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AMAÇ ve  
ÖĞRENİM HEDEFLERİ 

AMAÇ: Paraziter ajanlarla ilgili temel bilgileri öğrenmek 

ÖĞRENİM HEDEFLERİ 22: Parazitlerin sınıflandırılmasını 

ve paraziter hastalıklarının epidemiyolojisini açıklayabilecek,toplumu 

etkileyen bulaşıcı hastalıklarla mücadele edebilecek, 
– Epidemiyolojisi 

– Paraziter enfeksiyonları etkileyen faktörler  

– Kaynakları 

– Bulaşma Yolları 

– Korunma ve Kontrol Prensipleri 
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Epidemiyoloji 

• Epidemiyoloji: Bir enfeksiyonun, bir hastalığın, bir 
durumun insan topluluklarında dağılış ve sıklığını 
etkileyen faktörlerin ve koşulların birbiriyle olan 
ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. 
 
 

• Epidemiyolojinin ilgilendiği alan çok geniş olmasına 
karşılık bu sahada son yıllarda yapılan çalışmalar 
çoğunlukla bulaşıcı hastalıklar konusunda toplanmıştır.  
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Epidemiyoloji 
Bir hastalık; 

 
• İnsan topluluğunda nispeten düşük düzeyde ve devamlı 

olarak bulunuyorsa endemik; 
 

• Birdenbire patlama şeklinde bir yükselme varsa epidemik ; 
 

• Seyrek olarak tek-tük görülüyorsa sporadik olarak ifade 
edilir. 
 

• Zaman zaman bulaşıcı hastalıklar dünyada geniş bir alana 
yayılır ki bu duruma pandemi denilir. 
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Epidemiyoloji 
Prevalans 
• Paraziter hastalıkların bir toplumdaki sıklığını ifade etmek 

için prevalans (yaygınlık oranı) ele alınır.  
 

• Belli bir zaman aralığında tüm eski ve yeni vakalar 
     aynı zaman aralığındaki nüfusa oranıdır. 
 

 

 

 20.000   X 100 = % 2’dir. 
1.000.000  
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Epidemiyoloji 
İnsidans 
• Belirli bir zaman süresince  
 bir yerdeki insanlar arasında çıkan  
 yeni hastalıkların sayısının  
 aynı zaman süresince o yerde yaşayan ve aynı riske maruz 

insanların sayısına oranına insidans denir. 
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Epidemiyoloji Çalışmalarının Amacı 
 
1) Hastalığın toplumda gidişinin tarifi ve sınıflandırılması 

 
2) Hastalıklardan korunmak için, hastalıkların o toplumda 

dağılış ve sıklığını belirleyen sebeplerin bulunması ve 
etkisizleştirilmesi      
                           

3) Hastalıkların kontrolü için kullanılan yöntemlerin 
düzenlenmesi ve değerlendirilmesi 
 

4) Sağlık hizmetlerinin planlanması ve değerlendirilmesi       
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 Parazitin konağa  
girişi 

Enfeksiyon 
 ve  

Konakta gelişme 

  Parazitin konaktan  
çıkışı 

Parazit ve Konak Arasındaki İlişkiler 
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Paraziter Enfeksiyonların Yaygınlığını 
Etkileyen Faktörler 

 
• Bir toplumdaki paraziter hastalıkların sayısı, dağılışı ve 

sıklığı üzerinde çeşitli faktörlerin etkisi vardır;     
        
 A) Çevre ile ilgili faktörler    
                
 B) Parazit ile ilgili faktörler    
        
 C) İnsan ile ilgili faktörler    
  

9 Parazitlerin epidemiyolojisi, Kaynağı, Bulaşma yolu, Korunma ve Kontrolü  



A- Çevresel Faktörler 
 

• İklimsel faktörler      
 - Isı       
 - Yağış       
 - Rüzgar 

- Güneş 
         
• Toprak Faktörleri 
  - Toprağın ısısı     

 - Nemi       
 - Porozitesi      
 - Yapı ve muhtevası 
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A- Çevresel Faktörler 

 
 
 
 

• Sıtmanın bir yerde bulunabilmesi için oradaki sıcaklığın 
hiç olmazsa yaz mevsiminde bir süre ısının 15 C° nin 
üzerinde kalması gerekir. 
 

