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ÖZET

Amaç: Çalışmamızda Muğla ili merkezinde bulunan ilköğretim okulu öğrencilerinde bağırsak parazitlerinin görülme sıklığı araştırılmıştır. 
Yöntemler: 3560 ilköğretim okulu öğrencisinden ancak 663 öğrencinin ailesi araştırmaya izin vermiş ve öğrencinin dışkı örneğini bize ulaştır-
mıştır. Örnekler nativ, lugol inceleme ile değerlendirilmiştir. Şüpheli vakalardan tekrar örnek istenmiş ve değerlendirilmiştir. 
Bulgular: Dışkı örneği alınan öğrencilerden 73’ünde (%11.01) bağırsak parazitine rastlanmıştır. Parazit olarak %52 (39 kişi) oranında en sık 
Ascaris lumbricoides saptanmıştır. 
Sonuç: Muğla ilinin kanalizasyon sisteminin olmaması nedeni ile parazit infeksiyonlarından korunmak ve farkındalığı artırmak için ilköğretim 
çağı çocuklarına ve ailelerine sağlık eğitiminin verilmesinin ve düzenli aralıklarla parazit taraması yapılmasının uygun olacağı kanısına varıl-
mıştır. (Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 92-5)
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ABSTRACT 

Objective: In this study prevalence of intestinal parasite agents was investigated among elementary school students in the Mugla city centre. 
Methods: Only 663 relatives among 3560 students allowed us to investigate and obtain fecal specimens of the students. Specimens were 
examined by native and lugol staining. Repeated samples were requested from suspected cases and evaluated. 
Results: Intestinal parasites were found in 73 stool specimens (11.01%) taken from students. The frequently observed parasite was Ascaris 
lumbricoides at ratio of 52% (39 students). 
Conclusion: It was estimated that, because of the lack of a sewage system in the Mugla province, health education and periodically parasite 
examinations should be administered to elementary school students and their families in order to raise awareness and prevent parasitic 
infections. (Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 92-5)
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Muğla İli Merkez İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Bağırsak Parazitleri 
Araştırılması 
Investigation of Intestinal Parasites Among Elementary School Students in the Mugla 
Province



GİRİŞ

Dünyada 3.5 milyar insan, bağırsak parazitlerinin neden olduğu 
infeksiyonlar açısından risk altındadır. Bunların yaklaşık 450 mil-
yonu hastalıkla sonuçlanmaktadır. Parazit infeksiyonları demir 
eksikliği anemisinden, çocuklarda gelişme geriliğine ve 
pisikolojik-mental problemlere kadar birçok rahatsızlığa neden 
olmaktadır (1). Yurdumuzda paraziter hastalıkların epidemiyolo-
jisi, Türkiye’nin coğrafi komumu, iklim koşulları, toplumun sosyo 
ekonomik yapısı, alt yapının olup olmadığı, toplumun eğitimi 
gibi koşullar açısından incelendiğinde her bölgede farklılıklar 
göstermektedir (2, 3). Ülkemizde batı ve doğu illeri arasında, 
bağırsak parazitinin yaygınlığı farklı olmakla birlikte birçok batı 
illerinde kent merkezi ile kenar bölgeler arasında parazit görül-
me sıklığı açısından önemli farklılıklar saptanabilmektedir (4, 5). 
Bağırsak parazitleri toplu yaşam alanlarında daha sık görülmek-
tedir. Bu nedenle yatılı okullar, çocuk yuvaları, kreşler ve askeri 
birlikler gibi toplu temasların çok fazla olduğu yerlerde daha sık 
görülmesi kaçınılmazdır. Ayrıca bağırsak parazitleri özellikle okul 
öncesi ve ilköğretim çağı çocuklarında daha sık görülmektedir. 
Temel sağlık ve temizlik alışkanlıklarının henüz tam olarak kazanıl-
madığı bu dönemde fiziksel koşulların yetersizliği de eklenirse 
bağırsak parazitlerinin görülme sıklığı daha çok artmaktadır. 
Bunun en önemli olası sebebi, çocukların yetişkinlere göre kişisel 
hijyenini tam olarak yapamamaları olarak düşünülmektedir (1, 5-8). 

