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Bu rehber doğrudan bilgi elde etme ya da kaynak kitap değildir. Amacı, sıtma
eğitim programının nasıl düzenleneceğini ve konunun nasıl işleneceğini aktararak, ders
vereceklere rehberlik etmektir. Bu rehberi kullanacakların, esas bilgileri, başta Sıtma
Eğitim Notları ve Sıtma Laboratuvar Teknisyeni El Kitabı olmak üzere, kaynak kitaplardan
edinmesi gerekir. Rehberin , her bölümünde özet ya da vurgu yapılacak bilgilere de yer
verilmiş ise de, bunlar özet bilgiler ya da vurgu yapılacak noktalar olup, eğitimciler için
yeterli değildir. Eğitimcilerin, sık sık kaynak kitapları okuyarak bilgilerini tazelemesi ve
başka kaynaklardan da yararlanarak bilgilerini zenginleştirmesi gerekir. Başka bir
anlatımla, bu rehberi kullanacaklar, önce kaynak kitapları okuyup daha sonra, bu rehberi
okumalıdır.
Yalnızca eğitimciler için hazırlanmış bir rehber olup, eğitilenlere dağıtılmaması ve
hatta gösterilmemesi gerekir.

1. KONUNUN ÖNEMİNİ KAVRATMA
1.1. Sıtma Dünyada Önemli ve Öncelikli Bir halk sağlığı Sorunudur.
*Dünyadaki, sıtma görülen ülke sayısı, sıtma riski altındaki nüfus ve yıllık sıtma
olgu sayılarından hareketle, hastalığın yaygınlığı anlatılır,
*AIDS ve benzeri diğer hastalıklarla kıyaslamalar yapılarak, sıtmanın daha yaygın
bir hastalık olduğu vurgulanır,
* Sıtmanın, yalnızca yaygınlığı ile değil, neden olduğu ölümler açısından da önemi
vurgulanır,
*Sıtmanın, ekonomik kayıplara neden olarak, ekonomik kalkınmayı engellediği
açıklanır,
*Sıtmanın, günümüzde, sıtma görülmeyen ülkeleri de tehdit ettiği açıklanır.
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Günümüz dünyasında, doksanı aşkın ülkede, iki milyar nüfus sıtma riski altındadır.
Dünya nüfusunun % 40’ı sıtmanın endemik olduğu bölgelerde yaşamaktadır. Bu
nüfustan, her yıl 160-170 milyon yeni sıtma olgusu çıkmakta, yıllık klinik olgu sayısı toplamı
ise 300 - 500 milyonu bulmaktadır.
Dünyada her yıl sıtmadan, iki milyonu aşkın insan ölmektedir.
Dünyada, her yıl, yaklaşık 52 milyon ölüm görülmektedir. Bu ölümlerin ise, % 4’ünün
nedeni sıtmadır. Tüm ölümlerin, % 50’ye yakını kardiyovaskuler hastalıklar, % 32.7’si
enfeksiyon hastalıkları, % 12.7’si ise kanserler nedeniyle oluşmaktadır. Bilindiği gibi,
kardiyovaskuler hastalıklar ve kanserler başlığı belli ve tek bir hastalığı değil, onları aşkın
hastalığı içeren hastalık gruplarını ifade etmektedir. Bu hastalık gruplarından meydana gelen
ölümler bir yana bırakıldığında, geriye kalan 17 milyon ölüm bulaşıcı hastalıklara bağlıdır.
Bunlardan ise, iki milyondan fazlası (yaklaşık % 12.4’ü) sıtmadan meydana gelmektedir.
Sıtmadan ölümler, bulaşıcı hastalık ölümleri içinde dördüncü sırada yer almaktadır.
Sıtma ölümlerinin diğer bir özelliği de, bu ölümlerin, bir milyonunun beş yaş altı
çocuklarda görülmesidir ve her yıl meydana gelen, yaklaşık 13 milyon, beş yaş altı çocuk
ölümünün % 7- 8’inin nedeni sıtmadır.
Sıtma; geçmişte olduğu gibi, günümüzde de insanlığın en çok görülen ve en çok öldüren
ilk on hastalığı içindeki yerini korumaktadır.
Sıtma hastalığı, yalnızca tedavi ve koruma için yapılan harcamalar nedeniyle ekonomik
kayıplara yol açmaz. Hastalığın yaygınlığı nedeniyle insanların işe devamları ve
üretkenliklerini de olumsuz etkileyerek, büyük ekonomik kayıplara neden olur.
Gerek parazit taşıyan kişiler ve gerekse parazit taşıyan sivrisinekler, sıtmanın kontrol
altında olduğu ülkelere sürekli taşınmaktadır (turizm, ticaret, çalışmak amaçlı). Bu nedenle
de, sıtma kontrol altına alınmış olan ve yerli vaka görülmeyen ülkeler de sıtma riski
altındadır.
Sıtma, yaygınlığı, ölümlere yol açması ve ekonomik kayıplara neden olması gibi,
özellikleri nedeniyle dünyada önemli ve öncelikli bir halk sağlığı sorunudur.
Sıtma, dünyanın her yerinde yaşayan, çocuk, genç, yaşlı, erkek, kadın ayırdı
gözetmeksizin herkesi tehdit etmekle beraber, endemik olarak görüldüğü, yani yerleşik
olduğu bölgeler daha çok tropik ve suptropik bölgelerdir. Bu bölgelerin haritası gösterilir
açıklanır.

SLAYT 1. SITMANIN DÜNYA HARİTASI

SEKİL 1A: DÜNYADA SITMA BÖLGELERİ HARİTASI
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SEKİL 1B: DÜNYADA SITMA BÖLGELERİ HARİTASI
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1.2. Sıtma Türkiye’nin de Önemli ve Öncelikli Bir halk Sağlığı Sorunudur.
* Sıtmanın geçmişte Anadolu’daki rolü anlatılır,
* Sıtmanın Kurtuluş Savaşı yıllarındaki yaygınlığı açıklanır,
* Geçmişteki sıtma savaş hizmetlerinin başarısı anlatılır,
* Günümüzde, Sıtmanın durumu rakamlarla açıklanır,
* Bildirimi zorunlu diğer birkaç hastalık ile kıyaslama yapılarak, birçok
hastalıktan daha yaygın ve önemli olduğu vurgulanır,
* Türkiye’de ki sıtmanın ölümlerle ilişkisi açıklanır,
*Ekonomik kayıplara vurgu yapılır.
Sıtma, tarihler boyunca Anadolu’da salgınlar yapmış, başta Efes, Milet ve Perge olmak
üzere, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer alan antik medeniyetlerin, birçoğunun çökmesinde
önemli bir rol oynamıştır.
Sıtma, Anadolu’nun geçmişinde, salt yaygın olmakla kalmamış, medeniyetleri
çöktürecek ağırlıkta seyretmiştir.
Kurtuluş Savaşı ve onu izleyen yeniden yapılanma yıllarında, Türk Ulusu’nun birçok
zorlukları olmuştur. Dağıtılmış ve silahları elinden alınmış bir ordu, yoksul, geri kalmış bir
ekonomi bunların başında gelmektedir. Bunlara ek olarak, sıtma ve tüberkülozu saymak
yanlış olmaz. Nitekim; sıtma yaygınlığı nedeniyle, tarladaki ekinler toplanamamış ve
cephede savaşan askere ekmek ikmali yapılamamıştır.
Kurtuluş Savaşı’ndan sonraki yeniden yapılanma sürecinde, yaratılmak istenen Modern
Tarım Üretim Çiftliklerinin önündeki en önemli engellerden birisi köylünün eğitimsizliği iken
diğeri de yine sıtma olmuştur.
Kurtuluş Savaşı’ndan başlayarak, Cumhuriyet’in ilk yıllarında, sıtmanın böylesine bir
toplumsal öneme sahip olması, Cumhuriyet Hükümetlerinin öncelikle ele aldığı programların
başında da sıtma kontrol programının gelmesine neden olmuştur. Sıtma kontrol programına,
öylesine önem ve öncelik verilmiştir ki; zamanın Sağlık Bakanlığının bütçesinin % 35’lere
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varan kısmı bu programa ayrılmıştır. Bu önem ve önceliğin bir sonucu olarak, sıtmanın
kontrol altına alınması konusunda büyük başarılar elde edilmiş ve sıtma sayıları 2000’lerin
altına düşürülebilmiştir. Cumhuriyetten günümüze sıtma sayıları grafiği ile bu seyir gösterilir.
SLAYT 2. CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE SITMA SAYILARI GRAFİĞİ

GRAFİK 1: CUMHURİYET’TEN GÜNÜMÜZE SITMA SAYILARI GRAFİĞİ
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Sıtmanın kontrol altına alınması ve sayıların çok küçük rakamlara düşürülmesini izleyen
yıllardan sonra, sıtma mücadele programı gerek hükümetler düzeyindeki ve gerekse Sağlık
Bakanlığı düzeyindeki önem ve önceliğini kaybetmiştir. Buna ek olarak, sağlık personelinin
sıtmaya olan ilgi ve bilgisinin kaybolması gibi nedenlerle, son yıllarda olgu sayılarında tekrar
artışlar olmuş ve ülke düzeyinde epidemiler görülmeye başlamıştır. Bu artışlar öylesine
büyük boyutlara varmıştır ki; bugün, Türkiye’de görülen sıtma sayıları, yaz ishalleri bir yana
bırakılır ise, tüm bildirimi zorunlu hastalıkların toplam sayısından daha fazladır.
Son on yılın sıtma sayıları slayt halinde gösterilirken) diğer bildirimi zorunlu hastalıklardan
sayısal örnekler verilir
SLAYT 3. CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE SITMA SAYILARI

ÇİZELGE 1.TÜRKİYE’DE SITMA OLGULARININ ( 1925 - 2004)
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Türkiye’de, yerleşik olarak, Vivax sıtması görülmektedir. Bu nedenle de doğrudan sıtmaya bağlı
ölümler bildirilmemektedir. Ancak, bu durum sıtmadan hiç ölüm görülmüyor anlamına gelmez. Sıtma,
ölü doğum, düşük , erken doğum ve düşük doğum ağırlıklı bebek gibi komplikasyoları nedeniyle
önemli sayılarda anne ve bebek ölümlerine neden olmaktadır. Ancak, bu sayılar kayıtlara sıtma
ölümü olarak geçmemekte ve bilinmemektedir.
Her yıl on binlerce insan sıtma geçirmekte, bunların tedavi giderleri ve sıtma kontrol
harcamalarının yanında, bu insanların üretim kayıpları nedeniyle de büyük boyutta ekonomik
kayıplar olmaktadır.

Tüm bu verilerden anlaşılacağı üzere, sıtma Türkiye’nin de en önemli halk sağlığı
sorunlarından birisidir.

1.3. Sıtma Gelecekte de Önemli Bir Sorunu Olmaya Devam Edecektir.
* Sıtma riskini artıran faktörler açıklanır,
* Gelecek yıllarda, sıtmanın öneminin artacağı vurgulanır,
* Faktörler açısından Türkiye’nin durumu açıklanır,
* Türkiye’de ilaç direncinin olmamasının önemi üzerinde durulur.
Sıtma riskini artıran faktörler slayt halinde gösterilir ve aşağıdaki bilgiler kullanılarak
açıklanır.
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SALYT 4: SITMA RİSKİNİ ARTIRAN FAKTÖRLER

SITMA RİSKİNİ ARTIRAN FAKTÖRLER

1. Hızlı nüfus artışı
2. Nüfus hareketliliğindeki artış
3. Sıtmanın kentleşmesi
4. Sulu tarımdaki artış
5. İklim değişikliği
6. Ensektisit rezistansı
7. İlaç rezistansı
1) Dünyada, sıtmanın endemik / yerleşik olduğu bölgeler aynı zamanda nüfus artışının
en hızlı olduğu bölgelerdir. Dolayısı ile, çok yakın bir gelecekte (2035 yılında) sıtma riski
altında yaşayan nüfus üç milyara çıkacaktır.
2) Genelde tüm dünyada, özelde ise sıtmanın yerleşik olduğu bölgelerde nüfus
hareketleri artmaktadır. Özellikle sıtmanın yaygın olduğu bölgeler, yeni yeni ticarete
açılmakta, ulaştırma olanaklarının da artmasıyla bu hareketlilik bölge boyutunu aşarak ülke
yüzeyine ve hatta dünya ölçeğine yayılmaktadır. Bunun yanında, hızlı nüfus artışının bir
sonucu olarak, iç ve dış göçler, yani kalıcı nüfus hareketleri de artmaktadır. Tüm bu
gelişmeler sonucunda, parazitin ve sivrisineğin bölgeler ve toplumlar arasında yayılması hız
kazanmış ve daha da kazanacaktır.
3) Bir yandan nüfus hareketleri öte yandan kır ve kentin fizik olarak birleşmesi
sonucunda, hem sıtma hem de sivrisinek kentleşmektedir. Sıtmanın ve sivrisineğin
kentleşmesi ise, her ikisinin de kontrolünün zorlaşması, onun da ötesinde olanaksız hale
gelmesi demektir.
4) Sıtmanın yerleşik olduğu bölgelerde, hızla sulu tarıma geçilmektedir. Dolayısı ile,
yapay sivrisinek jitlerinin artmasına koşut olarak, bu bölgelerde sivrisinek yoğunluğu da
artmaktadır.
5) Dünyada hızlı bir iklim değişikliği yaşanmakta; ısınan dünyanın suptropikal, tropikal
alanları, diğer bir anlatımla sıtmanın görülme riski yüksek bölgeleri genişlemektedir.
6) Ensektisitlere rezistans nedeniyle, sivrisineklerle mücadele güçleşmiş, onun da
ötesinde olanaksız hale gelmiştir.
7) Sıtma ilaçlarına olan rezistans nedeniyle, parazit kontrol çalışmaları neredeyse
olanaksız hale gelmiştir.
Sayılan bu nedenlerin / faktörlerin tamamı, Türkiye için de geçerlidir. Türkiye’de sıtmanın
yoğun olarak görüldüğü yerler aynı zamanda nüfusun en hızlı arttığı yörelerdir. Dünyanın en
büyük sulama projesi ( GAP ) bu yörede gerçekleştirilmektedir.
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Nüfus hareketleri Türkiye’de çok daha yoğun ve hızlı bir biçimde yaşanmaktadır. Başta
tarım, inşaat işçiliği ve turizm olmak üzere, geçici / mevsimlik nüfus hareketlerini en yoğun
yaşayan ülkelerden birisidir. Her yıl on milyon yerli on milyon yabancı turist hareketi
olmaktadır. Bunlara ek olarak, Avrupa Asya ve hatta Afrika’yı da birbirine bağlayan bir köprü
konumunda olması nedeniyle, dünyanın en çok karayolu transit geçişinin yapıldığı
ülkelerden birisi de yine Türkiye’dir.
Yerleşmek amaçlı, gerek iç gerekse dış göç çok yoğun ve hızlıdır. Bunun bir sonucu
olarak, bir yandan kentlerde çevre koşulları bozulmakta öte yandan da kır ile kentler
arasındaki fizik sınırlar ortadan kalkmaktadır. Özet bir anlatımla, kır ile kentler her anlamda
bütünleşmekte, sıtma ve sivrisineğin kentleşmesi riski her geçen gün biraz daha artmaktadır.
Türkiye’de yerli olarak görülen parazit türünde henüz antimalaryal ilaçlara rezistans söz
konusu değildir. Bu durum Türkiye’nin en büyük şansını / avantajını oluşturmaktadır.
Bu şans ilaçların bilinçli kullanımı ile korunabilir. Aksi takdirde, parazitin ilaçlara rezistans
kazanması önlenemez.
Klasik sıtma ilaçlarına, rezistans kazanmış Falsiparum olguları Türkiye’de de
görülebilmektedir. Ancak, bunlar yurtdışından gelen olgulardır ve Türkiye’deki sivrisineklerin
Falsiparum taşımaması diğer bir şanstır. Buna karşılık, önümüzdeki yıllarda, Türkiye
sivrisineklerinin huy ve tür değiştirerek Falsiparum geçişlerini başlatması olasılık içindedir.
Ensektisit rezistansı, Türkiye için de geçerlidir. Daha da kötüsü, bu rezistansı izleme
olanağı sağlayacak, ne Anofeli inceleyen ne de Anofel ile ensektisitlerin ilişkilerini inceleyen
entemoloji laboratuvar ve birimleri yoktur. Tüm bu ve benzeri faktörler göz önüne alındığında,
sıtma gelecek yılarda da önemini koruyacak hatta bu önem ve öncelik daha da artacaktır.
Diğer bir anlatımla, önümüzdeki yüzyılda da Türkiye’deki en önemli sağlık sorunların
arasında sıtma da yer alacaktır.

