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ÖZET: Bu çalışma, Van’da bulunan Süphan İlköğretim Okulu öğrencilerinde bağırsak parazitlerin yayılışını belirlemek amacıyla 2005 
yılı içerisinde gerçekleştirildi. Çalışmada, 7–15 yaşlarında 166’sı kız, 229’u erkek olmak üzere toplam 395 öğrenciden dışkı örnekleri 
alındı. Örnekler, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Parazitoloji Laboratuarında nativ-Lugol, flotasyon 
ve trichrome yöntemleri ile incelendi. Öğrencilerin %28,9’unda bir ya da daha çok parazit türüne rastlandı. Kız öğrencilerin %28,3’ünde, 
erkek öğrencilerin ise %29,3’ünde parazitoz saptandı. Dışkı örneklerinde, Giardia intestinalis, Ascaris lumbricoides, Hymenolepis nana, 
Blastocystis hominis, Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar, Entamoeba coli, Trichuris trichiura, Enterobius vermicularis, 
Iodamoeba butschlii ve Endolimax nana’ya sırasıyla %15,4, %6,6, %6,3, %3,3, %1,5, %1,3, %0,5, %0,3, %0,3 ve %0,3 oranlarında 
rastlandı. Sonuç olarak, ilköğretim okulu öğrencilerinde bağırsak parazitlerinin prevalansı üzerine sosyoekonomik durumun önemli bir 
etkisi olduğu ve yörede parazitozun hala bir sorun olduğu gözlendi.  
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Intestinal Parasites Detected in Süphan Primary Schoolchildren in Van 
SUMMARY: This study was performed in order to determine the distribution of intestinal parasites among students of Süphan Primary 
School in Van in 2005. In the study, stool specimens were taken from 395 students (166 girls and 229 boys) between 7–15 years of age. 
The specimens were examined by native-Lugol, flotation and trichrome staining methods in the parasitology laboratory of Health Re-
search and Training Hospital, Yüzüncü Yıl University. One or more parasite species were detected in 28.9 % of the children. Parasitosis 
was detected in 28.3% of the girls and in 29.3% of the boys. Giardia intestinalis, Ascaris lumbricoides, Hymenolepis nana, Blastocystis 
hominis, Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar, Entamoeba coli, Trichuris trichiura, Enterobius vermicularis, Iodamoeba butschlii, 
Endolimax nana were detected at the rates of 15.4%, 6.6%, 6.3%, 3.3%, 1.5%, 1.3%, 0.5%, 0.3%, 0.3% and 0.3%, respectively. In con-
clusion, it was observed that the socioeconomic status has an important impact on the frequency of intestinal parasites among primary 
school students, and the parasitosis is still a problem in the province. 
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GİRİŞ
Dünyada bağırsak parazitlerine özellikle az gelişmiş ve geliş-
mekte olan ülkelerde sıklıkla rastlanmaktadır. İntestinal 
parazitozların görülme sıklığı iklim ve çevre koşulları, rezer-
vuar ve ara konakların sıklığı, toprağın ve suların dışkı ile 
kontaminasyonu, fiziksel alt yapı yetersizliği, eğitim düzeyi, 
ekonomik durum, temizlik alışkanlıkları ve beslenme alışkan-
lıkları gibi faktörlere bağlı olarak değişir (5, 6, 9, 14, 17). 
Paraziter hastalıklara sosyoekonomik düzeyi düşük insanların 
yaşadığı yörelerde daha yüksek oranlarda olmak üzere ülke-

mizde hemen her bölgede sıklıkla rastlanmakta ve özellikle 
çocukların önemli hastalık etkenleri arasında yer almaktadır. 
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi gibi sosyoe-
konomik yönden geri kalmış bölgelerde daha sık rastlanmak-
tadır. Bu parazitozların çocuklarda, erişkinlere oranla daha 
yüksek oranlarda görüldüğü ve özellikle çocuklarda beslenme 
ve emilim bozukluğuna neden olarak zihinsel ve bedensel 
gelişim yetersizliğine yol açtığı bilinmektedir. Kalabalık sınıf-
larda eğitim verilmesi, hijyen kurallarına uyulmaması, temiz-
lik alışkanlığının kazandırılması için yeterli eğitimin verilme-
mesi çocuklar arasında bu parazitozların daha kolayca yayıl-
masının nedenleri arasında yer almaktadır (14, 17, 19).  

