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Ýnönü Üniversitesi Týp Fakültesi Acil Týp
Anabilim Dalýna Baºvuran Ýshalli Hastalarda
Baðýrsak Parazitlerinin Deðerlendirilmesi
ÖZET
Amaç: Baðýrsak parazitlerinin yaptýðý enfeksiyonlar özellikle
geliºmekte olan ülkelerde hem bireysel hem toplumsal düzeyde önemli
sorunlara neden olmaktadýr. Acil servisimize Haziran-Ekim 2009
tarihleri arasýnda ishal yakýnmasý ile baºvuran 18–67 yaºlarý arasýndaki
54 hastanýn dýºký örnekleri parazitolojik etkenler açýsýndan araºtýrýldý.
Gereç Yöntem: Bu kiºilerden alýnan dýºký örnekleri Parazitoloji
Anabilim Dalý Laboratuvarýnda nativ-lugol, trikrom, kinyon-asit fast
boyama yöntemleri kullanýlarak incelendi.
Bulgular: Direkt mikroskobik inceleme ile 12 (%22,20) olguda, trikrom
boyalý preparatlarda altý (%11,10) ve kinyon asit fast boyalý preparat
incelemesi ile de bir (%1,85) olguda pozitiflik saptanmýºtýr. En sýk
olarak yedi (%12,9) olguda Entamoeba species (Entamoeba histolytica
ve/veya dispar) yedi (%12,9) görülmüºtür. Direkt incelemede parazit
saptadýðýmýz olgularýn yedi (%58,3)’si bayan, beº (%41,7)’i erkek
hastaydý. Ayný zamanlý olarak ishalli hastalarýn semptomlarý
araºtýrýlmýº, hem parazit saptanan hem de saptanmayan gruplarda en sýk
olarak bulantý ve halsizlik bulunmuºtur.
Sonuç: Acil servise ishal yakýnmasý ile gelen hastalarda bakteriyel, viral
ve mantar etkenlerin yaný sýra parazitolojik etkenlerin de akla
getirilmesi gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Acil Servis, Ýshal, Parazit
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SUMMARY
Purpose: The infections caused by intestinal parasites are one of the
leading health issues both by means of individuals and society,
especially in developing countries. We analyzed stool samples of 54
patients aged 18 to 67, who presented at our emergency department
during June 2009 – October 2009 period, for parasitological agents.
Methods: Stool samples were examined using native-lugol, trichrome
staining and Kinyoun acide fast methods. Entamoeba species
(Entamoeba histolytica and/or dispar) were found to be the most
common parasites.
Results: Of 54 patients’ samples 12 (22,2%) were found to be positive
for parasites by microscopy, six (11,1%) by Thrichrome painted
samples and one by Kinyoun acid fast painted samples. Most common
detected parasites were Entemoeba species (Entamoeba histolytica
and/or dispar) found in seven samples (12,9%). Seven of the patients
found positive by microscopy were female (12,9%), male five (41,7%).
The complaints and of all 54 patients were recorded. Malaise and
nausea were found to be the most common symptoms in groups both
with and without parasites.
Conclusion: Parasitological agents have to be recalled in patients
presenting to emergency departments with diarrhea as well as bacterial,
viral and fungal pathogens.
Key Words: Emergency Department, Diarrhea, Parasites.
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GÝRÝª

GEREÇ YÖNTEM

Ýntestinal parazitler özellikle geliºmemiº ve
geliºmekte olan ülkelerde önemli bir halk saðlýðý
sorunu olarak güncelliðini korumaktadýr.

Çalýºmamýzda, Üniversitemiz etik kurulundan
gerekli onay alýndýktan sonra, acil servisimize
Haziran - Ekim 2009 tarihleri arasýnda baºvuran 54
ishalli hastanýn dýºký örneklerinde parazitolojik
etkenler araºtýrýldý. Ýshalli her hastanýn örneði acil
servis doktorlarý tarafýndan alýnarak yardýmcý
personelle
Parazitoloji
Anabilim
Dalý
laboratuvarýna
beklemeksizin
ulaºtýrýldý.
Parazitoloji laboratuvarýnda tüm örneklere Native–
Lugol, trikrom, kinyon-asit fast boyama yöntemleri
kullanýlarak incelemeler yapýldý. Çalýºmada ishalli
kiºilerde etken olarak sadece baðýrsak parazitlerinin
varlýðý ve önemi amaçlanmýº, bakteriler ve diðer
patojenler çalýºma kapsamýna alýnmamýº olup,
parazitler açýsýndan kültür incelemesine gerek
duyulmadý.

