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ÖZET: Bu çalışmada, Ocak 2001- Aralık 2004 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinin çeşitli kliniklerinden 
gastrointestinal sistem yakınmalar ile başvuran hastalar (ayaktan ve yatırılarak izlenen) bağırsak parazitleri açısından değerlendirilmiştir. 
Bağırsak parazitlerinin yaş, cinsiyet ve görüldüğü aylara göre dağılımı incelenmiştir. Formol- etil asetat konsantrasyon işlemi öncesi ve 
sonrası 8381 dışkı örneğinin tuzlu su ve iyod preparasyonları değerlendirilmiş (100x, 400x), şüpheli olgularda da trikrom boyalı ve 
Cryptopsporidium spp. için modifiye Erlich Ziehl Nielsen boyalı preparasyonları immersiyon objektifinde (1000x) değerlendirilmiştir. 
İncelenen 8381 dışkı örneğinin 298’inde bir veya daha fazla patojenik parazit tespit edilmiştir. En çok görülen parazit Enterobius 
vermicularis olup 3758 selofanlı lam örneğinin 227’sinde saptanmış (%1,56), bunu Giardia intestinalis (%1,03) ve Blastocystis hominis 
(%0,96) izlemiştir. İncelenen dışkı örneklerinde genel olarak tespit edilen bağırsak paraziti infeksiyon oranı %4,27 olarak saptanmıştır. 
Bunlardan %40,4’ü kadın ve %59,6’sı erkekdi. Sonuçlar olguların %94,9’unda bir parazit bulunduğunu ve %5,1’inde iki parazitle 
koinfekte olduğunu gösterdi. 0-9 yaş grubundaki bağırsak parazitlerinin oranı diğer gruplardan daha yüksek olarak bulunmuştur. Bu 
çalışmada parazitik infeksiyonların sıklığı hastanemizde daha önceki yıllarda bildirilen sonuçlara göre daha düşük bulundu. Bu çalışma-
larda farklı infeksiyon oranları bulunmasına rağmen, çalışmamızda istatistik olarak fark görülmedi. 

Anahtar Sözcükler: Bağırsak parazitleri, Bursa, Türkiye 

The Prevalence and Distribution of Intestinal Parasites Detected by the Uludag University Medical School 
SUMMARY: In this study, patients (outpatients and in-patients) with various gastrointestinal system complaints presenting at various 
clinics of the Uludag University Medical Faculty, Bursa, from January 2001-December 2004 were investigated for intestinal parasites. 
The prevalence of intestinal parasites was evaluated according to age, gender and the months in which cases were seen. Saline and iodine 
preparations from 8,351 stool samples before and after formal-ethyl acetate concentration were examined under 100x and 400x magnifi-
cation. Also, trichrome stained preparations in ambiguous cases and modified Erlich Ziehl Nielsen stained preparations for Cryptosporid-
ium spp. were examined by oil-immersion lens (total magnification 1000x). One or more pathogenic parasites were found in 298 of the 
8,381 stool samples. Enterobius vermicularis was detected in 227 of 3,758 cellophane tape preparations. The predominant parasite was 
E. vermicularis (prevalence of 1.56%), followed by Giardia intestinalis (1.03%) and Blastocystis hominis (0.96%). The overall preva-
lence of intestinal parasitic infection rate was 4.27%. Of these, 40.4% were female and 59.6%, male. The results indicated that 94.9% of 
the subjects had one parasite and 5.1%, co-infection with two parasites. The rate of intestinal parasites in the 0-9 age group was higher 
than that of other groups. The incidence of parasitic diseases was lower in this study as compared to results previously reported in our 
hospital. Although different infection rates were found in these studies, there were no statistically significant differences in our study.  
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          GİRİŞ