Bu çalışma, Van’da bulunan ve sosyoekonomik durumu orta 
düzeyde olan öğrencilerin eğitim gördüğü Süphan İlköğretim 
Okulunda bağırsak parazitozlarının prevalansını araştırmak 
amacıyla yapıldı.  
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GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu araştırma, 2005 yılında Van merkezde bulunan Süphan 
İlköğretim Okulunda öğrenim gören öğrenciler üzerinde yürü-
tüldü. Çalışmada 7–15 yaşlarında 166’sı kız, 229’u erkek ol-
mak üzere toplam 395 öğrenciden dışkı örneği alındı. Bu 
amaçla çalışmada, dışkı örneği alınacak öğrencilere üzerinde 
ad, soyadı, yaş ve cinsiyet bilgilerini içeren kapaklı dışkı kap-
ları okulda mevcut bütün öğrencilere bir kez olmak üzere da-
ğıtılarak, dışkı örneğinin alınma şekli tarif edildi. Araştırmada 
selofan-bant yöntemi uygulanamadı. Alınan dışkı örnekleri, en 
geç bir saat içerisinde Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Parazitoloji La-
boratuarında önce nativ-Lugol, doymuş çinko sülfat solüsyonu 
ile flotasyon ve daha sonra trichrome boyama yöntemleri ile 
incelendi. Araştırmada ışık mikroskobunun 40’lık objektifi ile 
beş ve beşin üzerinde sayılan Blastocystis hominis olguları 
pozitif olarak değerlendirildi.  

BULGULAR  

Dışkı örnekleri incelenen toplam 395 öğrencinin 114’ünde 
(%28,9) bir ya da daha çok sayıda parazit türüne rastlandı. Kız 
öğrencilerin 47’sinde (%28,3), erkek öğrencilerin ise 67’sinde 
(%29,3) parazitoz saptandı. İncelenen dışkı örneklerinde en 
yaygın olarak G. intestinalis (%15,4) ve B. hominis’e (%3,3) 
rastlandı (Tablo 1). Cinsiyet ile parazite rastlama sıklığı ara-
sında gerek topluca ve gerekse türlerin ayrı ayrı karşılaştırıl-
masında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı 
(p>0.05; Tablo 2).  

Bu çalışmada altısı protozoon dördü helmint olmak üzere top-
lam 10 farklı parazit türüne rastlandı. Saptanan parazit türleri-
nin %61,7’sini protozoonlar, %38,3’ünü helmintler oluşturdu. 
Bu çalışmada saptanan parazit türleri ile bunların sayı ve oran-
ları Tablo 2’de verildi.  

TARTIŞMA 

Ülkemizde çevre sorunları henüz çözülmemiş ve sosyoekono-
mik düzeyi düşük insanların yaşadığı Doğu Anadolu ve Güney-
doğu Anadolu Bölgelerinde bağırsak parazitozlarına hala sıklık-
la rastlanmaktadır. Özellikle ilköğretim çağındaki çocuklarda 
kişisel temizlik alışkanlığının tam olarak kazanılmaması ve 
bağışıklık sisteminin tam olarak gelişmemesi gibi nedenlerle bu 
parazitozlar daha yaygın olarak görülür (8, 18, 19). Bağırsak 
parazitozlarının çocuklarda erişkinlere oranla daha yüksek oran-
larda görüldüğü, çocuklarda beslenme ve emilim bozukluğuna 
neden olarak zihinsel ve bedensel gelişim yetersizliğine yol 
açtığı ve bu etkilerin ülkemizin bu bölgelerinde yaşayan çocuk-
larda olduğu gibi özellikle de yetersiz beslenenlerde daha belir-
gin hale geldiği bilinmektedir (14, 17, 19).  

Bağırsak parazitleri yurdumuzun farklı yörelerinde ilköğretim 
okullarında öğrenim gören 7–15 yaş grubundaki çocuklarda 
farklı oranlarda saptanmıştır. Şanlıurfa’da üç ilköğretim oku-
lunda %62 (16), Malatya’da yine üç ilköğretim okulunda 