Paraziter enfeksiyonlarýn görülme sýklýðý; iklim ve
çevre ºartlarý, altyapý eksikliði, ekonomik koºullar
ve toplumlarýn eðitim seviyelerine göre bölgesel
farklýlýk göstermektedir. Paraziter hastalýklar her
yaº grubunda görülebilmekte, ishal, bulantý, kusma,
halsizlik, karýn aðrýsý, kilo kaybý, anemi ve geliºme
geriliðine sebep olabilmektedir (1-3).
Bu çalýºmada; enfeksiyoz ishal nedenleri arasýnda
parazitolojik ajanlarýn da olabileceði düºünülerek,
ºehrimizde ilk olarak üniversite hastanesi aciline
baºvuran ishalli hastalarda parazitlerin mevsimselkesitsel olarak görülme sýklýðý araºtýrýlmýºtýr.
Tablo 1. Taný Yöntemlerine göre Saptanan Parazit Türleri
Parazit Türü
Entamoeba coli
Entamoeba species
Giardia intestinalis
Blastosistis hominis
Cyclospora cayetenensis

Direkt Mikroskobi
Sayý (%)
2 (3.7)
7 (12.9)
1 (1.9)
2 (3.7)
-

Ayrýca
antibiyotik
kullanýmý
ve
besin
intoksikasyonu nedeniyle baºvuran ishalli kiºiler
çalýºmaya alýnmadý.
BULGULAR
Üniversitemiz hastanesi eriºkin acil servisine ishal
yakýnmasý ile baºvuran toplam 54 hastanýn 24’ü
kadýn 30’u erkek idi. 18-67 yaº aralýðýnda olan bu
hastalarýn 12 (%22,2)’ sinde incelemeler sonucu
parazite rastlanmýºtýr. Nativ-lugol yöntemiyle
yapýlan direkt mikroskobik bakýda sýrasýyla 2(%3,7)
Entamoeba coli, 7 (%12,9) Entamoeba species
(Entamoeba
histolytica ve/veya dispar),
Blastocystis hominis 2 (%3,7), Cyclospora
cayetanensis 1 (%1,9) saptanmýºtýr. Trikrom
boyamasý ile Entamoeba species (Entamoeba
histolytica ve/veya dispar) 5 (%9,3), Giardia
intestinalis 1 (%1,9) Cyclospora cayetanensis
1(%1,9) bulunurken, kinyon asit fast yöntemiyle
bir olguda Cyclospora cayetanensis görülmüºtür
(Tablo 1).
Direkt incelemede parazit saptanan olgularýn 7
(%58,3)’si kadýn, 5 (%41,7)’i erkek hastaydý.
Pozitif 12 olgunun 11’inde ishal nedeni olabilecek
tek parazit türü saptanmýºken sadece bir hastada
hem Giardia intestinalis hem de Entamoeba spp.
birlikteliði bulunmuºtur.

Trikrom
Sayý (%)
5 (9.3)
1 (1.9)
-

Kinyon asit fast
Sayý (%)
1 (1.9)

Ýshalli hastalarýn semptom ve ºikayetlerinin
araºtýrýlmasý sonrasý hem parazit saptanan hem de
saptanmayan gruplarda en sýk olarak bulantý ve
halsizlik görüldü (Tablo 2).

Tablo 2. Parazit Saptanan/ Saptanmayan gruplarda
Semptomlar
Semptom
Halsizlik
Bulantý
Karýn Aðrýsý
Kusma
Ateº
Kilo kaybý

Pozitif olgu
Sayý (%)
12 (100)
12 (100)
8 (66.7)
3 (25.0)
2 (16.7)
2 (16.7)

Negatif olgu
Sayý (%)
42 (100)
38 (90.5)
36 (85.7)
8 (19.0)
8 (19.0)
4 (9.5)

