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Iğdır İlinde Bazı İlköğretim Okullarında Baş Bitinin Yayılışı
Prevalence of Head Lice in Some Primary Schools in Iğdır Province
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ÖZET
Amaç: Bu araştırma, Pediculus capitis infestasyonunun prevalansını saptamak ve risk faktörlerini değerlendirmek amacıyla Iğdır’da 2010 yılı
Nisan ve Mayıs aylarında dört ilköğretim okulunda yürütülmüştür.
Yöntemler: Çalışma, yaşları 6-15 arasında değişen 1116’sı kız, 1106’sı erkek olmak üzere toplam 2222 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Öğrencilerin özellikle ense ve başlarının arkası olmak üzere, saçları bitin erişkin, nimf ve yumurtaları yönünden incelenmiştir. Muayene edilen
öğrencilerden alınan örnekler incelenmek üzere Iğdır Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuarına getirilmiştir. Her
bir öğrenci infestasyonla ilişkili bazı soruları içeren anketi cevaplamıştır.
Bulgular: Muayene edilen kız öğrencilerin %22.9’unda, erkek öğrencilerin %3.2’sinde olmak üzere, bütün öğrencilerin %13.1’inde parazitin
yumurta, nimf ya da erişkin formlarına rastlanmıştır.
Sonuç: Baş biti infestasyonu ile cinsiyet, okulların sosyoekonomik durumu, saç uzunluğu, evdeki birey sayısı ve evdeki oda sayısı arasında
istatistiksel olarak anlamlılık saptanmıştır. Pediculosis capitis’in görülme sıklığı ile öğrenci annelerinin öğrenim durumu, babalarının öğrenim
durumu, gelir düzeyi ve mesleği arasında çoğu karşılaştırmalarda farklı düzeylerde anlamlılık belirlenmiştir.
(Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 199-203)
Anahtar Sözcükler: Pediculus capitis, prevalans, ilköğretim okulları, Iğdır
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ABSTRACT
Objective: This study was carried out to detect the prevalence and evaluate risk factors of Pediculus capitis infestation in four primary
schools in Iğdır in April and May, 2010.
Methods: The study was performed on 2222 students (6-15 years old), 1116 female and 1106 male. The hair of the students, especially from
the neck and back of the head, were examined for egg, nymph and imago of P. capitis. The samples taken from the students were brought
to the Medical Laboratory of Health Services Vocational School of Iğdır University for examination. Each student answered a questionnaire
containing some questions related to the infestation.
Results: The imago, nymph or eggs of the parasite were encountered in 22.9% of females and in 3.2% of males. Prevalence of infestation
in all students was 13.1%.
Conclusion: It was determined that there was a significant relation between head louse infestation and gender, socioeconomic status of the
schools, hair length, number of people living in the home and the number of rooms in the house. In most comparisons, relations between
prevalence of pediculosis capitis and education level, income level and job of the children’s father and education level of the children’s
mother were found significant at different levels. (Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 199-203)
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GİRİŞ

GEREÇ VE YÖNTEM

Baş bitleri genellikle soğuk ve ılıman iklimlerde daha çok kış
aylarında görülmektedir. İnsanın en eski parazitlerden biri olup
kozmopolit bir dağılım göstermektedir. Bir toplumdaki prevalansında coğrafik durum, etnik yapı, iklim ve hijyenik koşullar gibi
faktörlerin önemli bir rolü vardır. Çoğunlukla okul çocuklarında,
yaşlılarda ve insanların bir arada bulundukları kışla, hapishane,
okul ve yurt gibi yerlerde daha sık rastlanmaktadır (1-3).