Bağırsak parazitleri sanitasyon önlemlerinin yetersiz olduğu, 

kişisel sağlık  kurallarına uyulamadığı gelişmekte olan ülke-
lerde önemli bir sağlık sorunu oluşturmaktadır. Dünya nüfu-
sunun %60’dan fazlasının bağırsak parazitleri ile infekte oldu-
ğu tahmin edilmektedir. Tüm dünyada en sık rastlanılan para-
zit infeksiyon etkenleri arasında Ascaris lumbricoides (%20), 
çengelli solucanlar (%18) ve Entamoeba histolytica (%10) 
bulunmaktadır (30). Toplumdaki parazit yükü miktarı nüfusun 
yaklaşık %20’sinde bulunan patojenlerin %80’i ile ilişkilendi-
rilmektedir. Herhangi bir kişide saptanan parazitin hafif veya 
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ağır klinik tablo oluşturup oluşturmaması sosyokültürel, gene-
tik veya beslenme faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir 
(11). Ülkemizde bağırsak parazitleri özellikle alt yapı sorunu-
nu çözümleyememiş ve kişisel sağlık kurallarına uymayan 
kişilerin çok olduğu bölgelerde başta olmak üzere halk sağlığı 
sorunu olarak önemini devam ettirmektedir. Bursa, sosyokül-
türel ve ekonomik değişimin hızlı olması nedeniyle diğer il-
lerden çok sayıda göç almakta olan dördüncü büyük ilimizdir. 
Buradan yola çıkarak çalışmamız son dört yılda 
gastrointestinal yakınmalar ile laboratuvarımıza başvuran 
hastalarda belirlenen bağırsak parazitlerinin yaş, cinsiyet ve 
mevsimsel dağılımını ortaya koyma amacıyla planlanmıştır.  

GEREÇ VE YÖNTEM 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksi-
yon Hastalıkları Anabilim Dalı Parazitoloji Laboratuvarına  
Ocak 2001- Aralık 2004 tarihleri arasında başvuran ve yakın-
maları bulunan 8381 olgunun dışkı örnekleri önce 
makroskobik olarak, formol- etil asetat konsantrasyon işlemi-
nin öncesi ve sonrası nativ lügol yöntemleri ile bağırsak 
protozoon ve helmintleri; modifiye erlich Ziehl Nielsen boya-
ma yöntemi ile Cryptosporidium spp. yönünden, 3758 selofan-
lı lam örneği ise E. vermicularis açısından değerlendirilmeye 
alınmıştır. Rutin olmamak üzere protozoonların ayırımı için, 
trikrom boyama yöntemi kullanılmıştır. Görülen parazitlerin 
büyüklükleri oküler mikrometrik ölçüm yöntemi kullanılarak 
belirlenmiştir. 

Elde edilen verilerin istatistiksel analizleri SPSS for windows 
10.0 istatistik paket programı ile yapılmıştır. Yıllık parazit 
sıklığı açısından veriler sıklık ve yüzde (n, %) değerler olarak 
sunulmuş ve yıllara göre dağılımlarının anlamlı bir farklılık 
gösterip göstermediği Pearson Chi Square testi ile araştırılmış-
tır. Tüm istatistiksel analizlerde p<0.05 anlamlılık değeri ola-
rak kabul edilmiştir.  

BULGULAR 

Çalışmada 8381 dışkı örneğinin 295 (%3,5)’inde bir veya 
birden fazla bağırsak paraziti, 3758 selofanlı lam örneğinin ise 
224 (%5,9)’ünde E. vermicularis tespit edilmiştir (Tablo 1).  

Olguların %40,4’ünün kadın, %59,6’sının ise erkek olduğu 
gözlenmiştir (Şekil 1).  

Yaşa göre dağılımları değerlendirildiğinde; 0-9 yaş grubunda: 
%33,7, 10-19 yaş grubunda: %30,6 olarak bulunmuştur (Tablo 2).  

Kullanılan tüm yöntemlerin sonuçları birlikte değerlendirildiğin-
de; olguların %4.2’sinde bir veya birden fazla bağırsak paraziti 
saptanmış olup çoğunluğunu E. vermicularis (224, %1.8), G. 
intestinalis (121, %1.0) ve Blastocystis hominis (81, %0.9)’in 
oluşturduğu toplam 519 parazit saptanmıştır (Tablo 3). 

