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VAN'DA iLKOKUL ÖCRENCILERiNOE INTESTiNAl PARAZiTlERiN YAYILIŞI 

Serdar DECERI Rifat CANTÜRA yı Cihangir AKDEMIR I Abdurrahman GÜL' 

I YQ1j\ncn Yıl Oııi\·crsi ıcsi ,Veteriner Faknıtesı , Para1Jıoloji Anabilim [);ılı . Van-TÜRKIYE 

The Incidence of Intestinal Parasiles in Primary Sc hool Pupils in Va n 

Summa,-y :l1lis study WılS camed out with 180 dıHdren nıııdoııı fn ... 'Ces samplcd from 5 primııry S(:hool of Vıın centre. 111e 

freqtıcnt of iııtestiııal ıxır:ısiıes aııd t1ctor nırecıiııg intcsıinnll).1n\si ı cs lI"as senrdıcı.l in tlıi s study. 
lıl cOnCllısiolı it was deıcmıincd ılım incidenee of Ihesc ı~,msites wns 6:!. 7 %. The lo\\" sociıı l-ccoııoınic !eve!, iııconvcıııcncc 

elll'iroıuııcnt, lıabitıınl of Illıırilion aııd close conlılCI lI'ith ıınimuls are main n:asoııs ıor increıısiııg of inıestina! pnrasites lor lhis 
district. 

Özeı :Bıı çalışıııa Van mcrkc-.andc hıılııııaıı 5 ilI.:oklıJ"d..ıki i 80 çocuktmı alıımn dışkı lInlt..ii ilc yapılmış , mtcstiıml IXlmıı tlerin 
yaygınhğı ile buna etki eden raktörler araştınlınıştır. 

SonııÇln bu ponı7jllerin % 6:! .7 oranında yay,ın oldu~ıı tespit cdilınişıir Yorcdcki sos)"OCkononıık dıızeyin düşok olm,ısı, 
altyapı eksikliai, beSIClUne alışkanlıklan ile hayvnnlarln olan ilişkilerin sıldı~ intcsıinal ~ımziılenn yııyıhşının ıı"ı şına eıkıh 
olnbilecegine dikkat çekihııiştir. 

Giriş 

Az gelişmiş tilkclerde bnrs: ık p:ırn ziı l eri gil ucc ll iği ui 

koru~'a ıı bir olgudur. Yurdumuzun dej;işik bölgeleri nde 
yaş.1yan halkın sos)'o ekOnomik d[i7.c~'inin f.1rkll olnı:ı sı 

alt yapı cksikli~i. s,111itasyon ı·c tcnıi /J i ğe u~·ulımı nıası . 

dini inançlar ~·a nında klimatik fakıörler intcsı inal 

pamzitlerin yaygı nlığını artl ı rmaktadır. Olkcmi/.dc 
i nsanların temizliğe u),maması. s,1nitas}'on yokluğıı i·~·;t 

yetersi zli ğinin bir sonucu olarak in5.111 dışkısı çe\'re~<e 

alabi ldiğine yay ıl makts1dır (4). ilkokul çağındak i 
çocuklar bilgisizlik sonucu dışkıyla çc" rc~'e yayılan ı ·c 

çeITeden bulnş.111 p.1raziıozl arl a snğlık l ı ı ·e giirbii/. 
yctişcnıelllckıedirler. Bunun ~·anıııdıı p,mıziıcr h;ıst:ılıklıır 

hijyen kurallarına d:ıha az ııymalan vc dnşilk dircnçleri 
dolayısıyla erişkinlere nazara n çocuklarda daha s ık 

görül mcktedir. B;ırs,1k 1:ı.1T<l/jt1cri yaygın olarak 
gÖıii1dfi~nde çocuklarda gclişme geriliğine. 

