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Sunu İçeriği
• 1- İntestinal parazit enfeksiyonlerı , Pediculosis ve Uyuz

• 2- Lenfatik filariosis

• 3-Schistosomiasis

• 4- Sıtma

• 5-Leishmaniasis

• Nasıl hazırlandı ? (Analiz ve Yorum) 

• Bilimsel makaleler, Bilimsel çalışmalarımız

• Laboratuvar bulguları, Hastalarla görüşmelerimiz 

• Yaşadığımız tecrübeler

• Saha çalışmaları ve gözlemlerimiz

• Medya



İntestinal Parazitler

• İntestinal parazitler ile tüm dünyada 3,5 milyar kişi enfekte

durumdadır.



Pediculosis (Bitlenme)
• Dünyada her yıl yüz milyonun üstünde pediculosis vakası bildirilmektedir.

A.B.D de her yıl 3-12 yaş arası 6-12 milyon çocukta baş bitlenmesi

saptanmaktadır (Frankowski, 2002)

• Ülkemizin değişik şehirlerinde ilkokul öğrencilerinde baş bitlenmesi %2 ile

%36,8 arasında değişen oranlarda saptanmıştır (Akısü, 2003; Köktürk, 2003; Budak,2007).

• Baş ve vücut biti kışla, mülteci kampları, yurt,

hapishane, hastane gibi kalabalık yerlerde ve kişisel

hijyenin az olduğu savaş, kıtlık, afet gibi durumlarda

oldukça sık rastlanmaktadır. .Güneydoğu illerimizde

epidemiler görülmektedir.



UYUZ
- Uyuz etkeni Sarcoptes scabiei, , dünyada yılda 300 milyon olgu

- Sadece insandan insana bulaşır.

- Savaş ve mülteci kamplarında salgınlar yapabilir.

Parazit genelde erişkinlerde;ellerde

parmak aralarında,koltuk altında, karında

bacaklarda, peniste,göğüs altında,dirsekte

süt çocuklarında ise avuçlarda ve

tabanlarda



Malnutrisyonlu ve Diabet

İmmun yetmezlık durumlarında 

İmmun baskılayıcı ilaç alanlarda

NORVEÇ UYUZU (Scabies norvegica –Scabies crustosa)



Bitlenme, Uyuz ve İntestinal Parazitler



Bitlenme, Uyuz ve İntestinal Parazitler



Uyuz



Uyuz



Mülteci Yolları

Myanmar’dan (Burma) yola çakın bir göçmen İzmir’e gidebilmek yaklaşık 10 bin km ve karayolu ile 100
saat yol alır.

Burma, Bangladeş, , Hindistan, Afganistan, Pakistan ve İran, güzergahından gelen yasadışı göçmenler
Van, Hakkari ve Ağrı’dan giriş yapıyor.

Orta ve doğu ve batı Afrikalı göçmeler Somali, Eritre, Mısır, Ürdün, Suriye, Hatay dan giriş yapıyor.

Denizyoluyla Somali ve Eritre, Akdeniz Bölgesindeki kıyı şeridinden giriş yapıyorlar.



Mülteci Yolları



Lenfatik filariosis

Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, Brugia timori lenfatik

filariosis etkenleridirler.

Tropikal ve subtropikal bölgelerde toplam 120 milyon

civarında filariosisli insan bulunmaktadır.(25 milyon erkek

hidrosel 15 milyon kadın lenfodemi veya bacak elefantiasisi)

Güneydoğu Asyada yaşayanların %66 ve Afrikada

yaşayanların %33 ü risk altındadır. (WHO; 2015)



Türkiye’de Lenfatik filariosis

Türkiyede Olgular; Alanya,Adana, Bodrum, Fethiye, Samsun, Elazığ civarında sporadik olgular halinde filariasise

rastlanılmıştır. Manisa ilçelerinde, Aydın, Denizli, Uşak, Afyon, ve Van civarında elefantiasisli olgular bildirilmiştir.

(Sellioğlu, 1969; Unat, 1991;Cengiz,2006, Kuman,2007).