2. SITMA ETKENİ ve YAŞAM DÖNGÜSÜNÜ KAVRATMA
* Etken tanımlanır,
* Türleri sayılır,
* Rezervuar kavramı ve sıtma paraziti rezervuarı açıklanır,
* Parazitin yaşam döngüsü anlatılır,
* Türlerin yaşam döngüsündeki farklılıklar vurgulanır,
* Türlerin klinik farklılıklarının nedeni açıklanır,
* Vivax’ta nüksün nedeni ve önemi açıklanır,
Sıtmanın etkeni, protozoerlerden, Plazmodium denilen tek hücreli, hücre içi parazittir.
İnsanda esas olarak karaciğer hücreleri ve kırmızı kan hücrelerini tutar.

11

SALYT 5: PLAZMODİUM TÜRLERİ

PLAZMODİUM TÜRLERİ
1. Vivax
2. Malariae
3. Falsiparum
4. Ovale
Plazmodium’un, insanda sıtma yapan dört türü vardır: Plazmodium Vivax, Plazmodium
Malariae, Plazmodium Falsiparum ve Plazmodium Ovale. Bunlardan Plazmodium Ovale ile
oluşan sıtma, yalnızca Batı Afrika Yerlileri’nde görülür. Bu nedenle de, gerek Türkiye ve
gerekse dünya için bir önemi yoktur.
Hastalık etkenlerinin esas olarak bulunduğu ve ürediği ortama rezervuar denir. Dünyada
rezervuar bulunmaz ise etken de bulunmaz.
Plazmodium, insan ile sivrisinek arasında gidip gelen, kapalı bir enfestasyon yapar ve
bu iki canlı dışındaki canlılarda yaşamadığı gibi başka ortamlarda da bulunmaz. Maymun
(Plazmodium Simium), kuş (Plazmodium Avian) ve diğer birtakım hayvanlara özgü
plazmodiumlar da var ise de, bunların hiç birisi insanda yaşamaz ve hastalık yapmaz. Aynı
şekilde, insan parazitleri de insandan başka hiçbir canlıda yaşamaz. Özetle, insanda sıtma
yapan parazitlerin tek kaynağı / rezervuarı insandır.
Sivrisinek ve insan arasında gidip gelişin bir sonucu olarak, parazitin yaşamı iki ayrı
evrede ( faz ) cereyan eder. Bunlardan sivrisinekte geçen kısmına; dış evre (ekzo faz) ya da
eşeğli üreme / seksüel üreme evresi denir. İnsanda cereyan eden evresine ise, iç evre
(endo faz) ya da eşeysiz üreme evresi / aseksüel evre denir.

SLAYT 6 : PARAZİTİN YAŞAM DÖNGÜSÜ

ŞEKİL 2. PARAZİTİN YAŞAM DÖNGÜSÜ
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Beslenmek için insandan kan emen, dişi Anofel tarafından vücuda inokule edilen
Sporozoitler, kan aracılığı ile, kısa bir süre içinde karaciğere ulaşır ve parankim hücrelerine
(hepatocitlere) yerleşerek, bu hücreler içinde, eşeğsiz olarak çoğalmaya başlarlar ( doku
şizogonisi ) .
Bu üreme sonucunda hepatositlerin yaklaşık %10’u parazitlerce tutulur. Parazit türüne
göre değişen sürede, bu evresini tamamlayan parazitler, Doku Merozoiti halinde kana
dökülür. Parazitin inokulasyonundan, merozitler halinde, kana dökülünceye kadar geçen bu
evresine Preeritrositer Evre / Doku Evresi denir.
Karaciğerden kana dökülen merezoitlerin her biri, gidip bir eritrosite girerek (invaze
olarak), Eritrositer Evre / Kan Evresi başlamış olur. Parazitin eritrositlerdeki eşeğsiz üreme
süresi, türe göre değişir ve 48 ile 72 saattir. Bu süre içinde, üremesini tamamlayan parazitler
( eritrositer şizogoni ), eritrositleri çatlatarak kan merozoitleri / aseksüel kan formu halinde
13

kana dökülür. Kana dökülen ve serbest olarak dolaşan bu parazitler ve ürünleri, sıtmanın
kendine özgü olan semptomlarının da nedenidir. Bu şekilde, 48 - 72 saatlik erirosit içi
üreme ve 12 saat kadar süren kanda serbest olarak bulunma sürelerinin toplamından oluşan
her bir perioda sıtma nöbeti denir.
Kan evresi süresince, parazit 10-14 defa eritrosit içine girer ve orada çoğalarak,
hücreleri çatlatmak suretiyle, kana dökülür. Diğer bir anlatımla, her yeni enfeksiyondan sonra
10-14 nöbet görülür. Bu 10-14 nöbetten oluşan bütüne / tabloya klinik kurs denir.
Sıtmasının doğal seyrinde, klinik kurs bir- bir buçuk ay kadar sürer. Bir başka anlatımla,
oluşan enfeksiyona hiç müdahale edilmez / tedavi edilmez ise, 10-14 nöbet yaptıktan ( klinik
kursunu tamamladıktan ) sonra hastalık klinik latent dönem’e girer. Daha sonra, insandaki
varlığını, nükslerle ya da nükssüz olarak, ortalama bir bir buçuk yıl sürdürerek kandan
elimine olur.
Kırmızı hücrelerde çoğalmasını sürdüren parazitlerden bir kısmı birkaç nöbetten sonra
mikro ( erkek ) ve makro ( dişi ) Gametositlere dönüşür ( seksüel kan formları). Kanda
serbest olarak dolaşan bu gametositler, sivrisinek tarafından alınır. Sivrisineğin midesinde
döllenme gerçekleşerek Spermatozonlar oluşur. Sivrisinekteki evreye eşeğli evre denmesinin
nedeni de bu döllenme olayıdır. Döllenmiş parazit Ookinet’e dönüştükten sonra, sivrisineğin
mide epitel hücrelerine yerleşerek orada eşeğsiz olarak çoğalmak suretiyle hücreyi çatlatır.
Sivrisineğin boşluklarında serbest bir biçimde ve Sporozoit formu halinde dolaşmaya başlar.
Sivrisineğin kan emmesi sırasındaki verdiği sıvı (tükrük) ile, Sporozoitler, diğer bir insana
verilmek (inokule edilmek) suretiyle parazitin yaşam zinciri tamamlanmış olur.
Parazit türlerinin, farklı kuluçka sürelerine sahip olması, bir kısmının nüks yapması,
diğerlerinin ise yapmaması, Falsiparum’un ölümcül seyretmesi buna karşılık Vivax’ın en hafif
klinikle seyretmesi gibi, hastalık tablolarındaki farklılıklar, parazit türlerinin insandaki
çoğalma özelliklerinin farklı olmasından ileri gelir.
Vivax’ın nüks yapması, karaciğer evresindeki parazitlerin gelişiminin eş zamanlı
olmaması ve bir kısmının karaciğerde hipnozoid formu halinde saklı kalmasına bağlıdır.
Vivax’ta karaciğer hücrelerinin tutulumu, Falsiparum’a göre daha azdır. Bu nedenle kana
dökülen parazit sayısı da azdır. Öte yandan, Vivax’ın yalnızca genç ve sağlıklı kırmızı kan
hücrelerine yerleşerek çoğalması, diğer kan hücrelerine yerleşmemesi durumu / özelliği buna
eklendiğinde, enfestasyonun seyri sırasında kanın bir milimetreküpündeki parazit sayısı,
Falsiparum’a göre, çok düşük düzeylerde kalır ve eritrositlerin en çok % 2 si tutulur. Vivax
kliniğinin hafif seyretmesinin nedeni de budur.
Falsiparum’da karaciğer hücrelerinin daha büyük kısmı tutulur. Hepsi eş zamanlı
gelişerek kana dökülür. Yani, başlangıta kana dökülen parazit sayısı, Vivax’a göre çok
yüksektir. Buna bir de Falsiparumun eritrositler arasında ayırım yapmaması, tüm kırmızı
hücrelere ve hatta kemik iliği hücrelerine bile yerleşmesi özelliği eklendiğinde, Falsiparum
enfestasyonu sonunda bir milimetre küp kandaki parazit sayısı, Vivax’a göre, yüzlerce kat daha
fazlaya ulaşabilmektedir. Tüm bunların bir sonucu olarak, Falsiparum sıtmasında nüks yoktur;
ancak klinik tablo çok ağır seyreder. Fatalitesi çok yüksek olup, olguların yaklaşık % 10’u ölümle
sonuçlanır.

3. SITMANIN EPİDEMİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ
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* Bulaşma yolu ve süresi açıklanır, biyolojik vektörlük vurgulanır,
* Sıtmada kuluçka süresi açıklanır, türlerin kuluçka süresi verilir,
* Strata kavramı açıklanır,
* Türkiye’de sıtma strataları ve anlamları anlatılır,
* Sıtmanın zamana göre dağılım özelliği ve nedeni açıklanır,
*Türkiye’de sıtmanın mevsimlere dağılımı anlatılır.
Enfeksiyonlarda, etkenin insandan insana geçme biçimine bulaşma yolu denir. Sıtmanın
esas bulaşma yolu sivrisinek iledir. Buradaki vektörlük biyolojik vektörlük olup, sıtma parazitinin
yaşam döngüsünün bir evresi sivrisinekte geçer ( ara konakçı ). Bu nedenle de, ortamda
sivrisinek olmaz ise, sıtma parazitinin varlığını sürdürmesi olanaksızdır.
Sıtmada, plasental geçiş de vardır. Fetüs ölümleri, düşük, erken doğum ve yeni doğan
sıtmasına nedeni bu tür geçiştir. Bu nedenle de, gebelerde sıtmanın daha titiz izlenmesi ve
tedavi edilmesi gerekir.
Sıtmada kan ve kan ürünleri ile geçiş de söz konusudur ( bu yolla oluşan sıtmaya edinsel
sıtma denir). Sıtma parazitini taşıyanlardan yapılan, kan transfüzyonu, organ nakli, yan yana
(çift masa) cerrahi müdahale ve kirli enjektörleri kullanma gibi durumlarda edinsel sıtma
oluşabilir. Bu tür geçişlerin, halk sağlığı açısından çok bir önemi yoktur; ancak bireysel sağlık
açısından çok önemlidir. Kan ve organ vericilerde sıtma paraziti araştırılması ihmal
edilmemelidir.
Paraziti taşıyan insandan, parazitin diğer bir insana geçebilme süresine bulaştırıcılık
süresi denir. Sıtmada bulaştırıcılık süresi, kanda parazit bulunma süresidir. Bulaştırıcılık süresi
türden türe değişir. Hiç tedavi edilmeyen Vivax olgularında, kanda parazit varlığı ortalama bir
buçuk yıl kadar sürer. Ancak, beş yıla dek uzayan olgular da bildirilmiştir. Malaria türünde,
tedavi edilmedikçe, ömür boyu nüks ve bulaştırıcılık söz konusu olabilir.
Etkenin vücuda girmesinden, ilk hastalık belirtilerinin görüldüğü zamana kadar geçen
süreye kuluçka süresi denir. Sıtmada kuluçka süresi, sivrisineğin paraziti insana vermesinden,
karaciğerde üremesini (doku şizogonisi) tamamlayıncaya kadar geçen süredir. Bu süre, parazit
türüne göre değişmekte olup, ortalama 7 - 30 gün kadar sürer.
Korunma veya supressif tedavi amacıyla sıtma ilaçları alanlarda, antibiotik kullananlarda,
birinci klinik kurs belirsiz geçebilir. Daha sonra nükslerde olay farkedilebilir. Bu durum kuluçka
süresi ile karıştırılmamalıdır.
Türlerin her birinin ortalama kuluçka süreleri şöyledir : Plazmodium vivax’ ta 12- 14 gün,
Plazmodium malariae’de 28 - 30 gün , Plazmodium falsiparum’da 7-9 gün, Plazmodium ovale
ise 14 - 17 gündür. Bu süreler ortalama süreler olup değişebilmektedir.
Türkiye’de yerli olarak görülen Vivax’ta ortalama kuluçka süresi 12-14 gündür. Ancak,
vivax’ın bazı alt tiplerinde bu süre çok daha uzun olabilmektedir. Özellikle Kuzey Yarımküre’de
görülen bazı tiplerde kuluçka süresi uzamaktadır. Rusya’da, parazitin inokulasyonundan sonra,
ilk semptomların görülmesine kadar sekiz dokuz ay geçen olgular bildirilmiştir. Aynı şekilde,
Tropik Bölge’de oluşan Vivax’ta, kuluçka süresi sekiz günden daha kısa olan olgular da
bildirilmiştir.
Sıtma daha çok tropik ve suptropik bölgelerin hastalığıdır. Ancak, diğer bölgelerde bu
hastalık görülmez anlamına gelmez. Enfeste sineklerin uçaklarla taşınması ile kutuplarda
bile hava alanı epidemileri oluşabilmektedir. Sıtmanın coğrafik bölgelerde dağılım farkı
göstermesi tamamen sivrisineklerin varlığı ya da yokluğu ile ilgilidir. Sivrisinek varlığı ve
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parazitin insana ulaşması halinde, paraziti alan insan, dünyanın neresinde olursa olsun
hastalığa yakalanır.
Bir ülkede, sıtma riskinin belirlenmesi ve kontrol çalışmalarının sağlıklı bir biçimde
planlanması / yürütülmesi için, o ülkenin, sıtma haritasının çıkarılarak, bölgelere ayrılması
gerekir. Bu işe, sıtmanın / hizmetlerin stratifikasyonu, elde edilen bölgelere de strata adı
verilir.
Bu amaçlı haritalar, Türkiye için de yapılmıştır; ancak bunlar geçmişte yapılan ve daha
çok dalak endekslerine dayanan haritalardır. Bu haritaların, günümüzdeki duruma uygun bir
biçimde yeniden yapılması, gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bunun yapılabilmesi için,
düzenli ve sürekli bir sürveyans sistemine gereksinim vardır.
Elde var olan, verilere göre; sıtma riski açısından, Türkiye, dört strataya ( bölgeye )
ayrılmaktadır. Birinci derecede riskli bölge, Güney ve Güneydoğu Anadolu bölgeleridir. İkinci
derecede riskli bölge ise, Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinden, üçüncü bölge İçanadolu,
dördüncü bölge ise Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu bölgelerinden oluşmaktadır.