Bu çalışma için öncelikle Iğdır Valiliği ve İl Milli Eğitim
Müdürlüğünden resmi izinler alınmıştır. Çalışma, 2010 yılı Nisan
ve Mayıs aylarında Iğdır il merkezinde sosyoekonomik düzeyi
birbirinden farklı olan dört ilköğretim okulunda yürütülmüştür.
Çalışmada yaşları 6-15 arasında değişen 1116’sı kız, 1106’sı erkek
olmak üzere toplam 2222 öğrenci P. capitis yönünden muayene
edilmiştir. Öğrencilerin özellikle başın ense ve kulak arkası bölgeleri olmak üzere saçları çıplak elle, saç telleri aralanarak
P. capitis’in yumurta, nimf ya da arasında boşluk olmalı erişkinleri yönünden incelenmiştir. Rastlanan erişkin/nimflerden ve şüphe
edilen saç tellerinden mikroskopta incelemek üzere örnekler
alınmıştır. Alınan örnekler, Iğdır Üniversitesi Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuar Bölümüne ait laboratuarda
kaynaklarda belirtilen yönteme uygun olarak (1, 3) mikroskobun
X4’lük ve X10’luk objektifleri ile incelenerek kesin teşhisler yapılmıştır. Ayrıca, muayene edilen bütün öğrencilere “annenin öğrenim durumu ve mesleği, babanın öğrenim durumu, gelir düzeyi
ve mesleği, evdeki birey ve oda sayısı, saç uzunluğu, haftalık
banyo sayısı ve saç yıkamada kullanılan temizlik maddesi” gibi
soruları içeren bir anket yapılmıştır.

Pediculus capitis ile infeste olan hastaların en önemli şikayeti
kafa derisindeki yaygın ve şiddetli kaşıntıdır. Kaşıntıya bağlı olarak kafa derisi kızarmakta ve üzerinde bir takım papüler oluşumlar ortaya çıkmaktadır. Kaşıma sonucu deri bütünlüğünün bozulması nedeniyle sekonder bakteri enfeksiyonları oluşabilmekte ve
bu enfeksiyonlara bağlı olarak kafa derisinde kabuklanma, duyarlılık ve lenfadenopati görülebilmektedir. Bu lezyonlar genellikle
başın arka kısmında ve ensede oluşmaktadır (1, 2). Bitler yakın
temasla, aynı yatakta yatmakla, saç teması ve tarak, fırça, şapka,
giysi gibi kişisel eşyaların ortak kullanımıyla ve hatta otobüs, tren
koltuklarıyla bir bireyden diğerine bulaşabilmektedir. Kısa kesilen
saçlarda mekanik olarak yumurtaların yerleşmesi mümkün olmadığı için baş biti infestasyonuna erkeklerde daha az sıklıkta rastlanmaktadır (1, 4).
Bu çalışmanın amacı, daha önce P. capitis infestasyonu üzerine
herhangi bir çalışma yapılmamış olan Iğdır ili ilköğretim okulu
öğrencilerinde bu infestasyonunun prevalansını saptamak ve risk
faktörlerini değerlendirmektir.

Şekil 1. Çalışmada saptanan P. capitis yumurtası içerisindeki
nimf’in görünümü

Parazit görülme oranlarının karşılaştırılmasında Z testi kullanılmış
olup hesaplamalar, MINITAB (ver: 14) istatistik paket programında yapılmıştır.

