
ÖZET

Amaç: Bu çalışma, Avrupa ve Asya’nın ortak coğrafik özelliklerine sahip olan İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp 
Fakültesi hastanesindeki 25 yıllık intestinal parazit prevalansının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 
Yöntemler: Ocak 1988-Aralık 2012 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi hastanesine başvuran 111,889 olguya ait 
dışkı örnekleri nativ-lugol ve formol-eter konsantrasyon tekniği ile mikroskobik olarak incelenmiş, olguların perianal bölge incelenmesinde 
ise selofan bant tekniğinden yararlanılmıştır.
Bulgular: Çalışmamızda, intestinal parazit prevalansı %5 (5486/111,889) olarak hesaplanmıştır. En sık saptanan 4 tür sırasıyla, Giardia 
intestinalis (%62), Enterobius vermicularis (%16), Ascaris lumbricoides (%7) ve Blastocystis hominis (%6) olarak belirlenmiştir. 2000 yılı öncesi 
ve sonrası karşılaştırıldığında, 2000 ve sonrasında saptanan intestinal parazit prevalansında anlamlı bir azalma olduğu belirlenmiştir (p<0,001).
Sonuç: Genel intestinal parazit prevalansının; Türkiye’nin geneline kıyasla Marmara bölgesinde bulunan hastanemizde düşük olması ve 2000’li 
yıllarda bu oranın giderek azalmasında, sosyoekonomik koşulların önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Paraziter hastalık kontrolündeki 
başarının artması, bu konuda daha ileri çalışmaların yapılmasını gerekli kılmaktadır. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 97-101)
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ABSTRACT

Objective: The aim of our study is to determine the general intestinal parasite prevalence in İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine 
Hospital, which is located in European and Asian geographical features of Turkey. 
Methods: Between January 1988 and December 2012, a total of 111,889 stool samples from patients who were admitted to the İstanbul 
University İstanbul Faculty of Medicine Hospital were examined microscopically by using native lugol and formalin-ether concentration 
technique; in addition, the cellophane tape test technique was used to examine the perianal area. 
Results: The prevalence of intestinal parasites was found to be 5% (5486/111,889) in İstanbul. Giardia intestinalis was the leading parasite 
(62%), and the prevalence of the rest of the intestinal parasites was as follows: Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides, and Blastocystis 
hominis: 16%, 7%, and 6%, respectively. Between 2000 and 2012, a highly significant reduction in general parasite prevalence was determined, 
compared to the 1988 and 2000 time period (p<0.001). 
Conclusion: Socio-economic conditions might be related with the both the lower prevalence of intestinal parasites in our hospital, which is 
located in Marmara region, and the steady decrease of the prevalence ratio in the 2000s. The results indicate the necessity of further studies 
to develop effective parasitic disease control measurements. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 97-101)
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GİRİŞ

İntestinal paraziter infeksiyonlar, kozmopolit yayılım göstermesi 
ve Dünyadaki en yaygın infeksiyonlardan biri olması nedeniyle 
toplum sağlığı açısından önemli bir sorundur. Dünyada 3,5 milyar 
insanın intestinal parazitler ile infekte olduğu ve bunların büyük 
bir kısmının pediatrik vakalar olduğu bildirilmektedir (1-3). 
İntestinal parazit prevalansı toplumların, sosyoekonomik duru-
mu, hijyen ve eğitim düzeylerine bağlı olarak değişmektedir. 
Günümüzde, ekonomi, teknoloji ve eğitim alanlarında gerçekle-
şen gelişmelere rağmen paraziter hastalık prevalansında bir 
gerileme görülmediği, hatta bazı endemik bölgelerde bu oranın 
%90’lara ulaştığı bildirilmektedir (4, 5).

Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye’de, intestinal 
parazit infeksiyonları morbidite ve mortalite oranları nedeniyle 
önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde, 
parazit prevalansını saptama amacıyla belirli coğrafi bölgelerde 
yapılmış çalışmalar, paraziter infeksiyonlara karşı oluşturulacak 
etkin koruma ve tedavi stratejilerinin geliştirilmesi yönünden 
önem taşımaktadır (6, 7). Çalışmamızda, Avrupa ile Asya kıtaları 
üzerinde kurulu, Türkiye’nin en gelişmiş ve kalabalık kenti olan 
İstanbul ilindeki İstanbul Tıp Fakültesi hastanesinde saptanan 
intestinal parazitlere ait, 25 yılı kapsayan epidemiyolojik verilerin 
retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEMLER

Bu çalışma, Ocak 1988-Aralık 2012 tarihleri arasında, İstanbul 
Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi hastanesi Parazitoloji Bilim Dalı 
laboratuvarına başvuran olgular üzerinde yürütülmüştür. Çalışmaya, 
İstanbul Tıp Fakültesi hastanesinin kliniklerine çeşitli gastrointestinal 
şikayetler nedeniyle başvuran 111,889 olguya ait dışkı ve selofan 
bant örnekleri dahil edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen tüm olgulara 
ait demografik verilere, çalışma süresinin uzunluğu nedeniyle  erişi-
lememiştir. Retrospektif olarak planlanan çalışmamızda, muayene 
materyalleri sadece klinisyenlerden gelen istekler doğrultusunda 
incelendiğinden yerel etik kurula başvurulmamıştır.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Parazitoloji Bilim Dalı 
laboratuvarına gönderilen tüm muayene maddeleri öncelikle 
makroskobik olarak incelenmektedir. Ancak çalışmamızda bu 
veriler, istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanamaması nedeni 
ile paylaşılmamıştır. Dışkıların mikroskobik incelenmesinde ise, 
nativ-lugol ve formol-eter konsantrasyon yöntemleri uygulanmış, 
hazırlanan preparatlar ışık mikroskobunun 10x ve 40x büyütmeye 
sahip objektifleri altında incelenmiştir. Mikroskobun 40x büyüt-
meye sahip objektifi ile bir alanda 5 veya daha fazla sayıda 
Blastocystis hominis görülen örneklerde, bu parazit infeksiyon 
etkeni olarak kabul edilmiş ve preparat pozitif olarak değerlendi-
rilmiştir. Ayrıca, perianal bölgenin incelenmesi amacı ile selofan 
bant yöntemi uygulanmıştır (8, 9).

İstatistiksel analiz
Tüm sonuçlara ait istatistiksel analizler, SPSS ver. 21,0 kullanılarak 
ki-kare testi ile gerçekleştirilmiş ve anlamlılık sınırı p<0,05 olacak 
şekilde çift yönlü olarak kabul edilmiştir.

BULGULAR

Çalışmamızda, intestinal parazit prevalansı %5 (5486/111,889) 
olarak bulunmuştur. Retrospektif olarak incelenen 25 yıla ait; 

gelen, pozitif ve negatif olarak değerlendirilen materyal sayıları, 
pozitiflik oranları ve 1988 - 1999 yılları arası ile 2000 - 2012 yılları 
arası iki dönemin pozitiflik oranlarının karşılaştırılmasına ait veri-
ler Tablo 1’de gösterilmiştir. 2000 yılı öncesi ve sonrası dönem 
karşılaştırıldığında saptanan parazit prevalansının, 2000 yılından 
sonraki dönemde, önceki döneme göre anlamlı olarak azaldığı 
belirlenmiş (p<0,001) ve ilgili veriler Tablo 2’de gösterilmiştir.

Saptanan parazitlerin türlere göre dağılım ve oranları Tablo 3’de 
gösterilmiştir. Giardia intestinalis (%62) en yaygın saptanan para-
zit olarak bulunmuş, onu sırasıyla Enterobius vermicularis (%16), 
Ascaris lumbricoides (%7), Blastocystis hominis (%6), Taenia sagi-
nata (%3), Trichuris trichiura (%2), Entamoeba histolytica/dispar 
(%2), Hymenolepis nana (%2) ve Dicrocoelium dendriticum 
(%0,13) izlemiştir (p<0,001).

