük  bir  nematoddur.  Erkekleri  3-6  mm  boyundadır,  çapı  1  

mm’den  azdır.  Di�i  parazit ise 8-13 mm  Uzunlu�unda  0,5  mm  enindedir. Ayrıca  

di�i  parazit  ba�ırsak  içinde yumurtlamaz; yumurtlama  zamanı  geldi�inde  anüsten  

çıkarak  perianal  bölgede  yumurtalarını  bırakır.  E.vermicularis’in oval yumurtalarının 

bir tarafı düz, di�er tarafı konvekstir.Görünü�ü ekmek somununa benzer yumurta düz, 

renksiz ve kalın bir kabu�a sahiptir. 50-60 µm boyutundadır (1). 

Yumurta duodenumda açılır. Larva 1-2 ayda eri�kin hale gelir. Çiftle�me sonrası 

di�i birey geceleri, konak uykudayken  anüs  çevresine gelerek yumurtalarını bırakır(1). 

 Enterobiyazda parazit, enfeksiyonlu  insanlardan  etrafa saçılan  olgun 

embriyonlu  yumurtaların sindirim borusuna a�ız  yoluyla  ya  da  burundan  alınması  ile  

bula�ır. Bula�ma,  parazitin yumurtalarının  bula�tı�ı  el ile, besin veya çama�ırlardan 

kaynaklanabilir. Perine bölgesini ka�ıyan hastalarda, kirlenen tırnak ve parmaklarını, a�ız 

veya burunlarına dokundurmaları yoluyla kendi kendilerine otoinfeksiyon olu�turmaları 

da mümkündür. Oldukça dayanıklı olan yumurtalar iç çama�ırlardan yatak çar�aflarına 

yayılabilmekte, serin,  rutubetli   fakat  havalandırması yeterli  olmayan  yerlerde  uzun  

müddet  canlı  kalabilirler. Yumurtalar kurulu�a 3-10 gün dayanabilirler (1). 
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Ba�ka bir bula�ma yolu da retroenfeksiyon (retrofeksiyon)‘dur. Perine bölgesinde 

nemli bir ortamdaki yumurtalardan dı�arıya çıkan kurtçuklar, anüsten girip kalın 

ba�ırsaktan yukarı  do�ru  çıkarak  ,  olgunla�ır  ve  yumurtlayacak   hale  gelirler. 

Bula�mayı kolayla�tıran faktörler arasında, pislik ve  insanlar arasındaki sıkı temas 

önemlidir. Bu  enfeksiyon üzerinde  ırkın ve  e�eyin belirgin bir  etkisi yoktur. Hiçbir ya� 

grubu bu helmintten  kurtulmu�  de�ildir.  Ancak  ilkokul  ça�ındaki çocuklarda  daha  

sık görülmektedir (1).  

2.2.6.Taenia saginata   

�nsanın  ince  ba�ırsa�ında  ya�ayan  en  uzun  sestoddur. Halk  arasında Abdest  

bozan, Sı�ır tenyası  veya Silahsız �erit gibi  isimler de verilmi�tir. Yurdumuzda da sık 

görülen bu sestodun eri�kin dönemi insanlarda, larval dönemi sı�ırlarda ya�ar(1,2,9,10). 

Eri�kin T. saginata 4-12 metre uzunlu�undadır. Fakat 25 metreye kadar ula�abilir. 

Bu parazitin  eni vücudun  farklı bölgelerine göre de�i�ir(1,2,9,10). 

Armut  �eklinde  ve  toplu  i�ne  ba�ı  büyüklü�ünde  olan  skoleks  vardır.  

Skoleksinde  eliptik �eklinde 4 çekmen bulunur. Tomurcuklanma ile boyundan olu�an 

halkaların sayısı 1200-2000 arasında de�i�ir(1,2,9,10). 

Gebe  halkalar  tek  tek  veya  birkaçı  bir  arada  olarak  vücudun  di�er  

kısımlarından ayrılır.  Dı�kılama  esnasında  veya  ki�i  otururken,  yürürken,  yatarken  

kendi  açılıp  kasılma hareketleri  ile  anüsten  dı�arı  çıkar.  Halkaların  bu  hareketleri  

nedeni  ile  bu  parazite yurdumuzda abdest bozan adı verilmi�tir(1,2,9,10). 

Taenia  saginata  yumurtaları  yakla�ık  35  µm  çapında,  yuvarlak  veya  ovaldir. 

Kabu�u düz, kalın, enine çizgili görünümde ve sarı-kahverengidir. �çinde 6 çengelli 

onkosfer bulunur. Bazen kabuk etrafında vitellus zarı bulunur.  Taenia  yumurtasının  

kabu�u  verem  basili  gibi  asit ve  alkole dirençlidir. Yapılan bir hesaba göre bir gebe 

halkada yumurta sayısı 120 bin kadardır ve bir �eridin senelik yumurta sayısı 600 

milyona yakındır (1,2,9,10). 

Konak  zinciri  insan-sı�ır-insan  olarak  uzanır.  Ara  konak  sı�ır  tarafından,  

yiyecek içeceklerle  alınan  T.  saginata  yumurtası,  bu  kona�ın  ince  ba�ırsa�ında  

açılır.  Serbest hale geçen onkosfer, ba�ırsak çeperinden girerek kapı toplardamarı 
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yoluyla sa� kalbe, oradan da  sol  kalp  kanalı  ile  çizgili  kaslar  etrafındaki  ba�  

dokusuna  gelir  ve  orada  yerle�ir.  Bu ortamda  yerle�tikten  sonra  sekonder  olarak  

çengellerini  kaybeder  ve  Cysticercus  bovis  dönü�ür.  Cysticercus  bovis,  insana  

enfeksiyon  bula�tıran  geli�im dönemidir  ve  bir  bezelye  tanesi  büyüklü�ündedir (1).  

Pi�meden  ya  da  yetersiz  pi�irimler  sonucu  bu  sistiserkuslar  insanlar tarafından  

yenilir.  Sistiserkuslar  sindirildikleri  zaman  skoleks  dı�a  döner ,mukozaya tutunur. 8-

10 hafta sonra eri�kin hale gelir (2).    

Taenia  saginata’ya  Türkiye’nin  her  tarafında  rastlanmaktadır.  Fakat  yaygınlık 

derecesi, sı�ır etinin tüketilme biçimi ve bölgenin sanitasyon durumuna göre de�i�ir. 

Örne�in sı�ır  etiyle  yapılan çi�  köftenin  yenildi�i  bölgelerde bu infeksiyona daha sık 

rastlanmaktadır (1,9,10) . 

2.3.Ba�ırsak parazitlerinin patogenezi 

   2.3.1.Entamoeba  histolytica   

E. histolytica’nın  insanda  olu�turdu�u  parazitoza  Amöbiyaz  denir.  

Amöbiyaz’ın olu�masında konak direnci, amibin virülansı, enfeksiyon yapan amip sayısı, 

amibin enzimleri ve toksik birimlerinin önemli rolü vardır (1,2). 

