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Malatya Devlet Hastanesi Yedi Yıllık Korpo-Parazitolojik
İnceleme Sonuçlarının Retrospektif Analizi
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ÖZET: Bu çalışmada, hastanemiz parazitoloji laboratuvarı 2000 ve 2006 yılları kayıtlarının yedi yıllık geriye dönük olarak taranarak,
bağırsak parazit sıklığının saptanması ve bu değerlerin yıllık değişiminin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Toplam 67539 örnek için
nativ-lugol, selofanlı lam ve uygun örnekler için trikrom boyama yöntemleri kullanılarak parazitolojik inceleme yapılmıştır. İki bin ve
2006 yılları parazit sıklığı sırasıyla %7,2 ve %3,8 olarak bulunmuştur. En sık saptanan parazit türleri Entameoba spp. (E. histolytica dışı)
(%53), Giardia intestinalis (%25,9) ve Enterobius vermicularis’tir (%8,3). Çalışmamızda saptanan diğer parazit türleri Entameoba histolytica/E. dispar (%5,3), Ascaris lumbricoides (%3), Taenia saginata (%2,2) ve Hymenolepis nana (%2) olmuştur. Yıllık parazitoz prevelansında düşüş dikkati çekmekle birlikte, paraziter hastalıkların ülkemiz için hala önemli bir sağlık sorunu olmaya devam ettiği
görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Bağırsak Parazitleri, prevalans, Malatya.

A Retrospective Analysis of the Results of a Seven-Year Parasitological Examination of Stools from Malatya
State Hospital
SUMMARY: the aim of this study was to determine the prevalence of intestinal parasites and to evaluate changes in the annual rates by
retrospective screening of the data from our hospital’s parasitology laboratory between the period of 2000 and 2006. Parasitological
examinations were done with native-Lugol, cellophane-tape methods and trichrome staining in ambiguous cases, in a total of 67539
samples. The prevalence of the intestinal parasitosis during the years 2000 and 2006 years were found to be 7.2% and 3.8%, respectively.
The most prevalent parasites were Entamoeba spp. (except for E. histolytica) (53%), Giardia intestinalis (25.9%) and Enterobius vermicularis (8.3%). Entamoeba histolytica/E. dispar (5.3%), Ascaris lumbricoides (3%), Taenia saginata (2.2%) and Hymenolepis nana
(2%) were the other parasites detected in this study. Even though a decrease in the annual prevalence of parasitosis was apparent, it was
noticed that the parasitic diseases are still a significant health problem in our country.
Key Words: Intestinal parasites, prevalence, Malatya.

GİRİŞ
Paraziter hastalıklar özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Temiz su ve
gıda temini sağlanamayan ve sanitasyon gibi altyapı hizmetlerinin yetersiz olduğu bölgelerde bağırsak parazitlerin yaygınlığı artmaktadır. İklim ve coğrafi koşullar, sosyo-ekonomik
düzey ve toplumsal geleneklerin parazitlerin sıklığına etki
eden diğer önemli faktörler olduğu bilinmektedir (4, 10, 15) .
İntestinal parazitozlarının özellikle gelişmekte olan çocukların
sağlığını tehlikeye attığı saptanmıştır. Parazitin türüne bağlı
olmakla birlikte, gelişen klinik tablo asemptomatikten hayatı
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tehdit edici ve ilerleyici bir spektrumda özellik gösterebilir.
Belli bir bölgedeki insan topluluğu içinde parazit etkenlerinin
sıklığının saptanması önleyici girişimlerin ve tedavi stratejilerinin geliştirilmesi yönünden önem taşımaktadır. İlimizden
şimdiye kadar çoğunlukla okul öğrencilerindeki veya belirli
insan topluluklarındaki bağırsak parazitlerinin sıklığı araştırılmış ve il bazında prevelans bildiren çalışmalar az sayıda
yapılmıştır (3, 5, 12). Bu çalışmada, hastanemiz koproparazitolojik tetkik sonuçlarımızın geriye doğru inceleyerek
yıllık parazit prevelanslarının saptanması ve bu değerlerin
yıllara göre değişiminin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışmamıza, 2000 ve 2006 yılları arasında laboratuarımızda
bağırsak parazit araştırması amacıyla gönderilen dışkı ve selofanlı lam örnekleri alınmıştır.

Köroğlu M. ve ark.

