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ÖZET : Manisa ili Ege Bölgesinin en gelişmiş tarım ve sanayi merkezlerinden biri olduğundan, belli dönemlerde işçi hareketi fazla
olmakta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden yoğun göç akımı olurken göç edenlerle etmeyenler arasında ziyaret ağırlıklı karşılıklı nüfus hareketi zaman zaman artmaktadır. Bu nedenle Manisa ili, sıtma hastalığının mevsimsel olarak yüksek düzeylere çıkabildiği
bir ilimiz olarak, sıtma ile savaşı aktif olarak sürdürmektedir. Bu makalemizde, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesinde, Sıtma Savaş Dispanseri tarafından son üç yılda toplanan sıtma olguları incelenmiştir. Sıtma hastalığının bölgedeki durumu, önceki
yıllar ile kıyaslanarak değerlendirilmiş ve olgu sayılarının dikkat çekici bir düşüş gösterdiği gözlenmiştir. 2002, 2003 ve 2004 yıllarının
sırası ile yıllık sıtma olguları: 14, 5 ve 5 olarak saptanmıştır. Olguların, yerli ve dışarıdan gelenlere göre, yaş gruplarına göre, saptandığı
aylara göre ayrı ayrı değerlendirmesi yapılmıştır.
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Evaluation of Malaria Cases in Manisa from 2002 to 2004
SUMMARY: The province of Manisa is a relatively well developed agricultural and industrial center in western Turkey. There is a
regular and extensive influx of workers from malaria-endemic regions of Anatolia to the province of Manisa during certain periods of the
year, leading to contact between the local people and incoming workers. Major seasonal elevations can be detected in the prevalence of
malaria in the province of Manisa and therefore an active fight against malaria is still carried out. In the present study, malaria cases
detected and reported by the Malaria Control Dispensary of the Manisa City Health Centre during the last 3 years in Manisa have been
evaluated. Comparison of present and prior data of malaria prevalence in Manisa has shown a remarkable decrease in recent years. A
total of 14, 5 and 5 cases were reported in 2002, 2003 and 2004, respectively. Classification of the cases according to their origin (local
or immigrant), age and the time diagnosis was also presented.
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GİRİŞ
Sıtma, her yıl 300 milyondan fazla ciddi rahatsızlığa ve en az
bir milyon kişinin ölümüne neden olarak, başta gelişmekte
olan ülkeler olmak üzere tüm dünya ülkeleri için önemini
korumaya devam etmektedir. Sıtma paraziti Plasmodium’un,
çeşitli memeli hayvan türlerini enfekte eden yüzden fazla türü
bulunurken, insanı enfekte eden yalnızca dört türü bilinmektedir. Bu türlerden P. falciparum ağır , ölümcül sıtma olgularına
neden olan tür olarak bilinirken, P. vivax türü tüm dünyada en
yaygın olan sıtma etkeni olarak tanınmaktadır. Diğer iki tür
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olan P. ovale ve P. malariae daha seyrek olarak rastlanan
türler olarak bildirilmektedir. Ülkemizde sıtma etkeni birinci
derecede P. vivax olup P. falciparum’un neden olduğu sıtma
olguları da seyahat kaynaklı olarak nadiren görülebilmektedir
(4, 5).
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre sıtma olguları iki ana