 Son  yıllarda  yapılan  ‘zymodeme’  enzim  analizleri  sonucu  patojenli�i  tespit 

edilemeyen  su�lar  "Entamoeba  dispar"  olarak  tanımlanmı�tır.  Entamoeba  dispar  

su�ları 27°C‘de ve hipotonik besiyerlerinde de üreyebilmektedir. Zymodeme enzimi 

20’nin üzerinde izoenzimden  olu�ur.  Bu  izoenzimler  içinde  bazıları  histolitik  ve  

sitotoksik  özelliktedir. Patojen  su�larda  ortak  zymodemler  bulundu�u  için  

nonpatojenlerin  ayrımında  bu  enzim kullanılır (1,10,11,12,18).  

  Amöbiyaz  enfeksiyonları , etkeninin   bulundu�u   yere   göre intestinal  ve  

ekstraintestinal amöbiyoz olarak ikiye ayrılır: 

          I-) �ntestinal Amöbiyaz  (Ba�ırsak Amöbiyaz) : Entamoeba  histolytica’nın  kalın  

ba�ırsa�a  yerle�mesiyle  veya kalın ba�ırsak çeperine girerek mukuslu, kanlı bir ishalle 

geli�en akut ya da kronik bir hastalı�a yola açar. Bu �ekilde geli�en hastalık tablosuna 

amöbiyaz  (amipli  dizanteri) denir (9). 

a- Asemptomatik (Noninvaziv) Amöbiyaz 

Amöbiyazun  en  sık  görülen  �eklidir. Dı�kıda  trofozoit  ve  kan  yoktur.  

Kolonoskopi normaldir. Bazen hiçbir klinik yakınma göstermezler, bazen de karın a�rısı 
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ve sulu dı�kı gibi nonspesifik gastro intestinal �ikayetler vardır. Bu tip olgulara gizli 

amöbiyoz da denir (9). 

b- Semptomatik (Invaziv) Ba�ırsak Amöbiyazı 

Klasik  amipli  dizanteri  �eklidir.  Semptomatik  amöbiyazda  etkenin  patolojik  

etkisi trofozoitinin  konak  hücreye,  üzerindeki  lektin  maddesi  ile  tutunarak  hücre  

öldürücü  salgı yapması, daha sonra bu hücreyi fagosite ederek eritmesi �eklinde 

olmaktadır(9). 

Amöbiyaz olgularında patojenite amiplerin dokulara girmesi ve istilası 

ölçülmektedir. Amip  trofozoitleri  kalın  ba�ırsak mukozasının  epitel  tabakasından  

ba�layarak  muskularis  mukozaya,  submukozaya  kadar ula�maktadır.  Bu  �ekilde  

olu�an  ülserlerin  ba�langıcı  zımba  ile  delinmi�  bir  görüntü  verir.Tabana  yayıldıkça  

geni�leme  gösteren  ülserler  tipik  �i�e  manzarası  gösterir  (1). 

II-) Ekstra intestinal Amöbiyaz ( Ba�ırsak dı�ı ) 

Semptomatik  olguların  %5‘ini  olu�turur  ve  genellikle  çe�itli  organlarda  apse 

olu�umune neden olur. Ba�ırsak dı�ı amöbiyoza en çok karaci�erde rastlanır. Önce 

karaci�er büyümesi  ve  hassasiyeti  ile  karakterize  amip  apseleri,  daha  sonra  

yerle�me  odaklarında nekroz olu�umu  ile amip apseleri meydana gelir. Ba�ırsak dı�ı 

amöbiyozun görüldü�ü di�er organlar; akci�erler, plevra, perikard, beyin, dalak, 

ürogenital sistem ve deridir(9,12). 

2.3.2.Giardia  intestinalis    

Patojenite  parazitin sayısına, virulansına ve kona�ın ba�ı�ıklı�ına ba�lı olarak 

de�i�mektedir. 1-10 arasında G.intestinalis kisti enfeksiyon olu�turabilmektedir.  Kistler  

sindirim  yoluyla  alındıktan  sonra  duodenumda  açılır  ve  olu�an  trofozoitler burada  

ço�alırlar.  Bu  protozoon  emici  diski  ile  buradaki  epitel  hücrelerinin  yüzeyine 

tutunarak ya�ar. Hastada ishal ve malabsorbsiyon  nedeniyle  de  ya�da  eriyen A olmak 

üzere vitaminlerin absorbsiyonu ve Vitamin B12 emilimi bozulur . Parazitoz 

asemptomatik vakalarda birçok kimse de belirti vermez. Klinik belirti verenlerin ço�u 

çocuklardır(1). 

�shalli olgularda dı�kı bol sulu olabilece�i gibi, bol ya� ve mukus  içeren kıvamda 

da olabilir. Ayrıca  klinik  belirtiler  arasında  ya�lı  sürgün,  abdominal  �i�kinlik,  a�ırı  

gaz olu�umu ve patlama �eklinde gaz çıkarma, kramp benzeri karın a�rıları, epigastrik 

bölgede duyarlılık, malabsorbsiyon sendromu sayılabilir (23,24). 
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2.3.3.Blastocystis hominis 

Günümüzde  B. hominis  üzerine  yapılan  ara�tırmaların  büyük  bir  bölümünde 

parazitin  patojenitesi  tartı�ılmaktadır.  Etkenin  patojen  oldu�unu  savunan  

ara�tırmacılardan  bazıları  x400  büyütmede  bir mikroskop sahasında be�ten  fazla B. 

hominis bulunmasını patojenite  için bir kriter olarak de�erlendirirken  , di�erleri  

patojenitenin  parazit  sayısı ile  ilgili  olmadı�ını  ileri sürmektedir (12). 

B. hominis  ta�ıyan bir kimsede �ikayet yokken bir  ço�unda da karın  a�rısı,  sulu 

diyare, mukuslu diyare, konstipasyon kusma,  i�tahsızlık gibi  semptomların geli�ti�i ve 

ayrıca inflamasyonlu diyare yaptı�ı bildirilmektedir (1) . 

2.3.4.Ascaris lumbricoides 

Nematodların insan vücudunda göç etmesine ve parazitlik yapmasına larva 

migrans denir. Ascaris lumbricides vücutta birçok organda göç ederek hem larval hemde 

eri�kin halde parazitlik yapar (1). 

Akci�ere gelen parazit özel tip bir pnömoni görüntüsü verir. Buna  Löffler 

Pnömonisi veya geçici eozinofili denir. Löffler pnömonisi her gün  yer de�i�tiren  

infiltrasyon odakları  ile karakterizedir.  Akci�er içinde dola�an parazit çocukta öksürük 

yapar, ate� yata�a dü�ürür.2 gün sonra yapılan radyolojik incelemede pnömoni yoktur(1).   

