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Ebola-Sıtma 



Tarihte Sıtma 

• İnsanlık tarihinin en eski zamanlarından bu yana bilinen sıtma hastalığı 
Anadolu’ nun tarihi boyunca en önemli hastalıklarından biri olmuştur. 

•  Mezopotamya, Eti ve Yunan uygarlıklarının çökmesine neden olan en 
önemli etkenlerden biri sıtma olarak kabul edilmektedir  



Dünyada Sıtma 

• Sıtma 64º Kuzey ve 32º Güney enlemleri arasında kalan ve Anofel cinsi 
sivrisineklerin yaşayabildiği her bölgede görülür. Ayrıca yaz ortalama 
ısısının 15-16 ºC’nin üzerinde olması lazımdır. Bu ısının altında 
Anofellerde sporogoni olmamaktadır 

 



Dünyada Sıtma 



Dünyada Sıtma  

•Her 30 saniyede bir çocuğun sıtma nedeniyle hayatını 

kaybetmekte 

•Dünya nüfusunun % 40’ının sıtma riski altında  

•Her yıl 300 milyon insanın enfekte olmakta 

•Yaklaşık 1 milyon kişinin sıtma nedeniyle hayatını kaybetmekte 

Plasmodium vivax 

Plasmodium falciparum 

Plasmodium malaria 

Plasmodium ovale 

Plasmodium knowlesi     (Asya) 

Plasmodium cynomolgi   (Asya) 

Plasmodium simium        (Güney Amerika) 

Plasmodium brasilianum (Güney Amerika) 

Zoonoz 



Türkiye’de Sıtma 

SITMA 
VAKALARI 

YILLAR 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Yerli vakalar 
(P. vivax) 

10.184 9.182 5.252 2.036 751 313 166 38 9 
nüks 

4 
nüks 

219 34 
nüks 

4 

Emporte 
vakalar 

40 40 50 48 45 45 49 46 78 128 157 251 ? 



Türkiye Sıtma  Vektörleri 

• An. algeriensis, An. claviger, An. hyrcanus, An. maculipennis, An. 
marteri, An. plumbeus, An. pulcherrimus, An. sacharovi, An. 
subalpinus, An. superpictus  

• An. sacharovi sıtmanın en önemli vektörüdür.  



Sıtmada Tedavi 
• Ülkemizde bulunan  P. vivax sıtması olguları yetişkinlerde ( 15 yaş üstü):  

•  14 gün -  günde 30 mg primakin  

• 1. gün 600 mg, 6 saat sonra 300 mg,  2. ve 3. günlerde 300 mg klorokin 
verilerek tedavi edilmekte 

• KLOROKİN DİRENCİ HALİNDE KULLANILAN DİĞER SITMA İLAÇLARI; 

• Primetamin + Sulfadoksin (Fansidar) 

• Kinin 

• Meflokin (Lariam) 

• Halofantrin 

• Artemisinin  

• Proguanil 

• Atovaquan + Proguanil (Malaron) 



Falciparum sıtmasında son çare 

• P. falciparum sıtması kötü beyin sıtmasına neden olarak hızla hastanın 

kötüleşerek ölüme götürebilir. 

• Hasta mutlaka hastaneye yatırılması ve hızla tedaviye başlanmalıdır. 

• Meflokin veya artemisinin türevi bir ilaç ile tedaviye başlanmalı  

• İlaç bulunamazsa doksisiklin verilebilir.  

• Hastada klinik tablo hızla kötüleşirse son çare olarak antiaritmal bir ilaç 

olan kinidin hasta moniterize edilerek yüksek dozda verilebilir. 



Seyahat ve Sıtma 
 

Falciparum sıtması 

 

>%90 seyahatten dönmeden önce veya döndükten sonraki ilk bir ay 
içinde  

 

Vivax sıtması 

 >%50  döndükten bir ay sonra, 

 %18 6 aydan sonra 

 

Bütün seyahat ilişkili sıtma olgularının %1’inde belirtiler bir yıldan sonra 
görülür 

 



Seyahat ve Sıtma Profilaksisi 

• Klorokin hassas 

• Klorokin 500 mg  haftada bir 

• Seyahatten bir hafta önce başla, seyahat esnasında ve döndükten 4 haf ta sonraya kadar 
kullan 

• Klorokin dirençli 

• Meflokin 250 mg  haftada bir  

• Seyahatten bir hafta önce başla, seyahat esnasında ve döndükten 4 haf ta sonraya kadar 
kullan  

• Doksisiklin  100 mg/gün 

• Seyahatten 1-2 gün önce başla,her gün al , seyahat esnasında ve döndükten 4 haf ta 
sonraya kadar kullan 

• Atovaquan 250 mg Proguanil 100 mg 

• Seyahatten 1 gün önce başla, her gün al , seyahat esnasında ve döndükten 7 gün 
sonraya kadar kullan 



Ateşin irregüler olması 

  -Başlangıç dönemi 

  -Sekonder enfeksiyon 

Hekimlerin bilgi ve tecrübe eksikliği 

Seyahat öyküsünün atlanması 

Kan transfüzyonu öyküsünün atlanması 

Atipik prezantasyon 

Yetersiz kan incelenmesi 

Kısmen etkili bir ilaç kullanımı 

(TMP-SMX, sülfanamidler, tetrasiklin, klindamisin, azitromisin) 

SITMADA TANI HATASI NEDENLERİ 



İmport Kan ve Yayma Preparatları (n=272) 