%22,5 (2), Diyarbakır’da beş ilköğretim okulunda %52,51 
(15), Mardin’de bazı ilköğretim okullarında %36,9 (1), Bur-
sa’nın sekiz ilçesindeki 14 ilkokulda %31,7 (7), Afyon’un 
Bayat ilçesinde iki ilköğretim okulunda %37,3 (3), Eskişehir’e 
bağlı Bozan Beldesi ve çevre köylerdeki ilköğretim okulların-
da %74,4 (4), Sivas’ın iki köy ilkokulunda %71,2 (11), Ada-
na’da iki ilköğretim okulunda %62,6 (13), Trabzon’da beş 
ilkokulda %38,7 (6), Samsun’da üç köy ilköğretim okulunda 
%31,8 (5) ve İstanbul’un Silivri ilçe merkezi ve köylerindeki 
ilköğretim okullarında ise %7,5 (10) oranında bağırsak para-
zitlerine rastlandığı bildirilmiştir. Van yöresinde yapmış oldu-
ğumuz bu çalışmada ise bağırsak parazitleri %28,9 oranında 
saptanmış olup, bu oranın Malatya (2), Bursa (7) ve Sam-
sun’da (5) bulunan oranlara benzer, İstanbul’da (10) belirlenen 
orandan çok daha yüksek, diğer illerde (1, 3, 4, 6, 11, 15, 16) 
belirlenen oranlardan ise çok daha düşük olduğu görülmüştür. 
Van yöresinde daha önce farklı tarihlerde ilköğretim okulla-
rında çocuklar üzerinde yürütülen çalışmalarda bağırsak 
parazitozlarına %25–77,47 oranlarında rastlanmıştır (17-19). 
Bu yörede daha önce yapılmış bir çalışmada (17), sosyoeko-
nomik düzeyi düşük olan çocuklarda %62,68, yüksek olanlar-
da ise %25 oranında bağırsak parazitozlarına rastlanmıştır. Bu 
çalışmada, %28,9 olarak saptanan intestinal parazitoz oranı, 
bu yörede daha önce sosyoekonomik düzeyi yüksek olan ço-
cuklarda belirlenen orana (17) yakın bulunmuştur.  

Ülkemizin farklı yörelerinde ilköğretim okulu öğrencilerinde 
yapılan çalışmalarda patojen parazitlerden E. histolytica/E. 
dispar %0,4–34,4 (1, 3-5, 7, 11-13, 15-18), G. intestinalis 
%5,7–47 (1-5, 7, 8, 10-13, 15-19), A. lumbricoides %0,05–68,7 
(1-5, 7, 10, 11, 13, 15-19), H. nana %0,1–28,57 (1-4, 6, 8, 10-
13, 15-19), T. trichiura %0,4–9,6 (1, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 17-19), 
E. vermicularis selofan-bant uygulaması sonucu %0,68–31,1 (2, 
4, 8, 10-12, 16), dışkı muayenesi sonucunda %0,6–3,46 (5, 10, 
13, 15, 17- 19) oranlarında saptanmıştır. Ayrıca bazı durumlarda 
patojen olarak kabul edilen B. hominis %1,4–24,8 (2-5, 8, 12, 
17-19) oranlarında saptanmıştır. Van yöresinde yapılan bu ça-
lışmada ise E. histolytica/E. dispar’a %1,5, G. intestinalis’e 
%15,4, B. hominis’e %3,3, A. lumbricoides’e %6,6, H. nana’ya 
%6,3, T. trichiura’ya %0,5 ve E. vermicularis’e %0,3 (dışkı 
bakısında) oranında rastlanmıştır.  

Daha önce Van yöresinde genellikle sosyoekonomik durumu 
düşük olan öğrencilerin yer aldığı çalışmalarda (17-19) bağır-
sak parazitozlarına %80’e varan (18) oranda rastlanmıştır. 
Daha önce Van yöresinde yapılmış çalışmalarla karşılaştırıldı-
ğında bizim çalışmamızda elde edilen parazitoz prevalansının 
(%28,9) çok yüksek olmayan bir oranda olduğu görülmüştür. 
Bu sonucun düşük olmasının nedenleri arasında çalışmaya 
dahil edilen öğrencilerin ikamet ettiği mahallenin dışarıdan 
göç almayan, alt yapısı mevcut eski bir yerleşim birimi olması, 
ayrıca bu mahallede yaşayan ailelerin sosyoekonomik olarak 
genellikle orta düzeyde olması gibi faktörlerin önemli etkisi 
vardır.  
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Sonuç olarak, gerek Van yöresinde yaptığımız bu çalışmada 
gerekse ülkemizin farklı yörelerinde daha önce yapılan çalış-
malarda, sosyoekonomik düzeyin bağırsak parazitozlarının 
yayılışı ile direkt olarak ilişkili olduğu dikkati çekmektedir. 
Bu parazitozlara karşı mücadelede hijyen kuralları konusunda 
öğrenciler, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenci ailelerinin 
eğitimi, hastalıkların yayılmasını kolaylaştıran olumsuz çevre 
koşullarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Van yöresinde yap-
tığımız bu çalışma, bu yörede parazitoz sorununun hala devam 
ettiğini göstermektedir.  
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Tablo 2. Saptanan parazitlerin sayı ve oranları  
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E. vermicularis 1 0,6 - - 1 0,3 
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