sebepten yükselişe geçmektedir: birincisi iklim değişiklikleri
ve doğal afetler, ikincisi ise insanın neden olduğu savaşlar ve
tarımsal projeler . Bu faktörler fiziksel çevreyi değiştirmekte
böylece paraziti bulaştıran sivrisineklerin üremesi artmaktadır.
Yakın zamanda Güney Asya ülkelerinde meydana gelen
tsunami felaketinden ve arkasından görülen şiddetli yağışlardan sonra bu afet bölgesinde sivrisinek sayısında büyük bir
artış yaşandığı ve bu nedenle bir sıtma salgınının başlamasından endişe edildiği bildirilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü
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(DSÖ) ülkemizinde içinde bulunduğu Avrupa Bölgesinde
1999 yılında Roll-Back Malaria adını verdiği bir strateji geliştirmiştir. Bu stratejinin amacı 2010 yılına kadar Avrupa Bölgesinde sıtma bulaşını kesmek ve P. falciparum’un bölgeye
tekrar bulaşmasını önlemek olarak belirlenmiştir (13).
Ülkemizde sıtma olguları özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yoğunlaşmakta, askerlik göç ve mevsimsel tarım işçi hareketleri gibi nedenlerle diğer bölgelere taşınabilmektedir. Manisa ili nüfus bakımından ülkenin 11. büyük ili durumunda olup,
nüfusunun % 49’ u belde ve köylerde yaşayan, Ege Bölgesinin
en gelişmiş tarım ürünleri merkezlerinden biridir. Bu özelliği
nedeniyle Manisa’da belli dönemlerde işçi hareketi fazlalaşmakta, özellikle Güneydoğu Anadolu’ dan tarım ve orman işçisi
olarak sezonluk işçi gelişleri olmaktadır. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü çalışma raporlarına göre; 1999 yılında son 20 yılın en
yüksek sıtma olgu sayısına ulaşılmasından sonra, İl Sıtma Savaş
Birimi sıtma savaşında yeni önlemler alarak 2000 ve 2001 yılı
hasta sayılarında önemli düşüşler sağlamıştır (6-9).
Bu çalışmada ilimizin son üç yıldaki sıtma olgularının değerlendirilmesi amaçlandırılmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Manisa il Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesine
bağlı olarak hizmet veren Sıtma Savaş Dispanserinde 2002 –
2004 yılları arasında, aktif ve pasif sürveyans çalışmaları ile
toplam 136.668 kişiden, sıtma tetkiki amacıyla periferik kan
örneği alınmıştır. Örneklerden ince yayma ve kalın damla kan
preparatları hazırlanmış, Giemsa yöntemi ile boyanarak mikroskobik incelemeleri yapılmıştır. Olguların yerli ya da dışarıdan gelen oluşlarına göre, yaş gruplarına, aylara ve meslek
gruplarına göre değerlendirmesi yapılmıştır.
BULGULAR
Manisa ilinde 2002, 2003 ve 2004 yıllarında toplam 134.668
kişiden sıtma tanısı amacıyla kan alınmış ve bunların 24 tanesinde (% 0,017) sıtma saptanmıştır. Olguların yaş gruplarına
göre dağılımı Tablo 1’de verilmiştir. Sıtma olgularının aylara
göre dağılımı Tablo 2’de, 24 olgunun dışarıdan gelen ve Manisa’da yaşayanlarının sayı ve yüzdeleri Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 4’de olgu sayılarının yıllara göre dağılımı ve yüzdeleri
verilmiştir. Saptanan sıtma olgularının 20’si sezonluk tarım
işçisi olarak gelen kişiler, 1’i serbest meslek sahibi, diğer 3’ü ise
13 yaş altı çocuk olarak saptanmıştır. Sıtma olgularının tamamında etken Plasmodium vivax olarak belirlenmiştir.
Tablo 1. Sıtma olgularının yıllara ve yaş gruplarına göre dağılımı
Yıl
2002
2003
2004
Toplam
(%)