Dışkı örnekleri önce makroskopik olarak koku, kıvam, mukus
ve kan içeriği özellikleri ve erişkin parazit elemanları varlığı
yönünden taranmıştır. Daha sonra, kopro-parazitolojik yöntemlerden serum-fizyolojik nativ ve lugol yöntemleri uygulanarak ışık mikroskopunda x20 ve x40 büyütmede trofozoit,
yumurta ve kist yönünden incelenmiştir. Önceden, nasıl uygulanacağı tarif edilerek hastalara verilen selofanlı lam preparatları, laboratuarımıza ulaştıktan sonra mikroskopta x10 büyütmede direkt olarak taranmıştır. İki bin beş yılından itibaren,
trikrom boyalı mikroskopik inceleme rutin olarak uygulanmaya başlanmıştır.
İnsan patojenleri dışında saptanan parazit elemanları kayıt dışı
bırakılmıştır.
Blastocystis, Trichuris, Iodamoeba, Chilomastix ve Endolimax
gibi türler hakkındaki kayıtların düzensiz olması nedeniyle bu
parazitler değerlendirme dışı bırakılmıştır.
BULGULAR
Hastanemiz parazitoloji laboratuarında Ocak 2000 ve Eylül
2006 tarihleri arasındaki yaklaşık yedi yıllık dönemde toplam
65879 kopro-parazitolojik ve 1660 selofanlı lam örneğinin
incelemesi yapılmıştır. Dışkı örneklerinin 3250’si (%4,9) bağırsak parazitleri yönünden pozitif olarak saptanmıştır. Selofanlı lam preparatlarının 299’unda (%18) E. vermicularis yumurtası görülmüştür.
E. coli ve diğer Entameoba türleri (E. histolytica dışı) saptanan tüm parazitlerin %53’ü olarak en sık; H. nana ise %2
oranında en az sıklıkla saptanan bağırsak paraziti olmuştur.
Parazitlerin yıllara göre dağılımı tabloda gösterilmiştir.
Hastanemize 2000 ve 2006 yılları arasında başvuran hastaların
ortalama parazit prevelansı %5,2 olarak saptanmıştır.
İki bin yılı parazit prevelansı %7,2 iken, 2006 yılı parazit
prevelansı %3,8 olarak bulunmuştur. Hastanemizin yıllık parazit sıklığındaki değişim grafikte gösterilmiştir.

TARTIŞMA
Parazitozların, çocuklarda neden olduğu sağlık sorunları değişkendir. Uyku bozuklukları, kilo kaybı, üriner enfeksiyon,
akut apandisit, gelişme geriliği, vitamin eksiklikleri, anemi ve
yerleştiği organlarda neden olduğu fonksiyon bozuklukları ile
hayatı tehdit eden klinik tablolara yol açabilmektedir (4, 7, 10,
13, 15). Ayrıca, parazitoz tedavisinde kullanılan ilaçların önemli olabilecek yan etkiler nedeniyle de özel bir sağlık riski
oluşabilmektedir (8). Son yıllarda immun süpresif tedavilerin
yaygınlaşması ve AIDS gibi hastalıklar nedeniyle gelişmiş
ülkelerde sistemik parazitozların prevelansında artış izlenmiş
ve bu etkenlerin neden olabildiği ciddi klinik durumlar nedeniyle paraziter hastalıkların önemi artmıştır (11).
Ülkemizin değişik bölgelerinde ve bu bölgeler içindeki insan
topluluklarında farklı parazitoz prevelansları bildirilmiştir.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde bir yılda yaklaşık
2800 dışkı incelenmiş ve bunların %4,4’ünde parazit varlığı
saptanmıştır (6). Alver ve arkadaşlarınca (1) Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuarının sekiz yıllık kayıtlarının değerlendirildiği bir çalışmada ise bağırsak parazit
sıklığı %8,14 olarak bulunmuş ve G. intestinalis ile E.
vermicularis en sık rastlanan parazitler olarak bildirilmiştir.
Ulukanlıgil (14) tarafından yayınlanan bir çalışmada ise Şanlıurfa’da yürütülen bir program dahilinde gecekondu bölgesi
okullarda bazı helmint türlerinin prevelansı %80 gibi yüksek
olarak saptanmıştır. Elazığ’dan Kuk ve arkadaşlarınca (9)
1218 örneğin incelendiği bir çalışmada yıllık parazit
prevelansı %17; Çelik ve arkadaşlarınca (3) ilimizde yapılan
bir diğer çalışmada ise ilkokul öğrencileri arasında %22,5
oranında parazitoz sıklığı bulunmuştur. Rafiq ve arkadaşlarınca (12) 90’lı yıllarda yapılan bir çalışmada ilimiz için 5 yıllık
ortalama parazit prevelansı %17 olarak saptanmıştır. Çalışmamızda ise, hastanemize başvuran hastalar arasında yedi
yıllık ortalama bağırsak parazitoz sıklığı %5,2 olarak bulunmuştur. Bazı parazit türlerinin kayıt eksikliklerinden dolayı
araştırmamıza dahil edilmeyişi ve çalışılan hasta toplumunda

Tablo 1. Saptanan parazit türlerinin yıllara göre sayısal dağılımı.
Yıllar

Parazit Türleri (n)
E. colia

E. histolyticab

2000

384

2001

345

2002

G. intestinalis

A. lumbricoides

Taenia spp.

