
Türkiye Parazitoloji Dergisi, 30 (1): 32-34, 2006        Acta Parasitologica Turcica 
© Türkiye Parazitoloji Derneği                © Turkish Society for Parasitology 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Programı  
Kapsamındaki 74 No’lu Özel Çalışma Modülünde 

Gerçekleştirilen Pediculosis Taraması 

Esra NOYAN, Vasfiye DEMİR 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  III. Sınıf Öğrencisi ve 74 no’lu ÖÇM Öğrencileri  
 

 

ÖZET: Bu çalışmada, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim programı kapsamındaki 74 no’lu özel çalışma modülünde, Mart 2005’de 
İzmir Konak Yüzbaşı Şerafettin İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören 68 öğrencide Pediculus humanus capitis  araştırılmıştır. Kız öğren-
cilerin 20 (%55,5)’sinin infeste olduğu görülürken erkek öğrencilerin infeste olmadığı görülmüştür. Parazit bulunan öğrencilere tedavi 
verilmiş, tedaviden bir hafta sonra yapılan kontrollerde hastaların %35’inde parazit görülmemiştir. 

Anahtar Sözcükler: Özel çalışma modulü, pediculosis 

Investigation of Pediculosis Carried out as the Special Study Module No. 74, a Part of Ege University Medical 
Faculty’s Educational Program 
SUMMARY: In this study, in the program of the special study module No: 74, 68 students, who attended the Izmir Konak Yüzbaşı 
Şerafettin Primary School were examined for Pediculus humanus capitis in March 2005. Twenty female students had pediculosis capitis, 
but no male students were infested. The infestation rate in the girls was 55.5%. Positive cases were treated and 35.0% were found to be 
cured during a control performed one week later. 
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GİRİŞ
Son yıllarda Tıp Fakültelerinde eğitim programının yenilen-
mesi sırasında teorik derslerin azaltılarak, pratik uygulamala-
rın ve kendi kendine öğrenme aktivitelerinin arttırılması yö-
nünde eğilim olduğu görülmektedir. Bu çerçevede çekirdek 
eğitim programı temel konuları kapsamakta ve özel çalışma 
modülleri (ÖÇM) ile desteklenmektedir. ÖÇM uygulamaları 
mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitimlerde yer almak-
tadır. ÖÇM’leri, çekirdek eğitim programı içerisinde yer bu-
lamayan bazı konuların öğrenciler tarafından derinlemesine 
çalışılabilmesi olanağını sağlamaktadırlar (4). 

İnsanın en eski paraziti olan Pediculus humanus capitis (P. h. 
capitis) genellikle soğuk ve ılıman iklimlerde daha çok kış 
aylarında görülmesi, kozmopolit bir dağılım göstermesi, ya-
yılmasında coğrafik, etnik, iklim ve hijyenik şartların rolünün 

olması, yumurta-nimf-erişkin evrelerini insan derisinde geçir-
mesi ile kendinden söz ettirmektedir (2, 7, 8, 11). 

P.h.capitis’in ortalama uzunluğu 3 mm’dir. Dişileri günde 4, 
ömürleri boyunca da 90 kadar yumurta yumurtlar. Bunlara 
‘sirke’ adı verilir. Saçlardaki kepekle kolaylıkla karıştırılabil-
mektedir. Bir haftada yumurtadan çıkan nimfler, 2 haftada 3 
kez gömlek değiştirerek erişkin hale gelirler. 8-10 saatte çiftle-
şerek 2. günden itibaren de yumurtlamaya başlarlar (7, 11).  

Baş biti çoğunlukla öğrencilerde, yaşlılarda ve insanların bir 
arada bulundukları kışla, okul, yurt, hapishane gibi yerlerde 
görülmektedir (1, 8). Düzenli çamaşır yıkama ve elbise değiş-
tirme imkanlarının artması toplumda vücut bitinin büyük öl-
çüde azalmasına yol açmıştır (11). Buna karşılık baş bitine 
dünyanın her yerinde ve özellikle okul çocuklarında rastlan-
maktadır. Bitli çocuklardan diğerlerine bulaşmalar kolay ola-
bildiğinden, bakım ve temizliğin yanı sıra parazitli çocukların 
da belirlenip tedavi edilmesi gereklidir (12). Ülkemizde ilko-
kullarda yapılan baş biti taramalarında özellikle sosyo-
ekonomik düzeyi iyi olmayan bölgelerde önemli oranda para-
zitlik tespit edilmektedir (2, 6, 9, 10, 15). 
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Bu çalışmada, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim programı 
içerisinde yer alan “Özel Çalışma Modülü” (ÖÇM) programı 
çerçevesinde Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencilerinin yürüttü-
ğü, sosyo-ekonomik düzeyi iyi olmayan bir ilköğretim oku-
lunda bit yaygınlığının  belirlenmesi, bit bulunan öğrencilerin 
sağaltılması, öğretmen ve öğrencilerin bilgilendirilerek para-
zitle mücadelenin ve parazitten korunmak için alınacak önlem-
lerin daha etkin olarak anlatılması amaçlanmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim programı dahilinde uygu-
lanan 74 nolu ÖÇM’ye katılan 6 ikinci sınıf öğrencisi tarafından 
Mart 2005’de yürütülen çalışma kapsamında sosyo-ekonomik 
düzeyi düşük bir bölgede yer alan Konak Yüzbaşı Şerafettin 
İlköğretim okulunda bulunan toplam 2 adet dördüncü sınıfta yer 
alan 68 öğrenci taranıp, pediculosis tespit edilen olgulara 
pyrethrin+piperonyl butoxide (Kwell-P) şampuanı dağıtılıp 
uygulama tarif edilmiştir. Bir hafta sonra hastalar tedavi başarısı 
açısından tekrar kontrol edilmek amacıyla ziyaret edilmişlerdir. 