Tablo 1. E. vermicularis ve diğer intestinal parazitlerin dağılımı 

E. vermicularis Saptanan parazit 

Yıllar 
İstenen 
örnek 
sayısı 

(selofan 
bant) 

n % 

İstenen 
örnek 
sayısı 
(dışkı) 

n % 

2001 1011 59 5,8 2299 90 3,9 
2002 1106 71 6,4 2277 82 3,6 
2003 1214 63 5,1 2160 68 3,1 
2004 427 31 7,2 1645 55 3,3 
Toplam 3758 224 5,9 8381 295 3,5 

 

Şekil 1. Parazit saptanan olguların cinsiyete göre dağılımı 

Tablo 2. Yaş gruplarına göre parazitlerin dağılımı 

Parazit (+) Yaş  
Grubu n % 
0-9 175 33,7 
10-19 159 30,6 
20-29 55 10,5 
30-39 41 7,9 
40-49  34 6,5 
50+  62 11,9 
Toplam 519 100 

Parazit saptanan olguların 283 (%54,7)’ünde helmint, 228 
(%43,9)’inde protozoon, 4 (%0,7)’ünde protozoon+ helmint, 4 
(%0,7)’ünde helmint+ helmint belirlenmiştir (Tablo 4). 

Parazit tespit edilen olguların aylara göre dağılımına bakıldı-
ğında; Şubat (%9,4), Mayıs (%10), Haziran (%9,4) ve Ağustos 
(%9,4) aylarında yüksek oranlar elde edilmiştir (Tablo 5). 

TARTIŞMA  

Bir toplumdaki paraziter infeksiyonların görülme sıklığı para-
zitle (parazitin türü, tipi, sayısı, bulaşabilme, hastalandırabil-
me yeteneği), insanla (ırk, eşey, yaş ve bağışık verebilme özel-
liği), çevreyle (iklim, toprak) ve toplumla (yoksulluk, bilgisiz-
lik, yaşayış tarzı, dışkılama, dışkıyı ortadan kaldırma, besin 
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hazırlanması) ilgili epidemiyolojik faktörlerle ilişkili olabil-
mektedir (29). Bağırsak parazitleri sanitasyon önlemlerinin 
yetersiz, sağlık hijyenine dikkat edilmediği gelişmekte olan 
ülkelerde oldukça sık görülmektedir. Kang ve ark. (17) Hin-
distan’ın kırsal kesiminde intestinal parazit görülme oranını 
%97.4 olarak saptamışlar aynı kişiden alınan dışkı örnekleri-
nin sayısının artırılmasıyla parazit saptanma oranlarında artış 
görüldüğünü ifade etmişlerdir.  

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon 
Hastalıkları Anabilim Dalı Parazitoloji laboratuvarına polikli-
nik ve/veya kliniklerden başvuran hastalarla ilgili Göral (12) 
tarafından yapılan çalışmada 1977-1990 yılları arasında 14 
yıllık dönemde 51331 örneğin 6350’sinde (%12.3), Alver ve 
ark. (1) tarafından 1993-2000 yılları arasında 8 yıllık dönemde 
32346 örneğin 2636 (%8.1)’sında çeşitli türlerde bağırsak 
paraziti saptanmıştır. Çalışmamızda 12139 örneğin 519’unda 
saptadığımız %4,27oran her iki çalışmadan da düşük bulun-
muştur. Ancak Göral (12) (κ2: 492.3, p<0.001) ile Alver ve 
ark. (1) (κ2: 14.386, p<0.05) yaptıkları çalışmalarda parazit 
görülme oranlarında anlamlı düşüş saptamışlardır. Çalışma-
mızda 4 yıllık dönemde farklı parazitik infeksiyon oranları 
belirlenmesine rağmen, azalmanın görülmeyişi (κ2: 0.879, 
p>0.05) dikkat çekmektedir.  