BULGULAR
Çalışmada muayene edilen 1116 kız öğrencinin 256’sı (%22.9),
1106 erkek öğrencinin 35’i (%3.2) olmak üzere, 2222 öğrencinin
291’i (%13.1) P. capitis yönünden pozitif bulunmuş olup baş bitine
rastlama sıklığı ile cinsiyet arasında istatistiksel yönden anlamlı
(p<0.001) bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu öğrencilerin üçünde
parazitin erişkin formuna, birinde yumurta içerisindeki nimf formuna (Şekil 1), diğerlerinde ise yumurtasına rastlanmıştır. Çalışmada
öğrencilerin sosyoekonomik durumu iyi olan okulda %3.9, orta
olan iki okulda ortalama %15.1, kötü olan okulda ise %22.8 oranında baş biti infestasyonuna rastlanmış olup pediculosis capitis ile
okulların sosyoekonomik durumu arasında istatistiksel olarak
anlamlılık (p<0.001) belirlenmiştir (Tablo 1). P. capitis’in görülme
sıklığı ile saç uzunluğu, evdeki birey sayısı ve oda sayısı arasında
istatistiksel olarak anlamlılık (p<0.001) saptanmıştır (Tablo 7).
P. capitis’in görülme sıklığı ile öğrenci annelerinin öğrenim durumu (Tablo 5), babalarının öğrenim durumu (Tablo 2), gelir düzeyi
(Tablo 3) ve mesleği (Tablo 4) arasında çoğu karşılaştırmalarda
farklı düzeylerde (p<0.05, p<0.01 ve p<0.001) anlamlılık saptanmıştır. Öğrenci annelerinin meslek karşılaştırmalarının sadece
birinde anlamlılık (p<0.05) tespit edilmiştir (Tablo 6). P. capitis’e
rastlama sıklığı ile saçı yıkamada kullanılan temizlik maddesi

Tablo 1. P. capitis’in tarama yapılan okullara göre dağılımı
Sosyoekonomik
durum

İlköğretim
Okulları

Kız

Erkek

Toplam

İyi

M. Hüsnü Özyeğin

393

393

Cumhuriyet

278

282

Mimar Sinan

156

163

319

39 (25)

8 (4.9)

47 (14.7)

M. Fevzi Çakmak

289

268

557

108 (37.4)

19 (7.1)

127 (22.8)

1116

1106

2222

256 (22.9)

35 (3.2)

291 (13.1)

Orta
Kötü

Toplam		

Muayene edilen öğrenci sayısı		

Parazitli öğrenci sayısı

Kız (%)

Erkek (%)

Toplam (%)

786

29 (7.4)

2 (0.5)

31 (3.9)

560

80 (28.8)

6 (2.1)

86 (15.4)
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(sabun; şampuan; sadece su) ve haftalık banyo sayısı (her gün; üç
günde bir; dört günde bir; beş günde bir; haftada bir) arasında ise
herhangi bir anlamlılık belirlenmemiştir.

TARTIŞMA
Pediculosis capitis, dünyada ve ülkemizde özellikle ilköğretim
çağındaki çocuklarda yaygın olarak görülen bir infestasyondur.
Belçika’da %8.9 (5), Kore’de %37.2 (6), İran’ın Hamedan bölgesi
Tablo 2. P. capitis’in öğrenci babalarının öğrenim durumuna göre
dağılımı
Karşılaştırmalar
Negatif (%) Pozitif (%) Anlamlılık
			değeri
Okur-yazar değil; n=251

197 (78.5)

54 (21.5)

İlkokul mezunu; n=1084

911 (84)

173 (16)

Okur-yazar değil; n=251

197 (78.5)

54 (21.5)

Ortaokul mezunu; n=201

184 (91.5)

17 (8.5)

Okur-yazar değil; n=251

197 (78.5)

54 (21.5)

343 (90)

38 (10)

197 (78.5)

54 (21.5)

Üniversite mezunu; n=303

294 (97)

9 (3)

İlkokul mezunu; n=1084

911 (84)

173 (16)

Ortaokul mezunu; n=201

184 (91.5)

17 (8.5)

İlkokul mezunu; n=1084

911 (84)

173 (16)

Lise mezunu; n=381

343 (90)

38 (10)

İlkokul mezunu; n=1084

911 (84)

173 (16)

Üniversite mezunu; n=303

294 (97)

9 (3)

Ortaokul mezunu; n=201

184 (91.5)

17 (8.5)

343 (90)

38 (10)

Ortaokul mezunu; n=201

184 (91.5)

17 (8.5)

Üniversite mezunu; n=303

294 (97)

9 (3)

Lise mezunu; n=381

343 (90)

38 (10)

Üniversite mezunu; n=303

294 (97)

9 (3)

