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ÖZET 

Amaç: Đntestinal parazitler, özellikle gelişmekte olan ül-
keler başta olmak üzere küresel olarak yaklaşık dört mil-
yar insanı etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu 
çalışma; çoklu (mikst) intestinal parazit prevalansını ve 
potansiyel infeksiyon kaynağını belirlemek amacıyla ya-
pılmıştır. 

Gereç ve yöntem: Çalışmaya 4 aylık periyotta, Kızıltepe 
Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına paraziter 
etken varlığının araştırılması amacıyla gönderilen 1620 
dışkı örneği prospektif olarak dahil edildi. Makroskobik 
inceleme sonrası dışkı örnekleri, dışkı konsantratör tüpü 
ile çöktürülüp kopro-parazitolojik yöntemlerden nativ-
lugol yöntemi uygulanarak intestinal parazitler yönünden 
incelendi. Dışkı örneklerinin tamamı Entamoeba 
histolytica/dispar taraması için ticari test kiti kullanılarak 
Mikro-ELISA yöntemi ile adhezin antijen varlığı yönünden 
araştırıldı. 

Bulgular: Çalışmada, toplam 1620 insan dışkı örneği in-
celendi ve 447’si (% 27.6) intestinal parazitler yönünden 
olumlu bulundu. Enfekte dışkı örnekleri arasında; 
63’ünün (% 14.1) iki parazit ve 18’inin (% 4.0) üç parazit 
ile çoklu infekte olduğu görüldü. Giardia intestinalis (% 
43.3), Taenia spp. (% 36.4) ve Trichomonas hominis (% 
5.4) en sık tespit edilen parazitlerdi. Çoklu parazitle (G. 
intestinalis & Taenia spp.) infekte dışkı örneklerinde ka-
dın ve erkekler arasında cinsiyet açısından istatistiksel o-
larak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). 

Sonuç: Bulgularımız bölgemizde parazitik infeksiyonların 
endemik kalmaya devam ettiğini göstermektedir. Klin 
Deney Ar Derg 2011;2(1): 74-79  

Anahtar kelimeler: Đntestinal parazitler, etiyolojik analiz, 
Devlet Hastanesi 

ABSTRACT 

Objectives: Intestinal parasitosis is a major public health 
problem particularly in the developing countries and af-
fects approximately 4 billion people globally. The pre-
sented study aimed to determine the prevalence of mul-
tiple (mixt) intestinal parasites and potential source of in-
fection in our region. 

Materials and methods: A total of 1,620 stool specimen 
that sent to Kızıltepe State Hospital Microbiology Labo-
ratory throughout a 4 months period to investigate for 
parasitic agents were included. Following macroscopic 
examination, stool specimens were precipitated and ex-
amined for intestinal parasites by copro-parasitological 
methods including native-lugol method. All of stool 
specimens were investigated for Entamoeba histo-
lytica/dispar screening by Micro-ELISA method using 
commercial kits regarding with the existence of adhesin 
antigens. 

Results: In this study, a total of 1,620 human stool sam-
ples were examined and 447 (27.6%) were found to be 
favorable for intestinal parasites. Among infected stool 
samples, 63 (14.1%) were infected with two parasites and 
18 (4.0%) with three parasites. The first three most com-
mon parasites were Giardia intestinalis (43.3%), Taenia 
spp. (36.4%) and Trichomonas hominis (5.4%). There was 
no significant difference between males and females in 
multiple infected (G. intestinalis & Taenia spp.) stool 
samples (p>0.05). 

Conclusion: Our findings suggested that intestinal para-
sitic infections remain endemic in our region. J Clin Exp 
Invest 2011;2(1): 74-79 

Key words: Intestinal parasites, etiological analysis, state 
hospital 
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GĐRĐŞ 

Đntestinal parazitler, özellikle küçük yaştaki çocuk-

ların sağlığını tehdit ederek asemptomatik 

infestasyondan malnütrisyon, malabsorbsiyon, a-

nemi, zeka ve gelişme geriliklerine kadar çok geniş 

yelpazede klinik tablolara yol açabilmektedir. 