Bu çalışma ile Muğla ili merkez ilköğretim okullarındaki 1, 2, 3, 4 
ve 5. sınıf (7-12 yaş grubu) öğrencilerinde bağırsak parazitlerinin 
araştırılması, ve bazı sosyo-demografik özellikleri ile arasındaki 
ilişkilerin saptanması amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM

Çalışma alt yapısı henüz oluşturulmamış ve daha önceki yıllarda 
intestinal parazit etkenleri açısından araştırma yapılmayan Muğla 
ilinde 2007-2009 yıllarının Kasım-Mart dönemleri arasında ger-
çekleştirilmiştir. 

Çalışmada Muğla ili merkez ilçede bulunan 11 ilköğretim okulu 
ve 1 adet sosyal hizmetlere bağlı çocuk yuvasında bulunan 7-12 
yaş grubu öğrencilerde intestinal parazit etkenlerinin dağılımının 
belirlenmesi amaçlanmıştır.

Öğrenci ailelerinin sosyo-ekonomik durumlarını belirten bir 
anket formu hazırlanarak aileleri tarafından doldurulması sağ-
lanmıştır. Örneklerin alımı için ailelerden ve gerekli resmi 
kurumlardan izin alınmış ve dışkı örneklerinin kendilerine veri-
len kap içerisinde belirlenen günün sabahında getirilmesi isten-
miştir. Örnekler verilen izin doğrultusunda öğrencilerden bir 
kez alınabilmiştir. 3560 ilköğretim okulu öğrencisinden 1833 
(%51.5) öğrenci ailesi anket ve izin formlarını doldurmuş ancak 
663 (%18.6) öğrencinin ailesi dışkı incelemesini kabul etmiştir. 
Alınan örnekler en kısa sürede Sağlık Yüksekokulu laboratuarın-
da nativ ve lugol boyama yöntemi ile ışık mikroskobunda 20X 
ve 40X objektifte incelemeye alınmıştır. Selofan bant yöntemi 
ailelerin uygulamada zorlanması nedeni ile araştırmaya dahil 
edilememiştir.

Parazit infeksiyonu saptanan çocuklara ait sonuçlar, ailelere 
iletilmiş ve uzman hekimlere yönlendirilerek tedavi almaları 
sağlanmıştır. 

BULGULAR

Dışkı örneği alınan öğrencilerden 73’ünde (%11.01) bağırsak para-
zitine rastlanmıştır. İki öğrencide ise birden fazla etken gözlenmiş-
tir (Ascaris lumbricoides+Giardia intestinalis). Paraziter etkenler 
olarak; A. lumbricoides %52 (39 kişi), G. intestinalis %24 (18 kişi), 
Entamoeba coli %17.3 (13 kişi), Hymenolepis nana %4.0 (3 kişi) ve 
selobant yöntemi uygulanmamasına rağmen dışkı incelemesinde 
2 öğrencide Enterobius vermicularis (%2.7)’e rastlanmıştır.

Dışkı incelemesi sonrasında gözlenen parazit etkenlerinin dağılı-
mı Tablo 1’de verilmiştir. Parazit saptanan öğrencilerin anne-
babalarının yaklaşık %64.4’ünün okur-yazar yada ilkokul mezunu 
oldukları belirlenmiştir. Öğrencilere ve ailelerine ait özellikler 
Tablo 2’de özetlenmiştir. 

TARTIŞMA

Paraziter hastalıklar toplumun bütün kesimlerini etkilemekle 
beraber büyümekte ve gelişmekte olan çocukları daha çok etki-
lemektedir. Özellikle 0-7 ve 0-14 yaş grubu çocuklarda psikolojik 
bozuklukların yanı sıra, bedensel ve zihinsel gelişme geriliğine 
neden olmaktadır (2). 

Yapılan çalışmalara göre, ülkemizdeki parazit görülme sıklığı 
%10-96 arasında değiştiği, kentlerin sosyoekonomik durumu ile 
parazit insidansının ters orantılı olduğu belirtilmiştir (9). Bu oran-
lar coğrafi bölgelere göre değişmekle birlikte, 1980’li yıllarda 
yapılan çalışmalarda, Marmara Bölgesinde %55-80, Karadeniz 
Bölgesinde %54-94, İç Anadolu Bölgesinde %50-75, Güneydoğu 
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Saptanan etkenler  Sayı %