• Nem; parazitlerin yayılmasını etkileyen en önemli 
faktörlerden biridir. Nem sadece serbest yaşayan evrelerin 
değil, ara konaktaki çoğalmayı da etkilemektedir. 
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A- Çevresel Faktörler 

• Isı, özellikle parazitik jeohelmintler ve en önemlisi de 
Kancalı kurtların (A.duodenale, N.americanus) coğrafik 
dağılımı etkileyen başlıca faktördür 
 

• Yumurtaların gelişmesi için uygun toprak ısısı 20-30 C  
dir.  

 Örn. Enfektif Ascaris lumbricoides  yumurtası –10 C ’ye 
dayanıklı fakat –20 C ’ye dayanıklı değildir. 
 
– 10C ’de kancalı kurt larvasının gelişimi durur. 

 
• Topraktan bulaşan bağırsak solucanları, kutuplar ve 

çöllerde bulunmazlar. Tropikal ve sub-tropikal bölgelerle 
sınırlı ve buralarda yaygındırlar 
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A- Çevresel Faktörler 

• Yağış da, ısı gibi önemli derecede etkili olmaktadır. 
 

• Rüzgar, çevrenin nem,ısı ve hava oksijeni üzerine 
etkilidir. 
 

• Toprak suyu absorbe eder. Burada toprak dokusu 
(=partikülleri) önemlidir. Partiküller toprağın 
porozite ve muhtevasını belirler. 
 

• Ascaris ve Trichuris killi toprakta 
 Kancalı kurtlar kumlu toprakta çok iyi gelişme 

gösterirler. 
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B- Parazit ile ilgili faktörler 

 
• İnsandan insana direkt olarak bulaşabilen monoksen 

parazitlerin oluşturduğu enfeksiyonlara her yerde 
rastlanılabilir. (Pediculosis, Enterobiosis, Giardiosis) 
 

• İnsan vücudundan bulaşmaya elverişsiz bir şekilde çıkan 
ve ancak dışarıda bir gelişme geçirdikten sonra insana 
bulaşabilen parazitlere, gelişmesi için uygun koşulların 
bulunduğu yerlerde rastlanılabilir. (Ancylostomiosis, 
Ascariosis...) 
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B- Parazit ile ilgili faktörler 
• Gelişmeleri ve/veya çoğalmaları için ara veya son konak 

olarak belirli hayvanlara ihtiyacı olan parazitler, ancak bu 
hayvanların bulunduğu ve burada hayat döngüsünü 
tamamlayabilmek için gerekli koşulların oluştuğu yerlerde 
görülür. 
 

• Kural olarak karmaşık hayat döngüsüne sahip parazitler 
dağılım yönünden daha sınırlıdır. 

 
 ÖRN: Afrika Uyku Hastalığının Afrika’nın belli 

kesimlerinde, Chagas hastalığının Amerika’nın belli 
kısımlarında olması bunların vektörlerinin dağılımı ile 
ilgilidir. 
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B- Parazit ile ilgili faktörler 

• Alınan parazit sayısı 

• Parazitin cins ve türü 

• Parazitlerin virulans faktörleri 
– Adezyon molekülleri 
– İnvazyon molekülleri 
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C- İnsanla ilgili faktörler 

• İnsanların hassas veya dirençli olup olmaması (immünite) 
• Bulaşma açısından yaşayış şekilleri 
• Populasyon hareketleri ve savaşlar 
• Ekonomik ve sosyo-kültürel düzey 
• Sanitasyon ve temizlik şartları 
• Besin hazırlama ve giyinme tarzları 
• Tarım şekilleri 
• Din, inanç, örf vb. gibi faktörler 
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C- İnsanla ilgili faktörler 

• Nüfusun büyük çoğunluğunun Müslüman olması nedeniyle 
ülkemizde domuz etinden buluşan Trichinelliosis’e 
rastlanmamaktadır????? 
 

• Koyun, sığır gibi kasaplık hayvanların kontrolsüz kesimi ve kistli 
organların köpeklere yedirilmesinden dolayı Kist Hidatiğe 
ülkemizde sık rastlanılmaktadır. 
 