�ç organlarda yaptı�ı bu parazitlik a�a�ıdaki gruplandırılabilir: 

             Eri�kin Askariyaz:Eri�kin askarislerin insan vücudunda normal olarak yerle�im yeri 

ince ba�ırsaktır. Fakat di�i  parazitin  hem  dar kanallara  (safra  kanalı,  pankreas  kanalı,  

apandis)  girme meyili  vardır.  Bu  nedenle  eri�kinlerle olu�an Askariyaz ba�ırsak ve 

ba�ırsak dı�ı askariyaz olarak ikiye ayrılır: 

Ba�ırsak  Askariyozu:  Buradaki  belirtilerin  ba�ında  i�tah  bozuklukları,  karın  

a�rıları  ve  ishal  sindirim  belirtileri  gelir. Karın  a�rıları  genelde göbe�in etrafındadır. 

Askaritler birbirlerine sarılarak ba�ırsakları tıkayabilirler.   Burun ka�ınması,  salya  

akması, bo�azda ka�ıntı duygusu, dilin özellikle kenarındaki papillaların  belirgin  hale  

gelmesi (solucan  dili) ve bo�macayı andıran öksürük ba�ırsak askariyozundaki 

belirtilerdendir (1).   
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   Ba�ırsak Dı�ı Askariyoz: Normal yerle�im yeri  ince ba�ırsak olan di�i askaridin 

ba�ırsak  dı�ına  yerle�mesi  sonucu  görülür. Eri�kin  �eklin a�ız, burun  veya  anüsten 

çıkmasına, karaci�er, safra yollarına, pankreas kanalına veya appendikse girmeleriyle 

ba�ırsaklarda bir  yumak  olu�turup  dü�ümlenirse tıkanmasına, kalın ba�ırsa�a gecenler 

anüsten dı�arı atılmasıyla ve midenin arkasına göç ederlerse kusmaya, trakeaya girerek  

bo�ulmaya  ve  sinir sitemini etkileyerek epilepsi nöbetlerine benzeyen kasılmalar, tatma 

ve görme bozuklukları neden olurlar (1).   

2.3.5.Enterobius vermicularis  

Enterobiyaz etkeni olan bu parazitin etkisinin �iddeti vücuttaki  sayısı  ile  do�ru  

orantılıdır.  Bu  nedenle  sessiz  seyredebildi�i  gibi,  sindirim sisteminde ya�arken di�er 

sistemleri de etkileyebilir.   Klinik bulguların ba�ında asemptomatik veya anüs ve 

perianal ka�ıntı belirtileri gösterir.Ka�ıntı oldukça ciddi bir belirti ve geceleri artar. 

Çocuklar daha sık enfekte olurlar. Ara sıra nematodların appendiks içine yele�meleri ile 

iltihaba ve gerçek  apandisite yol açarlar . ��tah sapması, karın a�rıları, sürgün ve 

zayıflama di�er belirtilerdir. (2). 

Enterobius  vermicularis  kalın  ba�ırsakta  ya�amakla  birlikte  sinir  

sistemini de çok etkiler.Di�  gıcırdaması,  burnun  iki  yanında  hissedilen  ka�ınma  

hissi,  uyku  düzensizlikleri,öksürük  nöbetleri,  kramplar,  sara  nöbetlerine  benzer  

nöbetler,  kulak  u�uldaması  ve  dikkati toplayamama gibi belirtiler 

görülebilir.Ürogenital sistem belirtileri içerisinde, vulva ve üretra ka�ıntısı sayılabilir. 

Parazitin  deride  olu�turdu�u  �iddetli  ka�ıntılar  sonucu  perinede  lezyonlar  olu�abilir. 

Perine-rektum  arasında  fistüller  olu�abilir.   Kansızlık ve eozinofili de kan tablosunda 

görülen de�i�ikliklerdir(1). 

2.3.6.Taenia saginata   

              Taenia saginata insanın ince ba�ırsa�ında ya�amakta ve  insanın  eriyik  haldeki,  

yarı  sindirilmi�  besinlerle  beslenmekte  ve  artık  maddelerini  de ortama  bırakmaktadır.  

Bu  parazitle  enfekte  ki�ilerin  %50  kadarında  mide  salgısının  ve asiditesinin azaldı�ı 

tespit edilmi�tir.   Eri�kin parazitlerin ba�ırsaklarda bulunması ile ilgili olarak genellikle 

az sayıda belirti görülür. Obstrüksiyon,  ishal,  açlık  a�rısı,  kilo  kaybı  ve  apandisit  gibi  

belirtiler  görülebilir. Fakat sık görülen belirti anüste çıkan halkaların olu�turdu�u 

rahatsızlık ve sıkıntıdır (1,9)  
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2.4.Ba�ırsak parazitlerinin tanı yöntemleri 

2.4.1.Direkt lam-lamel yöntemi 

              Kolay ve ucuz kalitatif bir yöntemdir. Çok sayıda dı�kının incelendi�i toplum 

taramalarında önerilmektedir. Bir lamın bir tarafına bir damla tuzlu su (% 0.85) di�er 

tarafına iyot eriyi�i olan bir damla lügol konulur. Dı�kıdan alınan bir parça, tuzlu su ve 

lügol içinde ezilir. Homojen hale getirildikten sonra, üzerine lamel kapatılır ve biraz 

bastırılarak ince bir preparasyon elde edilir. Dı�kının tuzlu sudaki asıntısında yarı kısık 

diyaframa ve küçük büyütmeli kuru sistem objektifi ile yapıları incelenir. Lügoldeki dı�kı 

asıntısında ise orta büyütmeli kuru sistem objektifi ile protozoon kistleri aranır (1) . 

        2.4.2.Toplama yöntemleri( çöktürme ve yüzdürme  yöntemleri) 

Helmint yumurtaları ve protozoon kistlerini mikroskop incelemesi öncesi bir 

araya toplama amacıyla ba�vurulan yöntemdir. Direkt lam-lamel yöntemine göre daha 

çok malzemeye gereksinim gösteren, daha pahalı bir yöntemdir. Taramadan ziyade, 

ara�tırmaya yönelik çalı�malarda ve tek tek infeksiyonların tanımında önerilmektedir 

(41). 

� Çöktürme Yöntemi 

�Basit döndürme ile çöktürme yöntemi 

�Eter ile çöktürme yöntemi olarak ikiye ayrılır. 

� Yüzdürme Yöntemi 

�Tuzlu suda yüzdürme 

�Çinko sülfatta yüzdürme olarak ikiye ayrılır (1). 

2.4.3.Selofanlı  Lam Yöntemi 

Enterobiyaz tanımında kullanılan basit ve ucuz bir yöntemdir. Bir lama seloteyp 

yapı�tırılır, materyal alınaca�ı zaman seloteypin bir kısmı kaldırılır ve yapı�kan yüzü 

perianal bölgeye bastırılarak sürtülür, sonra tekrar lama yapı�tırılır, küçük büyütmeli kuru 

sistem objektifi ile incelenir. Etkenin biyolojik özelli�i sebebiyle materyal sabahları ve 

ki�i dı�kılamadan önce alınmalıdır (25). 
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2.5.Ba�ırsak parazitlerine kar�ı korunma ve tedavi yöntemleri 

     2.5.1.Entamoeba  histolytica  

En etkili ilaç  metronidazol ve metronidazol  grubundan  olan  tinidazol  ve 

ornidazol kullanılabilir. Fakat lümendeki amiplere kar�ı kullanılan bir ba�ka ilaç emetin’ 

dir. Ameboma  olgularında  ve  amöbiyoza  ba�lı  barsak delinmelerinde,kanamalar ve 

ba�ırsak daralması gibi durumlarda tedavi cerrahidir. Karaci�erdeki  amiplere  kar�ı  ise  

klorokin  kullanılmalıdır.   