SLAYT 7: TÜRKİYE’DE SITMA BÖLGELERİ HARİTASI

ŞEKİL 3: TÜRKİYE’DE SITMA BÖLGELERİ

STRATA I. Anamur Burnu’ndan, Van Gölü’nün kuzeyine çekilen hattın güneyinde kalan
bölgeden oluşur. Sürekli yerli bulaşın olduğu ve sıtmanın bölge boyutunda endemik / yerleşik
olduğu yer olarak tanımlanabilir.
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Bu bölge, kendi içinde ve ayrıca Strata IA ve Strata IB olarak iki alt bölgeye
ayrılmaktadır. Strata IA; Mersin, Adana ve Hatay illerini kapsar. Strata IB ise ; Güneydoğu
Anadolu illerinden oluşmakta olup, yaklaşık 19 ili kapsamaktadır.
Strata I’in A ve B olarak ikiye ayrılmasının en önemli nedeni ise, bu iki bölge arasında
masa tenisi ilişkisinin varlığıdır. Bu iki bölge arasında, göçer işçi hareketi nedeniyle, ritmik
olarak ve birbirini izleyen yıllar / dönemler halinde göreceli bir olgu sayısı fazlalığı görülür.
Yani, bir yıl / dönem Çukurova’daki olgu sayılarında artış fazla iken ertesi yıl / dönem
Güneydoğu bölgesinde artış fazladır ya da fazla olması beklenir.
STRATA II. Genellikle, Akdeniz’in, Anamur Burnu’ndan, batıda kalan bölgesi, Ege
Bölgesi ile Marmara ve Trakya illerinden oluşan bölgedir. Bu bölgede, yerleşim birimi
bazında ve zaman zaman olgular görülmez hale gelir. Ancak; parazit geldiği zaman yerli
bulaş yaparak olgu sayıları, gerek yerleşim birimi gerekse bölge boyutunda, epidemiler
yapar. Diğer bir anlatımla, bu bölge sıtma açısından sık sık epidemiler görülen bölgedir.
Strata II’nin, coğrafik bölge anlamında, istisna oluşturan üç ili; Kayseri, Niğde ve
Nevşehir’ dir. Bu üç il, coğrafik olarak, İçanadolu illeri olmasına karşın, sıtma haritasında
Strata II Bölgesine dahildir. Bu durum, bu illerden çok miktarda insanın, yaz aylarında
biçerdöverlerle, başta Mardin ve Urfa olmak üzere, Strata I’e gidip tahıl hasadında
çalışmasına bağlıdır. Bu insanlar,çalıştıkları süre boyunca paraziti almakta ve dönüşlerinde
kendi bölgelerine bol miktarda parazit getirmektedir. Bunun bir sonucu olarak bu illerde
yerleşim birimi veya il boyutunda epidemiler yaşanmaktadır.
STRATA III: Genellikle İçanadolu illerinden oluşur. Bu bölgede, bölge boyutunda, il
boyutunda epidemiler görülmez. Daha çok dışardan gelen olgular vardır. Ancak; yer yer yerli
bulaş oluşabilir. Hatta, bölge boyutunda, il boyutunda olmasa da, yerleşim birimi boyutunda
lokal epidemiler görülebilir.
Strata III’ün, coğrafik bölge anlamındaki tek istisnası Samsun ilidir. Samsun, Karadeniz
Bölgesi’nde olmasına karşın, Strata III’e dahildir. Bu durum, ilin özelliklerinden ileri
gelmektedir. Samsun Karadenizin ticaret ve sanayi açısından en gelişmiş ilidir. Dolayısı ile
tüm Türkiye ve bu arada da Strata I ile insan trafiği çok yoğundur. Ayrıca, Samsun’da çeltik
tarımı, yani yapay jitler çok fazladır. Tüm bunlara ek olarak, Samsun Karadeniz’in en ılıman
iklimine ve yüksek oranda neme sahip olan bölgesidir. Bu özellikler, sivrisinek aktivitesi için
çok elverişli bir ortam yaratmaktadır.
STRATA IV: Karadeniz illeri ve Kuzeydoğu Anadolu illerini kapsar. Bu bölgede yerli
bulaş görülmesi çok enderdir. Ancak, hariçten gelen ve tek tek olgular ( sporadik ) görülebilir.
Sıtma hastalığının ya da parazitinin zaman dağılımı farklılığı yaratacak bir özelliği yoktur.
Ancak, bölgede vektörlük eden, sivrisineğin yaşam özelliklerine göre olguların zamana dağılımı
farklılıklar gösterir. Örmeğin; Sup tropik bölgelerde ve bu arada Türkiye’de vektörlük yapan
anofeller kış uykusuna yatan cinsten olup, çevre sıcaklığının belli derecelerin altına düştüğü
mevsimlerde aktivitesini durdurarak uykuya yatar ve bulaş olmaz. Bu nedenle de, olgular mart
ayından itibaren artmaya başlar, yaz ve sonbahar aylarında en yüksek sayılarına ulaşır. Ekim
kasım ayından sonra ise olgu sayıları hızla azalır. Özetle, sıtma Türkiye’de mevsimsel dağılım
gösterir.
SLAYT 8 : TÜRKİYE’DE SON YILLARDA GÖRÜLEN OLGULARIN AYLARA DAĞILIMI

Çizelge 2: TÜRKİYE’DE SITMANIN OLGULARININ AYLARA ve YILLARA DAĞILIMI (1993-2002)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
2002
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SLAYT 9: TÜRKİYE’DE SON YILDA GÖRÜLEN OLGULARIN AYLARA DAĞILIM GRAFİĞİ

Grafik 2: TÜRKİYE’DE SITMA OLGULARININ AYLARA DAĞILIMI
(1998-2002)
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Tropikal bölgelerde vektörlük eden sivrisinekler, kış uykusuna yatmaz ve aktivitelerini yıl
boyunca aynı sıklıkta sürdürür. Bu nedenle de, sıtma tropikal bölgelerde her mevsim ve ayda
aynı sıklıkta görülür. Diğer bir anlatımla hastalığın aylara dağılım eğrisi çizildiğinde düz bir çizgi
elde edilir.
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4. SITMA KLİNİĞİNİ KAVRATMA
* Kliniğin türlere göre farklılığı ve ortak belirtiler açıklanır,
* Klasik sıtma kliniği ve nöbetleri anlatılır,
* Vivax klinğine vurgu yapılır,
* Olası ve kesin tanı açıklanır.
Sıtma kliniği, etkenin türüne göre, bazı farklılıklar gösterir. Ancak, hepsinde ortak olan
belirtiler; yüksek ateş, üşüme - titreme ve bol terdir. Bu belirtilere kusma ve ishal eşlik
edebilir.
Parazitin karaciğer hücrelerinde üremesi evresinde, genellikle, hiçbir belirti yoktur.
Kuluçka süresinin sonunda ve Doku Merozoitlerinin kana döküldüğü sırada, iki ile dört gün
kadar süren bir prodromal dönem geçirilir. Bu dönemde, tipik sıtma semptom ve nöbetleri
yoktur. Ateş düzensiz aralıklarla yükselir düşer veya devamlıdır. Hastada halsizlik, kırıklık,
iştahsızlık, baş - kas - eklem ağrıları gibi nonspesifik enfeksiyon belirtileri görülür. Bu sürenin
sonunda, eritrositer evrenin yerleşmesine koşut olarak, düzenli / periodik nöbetler dönemi
başlar. Parazit türüne göre, üç ya da dört günde bir tekrarlayan klasik sıtma nöbetleri , üç
evreden oluşur:
1) Üşüme - Titreme ( soğuk ) Evresi: Hasta üşür ve titrer, dişleri birbirine vurur.
Hastanın örtünmesine karşın üşüme ve titreme önlenemez. Bu evrede, cilt soluk, uçlar (
parmaklar, dudak ) siyanozedir. Nabız zayıflar, tansiyon düşer. Baş ağrısı, mide bulantısı
yaygın görülen belirtilerdendir. Nöbetin bu evresi yarım ile iki saat kadar sürer.
2) Yüksek Ateş ( sıcak ) Evresi: Hastanın üşümesi titremesi kaybolur ve ateş 40 - 41
dereceye yükselir. Buna bağlı olarak; hastanın yüzü kırmızı, solunumu sık, nabzı taşikardik
ve tansiyonu yüksektir. Genellikle ajitasyon belirtileri vardır. Nöbetin bu evresi, iki ile yedi
saat kadar sürer.
3) Terleme Evresi: Yüksek ateş evresi sonunda, hastanın önce başından başlayıp
sonra tüm vücudunu kaplayan, yoğun bir terleme görülür. Zamanla ateş düşer ve buna
bağlı semptomlar kaybolarak ( nabzın ve solunumun normale dönmesi, ajitasyonun
kaybolması gibi ) hasta rahatlar ve çoğunlukla uykuya dalar. Bu evre, iki dört saat kadar
sürer. Evre sonunda ateş tamamen normale döner .
Sıtmanın, yukarda sayılan, klasik belirtilerine kusma ve ishal eşlik edebilir. Ağız
kenarında uçuklar oluşması sık görülür. Ciltte ürtiker veya eritem tarzında döküntüler
oluşabilir. İdrar çıkışı azalarak, rengi koyulaşır, albumin ve urobilinojen pozitifleşebilir.
On - on dört nöbetten oluşan klinik kurs tamamlandıktan sonra, hasta klinik latent
döneme girer. Bu döneme, genellikle ve kısaca, latent dönem denilmekle birlikte, aslında
klinik latent dönem denmesi veya öyle tanımlanması daha doğrudur. Çünkü; bu dönemde
parazitin varlığı devam ettiği gibi, dalak büyüklüğü ve anemi gibi semtomlar da devam eder.
Plazmodium Vivax Kliniği : Özellikle Suptropik Bölge’lerde yaygın olan, buna karşılık
Tropik Bölge’lerde göreceli olarak daha az rastlanan türdür. Türkiye’de yerli bulaş yapan,
yerleşik olan sıtmayı oluşturan tür de bu türdür. Benign Sıtma ya da Tersiyana Sıtması diye
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adlandırılan kliniği oluşturur. Kliniği çok hafif olup, fatalitesi düşüktür. Benign sıtma denmesi
de buradan gelir. Tedavi edilmez ise, nükslerle seyreder.
Vivax’ta, sivrisinek tarafından inokule edilen parazit, karaciğerdeki eşeğsiz üremesini
ortalama 10 - 14 günde tamamladıktan sonra kana dökülür. Her birisi gidip bir eritrositlere
invaze olarak, 48 saat süren bir eşeğsiz çoğalmadan sonra ( eritrositer şizogoni ) eritrositleri
çatlatarak, tekrar kana dökülür. Klasik sıtma belirtileri bu dönemde görülür. Böylece, 48 saat
eritrosit içi ve 12 saat kadar eritrosit dışı olmak üzere, yaklaşık üç günlük bir gelişim
nedeniyle, semptomlar üç günde bir yineler. Tersiyana Sıtması denmesi de buradan gelir (
tersiyana üç günde bir demektir).
Vivax’ta, sivrisineklerce inokule edilen parazitlerin ( Sporozoit ) tamamı karaciğerde eş
zamanlı bir gelişme göstermez. Bir kısmı gelişimini tamamlayıp kana dökülürken ( Merozoit
), diğer bir kısmı ise karaciğer hücresinde saklı kalarak (Hipnozoit), varlığını sürdürür.
Karaciğer hücresinde saklı kalan bu parazitler, bir süre sonra, beden direncinin düşmesi ve
benzeri nedenlerle, tekrar aktive olur ve gelişmesini tamamlayarak kana dökülmeye başlar.
Bunun sonunda ortaya yeni bir klinik kurs çıkar ki; buna nüks / relaps denir. İlk klinik kurs
bittikten ve klinik latent dönem başladıktan sonra, iki aydan daha kısa bir süre içinde nüks
oluşursa / semptomlar ortaya çıkarsa, buna erken nüks, iki aydan daha geç bir sürede nüks
görülür ise buna da geç nüks denir.
Türkiye ve benzeri, hastalığın endemik olduğu bölgelerde, özellikle kişi daha önce sıtma
geçirmiş ise, klasik sıtma nöbetleri görülmez. Yalnızca, işahsızlık, halsizlik, zaman zaman
hafifçe yükselen ateş, eklem - kas - baş ağrısı gibi nonspesifik enfeksiyon belirtileri vardır.
Olguların gözden kaçmasının nedeni de budur. Bu nedenle de, Türkiye’de özellikle Strata
I’de yaşayanlarda ya da Strata I’e gidip gelenler olmak üzere, nonspesifik enfeksiyon
belirtileri gösteren herkeste sıtma akla gelmelidir.
Olası tanı : Nonspesifik enfeksiyon belirtileri ya da nöbetler halinde gelen ateş, üşüme
titreme iledir.
Kesin tanı : Periferik kanda parazit görülmesi iledir.

5 . SITMADA TANI ve LABORATUVAR İŞLEMLERİ
* Sıtmada tanı yöntemleri açıklanır,
* Yaymanın önemi vurgulanır,
* Kalın yayma hazırlama ve boyama anlatılır,
* İnce yayma hazırlama ve boyama anlatılır.