Çalışmamızda en sık saptanan 4 parazite (Giardia intestinalis, 
Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides, Blastocystis 
hominis) ait prevalans verileri,  1988 - 1999 ve 2000 - 2012 
dönemlerinde ayrı olarak incelenmiş ve 2000 yılı sonrasında 
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Tablo 1. Çalışmaya dahil edilen materyallerin yıllara göre dağılımları

   Parazit Parazit 
 Toplam Saptanan Saptanmayan Pozitiflik Yıllar Materyal Materyal Materyal Oranı 
 Sayısı Sayısı Sayısı  

1988 5095 467 4628 %9

1989 6327 665 5662 %11

1990 6171 667 5504 %11

1991 5220 437 4783 %8

1992 5154 365 4789 %7

1993 4718 418 4300 %9

1994 3419 181 3238 %5

1995 3122 170 2952 %5

1996 3545 146 3399 %4

1997 3207 158 3049 %5

1998 4781 141 4640 %3

1999 4955 153 4802 %3

2000 3955 173 3782 %4

2001 2406 135 2271 %6

2002 2005 78 1927 %4

2003 3141 48 3093 %2

2004 4098 69 4029 %2

2005 4098 68 4030 %2

2006 2642 39 2603 %1

2007 4510 177 4333 %4

2008 5581 125 5456 %2

2009 7116 166 6950 %2

2010 7350 85 7265 %1

2011 6058 211 5847 %3

2012 3215 144 3071 %4

Toplam 111889 5486 106403 %5



belirlenen parazit prevalansındaki azalmaya en yüksek olasılıkla 
sebep olan etken belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 4’de gösteril-
diği gibi, bu azalmanın yüksek oranda Giardia intestinalis kay-
naklı olduğu, bu etkeni sık saptanan diğer 3 türün izlediği 
belirlenmiştir (p=0,005).

TARTIŞMA

Gelişmekte olan ülkelerde gözlenen ve ciddi sağlık sorunlarına 
yol açan intestinal parazitlerinin prevalansı değişkenlik göster-
mekte ve bu prevalans oranlarının %30 ile %60 arasında değiştiği 
bildirilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde saptanan ve gelimiş 
ülkere kıyasla yüksek olan bu oranların temelde coğrafik ve sos-

yoekonomik faktörler ile ilişkili olduğu düşünülmektedir (10). 
Ayrıca, intestinal parazitlerin saptanması ve identifiye edilmesin-
de PCR gibi moleküler yöntemlerin kullanılması, hem paraziter 
hastalık kontrolünde daha etkin kararlar vermeyi hem de parazi-
tin epidemiyolojisine ilişkin daha net bir bakış açısı kazanılmasını 
sağlayabilecektir (11).

Günümüzde intestinal parazitlerinin yaygınlığı toplumların geliş-
mişlik düzeylerinin bir belirteci olarak kabul edilmektedir. Son 
yıllarda yapılan konu ile ilgili literatürler gözden geçirildiğinde, 
intestinal parazit prevalansının; Lübnan’da %12,4, Nepal’de %44 
ve Arnavutluk’ta ise %66,1 olduğu görülmektedir (11-13). 
Brezilya’nın düşük sosyoekonomik düzeye sahip Diamantina böl-
gesinde, okul öncesi dönem çocuklarında yapılan çalışmada, 
intestinal parazit prevalans oranı %27,5 olarak belirlenmiş ve bu 
infeksiyonların bölge için bir sağlık sorunu olduğu bildirilmiştir 
(14). İran’da 962 olgunun dahil edildiği çalışmada ise prevalans 
oranı %9,1 olarak belirlenmiştir (15). Ülkemizde, çocuklarda intes-
tinal parazitoz prevalansı ve sosyoekonomik durum ilişkisinin 
incelendiği bir çalışmada, genel parazit prevalansı %23,9 olarak 
saptanmış, en sık belirlenen parazit türünün Giardia intestinalis 
olduğu ve parazitlerin sıklıkla gelişmemiş ile gelişmekte olan 
bölgelerde tespit edildiği bildirilmiştir (16).