Dünya üzerinde yaklaşık olarak dört milyar insanı 

etkilediği düşünülen paraziter etkenlerin, özellikle 

gelişmekte olan ülkelerde ciddi halk sağlığı sorunu 

olmaya devam ettiği; kalabalık aile ortamları, te-

miz su ve gıdanın elde edilemediği ve çevre hijye-

ninin istenilen düzeyde olmadığı, alt yapı sistemle-

rinin yetersiz kaldığı bölgelerde bakteriyel patojen-

lere ek olarak parazitlerin de yaygınlığını ve çeşit-

liliğini artırdığı, bildirilmektedir.1,2,3 Ayrıca, düşük 

sosyoekonomik düzeyin, uygun iklim ve coğrafi 

şartların etkisiyle beraber riskli beslenme alışkan-

lıkları gibi toplumsal geleneklerin parazitoz 

insidans ve prevalansının artmasında rollerinin ol-

duğu bilinmektedir.4 Dünya Sağlık Örgütü tarafın-

dan, dünya çapında Ascaris lumbricoides, kancalı 

kurt ve Trichuris trichiura paraziter etkenlerinin sı-

rasıyla; en az 1.4 milyar, 1.3 milyar ve 1 milyar ki-

şiyi infekte ettiği tahmin edilmektedir.5 

Đş gücü kayıpları ve tedavi maliyetleri gibi ül-

ke ekonomisine verdikleri zararlar göz önüne alın-

dığında, bir bölgedeki paraziter etkenlerin profili-

nin belirlenerek etiyolojilerinin araştırılıp bulun-

masıyla beraber koruyucu önlemlerin alınması ve 

tedavi stratejilerinin belirlenmesinin önemi ortaya 

çıkmaktadır. Bununla birlikte günümüze kadar il-

çemizde insan intestinal parazitlerinin sıklığı ve 

etiyolojisiyle ilgili yapılmış herhangi bir çalışma 

bulunmamaktadır. Bölgemizde yapılan bu ilk ça-

lışmada; bir ilçe devlet hastanesinde beklenenin 

üzerinde tespit edilen çoklu intestinal paraziter en-

feksiyonlar ile ilişkili olduğu düşünülen ilçe coğra-

fi özelliklerinin, potansiyel kaynak olarak düşünü-

len Zergan Deresi’nin, kanalizasyon ve alt yapı ye-

tersizliğinin yerel halk sağlığı üzerindeki olumsuz 

etkileri irdelenmiştir. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışmaya 13 Nisan 2010-13 Ağustos 2010 tarihle-

ri arasındaki 4 aylık periyotta, Kızıltepe Devlet 

Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına paraziter 

etken varlığının araştırılması amacıyla çeşitli po-

likliniklerden gönderilen 1620 dışkı örneği 

prospektif olarak dahil edildi. Dışkı örnekleri, 

laboratuvara ulaştığı gün içerisinde incelemeye a-

lındı. Dışkı örnekleri önce makroskopik olarak kan 

içeriği, kokusu, kıvamı, mukus ve erişkin parazit 

elemanlarının varlığı yönünden gözden geçirildi. 

Makroskobik inceleme sonrası dışkı örnekleri, dış-

kı konsantratör tüpü (Parakon tüp, Medbar, Đzmir-

Türkiye) ile çöktürülüp kopro-parazitolojik yön-

temlerden nativ-lugol yöntemi uygulanarak 

intestinal parazitler yönünden incelendi. Dışkı ör-

neklerinin tamamı Entamoeba histolytica/dispar 

taraması için ticari test kiti (Entamoeba celisa path, 

Cellabs, Australia) kullanılarak Mikro-ELISA 

(Enzyme-linked immunosorbent assay) yöntemi ile 

adhezin antijen varlığı yönünden araştırıldı ve yön-

tem üretici firmanın talimatları doğrultusunda çalı-

şıldı. Ayrıca, ilçe merkezinden geçen ve çoğu 

paraziter etkenlerin kaynağı olduğu düşünülen 

Zergan Deresi’nden beş farklı noktadan alınan yü-

zeysel ve derin su örnekleri paraziter analiz öncesi 

santrifüj edilerek dip kısım mikroskobik inceleme-

ye alındı. Çalışmada; Enterobius vermicularis için 

selofan bant yöntemi uygulanmadı. 

Elde edilen sonuçların istatistiksel olarak de-

ğerlendirilmesinde; χ2 testi kullanılmış olup anlam-

lılık sınırı olarak p<0.05 değeri kabul edilmiştir. 