90

0-4
-

Yaş Grupları
5-9
10-14
1
1
1
2
1
4
(%4.17) (16.67)

≥ 15
12
4
3
19
(%79.16)

Toplam
14
5
5
24
(%100)

Tablo 3. Sıtmalı olguların ait olduğu yerleşim yerleri
Yıllar

Yerleşim Yeri

Toplam (%)

2002

2003

2004

Batman

6

2

3

11 (45.84)

Diyarbakır

3

-

2

5 (20.33)

Şırnak

2

-

-

2 (8.33)

Siirt

1

-

-

1 (4.17)

Mardin

-

3

-

3 (12.50)

Manisa (Yeniköy)

2

-

-

2 (8.33)

Toplam

-

-

-

24 (100)

Tablo 4. Manisa’da yapılan sürveyans çalışmalarının yıllara göre dağılımı
Yıllar

Alınan Kan Sayısı

Sıtmalı Olgu Sayısı (%)

2002

44.478

14 (0.031)

2003

47.171

5 (0.010)

2004

45.019

5 (0.011)

Toplam

134.668

24 (0.017)

TARTIŞMA
Manisa ilinde, daha önceki yıllarda yapılmış olan sıtma çalışmaları göstermektedir ki; 1990’dan sonra azalan olgu sayısı
1994’den itibaren tekrar yükselmiş, 1999’da son 20 yılın en
yüksek sayısına ulaşmıştır (7). İl Sağlık Müdürlüğü Sıtma
Savaş Birimi, aktif sürveyans, vektöre yönelik savaşım ve
personel eğitimi çalışmalarına verdiği önemi arttırarak, sıtma
insidansının 2000’de % 0,08, 2001’de % 0,02 seviyesine kadar
azalmasını sağlamıştır (9).
Manisa ilinde sıtmanın son durumunu gösteren bu çalışmamızda, olgu sayısının azalmaya devam ettiği gözlenmiştir
(Tablo 4). Sıtma Savaş Birimi verilerine göre, Doğu ve güneydoğu Anadolu’dan Manisa’ya gelen tarım ve orman işçisi
sayısında son 5 yıldan bu yana azalma görülmekte, ayrıca
yerleşme amacı ile gelen sayısında da düşüşler saptanmaktadır
(9). Tablo 3’te görüldüğü gibi, son üç yıldaki 24 olgunun 22
tanesi Güneydoğu Anadolu’dan gelmiş, yine 24 olgunun 20
tanesi tarım işçisi olarak geçici süre Manisa’da ikamet etmiş
kişilerdir. Manisa’ da 1994-1998 yılları arasında saptanan
toplam 1906 olgudan 1548’ inin dışarıdan gelen olgular olduğu bildirilmiştir (12). 1999-2001 yılları arasında Manisa’da
saptanan sıtma olgularının ise % 56,4’ ünün dış kaynaklı olduğu saptanmıştır (10).
Aydın’da yapılan çalışmada ise, Sarı ve arkadaşları 2001-2003
yılları arasında toplam 64 sıtmalı olgu saptadıklarını, daha
önceki yıllara oranla kademeli olarak olgu sayısının azaldığını
belirtirken, yerli olgu sayısında artış olduğuna dikkat çekmişlerdir (11). Araştırmamızda, yerli olgu olarak 2002’de görülen
(Tablo 3) iki sıtma olgusu devamlı yerleşim yeri İzmir olan,
tarım işçisi olarak Manisa’ya gelmiş kişiler olup, tedavi edilememiş ve sınıflandırılamayan olgular grubunda değerlendirilmişlerdir.

Manisa’da sıtma
Tablo 2. Sıtma olgularının aylara göre dağılımı
Aylar
Yıl

Toplam
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2002

-

-

-

1

-

5

1

-

6

1

-

-

2003

-

-

-

-

-

2

1

1

1

-

-

-

5

2004

-

-

-

-

1

1

-

1

-

2

-

-

5

Toplam
(%)

-

-

-

1
(4,17)

1
(4,17)

8
(33,33)

2
(8,33)

2
(8,33)

7
(29,17)

3
(12,5)

-

-

24
100

Tablo 2’de görüldüğü gibi, geçmiş yıllardaki benzer çalışmalara paralel olarak son 3 yılda da sıtma olguları, vektör Anofel
populasyonunun en yüksek olduğu Mayıs ve Ekim ayları arasında yoğunlaşmaktadır. Yine benzer çalışmalara uygunluk
içinde, sıtmalı olguların % 79,16’sını 15 yaş ve yukarısındaki
kişiler oluşturmuştur (Tablo 1). Tüm bölgelerimizde tarım ve
orman işçilerinin büyük kısmı, nüfusun bu yaş grubundan
oluşmaktadır. Manisa ili toprak özellikleri ve doğal su kaynakları açısından elverişli olması nedeniyle, narenciye, çay, fındık
ve muz dışında her türlü ziraatın yapılabildiği bir il konumundadır ve bu nedenle özellikle bahar ve yaz aylarında bir işçi hareketi yaşanmaktadır. Çetinkaya ve arkadaşları; 1997-2003 arası 7
yıllık süreyi kapsayan retrospektif çalışmada, Afyon’da % 0.18
oranında sıtma paraziti saptamışlar ve olguların % 79’unun
Afyon dışından kaynaklandığını bildirmişlerdir (3). Alver ve
arkadaşları Bursa’da 1986-2002 arası sıtma olgularını retrospektif olarak araştırmışlar, saptadıkları 700 olgunun % 69,7’
sinin Güneydoğu Anadolu bölgesinden kaynakladığını belirtmişlerdir (2). Şanlıurfa’da, Akkafa ve arkadaşlarının 1995-2000
yıllarını kapsayan çalışmalarında saptadıkları sıtma olgularının
% 64,5’ inin yerli olgulardan oluştuğu ve bu yüzdenin önceki
dönemlere göre ciddi oranda artmış olduğu bildirilmiştir (1)
Araştırmamız sonucunda, Manisa il Sağlık Müdürlüğü Sıtma
Savaş Birimi’nin planlı ve disiplinli aktif ve pasif sürveyans
çalışmaları , vektöre yönelik savaşım ve personelin periyodik
eğitim programları ile sıtma enfeksiyonunda son yılların en
düşük seviyelerine ulaştığı görülmüştür. Manisa iline son beş
yıldan bu yana tarım ve orman işçisi olarak gelen sezonluk işçi
sayısındaki azalmanın da, son yıllarda çoğunlukla dış kaynaklı
olduğu saptanan sıtma olgu sayısının düşmesinde etken olduğu
anlaşılmaktadır. Sıtma savaş hizmetlerinin planlanabilmesi ve
etkin bir şekilde yürütülebilmesi için, hastalığın hangi bölgelerde ve ne sıklıkta görüldüğünün bilinmesine gerek vardır. Bu
nedenle, belli aralıklarla sıtma sıklığını ortaya koyan bölgesel
çalışmaların yararlı olduğunu düşünmekteyiz.
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