TARTIªMA
Baðýrsak parazitlerinin daðýlýmý; ülkelere, bölgelere
ve
toplumlarýn
yaºam
biçimlerine
göre
deðiºmektedir. Baðýrsak parazitozlarýna tüm
dünyada olduðu gibi ülkemizde de yaygýn ve
önemli bir
halk saðlýðý sorunu olarak
rastlanýlmaktadýr. Yurdumuz coðrafya, iklim, tarým,
meteoroloji, sosyo-ekonomik koºullarý bakýmýndan
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parazit hastalýklarý için uygundur. Baðýrsak
parazitleri prevalansýnýn, toplumumuzda %10–96
arasýnda deðiºtiði, kentlerin sosyo-ekonomik
durumu ile parazit insidansýnýn ters orantýlý olduðu
belirlenmiºtir (1,2).
Dünyanýn farklý yörelerinde ve ülkemizde bu
amaçla deðiºik zaman ve çeºitli yaº gruplarýnda
birçok araºtýrma yapýlmýºtýr. Agha Rodina ve ark.
(4)‘rý Filistin’de 3 deðiºik yerleºim biriminde
yaptýklarý bir araºtýrmada kýrsal bölgede %53,
mülteci kampýnda %48 ve ºehir merkezinde %33
oranýnda parazit pozitifliði bularak en fazla
saptanan
parazit
olarak
E.
histolytica’yý
bildirmiºlerdir. Amerika’da yapýlan baºka bir
araºtýrmada ise sýklýk sýrasýna göre B. hominis %72,
C. parvum %13, Entamoeba histolytica/dispar %7
oranlarýnda görülmüºtür (5). Ülkemizde yapýlmýº
olan bazý araºtýrmalara bakacak olursak; Elazýð’da
Bozdemir ve ark. (6) ‘nýn acil servise baºvuran
hastalarda yaptýklarý bir çalýºmada elde edilen
sonuçlarýn incelenmesi ile en fazla görülen
parazitlerin sýrasýyla G. intestinalis (%5),
Entamoeba histolytica / Entamoeba dispar (%1,8)
olduðu saptanmýºtýr.
Eskiºehir’de Doðan ve ark. (7)’nýn araºtýrmalarýnda
en çok görülen parazitler %31 oranýnda Entamoeba
histolytica/dispar grubu amipler olup, bunu %19
Giardia intestinalis ve %7 Blastocystis hominis,
%4,5 oranýnda Cryptosporidium parvum izlemiºtir.
Sivas'ta yapýlan bir çalýºmada parazitoloji
laboratuvarýna Mayýs 2002-Kasým 2004 tarihleri
arasýnda baºvuran 5.057 kiºide retrospektif olarak
baðýrsak paraziti araºtýrýlmýº, 532 (%10,5) olguda
baðýrsak paraziti saptanmýº ve en sýk görülen ilk üç
parazitin Giardia intestinalis 189 (%3,7)
Entamoeba
histolytica/dispar
124
(%2,4),
Entamoeba coli 128 (%2,5) ºeklinde sýralandýðý
bildirilmiºtir (8). Yaman ve arkadaºlarý tarafýndan
Kayseri’de yapýlan bir araºtýrmada ise %24,13
oranýnda baðýrsak paraziti saptanýrken, sýklýk
sýrasýyla; Blastocystis hominis %19,72, Entamoeba
coli %3,15, Giardia intestinalis %1,96, Endolimax
nana %1,26, Entamoeba hartmanni %1,23,
Entamoeba histolytica/dispar %0,87 oranýnda
görülmüºtür (9).
Malatya’da halk saðlýðý laboratuvarýnda yapýlan bir
araºtýrmaya göre 1997–2001 yýllarý arasýnda 2513
örnek incelenmiº ve bunlarýn 750’sinde (%29,9)
baðýrsak parazitine rastlanýlmýºtýr. Görülen 750
parazitin 188’ini (%24,9) Giardia intestinalis,
156’sýný ise (%20,8) Entamoeba histolytica
oluºtururken, en sýk görülen üç parazit Giardia
intestinalis 156 (24,9), Enterobius. vermicularis
179 (%23,9) ve Ascaris lumbricoides 156 (%20.8)
olarak açýklanmýºtýr (10). Bizim araºtýrmamýzda da
parazit türlerinin görülme sýklýðý sýrasýyla
Entamoeba coli 2 (%3,7), Entamoeba species
(Entamoeba histolytica ve/veya dispar) 7 (%12,9),
Blastocystis hominis 2 (%7) olarak bulunmuºtur.