Lise mezunu; n=381
Okur-yazar değil; n=251

Lise mezunu; n=381

p<0.05
p<0.001
p<0.001
p<0.001
p<0.001
p<0.001
p<0.001
p>0.05
p<0.001
p<0.001

* Anket formunda bu konu ile ilgili 2222 kişiden 2’si bilgi vermemiştir

Tablo 3. P. capitis’in öğrenci babalarının gelir düzeyine (TL) göre
dağılımı
Karşılaştırmalar
Negatif (%) Pozitif (%) Anlamlılık
			değeri
500’ün altı; n=379

308 (81.3)

71 (18.7)

500-1000 arası; n=1032

856 (82.9)

176 (17.1)

500’ün altı; n=379

308 (81.3)

71 (18.7)

1000-2000 arası; n=514

480 (93.4)

34 (6.6)

500’ün altı; n=379

308 (81.3)

71 (18.7)

2000’in üzeri; n=297

287 (96.6)

10 (3.4)

500-1000 arası; n=1032

856 (82.9)

176 (17.1)

1000-2000 arası; n=514

480 (93.4)

34 (6.6)

500-1000 arası; n=1032

856 (82.9)

176 (17.1)

2000’in üzeri; n=297

287 (96.6)

10 (3.4)

1000-2000 arası; n=514

480 (93.4)

34 (6.6)

2000’in üzeri; n=297

287 (96.6)

10 (3.4)