BULGULAR 

Çalışmaya dahil edilen 1620 hastanın 447’sinde (% 

27.6) intestinal parazit tespit edilirken, bu hastalar-

dan 63’ünün (% 14.1) en az iki tür parazit ile 

infekte olduğu belirlendi. Parazit tespit edilen has-

taların 18’inde (% 4.0) ise üç farklı parazit türü bu-

lundu. En sık görülen parazitlerin Giardia 

intestinalis (% 43.3) ve Taenia spp. (% 36.4) oldu-

ğu görüldü. Aynı anda birden fazla intestinal para-
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zit saptanan hastaların yaş ortalamasının 9.6±7.1 

yıl ve bu hastaların % 84.1’inin 13 yaş ve altında 

olduğu bulundu. Bu hastaların 33’ü (% 52.4) er-

kek, 30’u (% 47.6) kadın olarak belirlendi ve cin-

siyetler arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmadı (p>0.05). 

Bu çalışmada; dördü protozoon ve beşi 

helmint olmak üzere toplam dokuz farklı parazit 

türüne rastlandı. Bulunan parazit türlerinin % 

54.7’sini protozoonlar ve % 45.3’ünü helmintler 

oluşturuyordu. Đdentifiye edilen paraziter etkenler-

den; Taenia spp., Ascaris lumbricoides, Trichuris 

trichiura, Strongyloides stercoralis, Hymenolepis 

nana, Giardia intestinalis, Trichomonas hominis, 

Entamoeba histolytica/dispar, Chilomastix mesnili 

ile tek tür ve mikst tip parazitozlardaki sayı ve o-

ranları Tablo 1’de sunuldu. E. histolytica/dispar 

yönünden tarama için insan dışkı örneklerinin ta-

mamı Mikro-ELISA ticari test kiti ile çalışılmış o-

lup örneklerin 26’sında (% 5.0) E. 

histolytica/dispar tespit edildi. 

 (Tablo 2). 

 

Tablo 1. İdentifiye edilen paraziter etkenler ile tek tür ve mikst tip parazitozlardaki sayı ve oranları 

İntestinal parazit türü Tek tür Mikst tip Toplam  n (%) 

Giardia intestinalis 179 45 224 (43.3) 

Taenia spp. 145 43 188 (36.4) 

Trichomonas hominis 14 14 28 (5.4) 

Hymenolepis nana 6 12 18 (3.5) 

Strongyloides stercoralis 13 4 17 (3.3) 

Ascaris lumbricoides 2 5 7 (1.4) 

Chilomastix mesnili 0 5 5 (0.9) 

Trichuris trichiura 1 3 4 (0.8) 

E. histolytica/dispar 24 2 26 (5.0) 

Toplam (1620 örnek) 384 133 (63 örnek)  

Tablo 2. G. intestinalis ve Taenia spp. parazitlerinin cinsiyet ve yaş gruplarına göre çapraz dağılımı. 

G. intestinalis Yaş grupları Cinsiyet    Etken     Sonuç 

Pozitif Negatif 

Toplam 

Pozitif 10 5 15 

Negatif 5 1 6 

Erkek Taenia spp. 

Toplam 15 6 21 

Pozitif 13 3 16 

Negatif 6 1 7 

1–10 yaş 

Kız Taenia spp. 

Toplam 19 4 23 

Pozitif 2 3 5 

Negatif 1 0 1 

Erkek Taenia spp. 

Toplam 3 3 6 

Pozitif 2 0 2 

Negatif 0 1 1 

11–20 yaş 

Kız Taenia spp. 

Toplam 2 1 3 

Pozitif 0 2 2 

Negatif 3 1 4 

Erkek Taenia spp. 

Toplam 3 3 6 

Pozitif 2 1 3 

Negatif 1 0 1 

20 yaş üzeri 

Kız Taenia spp. 

Toplam 3 1 4 
 

 



E. Yula ve ark. Đntestinal parazit dağılımı 

 

J Clin Exp Invest  www.clinexpinvest.org  Vol 2, No 1, March 2011 

77 

 

Birden fazla paraziter etkenin bir arada bulun-

duğu mikst tip parazitozlarda sırasıyla; G. 

intestinalis ve Taenia spp. birlikteliği 29 (% 46.0), 

T. hominis & G. intestinalis birlikteliği 8 (% 12.7), 

H. nana & G. intestinalis birlikteliği 8 (% 12.7), 

Taenia spp. & H. nana birlikteliği 6 (% 9.5), T. 

hominis & C. mesnili birlikteliği 5 (% 7.9),  Taenia 

spp. & T. hominis birlikteliği 5 (% 7.9) olarak bu-

lundu. 