ııykusuzluğa. psikolojik bozuklukara. ishal. bulnııu. 

kusma gibi şikayet l ere yol açmak tadır (2.3.11. 1-4). 
Bu konuda sosyockonomik iX: kiiltiir düzeyi 

birbi rinden oldukça farklı olan yörelerdc ş i mdiye kadar 
birçok ça lışma yapılmış yc farklı sonuçlar alınııuştır. 

Taşçı (13) bu parazitlcril1 ya~·gIl\Jığl11ı Manisa'da % 
4S.57. Koltaş ı·c ark . (5) Adana'da % 21.S2. Özcan ı·c 
:ırk . (8) Hat:ı~~d:ı % 25.28. Ta nm·erdi ı 'e ark (12) 
Tıırsus'ııı % 0."38-34.69. Oıbi lgin ye ark. (7) Kars'ta 'X, 
2.5-33.3. Öztürkc:ın \"c ark (9) Siı·ııs'ta % (ı.)-74 . Y. 
Merdivcnci i·c Hk. (6) Isbıanburda %56.9. Saygı (](l) 
Konya'd.ı 0/085.5. Acarer (i) istanbul'da· o/...ı3 . 6. Yücel 
(15) Nusaybin ve Cizre'de % 43 .7 arasında de~işcn 

oranlarda bi ldirmişlerdir. 

Aluntaş i·c ark. (2) b.1fs,1k p..1Ta7jllerini toplumun sosyo 
ekonomik durum l arı",1. şahısl a rın öğrenim dii7..e: .. leri nc. 
temizlik ahşk:ınlıklarına i·c beslenme alışkanlıklarına 

göre ara şıırmış]ardır. 

Bügüne k:ıd:ı r ~llrdumu/.dn Ankara. istanbuL. Bursn 
gibi illerde barSiık p.1r<Jzitleri hakkında degiş ik 
araştırmalar ynpıldı ilı halde no/111 An:ıdollı'lıl1n hi iyiik 
şehirlerinden olan Van ili nde bars.ık p.1razitlerinin 
y;ı~· ııışı konusund:ı bi r ç:ıl ı şm:ı ynpılmanıı şıı r. Bu 
araştırma son ~·ıllarda ıerör nedeniyle kırsal kesimden 
göçlerin yo~un yıış.ındıgı ı ·e kozmopolit bir öğrenei 
populasyonuııa s.1hip olan Van ilindeki b.1ı1 ilkokul 
çocııklarında b.1rs.1k ~trazitleriııiıı pfC\·a l ansını i·c buıı:ı 

eık i eden faktörleri tespi t etmek ve soııııçları 

dCğerlendirmck :ımaeıy l a y;ıpılnu şı ır . 

Mıııcr~' ııl ' ·c ı\lclol 

Bu çalışmada materyal Van il merkezinde bulunan 
dciliş ik semtlerdeki 5 ilkokulda (Irf;ın Baştuğ. Hacıhckir. 
Cumhuriyet. Vankulu. Mehmetçik Selen) 180 çocuktan 
ıoplandı. Alma n dışkı l ar birgün öncedcn d:ığııılan ı·c 

nasıl kııııanı lncağı anlaul:ın ayrı :ıyrı knı:ı.ıklı numune 
ş i şcleri içerisinde Ve ıerine r F:ıkiiltcsi Paraziıoloji 
Labomtuı ·arına getinldi. Şışelc rc yapışıtınlan etiketlcre 
ö~rcncinin :ıdı. ci nsi~·eıi ı'e ~·;ışı ynıldı. Numuneler 
l,ıbor.lll]\"arda serum fizyolojik ilc mııif metot. 
FlIlleborn'lIll doyımış tuzlu su metodu ı·c santrifiij meıodu 
lIyglıhınıırak lugol soHisyonlı ilc muayenc edildi. Bulunan 
sonııç!:ı r cinsi.ı·c ı gnıpl:ırına göre dc~crJendirildi. 

Ihll~'Ulıır 

Mu,1yene edi len 180 dışkı örneğinde göıiilen 

pmaziııeri n cinsiyet gruplarına göre dağılımları Tablo 
l'de göstcrildi. 



