
2013 yılının ilk sayısında 10 orijinal araştırma, 2 derleme yazısı ve 5 olgu sunumu yer almaktadır. Ülkemizde 
özellikle büyük şehirlerde bağırsak parazitlerinin profilinin gittikçe değiştiği gözlenmektedir. Bağırsak parazitleri 
ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalar ve retrospektif araştırmalar bu durumu ortaya koymaktadır. Bu sayımızda da 
Cryptosporidium, Blastocystis gibi gittikçe daha yaygın olarak saptanmaya başlanan parazitlerle ilgili makalelere 
yer verilmiştir. Toxoplasmosis ile ilgili derlemede bu parazitin dondurularak saklanması konusu, Echinococcosis 
ile ilgili derlemede ise hastalığın Dünya’daki yaygınlığı ele alınmıştır. Olgu sunumlarında ise çeşitlilik göz önüne 
alınmış, leishmaniasis, strongyloidosis, visseral larva migrans ve echinococcosis ile ilgili vak’aların ayrıntıları 
sunulmuştur.

Bekleme süremiz dolduğu için bu yıl içinde yeniden SCI için başvuruda bulunacağımızı belirtir, bu sayımızın da 
bilimsel çalışmalarınıza ve birikimlerinize yararlı olması umuduyla saygılar sunarım.

Prof. Dr. Yusuf ÖZBEL
Baş Editör
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Ten original articles, 2 review articles and 5 case reports are included in this first issue of the year 2013. A 
profile shift is observed in the intestinal parasites in our country, especially in metropolitan areas. Studies on 
intestinal parasites and retrospective studies indicate this situation. With this issue, we have tried to include 
manuscripts on parasites like Cryptosporidium and Blastocystis which are detected more commonly day by 
day. The review article on Toxoplasmosis focuses on freezing the parasite to preserve it while the review article 
on Echinococcosis focuses on the extensity of the disease over the World. To maintain the diversity of the 
case reports, details of cases of leishmaniasis, strongyloidosis, visceral larva migrans and echinococcosis were 
presented. 

I would like to state that our waiting period is over and that we can now apply for inclusion in SCI and I would 
like to present our respects with hopes that this issue will be useful for both your studies and archives.

Prof. Dr. Yusuf ÖZBEL
Editor-in-Chief