Sıtmada tanı için periferik kanda parazit aranması ve serolojik testlerden yararlanılır.
Serolojik testler hastalığın endemik olduğu bölgelerde uygun değildir.
Sıtmada tanı, periferik kanda parazit arama ve görme esasına dayanır. Tanı şansı çok
yüksek olan, basit bir yöntemdir. Prodrom ve invazyon döneminde kanda parazit tesbit
edilemeyebilir. Bu nedenle de, birkaç kez kan alınması gerekebilir. Nöbetler sırasında ise (
eritrositer evre ), parazit görme / yakalanma şansı çok yüksektir.
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5.1. Kalın Yayma Hazılama ve Boyama İşlemleri
* Kalın yayma yapmak için ön hazırlıklar açıklanır, önemi vurgulanır,
* Hastanın elinden kan alma ve aktarma açıklanır,
* Kalın yaymanın nasıl yapılacağı ve kalınlık kontrolü açıklanır,
* Ferdi preparat boyama anlatılır,
* Toplu boyama anlatılır,
* Kalın yayma işlemleri madde madde ve sırası ile özetlenir,
* Kalın yaymada yapılabilecek başlıca hatalar sayılır, açıklanır,
* Mikroskopta inceleme anlatılır,
* Değerlendirme ve kayıt işlemleri anlatılır.
Kan alınmadan önce, gerekli olan tüm araç ve gereç hazır hale getirilmelidir. Çünkü;
yayma yapılırken, olabildiğince çabuk ve seri davranılması gerekir. Aksi takdirde, işlemler
sırasında oyalanılır ise, kan pıhtılaşır ve yayma yapılamaz. Bu amaçla, temiz lamlar, steril
pamuk, dispozıbıl lanset ve alkol hazır hale getirilir ( Eğitim laboratuvar dışında yapılıyor ise,
eğitici kan almak için gerekli olan bu araç ve gereci yanında bulundurarak eğitilenlere
göstermelidir ).
Kanda, sıtma parazitini aramak için, periferik kan vücudun, uygun olan ( kulak memesi,
parmak, topuk ve baldırlar ), her yerinden alınabilir. Tanı açısından, buralardan alınan kanlar
arasında bir farklılık yoktur. Ancak; kolay olması nedeniyle, elin orta parmaklarının memesi
en çok kullanılan ve önerilen yerdir. Ellerden ise, sol elin yeğlenmesi; asepsi antisepsi
kurallarına uyulmaması halinde, kişide oluşacak lokal enfeksiyonun kişinin iş ve gücüne mani
olmaması düşüncesiyledir. Bebeklerde topuktan kan alınması yaygın ve önerilen bir
uygulamadır.
Sıtma kanı, kan alınacak kişinin durumuna en uygun olan yerden alınır.
İşleme başlamadan önce, hastanın ellerini sabun ve bol su ile yıkamış olması arzu
edilir. Elin yıkanması, hem yerel enfeksiyonların ( cildin iltihap kapmasının ) önlenmesi hem
de iyi bir preparat elde edilmesi için gereklidir. El yıkanmadan kan alınır ise, delme sırasında
ciltteki mikroplar cildin derinine taşınarak, iltihaplanmaya neden olunabilir. Ayrıca, ciltteki
yağlar, asit, toz, mikrop ve mantarlar kan ile birlikte preparata geçerek iyi bir görüntü elde
etmeye engel olur.
Delme ( pikür ) yapılmadan önce, hastanın cildi, temizlenmek amacıyla,
% 70’lik
etil alkolle ıslatılmış pamukla iki veya üç defa özenle silinir ( bu amaçla bire birlik eter alkol
karışımı da kullanılabilir). Cilt temizliğine özen gösterilmesi önemlidir. Aksi takdirde, yerel
enfeksiyonlar oluşabilir ve bazen bu enfeksiyonlar tedavi gerektirecek ciddiyete ulaşabilir.
Yukarda da sözü edildiği gibi, hastanın elinin temizliği, yerel enfeksiyonlara karşı yararlı
olduğu gibi, iyi bir preparat elde etmek için de gereklidir. Alkolle temizlik işleminden sonra,
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derinin iyice kuruması beklenir, zaman kazanmak istendiğinde, alkol kuru pamuk ile silinerek
kurumaya yardımcı olunabilir. Ancak, deri tamamen kurumadan pikür yapılmamalıdır. Cilt
ıslak olur ise, kan cilt üzerinde yayılır ve kan damlası oluşmaz.
Cilt kurutulduktan sonra, hastanın parmağı / topuğu sol ele alınarak, sağ ele alınan tek
kullanımlık ( dispozıbıl ) ve steril lansetle cilde derince bir delik açılır. Bu delik yeterince derin
olmaz ise, kan iyi gelmez ve kanı çıkarmak için parmağı sıkmak gerekir. Bu durum, kanın
fazla miktarda kan sıvısı ( eksuda ) içermesine, eritrosit oranının düşük olmasına, dolayısı ile
de parazitin zor görülmesine neden olabilir. Buna meydan vermemek için, ani ve sert bir
hareketle, yeterince derinlikte bir delik açılması yerinde olur. Deliğin çok küçük olması
halinde, yeni bir delik açma gereksinimi doğar ki; bu da hastanın yeniden canının yakılması
demektir. Doğru değildir.
Delikten çıkan, ilk kan kuru pamukla alınmalıdır. Çünkü; bu kan hem büyük hem de
küresel olmayan / yayılmış bir damla şeklindedir. Ayrıca ciltteki kirlerle kirlenme olasılığı
fazladır. Pikür iyi / uygun yapılır ise, ikinci damla genellikle kendiliğinden çıkar. Çıkmaması
halinde, parmak hafif bir biçimde sıkılarak, kanın çıkması sağlanır.
Kan damlasının cilde yayılmaması gerekir. Şayet yayılır ise, cildin ıslak olması, terli
olması, parmağın yatay tutulmaması gibi hatalardan birisine düşülmüş demektir. Bu durumda
kuru pamuk ile tekrar alınır. Küre halindeki kan damlası elde edilince, daha önce iyice
temizlenmiş ve kurutulmuş olan, hazır lamın sağda kalan üçte birlik kısmının ortasına
aktarılır.
SLAYT 10: LAMA KAN AKTARMA

ŞEKİL 4. LAMA KAN AKTARMA
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Kanı lama aktarmak için; lamın yüzeyinin, kan damlasına değdirilmesi yeterlidir. Kan
damlası lama aktarılırken, lamın cilde değmemesine dikkat etmek gerekir. Eğer cilde değer
ise, preparat ciltdeki bakteriler, ter ve yağ ile kirlenir. Bu durumda iyi bir preparat elde
edilemez. Lama aktarılan damlanın yetersiz / küçük olması halinde, ilk damlanın yanına ikinci
bir, gerekirse diğer üçüncü bir damla kan alınabilir.
Lama aktarılan kan damlası, pıhtılaşmasına fırsat verilmeden, ikinci bir lamın sivri köşesi
ile, dairevi hareketler yaparak bir – bir buçuk santimetre çapa ulaşacak şekilde yayılır.
Yaymanın, dairevi hareketlerle yapılması önemlidir. Çünkü; bu işlem kanın yayılması yanında
eritrositlerin parçalanarak parazitlerin serbest kalmasını da sağlamaktadır. Gerek yayma
sırasında gerekse kurutma sırasında lamın yatay durmasına özen göstermelidir.
SLAYT 11 : KALIN YAYMA YAPMA

ŞEKİL 5. KALIN YAYAMA YAPMA

Kalın yayma işlemi tamamlandıktan hemen sonra, preparatı etiketleyebilmek için, etiket
yayması yapmak gerekir. Bunun için, lamın ortadaki üçte birlik kısmının ortasına diğer bir
damla kan aktarılır. Bu kan, yayma lamının yardımı ile ve ince yaymada olduğu gibi, sola
doğru yayılır. Etiket yayması için, kan damlası önce preparat lamına aktarılarak
yapılabileceği gibi, kan yayma lamının kenarına aktarılarak da yapılabilir. Dikkat; etiket
yayması ince yayma olmayıp, yalnızca kalın yayma preparatını etiketlemek amacıyla
yapılmaktadır, parazit incelemek veya tür ayırdı yapmak amacıyla kullanılmamalıdır.
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Kalın yayması ve etiket yayması tamamlanan lam, kanlı tarafı yukarıya gelecek şekilde,
boya köprüsü üzerine veya düz bir yere konarak, doğal kurumaya bırakılır ( doğal kurutma
dışında, herhangi bir kurutma işlemi yapılmamalıdır ). Türkiye koşullarında, yaklaşık yirmi
dakika veya yarım saatte kan kurur. Kurutma sırasında, kanın tozlanması, karasineklerce
yenmesi, aşırı sıcak ve güneşe maruz kalması önlenmelidir. Aksi taktirde, bütün emek boşa
gider.
Kalın yayma kurumaya bırakıldıktan hemen sonra, şayet yapılacak ise, ince yayma için
de kan, aynı deliken, diğer bir lama alınır ve usulune uygun olarak ince yama işlemleri
yapılır.
İyi bir kalın yaymada kan hücreleri 15 - 20 kat halinde bulunur. Bundan daha incesi veya
kalını makbul değildir. Bunun, pratik olarak, kontrolu; yaymanın altına konulacak yazı ya da
saatin görülüp görülmemesi ile yapılır. Yaymanın üstünden bakıldığında, saatin ya da
yazının açıkca seçilmesi gerekir. Daha kalın olması halinde, iyi bir alan elde edilemez ve
parazit görülemez.

SLAYT 12: KALIN YAYMA ve KALINLIK KONTROLÜ

ŞEKİL 6 : KALIN YAYMA YAPMA ve KALINLIK KONTROLÜ

Kalın yayma kuruduktan sonra, sıra boyanmasına gelir. Diğer kan preparatlarının
aksine, hemen boyanacak kalın yaymada herhangi bir tesbit işlemi yapılmaz ( ısı,
kurutma, kimyasal madde tatbiki vb ). Şayet tespit yapılır ise, hemoglobinler eritrosit içine
hapsolarak, preparatın şeffaflığı sağlanamaz ve alan görülmez olur. Dolayısı ile de,
parazitler görülemez.
Kurutulduktan hemen veya kısa bir süre içinde boyanacak olan kalın yaymada, hemoliz
yapmaya ve tesbite hem gerek yoktur hem de yapılması doğru değildir. Doğrudan boyama
işlemi yapılır. Boyama işlemine başlamadan önce, preparatın etiket yayması üzerine, kurşun
kalemle, hastanın adı soyadı ya da protokol numarası yazılır.

SALAYT 13 : FERDİ KALIN YAYMA BOYAMA
Şekil 7 : KALIN YAYMADA FERDİ BOYAMA
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Tek veya birkaç preparatı boyamak için; boya köprüsü üzerine yerleştirilen lamdaki,
kurumuş olan kalın yayma ve etiket yaymasının üzerine, kanı örtecek kadar taze Giemza
Boyası damlatılarak, 45 dakika kadar beklenir ( hava sıcaklığının 20 dereceden daha düşük
olduğu zaman ve kış aylarında 60 dakika beklemek gerekir). Daha sonra, preparat bu
amaçla kullanılan distile su kabı içine birkaç defa daldırılmak suretiyle, boya fazlası yıkanır.
Tekrar kuruması sağlanır. Bu şekilde boyanması tamamlanmış olan preparatlar, mikroskop
incelemesine hazır demektir.
SLAYT 14: KALIN YAYMALARI TOPLU BOYAMA
ŞEKİL 8 : KALIN YAYMALARI TOPLU BOYAMA

Toplu boyamalar için, kanlar kuruduktan ve protokol numaraları yazıldıktan sonra, lamlar
sol uçlarından ( protokol yazılan tarafından) ve kalın yayma tarafları serbest kalacak şekilde
lam dizgeçlerine dizilir. Daha sonra, bir kap içindeki taze boya içine daldırılarak 45 dakika
bekletilir. Bu işlem, lamlar şaleye dizildikten sonra, şale boya ile doldurularak da yapılabilir.
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Daha sonra, tanktan ya da şaleden çıkarılan lamlar yıkanır ve kurumaya bırakılır (bu
kurutma, kurutma makinası ile yapılabilir ). Kuruduktan sonra preperatlar mikroskop
incelemesşine hazır demektir.
Kalın yayma işlemleri, slayt 15 gösterilerek özetlenir.
SLAYT 15: KALIN YAYMA İŞLEMLERİ
KALIN YAYMA HAZIRLAMA ve BOYAMA İŞLEMLERİ
1. Yayma için gerekli araç gereç hazır hale getirilir.
2. Alkolle, cilt temizliği yapılır ve kuruması beklenir.
3. Lanset ile delik açılır.
4. Birinci damla, kuru pamuk ile alınır.
5. Kan damlası preparat lamının sağ parçasının ortasına aktarılır.
6. Yayıcı lamın köşesi ile, bir -bir buçuk santimetre çapta yayılır.
7. Lamın orta parçasına diğer bir damla kan aktarılır, etiket yayması yapılır.
8. Doğal kurumaya bırakılır. - DİKKAT TESPİT YOKTUR.
9. Etiket yayması üzerine protokol numarası yazılır.
10. Boya köprüsü üzerine yerleştirilir.
11. Taze hazırlanmış Giemza Boyası karışımı kanın üzerini kapatacak
şekilde dökülür ve 45 dakika beklenir.
12. Boya fazlası dökülür.
13. Saf su kabına daldırıp çıkarılarak boya fazlası yıkanır.
14. Kurutma için, lam rafına yerleştirilir ve beklenir . ( Bu kurutma, saç
kurutma makinesi ile de yapılabilir )
15. Mikroskopta inceleme yapılır.
16. Sonuçlar ilgili formlara geçirilir.
17. Müspetler ve negatiflerin % 20’si referans laboratuvarına gönderilmek
üzere ayrılır.

Bu işlemler sırasında yapılabilecek başlıca hatalar slayt halinde gösterilir ve açıklanır.
SLAYT 16: KALIN YAYMADA BAŞLICA HATALAR
KALIN YAYMADA YAPILAN BAŞLICA HATALAR
1. Hastanın ellerinin kirli olması,
26

2. Yayma sırasında kanın pıhtılaşması ( yaymada yavaş davranma ),
3. Yaymanın gereğinden fazla kalın olması,
4. Yaymanın yeterince kurutulmaması, ıslak kalması,
5. Kurutma sırasında, kanda bakteri üremesi ( kurutmada uzun süre
beklenmesi ),
6. Kurutma sırasında ve sonrasında kanın tozlanması,
7. Yaymanın sıcakta kalması, alkolle veya buharı ile temas etmesi,
8. Boya solusyonunun pH’ının uygun olmaması ( fazla asidik ya da alkali
olması ),
9. Boyanın gerekenden uzun veya kısa süre tutulması ( uygunsuz boyama )
10. Boya kalıntılarının iyi yıkanmaması.