Ascaris lumbricoides  39 52.0

Giardia intestinalis  18 24.0

Entamoeba coli  13 17.3

Hymenolepis nana  3 4.0

Enterobius vermicularis 2 2.7

Toplam  75 100.0

Tablo 1. Saptanan parazit etkenlerin sayı ve oranları 

Cinsiyet  Sayı %

Erkek  35 48.0

Kız 38 52.0

Gelir durumu  

750 YTL ve altı  40 54.8

751 YTL ve üstü  25 34.2

Yuvada kalanlar 8 11.0

Anne-baba eğitim durumu  

Okur-yazar veya ilköğretim mezunu 47 64.4

Lise ve üstü 18 24.6

Yuvada kalanlar  8 11.0

Toplam  73 100.0

Tablo 2. Parazit saptanan öğrencilerin ve ailelerinin sosyo-
demografik özellikleri



Anadolu Bölgesinde %60-94 arasında parazit prevelansı bildiril-
miştir (6). Kırsal alanlarda parazitli kişi oranı %97’ye kadar çıkarken 
alt yapı sistemi iyi yapılandırılmış olan ve sosyoekonomik düzeyi 
yüksek bölgelerde %1-2’ye kadar düştüğü belirtilmiştir. Son yıllar-
da 1990 öncesine göre tüm bölgelerde yapılan çalışmalarda 
bağırsak parazitleri oranlarında özellikle helmint infeksiyonlarında 
önemli bir düşüş göze çarpmaktadır, ancak yine de değişik bölge 
hastanelerinden alınan sonuçlarda bağırsak parazitlerinin görül-
me sıklığı %4,1-%64,3 aralığında farklılık göstermesi de araştırıcı-
ların seçtikleri yöntemler, örnek sayısı, kullanılan yöntem, aynı 
kişiden alınan örnek sayısı, apatojen diye kabul edilen parazitlerin 
çalışmaya dahil edilip edilmemesi ve bölgesel-sosyoekonomik 
düzeylere göre farklılık gösterebilmektedir (5, 6, 10). Bağırsak 
parazitleri toplu yaşam alanlarında daha sık görülmektedir. Bu 
nedenle yatılı okullar, çocuk yuvaları, kreşler ve askeri birlikler 
gibi toplu temasların çok fazla olduğu yerlerde daha sık görül-
mesi kaçınılmazdır (5, 8).

2000’li yıllarda ise ülkemizde sosyokültürel ve altyapı sorunların-
daki gelişmelerle birlikte, parazit sonuçları Doğan’a (6) göre; 
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde %4.4, Uludağ 
Üniversite Hastanesinde %8.14, Fırat Üniversite Hastanesinde 
%17, Malatya devlet hastanesinde %7.2, Harran Üniversite 
Hastanesinde %34.8, Kahramanmaraş Üniversite Hastanesinde 
%12.1 oranlarında bağırsak paraziti varlığı tespit edilmiştir (6). 

Muğla ilinde 7-12 yaş grubu 663 ilköğretim öğrencisinden alınan 
örneklerde gerçekleştirilen çalışma alt yapısı (kanalizasyon siste-
mi) henüz yapılamamış olan ilimiz açısından ilk olma özelliğinde-
dir. Öğrencilerin en az bir tür paraziter etken açısından infekte 
olma oranı %11.01 olarak bulunmuştur. 

Tamer ve ark. (1)’nın Kocaeli ili, Aslanbey beldesinde gerçekleş-
tirdikleri çalışmalarında 111 öğrencide yapılan tarama sonuçları-
na göre; 37 (%33.3) öğrencinin bir veya daha fazla parazit türü ile 
infekte olduğu saptamışlardır. Çalışmalarında en sık saptanan 
parazit türleri olarak, E. vermicularis %14.4, G. intestinalis %9.0 ve 
E. coli %3.6 olduğunu bildirmişlerdir. Tunç ve ark. (10) Isparta ili 
merkezinde ilkokul çocuklarında yapılan çalışmada, çevre şartları 
ve ekonomik durumları iyi olan ilkokulda parazit dağılım oranı 
%34 iken, koşulları yetersiz ilkokuldaki oranın %68 olduğunu bil-
dirmişlerdir. Demirli ve ark.(4) çalışmalarında %48.1’i A. lumbrico-
ides, %15.3 G. intestinalis, %2.0 ‘si E. histolytica oranında bulun-
duğunu rapor etmişlerdir. Çalışmamızda en sık rastlanan parazit 
türleri olarak A. lumbricoides %52, G. intestinalis %24, E. coli 
%17.3 oranlarında saptanmıştır. Yapılan çalışmaları bulgularımızla 
karşılaştırdığımızda, okullarda öğrenciler arasında gerçekleştiri-
len intestinal paraziter etkenlerin araştırıldığı çalışmalar ile ben-
zerlik göstermektedir. Selofan bant yönteminin ailelerin uygula-
malarında zorluklarla karşılaşılması ve yöntemi uygulamaya 
gönüllü olmamaları nedeni ile araştırılmaya dahil edilmemesine 
rağmen dışkı taramasında iki öğrencide E. vermicularis yumurta-
sına rastlanılmıştır.