En sık tespit ettiğimiz parazitler olan G. 

intestinalis ve Taenia spp. ile yaş grupları, cinsiyet 

ve parazit türlerinin oranları arasında (mikst tip 

parazitozlar dahil) istatistiki olarak anlamlı bir iliş-

ki bulunmadı (p>0.05) 

Dere suyundan alınan yüzeysel ve derin su ör-

neklerinde yapılan incelemede de hastalarda en sık 

tespit edilen paraziter etkenlere (G. intestinalis ve 

Taenia spp.) rastlandı 

TARTIŞMA 

Parazitoz insidansının, özellikle gelişmekte olan 

ülkelerde ve pediatrik yaş grubu başta olmak üzere 

kötü hijyenik koşullar, düşük sosyoekonomik du-

rum, kanalizasyon gibi alt yapı hizmetlerinin yeter-

siz olduğu, temiz su ve gıdanın elde edilemediği ve 

sanitasyonun istenilen düzeyde olmadığı bölgeler-

de pik yaptığı bilinmektedir. Bütün bu etkenler göz 

önüne alındığında ilçemiz yukarıdaki risk faktörle-

rine ek olarak; kırsal bölgelerden hızlı göç alması, 

çoğu evlerde kuyu sularının kullanılıyor olması, 

düşük eğitim düzeyi, kalabalık aile ortamı, en ö-

nemlisi de ilçe merkezinden geçen ve kanalizasyon 

atıklarının direkt olarak akıtıldığı Zergan Deresi 

nedeniyle çoğu paraziter etkenlerin bol miktarda 

bulunulabileceği ve rahatlıkla yayılabileceği koşul-

lara sahiptir. 

Sosyokültürel alışkanlıklar, coğrafik özellikler 

ve iklim koşulları göz önüne alındığında, özellikle 

çocukluk yaş döneminde en sık görülen parazitler 

açısından ülkeler arasında önemli farklılıklar bu-

lunduğu ve oranların gelişmekte olan ülkelerde 

yüksek seyrettiği bilinmektedir.1,4 

Ülkemizde yapılan çalışmalarda ilköğretim 

çağındaki çocuklarda bağırsak parazitlerinin oranı 

% 6.4–80.0 arasında bildirilmiştir.6,7 Çevre ile daha 

çok etkileşim içerisinde bulunan çocuklarda ise bu 

oranın % 89.4’e kadar çıktığı rapor edilmiştir.7 

Paraziter etkenlerin oransal dağılımı da risk faktör-

lerine bağımlı olarak bölgeden bölgeye, hatta aynı 

il içinde bile farklılık gösterebilmektedir.8,9 Bağır-

sak parazitlerinin insidansını belirlemek için iki il-

köğretim okulunda yapılan bir çalışmada her iki 

okuldaki öğrencilerden toplanan örneklerin % 

34.9’unda bir veya daha fazla bağırsak paraziti tes-

pit edilmiştir.7 Bu olguların % 68.0’ında bir tür, % 

27.3’ünde iki tür, % 4.7’sinde ise üç tür parazit bu-

lunmuş ve sosyoekonomik koşullar ile barsak pa-

razitlerinin yaygınlığı arasındaki ilişkiye dikkati 

çekilmiştir. Denizli’de 1–15 yaş arası 2518 çocukta 

intestinal parazitlerin dağılımını belirlemek ama-

cıyla yapılan çalışmada, 256 (% 10.2) çocukta pa-

razit varlığı tespit edilmiştir.6 En yüksek oranda (% 

31.4) Giardia intestinalis saptanmıştır. Çocukların 

6’sında Blastocystis hominis ve G. intestinalis, 

dördünde B. hominis ve Enterobius vermicularis, 

dördünde E. vermicularis ve G. intestinalis, 

2’sinde G. intestinalis ve Entamoeba coli, birinde 

ise H. nana ve E. vermicularis birlikteliği olmak 

üzere toplam 17 hastada (% 0.7) birden fazla para-

zit belirlenmiştir.6 

Đzmir’de 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hastanesi’ne başvuran hastalarda yapılan çalışma-