Y.Y.O. VCl Fak.. IJcrı- 199~.6(1 ·2): 49-51 

Tablo I.Muayeııe edilen il kokul ( Cumhııri~·eı. H :1 C ı be kir. irriın Başhığ. V{IIıkulu . Mehmeıçik Selen) çocuklıırıııda 
)hınıZi llerin ciusiyet gruplarına göre dağıhmları \'c % oranları , 

I'araz iı Türü Erkek % 
Ascaris lumhl'icoiıles 19 10.5 
Enterohitu \'crmiculııl'is 17 9" 
!lvmeııole ıls mınıı 7 3.& 
Tııenl ıı s ıı . 17 9" 
Triehi rus trlehtlrıı - -
Enlemacha ((Ili - -
t:ntcmocha hisıoliıira - -
Giardia lamiıliıı , 2,2 
Genci to ılam '" .L~ . 5 

Tablodan gÖrii lcccği Ü;o-.c re in ı esıin:1 1 ı><ıroll.lılcr 

erkek çocuk larında dilha ~'iiksek (% 35.5). kıı 

çocuklarındıı daha diişük (%, 27.2) bulundu, Muayene 
edilen 180 çocuk gözönüne :ıhndığındil inıesı il1:ı! 

P.1ro1zillcr 113 çocukta görüld il \e enfeksiyon ıı i spe ıı n:, 
62 7 olarak be l irlendı Erkek çocıı kl:ırd,ı eli f<ı /J:ı 

Asear is Iıımbrieoidcs'e ("lu W.5). kıı. çocuklarda ise en 
nı z l:ı Taenia SP!). ("ılı <JAj Hirlerıne msHalid!. Top l :ıın 

popıı la s\'ona göre e n yüksekıcn iıib;ıre n Taeni:ı SPI). ( 
% 18..1). Ase;ıri s hımbrieoidcs ('Yu 1(,.6). Eıııerobiııs 
\'c rmicularis (% I-lA l. Hymonolepis naıı:ı \,X, 5 i) l. 
Giardia lamlia ( % 5.0 ). Trichurıs ırichura ( % 2.2 ) 
EıııemQC.100 coli (0/,115). Eıııemocb.1 hi sıolıı ic" 

(%0.5) or;ınında ı espiı edi ldi , 

T,,,·tışmıı I 'C Sonuç 

B;ırsak paraziılerinin yayıhşına hıılkın kOliür \ 'C SOS,IO 

eko nomik dii7.e~· iııin r:,r1dl oluşu :111 ~;ıpı eksildıgi. 

sııııita s~'on. ıemi zlik \c beslenmc ;ılışk;ııılı gı nc!;ı 

göriııcn f;ı rklılı kl:ı r ile klinıaıolojık f:ıkıörler bü.ı il k 
e ık i yapmakı:ıdır ( 2.3. i L. l-l ). Yapılan çcşi ı1i 

nmşl ırınıılar oorsak p..1nızjılerinin ~örese l olarak f:ırkll 
omnlarda ya~'gın olduğunu gôsıerıni ş,iL Örııe~in : 
Taşcı ( Ll ) Mani$.1'dıı % ·HU7. Kohaş \ 'c ;ırk ( 5 ) 
Adan;ı'da % 2 1. 82. Özc:ın \'e :ırk ( g ) Haıay'da % 
25.28. Tanrı\'erd i \'e ;ırk , t 12 ) Tarsus'la % O.:Hl· 3-l .(i'>. 
Özbi lgin i'c ark ( 7 ) Kars' lll % 2,5·33.3. ÖZlıırkc: 1ıı re 
ıı rk ( 9 ) Sı\'as'ı a % 6.3-759 arasında değişen 

omnl:ırda ~'aygın olduğunu o rtaya koymıışlardır. 