p> 0.05
p<0.001
p<0.001
p<0.001
p<0.001
p<0.05
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kırsalında %6.85 (7), Ürdün’de %13.4 (8) oranında bu etkene rastlandığı bildirilmiştir. Bu çalışmaların hepsinde çalışma grubunu
ilköğretim çağındaki çocuklar oluşturmuş ve infestasyon kızlarda
erkeklere göre daha yüksek oranda saptanmıştır.
Ülkemizde farklı yörelerde P. capitis’in prevalansı ile ilgili çalışmalar genellikle ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrenciler
üzerinde yürütülmüştür. Bu parazitoz İzmir’de %12.9 (9),
İstanbul’da %21 (10), Sakarya’da %34.1 (11), Edirne il merkezinde
%5.4 (12), Aydın il merkezinde %10.7 (13), Ankara’nın Keçiören
ilçesinde %5.2 (14), Afyon il merkezinde %9.9 (15), Sivas’ta %0.5
(16), Elazığ’da %11-17 (17), Malatya’da %1 (18), Kayseri’de %9.2
(19), Van’ın Erciş ilçesinde %9.5 (20) oranında saptanmıştır.
Yaptığımız bu çalışmada ise %13.1 oranında baş bitine rastlanmıştır.
İlköğretim okullarında yürütülen çalışmalarda P. capitis’in kızlarda
erkeklere göre genellikle daha yüksek oranda görüldüğü dikkati
çekmektedir (5-15, 18-20). Iğdır yöresi ve çevre illerinde geleneksel olarak kız çocuklarının küçük yaşlardan itibaren saçlarının
uzun tutulması, bununla beraber baş bitinin yerleşmesi için
olumsuz diğer hazırlayıcı koşulların da var olması infestasyonun
kızlarda erkeklere göre çok daha yüksek oranda görülmesine
neden olmaktadır. Yaptığımız bu çalışmada P. capitis kızlarda
daha yüksek oranda saptanmış ve bu parazite rastlama sıklığı ile
cinsiyet arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
Ayrıca pediculosis capitis ile saç uzunluğu arasındaki ilişkide de
istatistiksel olarak anlamlılık saptanmıştır. Genel olarak değerlendirildiğinde de kısa kesilen saçlara yapıştırılan yumurtaların saç
teli üzerinde uzun süre kalamaması nedeni ile pedikülozun
erkeklerde daha düşük oranlarda görülmesi beklenen bir sonuç
olmuştur.
Sosyoekonomik durumun, baş biti infestasyonu prevalansını
önemli derecede etkilediği yapılan çalışmalarda ortaya konulmuştur. Yaptığımız bu çalışmadaki sonuca benzer olarak Malatya
(21), Aydın (13) ve İstanbul’da (22) yapılan çalışmalarda da bu
parazitoza, sosyoekonomik durumu kötü olanlarda daha yüksek
oranda rastlanmıştır. Çalışmamızda pediculosis capitis görülme
sıklığı ile okulların sosyoekonomik durumu arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Ayrıca baş bitine rastlama sıklığı ile öğrenci babalarının gelir düzeyi arasında da çoğu karşılaştırmalarda anlamlılık saptanmıştır.
Yapılan bazı çalışmalarda P. capitis’in görülme sıklığı ile anne ve
babanın meslekleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur
(14, 20, 23). Çalışmamızda P. capitis görülme sıklığı ile öğrenci
annelerinin meslek karşılaştırmalarının sadece birinde, daha
önce yapılan bazı çalışmaların sonuçlarına benzer olarak babalarının meslek karşılaştırmalarının çoğunda farklı düzeylerde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (14, 20, 23). Bu sonuçlar ebeveyn
mesleği ile ilişkili olarak bilinç düzeyinin değişebileceğini ve
meslek ile baş biti gibi sağlık sorunlarının birbiriyle ilişkili olduğunu göstermektedir.
Daha önce yapılan çalışmalarda annenin öğrenim durumu ile
pediculosis capitis’e rastlanma sıklığı arasında ilişki olduğu,
annenin öğrenim düzeyi arttıkça parazitoz oranının düştüğü tespit edilmiş ve bu durumun istatistiksel olarak da anlamlılık gösterdiği bildirilmiştir (9, 15, 24). İzmir Narlıdere’de yapılan bir
çalışmada (23) baş biti sıklığı ile annenin öğrenim durumu arasında istatistiksel olarak anlamlılık belirlenmemiştir. Yaptığımız bu
çalışmada ise annenin eğitim düzeyi arttıkça pediküloz oranında
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düşüş olduğu, baş bitine rastlama sıklığı ile annenin öğrenim
durumu arasındaki ilişkinin çoğu karşılaştırmalarda istatistiksel
olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlar, yukarıdaki üç
çalışmanın (9, 15, 24) sonuçları ile uyumlu bulunmuştur.
Toplumumuzda çocuklar ile daha çok anneler ilgilenmekte olup,
bu durumda annenin eğitim düzeyi, çocuk sağlığını doğrudan
etkilemektedir. Çalışmamızın sonuçları, baş biti infestasyonunda
da bu konunun ne kadar önemli olduğunu ve eğitim ile beraber
sağlık bilincinin de arttığını göstermektedir.
Yapılan çalışmalarda babanın öğrenim durumu ile P. capitis’e
rastlanma sıklığı arasında ilişki olduğu, babanın öğrenim düzeyi
arttıkça parazitoz oranının düştüğü tespit edilmiş ve bu durumun
istatistiksel olarak da anlamlılık gösterdiği bildirilmiştir (14, 15,
20). Yaptığımız bu çalışmada P. capitis infestasyonu ile babanın
öğrenim durumu arasında çoğu karşılaştırmalarda farklı düzeylerTablo 4. P. capitis’in öğrenci babalarının mesleğine göre dağılımı
Karşılaştırmalar
Negatif (%) Pozitif (%) Anlamlılık
			değeri
Serbest Meslek; n=904

737 (81.5)

167 (18.5)

399 (95)

21 (5)

Serbest Meslek; n=904

737 (81.5)

167 (18.5)

İşçi; n=228

188 (82.5)

40 (17.5)

Serbest Meslek; n=904

737 (81.5)

167 (18.5)

Şoför; n=151

132 (87.4)

19 (12.6)

Serbest Meslek; n=904

737 (81.5)

167 (18.5)

Esnaf; n=414

378 (91.3)

36 (8.7)

Serbest Meslek; n=904

737 (81.5)

167 (18.5)

Çiftçi; n=90

82 (91.1)