Eğitim düzeyi yüksek ailelerin çocuklarında parazit görülmediği, 
eğitim düzeyi düşük ailelerin çocuklarında genellikle parazit 
görülme oranının fazla olabileceği belirtilmiştir (3). Çalışmada 
sadece nativ ve lugol yöntemlerinin kullanılması saptanan parazit 
oranlarının gerçek rakamları yansıtamayabileceği, araştırmanın 
gerçekleştirilmesinde karşılaşılan sorunlar nedeni ile uygulana-

mayan çoklaştırma ve selofanlı lam yöntemlerinin de uygulanma-
sı ile bulunan rakamların daha yüksek olabileceği akıldan çıkarıl-
mamalıdır. 

Hazır ve ark.’nın (11), 207 ilköğretim okulu öğrencilerinde yaptığı 
araştırmada anne ve babalarının eğitim düzeylerinin farklılık gös-
terdiği annelerinin %86.4’ünün ilkokul mezunu olduğu ve parazit 
gözlenen öğrencilerin büyük çoğunluğunun (19/22 öğrenci) anne 
eğitim düzeylerinin düşük olduğu ailelerde bulunduğunu belirt-
mişlerdir. Çalışmada anne eğitimi arttıkça çocukta bağırsak para-
ziti görülme oranının azaldığı rapor edilmiştir. Kaya ve ark. (12) ve 
benzer sekilde Giray ve ark. (13) çalışmalarında sosyo ekonomik 
durumu ve eğitim düzeyi düşük olan ailelerin çocuklarında para-
zitin görülme olasılığı arttığı ve ekonomik ve eğitim seviyelerinin 
yükseldiği bölgelerde parazit prevelansının düştüğü belirtilmiştir. 
Çalışmamızda parazit saptanan ailelerde annenin daha çok 
çocukla ilgilendiği varsayılarak yapılan değerlendirmede annele-
rin %64.4’ünün ilkokul mezunu veya okuryazar (%4.3’ü okula git-
memiş) olduğu saptanmıştır. Ailelerin sosyo-ekonomik durumları 
incelendiğinde benzer şekilde parazit saptanan öğrenci aileleri-
nin gelir durumları asgari ücret seviyesinde olduğu (750 TL ve 
altı) ve düşük gelir düzeyine sahip ailelerin çocuklarında %54.8 
oranında parazit gözlenmiştir (Tablo 1). 

Parazit saptanan öğrencilerin cinsiyetlerine baktığımızda 35 
öğrencinin erkek (%48) ve 38 öğrencinin (%52) kız öğrenci olduğu 
bulunmuştur. Demirli ve Arabacı (4)’nın araştırmasında ise para-
zitlik oranları ile cinsiyetleri arasında bir fark bulunamamıştır. 
Tamer ve ark. (1)’nın çalışmasında 45 (%40.54) erkek ve 66 
(%59.45) kız, 111 öğrenci alınmıştır. Erkeklerin %20.8, kızların 
%44.8 olmak üzere toplam 37 olguda (%33.3) bir ve birden fazla 
parazit saptanmıştır. Araştırmamızda bulunan sonuçlara paralel 
olarak, parazit varlığı ile cinsiyet arasında anlamlı farkın olmadığı 
saptanmıştır.

SONUÇ

Kanalizasyon şebekesi gibi alt yapısı bulunmayan Muğla ilinde 
aile içinde ve okullarda hijyen eğitiminin sürekli olarak tekrarlan-
ması ve bu yönde girişimlerde bulunulması özellikle oral-fekal 
yolla bulaşan parazit infeksiyonlarının prevelansını azaltmak ve 
infeksiyonlardan korunmak için son derece önemli olduğu düşü-
nülmektedir. Temel sağlık ve temizlik alışkanlıklarının kazanılma-
sında çok önemli bir dönem olan ilköğretim döneminde bu 
kazanımları sağlayacak etkili ve yeterli düzeyde bir sağlık eğitimi 
verilmesi konusunda uzmanlara önemli görevler düşmekte ve 
daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
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