Kalın yayma, boyanmadan önce, bir günden fazla bekleyecek, uzak bir laboratuvara
gönderilecek veya preparat uzun süre saklanacak ise, metil alkol ile tespit yapılması gerekir.
Böyle durumlarda, yukarda anlatılan şekilde, lama aktarılan ve kalın yayma şeklinde yayılan
kan iyice kuruduktan sonra, saf su içinde hemolize edilmesi, yani hemoglobininden /
renginden kurtarılması gerekir. Bunun için ise; preparatı saf su dolu bir kap içinde, rengini
kaybedinceye kadar, tutmak yeterlidir. Preparat tekrar kurutulduktan sonra metil alkol ile
tespiti yapılır. Bu şekilde hazırlanan kalın yayma, daha sonra boyanabilir ve uzun bir süre
bozulmadan saklanabilir.
Kalın yaymada, paraziti görebilmek için, tüm alanın sabırla taranması özellikle kenarda
kalan alanların ihmal edilmemesi gerekir. Çünkü; parazitli eritrositlerin tüm eritrositlere oranı,
nöbet döneminde bile, oldukça düşüktür. Viwaxta, eritrositlerin ancak % 1-2’sinin
parazitlerce tutulduğu göz önüne alındığında, yüz eritrosite karşılık bir parazite rastlanacaktır.
Yani, paraziti yakalayabilmek için birkaç yüz eritrosit saymak / taramak gerekir.
Falsiparum’da ise, eritrosit tutulum oranı % 10’a kadar yükseldiğinden, parazit yakalama
şansı daha yüksektir. Başka bir anlatımla, Falsiparum’da hastanın gözden kaçma şansı,
Viwax sıtmasına göre, daha düşüktür. Sıtmada tanının kalın yayma preparatı ile yapılmasının
nedeni de burada yatmaktadır. Kalın yayma yapılmak suretiyle lamın bir milimetre karesine
düşen parazitli eritrosit, dolayısı ile parazit sayısı artırılmış olur. Böylece, hem hasta kaçırma
riski azaltılmış hem de preparat tarama / inceleme zamanı kısaltılmış olur. Diğer bir
anlatımla, sıtmada ince yayma ile de tanı konulabilir ve hatta daha sağlıklı sonuçlar alınır.
Ancak, mikroskopist zamanını kısaltmak açısından enfeksiyon tanısında / taranmasında kalın
yayma yeğlenmektedir. Parazit türünün ayırımında (verifikasyonunda) ise, daha ayrıntılı
görüntü veren, ince yayma gereklidir ve yeğlenir.
Kalın yaymalardan pozitif olanlar ile negatiflerin %20’sinin referens laboratuvarına
gönderilebilmesi için, immersiyon bulaşığından temizlenmesi gerekir. Bunun için yağlı
preperatlar ksilol bulunan kaba sokularak veya üzerine ksilol dökülerek temizlenir sonra
paketlenir ve gönderilir.
5.2. İnce Yayma Hazırlama Ve Boyama İşlemleri
* Kan aktarma tekrarlanır, kanın aktarılacağı yer vurgulanır.
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* İnce yayma nasıl yapılacağı anlatılır.
* Tesbit ve boyama anlatılır.
* Ferdi boyama anlatılır.
* Toplu boyama anlatılır.
* İnce yaymadaki işlemler sırası ile ve madde madde özetlenir.
* Başlıca ince yayma hataları açıklanır.
* Mikroskopta inceleme anlatılır.

Aynı anda hem kalın hem de ince yayma yapılacak ise; her iki yayma kanı için, açılan
tek / aynı delikten yararlanılması yerinde olur. Aksi takdirde hastanın canı iki kez yakılır. Bu
nedenle de, yukarda anlatılan kalın yayma işlemlerinden, kan aktarımı yapılıp yayıldıktan ve
preperat kurumaya bırakıldıktan hemen sonra, ince yayma preparatına kan aktarılması ve
ince yayma yapılması gerekir. Kalın damladan farklı zamanda ve ondan bağımsız olarak ince
yayma yapılması halinde ise, ince yaymada da, pikür ve pikür öncesi işlemler tıpkı kalın
yaymada olduğu gibidir.
İnce yayma için; preparatın hazırlanacağı lamın ( ince yayma lamı / preperat lamı )
sağda kalan üçte birlik parçasının ortasına, parmağa açılan delikten ve yukarda anlatılan
işlemle, bir damla kan aktarılır. Lam düz bir yüzeye yerleştirilir veya sağ ucundan sol elin
işaret ve baş parmakları arasında tutulur. Sağ elin işaret ve baş parmağı arasına alınan
diğer, kenarları düzgün bir lamın ( yayıcı lam ) kısa kenarı, kanın bulunduğu lamın solundan
/ boş tarafından yüzeyine sürtülerek ve sağa doğru kaydırılarak kan damlasına yaklaştırılır.
Yayıcı lamın kenarı kana değince, kılcallık ilişkisi nedeniyle, kan yayıcı lamın kısa kenarı
boyunca yayılır. Bu sırada, yayıcı lam ile ince yayma lamı arasındaki, açının 30 derece
olması kanın yayıcı lamın kenarı boyunca dağılmasını kolaylaştırır. Kanın yayıcı lam
kenarının üçte ikisi boyunca dağılması tamamlanır tamamlanmaz, iki lam arasındaki açı 45
derece olacak şekilde açılarak, yayıcı lam sola doğru seri, homojen ve titrek olmayan bir
hareketle kaydırılır. Yayıcı lamın kenarının arkasındaki kan, hareket halindeki kenarın
peşinden, ince bir film halinde preparat lamı üzerine yayılarak, ince yayma işlemi
tamamlanmış olur.
SLAYT 17 : İNCE YAYMA YAPMA

ŞEKİL 9 : İNCE YAYMA YAPMA
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İnce yayma için, diğer bir yöntemde, kan damlası önce yayıcı lamın kısa kenarının
ortasına alınır. Daha sonra, bu kenar preparat lamının yüzeyine 30 derecelik bir açı ile
değdirilir. Böylece, kanın, yayıcı lamın kenarı ile preparat lamı arasında dağılması sağlanmış
olur. İki lam arasındaki açı 45 dereceye çıkarılarak, yayıcı lamın kenarı, preparat lamı
yüzeyinde sola doğru kaydırılır. Yayıcı lamın kenarının arkasındaki kan, preparat lamının
yüzeyine ince bir film halinde yayılarak yayma işlemi tamamlanmış olur.
İnce yaymanın olabildiğince ince ve yalnızca bir kat kan hücresi içerecek şekilde olması
istenir. Yaymanın kalınlığını / inceliğini ise; kanın miktarı, iki lam arasındaki açının derecesi
ve yayıcı lamı hareket ettirme hızı belirler. Kan miktarı arttıkça, açı daraldıkça ve hız
yavaşladıkça yaymanın kalınlığı artar ve eritrositler üst üste biner. Tersi durumlarda ise
yayma kalınlığı azalır. Örneğin; anemiklerde milimetre kareye düşen eritrosit sayısı çok azdır
(yayma çok incedir), bunu önlemek ve yaymanın yeteri kalınlıkta olması için, iki lam
arasındaki açı daraltılarak 30 derecelik bir açı ile yayma yapılır.
İnce yayma işlemi tamamlandıktan sonra, sıra tespit işlemine gelir. Bunun için; preparat,
kan yukarda kalacak şekilde, boyama köprüsü üzerine yatay olarak yerleştirilerek, kanın
kuruması amacıyla beklenir. Daha sonra, yaymanın üzeri tamamen kaplanacak şekilde metil
alkol (methanol) dökülür ve üç - beş dakika bekledikten sora, alkol fazlası dökülür.
Kuruması beklenir. Böylece, alkolle tespit işlemi tamamlanmış olur. Tespit işleminde saf etil
alkol de ( % 96’lık ) kullanılabilir ise de, hem daha uzun zaman alması ( 20 dakika beklemek
gerekir ) hem de daha pahalıya gelmesi nedeniyle kullanılması önerilmez. Özellikle toplu
preparat boyamalarında, tespit işlemi, preparatların metil alkol veya etil alkol dolu kaba
daldırılması ve yeterince bekletilmesi (metanolde 3 -5 dakika , etil alkolde 20 - 25 dakika )
suretiyle de yapılabilir.
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Tespiti yapılan ve kurutulan preparat, Gimza Boyası ile boyanmaya hazır demektir. Boya
köprüsü üzerindeki, preparatın üzerini kaplayacak şekilde Gimza Boyası damlatılır, 30 dakika
beklenir.
SLAYT 18 : FERDİ İNCE YAYMA BOYAMA
ŞEKİL 10 : FERDİ İNCE YAYMA BOYAMA

Bu işlem, toplu boyamalarda, dizgeçlere dizilmiş lamları tank içindeki boyaya daldırırak
veya lamların dizilmiş olduğu şaleye boya doldurarak 30 dakika bekletilmesi suretiyle de
yapılabilir. Boya fazlası döküldükten / sızdırıldıktan sonra, preparatlar basınçsız musluk
altına tutularak, üzerine su dökerek veya bu amaçla kullanılan su kabına birkaç kez
daldırılarak yıkanır. Kurumaya bırakılır. Tamamen kuruduktan sonra, mikroskop
incelemesine hazır demektir.
SLAYT 19 : TOPLU İNCE YAYMA BOYAMA

ŞEKİL 11: TOPLU İNCE YAYMA BOYAMA
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İnce yayma hazırlama ve boyama işlemleri slayt yardımı ile madde madde özetlenir.

SLAYT: 20 İNCE YAYMA HAZIRLAMA ve BOYAMA İŞLEMLERİ

İNCE YAYMA HAZIRLAMA ve BOYAMA İŞLEMLERİ
1. Kan damlası preparat lamının sağ parçasına aktarılır,
2. Preparat düz bir yüzeye yerleştirilir veya sol elin iki parmağı ile
sağ ucundan tutulur,
3. Yayıcı lam ile, ince yayma yapılır,
4. Doğal kurumaya bırakılır,
5. Boya köprüsü üzerinde, kanı örtecek kadar alkol dökerek veya alkol
kabına daldırarak tespit işlemi yapılır, kuruması beklenir,
6. Boya köprüsü üzerinde, kanı tamamen örtecek şekilde Giemza Boyası
dökülür ve 30 dakika beklenir,
7. Boya fazlası dökülür,
8. Basınçsız musluk suyu altına tutarak veya musluk suyu bulunan bir kaba
birkaç kez daldırmak suretiyle boya fazlaları yıkanır,
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9. Kurutulur ( bu kurutmada kurutma makinesi kullanılabilir )
10. Mikroskopta incelenir, sonuçlar ilgili forma geçilir

İnce yaymada yapılabilecek başlıca hatalar slayt yardımı ile açıklanır.
SLAYT 21 : İNCE YAYMA HATALARI
ŞEKİL 12 : İNCE YAYMA HATALARI

1)
2)
3)
4)
5)

Lama gereğinden fazla kan aktarılması,
Kirli, yağlı lam kullanılması
Lama gereğinden az kan aktarılması
Kanın pıhtılaşması, yaymada gecikme
Yayıcı lamın yavaş ve titrek kaydırılması

Aşağıdaki slaytlardan yararlanarak, parazitlerin mikroskoptaki görüntüleri açıklanır.

SLAYT 22, 23, 24,25,26,27: PLAZMODİUMLARIN MİKROSKOPİK GÖRÜNTÜLERİ

Şekil 13.
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6.OLASI TANI KONULAN OLGUNUN iNCELENMESİ
* Olası tanı vurgulanır,
* Kesin tanının kalın yayama ile olduğu açıklanır,
* Tanı konulan olgularda yapılacak işlemler sıralanır.

Klasik sıtma semptomları bulunsun veya bulunmasın, nonspesifik enfeksiyon belirtileri
bulunan herkeste sıtma akla gelmeli ve kalın yayma yapılmalıdır.
Kanında sıtma paraziti görülen ve sıtma tanısı alan her kişiye ayrıntılı bir epidemiyolojik
inceleme yapılması gerekir. Yapılan inceleme sonunda elde edilen bilgiler, ilgili formlara
geçirilerek kayıtlanır. Bu incelemede sırası ile:
1 ) Parazitin varlığı yokluğu,
2) Parazit var ise, türü, yoğunluğu, hangi evrede olduğu ve özellikle gametosit olup
olmadığı,
3 ) Hastanın klinik seyri soruşturulur / kayıtlanır ( varsa ilk semptomlar ve kanın alınış
tarihi ).
4 ) Ayrıntılı bir öykü alınarak, hastanın; yerli, nüks, hariçten gelen, hariçten gelenden
türeyen, sebebiyet verilen ya da kriptik olgulardan hangisine uyduğuna karar verilerek kayda
geçirilir.
5 ) Hastanın kimliği ayrıntılı olarak öğrenilir / kayıtlanır ( adı, soyadı, kesin adresi, yaşı,
cinsi, mesleği, öğrenim durumu vb.).
6 ) Tedavisi düzenlenerek, açık bir biçimde hastaya anlatılır.
7 ) Bildirimi yapılır.
8 ) Hariçten gelen olgularda, parazitin alındığı bölge yetkilileri, sebebiyet verilen
olgularda ise ilgili kurum yetkilisi haberdar edilir / uyarılır.
9 ) Yerli olgularda, hastanın adresine gidilerek filyasyon çalışması yapılır. Hastanın
yaşam koşulları incelenerek, ailesinden, komşularından, iş arkadaşları ve olası bulaş
kaynağı olabilecek diğer kişilerden kan almak suretiyle (filyasyon / anket kanı), bulaşın
kaynağı bulunmaya çalışılır.
10 ) Hastanın yaşadığı yerleşim yerinin nüfusu, sıtma ve vektör durumu incelenir. Eski
ya da yeni sıtma odağı olup olmadığı incelenir / karar verilir. Alınması gereken önlemler
gözden geçirilir. Duruma göre, aktif sürveyans veya kitle tarama programına alınır. Vektör
kontrolü açısından yapılabileceklere karar verilir. Topluma eğitim yapılır. Bulaş kesilinceye
dek hizmetler sürdürülerek sonuçlar izlenir.

7. SITMADA TEDAVİ
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* Sıtma ilaçları hakkında genel bilgiler verilir,
* Kemoprofilaksi kavramı ve sıtmada profilaksi açıklanır,
* Hasta tedavisi anlatılır,
* Supressif tedavi ve gereksizliği açıklanır,
* Sıtma ilaçlarının Türkiye’de kullanımı açıklanır,
* Rezistans gelişmemesi için gerekli konular aktarılır,
* Primakin Konturendikasyonlarına vurgu yapılır.