Fekal oral yolla bula�mı� yiyecek-içeceklerle ve kirli parmaklarla  bula�tı�ı  için  

korunmada  hem  ki�isel  hijyen  hem  de  çevresel  ko�ullara  dikkat etmek  gerekir.  Alt  

yapının  iyile�tirilmesi,  temiz  su  sa�lanması,  bütün  ba�ırsak  parazitozlarında oldu�u 

gibi amöbiyozda da önemlidir (1,2,3,7,8,13,14,15,16,17,18,19,21,22). 

    2.5.2.Giardia  intestinalis  

           Metronidazol, tinidazol,  ornidazol  ve  seknidazol  gibi  ilaçlar kullanılabilir. 

Besin kontaminasyonunu önlemek, çi� yenen besinleri çok  iyi  temizlemek,  içme  suyu  

ve  kanalizasyon  �ebekelerinin  sa�lıklı  olmasına  çalı�mak,ki�isel temizlik ve e�itim 

korunmada önemli konulardır(10). 

    2.5.3.Blastocystis hominis  

10  gün  süre  ile metranidazol  verilmelidir. Bu  tedavi  ile  semptomların  

kayboldu�u, parazitin  dı�kıda  görülmedi�i,  buna  kar�ın  parazitin  immün  yetmezli�i  

olan  hastalarda ölünceye  kadar  kaybolmadı�ı  metronidazol ,ornidazol , diklosanid ve 

trimethoprime-sulfametaxazole'un  etkili  oldu�u bildirilmektedir (12). 

  Hijyenik  kurallara  az  uyan  insanlarda  ve  sanitasyon  ko�ullarının  yetersiz  

oldu�u bölgelerde  , dı�kıyla  bula�ık yiyecek ve içeceklerden sakınmak gerekir (2). 

       2.5.4.Ascaris lumbricoides  

En  etkili  ilaç mebendazol‘dür. Pirantel pamoat, piperazin  sitrat,  albendazol 

ve levamizol  alternatif  ilaç  olarak kullanılabilir.  Ascaris  lumbricoides  yumurtaları  

toprakta  olgunla�tıkları  için   dı�kının topra�a  ula�masının ve  yayılmasını önlemek  
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temel  ko�uldur. Bu  nedenle  alt  yapının iyile�tirilmesine   çalı�mak,  iyi  bir  

kanalizasyon  ve  su  �ebekesi  yapmak  insan  dı�kısının gübre  olarak kullanılmasını 

engellemek gerekir (6,7,8,1,19,20,21,23).   

             2.5.5.Enterobius vermicularis  

Ailedeki  tüm  bireyler  veya  birlikte  ya�adı�ı  topluluk  aynı zamanda  tedavi  

edilmelidir. Genellikle  iki  hafta  sonra  tedavinin  tekrarlanması  önerilir. Mebendazol,  

pirantel pamoat veya prvinium  pamoat  tedavide  sık  kullanılan  oldukça  etkili 

ilaçlardır. Ancak  reenfeksiyon  olasılı�ı  oldukça  yüksektir.  Tedaviden  1  hafta  sonra  

üç  kez yapılan incelemelerde yumurta görülmez ise iyile�mi� kabul edilir (1,9,12). 

                   Önlemlerin tümü aile içinde enfeksiyonun eradikasyonu için gerekebilir.  Sık du� 

veya banyo yapılması,tırnakların kısa kesilmesi,ellerin iyice yıkanması  ,yatak  çar�afları,  

yastık  kılıfları,  pijama,  iç  çama�ırlar  ve  havluların  sıcak  suda yıkanması  Odaların iyice 

havalandırılması,ailedeki tüm bireylerin aynı zamanda antihelmintik ilaçlar ile tedavi 

edilmesi,tedavinin 2-3 hafta sonra tekrarlanması. Ek olarak enfekte çocuklarda enfeksiyon 

döngüsünün kırılabilmesi için çocuklar gece uyudu�unda eldiven giydirilebilir  (1). 

     2.5.6.Taenia saginata 

Paraziquantel  ve  niklozamid  tedavide  etkili  ilaçlar  olup, kullanımı  kolay  ve  

yan  etkileri  hemen  hemen  yoktur  (10). 

�nsanlar  için  enfeksiyon  kayna�ı  çi�  veya  az  pi�mi�  sı�ır  eti  oldu�undan  

sı�ır  etleri sistiserkus yönünden kontrol edilmelidir. Etin iyice pi�irilmesi tam koruma 

sa�lar. Halk sa�lı�ı bakımından  enfekte  sı�ırların  muayenesinde  güvenilir  yöntemler  

uygulanmalıdır. Dı�kı  ile kontamine meralarda sı�ırların otlamasına engel olunmalıdır(1) 
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3.GEREÇ VE YÖNTEM 

           Ara�tırmamız 2009 ö�retim yılında , Akbaba Köyü �smail Özseçkin �ÖO  Elmalı Köyü 

�ÖO ve Beykoz merkezi Karlıtepe �ÖO’da  459 ö�rencide ba�ırsak parazitlerinin da�ılımı 

incelenmi�tir. 

            Ara�tırmamızı yaptı�ımız okullarda önce ö�rencilere sınıflarda ba�ırsak parazitlerinin 

bula�ı ve korunma yoları adlı bilgilendirme sunumu yapılmı�tır. Üzerinde etiket bulunan plastik 

dı�kı kabları ve epidemiyolojik faktörleri belirlemek amacıyla olu�turdu�umuz anket formları 

da�ıtılmı�tır. Bir gün sonra sınıf ö�retmenleriyle birlikte veli toplantısı yaparak aileler çalı�ma 

hakkında bilgilendirilmi�tir. Ö�rencilerden örnek alımı ve özellikle selofanlı lam yönteminin nasıl 

uygulanaca�ı konusunda bilgi verilmi�tir. Cerrahpa�a Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik 

Mikrobiyoloji   Anabilim dalı laboratuvarında  incelenmi�tir. 

3.1.Örneklerin �ncelenme Yöntemleri 

   3.1.1.Direkt Parazit �ncelemesi : 

Direkt mikroskobik inceleme için dı�kı örneklerinden bir miktar temiz bir lam üzerine bir damla 

fizyolojik tuzlu su ve bir damla lügol solüsyonuyla preparat hazırlanıp incelendi (1).  