Asya ve Afrikadan gelen enfekte mülteciler yeni odakların oluşmasına ve vakaların artmasına neden olabilecektir.

Antalya-Alanya’dan bir kadın hastada ileri
derecede bacak elefantiasis’i ; Muğla-
Fethiye’den bir hastada bacak elefantiasis’i
(Dr. Burhanettin Sellioğlu, Kuman;2007)

Elazığ’dan bir hasta Bacak ve
Scrotum elefantiasis’i

(Dr. Demir Erel; Kuman;2007)

Türkiyede Vektör : Culex, Anopheles,
Aedes, Mansonia cinsi sivrisinekler



Schistosomiasis

Schistosoma haematobium,

Schistosoma mansoni, 

Schistosoma japonicum, 

Schistosoma intercalatum,

Schistosoma mekongi

Vaka sayısı: 240 milyon
Yıllık ölüm: 200 binden fazla
Etkilenen ülke:76
Risk altındaki kişi: 700 milyon (WHO;2015)



•

Shistosomiasis bulaşı



Dünyada Schistosomiasis

(Rollinson ,2012)



Schistosomiasis

Halen %100 etkili tedavisi yok.

İnsanlarda parazit 30 yıl gibi uzun sure yaşar
O bölgedeki toplumun gelişememesine, ekonomik ve stratejik olarak yıkımına da 
neden olur.

Hastalığın bölgede çıkmaması ve yayılmaması için sarf edilecek maddi kaynağın, 
hastalık çıktığı takdirde, bu hastalıkla savaşabilmek için 20 katının dahi yetersiz 
kalabileceği bilinmeli, Çin, Mısır, Madagaskar, Sudan ve Senegal gibi ülkelerin 
karşılaştıkları halk sağlığı problemi ve ekonomik kayıplar örnekleri dikkat çekicidir.

Mısırda aşağı Nil projesi ve Aswan barajı çalışmaya başladıktan sonra çalışanların % 
52 si enfekte ve ekonomik gelir beklenenin %10 civarında kalmış ve halk bu bölgelerde 
şeytan var diye çalışmak istememiştir. (WHO; 1992).



Avrupa’da Schistosomiasis

Korsika ; 

16 Mayıs 2014, 11 vaka (6 Fransız ve 5 Alman Üro-

genital schistosomiasis. Cavu nehrinde yüzme ortak

anemnez ve hiçbiri endemik başka bir sahaya gitmemiş

(ECDC,2014) .

Bulinus truncatus (Tatlı su salyangozu)

Portekiz,İspanya Sardunya ve Korsika da var.

(Welter,2012).



Suriye de Schistosomiasis (S. haematobium) 

Fransızlar tarafından Senegal’li ve Fas’lı askerleri 1938 yılından 
sonra ülkemizin kuzey sınırına getirildi ve Suriye’de schistosomiosis
olguları başladı.

Fırat nehrinin Suriyede suladığı alanlara enfeksiyon yayılmıştır. 1987 de
2444 enfekte kişi olduğu bildirilmiş fakat bu konuda resmi veri yok.(Unat,
1991, IC Report 2007).

Tahmin edilen prevalans 2003 de <0.1 % ve 2010 de <10 % ve 150.000 kişi
riskli Bölgede yaşıyor(WHO,2012, Barakat, 2014).

Kemiricilerin laboratuvarda rezervuar olabileceği görülmüş.
(Martins,1958)



Türkiye’ de Schistosomiasis (S. haematobium) 

Schitosomiosisin Güneydoğu hudut köylerimizde görülmekte
ve ara konak olan Bulinus cinsi tatlı su salyangozlarının da,
Harran ovasından Nusaybin’e kadar olan bölgede
bulunmaktadır. (Cebeci 1959; Doğulu, 1966, Şeşen, 2004; Özcel
,2007).

Türkiye’de S. haematobium olgularına sporadik olarak
rastlanmakta ve 1990 – 1996 yılları arasında T.C. Sağlık
Bakanlığı verileri incelendiğinde 210 olgu olgu var (Özcel,2007)

Sağlık Bakanlığı tarafından hematüri vakaları dikkatli şekilde
takip edilmeli.