Bu çalışmada elde cııi ği miz bulgular diğcr 
ıırnşııncıların ( 5.7.8. 12. 13 ) çOğuııa görc ."üksek 
bıılıınmuş olup. s.ı dccc Özıürkcmı \'e ıırk . ( ') )'lı l n 
bulgularından biraz düşükıtıLDu dumm son ~ ııı ;ı rdıı 

ıerör sebebiyle Van \'e ~'öres iııdeki kırs.ıl kesimdcil 
kel11 merkezine yaş.-ıııa n göçiin hızlı olın il sı 

sonucu nda orıa~'a çıkmış olabilir. A~'Tıca göç eden 
in sanların kenı mcrkezinin eımfınd:ı :ılıyııpısı olm;ı~'an 

s.ığl ıksız koşUllarda I'C ıaru:ıınen gecekondu 
görfıniinıündcki yerle rde yaş.ınmları bu yörenin 

50 

h:ız % Totılıım % 
I I 6 . 1 311 16.6 , 5.0 26 I-lA 

2 1.1 9 S.U 
16 '" 33 18..> , 2.2 , 22 
i tl.) i O.S 
i (l . :i i ~ı.; 

5 2.7 , S.O 

" 27.2 113 62 .7 

Ç'OCııkla rında b:ırs.1k p.1r:ıziıtcrinilı anmasıım bır 

ıeıııın h:ızı rlanıakt<ıdır, Bııııunlil beraber ~'örcdc 

lı:ı y,,:ı ıı c ılıg ıııın gcçinı k: I~' Iı:lg 1 olması dol;ıyl sl~la 
halkıu d:ıha çok h:ı,\'\ ' , ııı!;ır!;ı içi(,."C ~'aşa l1las l vc 
lı:ıyl';ı ns: 11 kayıı;ıklı besinlcrle besl eıımesi.h;ı~ı ·;uı 

dışkll:ınlıl1l giibre olamk kulla nllmas1.\'e V,ııı ıl i nin 

Göl kcıı:ırıııda bulımması p:ır:ıl.iılerin daha f:II..I l1 
~a~gın olmasıııa sebep ı eşkil cımekıedi L 

Ci nsi~'eı gnıplann:ı göre değcrlendirdiğiıııiWe bıı 
p:ır<ı/.illcrin e rkek Ç'OCıı klilrd;ı (% 33.5). kız 

çocııkl:ITlIı;ı göre (% 27.21 bim;t; daha ~'iiksek olm:ı s ı 

bu çocukların I cım/.li k konusunda d:ıh a bilinçsiz 
olmahınnoı "c ı;ımaıılarıml! bii~'ıik çoğunluğunu 

sok;ıkw o~'nay:ırak geçirmesinc. se~~' ıır s<l1ıc l ların 

ye ı e riııce hij~'cnik olma~':l11 gıdalarım liikcımc!erine 

b.1ğlan"bili r . 
Sonuç olarak: 
I-V.ın \'e ~'örcsi nde imcsıimı! p;ır:ıznlcrin ilkoknl 

çocuklarında % (i2 7 nisbetinde ~'a~'gın olduğu . 

2· Bu ~':ı~ı;ınhgın k ırs,,1 kcsimdcn kcnı mcrkCI.tı1c 

olan göçlcr sonucu :ınmış ola bileceği. 

.' . Yöredc hay\'ancılığın .ı ·oğun olarak ~'apılmas ı 

do l "yısı~ la gerek h:ı~'\'<ın s:ıl ka~ Illıkıı bcsinlerle 
beslenme :ı!ışkaıı lıgının fa/.la oluşu \·c gerekse h:ı~'\ölıı 
dışk ıl ;ırıııın gübre ohır:ık kııl lamlmas ı . 

-l -AI I~':ıpl eksikl i ğınin bıı ~'ö redc hala bii~ilk bi r 
problem olmasının b:ırsak p.1rat.illcri nin ~'ıı~wnlığını 
:ırııırdıg ı diişiinii nnlmekıcdir. 
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