Gelişmekte olan ülkeler sınıfında olan Türkiye’de yapılmış çalış-
malarda, intestinal parazit prevalansının görece yüksek olduğu 
belirlenmiştir. Ülkemizde, toplum kökenli olarak planlanan ve 
geniş bir alanda yürütülen bir çalışmada prevalans oranının 
%41,4 olduğu belirlenmiştir (17). Ülkemizin doğusunda yer alan 
Sivas ilinde toplumdan alınan örnekler ile gerçekleştirilen bir 
diğer çalışmada ise prevalans oranının %37,2 olduğu görülmekt-
dir (18). Van’daki ilköğretim okulu öğrencilerinde saptanan intes-
tinal parazit prevalansı %64,4 olarak belirlenmiş ve bu yüksek 
oran hijyen kurallarına uyulmama ve düşük sosyoekonomik duru-
ma sahip olma gibi nedenler ile ilişkilendirilmiştir (19).

Genel olarak ülkemizin batı bölgelerinde saptanan parazit preva-
lans oranları doğu bölgesine göre daha düşük seyretmektedir. 
İzmir’de 2008 ve 2010 yıllarında yapılan çalışmalarda bu oran 
sırasıyla, %25,6 ve %9,3 olarak belirlenmiştir (20, 5). Çalışmamızın 
yapıldığı Marmara bölgesinde önceki yıllarda yapılan çalışmalar-
da saptanan intestinal parazit prevalans oranları farklılık göster-
mektedir. Marmara bölgesinde yapılan 8 ve 4 yıllık periyotları 
içeren çalışmalarda, parazit prevalans oranları sırasıyla %8,14 ve 
%5,9 olarak belirlenmiştir (21, 22). 2010 yılında yayımlanan 10 
yıllık bir süreçte toplamda 27,664 dışkı örneğinin incelendiği bir 
çalışmada bu oran %4 olarak belirlenmiştir (23). Ülkemizde, 
Isparta ilinde 2004 yılında ve Bursa ilinde 2006 yılında yapılan 
çalışmalarda parazit prevalansları sırasıyla, %9,6 ve %4,27 olarak 
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Tablo 2. Pozitif saptanan örneklerin yıllara göre dağılımına ait 
istatistiki veriler

 Pozitif Negatif 
 Saptanan Saptanan  
 Örnek  Örnek 
 Sayısı (%) Sayısı (%) p Değeri*

1988-1999  3968 (%7,1) 51746 (%92,9) Yılları Arası Dönem 

2000-2012  1518 (%2,7) 54657 (%97,3) Yılları Arası Dönem 

Toplam 5486 106403

* p değeri ki-kare testi ile hesaplanmıştır. Pozitif olarak değerlendirilen 
örnekler için Rölatif Risk değeri 2,64 olarak bulunmuştur (RR=2,64)

Tablo 3. Pozitif örneklerdeki intestinal parazitlerin türlere göre 
dağılımı (5486/111,889)

 Pozitif Negatif 
 Saptanan Saptanan  
 Örnek  Örnek 
 Sayısı (%) Sayısı (%) p Değeri

Giardia intestinalis 3391 62 p<0,001

Enterobius vermicularis 870 16 

Ascaris lumbricoides 409 7 

Blastocystis hominis 306 6 

Taenia saginata 169 3 

Trichuris trichiura 128 2 

Entamoeba  
histolytica/dispar 112 2

Hymenolepis nana 94 2 

Dicrocoelium dendriticum 7 0,13 

Toplam 5486 - -

Tablo 4. 2000 ve sonraki dönemde, pozitif saptanan örneklerde genel parazit prevalansında gözlenen azalmaya ait verilerin etken 
bazındaki istatistiki değerlendirmesi