Yurdumuzun değişik bölge hastanelerinde yapılan çalışmalar-
da yaş grupları, aynı kişiden alınan örnek sayısı, kullanılan 
laboratuvar metodu ve bölgesel farklılıklara, sosyoekonomik 
düzeye ve nonpatojen olanların çalışmaya dahil edilip edil-
memesine bağlı olmak üzere bağırsak parazitlerinin görülme 
sıklığı (%4,1- 77,4) değişiklik göstermektedir (3, 8-10, 14, 18, 

19, 24, 27, 31, 33). Öztürk ve ark (24) Mersin Üniversitesi Tıp 
Fakültesinde %4,1, Yazar ve ark. (31) Kayseri’de ilk öğrenim 
öğrencilerinde %60,1, İnceboz ve ark. (14) İzmir’de Üniversi-
te Hastanesinde %8,7, Saygı ve ark. (27) Sivas’ta acemi erler-
de %57,2, Kaya ve ark. (19) Isparta’da il merkezi sağlık ocak-
larında %9,6, Demirli ark. (9) Van’da 6-12 yaş gruplarında 
%64,3, Kapdağlı ve ark. (18) Aydın’da Adnan Menderes Üni-
versitesinde %4,4, Zeyrek ve ark. (33) Harran Üniversitesi Tıp 
Fakültesinde %34,8, Demirel ve ark. (8) Manisa’dan 
gastrointestinal yakınmaları bulunan çocuklarda %45,5, Do-
ğan ve ark. (10) Eskişehir’de ilkokul çocuklarında %74,4 ora-
nında bağırsak parazitleri saptadıklarını ve en sık rastlanan 
parazitleri sıklık sırası değişmek üzere E. vermicularis, 
T.saginata, E. histolytica, G. intestinalis olarak ifade etmişler-
dir. Çalışmamızda da en sık saptanan parazitler E. 
vermicularis, G. intestinalis ve B. hominis olup yurdumuzun 
özelikle batı bölgelerinde yapılan çalışma sonuçları ile benzer-
lik göstermektedir. Çalışmamızda en sık saptanan parazitler 
sırası ile E. vermicularis (%43,1), G. intestinalis (%23,3) ve B. 
hominis (%15,6) olmuştur. E. vermicularis dünyada en geniş 
coğrafik dağılımı bulunan helmint olup tüm dünyada %30’dan 
fazlası çocuk olmak üzere yakalşık 209 milyon kişi bu parazit 
ile infektedir (13). E. vermicularis insandan insana kolay bula-
şabilmesi, insanda otoinfeksiyon şeklinde görülmesi nedeniyle 
ve sosyoekonomik, kültürel nedenlerle değişik oranlarda görü-
lebilmektedir. Bu çalışmada incelenen 3758 selofan lamın 224 
(%5,96)’ünde E. vermicularis saptanmıştır. İnceboz ve ark. 
(14) selofan bant yöntemiyle E. vermicularis oranını %13,7, 
Oğuztürk  ve ark. (22) %3,6 oranında bulduklarını bildirmiş-
lerdir.  

Tablo 3. Olgularda tespit edilen parazitlerin kendi içinde ve kullanılan diğer yöntemlere göre dağılımı 

Saptanan Parazitler Kadın  
n (%) 

Erkek 
 n (%) 

Parazit  
n (%) 

Kullanılan Diğer Tüm 
Yöntemlerdeki Oranı 

(%) 