Araºtýrmamýzda baðýrsak parazitlerinin protozoon
aðýrlýklý olmasý helmint görülmemesi dikkat
çekicidir. Bölgemizdeki yapýlan önceki araºtýrmaya
göre parazitoz oranlarýnýn düºüºü; kiºisel hijyende
iyileºmeyi, sanitasyon kurallarýnýn daha fazla
önemsenmesini
ve
altyapý
eksikliklerinin
azaltýlmasýný da akla getirebilir.
Baðýrsak parazitlerinin cinsiyete göre daðýlýmý ile
ilgili daha önce yapýlan çalýºmalarda; Usluca ve
ark. Ýzmir’de, parazit saptanan 495 hastanýn
%44,25'inin kadýn, %55,75'inin erkek, Kocaeli
Üniversitesi parazitoloji laboratuarýna baºvuran
hastalarda yapýlan baºka bir araºtýrmada ise, pozitif
saptanan olgularýn %39,8’inin kadýn, %60,2’sinin
ise erkek olduðu görülmüºtür (11,12). Kayseri’de
yapýlan araºtýrmada da parazit bulunan hastalarýn
%52,9’unun kadýn, %47,1’inin ise erkek olduðu
saptanmýºtýr (9). Kaya ve ark. (13) parazit
saptananlarýn %64’ünün erkek, %36’sýnýn kadýn,
Öztürk ve ark. (14) Mersin’de %48,6’sýnýn kadýn,
%51,4’ünün erkek olduðunu bildirmiºlerdir.
Çalýºmamýzda baðýrsak paraziti saptanan hastalar
kendi içerisinde deðerlendirildiðinde; kadýn ve
erkekler arasýnda pozitiflik oranýnýn %58,3 kadýn,
%41,7
erkek
olmasý
nedeniyle
yukarýda
sýraladýðýmýz
araºtýrmalarla
karºýlaºtýrýrsak
cinsiyetle parazit görülme sýklýðý arasýnda genel
olarak benzerlik görülmemektedir. Amerika’da
yapýlan bir araºtýrmada pozitif olgularda en sýk
gastrointestinal semptom olarak gaz ºikayeti ve
karýnda ºiºkinlik, gastrointestinal sistem dýºý ºikayet
olarak da yorgunluk belirtilmiºtir (5). Bozdemir ve
ark. (6) ishal ile birlikte hastalarýn %76,5’inde
bulantý, %62.4’ünde kusma, %63,8’inde karýn
aðrýsý tespit etmiºtir. Gastrointestinal sistem
bulgularý dýºýnda ise en fazla %20,2 ile yüksek ateº
bildirilmiºtir. Oðuztürk ve ark. (15) tarafýndan
Sivas’ta yapýlan bir araºtýrmada ise parazitozlu
kiºilerde, parazitlere göre deðiºmekle birlikte, karýn
aðrýsý en sýk, bulantý-kusma ve ishal ise ikinci
sýklýkta eºit oranda rastlanan ºikayetler olarak
bildirilmiºtir.
Genel
olarak
çalýºmamýzda
bildirdiðimiz
sonuçlarýmýzýn, ülkemizin diðer bölgelerinde
yapýlan bazý çalýºmalarla uyum gösterirken, bazýlarý
ile bölgesel farklýlýklara baðlý olarak bazý
uyumsuzluklar gösterdiði görülmektedir. Yörelere
göre parazit görülme oranlarý ve helmint/protozoon
saptanma oranlarýndaki farklýlýklarýn daha çok
bölgelerin;
altyapý
geliºmiºlik
düzeyleri,
sosyoekonomik farklýlýklar ve halkýn beslenme
alýºkanlýklarýndaki farklýlýklar ile ilgili olduðu
düºünülmektedir. Tüm yayýnlardaki pozitiflik
oranlarý göz önüne alýndýðý zaman sonuç olarak acil
servise ishal yakýnmasý ile gelen hastalarda
bakteriyel, viral ve mantar ajanlarýnýn yaný sýra
etken olarak parazitolojik ajanlarýn da düºünülüp
ona göre tanýsal istemler yapýlmasý uygun tedavi
için kesinlikle gerekli olacaktýr.

Konuralp Týp Dergisi 2010;2(1):8-11.