BULGULAR 

Tarama Mart 2005’de yapılmış olup taranan 68 öğrencinin 
tümü 10 yaşındadır. Öğrencilerin 36’sı (%53) kız, 32’si (%47) 
erkektir. Kız ve erkek öğrencilerdeki pediculosis sıklığı ve 
cinslere göre tespit yüzdeleri tablo 1’de verilmektedir. Toplam 
68 öğrenciden 20’sinde (%29,4) pediculosis tespit edilmiş 
olup, parazit tespit edilenlerin tümü kız öğrencilerden oluş-
maktadır. 

Tablo1. Kız ve erkek öğrencilerdeki pediculosis sıklığı 

Cinsiyet Sayı Pediculosis sıklığı % 

Kız 36 20 55 

Erkek 32 0 0 

Toplam 68 20 29,4 

Yapılan muayene sonrası pediculosis tespit edilen hastalara 
pyrethrin+piperonyl butoxide (Kwell-P) içeren şampuan dağı-
tılmış ve uygulamada dikkat edecekleri noktalar vurgulanmış-
tır. Bir hafta sonraki kontrollerde tekrar muayene edilen hasta-
larda tedavinin 20 hastadan sadece 7’sinde (%35) başarılı 
sonuç verdiği saptanmıştır. İnfestasyonun devam ettiği hasta-
lara ikinci kür ilaç uygulanarak parazitin eradike edilmesi 
sağlanmıştır. 

TARTIŞMA 

İnsanlarda pediculosise özellikle temizlik koşullarının iyi ol-
madığı ve toplu yaşanan yerlerde daha sık rastlanmaktadır. 
İzmir ve çevresinde daha önce yapılan çalışmalarda 1979 yı-
lında Kuman ve ark %20,8 (6), 1994 yılında İlhan ve ark. 
%12,9 (2), 1991 yılında Sermet ve ark. %10,84 (12) ve 1995 
yılında Şakru ve ark %35,4 (13), Yazar ve ark. %12,9 (14) 
oranlarında pediculosis tespit etmişlerdir.  

Farklı dönemlerde yapılan çalışmalar, pediculosisin ülkemizin 
gelişmiş şehirlerinden olan İzmir’de bile yüksek oranlarda 
bulunduğunu göstermiştir. 

Çalışmamızda pediculosis açısından incelenen 10 yaşındaki 
toplam 68 öğrencide %29,4 oranında pediculosis tespit edil-
miştir. Pediculosis saptanan hastaların tümünün kız çocuğu 
olduğu gözlenmiş olup, toplam 36 kız öğrenciden 20’sinde 
pediculosis saptanmıştır. Genellikle uzun saçlı kız çocukların-
da bitlenmenin daha kolay olduğu gözlenmiştir. Özellikle 
sosyoekonomik düzeyi düşük, hijyen koşullarına yeterince 
dikkat edilmeyen bölgelerde parazitin daha yaygın olduğu 
gözlenmektedir. Polat ve ark.’larının 11472 çocuğu taradıkları 
çalışmada parazit, erkek öğrencilerde %3,2 saptanırken, kız 
öğrencilerde %27,6 oranında tespit edilmiştir (12). Bizim ça-
lışmamızda erkek öğrencilerde enfestasyonun saptanmamış 
olmasının nedeni taranan kısıtlı sayıdaki öğrencinin taranma-
sına bağlı olabileceği düşünülmektedir. EÜTF ders programı 
içerisinde bulunan ÖÇM kapsamında yapılan ilk taramadan 
önce çocuklar pediculosis hakkında detaylı bir şekilde bilgi-
lendirilmişler, daha sonra tarama için 2 saat ayrılmış, tarama 
sonrası pediculosis saptanan çocuklara tedavinin uygulanma 
şekilleri açıklanmış ve daha sonraki hafta kontrolleri gerçek-
leştirilmiştir. Programda sürenin kısıtlı olması nedeniyle, ça-
lışmaya az sayıda öğrenci dahil edilebilmiştir. 

Pediculosis koruyucu önlemleri arasında bitlenmenin önemli 
bir hastalık olduğunun vurgulanması, başkalarının çamaşırla-
rının giyilmemesi, kişisel hijyenin öğretilmesi ve bu öğreti 
içerisinde haftada 2 kez banyo yapılması, saç bakımı ve hatta 
saçların kısa kesilmesi önerilirken (3, 5) hastalara uygulanan 
tedavinin doğru anlatılıp, tedavi sonrası kontrollerin yapılması 
da son derece önem taşımaktadır. Çalışmamızda 1 kür 
pyrethrin+piperonyl butoxide tedavisi sonrası tedavi başarısı-
nın sadece %35 olması dikkat çekmektedir. Bu göz önüne 
alındığında bir kez tedavi uygulanıp kontrolleri yapılmayan 
hastaların taşıyıcı olarak paraziti bulaştırmaya devam etmeleri 
söz konusu olacağı düşünülmektedir.   

Bu çalışma ile kısıtlı sayıda öğrenci taranmış olmakla birlikte 
ilkokullardaki bitlenmenin ileri seviyelerde olduğu Tıp Fakül-
tesi ikinci sınıf öğrencileri tarafından da bizzat gözlenmiştir. 
Öğretmenlerin eğitilmesi sonucunda düzenli olarak okullarda 
kontrollerin yapılması, bu kontrollerin kent sınırları içerisin-
deki tüm okullarda yaygınlaştırılması ve uygulanan tedavinin 
sonuçlarının takip edilmesi, özellikle velilerin bilinçlendiril-
mesi sorunun çözümü açısından önem taşımaktadır. 
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