Sıtma 

•Her 30 saniyede bir çocuğun sıtma nedeniyle hayatını

kaybetmekte

•Dünya nüfusunun % 40’ının sıtma riski altında

•Her yıl 300 milyon insanın enfekte olmakta

•Yaklaşık 1 milyon kişinin sıtma nedeniyle hayatını kaybetmekte

Plasmodium vivax
Plasmodium falciparum
Plasmodium malaria
Plasmodium ovale
Plasmodium knowlesi
Plasmodium cynomolgi
Plasmodium simium
Plasmodium brasilianum



Avrupa  ve 
Türkiye’de Sıtma

Yunanistan
2011 Mayıs-Eylül; 36 P.vivax

20 Yunanlı (Yerli Olgular) 
16 Mülteci (Asya Kaynaklı Olgular)

Türkiye 
2012 Mardin (219 P.vivax Yerli Olgu)

2014 Edirne (5 P.vivax Yerli Olgu)

(An. claviger, An. hyrcanus, An. maculipennis, An. sacharovi, An.
superpictus)



Mülteci, Türkiye  ve Sıtma

1951 20,132 Pozitif kan yayması

14,560 Plasmodium vivax

3,449 P. falciparum 

584 P. malaria (Suyev, 1953)
1970 li yıllara P. falciparum yerli vakalar (Akdur,1997, Alten;2007)
1997 yıllarında yerli P. falciparum vakaları (OK, 1997)

An. superpictus Güneydoğu Anadoludan toplanmış Prag’daki laboratuvarda hala P.falciparum ile başarılı şekilde
enfekte olabiliyor.(Sousa , 2007)

Ülkemizde P.vivax, P.falciparum ve P.malaria ‘nın vektörü ( Anopheles superpictus, An. maculipennis, An. claviger ve An.
hyrcanus olan sivrisinekler yaygın olarak bulunmaktadır.

Ayrıca iklim değişikliği ve parazitlerin yeni türlere adaptasyon yeteneklerinin de vektör kaynaklı infeksiyonların
dağılımını değiştirebileceği unutulmamalıdır.



Leishmaniasis
•98 ülkede

•12 milyon insan leishmaniasis

•350 milyon kişi ise risk altındadır.

•Her yıl bu rakamlara 2 milyon (1,5 milyonunun

zoonotik/antroponotik kutanöz leishmaniasis

(KL), 500 bininin ise visseral leishmaniasis (VL)

yeni olgu ekleniyor.

•Yıllık ölüm sayısının yaklaşık 60.000

•Yaklaşık her 20 saniyede bir kişinin KL’e

yakalandığı hesaplanmaktadır. ( WHO )

•Dünyadaki KL olgularının %90’ı Afganistan,

Cezayir, Brezilya, Peru, Suudi Arabistan ve

komşularımızdan İran ile Suriye’dedir.



Suriye, Mülteci ve Leishmaniasis

Ülkemizde Suriyeli mülteci sayısı 2,5 milyon
olduğu tahmin ediliyor. (UNHCR)

Suriye’de 2009 yılında 46.398 ve 2010 yılında
42.165 ve 2011 43.000 den fazla KL vakası
bildirilmiştir. İç savaşın devam ettiği ülkede
son zamanlardaki yıllık vaka sayısının
250.000 den fazla olduğu tahmin
edilmektedir.(Alvar, 2012; Al Samarrai & Al
Obaidi, 2009).