Fizyolojik Tuzlu Su: 

Sodyum klorür                8,5 gr 

Distile Su                        1000 ml 

 

Lügol solüsyonu: 

�yot –kristal -                  5gr 

Potasyum iyodür            10 gr 

Distile Su                        1000 ml 

  3.1.2. Çinko sülfatla yüzdürme  yöntemi 

Parazit ço�altma yöntemlerinden çinko sülfatla yüzdürme  yöntemini kullandık. Takriben fasülye 

büyüklü�ünde bir dı�kı örne�i homojen bir süspansiyon haline getirildikten sonra  tüpü a�zına 

kadar %33 çinko sülfat çözeltisi ile doldurulup üzerine  lamel kapatıldı. Bir saat kadar sonra lamel 

kaldırılıp bir lam üzerine yerle�tirilerek mikroskopta incelendi.(41) 

%33 Çinko Sülfat (zinc sulfate) Çözeltisi   sp. gr. 1.18:  

                 Çinko Sülfat                 336 gr 

                 Distile Su                    1000 ml 

  3.1.3. Selofanlı  Lam Yöntemi 

Enterobius vermicularis ve Taenia spp.için perianal bölge materyali selofanlı lamda incelendi. 

Lam uzunlu�unda seloteyp kesilir. Ka�ıntılı anda ve sabah ilk dı�kılamadan önce seloteypin  

yapı�kan  tarafı, ki�inin anüsü etrafına farklı yönlerde yapı�tırılarak yumurtaların alınması 

sa�lanır. Seloteypin yapı�kan tarafı lama yapı�tırılır.  Mikroskopta incelemeye hazır hale getirilir 

(25). 

 

 

 



 16

4.BULGULAR 

            Ara�tırmamızda incelenen 459 ö�rencinin ö�rencilerinin ya� ortalaması 10,17 idi. 

Okullardan katılan ö�rencilerin da�ılımı Akbaba Köyü �ÖO’dan 83 kız ve 91 erkek ö�renciden 

olu�an 174 ki�i, Elmalı Köyü �ÖO’dan 71 Kız ve 56 erkek ö�renciden olu�an 127 ki�i ile 

Karlıtepe �ÖO’dan 80 kız ve 78 erkek ö�renciden olu�an 158 ki�idir (Tablo 4-1). 

 

   Tablo 4-1: Ö�rencilerin Genel Özellikleri 
 

 Akbaba 
 (Sayı/%) 

Elmalı 
(Sayı/%) 

Karlıtepe 
(Merkez) 

(Sayı/%) 

Toplam 
(Sayı/%) 

Toplam Ö�renci Sayısı 174 (38) 127(28) 158(34) 459(100) 

Katılan Erkek Ö�renci Oranı 91(52) 56(44) 78(49) 225 (51) 

Katılan Kız Ö�renci Oranı 83(48) 71(56) 80(51) 234(49) 

Katılan Ö�rencilerin Ya� Ortalaması 10,50 9,91 9,42 10,17 

   Direkt dı�kı incelemesine ek olarak çinko sülfatla yüzdürme yapılmı�tır. Yüzdürme 

yöntemiyle direkt mikroskobik incelemeye ek olarak 2 ö�rencide parazit saptanmı�tır. Bu 

nedenle yüzdürme yöntemiyle alakalı ek bir de�erlendirme yapılmamı� , tüm pozitif olgular 

direkt inceleme kapsamında de�erlendirilmi�tir. 

               Dı�kının direkt mikroskobisinde incelenen 459 ö�rencinin 33’ünde (%7,2) ba�ırsak 

parazitlerine rastlanmı�tır. Bu  parazitlerin da�ılımı Akbaba �smail Özseçkin �ÖO’u 

ö�rencilerinde 18 G. intestinalis, 1 B. hominis; Elmalı �ÖO’u ö�rencilerinde 5 G. intestinalis, 2 

B. hominis ve Karlıtepe �ÖO’u  ö�rencilerinde 6 G. �ntestinalis , 1 B. hominis bulunmu�tur      

(Tablo 4-2) 

 

Tablo 4-2 : Direkt Dı�kı �ncelenmesinde Parazit Bulunanların Sayı ve Oranları 

  Akbaba Elmalı Karlıtepe 
(Merkez) 

Toplam 

G. intestinalis 18/174 
(%10,3) 

5/127 
(%4) 

6/158 
(%4) 

29/459 
(%6,30) 

B.hominis 1/174 
( <%1) 

2/127 
(%1,5) 

 1/158 
( <%1) 

4/459 
( <%1) 

Direkt Mikroskobik �nceleme(+) 19/174 
(%10,9) 

7/127 
(%5,5) 

7/158 
(%4,4) 

33/459 
(%7,2) 
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             Sanitasyon noksanlı�ı göstergesi olarak görülen G.intestinalis’in okullarda görülme 

oranları arasında Akbaba �smail Özseçkin �ÖO’nun parazit oranları di�er okullara göre daha 

yüksektir  (�ekil 4-1). 
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�ekil 4-1: Giardia intestinalis’in Okullarda Görülme Oranları 

 

Enterobius vermicularis  ve Taenia spp. yumurtaları için selofanlı lam  yöntemi ile 

inceleme yapıldı. Ara�tırmamızın okulun kapanı� dönemine rastlaması,devamsızlık oranlarının 

artması ayrıca bir ilkokul ö�retmenin seminerde olması nedeniyle özellikle selofan bant 

yöntemi uygulanması birebir velilere anlatılmı� olsada selofan bant yöntemi bazı velilerin  

do�ru uygulayamaması nedeniyle katılım sayısını etkilemi�tir.Bu yöntemle incelenen selofanlı 

bantlarda 203 ö�rencinin  23’ünde   (%11,03) E.vermicularis görülmü�tür ( Tablo 4-3). 

 

 

Tablo 4-3 : Selofanlı Lamlı Yöntemi ile E.vermicularis Bulunanların Sayı ve Oranları 

  Akbaba Elmalı Karlıtepe 
(Merkez) 

Toplam 

E.vermicularis (+) 12/53 
(%22) 

5/50 
(%10) 

6/100 
(%6) 

23/203 
(%11,03) 
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               Ki�isel hijyen eksikli�inin göstergesi olarak görülen E.vermicularis’in okullarda 

görülme oranları arasında Akbaba �smail Özseçkin �ÖO’nun parazit oranları di�er okullara göre 

daha yüksektir (�ekil 4-2). 

 

                  

 

�ekil 4-2: Enterobius vermicularis’in Okullarda Görülme Oranları 

 

 

Tablo 4-4 : Direkt Dı�kı �ncelenmesinde Parazit Bulunan Örneklerin Cinsiyete Göre Da�ılımı 

Akbaba Elmalı Karlıtepe 
(Merkez) 

Toplam Direkt  
Mikroskobik  
�nceleme (+) 

Pozitif 
/Toplam 

%� Pozitif 
/Toplam 

%�   Pozitif 
    /Toplam 

%� Pozitif 
/Toplam 

%�

Kız 7/83 8,5� 3/71 4,2� 3/80 3,75� 13/234 5,5�

Erkek 11/91 3,6� 2/56� 3,6� 2/78 2,56� 16/225� 7,1�

  
 
 

       Tablo 4-5:Selofanlı Lamlı Yöntemi ile E.vermicularis Bulunan Örneklerin Cinsiyete Göre Da�ılımı 

Akbaba Elmalı Karlıtepe(Merkez) Toplam Selofanlı  
Lam (+) 

Pozitif 
/Toplam 

%� Pozitif 
/Toplam 

%� Pozitif 
/Toplam 

%� Pozitif 
/Toplam 

%�

Kız 8/31 ����� 2/27 ���� 4/39 ������ 14/97 �����

Erkek 4/22 ��� ����� ����� 2/61 ���� ���� � ����
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5- TARTI�MA 

Ülkemiz co�rafi konumu, iklim yapısı, tarımsal faaliyetlerin çe�itlili�i ve 

sosyoekonomik ko�ulları açısından  paraziter hastalıklar için uygun bir ortam olu�turmaktadır 

(1). 