7.1. Genel Bilgiler

Sıtma tedavisinde anti parazitik (anti palutik) ilaçlar kullanılır. Bu ilaçların ise, her
birinin, parazitin türü ve parazitin yaşam evresine göre etkileri farklıdır. Bazısı eritrositer
evrede, diğer bazıları ise doku evresinde yeterli bir etki sağlayabilmektedir. Özet bir anlatımla
ve maalesef, tüm parazit türlerine veya parazitin tüm evrelerine etkili olabilen tek bir ilaç
henüz bulunamamıştır. Bu nedenle de, sıtma tedavisinde kullanılacak, ilaçların hangi parazit
türüne ve o parazitin de hangi evresine yeterli bir etki yaptığının bilinmesi gerekir. Bunlar
bilinmeden etkili bir tedavi yapılamaz.
Plazmodiumların yaşam döngüsü sırasında, parazitin başlıca şu formları vardır: 1)
Sivrisinek tarafından insana inokule edilen sporozoitler, 2) Karaciğer parankim hücresine
yerleştikten sonra orada çoğalan (doku şizogonisi) formlar, 3) Bu çoğalma sonunda
karaciğer hücrelerini çatlatarak kana dökülen doku merozoitleri, 4) Bu arada karaciğer
hücresine yerleşerek bir süre saklı kalan hipnozoitler, 5) Eritrositlerde çoğalan ( eritrositer
şizogoni ) ve bu çoğalma sonunda kana dökülen aseksüel kan formu, 6) Gametositler
(seksüel kan formu), 7) Sivrisinekte cereyan eden sporogoni evrelerine ait formlar ve
sporozoitler. Sıtmada kullanılan ilaçlar etkili oldukları parazit formu veya evresine göre
adlandırılır / sınıflandırılır.
Doku Şizontositleri : Parazitin karaciğerde üremesi sırasındaki ( doku sizogonisi)
formunu veya karaciğerden kana dökülen doku merezoitlerini etkileyen ilaçlardır. Bu ilaçlar,
paraziti karaciğerdeki üreme evresinde ya da karaciğerden döküldükten hemen sonra baskı
altına alarak onların eritrositlere ulaşmasını / invazyonunu önler. Böylece, gerek ilk klinik
kurs / atak ve gerekse nüksler ortaya çıkmaz. Bu etkilerinden dolayı da, Falsiparum’da
hastalığın oluşmasını önlemede / korunmada (causal profilaktik), Vivax ve Ovale’de ise
nüksleri önlemede ( antirelaps tedavide) kullanılan ilaçlardır.
Şizontositler : Parazitin eritrositlerdeki çoğalmasını ( eritrositer şizogoni ) veya bu
çoğalma sonucunda kana dökülen aseksüel kan formunu (eritrositer merozoitleri) etkileyen
ilaçlardır. Bu özellikleri nedeniyle, esas olarak akut atakların tedavisinde kullanılır. Ayrıca,
klinik kurs ortaya çıkmadan önce verilmek suretiyle, klinik ataktan korunmada veya kliniğin
baskılanmasında / supresyonunda kullanılan ilaçlardır.
Gametositositler : Parazitin seksüel formlarını / gametositleri etkileyen ilaçlardır.
Böylece insandan sivrisineğe gametositlerin geçişini engelleyerek sıtma bulaşını önlerler.
Sporontositler : Parazitin, oökist oluşturmasını engelleyerek, sivrisinekteki gelişimini
bloke ederler. Böylece sıtma bulaşını keserler.
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Sıtma ilaçları için verilen bu sınıflandırma genel bir sınıflandırma olup kesin değildir. Her
ilaç parazit türü ve bu türün alt tiplerine / şuşlarına göre farklı etkiler gösterir. Ayrıca, tedaviye
alınan kişinin immünite durumu ile fizyolojik, metabolik ve yaşı gibi özel durumları da
ilaçların etkisini değiştirmektedir. Tüm bunlara ek olarak, her bölge ve ülkede farklı farklı
ilaçlara rezistans gelişmiştir. Bu nedenle de, sıtmanın şablon / kesin bir tedavi şeması yoktur
ve olamaz. Her ülkenin, her bölgenin kendine özgü bir tedavi şeması olması gerekir. Hatta,
kişinin özellikleri göz önüne alınarak, her kişiye ayrı ve titiz bir tedavi şeması
düzenlenmelidir.
Sıtma ilaçları, başlıca dört ayrı amaçla kullanılır. Bunlar ise; kemoprofilaksi ( korunma ),
klinik kurs / sıtma atağı tedavisi, presumptive tedavi ve bulaşı kesme / intikali önlemedir.
7.2. Kemoprofilaksi / Korunma
Sivrisinekler tarafından insana inokule edilen, sporozoitleri daha karaciğere ulaşmadan /
yerleşmeden ve orada çoğalmadan etkileyen / yok eden bir ilaç yoktur. Bu nedenle de,
sıtmada gerçek bir önleyici (causal ) kemoprofilaksiden söz edilemez. Buradaki korunmadan
/ kemoprofilaksiden kasıt; paraziti, doku şizogonisi evresinde ve / veya doku merozoitleri
halinde iken etkileyen ilaçlar (doku şizontositleri ) kullanmak suretiyle, onların eritrositlere
ulaşmasını engellemek, dolayısı ile de sıtma kliniğini önlemektir.
Kullanımda olan ilaçlar içinde, Proguanil ve Primethamin, Falsiparum için çok etkili birer
doku şizontositidir. Bu tür parazitin, karaciğer hücrelerindeki formunu etkili bir biçimde yok
ederek ileri evrelere geçmesini engeller. Dolayısı ile de, bu parazit türünde ve bu anlamda,
etkili bir koruma sağlarlar. Buna karşılık, her iki ilacın da, Vivax ve Ovale’nin doku evresine
belirgin bir etkisi yoktur. Bu türlerin karaciğer formuna çok etkili olan Primakin ise, toksititesi
nedeniyle, uzun süre ve koruma amaçlı kullanılamaz. Yalnızca antirelaps kemoprofilaksisinde (hipnozoitlerin yok edilmesinde) diğer bir anlatımla, radikal tedavide kullanılır. Özetle;
Falsiparum’da, doku şizontositleri kullanmak suretiyle, kemoprofilaksi (hastalığı tamamem
önleme) olanağı var iken, Vivax diğer türlerde böyle bir olanak yoktur.
Başta klorokin olmak üzere, tüm şizontositler, sıtma kliniği ortaya çıkmadan önce ve
küçük dozlarda verilir ise, parazitin eritrositer formunu baskılayarak ( suprese ederek ) klinik
atağın oluşmasını önler. Bu uygulamaya, uygun dozlarda ve uygun bir süre devam edilir ise
parazitin eritrositer formu tamamen elimine edilebilir. Bu durum, uygulamanın Falsiparum’da
ve diğer türlerde farklı sonuçlar doğurmasına neden olur. Falsiparum’da, eritrositer evredeki
parazitlerin elimine edilmesi bir daha klinik oluşmayacak anlamına gelir. Çünkü; bu türde
parazitin karaciğerdeki gelişimi eş zamanlı olduğu için, eritrositer evredeki parazitler yok
edildiğinde, karaciğerden kana yeni parazitler gelmez. Bu nedenle de, şizotonsidal ilaçlarla
yapılan kemoprofilaksi Falsiparum’da causal profilaksi / tamamen önleme sonucunu da
doğurur. Vivax ve diğer türlerde ise, şizontositlerle yapılan kemoprofilaksi yalnızca supresyon
/ kliniği erteleme etkisi yaratır. Diğer bir anlatımla, bu ilaçlar kanda bulunduğu sürece
eritrositer evredeki parazitler yeterli yoğunluğa ulaşamaz ve klinik görülmez. İlaçlar
kesildikten bir süre sonra ise, karaciğerden yeni gelen parazitler eritrositlerde hızla çoğalarak
parazitemi ve klinik oluşur. Çünkü; bu türlerde parazit karaciğerde hipnozoitler halinde saklı
kalır. Özet ve sonuç olarak şizotositlerle yapılan kemoprofilaksiden Falsiparum’da gerçek
bir korumaya / korunmaya ulaşma olanağı varken diğer türlerde, kemoprofilaksi ile, yalnızca
kliniği baskılama / erteleme sonucu elde edilir. Bu nedenle, Falsiparum dışındaki türlerde
şizontositlerle kemoprofilaksi yapmanın çok bir yararı yoktur. Aksine, kişide korunma
duygusu yaratarak gevşek davranma, kliniği gizleyerek paraziti bölgeler - ülkeler arasında
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yayma ve parazitin bu ilaçlara rezistans kazanması gibi ciddi sakıncaları vardır. Bundan
dolayı da, Vivax ve relaps yapan diğer türlerde özel risk grupları ( lenfoma, lösemi, AIDS,
Hodgking gibi immün sistem yetersizliği olanlar, sitositatik alanlar, gebeler vb. ) dışındaki
kişilere kemoprofilaksi amacıyla şizontosit verilmemelidir. Bu risk gruplarına verilmesi
halinde de, radikal tedavileri sağlanıncaya dek, kişi dikkatlice izlenmelidir.
Sıtmada kemoprofilaksiye, sıtmanın endemik olduğu bölgelere, özellikle de yurtdışına
gidip orada belli bir süre kalacak kişilerde başvurulur. Amaç, kişileri orada kaldıkları süre
içinde Falsiparum’a yakalanmalarını, diğer türlerde ise yolculuk sırasında akut atak
geçirmelerini önlemektir. Bu amaç dışında, özellikle de yerleşik toplumda kemoprofilaksi
yapılmaz / yapılmamalıdır. Kaldı ki; kemoprofilaksi ile iyi sonuçlar alınan Falsiparum’da ilaç
rezistansı oldukça yaygınlaşmış ve bilinen kemoprofilaktik ilaçlarla, bu türde de, korunma
sansı çok azalmıştır. Diğer türlerde ise kemoprofilaksinin yarardan daha çok zarar getirdiği
bilinmektedir. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda, sıtma korunmasında garanti verebilen,
ne ideal bir ilaç ne de ideal bir kemoprofilaksi şeması vardır. Sıtmada, tek çözüm erken tanı
ve uygun tedavidir. Bunu engelleyen, üstüne üstlük ilaçlara rezistansın yaygınlaşmasına
neden olan kemoprofilaksi uygulamasına çok fazla bel bağlanmamalıdır. Özellikle, Vivax’ın
bulunduğu ülkelerde, bu arada da Türkiye’de, ülke içinde kemoprofilaksi yapılması
yanlış ve zararlıdır.
Sonuç ve özet olarak; kemoprofilaksi ya da koruma yalnızca Primethamin, Proguanil ve
Klorokin gibi ilaçlara ( doku şizontositleri veya şizontositlere ) rezistans kazanmamış
Falsiparum’un bulunduğu ülkelere yolculuk edenlere uygulanabilir. Bu uygulamanın etkili
olabilmesi için ise; yola çıkmadan birkaç gün önce kemoprofilaksiye başlanıp tüm yolculuk /
o ülkede kalma süresi boyunca düzenli olarak ilaca / ilaçlara devam ettikten sonra, geri
dönüldüğünde de en az bir ay bu ilaçları almaya devam etmek gerekir.

SLAYT 28. KORUMA TEDAVİSİNDE İLAÇ DOZLARI

K O R U M A T E D A V İ S İ N D E İ L A Ç D O Z L A R I ( mgr )*
YAŞ
O - 5 AY
6 - 11 AY
1 - 4 YAŞ
5 - 9 YAŞ
10 - 14 YAŞ

İLAÇ CİNSİ
PİRİMETAMİN**
KLOROKİN***
PİRİMETHAMİN
KLOROKİN
PİRİMETHAMİN
KLOROKİN
PİRİMETHAMİN
KLOROKİN
PİRİMETHAMİN
KLOROKİN
PİRİMETHAMİN

HAFTALIK
DOZ
--37.5
6.25
37.5
6.25
75
12.5
150
25
225
25

15 GÜNLÜK
DOZ
--75
12.5
75
12.5
150
25
300
50
450
50
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15 VE YUKARI

KLOROKİN

300

600

*Haftalık ya da 15 günlük dozlar bir seferde verilir
** Bir tablet Pirimethamin 25 mgr Baz içerir
***Bir tablet Klorokin 150 mgr Baz içerir

7.3. Klinik Kursun / Akut Atağın Tedavisi
Temel amaç eritrositer evredeki parazitleri yok etmek ve hastanın semptomlarına göre
destekleyici diğer tedavileri vermektir. Bu arada hastanın radikal tedavisini sağlayarak
nükslerden de koruma yapılır. Akut atağı ortadan kaldırmak için şizontosidal ilaçlar kullanılır.
Falsiparum’da bu tedavi, uygun bir biçimde yapılır ise, parazitlerin eliminasyonunu da sağlar
. Vivax ve relaps yapan diğer türlerde ise, eritrositer evredeki parazitlerin şizontositlerle yok
edilmesi kliniği ortadan kaldırır; ancak parazitin karaciğer formunun (hipnozoitlerin) varlığı
devam eder. Bu nedenle de, bu türler tek başına şizontositlerle tedavi edilir ise, bir süre
sonra hastalık nüks eder. Bunun olmaması, parazitin tamamen eliminasyonu için klinik atak
tedavisi ile birlikte antirelaps tedavinin de (doku şizontositi) verilmesi gerekir. Bu tedaviye,
hem kliniği hem de nüksleri önleme özelliğinden dolayı, radikal tedavi denir.

SLAYT 29. 14 GÜNLÜK RADİKAL TEDAVİDE İLAÇ DOZLARI

14 G Ü N L Ü K R A D İ K A L T E D A V İ D E İ L A Ç D O Z L A R I

KLOROKİN*
mgr
1. GÜN
2. GÜN
3. GÜN
37.5
37.5
37.5
0 - 5 AY
75
75
75
6- 11 AY
150
75
75
1-4 YAŞ
300
150
150
5-9 YAŞ
450
150
150
10- 14 YAŞ
600 + 300***
300
300
15+ YAŞ
*Bir tablet Klorokin 150 mgr Baz içerir
**Bir tablet Primakin 7.5 veya 15 mgr Baz içerir
***Dört tablet ile tedaviye başlanır altı saat sonra iki tablet daha verilir.
Klorokin ile Primakine aynı gün başlanır