H. nana

35

89

24

20

10

9

24

106

7

19

7

21

319

31

52

19

-

-

5

2003

208

42

147

10

17

10

59

2004

210

26

159

15

8

9

75

311

18

224

22

5

21

67

2005
2006

c

Toplam (%)
a

202

E. vermicularis

103

13

145

10

12

14

61

1880 (53,0)

189 (5,3)

922 (25,9)

107 (3,0)

81 (2,2)

71 (2,0)

297 (8,3)

E. histolytica dışı Entamoeba spp.; b E. histolytica ve E. dispar toplam sayısıdır.; c 2006 Ekim ayına kadar olan bilgidir.
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yetişkinlerin sayısal üstünlüğünün olması, bölgemiz değerlerine kıyasla göreceli olarak daha düşük prevelans oranı bulmamızın başlıca nedenleri olarak düşünülmüştür.
Şekil 1. 2000-2006 arasında hastanemizde saptanan parazitlerin
sıklığının yıllık değişimi
Yıllık Parazit Prevelansındaki Değişim
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toplumların bağırsak parazit prevelansı Afrika, Latin Amerika
ve Orta-Doğu ülkelerine göre daha düşüktür (10). Gelişmiş
ülkelerde yüksek parazitoz sıklığı genellikle göçmenler veya
kenar mahallelerde oturan evsiz kimselerde görülmektedir.
İsveç’te 1377 sığınmacı üzerinde yapılan bir çalışmada özellikle Giardia ve helmint pozitifliği sırasıyla %17 ve %19 olarak saptanmış ve bu değerlerin ülke ortalamasının oldukça
üstünde olduğu bildirilmiştir (2).
Yaklaşık 68 bin hasta sonucunun retrospektif olarak tarandığı
bu çalışmada, ilimizde yaşayan insanların genel olarak bağırsak parazit sıklığı ve bu değerlerin yıllık değişimi irdelenmiş
ve sonuçlar, ülke ve bölge değerleri ile uyumlu bulunmuştur.
Çalışmamızda, son yıllarda yıllık bağırsak parazit prevelansında düşüş olduğu saptanmıştır. Parazitozların etkin olarak
tanınması ve başarıyla tedavisi için uygun örnek kabulü ve
duyarlılığı yüksek inceleme yöntemlerinin kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.
KAYNAKLAR

Çalışmamızda, E. coli ve diğer Entomoeba türleri (%53) en sık
saptanan parazit türü olmuş ve onu G. intestinalis (%25,9) ve
E. vermicularis (%8,3) takip etmiştir. İki bin ve 2004 yılları
arasında E. histolytica/E. dispar türlerinin tüm parazitler arasındaki sıklığı %6,2 iken, 2005 ve 2006 süresince saptanan
parazitler arasındaki yıllık ortalama oranı yaklaşık %2,7’ye
gerilemiştir. Bunun en önemli nedeninin, önleyici ve tedavi
edici girişimlerin artışı ile doğal düşüş sürecine ilave olarak
trikrom boyamanın rutin uygulamaya girmesiyle yanlış pozitifliklerin azaltılması olduğu düşünülmüştür.
Değişik bölgelerde yapılan güncel çalışmalarda parazitozların
sıklığında azalma olduğu bildirilmektedir (1, 9). Toplumun
parazitozlar hakkında bilinçlenmesi, etkin tanı ve tedaviye
ulaşım olanaklarının artması, alt yapı hizmetlerinin geliştirilmesi ve toplumun hijyen konusundaki standartlarının yükselmesi gibi faktörlerin bu düşüşte etkili olduğu vurgulanmaktadır. Bu çalışmada da, hastanemize başvuran kişilerin genel
olarak inestinal parazit prevelanslarında düşüş olduğu görülmüştür (Şekil 1). Özellikle Entameoba türlerinde bu düşüş
daha belirgin olarak ortaya çıkmış; diğer taraftan, Enterobius
ve Giardia sıklığında bir artış olduğu dikkati çekmiştir (Tablo
1). Bu durumun başlıca nedenleri olarak selofanlı lam istemlerinin son yıllarda önemli oranda artışı ve taze dışkı kabulü
uygulaması sonucu Giardia trofozoitlerinin daha yüksek duyarlılıkta saptanabilmesi olarak görülmüştür. Ayrıca, 2005
yılında hemen hemen tüm parazit türlerinde önceki yıla göre
bir artış olduğu dikkati çekmiştir. O dönemde, ilimiz genelinde yaşanan bir rotavirüs salgını ile simultane olarak saptanan
bu artışın altyapı çalışmaları nedeniyle içme sularının
kontamine edilmesi sonucunda geliştiği düşünülmüştür.
Ülkemizdeki bağırsak parazit sıklığı toplum özelliklerine göre
belirgin değişim göstermekle birlikte hala yüksek seyretmektedir. Kuzey Amerika ve Avrupa ülkeleri gibi endüstrileşmiş
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