 Ba�ırsak parazitlerinin bula�ması sanitasyon noksanlı�ı  ve / veya temizlik noksanlı�ı 

dı�kısı ile olabilmektedir. Sanitasyon noksanlı�ı dı�kısı düzenli kanalizasyon  veya tuvaletlerin  

bulunmaması  halinde çevreye da�ılan dı�kıdır. A. lumbricoides ve T. trichiura  gibi insan 

vücudundan çıkan yumurtalarının bula�ıcı olması için çevre ko�ullarında evrim geçirmesi gereken 

parazitler bu çe�it dı�kıyla bula�ırlar. Temizlik noksanlı�ı dı�kısı dı�kılama sonrası perinede,  

tırnaklarda ve ellerde kalan dı�kıdır. E. vermicularis ve G. intestinalis  temizlik noksanlı�ı dı�kısı 

ile bula�an parazitlere örnektir (17). 

  Ülkemizin en geli�mi� ve en kalabalık kenti olan �stanbul geçmi�ten günümüze 

sürekli de�i�en �artları bakımından paraziter hastalıklar açısından ilginç bir model 

olu�turmaktadır. Geçmi� dönemlerde plansız ve da�ınık yerle�imlerin beraberinde getirdi�i 

sosyoekonomik faktörler,  su ve kanalizasyon hizmetlerindeki eksiklikleri, paraziter hastalıklar 

açısından büyük riskler olu�turmu�tur. Yakın zamanda �stanbul’un alt yapı sorunları büyük 

ölçüde çözülmü� ve bu durum  paraziter hastalıkların yaygınlı�ı ve sıklı�ı üzerinde önemli 

etkiler olu�turmu�tur. 

Geçmi� yıllarda �stanbul’da ba�ırsak parazitlerinin sıklı�ı ile ilgili yapılan çalı�malara 

bakıldı�ında yüksek  parazit oranları dikkati çekmektedir.  

 Unat’ın 1944’te �stanbul Darülacazesinde  1067 ki�ide yapmı� oldu�u bir çalı�mada 

A.lumbricoides ve  T.trichiura oranları %36 ve %14 olarak bildirilmi�tir (19). 1956 ve 1957 

yıllarında yaptı�ı di�er iki çalı�masında ise A. lumbricoides oranları sırasıyla %14 ve %32 T. 

trichiura oranları ise %17 ve %30 bulunmu�tur (6,17). 1973 yılında �stanbul Yeniköy’de 

Unat’ın yapmı� oldu�u bir di�er çalı�mada A. lumbricoides oranı %33 , T. trichiura oranı %27 

ve G.intestinalis oranı  %17  bulunmu�tur (22). 

 Unat �stanbul’un de�i�ik semtlerinde 1990’lı yıllarda yaptı�ı çalı�mada A. 

lumbricoides (%8) ve T.trichiura (%3) oranlarının geçmi� dönemlere göre azaldı�ını buna 

kar�ılık G.intestinalis (%15) sıklı�ının pek fazla de�i�medi�ini saptamı�tır. (8)   
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 Yücel ve arkada�ları 1993 yılında Cerrahpa�a Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik 

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Parazitoloji Laboratuvarlarında inceledikleri 1522 dı�kıda parazit 

oranını %2 olarak saptamı�lardır (30) . 

Öner  ve ark. �.Ü.Tıp Fakültesinde 1985-1995 yılları arasında incelenen 40.000 

dolayında dı�kı örne�inde parazit oranını %9 olarak saptamı�lardır. G. intestinalis %1,2 

oranında bulunurken A. lumbricoides ve T. trichiura gibi di�er parazitler %1’in altında 

saptanmı�tır. Aynı ara�tırıcıların 1997-2001 yıllarında yaptıkları bir di�er çalı�mada  G. 

intestinalis %2,6  oranında saptanırken , A. lumbricoides ve T. trichiura oranının giderek 

azaldı�ı saptanmı�tır (31,34). 

 �stanbul’da geçmi� dönemlerde yapılmı� olan çalı�malar bütünüyle 

de�erlendirildi�inde 1980’li yıllara kadar ba�ırsak parazit oranının oldukça yüksek seyretti�i  

(6.7.17.19.22) , 1990’lı yıllardan itibaren bu oranının %10’unun altına dü�tü�ü 

görülmektedir(8.30.33.34.35.38.40). Bunun ba�lıca nedeninin geçmi� yıllarda �stanbul’da 

�ebeke suyunun yetersiz ve kesintilerin fazla oldu�u dönemlerde, özellikle su sıkıntısının had 

safhada oldu�u semtlerde temizlik noksanlı�ı ve kontrolsüz su kaynaklarının kullanılmasıdır. 

Bu dönemde parazitler hastalıkların yaygınlı�ının yanı sıra ishal vakalarınında büyük artı�lar 

görülmü�tür. 1990’lı yıllarda �SK�’nin kurulu�uyla birlikte yeterli içme ve kullanma suyunun 

sa�lanması , atıkların zararsız �ekilde uzakla�tırılması parazit oranının azalmasının temel 

nedenleri arasında sayılabilir. 

 Yakın zamanda �stanbul’da yapılmı� olan çalı�malarda ba�ırsak  parazitleri   arasında 

en çok  B. hominis, G. intestinalis ve çocuklarda E. vermicularis’e en yaygın rastlanmaktadır. 

Di�er parazitler çok seyrek olarak görülmektedir (30,31,33,34,35,38,40). 

Yaptı�ımız çalı�mada �stanbul’un Beykoz ilçesinde yerle�im yeri kısmen farklı olan 3 

ilkö�retim okulunun ö�rencilerinde ba�ırsak parazitleri arasında direkt dı�kı incelemesinde 

%7,2 oranında parazit saptanmı�tır. �ncelenen örnekler içinde %6,3 G. intestinalis bulunmu�tur. 

Selofanlı Lam yöntemiyle incelenen ö�rencilerde  E. vermicularis oranı %11,03 bulunmu�tur. 