10

Oðuztürk H ve ark.

KAYNAKLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

Saygý G. Temel Týbbi Parazitoloji. 2. Baský. Sivas: Esnaf Ofset Matbaasý, 2002; 8–12.
Unat EK, Yücel A, Altaº K, Samastý M. Unat’ýn Týp Parazitolojisi. 5. baský, Ýstanbul: Doyuran matbaasý,
1995; 237–692.
Anderson WT. Food borne and water borne diseases. In: Tintinalli JE, Kelen GD, Stapczynski JS (Editors).
Emergency medicine. 6. Baský, North Carolina: McGraw-Hill, 2004; 964–969.
Agha Rodina A.I, Teodorescu I. Prevalence of intestinal parasites in three localities in Gaza Governorates –
Paletsine. Arch Public Health 2002; 60:363–370.
Amin OM. Seasonal prevalence of intestinal parasites in the United States during 2000. Am J Trop Med
Hyg 2002; 66(6):799–803.
Bozdemir MN, Kuk S, Yýldýz M, Ateºçelik M, Baºtürk M, Kýlýçaslan Ý. Acil Servise Baºvuran Ýshalli
Hastalarýn Deðerlendirilmesi. Fýrat Týp Dergisi 2007; 12(2): 118–120.
Doðan N, Demirüstü C, Aybey A. Eskiºehir Osmangazi Üniversitesinin Beº Yýllýk Baðýrsak Paraziti
Prevalansýnýn Türlere ve Cinsiyetlere Göre Daðýlýmý. Türkiye Parazitoloji Dergisi 2008; 32(2): 120–125.
Deðerli S, Özçelik S, Çeliksöz A. Cumhuriyet Üniversitesi Týp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarýna
Baºvuran Hastalarda Baðýrsak Parazitlerinin Daðýlýmý. Türkiye Parazitoloji Dergisi. 2005; 29(2): 116–119.
Yaman O, Yazar S, Özcan H, ve ark. 2005–2008 Yýllarý Arasýnda Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi
Parazitoloji Laboratuarý’na Baºvuran Hastalarda Baðýrsak Parazitlerinin Daðýlýmý. Türkiye Parazitoloji
Dergisi 2008; 32(3): 266–270.
Karaman Ü, Akaya N, Aycan ÖM, Atambay M, Daldal N. Malatya Halk Saðlýðý Laboratuvarýnda 1997–
2001 Yýllarý Arasýnda Saptanan Baðýrsak Parazitlerinin Epidemiyolojik Olarak Daðýlýmý. Ýnönü Üniversitesi
Týp Fakültesi Dergisi 2004; 11(1) 25–28.
Usluca S, Yalçýn G, Över L, Tuncay S, ªahin S, Ýnceboz T, Aksoy Ü. Dokuz Eylül Üniversitesi Týp
Fakültesi Araºtýrma ve Uygulama Hastanesi'nde 2003–2004 Yýllarý Arasýnda Saptanan Baðýrsak
Parazitlerinin Daðýlýmý. Türkiye Parazitoloji Dergisi 2006; 30(4): 308–312.
Sönmez TG, Çalýºkan ª, Willke A. Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Parazitoloji Laboratuvarýna
Baºvuran Hastalarda Baðýrsak Parazitlerinin Daðýlýmý. Türkiye Parazitoloji Dergisi 2008; 32(2): 126–129.
Kaya S, Demirci M, Demirel R, Arýdoðan BC, Öztürk M, ªirin C. Isparta ºehir merkezinde baðýrsak
parazitleri prevalansý. Türkiye Parazitoloji Dergisi 2004; 28(3): 103–105.
Öztürk C, Delialioðlu N, Aslan G, Aslan N. Mersin bölgesinde baðýrsak parazitlerinin prevalansý ve
daðýlýmý; Mersin Üniversitesi ve Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji laboratuvarýna ait sonuçlar. Türkiye
Parazitoloji Dergisi 2001; 25(4): 355–358.
Oðuztürk H, Çeliksoz A, Özçelik S. Amobiyoz ve Blastosistosisde Gastrointestinal Semptomlarýn Görülme
Sýklýðý. Türkiye Parazitoloji Dergisi 2001; 25(1):28–30.

Konuralp Týp Dergisi 2010;2(1):8-11.

11