8 (8.9)

Memur; n=420

399 (95)

21 (5)

188 (82.5)

40 (17.5)

399 (95)

21 (5)

132 (87.4)

19 (12.6)

399 (95)

21 (5)

378 (91.3)

36 (8.7)

399 (95)

21 (5)

Memur; n=420

İşçi; n=228
Memur; n=420
Şoför; n=151
Memur; n=420
Esnaf; n=414
Memur; n=420

p<0.001
p>0.05

de istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır. Çalışmamızda
gerek öğrenim durumuna göre belirlenen yayılış oranları ve
gerekse elde edilen istatistiksel sonuçlar daha önce yapılmış
olan çalışmaların (14, 15, 20) sonuçları ile uyumluluk göstermektedir.
Öğrenci evlerinin oda sayısı ile P. capitis görülme sıklığı arasındaki ilişki daha önce yapılmış olan sadece bir çalışmada değerlendirilmiş ve istatistiksel yönden farkın anlamlı bulunduğu bildirilmiştir (9). Bizim çalışmamızda da benzer olarak evdeki oda sayısı
ile baş biti görülme sıklığı arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur.
Ankara’da yapılan bir çalışmada (14) evde yaşayan birey sayısı ile
baş bitine rastlama sıklığı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
fark saptanmıştır. Araştırmamızda P. capitis’e rastlama sıklığı ile
evdeki birey sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
bulunmuştur. Bu sonuçlar, çocukların yaşadıkları evde birey sayıTablo 5. P. capitis’in öğrenci annelerinin öğrenim durumuna göre
dağılımı
Karşılaştırmalar
Negatif (%) Pozitif (%) Anlamlılık
			değeri
Okur-yazar değil; n=743

597 (80.3)

146 (19.7)

İlkokul mezunu; n=975

859 (88.1)

116 (11.9)

Okur-yazar değil; n=743

597 (80.3)

146 (19.7)

Ortaokul mezunu; n=140

133 (95)

7 (5)

Okur-yazar değil; n=743

597 (80.3)

146 (19.7)

Lise mezunu; n=240

222 (92.5)

18 (7.5)

Okur-yazar değil; n=743

597 (80.3)

146 (19.7)

Üniversite mezunu; n=122

118 (96.7)

4 (3.3)

İlkokul mezunu; n=975

859 (88.1)

116 (11.9)

133 (95)

7 (5)

İlkokul mezunu; n=975

859 (88.1)

116 (11.9)

Lise mezunu; n=240

222 (92.5)

18 (7.5)

p<0.01

İlkokul mezunu; n=975

859 (88.1)

116 (11.9)

Üniversite mezunu; n=122

118 (96.7)

4 (3.3)

p<0.05

Ortaokul mezunu; n=140

133 (95)

7 (5)

222 (92.5)

18 (7.5)

133 (95)

7 (5)

p<0.05
p<0.001
p<0.001

Ortaokul mezunu; n=140
p<0.001

Lise mezunu; n=240
p>0.05

Ortaokul mezunu; n=140
Üniversite mezunu; n=122

118 (96.7)

4 (3.3)

p>0.05

Lise mezunu; n=240

222 (92.5)

18 (7.5)

118 (96.7)

4 (3.3)

Çiftçi; n=90

82 (91.1)

8 (8.9)

İşçi; n=228

188 (82.5)

40 (17.5)

Şoför; n=151

132 (87.4)

19 (12.6)

Üniversite mezunu; n=122

* Anket formunda bu konu ile ilgili 2222 kişiden 2’si bilgi vermemiştir

İşçi; n=228

188 (82.5)

40 (17.5)

Esnaf; n=414

378 (91.3)

36 (8.7)

İşçi; n=228

188 (82.5)

40 (17.5)

Çiftçi; n=90

82 (91.1)

8 (8.9)

Şoför; n=151

132 (87.4)

19 (12.6)

Esnaf; n=414

378 (91.3)

36 (8.7)