• Özellikle çiğ köfte yeme alışkanlığının bulunduğu bölgelerde 
Taeniosis daha fazla görülmektedir. 
 

• Yurdumuzda en önemli fakat uygun önlemlerle kontrol altına 
alınabilen paraziter hastalıklar dışkıyla bulaşanlardır.  

• İnsan dışkısının gübre olarak kullanılması bunda etkilidir. 
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Parazitozların Yaygınlığı 

Sıtma: Dünyada yaklaşık100 ülkede görülmektedir 
(97, WMR 2014) 

• Yıllık insidansı 198 milyon kişi (2014) 
• Dünya nüfusunun % 50’ı (3.3 milyar kişi)       

sıtma riski altında 
• 1.2 milyar kişi yüksek risk altında 
• Afrika’da her yıl 12 milyar $’lik bir           

ekonomik kayıba neden olmaktadır 
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Parazitozların yaygınlığı 
Her yıl 584 000  ölüm (2014) kişi sıtmadan ölmekte, 

bunların çoğunluğu çocuklar (453 bin) ve gebe 
kadınlardır 

 
Her 1 dk’da bir çocuk sıtmadan ölmektedir. 
 
Parazitlere bağlı ölüm nedenleri arasında dünyada      

1. sıradadır 
– Ölümlerin çoğu Afrika’daki beş yaş altı çocuklar 
– Afrika’daki tüm ölümlerin %20’i sıtma kaynaklı 
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Parazitozların yaygınlığı 

Schistosomiosis:  her yıl 250 milyon kişi bu 
hastalığa yakalanmaktadır 

 Sıtmadan sonra ölüme en fazla sebep olan parazit 
 
 
Amoebiosis: Dünya nüfusunun yaklaşık %10’unda 

ameobiosis veya amipli dizanteri bulunmaktadır. 
 Her yıl 10 bin kişi bu hastalıktan ölmektedir 
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Parazitozların yaygınlığı 

Ascariosis: Her yıl bir milyar kişide bu hastalık 
görülmektedir. 

 
Enterobiosis: Dünyada 600-900 milyon kişinin kıl 

kurdu ile infekte olduğu tahmin edilmektedir. 
 
Trichuriosis, Dünya nüfusunun 500-800 milyonunun 

infekte olduğu tahmin edilmektedir. 
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Parazitozların Yaygınlığı 

 
http://parazitoloji.erciyes.edu.tr 

Toplum Sağlığı / Parazitli bir Dünya 
 

Popüler Haber 
 

https://twitter.com/eruparazitoloji 
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PARAZİTER HASTALIKLARIN 

KAYNAKLARI 
 
Paraziter hastalıkların kaynakları,  
Parazitin normal olarak üremekte olduğu ve yaşadığı yerlerdir.  
 
Canlı ve cansız olan kaynaklar;  
1) Arakonaklar ve Rezervuarlar (insan, hayvan ve cansız 

maddeler) 
2) Rezervuarların çıkartıları   
3) Rezervuarların çıkartılarıyla kontamine çeşitli  maddeler 

(özellikle su ve besinler)     
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PARAZİTER HASTALIKLARIN 
BULAŞMA ŞEKİLLERİ 

Bulaşma nedir? 
• Enfeksiyon etkenlerin kaynaklarından bir takım 

arakonaklarla konaklara taşınmasına bulaşma denir. 
• Hastalıklar direkt olarak insandan insana geçer veya canlı 

ya da cansız aracılarla bulaşırlar. 
Direkt bulaşma (aracısız): Monoksen parazitlerin bulaşması 
İndirekt bulaşma (aracılı): Besin, su, toprak, hava toz, 

vektörler vs.. bulaşırlar 
Paraziter hastalıklar;      
1) Vertikal (prenatal, konjenital)     
2) Horizontal (postnatal) 
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Paraziter hastalıkların bulaşma yolları 
A) Sindirim yolu (et,süt,sebze,su,dışkı,toprak vb.) ile    
 
1- İnsandan insana direkt olarak bulaşanlar (monoksen) 

 Örn: E.vermicularis, H.nana, E.histolytica    
 
2- Dış ortamda uygun şartlarda bir gelişme geçirdikten sonra 

insana bulaşabilenler (bifazik monoksen parazitler)
 Örn: A.lumbricoides, T.trichiura...                        