E. vermicularis 102 (48.5) 122 (39.4) 224 (43.1) 1,8 

H. nana 6 (2.8) 16 (5.1) 22 (4.2) 0,1 

T. trichiura 1 (0.4) 6 (1.9) 7 (1.3) 0,05 

Taeniae spp. 11 (5.2) 9 (2.8) 20 (3.8) 0,1 

D. dentriticum 4 (1.9) - (0.0) 4 (0.8) 0,03 

A. lumbricoides 2 (0.9) 3 (0.9) 5 (0.9) 0,04 

G. intestinalis 46 (21.9) 75 (24.2) 121 (23.3) 0,9 

E. histolytica 5 (2.3) 14 (4.49 19 (3.6) 0,15 

B. hominis 26 (12.3) 55 (17.2) 81 (15.6) 0,6 

Cryptosporidium spp. 4 (1.9) 4 (1.2) 8 (15.6) 0,06 

E. vermicularis+ D.dentriticum (0.0) 1 (0.3) 1 (0.2) 0,008 

E. vermicularis+ H. nana 1 (0.4) - (0.0) 1 (0.2) 0,008 

E. vermicularis+ T. trichiura (0.0) 1 (0.3) 1 (0.2) 0,008 

G. intestinalis+ H. nana 1 (0.4) 1 (0.3) 2 (0.4) 0,016 

G. intestinalis+ E. vermicularis 1 (0.4) 2 (0.6) 3 (0.5) 0,02 

Toplam 210 (40.4) 309 (59.6) 519 (100) 4,27 
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Tablo 4. Saptanan parazitlerin genel dağılımı 

Parazit n (%) Tüm başvuranlar  
içinde (%) 

Helmint 283 (54,7) 2,3 

Protozoon 228 (43,9) 1,9 

Protozoon+ Helmint 4 (0,7) 0,03 

Helmint+ Helmint 4 (0,7) 0,03 

Toplam 519 (100) 4,27 

Tablo 5. Parazit tespit edilen olguların aylara göre dağılımı 

Parazit 
Aylar 

n % 

Ocak 39 7,5 

Şubat 49 9,4 

Mart 40 7,7 

Nisan 32 6,1 

Mayıs 52 10,0 

Haziran 49 9,4 

Temmuz 53 10,2 

Ağustos 52 10,0 

Eylül 46 8,8 

Ekim 44 8,4 

Kasım 35 6,7 

Aralık 28 5,4 

Toplam 519 100 

Tablo 6. Parazit tespit edilen olguların 2001-2004 yılları  
arasında yaş ve cinsiyete göre dağılımı 

Kadın Erkek 
Yıllar 

n (%) n (%) 
Toplam 

2001 57 (38,2) 92 (68.2) 149 

2002 67 (44.3) 84 (55.7) 151 

2003 56(42.7) 75 (57.3) 131 

2004 29 (32.9) 59 (67.1) 88 

Toplam 210 (40.4) 319 (59.6) 519 

Bu çalışmada temizlik noksanlığı göstergesi olan G. 
intestinalis sıklığı birçok araştırmacının sonuçlarından düşük 
(%1,0) bulunmuştur. Hastanemizde daha önceki yıllarda yapı-
lan çalışmalarda G. intestinalis  oranları %7,7 (12) ve %3,6 
(1), Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji 
laboratuvarında 2004 yılında yapılan bir çalışmada ise %3,7 
olarak saptanmıştır (6). İzmir’de bu oranın %2,3 olduğu bildi-
rilmiştir (14). Öner ve ark. (23) İstanbul Tıp Fakültesinde 10 
yıllık dönemde G. intestinalis oranının %6,3 olduğunu ifade 
etmişlerdir.  

B. hominis immün direnci düşmüş kişilerde uzun süren ve 
tekrarlayıcı diyarelere neden olabilmektedir. B. hominis 
prevalansı gelişmekte olan ülkelerde (%13-50) gelişmiş ülke-