Turizm, Ticaret Görüşmesi, 

Eğitim,Aile/ Arkadaş ziyareti 

n=211  

Mülteci 

n=61 

Giemsa Boyalı 

Yayma 
267 

Plasmodium falciparum 196 

Plasmodium vivax 63 

Plasmodium malaria 2 

Moleküler Yöntem 256 
Plasmodium ovale 2 

Plasmodium knowlesi 1 

Negatif 5 

Plasmodium falciparum 

+ Plasmodium ovale 
2 

Plasmodium falciparum 

+ Plasmodium malaria 
1 

MÜLTECİLER  

ASYA AFRİKA 

Hindistan, İran, Afganistan, 

Türkmenistan, Pakistan, Burma 

Kenya, Burkina Faso, Kongo 

Cumhuriyeti, Gana, Gine, Sudan, 

Ruanda, Nijer, Gambia, Nijerya, 

Senagal 

Plasmodium falciparum 2 Plasmodium falciparum 30 

Plasmodium vivax 23 Plasmodium vivax 2 

Plasmodium malaria - Plasmodium malaria 1 

Plasmodium ovale - Plasmodium ovale 1 

Plasmodium knowlesi 1 
Plasmodium falciparum 

+ Plasmodium vivax 
1 

TOPLAM 26 TOPLAM 35 



Avrupa  ve  
Türkiye’de Sıtma 

Yunanistan 

2011 Mayıs-Eylül; 36 P. vivax  

 

20 Yunanlı (Yerli Olgular)  

16 Mülteci (Asya Kaynaklı Olgular) 

 

Türkiye  

2012 Mardin (219 P. vivax  Yerli Olgu) 

 

2014 Edirne (5 P. vivax  Yerli Olgu) 



I  - 17,  Kabil / Afganistan, 27 yaş, E, Halsizlik ve 

genel kırıklık (Gribal enfeksiyon belirtileri) tarifi 

daha sonra 48 saate bir ateş, göğüs ağrısı, karın 

ağrısı, eklem ağrısı, halsizlik, terleme  ürtiker, 

sarılık ve herpes labialis 

Plasmodium vivax 



I-25, Akwa / Nijerya, 30 yaş, E, Gribe benzeyen 

genel kırgınlık daha sonra  Yüksek ateş (40-41 

°C' ye kadar çıkan)  üşüme-titreme, terleme, 

karın ağrısı ve halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı, 

bulantı, kusma ve ishal,  idrar renginde 

koyulaşma,koma 

Plasmodium vivax 

Plasmodium falciparum 

 



I-127, Wassu / Gambia, 32 yaş, E, İki üç günde bir 

ateş, terleme iştahsızlık,kilo kaybı, bulantı, kusma, 

karın ağrısı ve  ishal 

Plasmodium vivax 

Plasmodium falciparum 

Plasmodium malaria 



I-131, Kindu/Demokratik Congo Cumhuriyeti, 35 yaş, 

E,  Bir hafta önce  grip  başlangıcı belirtileri sonra 48 

saate bir ateş 39 ° C ateş, bulantı, kusma, tüm vücutta 

kas ve eklem ağrıları, kilo kaybı, halsizlik  

Plasmodium vivax 

Plasmodium falciparum 

Plasmodium malaria 

Plasmodium ovale 





I-126 Myannar (Burma) 33 Y, Erkek 
 

 Anemnez;  Her gün yükselen ateş,  kas ve eklem ağrıları, 

halsizlik, baş ağrısı,  iştahsızlık, boğaz ağrısı öksürük ve yurt dışı 

öyküsü 

Öntanı ; Grip ve üst solunum yolu enfeksiyonu  
 

Yayma preparatlar; P. knowlesi  

Moleküler tanı ve sekanslama; P. knowlesi  

Tedavi; Chloroquine + Primaquine  

Kontrol; 7.gün parasitemi (-) ve klinik iyileşme 

Macaca fascicularis - Macaca nemestrina 
Anopheles leucosphyrus 

Plasmodium vivax 

Plasmodium falciparum 

Plasmodium malaria 

Plasmodium ovale 

Plasmodium knowlesi 



Sonuç Olarak 

1951 20,132 Pozitif kan yayması 

14,560 Plasmodium vivax 

3,449 P. falciparum  

584 P. malaria (Suyev, 1953) 

 

1970 li yıllara P. falciparum yerli vakalar (Akdur,1997, 

Alten;2007) 

1997 yıllarında yerli P. falciparum vakaları (OK, 1997) 

 

An. superpictus  Güneydoğu Anadoludan toplanmış 

Prag’daki laboratuvarda hala P.falciparum ile başarılı 

şekilde enfekte olabiliyor.(Sousa , 2007) 

Ülkemizde P.vivax, P.falciparum ve  P.malaria ‘nın vektörü ( Anopheles superpictus, An. maculipennis, An. 

claviger  ve  An. hyrcanus olan sivrisinekler yaygın olarak bulunmaktadır. 

 

Ayrıca iklim değişikliği ve parazitlerin yeni türlere adaptasyon yeteneklerinin de vektör kaynaklı 

infeksiyonları arttırabileceği unutulmamalıdır. 









İlişkili “Web” Adresleri 

• http://travel.state.gov/travel/tips/brochures / 

brochures_1230.html 

• www.magellans.com  

• www.tripprep.com  

• www.travmed.com  

• www.Travel.state.gov/ travel_warnings  

• www.travelhealth.com/wms  

• www.istm.org  

• www.who.ch  

• www.wms.org  
 

 



C.B.Ü Parazitoloji  
Sıtma çalışmaları 





















Parazit Bankası Celal Bayar Üniversitesi  
Manisa 

Türkiye’nin başta Leishmania ve Plasmodium hafızası olmak üzere 

parazit hafızasını dondurarak sıvı azotta canlı olarak korunmakta 





İlginiz için teşekkürler…. 