Leishmaniasis Türkiye’de

•Yıllık KL 1500-2000

•Yıllık VL  20-30

•1990-2010  46.003

•2005-2013 KL 16.289

•2005-2013 VL 237

• 2013-2014 ; 3.946 Türk  ve 4000 e yakın Suriyeli
• Afganistan, İran ve Türkmenistan



Ayırıcı Tanı

Deri Tüberkülozu, Malign ülserler, Böcek ısırıkları,

Nöropatik ülserler, Zona, Psoriasis, Verruca, İmpedigo,

Sarkoidoz, Piyoderma, Paronychia, Muko-bakteriyel

infeksiyonlar,

Mantar infeksiyonları (Blastomycosis), Yabancı cisim

granulomu

Suriyeli hastalardan alınan anemnez ve gözlemler
Suriye’de KL hastalarına kendilerinin uygulaması için beş
değerli antimon preparatı olan Glucantim® verilmekte.
İlaç düzgün kullanılmamakta 2-3 enjeksiyondan sonra
ampuller atılmakta
Lezyonlar tekrar çıkmakta
Bu uygulama da dirençli izolatların geliştirmekte.
Türkiye’ye geldiklerinde normal dozdaki Glucantim®

tedavisine rağmen kutanöz lezyonlar tekrarlamakta, ikinci
veya üçüncü doza rağmen de kutanöz lezyonların devam
ettiği görülmektedir.



Leishmaniasis de sahada, klinikte ve laboratuvarda ülkemiz ve 
coğrafyamız ile ilgili ne öğrendik ?

Ülkemizde değişen ve bölgemizi tehdit eden enfeksiyon etkenleri  : Leishmania
ve Leishmaniasis

Leishmanialar birbirlerine gen aktarabilmekte ve yeni özellikte (Genomik, 
Proteomik, Vektör, Rezervuar,  Bulaş, Patoloji, Klinik, İlaç Direnci, Tanı ve 
Korunma) Leishmanialar doğada meydana gelmektedir. 



Leishmaniasis de sahada, klinikte ve laboratuvarda ülkemiz ve 
coğrafyamız ile ilgili ne öğrendik ?

• Labortuvarda; 

• Besiyerine ekimden sonra özellikle L.major, L.donovani ve hibritlerde ilk
4-48 saat sıcaklık (24-28 oC) önemli ısı değişimi olmamalı.

KL NNN ZB
Yayma Giemsa 

Boyalı

Moleküler 

Tanı ( PCR )

Leishmania tropica Pozitif ? Pozitif Pozitif Pozitif

Leishmania major Negatif Pozitif Negatif Pozitif

Leishmania infantum ? Pozitif Pozitif Pozitif

Leishmania donovani Negatif Pozitif Negatif Negatif

Hibrit Leishmania suşları Negatif Pozitif Negatif Negatif

Dirençli Leishmania ( Tedavi 

sonrası izleme )
Negatif Pozitif Negatif ?

VL NNN ZB
Yayma Giemsa 

Boyalı

Moleküler 

Tanı ( PCR )

Serolojik Tanı 

( IFAT )

Leishmania tropica Negatif Pozitif Negatif Pozitif Pozitif

Leishmania infantum Pozitif Pozitif Pozitif Pozitif Pozitif

Leishmania donovani Negatif Pozitif Negatif ? Pozitif

Hibrit Leishmania suşları Negatif Pozitif ? Negatif Pozitif

Dirençli Leishmania

( Tedavi sonrası izleme )
Negatif Pozitif Negatif ? Pozitif

Şanlıurfa ve yöresi dışındaki KL vakaları için



Leishmaniasis de sahada, klinikte ve laboratuvarda ülkemiz ve 
coğrafyamız ile ilgili ne öğrendik ?

• KL olgularında da Beş değerli antimon
bileşiklerine karşı hızla artan direnç var.
Normal tedavi dozunun İn vitro 1000
katına ve in vivo olarak 50 katına kadar
direnci laboratuvarda gözlemledik.

• KL da kriptik enfeksiyonları hem
olguda hem de in vivo çalışmalarda
gözlemledik.

• Alışılmış Vektör ve Rezervuarların
dışındada hayatta kalma ve evrimlerini
tamamlama şansları artıyor.

Klinik ve sahada

Leishmania tropica

Leishmania major

Leishmania infantum

Leishmania donovani



Leishmaniasis de sahada, klinikte ve laboratuvarda ülkemiz ve 
coğrafyamız ile ilgili ne öğrendik ?

L.tropica yada Dr. Jekyll ve Mr Hide

L.tropica ülkemizde VL etkeni olmaya başlamıştır.