lerdekinden (%1.5-10) daha fazladır. B. hominis turist diyaresi 
etkenleri arasındadır. (11). Çalışmamızda 40x büyütmede her 
sahada 5 ve daha fazla B. hominis görüldüğünde bu ilgili kli-
niklere bildirildi. Olguların çoğunluğu kemoterapi alan hasta-
lardı. Değerli ve ark. (6) Cumhuriyet Üniversitesi Parazitoloji 
laboratuvarına başvuran hastalarda yaptıkları çalışmada 5057 
örneğin 21 (%0,4)’inde B. hominis saptamışlardır. Yazar ve 
ark (32) Erciyes Üniversitesi Parazitoloji laboratuvarına baş-
vuran hastalarda B. hominis oranını %19,8, Atambay ve ark. 
(2) ishalli olgularda %1,6, Sarı ve ark. (26) kronik böbrek 
yetmezliği olan olgularda %38,3 olarak bildirmişlerdir. Çalış-
mamızda B. hominis görülme sıklığı %0,96 olarak saptanmış-
tır. B. hominis’in immün yetmezliği bulunanlarda, çocuklarda 
ve yaşlılarda dikkate alınmasının gerektiği kanısına varıldı. 
İncelememizde bağırsak parazitlerinin dağılımını aylara göre 
değerlendirdiğimizde yaz ve sonbahar aylarında artış gösterdi-
ği dikkati çekmekte olup, bu çalışmada elde edilen sonuçlar 
yapılan diğer araştırmalarda elde edilen sonuçlarla benzerlik 
göstermektedir (16, 24). Bu durumun parazitlerin dış ortamda 
yaşamaları ve evrimlerini sürdürmeleri için uygun koşulların 
bulunmasına ve sonbahar aylarında artan yağmurla birlikte 
içme ve kullanma sularının dışkı ile bulaşına bağlı olarak oluş-
tuğu düşünülmektedir.  

Çalışmamızda tespit edilen parazitlerin %54,7’si helmint, 
%43,9’u protozoondur. Malatya’da Çelik ve ark (4) %73,9 
protozoon, %26,0 helmint, Çıragil ve ark (5) %78,4 protozoon, 
%19,3 helmint olarak bildirmişlerdir (4, 5). Araştırmamızda 
helmint oranının protozoonlardan daha yüksek olduğu göz-
lenmektedir. Bu, çevresel faktörlerin yanısıra, eğitimsiz insan-
ların sayısının fazla oluşu, kalabalık aile yaşam tarzı ve 
otoinfeksiyon ile ilişkilendirilebilir. Yaşın parazit dağılım 
üzerine etkili olduğu bilinmekte olup yaş arttıkça parazit sıklı-
ğında azalma görülmektedir. Ülkemizde ve dünyada çocuklar-
da bağırsak parazit sıklığının araştırıldığı birçok çalışma ya-
pılmıştır (7, 21, 25, 28). Bu yaşlarda özellikle toplu yaşanılan 
kreş ve çocuk yuvası gibi yerlerde sağlık kurallarına yeteri 
kadar uyulamadığından bağırsak parazitleri başta olmak üzere 
birçok hastalık sık görülebilmektedir. Çalışmamızda 0-9 yaş 
arasında %33,7 oranında bağırsak parazitlerinin tespit edilmesi 
bunu teyit etmektedir. Çalışmamızda tüm olgularda parazit 
saptananlarda erkek oranı %59,6, kadın oranı %40,6’dır. Tab-
lo 6’da da görüldüğü gibi parazit saptanan olgular arasında 
kadın oranı %32,9 ile %44,3  arasında, erkek oranı %55,7 ile 
%68,2 arasında değişmektedir.  

Kaya ve ark. (19) parazit saptananların %64’ünün erkek, 
%36’sının kadın, Öztürk ve ark. (24) Mersin’de %48,6’sının 
kadın, %51,4’ünün erkek olduğunu bildirmişlerdir (19, 24). 
Çalışmamızda da görüldüğü gibi erkeklerde parazit saptanma 
oranının daha yüksek olduğu düşünülebilir. 

Bağırsak parazitlerinin önceki yıllara göre düşük oranda bu-
lunması merkezimize daha çok sosyal güvencesi olan hastala-
rın sıklıkla, ilimizin sosyoekonomik ve kültürel düzeyi düşük 
bölgelerinden hastaların ise önceki yıllara göre göreceli olarak 
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daha az sıklıkla başvurmasından kaynaklanabilir. Çalışma-
mızda sadece laboratuvarımıza gönderilen dışkılar incelemeye 
alındığından ilimizin yeni yerleşim yerlerinden, kreşler ve 
okullardan tabakalı örnekleme yöntemi ile elde elden sonuçlar 
Bursa ilinin bağırsak parazitleri hakkında bize bilgi verebile-
ceği kanısındayız. 
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