 
3- Değişik hayvanların enfekte etlerinin çiğ veya az pişmiş 

olarak yenmesiyle bulaşanlar (heteroksen parazitler) 
 Örn: T.saginata, T.spiralis, T.gondii, D.latum... 
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Paraziter hastalıkların bulaşma yolları 
B) Deri ve mukoza yolu (travmatik ve sağlam deriden )         

1- Temasla       
 Örn: Pediculus sp., Phthirus pubis, S.scabiei hominis 
         
2- Sokucu böceklerle(vektörlerle)    
 Örn: Plasmodium sp, Wuchereria bancrofti, 
 leishmania sp., Trypanosoma sp. ...    
          
3- Adi yaralanmalarla      
 Örn: Miyaz etkenleri      
          
4- Enfektif larvaların deriyi delmesiyle   
 Örn: Schistosoma sp., çengelli solucanlar, miyaz etk.   
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Paraziter hastalıkların bulaşma yolları 
 
C) Solunum yolu (damlacık çekirdekleri, tozlar)  

 Örn: E.vermicularis, A.lumbricoides, P.carinii, 
 Cryptosporidium sp., E.granulosus...   
   

       
D) Ürogenital yol (Cinsel temas ve diğer şekillerle) 

 Örn: Trichomonas vaginalis,  
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PARAZİT 

HASTALIKLARINDAN 
KORUNMA VE KONTROL 

YÖNTEMLERİ 

                            



 
Dost  gerçekleri 
Düşman işine geleni 
Deli  ağzına geleni 
Aşık  içinden geçeni söyler 
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Korunma ve Kontrol çalışmaları  
Yapılmalı mı? 



Korunma ve kontrol çalışmaları yapılmalı mı? 
 

• Hayatı boyunca bir paraziter hastalık etkeni ile 
karşılaşmayan insan yok? 

• Paraziter hastalıklar en eski çağlardan beri Dünya 
tarihinde rol oynamıştır.  

 Örn; bir çok toplum sıtma nedeniyle yok olmuştur. 
• İnsanda iş gücü kaybı  
• Kasaplık hayvanlarda et, süt, deri kaybına yol 

açarak ekonomik kayıplara da yol açmaktadırlar. 
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Paraziter hastalıklardan Korunma ve Kontrol 
 

• Paraziter hastalıklarla savaşta ideal amaç; 
 Hastalığın eradikasyonu yani tamamen yok edilmesidir.  

Fakat bu çoğu zaman olanaksız 
 
• Paraziter hastalıkların eradikasyonunu güçleştiren nedenler 

arasında  
– enfeksiyon kaynaklarının yaygın olması ,  
– çok çeşitli rezervuar ve vektörlerin bulunması gelmektedir; 
– rezervuarlarının çoğunun yabani hayvanlar olması da etkili 

olmaktadır. 
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Paraziter hastalıklardan Korunma ve Kontrol 
• Bir hastalığın KONTROLÜ;  
 onun kontrol altına alınması,  
 onun daha fazla yayılmasının önlenmesi veya  
 toplumda prevalansının düşürülmesidir. 

 
• Buna karşın KORUMANIN amacı  
 toplumdaki bireylerin hastalığın zararlı etkisine daha fazla 

maruz kalmasının önlenmesidir. 
 

• Geniş kapsamlı eradikasyon ve kontrol programları, çoğu 
kez hükümet organları arasında değişik kademelerde 
koordinasyona ihtiyaç gösterir/Ülkeler arası koordinasyon 
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Paraziter hastalıklardan Korunma ve Kontrol 

• Paraziter hastalıkların kontrol altına alınabilmesi için;               
- Enfeksiyon kaynağının,                 
- Vücutta enfeksiyonun yerleştiği yerin,       
- Parazitin vücuttan çıkış şeklinin,          
- Enfeksiyonunu bulaşma yollarının                                               
- Enfeksiyon etkeninin konağı, ara konağı, rezervuar 
konağı ve vektörlerinin bilinmesi gerekir. 
 