Şoför; n=151

132 (87.4)

19 (12.6)

Çiftçi; n=90

82 (91.1)

8 (8.9)

Esnaf; n=414

378 (91.3)

36 (8.7)

Çiftçi; n=90

82 (91.1)

p<0.001

8 (8.9)

* Anket formunda bu konu ile ilgili 2222 kişiden 15’i bilgi vermemiştir

p<0.01
p>0.05

p>0.05

p<0.001
p<0.001
p<0.001
p<0.001
p>0.05
p<0.001
p>0.05
p>0.05
p>0.05

Tablo 6. P. capitis’in öğrenci annelerinin mesleğine göre dağılımı
Karşılaştırmalar
Negatif (%) Pozitif (%) Anlamlılık
			değeri
Ev hanımı; n=2012

p>0.05

p<0.001

1739 (86.4)

273 (13.6)

Memur; n=171

158 (92.4)

13 (7.6)

Ev hanımı; n=2012

1739 (86.4)

273 (13.6)

İşçi; n=39

34 (87.2)

5 (12.8)

Memur; n=171

158 (92.4)

13 (7.6)

İşçi; n=39

34 (87.2)

5 (12.8)

p<0.05
p>0.05
p>0.05
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Tablo 7. P. capitis’in öğrencilerin saç uzunluğu, evlerindeki birey sayısı ve oda sayısına göre dağılımı
Özellikler
Öğrencinin saç uzunluğu
Evdeki birey sayısı
Evdeki oda sayısı

Karşılaştırmalar

Negatif (%)

Pozitif (%)

Anlamlılık değeri

Kısa*; n=1272

1202 (94.5)

70 (5.5)

χ2=150.718

Uzun; n=950

729 (76.7)

221 (23.3)

p<0.001

≤5; n=2133

1868 (87.6)

265 (12.4)

χ2=21.161

>5; n=89

63 (70.8)

26 (29.2)

p<0.001

≤2; n=381

309 (81.1)

72 (18.9)

χ2=13.598

>2; n=1841

1622 (88.1)

219 (11.9)

p<0.001

* Saçları örülemeyecek kadar kısa olanlar

sının fazla olması ya da küçük evde sıkışık olarak bulunmalarının
infestasyonun varlığı ve sürekliliği bakımından önem arz ettiğini
göstermektedir. Yapılan bir çalışmada (20) haftalık banyo yapma
sıklığı ile P. capitis’e rastlama sıklığı arasındaki ilişki istatistiksel
olarak anlamlı bulunmuştur. Yaptığımız bu çalışmada ise infestasyon oranı ile banyo yapma sıklığı ve öğrencilerin saç yıkamada
kullandıkları temizlik maddesi arasındaki ilişki istatistiksel olarak
anlamsız bulunmuştur.
Sivas’ta yapılan çalışmalarda baş bitine karşı mücadele için eğitimciler ve uzman sağlık personelinin işbirliği içerisinde olması ile
bu sorunun kontrol altına alınabileceği gösterilmiştir (16). Bu
program çerçevesinde, Sivas’ta yapılan çalışmada (16) P. capitis
infestasyon oranı, bir yıl önce belirlenen orana göre dikkate
değer biçimde daha düşük (%0.54) bulunmuştur.
Sonuç olarak P. capitis günümüzde halen önemini koruyan ve
özellikle ilköğretim çağındaki öğrencilerde sıklıkla rastlanan bir
parazitozdur. Bu hastalığın kontrol altına alınabilmesi için okul
idarecileri, öğretmenler ve sağlık personelinin işbirliği içerisinde
olmaları, öğrencilerin düzenli olarak baş biti kontrollerinin yapılması, parazitli kişilerin tedavisi, öğrenci ve bütün aile bireylerinin
bilgilendirilmesi ve eğitilmesi durumunda infestasyon oranında
büyük düşüş sağlanabileceği kanaatine varılmıştır.
Çıkar Çatışması
Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması bildirmemişlerdir.
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