da da en yüksek oranda (% 4.8) B. hominis olmak 

üzere % 9.3 oranında parazit saptanmıştır. Birden 

fazla parazit türü olarak % 1.0 oranında ve sıklıkla 

da B. hominis ve Entamoeba coli ile B. hominis ve 

H. nana birlikteliği bulunmuştur.10  

Pediatrik yaş grubunda yapılan çeşitli çalışma-

larda parazit oranları; Adana’da % 48.6, Isparta’da 

% 53.4, Sivas’da % 46.9, Trabzon’da % 36.7, Đz-

mir’de sosyoekonomik düzeyi düşük bir ilkokulda 

% 67.3, 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hasta-
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nesi’nde % 9.3, Yozgat’da % 34.9, Manisa’da % 

23.9, Malatya’da % 22.5, Aydın’da il merkezinde 

% 10.5, Hatay’da % 49.2, Mersin’de yetiştirme 

yurdunda % 43.4 olarak bildirilmiştir.11-20 

Çalışmamızda en sık görülen parazit G. 

intestinalis (% 43.3) olarak belirlendi. G. 

intestinalis tüm dünyada yaygın olmakla birlikte 

özellikle hijyen eksikliği ve klorsuz suların kulla-

nıldığı gelişmekte olan ülkelerde, çocukluk yaş 

grubunda ve kalabalık ortamda yaşayanlarda daha 

fazla görülmektedir. G. intestinalis, sıklıkla 10 yaş 

altı çocuklarda görülebilen ve başlıca rezervuarı 

insan olan bir protozoondur. Giardia’nın yüksek 

oranda bulunmasında; içme suyu kaynaklarındaki 

hijyen yetersizliği ve Zergan Deresi çevresinde ço-

cukların oynaması nedeni ile bulaşın etkili olduğu-

nu düşünmekteyiz.  

Çalışmamızda ikinci sıklıkla belirlediğimiz 

Taenia türleri (T. saginata) çiğ veya iyi pişmemiş 

et tüketiminin yaygın olduğu her yerde sıklıkla gö-

rülebilen zorunlu insan parazitidir. Đlçemizde de 

Taenia spp. oranının yüksekliğinin çiğ köfte tüke-

timinin çok olmasından kaynaklandığı kanaatini 

taşımaktayız.  

Laboratuvarımızdaki paraziter incelemeler sı-

rasında aynı dışkı örneğinde birden fazla paraziter 

etkenin birlikte görüldüğü fark edilmiş, çoklu 

(mikst) parazitoz bulunan hastalardan çoğunun de-

reye yakın yerleşim yerlerinde ikamet ediyor olma-

sı ile Zergan Deresi’nin potansiyel kaynak olabile-

ceği düşünülmüş ve derede fiziki incelemelerin ya-

nı sıra beş farklı bölgeden alınan yüzeysel ve derin 

su numuneleri laboratuvarımızda incelenmiştir. Su 

numunelerinden izole edilen paraziter etkenlerin 

hastalardan izole edilen etkenlerle benzerlik gös-

termesi, derenin toplum sağlığını ne derecede teh-

dit ettiğini açıkça göstermektedir. Ayrıca evlerin 

kanalizasyon atıkları yanında diğer katı ve sıvı a-

tıkları da doğrudan dereye boşaltması, dere kenar-

larını çocukların bir oyun alanı gibi kullanmaları, 

dere ile yerleşim alanları arasında herhangi bir ba-

riyerin bulunmaması, bulaş ihtimalini artıran önle-

nebilir etkenler arasında ilk fark edilenlerdir.  

Sonuç olarak bu çalışma, dünyada ve ülke-

mizde önemli bir halk sağlığı problemi olan 

parazitozların bölgemizde de tüm populasyonu ve 

özellikle küçük yaştaki çocukları etkilemeye de-

vam ettiğini göstermektedir. Paraziter 

infeksiyonları elimine etmek veya sıklığını düşür-

mek için gerekli önlemlerin alınmasının yanı sıra 

toplumun farklı kesimlerinde tarama, bilgilendirme 

ve eğitim çalışmalarının yapılıp parazit tespit edi-

len olguların ve taşıyıcıların tedavi edilerek yaşam 

kalite standartlarının yükseltilmesi gerektiği kanı-

sındayız.  
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