Bunların dı�ında di�er parazitlerden sadece B. hominis’e  %1’in altında  bir oranda 

rastlanmı�tır. Çalı�mamızda A. lumbricoides , T. trichiura  gibi di�er  ba�ırsak parazitlerine hiç 

rastlanmamı�tır.   
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  Yakın zamanda Köksal ve ark. �stanbul’da yaptı�ı bir çalı�mada  A. lumbricoides, 

T.trichiura  gibi parazitlerin oranları %1’in oldukça altında bildirilmi�tir (40). Buna kar�ılık 

Türkiye’nin de�i�ik bölgelerinde bu parazitler %0,01 ile %16 arasında de�i�en oranlarda 

bildirilmi�tir (18,31-39,42-47,52-60,62,67-75,80-84,86-93). Köksal ve ark. söz konusu 

çalı�malarında saptanan parazitler arasında  B. hominis %2,1 oranıyla ilk sırada , G. intestinalis 

%1,5  oranıyla ikinci sıradadır. (40) . Türkiye’nin di�er bölgelerinde yapılan çalı�malarda B. 

hominis  ve G. ntestinalis prevalansları sırasıyla % 2-9  ve  %2-16 arasında de�i�en oranlarda 

bildirilmi�tir (18,31-39,42-45,52-60,62,67-75,80-84,86-93) . 

   Köksal ve ark. çalı�masında (40)  E. vermicularis oranı %9 olarak saptanmı�tır. 

Türkiye’nin de�i�ik bölgelerinde yapılan çalı�malarda E. vermicularis oranları genel olarak %2-

11 de�i�en oranlarda bildirilmi�tir (18,31-39,42-47,52-60,62,67-75,80-84,86-93) . Akku� ve ark. 

(42) Karaman’da 2005’de 122 ilkö�retim okulu  ö�rencisinde %76,2’sinde ve  Giray ve ark. (43) 

�zmir’de 2006 yılında 477 �lkö�retim Okulu ö�rencisinde %43,8  gibi yüksek oranlarda  E. 

vermicularis bildirmi�lerdir. 

Çalı�mamızda inceledi�imiz 3 farklı ilkokul ö�rencileri arasında Akbaba köyü �ÖO 

ö�rencileri arasındaki parazit oranları Merkez Karlıtepe ve Elmalı köyü �ÖO ö�rencilerine göre 

daha yüksek bulunmu�tur.  Akbaba köyünde sosyoekonomik ko�ullarının daha kötü olması 

yanında henüz alt yapı çalı�malarının tamamlanmamı� olması bu durumu izah edebilir. 

 �stanbul ile kıyaslandı�ında Türkiye’nin  di�er yerlerinde yapılan çalı�malarda 

kullanılan yöntem farklılıkları , parazit oranlarının hesaplamasında yapılmasında selofanlı lam 

yöntemi ile bulunan parazitlerin (E. vermicularis ,Taenia spp. gibi) dı�kı incelemesi oranına 

eklenip verilmesi,  parazit tanımında  ortak bir dilin kurulmaması (örne�in E.coli , I.butschlii 

gibi kommensal protozoonların  parazitler arasında sayılması) nedeniyle sa�lıklı bir 

de�erlendirme yapmak pek kolay görülmemektedir.  

 �stanbul ile aynı bölgede bulunan di�er illere baktı�ımızda Edirne’de Otkun ve ark. 

farklı  iki okulda 1997’de yaptıkları 454 ö�rencinin dı�kı incelemesinde  %20 , Kocaeli’nde  

2008’de Sönmez Tamer ve ark. 111  �ÖO ö�rencisinin dı�kı örne�inde %34 ve aynı 

ara�tırıcının Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarına ba�vuran  5178 

ki�inin  dı�kı örneklerinde %11  , Alver ve ark. Bursa’da 1993-2000 yılları ve 2001-2004 yılları 

arasında %5 ve % 4 ba�ırsak parazitleri  oranlarını saptamı�lardır. Marmara bölgesindeki illeri 

�stanbul’a kıyaslarsak yıllar içinde parazit oranlarının giderek azalarak son dönemde �stanbul 

ile benzer parazit oranları gösterdikleri söylenebilir. (5,32,36,37,39) . 
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Edirne’de  14  yıl ara ile yapılan bir çalı�mada 1983 yılında %2 A. lumbricoides ve 

%0,5 T .trichiura saptanmı� olmasına kar�ın , 1997 yılında yapılan çalı�mada bu parazitlere 

�stanbul’da oldu�u gibi rastlanmamı�tır (32).  Bursa’da A. lumbricoides oranı %0,2  gibi yok 

sayılacak kadar azalmı�tır(36). Bu çalı�malarda en fazla G.intestinalis ve B.hominis’e 

rastlanmaktadır(5,32 ,36,37). 

   Türkiye’nin di�er bölgelerinde  2000’li yıllardan sonra   yapılan çalı�malara  

bakıldı�ında   Karadeniz Bölgesi , Akdeniz Bölgesi, �ç Anadolu Bölgesi , Do�u Anadolu 

Bölgesi ve Güneydo�u Anadolu Bölgesi parazit oranları �stanbul ve Marmara bölgesine göre 

daha yüksek oranda bulunmaktadır( 33-40,42-59,61-94). Buna kar�ılık  Ege Bölgesinde ( 81-94 

). Akdeniz Bölgesinde (73-80)  ve  �ç Anadolu  Bölgesinde (3,62-72) en sık rastlanan paazitler  

B.hominis , G. intestinalis ve E .vermicularis’tir.  

                     Karadeniz bölgesinde  yapılan  az sayıda  çalı�mada  en sık rastlanılan  parazitler A. 

lumbricoides, T. trichiura ve G. intestinalis olarak sıralanmaktadır. 2000’de yapılan iki 

çalı�mada A. lumbricoides ve T. trichiura oranlarını Trabzon’da %10 ve %2  , Samsun’da % 8 

ve %14  olarak bildirilmi�tir.(4,44) . Çok daha yakın zamanda yapılan bir çalı�mada 2007’de 

Rize’de %1’in altında  bulunmu�tur (45). Ülkemizin her bölgesinde bilinçli halk sa�lı�ı çalı�maları 

sayesinde askariyaz oranları giderek azalma e�ilim göstermektedir. 

               Güneydo�u Anadolu Bölgesinde ba�latılan Güneydo�u Anadolu Projesi , halkın gelir 

düzeyini ve hayat standardını yükselmi� ise de parazit sayısı Türkiye geneline oranla yüksek 

seviyede seyretmektedir. Ulukanlıgil ve ark. �anlıurfa’da 2001 ve 2005 yıllarını 

kar�ıla�tırlıdıkları çalı�malarda A. lumbricoides 2001’de %43 olan oranı 2005’te %17’e ,  

T.trichiura 2001’de %7 olan oranı 2005’te %1’e dü�mü�tür (12,13).  