PRİMAKİM**
mgr
14 GÜN
Konturendike
3.75
3.75
7.5
15
15

7.4. Presumptive Tedavi
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Kliniğin sıtmaya çok uyduğu; ancak laboratuar doğrulamasının beklendiği zaman
başvurulan bir uygulama biçimidir. Daha çok Falsiparum’un yaygın olduğu ülkeler için geçerli
bir tedavi şekli olup, Türkiye için geçerli ve önerilen bir tedavi değildir. Çünkü; Vivax’ta, tanı
klinik belirtilerle konsa bile, doğrudan radikal tedaviye başlanması daha yerinde olur. Kaldı ki;
kalın yayma ile tanı koymak için beklemeye de gerek yoktur, her yerde ve her koşulda
kolayca yapılabilir.
7.5. Bulaşın / intikalin Önlenmesi
Sıtmada bulaşın önlenebilmesi, insan kanındaki gametositleri etkileyen
(
gametositosit) veya parazitin sivrisinekteki gelişimini bloke eden ( sporozontosit) ilaçların
kullanılması ile olanaklıdır. Bu uygulama hiç bir zaman tek başına yapılmaz. Diğer
uygulamalara
( kemoterapi, presumptive tedavi vb ) bu ilaçların eklenmesi
şeklinde uygulanır.
7.6. Sıtma İlaçlarının Türkiye’de Kullanımı
Türkiye’de, yerli olarak, görülen parazit türü Vivax’tır. Bu nedenle de, tüm ilaç
kullanımlarında bu özelliğin göz önünde bulundurulması gerekir. Bunların başlıcaları aşağıda
özetlenmiştir.
{ Primethamin ve Proguanil grubunun Vivax’ta doku şizontositi etkisi yoktur. Bu ilaçlarla
kemoprofilaksi yapılamaz.
{ Primakin, Vivax için etkili bir doku şizontositidir; ancak toksititesi nedeniyle uzun süre
ve kemoprofilaksi amaçlı kullanılamaz.
{ Henüz, Klorokin ve diğer şizotositlere karşı belirgin bir rezistans yoktur. Klinik
görülmeden önce ve küçük dozlarda, bu ilaçları kullanmak suretiyle kliniği baskılamak (
supresyon ) ve bu anlamda koruma yapmak olanaklıdır. Ancak, sıtmada kliniği erteleme (
supresyon ) uygulaması, ölümcül olan, Falsiparum’un akut ataklarını atlatmak içindir.
Falsiparum’da akut atak atlatılabilir ise, bu aynı zamanda hastalıktan kurtulmak demektir.
Oysa, Vivax’ta klinik çok hafiftir, özellikle epidemik olduğu bölgelerde, ayakta geçirilir.
Böylesine hafif bir kliniğin ertelenmesine gerek olmadığı gibi, kliniğin ertelenmesi hastalıktan
kurtulmak anlamına da gelmez. Bu nedenlerle, ne yurt içinde yaşayanlara ne de Türkiye’yi
ziyarete gelenlere kemoprofilaksi uygulanmamalıdır. Fazla bir yararı olmadığı gibi, ilaçlara
rezistansın gelişmesi, kliniği gizleyerek erken tanı ve tedaviyi engellemesi / geciktirmesi,
parazitin bölgeler ve ülkeler arası yayılması gibi çok ciddi sakıncaları vardır. Vivax’ta,
yalnızca özel risk gruplarına ( gebeler, immün defektliler, immuno depresif ilaç alanlar vb.)
şizontositlerle koruma düşünülebilir. Bu kişilerin ise, koruma kesildikten sonra, en az bir yıl,
çok titiz bir şekilde izlenmesi ve parazitemi görülmesi halinde derhal radikal tedaviye
alınması gerekir.
TÜRKİYE’DE YAŞAYANLARA VE ZİYARETE GELENLERE
KEMOPROFİLAKSİ YAPILMAMALIDIR / SAKINCALIDIR
{ Türkiye’den, Falsiparum’un yaygın olduğu ülkelere yolculuk edenlere Klorokin ve
Pirimethamin ile koruma yapılabilir. Bu takdirde, yolculuktan bir hafta kadar önce korunmaya
başlanılmalı ve döndükten sonrada en az bir ay ilaçların alınmasına devam edilmelidir. Bu
uygulama, şayet parazit bu ilaçlara rezistans değil ise, Falsiparum için yeterlidir. Ancak,
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gidilen bölgede diğer türlerde var ise, korunma kesildikten sonra, nüks açısından, kişi en az
bir yıl izlenmeli ve parazit tespit edilmesi halinde derhal radikal tedaviye alınmalıdır.
{ Türkiye’de yerli olguların, ister ilk klinik kurs olsun isterse nüks / relaps olsun, hepsine
üç günlük Klorokin ve 14 günlük Pirimakin vererek radikal tedavi uygulanmalı ve hastaların
ilaçlarını tam almasına özen gösterilmelidir. Bu tedavi şeması hem hastanede yatanlar hem
de evde ve ayakta tedavi edilenler için geçerlidir.
{ Primakin, gebelere, altı aylıktan küçük bebeği olan emzikli annelere, altı aylıktan
küçük bebeklere ve Glikoz Fosfat Dehidrogenaz ( G6DP ) enzimi eksikliği olanlara
konturendikedir. Bu nedenle de, bu grupların tedavisinde daha farklı bir yol izlenir.
{ Gebelerde sıtma düşünülmesi / görülmesi halinde; derhal yukarda radikal tedavi
çizelgesinde verilen üç günlük Klorokin tedavisi verilerek, kinik ortadan kaldırılır. Daha sonra
her 15 günde bir yayma yapmak suretiyle izlenir. Bu izlemeler sırasında parazit pozitif
bulunur ise / bulundukça, üç günlük klorokin tedavisi yinelenir. Bu işlemlere gebelik
sonlanıncaya dek devam edilir. Gebelik sonuçlandıktan sonra, kişinin kanında parazit
aramaksızın / olup olmadığına bakmaksızın, 14 günlük radikal tedavi yapılır. Pirimakin anne
sütü ile bebeğe geçerek hemolize ve hatta hemolitik şoka neden olabilir. Bu nedenle de, bu
konuya dikkat edilmesi ve bebeğin korunması gerekir. Bunun için ise, iki seçenek vardır.
Birinci seçenekte; radikal tedavi bebek altı aylık oluncaya dek ertelenir ve anne, 15 günlük
aralarla yayma yapmak suretiyle, izlenerek pozitif bulunur ise üç günlük Klorokin tedavisi
yinelenir. Diğer bir anlatımla, radikal tedavi doğumdan altı ay sonra yapılır. Doğumdan
hemen sonra, beklenmeden radikal tedavi yapma seçeneğinde ise, annenin radikal tedavisi
sırasında bebek memeden kesilir. Bu takdirde, annenin sütünün kesilmemesi için önlem
almak gerekir (altı aylıktan büyük başka bir bebeğe emzirme, vakumla boşaltma , sağma vb).
{ Altı aydan küçük bebeklerde sıtma saptanması halinde derhal üç günlük Klorokin
tedavisine alınır. On beş gün aralarla yayma yaparak izlenir. Pozitif bulunması halinde
Klorokin tedavisi yinelenir. Bebek altı ayını doldurur doldurmaz, kanda parazit olup
olmadığına bakılmaksızın, radikal tedaviye alınır.
{ G6DP eksikliği olanlarda, sıtmanın radikal tedavisi evde ve ayakta yapılmaz. Ancak,
tedavi de asla ertelenmez ve geciktirilmez. Hasta, hastaneye yatırılır, kan tablosu izlenerek
ve gereğinde Primakin dozu düşürülerek, kan veya kan ürünleri verilerek radikal tedavisi
yapılır.
{ Presumptif / Supressif tedaviye Türkiye’de gerek yoktur. Yerli olgular baskılamayı
( supresyonu ) gerektirmeyecek ağırlıkta seyretmektedir. Ayrıca, sıtma tanısı için gerekli olan
yayma her yerde ve her koşulda yapılabilir. Bu yapılamıyor ve hastanın kliniği sıtmaya çok
benziyor ise, radikal tedaviye başlamak daha doğrudur.
{ Dışardan gelen ve ağır seyreden Falsiparum olguları, derhal hastaneye yatırılarak,
yukarda aktarılan bilgilerin ışığında tedaviye alınmalıdır.
{ Nonimmün kişilerde sıtma saptanması halinde, derhal kliniğe yatırılarak, gözetim
altında tedavi edilmelidir
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8. KORUYUCU ÖNLEMLER

* Sıtmayı kontrol etmek için; vektör kontrol ve parazit kontrol olmak üzere
başlıca iki yöntemin var olduğu açıklanır,
* Esas yapılması gerekenin, hasta ya da parazit taşıyanların bulunarak tedavi
edilmesi gerektiği, sivrisinek yoğunluğunun azaltılmasının ise, buna desek ve
yardıncı olacak bir iş olduğu vurgulanır.
8.1. Kaynak Yoketme / Parazite Yönelik Çalışmalar
* Kaynak yok etme yöntemleri sayılır,
* Aktif sürveyans tanımlanır, nerelerde yapılması gerektiği açıklanır,
* Seçici aktif sürveyans tanımlanır, nerelerde yapılması
gerektiği açıklanır,örneklenir,
* Pasif sürveyans tanımlanır, nerelerde yapılması gerektiği açıklanır,
* Kitle tarama yöntemi ve hangi durumlarda yapılacağı açıklanır,
* Kitle tedavi yöntemi ve hangi durumlarda yapılacağı açıklanır.
Sıtma kontrolünde, kaynağın, yani paraziti taşıyan insanların bulunarak tedavi
edilmesinde çeşitli yöntemlere başvurulmakta olup bu yöntemlerin başlıcaları şöyle
sıralanabilir; aktif sürveyans, seçici aktif sürveyans, pasif sürveyans, kitle tarama, kitle tedavi
( slayt olarak gösterilir ).
SLAYT 30 : KAYNAK YOKETME YÖNTEMLERİ

KAYNAK YOK ETME YÖNTEMLERİ
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1. Aktif Sürveyans
2. Seçici Aktif Sürveyans
3. Pasif Sürveyans
4. Kitle Tarama
5. Kitle Tedavi