 G. intestinalis E. vermicularis A. lumbricoides B. hominis

 n % n % n % n %

1988-1999 Yılları Arası Dönem 2,054 70 487 16,6 217 7,4 177 6

2000-2012 Yılları Arası Dönem 1,337 65,5 383 18,8 192 9,4 129 6,3

Toplam                   3391                    870                    409                    306



belirlenmiş ve konu ile ilgili yapılan iki çalışmada da aynı bölge-
lerde daha önceki yıllara göre parazit prevalansında bir azalma 
olduğu belirtilmiştir (24, 25). Çalışmamızda İstanbul ili için sapta-
nan %5’lik genel parazit prevalansının, ülke geneli ile karşılaştırıl-
dığında daha düşük ve önceki literatür verileri ile de paralellik 
gösterir nitelikte olduğu tespit edilmiştir. Özellikle 2000 ve son-
raki yıllar değerlendirildiğinde, oranların anlamlı şekilde azalma 
eğilimde olduğu görülmüş ve bu azalmanın hijyen ve sanitizas-
yon kurallarına olan uyumun artması ile ilişkili olabileceği düşü-
nülmüştür.

Son yıllarda yapılan bir çalışmada, özellikle çocuk yaş grubunda 
görülen intestinal parazit infeksiyonlarındaki risk faktörleri araştı-
rılmış ve prevalansın yüksek oranda parazitin türüne bağlı olarak 
değiştiği belirlenmiştir (26). Çalışmamızda Giardia intestinalis, 
%62 gibi yüksek bir oranla en sık saptanan parazit olarak değer-
lendirilmiştir. Bu parazitin prevalansı gelişmiş ülkelerde %2-5 ara-
sında değişirken, gelişmekte olan ülkelerde bu oranın %20-30 
dolaylarında seyrettiği bildirilmektedir (27). İtalya’daki bir preva-
lans çalışmasında, Giardia intestinalis en sık saptanan parazit 
olarak tespit edilmiş ve genel prevalansının %1,8 olduğu rapor 
edilmiştir. Aynı çalışmada, selofan bant yöntemi ile saptanan 
Enterobius vermicularis’in en sık saptanan ikinci parazit olduğu 
belirtilmiştir (28). Çalışmamızda %16’lık bir prevalans oranı ile 
saptanan Enterobius vermicularis ile ilgili ülkemizde özellikle epi-
demiyolojik perspektifte yapılmış çalışmaların yetersizliği nede-
niyle bu parazitin gerçek prevalansını belirlemek oldukça güçtür. 
Çalışmamızda üçüncü sıklıkta saptanan Ascaris lumbricoides son 
yıllarda giderek azalan bir dağılım göstermiş, Türkiye’nin çeşitli 
bölgelerinde yapılan çalışmalarda prevalansın %0,01 ile %16 ara-
sında değiştiği görülmüştür (23). Patojenitesi ile ilgili spekülas-
yonlar bulunan Blastocystis hominis ise çalışmamızda dördüncü 
sıklıkta saptanmıştır. Çalışmamızda, son 5 yılda Blastocystis homi-
nis prevalansında görülen artışın en olası sebebi ise bu parazitin 
40x büyütme altındaki bir alanda 5 veya daha fazla sayıda saptan-
ması durumunda patojen kabul edilmesini öneren çalışmaların 
sayıca artış göstermesi olarak açıklanabilir.

SONUÇ

Sonuç olarak, Türkiye’nin geneline kıyasla, Avrupa ve Asya’nın 
coğrafi özelliklerine sahip İstanbul ilindeki intestinal parazit 
prevalansı düşük görülmektedir. Bu durumun en olası sebeple-
ri, toplum sağlığına yönelik alt yapı çalışmalarının tamamlanma-
sı, yeterli miktarda temiz içme ve kullanma suyunun sağlanması, 
kanalizasyon şebekelerinin yeniden düzenlenmesi olarak sayıla-
bilir. Bireysel olarak hijyen kurallarına olan uyum ile ters orantılı 
olarak yayılan Giardia intestinalis ve Enterobius vermicularis 
gibi parazitler varlıklarını sürdürse de, bu etkenlerin prevalans-
larında son yıllardan gözlenen azalma ve Ascaris lumbricoides, 
Trichuris trichiura, Dicrocoelium dendriticum gibi parazitlerin 
kısmen de olsa ortadan kalktığının belirlenmesi umut verici bir 
gelişmedir.
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