                     Sonuç olarak �stanbul’un parazit oranı Türkiye’nin geneli ile kıyaslandı�ında dü�ük 

oranda oldu�u görülmektedir. Bu durum her �eyden önce toplum sa�lı�ına yönelik alt yapı 

çalı�malarının tamamlanması, yeterli miktarda temiz içme ve kullanma suyunun sa�lanması, 

insan ve hayvan çıkartılarının uygun �ekilde uzakla�tırılması ile yakından ilgilidir. Sanitasyon 

sorununun çözülmesiyle birlikte  A. lumbricoides, T. trichiura gibi parazitlerin hemen hemen 

tamamıyla ortadan kalkmaya ba�ladı�ı saptanmı�tır. Bu durum �stanbul’ un dı�ında kalan  di�er 

illerde de benzer  bir seyir izlemektedir. Buna kar�ılık temizlik noksanlı�ı dı�kısına ba�lı olarak 

yayılabilen E. vermicularis ve G. intestinalis gibi parazitler tüm ülkede varlı�ını sürdürmeye 

devam etmektedir. 
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FORMLAR 

FORM 1:B�LG�LEND�R�LM�� ONAY  FORMU 

 

   “�stanbul'un Çevre �lçelerindeki �lkö�retim Okulu Ö�rencilerinde Ba�ırsak Parazitlerinin 

Ara�tırılması” adlı ara�tırma kapsamında; tespit edilecek  ö�rencilerde ba�ırsak parazit tahlili yapılması 

planlanmaktadır. Gerekli izinler alındıktan sonra size gerekli olan  malzemeler ( etiketli kapaklı 

gaita(büyük abdest) kabı,anket formu, açıklama notu) gönderilecek ve çocu�unuzun gaita (büyük 

abdest) numunesinin temini istenecektir. Tahlil için yapılacak i�lem oldukça kolay olup, hiçbir �ekilde 

çocu�unuzun canını yakmayacaktır. Çocu�unuzdan kan alınmayacaktır. Tahlil için sizden herhangi bir 

ücret talep edilmeyecektir. Hasta hakları yönetmeli�i çerçevesinde gizlilik prensibine riayet edilecek ve 

i�lemin tümüyle hijyenik ko�ullarda gerçekle�tirilmesi için azami gayret gösterilecektir. Tahlil sonuçları 

size bildirilecek ve gerekiyorsa tedavileri düzenlenecektir. Ara�tırmaya herhangi bir anda katılmaktan 

vazgeçebilir veya geri çekilebilirsiniz. Ara�tırmaya hiçbir baskı olmaksızın kendi arzumla katıldı�ımı 

beyan ediyorum.  

      O�lum / kızım ………………………..………….…………….. ’nın gaita (büyük abdest) numunesi 

vermesine ve parazit tahlili yapılmasına izin veriyorum.  

…./ …. / 2009. 

Velinin Adı Soyadı :                                             

�mzası : 

Sorumlu ara�tırıcının Adı soyadı : Biyolog �lknur Ba�lantı       

�mzası : 

Telefon: 0212 414 30 00(21822) 
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FORM 2:VELILERE GÖNDERILEN AÇIKLAMA NOTU 

AÇIKLAMALAR 

          Sayın Veli! Çocuklarda parazit tarama çalı�ması kapsamında; çocu�unuza sizin tarafınızdan 

doldurulması gereken bir anket formu verilmi�tir. Anketin eksiksiz doldurulması ve sınıf 

ö�retmenine ula�tırılması büyük önem arz etmektedir. 

         Ayrıca çocu�unuzda parazit varlı�ını tespit edebilmemiz için çocu�unuzun sabah yapaca�ı 

büyük tuvaletinden plastik kaba bir miktar konulup, kapa�ının kapatılması, kabın üzerindeki etikete 

ad soyad yazılması ve çocu�unuzun okula gelirken getirmesi gerekmektedir. Numune okula 

gelmeden sabah alınmalıdır. 

 1. Çocu�unuzun Adı Soyadı: 

2. Cinsiyeti a) Erkek b) Kız 

3. Ya�ı: 

4. Okulu/Sınıfı: 

5. Çocu�unuzun kilosu: 

6. Annenin Ya�ı: 

7. Babanın Ya�ı: 

8. Evde kaç çocuk var ? 

9. Evde toplam kaç ki�i ya�ıyor? ……… 

10. Mahalleniz?........................................................ 

11. Babanın e�itim durumu?  

 a) Okur-yazar de�il b) Okur-yazar c) �lkokul d) Ortaokul e)Lise f) Üniversite 

12) Annenin e�itim durumu?  

a) Okur-yazar de�il b) Okur-yazar c) ilkokul d) Ortaokul e)Lise f) Üniversite 

13) Babanın mesle�i?              

a) Çalı�mıyor b) ��çi c) Memur d) Serbest meslek/esnaf e) Emekli 

14) Annenin  mesle�i?            

 a) Ev hanımı b) ��çi  c) Memur d) Serbest meslek/esnaf e) Emekli 

15) Ailenin sosyal güvencesi: 

a) Yok b) Ye�il kart c) SSK d) Ba�-Kur e)Emekli Sandı�ı (memur) f) Di�er 

16)Ailenin gelir düzeyi?          

a) Çok iyi b) �yi c) Orta d) Kötü e) Çok kötü 

17)Oturdu�unuz ev?              a)Müstakil ev  b)Apartman 

18) Eviniz kaç odalı ?            a) 3 ve daha az b) 4 oda ve daha fazla 

19) Kullandı�ınız su?    

a) �ehir �ebekesi b) Kuyu c) Sokak çe�mesi d) Di�er(Açıklayınız)………… 

20)Son bir haftada karaci�er yedinizmi?  A)Evet b) Hayır   
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21)Evinizdeki tuvalet sayısı ? a) yok b) 1 c) 2 ve daha fazla 

22) Çocu�unuzun genellikle kullandı�ı tuvalet tipi?    

a) Geleneksel b) Modern c) Her ikisi 

23) Çocu�unuzun tuvalet ka�ıdı kullanımı?                

a) Her zaman b) Bazen c) Hiçbir zaman 

24) Çocu�unuz büyük tuvaletinden sonra ellerini sabunla yıkar mı? 

a) Her zaman b) Bazen c) Hiç bir zaman 

25) Çocu�unuzun banyo yapması? 

a) Her gün b) Haftada 3 kez c) Haftada 1 yada daha az 

26) Evde ( kümeste,ahırda) hayvan besleme durumu? 

a) Yok b) Kedi-köpek c) Tavuk-kaz d)Koyun-keçi e) �nek 

27) Çocu�unuzda a�a�ıdaki �ikayetlerden olanları i�aretleyiniz. (Birden fazla i�aretleyebilirsiniz) 

a) karın a�rısı  

b) makat bölgesinde ka�ıntı  

c) uyurken di� gıcırdatma 

d) uyurken a�ızdan su gelmesi  

e) bulantı-kusma  

f) zayıflama  

g)ishal  

h) halsizlik  

ı) çabuk yorulma  

i) a�ız kokusu  

j) halka dü�ürmek( �erit dü�ürme) 

l) karında �i�kinlik  

m) kabızlık  

n) uykuda rahatsız olma  

o) �ikayeti yok                                                                                                                                                             

Anket bitti.                

Yakın i�birli�iniz için te�ekkür ederim. Biyolog �lknur Ba�lantı 
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ET�K  KURUL KARARI 
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