• Epidemiyoloji bize en etkili ve en ekonomik bariyerleri 
nereye veya nerelere uygulayacağımız hakkında temel 
bilgi verir ve yol gösterir. 
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Paraziter hastalıklardan Korunma ve Kontrol 

• Gelişmiş toplumlarda hastalıkların kontrol altına 

alınabilmesi için halk sağlığı kurumları ;           

    - Suların kontrolü     

    - İnsan çıkartılarının sanitasyon standartlarına göre 

   kontrol altına alınması                                                      

    - Artropod vektörlerin kontrolü                         

    - Besinlerin hazırlanması ve paketlenmesi              

konularında standartlar geliştirmişlerdir. 
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Paraziter hastalıklardan Korunma ve Kontrol 
çalışmalarında Genel Prensipler 

I- Enfeksiyonun nakil zincirinin kırılması 
   a) Hızlı tanı ve spesifik tedavi  

  b) İzolasyon ve karantina   
  c) Kemoprofilaksi    
  d) Vektör kontrolü    
  e)  Rezervuar kontrolü   
  f) Hava,toz ve pisliklerin çevresel kontrolü 
  g) Çıkartı ve sekresyonların kontrolü  
  h) Yayılmanın önlenmesi   
      -Kişisel hijyen 

                         - Besin hijyeni 
                    - Artropod sokmasını önlemek için uygun giyim ve        

repellent kullanımı 
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Paraziter hastalıklardan Korunma ve Kontrol 
çalışmalarında Genel Prensipler 

II- Hastalık etkeninin inaktive edilmesi   
 a) Fiziksel yöntemler     
    - Sıcak:  Pastörizasyon, ısı ile sterilizasyon vb.. 
    - Soğuk: Düşük ısıda tutma ve dondurma  
    - Radyasyon: UV ışınlarına maruz bırakma     
 b) Kimyasal yöntemler    
    - Klorlama      
    - Enfeksiyoz veya potansiyel enfeksiyoz materyalin 
dezenfeksiyonu  

III- Konak direncini artırma    
     - Genel immüniteyi düşüren durumu tedavisi  

      - Genel sağlığın iyileştirilmesi 
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Paraziter hastalıklardan Korunma ve Kontrol 
• Su; fekal-oral bulaşmada en önemli araçlardan biridir. 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde su kaynaklı ve ani 
patlayan amobiosis, giardiosis, cryptosporiosis gibi 
enfeksiyonlar sıklıkla görülür. 
 

Fekal-oral yolla kontamine su ve besinlerle bulaşan 
enfeksiyonlardan korunmak için:      
1) Kişisel hijyen ve eğitim        6) Kitle eğitimi     
2) Besin ve su sanitizasyonu     7) İmmunizasyon    
3) Vektör kontrolü                  
4) Sıvı ve katı atıkların zararsızlaştırılması    
5) Hasta ve portörlerin izolasyonu tedavisi              
uygulanabilir. 
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ARTROPODLARLA taşınan hastalıkların  
Kontrol Yöntemleri 

 
• İnsektisid, repellent kullanımı, artropod türünün üreme ve 

dağılımını sınırlandıran önlemler. 
• İnsektisidlerin geniş ölçüde kullanımı artropodlarda direnç 

oluşmasını indüklemektedir, böylece yeni ve farklı toksik 
ajanların üretimi gerekmektedir. 

• İnsektisidlerin yaygın kullanımı çevreye verdiği zarar ile 
de ters etkiler yaratmaktadır. 

• Artropodlarla taşınan hastalıklar, artropodların konağa 
ulaşmasını önlemek suretiyle de sınırlandırılabilir. Bu 
amaçla pencerelere, kapılara tel örgü koymak ve repellent 
kullanmak gibi önlemler alınabilir. 
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ÖZET 

• Epidemi, endemi, pandemi  ve sporadik  
• Prevalans, insidans 
• Paraziter enfeksiyonların yaygınlığını 

etkileyen faktörler 
• Parazitlerin yaygınlığı 
• Korunma ve Kontrol önlemleri 
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KAYNAKLAR 
-Ders Notları 
-Saygı’nın Temel Tıbbi Parazitoloji’si. YAZAR S, KUK S, İMAN Ö, 

SAYGI G. 
-http://parazitoloji.erciyes.edu.tr 
-www.who.int 
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