L. tropica Bağışıklık sistemi sağlam olup herhangi bir
sistemik hastalığı bulunmayan ancak ateş,
pansitopeni, hepatosplenomegali ve kilo kaybı gibi VL
kliniği ile karşımıza çıkmaktadır.



Toparlarsak;

• Türkiye 4 tür (L. tropica, L. infantum, L. major ve L. donovani)
leishmanianın, 3 tür leishmania hibritinin (L. tropica/infantum ve L.
infantum/tropica, L. infantum/donovani) 7 klinik tablo ile insanda ve 8
klinik tablo ile hayvan modelinde leishmaniasis e neden olduğu ender bir
coğrafyada yer almaktadır.

• Rezervuar; KL ve VL Köpekler ve KL Kediler, Kemiriciler ???

• Vektör kum sinekleri ; KL (P. sergenti P. similis P. papatasi) VL (P. tobbi,P.
neglectus)

• Suriyeli mültecilerin ülkemize gelmesi ile yeni gen kombinasyonları ile
farklı klinik tablolar oluşabilecek, yeni odaklar ve daha fazla sayıda hasta
ile Leishmaniasis karşımıza çıkabilecektir.



• Batı Anadolu; Manisa ve Çevresi Sakız
(Chios)’a hızlı feribotla 15 dak, Atina’ya uçak
ile 45 dak. mesafede yerli bulaş ile oluşmuş
Leishmaniasis enfeksiyonları;

• VL, L. infantum

• KL ve VL, L. tropica

• VL, L. donovani

• KL, L. major

• VL ve KL,L.infantum/donovani hibriti
• CanL, (KL ve VL)  L.infantum, 

L.tropica ve L.infantum/donovani hibriti

• Küçük bir alanda çok sayıda farklı tür 

farklı klinik tablo ile karşımıza çıkıyor. 

Poster

L.major ve L.donovani Avrupanın Kapısına mı Dayandı?

Manisa Bölgesi Vektörleri

Parazit Vektör

L. tropica P. papatasi

P.alexandri

P.similis

L. major P.papatasi

L. infantum P.tobbi

P.perfiliewi

P. neglectus

L. donovani P.tobbi



Sonuç olarak; 
•Ülkemizde mülteciler ile toplu yaşanan ve hijyenin eksik olduğu

yerlerde doğrudan insanlara bulaşabilen İntestinal parazit
infeksiyonları, Uyuz ve Pediculosis ülkemizde epidemiler
oluşturabilir.

•Gerekli önlemler alınmadığı takdirde mültecilerin yaşadıkları
ve göç ettikleri yollar üzerindeki coğrafyada rastlanılan ve
ülkemizde bazıları sporodik olarak bulunan, vektörlerine
ülkemizde oldukça yaygın olarak da rastlanan ve Dünyada en
önemli önemli Tropikal hastalıklar arasında yer alan Sıtma,
Leishmaniasis, Lenfatik filariasis ve Schistosomiasis ülkemizde
yeni odaklar ve epidemiler oluşturabilecektir.



Öneri
•Ülkemizdeki durumu izleyecek ve değerlendirecek 

Sağlık Bakanlığı, TMC  ve Klimud “Seyahat ve göç  
enfeksiyonları” çalışma grubu kurulmalı
•Bu konuda tüm arkadaşlar ülkemiz  ile ilgili bulgu ve 

gözlemlerini kongre ve sempozyumlarda paylaşarak 
bizleri bilgilendirmeli
•Eğitim programları gözden geçirilerek güncellenmeli 

özellikle ülkemiz için tehdit oluşturabilecek ve 
değişen enfeksiyon etkenlerine yer verecek  şekilde 
tekrar düzenlenmelidir. 



Parazit Bankası Celal Bayar Üniversitesi  
Manisa

Türkiye’nin başta Leishmania ve Plasmodium hafızası olmak üzere

parazit hafızasını dondurarak sıvı azotta canlı olarak korunmakta

(750 den fazla Leishmania izolatı)







İlginiz için Teşekkürler…