Aktif Sürveyans : Sıtmanın kontrol altına alınmasında, diğer bir anlatımla kaynağın /
parazit taşıyıcıların bulunarak / erken tanı ve tedavisinde en etkili yollardan birisi aktif
sürveyans yöntemidir. Bu yöntemde, endemik bölgedeki, tüm aileler 15 gün ara ile
(sıtmanın kuluçka süresi) ziyaret edilir. Son ziyaretten bu yana, ateş geçirmiş veya halen
ateşli ya da nonspesifik enfeksiyon belirtileri olan kişi olup olmadığı soruşturulur. Şayet var
ise, bunlardan kalın yayma yapmak suretiyle, sıtmalı olup olmadıkları araştırılır. Kanında
parazit bulunanlar derhal radikal tedaviye alınır.
Türkiye’de sıtmanın kontrol altına alınabilmesi için, Strata I’e giren tüm yerleşim
yerlerinde aktif sürveyans yapılması gerekir. Her ne kadar, bu yöntemin büyük nüfuslu
kentsel yerleşim birimlerinde uygulanması zor ise de, kırsal alanda uygulanması kolay ve
olanaklıdır. İhmal edilmemeli ve mutlaka yapılmalıdır. Kentsel bölgelerde ise, yerli intikalin
saptandığı, yoğun olguların bulunduğu mahalleler seçilerek uygulama yapılabilir. Ayrıca,
diğer bölgelerdeki yerli bulaş bulunan yerleşim birimlerinin de, bulaş kesilinceye dek, aktif
sürveyans kapsamına alınması gerekir.
Seçici Aktif Sürveyans : Bölgedeki / toplumdaki, parazit alma ve taşıma açısından risk
gruplarına ( sıtmanın endemik olduğu bölgeden gelen veya bu bölgelere gidip dönenlere )
aktif sürveyans uygulanması yöntemidir. Seçici aktif sürveyans denmesi buradan gelir. Bu
yöntem, on beş gün ara ile, iki kez kalın yayma yapma esasına dayanır. Böylece parazit
getirme / taşıma riski yüksek olan kişiler taranmak suretiyle, parazit taşıyıp taşımadıkları test
edilir ve parazitli olanlar derhal radikal tedaviye alınır. Daha çok parazitten arınmış bölgelerin
korunmasına, hastalığın yerleşik olduğu bölgelerden arınmış bölgelere parazit getirilmesini
önlemeye yöneliktir.
Türkiye’de, Strata I dışındaki, tüm bölgelerde seçici aktif sürveyans yapılması gerekir.
Bu çalışmanın kapsamına alınacak nüfusu ise; Strata I’e gidip gelen kişiler oluşturur ( tarım
işçileri, askerler, öğrenciler, memurlar ve benzeri ). Daha açık bir anlatımla, Türkiye’de,
Strata I’den mevsimlik işçi alan bütün bölgeler, bu işçiler bölgelerine gelir gelmez, on beş
gün ara ile, iki kez kalın yayma yapmalıdır. Er eğitim birlikleri bulunan bütün bölgeler, Srata
I’den eğitime gelen erlere eğitim birliklerine gelişinden hemen sonra, Strata I’de askerlik
görevini tamamlayarak terhis olan askerlere ise, döndükleri andan itibaren kalın yayma
yapmaları gerekir. Aynı şekilde, Strata I’de hizmet vererek diğer bölgelere tayin olan
memurlara, tayin oldukları yere varır varmaz kalın yayma yapılmalıdır. Eğitim görmek için,
Strata I’den diğer bölgelere giden öğrencilere eğitim yılı başında okulun bulunduğu yer
sağlık örgütünce ya da diğer bölgelerden Strata I’de üniversite eğitimi gören öğrencilere ise
eğitim yılı sonunda döndüklerinde, yine o yörenin sağlık örgütünce, kalın yayma yapılması
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gerekir. Özetlemek gerekir ise, seçici aktif sürveyans uygulamasında görev Strata I dışında
kalan bölgelere düşmektedir.
Türkiye ölçeğinde ise, dünyanın sıtmalı bölgelerine ( Afrika, Uzakdoğu, Güney Amerika )
gidip dönen kişilerin mutlaka izlenmesi ve döner dönmez, on beş gün ara ile, kalın yayma
yapılması gerekir. Bu özellikle de Falsiparum getirilmesi açısından son derece önemlidir.
Pasif Sürveyans : Sağlık kurum ve birimlerine başvuran şüpheli olgulardan kalın yayma
yapılması işidir. Türkiye’de tüm bölgelerde yapılması gereken bir çalışma türüdür. Sağlık
birimlerine başvuran ateşli veya ateş geçirmiş kişilerle, nonspesifik enfeksiyon belirtileri olan
herkesten kan alınarak kalın yayma yapılması gerekir.
Kitle Tarama : Bir yerleşim birimindeki tüm insanlardan kalın yayma yapılması işidir.
Yerleşim biriminde yaşayan tüm nüfusu tarayarak, tüm olguları aynı anda yakalama ve
tedavi etme amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Pahalı ve zor olması nedeniyle, bu yöntemi
uygulamada bazı özel koşullar aranır. Bunların başında bu yerleşim biriminin sıtma bulaşı
açısından izole bir bölgede bulunması ve çevresine bir odak oluşturması gelir. Sıtmanın
yerleşik olduğu bölgelerde bu yöntemi uygulamak için ise, olgu sayısının / sıklığının nüfusun
%5’inden fazla olması gerekir. Her iki halde de, kitle tarama çalışması sıtma olgularının
salgın yaptığı zamanın başında ya da sonunda yapılır (Türkiye’de ilkbahar başı, sonbahar
sonu ). Kitle taramanın salgın aylarında yapılması halinde ise fazla etkisi olmaz, emek ve
masraf boşa gider.
Kitle Tedavi : Bir yerleşim biriminde yaşayan ve Primakin konturendikasyonu olmayan
herkesin aynı anda radikal tedaviye alınması işlemidir. Bu uygulama, çevresindeki yerleşim
birimlerinde bulaşın olmadığı ve onlara yerel odaklık yapan yerleşim birimlerinde yapılır.
Sıtmanın yaygın olduğu yerlerde de uygulanabilir. Her iki halde de, yerleşim yerindeki olgu
sıklığının nüfusun % 10’u geçmesi gerekir. Bundan daha küçük sıklıklarda yapılır ise
ekonomik olmaz. Çevresindeki yerleşim birimlerinde bulaşın olduğu yerlerde uygulanır ise,
sıtma mevsimi başında veya sonunda uygulanmalıdır. Diğer zamanlarda, bulaş devam
edeceğinden, çok etkili olmaz.
8. 2. Vektör Kontrolüne Yönelik Çalışmalar
* Vektör kontrolünde başvurulabilecek yöntemler sayılır,
* Doğal jitlerin kontrolü anlatılır,
* Yapay jit yaratmamanın önemi ve sektörlere düşen görevler anlatılır,
* Kimyasal savaş anlatılır, ensektisit seçiminin önemi vurgulanır,
* Biyolojik savaş yöntemleri özetlenir,
* Sıtmada aşının durumu açıklanır.
Sivrisinek kontrolünde; çevre düzenleme ( doğal jitleri kontrol ve yapay jit yaratmama),
sivrisineklerin yok edilmesi, insanla sivrisinek kontağının kesilmesi başlıca yöntemler olarak
sayılabilir.
1) Çevre düzenleme Çalışmaları
a) Doğal Jitlerin Kontrol Altına Alınması : Eskiden, sivrisineklerin esas kaynağının
doğal jitler (bataklık, dere, deniz vb) olduğu ve bu doğal jitleri ortadan kaldırmak suretiyle
sivrisineklerden kurtulunabileceğine inanılırdı. Bunun bir ürünü olarak, bataklık ve göl
kurutma çalışmalarına büyük önem atfedilmiş, “sivrisineklerle uğraşacağınıza bataklıkları
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kurutun” özdeyişleri üretilmişti. Zamanla, bu yaklaşımın yanlış olduğu ve doğadaki jitleri yok
etmenin olanaksızlığı anlaşılmıştır. Çünkü; bir kaya kovuğundan ağaç kovuğuna, dere
kenarından deniz kenarına dek her yer doğal jit olabilmekte ve milyarlarca sivrisinek
üretebilmektedir. Ayrıca, yerüstü su kaynaklarının drenaj ve benzeri yöntemlerle kurutulması
ekolojik dengeyi bozarak yalnızca sivrisinekleri değil tüm canlılığı yok etmektedir. Bu
nedenle, günümüzde, doğal jitler konusuna yaklaşım tamamen değişmiş ve kurutmayı,
yoketmeyi esas alan eski uygulamalar terk edilerek onun yerine doğal jitleri kontrol etme /
düzenleme anlayışı ve uygulamalarına geçilmiştir.
Doğal jitleri kontrolün esası, sivrisineğin yaşam ve üreme alışkanlıklarına
dayanmaktadır. Sivrisinek, 60-70 cm’den daha derin sulara, veya akışın olduğu, hareketin /
çırpıntının olduğu yerlere yumurtasını bırakmamaktadır. Başka bir anlatımla, sivrisinekler
tamamen durgun ve sığ sulara yumurta bırakmakta ve böyle yerlerde üreyebilmektedir. İşte
doğal jitlerin kontrolünde de yapılması gereken durgun ve sığ su bulunmayan bir ortam
yaratmaktır. Bunun için, göl baraj ve bataklıkların kenarlarının 60 cm derinlikten duvarla
çevrilmesi ya da etrafının düz bir yüzey haline getirilerek, çakıl veya curuf ile kaplanarak,
otların / sazlıkların temizlenmesi, dalgalanmaya / çırpıntıya olanak sağlanarak, canlı /
hareketli hale getirilmesi yeterlidir. Kuşkuşuz ki; küçük, verimsiz ve birikinti niteliğindeki
durgun suların, arazi düzenlemesi çalışmaları ile, kurutulması gerekir.
b) Yapay Jit Yaratmamak / Yapay Jitlerlerle Savaş: Sivrisineklere kaynaklık eden
esas alanların, doğal jitlerden daha çok, yapay, yani insan eylemleri sonucunda oluşan su
birikintileri olduğu bilinmektedir. Çünkü; evlerin önündeki küçük kreasyon havuzundan, kara
yollarının kenarında biriken suya dek her türlü yapı iyi bir jit oluşturmakta ve doğal jitlerden
çok daha fazla, en azından doğal jitler kadar, sivrisinek üretmektedir. Aynı şekilde, çevreye
bırakılan ve içinde su tutabilen herhangi bir atık ( araba lastiği, konserve kutusu, eski lastik
vb ) milyarlarca sivrisinek üremesine neden olabilmektedir. Tüm bu nedenlerle, sivrisinek
kontrolünde, yapay jit yaratılmaması doğal jitlerin kontrolünden çok daha önemlidir.
Yapay jitlerle savaşın özünü, tarımdan konut sektörüne, çevre temizliğinden ulaştırma
sanayine dek uzanan tüm iş alanlarında durgun su yaratılmaması oluşturmaktadır. Bu ise,
tüm sektörlerin ve giderekten tüm toplumun üzerine düşeni yapmasına bağlıdır. Aksi
durumda sivrisineklerden kurtulunamaz.
2) Kimyasal savaş
Kimyasal savaşın esasını, çeşitli kimyasallarla, sivrisineklerin öldürülmesi oluşturur. Bu
kimyasallara genel olarak pestisit, ensektlere karşı kullanılanlarına ise ensektisit adı
verilmektedir. Bunlar çok çeşitli olup, ensektisit olarak kullanılan başlıca gruplar organik
klorlular, organik fosforlular, karbamatlar ve piretroitlerdir.
Ensektisitler, kullanıldıkları sivrisinek gelişim evresine göre adultisit ve larvasit gibi
isimlerle de anılırlar ise de, özde değişen bir şey yoktur. Tek farklılık bunların kullanıldığı
evre ve preparat şekli ve kullanılma biçimidir.
a) Ergin Sinek Savaşı / Adultisit Kullanma: Adından da anlaşılacağı gibi,
ensektisitlerin ergin / uçkun sineğe karşı kullanılmasıdır. Çok çeşitli kullanım biçimleri var ise
de, en çok başvurulan yöntem kalıcı ev içi püskürtme ve açık veya kapalı alan
sislemesidir.
Kalıcı ev içi püskürtmenin esasını; kimyasalın, binaların iç yüzeylerine püskürtülmesi
oluşturur. ev içi püskürtme denmesi de buradan gelir. İnsandan, evde kan emen sivrisinek
(antropofilik ve evcil türler), dinlenmek için bu yüzeylere konar ise, ensektisit ile temas
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ederek ölür. Bu uygulamada, her şeyden önce, sivrisineğin seçilen ensektisite duyarlı olması
gerekir. Ayrıca, ensektisitin yüzeyde aktif olarak kalış süresinin olabildiğince uzun olması
istenir. Böylece, püskürtme yapıldıktan sonra, bir süre ( iki üç ay ) sivrisinekleri öldürür. Kalıcı
püskürtme denmesi buradan gelir. Uygulamanın yeterince etkili olabilmesi için; yüzey türüne
göre ( çamur, kireç, tahta, yağlıboya, emici, emici olmayan vb ) uygun formulasyonlar
seçilmesi gerekir. Yüzeyin her metrekaresine atılması gereken miktar / doz, ensektisit ve
formulasyon türüne göre değişir. Bu doza göre hesaplanarak hazırlanan ensektisit su
karışımı, pompalarla duvar ve tavanlara püskürtülür. Böylece, bir süre sivrisinek yoğunluğu
ve hastalık bulaşı kontrol altına alınmış olur. Gerek sıtma ve gerekse diğer vektörlerle
bulaşan hastalıkların kontrolünde sıkça başvurulan bir yöntemdir
Alan sislemesinin esasını ise; ensektisitin havaya / atmosfere, zerrecikler halinde,
püskürtülmesi oluşturur. Ensektisit zerreleri yavaş yavaş yere düşerken, uçkun sivrisinekler
bu zerreciklere çarpar ise, temas sağlanır ve ölür. Doğrudan atmosferde, açık alanlarda
yapılabildiği gibi ( açık alan sislemesi ), bina içinde / kapalı alanda da yapılabilir ( kapalı alan
sislemesi ). Mazotta eritilmiş ensektisitlerle yapılan biçimine sıcak sisleme, suda eritilmiş
ensektisitlerle yapılan biçimine ise soğuk sisleme denir. Etkililiği açısından, iki uygulamanın
birbirinden farkı yoktur. Ancak, sıcak sisleme sırasında bol duman çıkması ve kesif bir mazot
kokusu nedeniyle, yapılan iş daha gürültülü ve görünür hale gelir. Dolayısı ile de, halk
üzerinde, yöneticilerin iyi çalıştıkları yönünde bir kanaat oluşur. Bundan ötürü de,
yöneticilerce yeğlenir. Buna karşılık petrolün çevre sağlığına olan olumsuz etkilerini de
beraberinde getirir.
Alan sislemesi, uygun ensektisit seçimi ile ( sivrisineklerin duyarlı olduğu ve kısa sürede
aktivasyon kaybeden ), sivrisineklerin en aktif olduğu akşam ya da sabah alacakaranlıkta
yapılır. Ayrıca hava koşullarının da uygun ( yağışlı ve çok rüzgarlı havalarda yapılmaz)
olması gerekir. Alan sislemesi sivrisinek mücadelesinde çok etkili olmayan, bu nedenle de
halk sağlığı uygulamaları ya da sıtma kontrolünde önerilmeyen bir yöntemdir.
b) Larva Savaşı / Larvasit Kullanma: Adından da anlaşılacağı üzere, kimyasalların
larvaları öldürmek üzere kullanılmasına bu ad verilir. Larvaların duyarlılık durumuna göre
seçilen kimyasalın, su yüzeyinin özelliklerine göre ( otlularda toz / granül, otsuzlarda sıvı /
solusyon) seçilen formulasyonlarının su yüzeyine püskürtülmesi şeklinde yapılır. Tıpkı kalıcı
püskürtmede olduğu gibi, ensektisit ve formulasyon cinsine göre her metrekareye atılacak
miktar hesaplanarak, pompalarla püskürtme yapılır. Etkililiğinin olabildiğince uzun olması
istenir. Daha larva döneminde öldürdüğü için, gerek sivrisinek ve gerekse sıtma kontrolünde
en etkili kimyasal savaş yöntemidir. Tüm diğer yöntemlere yeğlenmelidir.
Larva savaşında, sistemik toksik etkisi olmayan; ancak larvanın solunumunu önleyerek
etki eden kimyasallarda kullanılmaktadır. Bunun en eski ve klasik örneği su yüzeyine petrol /
mazot püskürtülmesidir. Petrolün doğaya olan zararlarının anlaşılmasından sonra bu
uygulama tüm dünyada, bu arada da Türkiye’de, yasaklanmıştır. Hangi tür durgun su olursa
olsun, Mazot ya da diğer petrol ürünleri atılmamalıdır. Son yıllarda, tıpkı mazot gibi,
larvaların solunumunu engelleyerek öldüren bazı yüzey aktif maddeler, piyasaya larvasit
olarak sürülmüş ve yer yer kullanılmakta ise de, çevreye olan etkileri özellikle de
ötrifikasyona neden olması açısından dikkatle kullanılması gerekir.
Biyolojik larva savaşı günümüzde yaygın taraftar bulmuş uygulamalardandır. Bunların
en başında geleni, durgun sulara / jitlere, Japon Balığı diye bilinen Gambusia balığı
ekilmesidir. Larva ile beslenen bu balık, jitlere atıldığında hızla üreyerek sivrisinek sayısını
etkili bir biçimde azaltmaktadır. Ekonomik olması yanında, doğaya zararsız bir yöntem
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olması en büyük avantajını oluşturmaktadır. Bu yöntemle larva savaşı için; akvaryumlarda
veya doğal su kaynaklarında stoklanan / beslenen balığın, kepçelerle yakalanarak,
hedeflenen jite atılması yeterlidir. Yalnız, Gambusia ekilecek jitin uygunluğu açısından, su
ürünleri yetkililerinden görüş ve izin alınması gerekir. Çünkü; balık üretim alanlarına kaçar
ise, diğer balıkların yumurtalarını da yemek suretiyle bu balıkların neslini kurutur.
Bacilus Thuringiensis, ve Bacilus Sphaericus, biyolojik larva savaşında kullanılan
diğer biyolojik yöntemlerdir. Doğada bulunan, bu bakterilerin sporları sivrisinek larvaları için
toksiktir. Yapay ortamlarda elde edilen sporların ya da ürünlerinin jitlere püskürtülmesi
suretiyle larvalar öldürülebilmektedir. Son zamanlarda,çeşitli firmalarca, kullanıma hazır
ürünler halinde piyasaya sunulmaktadır. Jitlere belli aralıklarla atılmak / püskürtülmek
suretiyle uygulanır.
3) Sivrisinek - İnsan İlişkisinin Kesilmesi
Bu uygulamanın esasını sivrisineklerin insanların yaşadığı yere girmesini ya da girmesi
halinde de insandan beslenmesini engellemek oluşturur. Sivrisinek kontrolü anlamında hiç
bir değeri yoktur. Buna karşılık, sıtmadan korunmada yararlı uygulamalardır. Bunların en
yaygın ve bilinen örnekleri, evlerin kapı ve pencerelerinin tel kafeslerle kaplanması, cibinlik
kullanılması ve kalın elbiselerle vücudun kapatılmasıdır. Oldukça etkili yöntemlerdir ve
hafifseyerek ihmal edilmemesi gerekir. Türkiye’de, Strata I’e giren bölgelerde tüm evlerin tel
kafeslerle kaplanması, özellikle gebelerin ve diğer risk gruplarının ( nonimmün kişilerin )
cibinlik altında yatması önerilmelidir.
Kapalı hacimlerde buharlaştırmak suretiyle ( mat vb ), ya da losyon veya krem şeklinde
deriye sürülerek kullanılan, sivrisinek kovucular sivrisinek insan temasını keserek etki
gösteren kimyasallardır. Ancak, bunların sivrisinek kontrolünde bir yeri olmadığı gibi, sıtma
kontrolünde de önemsenecek bir yeri yoktur. Bunların kullanılmasında bazı konulara dikkat
edilmesi gerekir. Mat kullanılan odanın, kapı ve pencerelerinin açık tutularak, havadaki
konsantrasyonun belli miktarın üzerine çıkmaması sağlanmalı ve bu odalarda, bir yaşın
altında bebek ile astımlı ve kalp yetmezliği olanlar bulunmamalıdır. Aynı şekilde sinek
kovucu losyon ve kremler de bebeklere sürülmemelidir. Losyon ya da krem tür kovucuların
etki süresi dört saat kadardır ve etkilerinden yararlanabilmek için dört saatte bir yinelenmeleri
gerekir.
8.3 Bağışıklama
Sıtma kontrolünde, aşı da akla gelmekte ve sıklıkla söz edilmektedir. Ancak, sıtma aşısı
elde etme şansı çok zayıf, en azından bugünkü koşullarda olanaksızdır. Bu nedenle de
sıtma da bağışıklama yolu ile mücadele şansı yoktur. Bu durum, parazit kontrol
yöntemlerinin; yani sıtmada erken tanı ve uygun tedavinin değerini ve önemini daha da
artırmaktadır.
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