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Sivrisineklerle Bulaşan İnfeksiyonlar: 
Batı Nil Virusu ve Aedeslerle Gelenler, Gelecekler



Sıtma- Malarya

Malaria Mal= Kötü + Aria=Hava

Dişi anofel cinsi sivrisineklerin plasmodium türlerini 
insana bulaş7rması ile oluşan 
protozoon infeksiyonudur.



Tarihçe
• İnsanlık tarihinin en eski zamanlarından bu 

yana bilinmektedir.
• Eski Yunan ve Roma’da bataklıklardan yükselen 

kötü havanın solunmasıyla hastalığın çıktığı 
düşünülürdü.

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

• Etkenden önce tedavisi bulunan bir hastalıktır.



Epidemiyoloji

• Sıtma 64° kuzey ve 32° güney enlemleri arasında 
kalan ve Anofel cinsi sivrisineklerin yaşayabildiği her 
bölgede görülür. 
• Çevre ısısının 16-33°C arasında, nem oranının da 

%65'in üstünde olması, sporogoni için en uygun çevre 
koşullarını oluşturmaktadır. 
• Sıtma oluşumunda

-Anofel türü sivrisinekler
-İnsanlar
-Plasmodiumlar önem taşır.





Batı Yarımkürede sıtmanın 
endemik olduğu ülkeler

Doğu Yarımkürede sıtmanın endemik 
olduğu ülkeler



Epidemiyoloji

• Sıtma dünyada yaygın bir infeksiyondur.
• DSÖ’ne göre 2020 yılında 
–241 milyon yeni olgu (Covid’e bağlı 84 milyon vaka)
–607.000  sıtmaya bağlı ölüm gerçekleşmişXr

(Covid’e bağlı 1.800.000 ölüm)
• Ölümlerin %70’ten fazlası Sahra alZ Afrika’da ve yarısı 5 yaş alZ 

çocuklarda görülmektedir.
• Çocuklar dışında gebe kadınlar ve endemik bölgelere giden 

bağışıklığı olmayan kişiler de risk grubunda kabul edilmektedir.



Avrupa Birliğinde Sıtma

• 2016'da yerel olarak edinilmiş on vaka, 2015'te yedi vaka ve 
2014'te beş vaka rapor edilmiştir.

• 2017'de AB'de Anopheles sivrisinekleri tarafından yerel sıtma 
bulaşmasına ilişkin üç olay kaydedildi: Yunanistan ve kuzey 
Kıbrıs'ta ( Plasmodium vivax ) ve Fransa'da ( Plasmodium
falciparum )

• AB'deki son yerel salgın 2013 yılında Yunanistan'da kaydedildi 

https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/new-map-shows-presence-anopheles-maculipennis-sl-mosquitoes-europe
Erişim 4.11.2022

https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/new-map-shows-presence-anopheles-maculipennis-sl-mosquitoes-europe


Türkiye’de sıtma

• 1940.. 321/1000
• 1950.. 14/1000
• 1970.. 3/100.000
• 1977.. 293/100.000
• 1994.. 139/100.000
• 1998.. 58/100.000
• 2014.. 233/TOTAL

Ülkemizde yerli yeni vaka görülmemekte sadece 

nüks vakalar ile yurtdışı kaynaklı sıtma vakaları 

görülmektedir. 



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 
SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2019

(2021 yayını)

2002 2015 2016 2017 2018 2019

Yerli vaka 10.184 0 0 0 0 0

Yabancı –Hariçten 
Gelenden Türeyen 
Vaka

40 221 209 214 238 279



• 1998-2013 yılları arasında
• Kliniğimizde takip edilen 52 sıtma olgusu
• Hastaların %82’i sıtmanın endemik olduğu çeşitli 

ülkelere seyahat öyküsü var
• Yaş ortalaması 32 
• Olguların %91’i erkek

Kliniğimiz Sıtma Olguları

Poster no 49.013, 16th International Congress on Infectious Diseases, 
2014 in Cape Town, South Africa



Falciparum (%73) Vivax (%15) Karma (%12)

Şikayet süresi

(gün)

6,5 8,5 7,4

Seyahat edilen

yer

Afrika (%97), 

Pakistan (%3)

Samsun, Batman, 

Bingöl, Diyarbakır, 

Şanlıurfa, İran, 

Pakistan, Afganistan, 

Afrika

İran, 

Azerbaycan, 

Afrika



Teşekkür ederiz



BULAŞ 

• Ana bulaş enfekte dişi anofelin insanı sokması
• İnfeksiyonun kaynağı genellikle hasta bir şahıs veya belirXsiz bir 

taşıyıcıdır. 

Nadiren:
• Sıtma paraziX taşıyan kanın sağlam kişiye verilmesi,
• Parazit bulaşmış iğnelerin batması veya kullanılması,
• Organ nakli, 
• Gebe kadınlarda plesanta yoluyla çocuğa geçiş ile bulaşabilir.



• Genellikle semptomlar enfeksiyondan 10 gün ile 4 hafta sonra 
başlar, 

• Ancak 7 gün ile 1 yıl arasında hastalık başlayabilir.
• P. vivax ve P. ovale enfeksiyonlarında tekrarlayan sıtma vardır.
– Kişinin enfekte bir sivrisinek tarafından ısırılmasından sonra birkaç ay 

ile yaklaşık 4 yıl arasında karaciğerde uykuda kalabilir.
– Bu parazitler tekrar harekete geçtiğinde nüks enfeksiyon oluşur. 

BULAŞ 



Anofel türü  sivrisinekler

• Erişkin dişi anofel sivrisinekleri 
tek vektör
• Yaklaşık bir ay yaşarlar
• Dişiler karanlık ve kapalı 

alanlarda beslenirler
• Erkekler bitki sularıyla beslenir



Sıtmalı bölgelerdeki önemli sivrisinek türleri
Bölge Türler Notlar

Tropikler (alt cins Cellia ve Nyssorhynchus )

Tropikal Afrika Anopheles gambiae complex
Anopheles funestus

Oldukça antropofilik ve köylerde yaygın. 
Çok etkili vektörler

Güneydoğu Asya Anopheles dirus
Anopheles minimus

Antropofiliktir, ancak orman 
havuzlarında ve akarsularda ürer.

Hint Yarımadası Anopheles culicifacies
Anopheles stephensi

Anopheles culicifacies kırsalda, 
Anopheles stephensi kentlerde 
yaygındır.

Brezilya Amazonu Anopheles darlingi Isırma süresi bölgesel olarak değişir.

Orta Amerika Anopheles albimanus Akşamları ısırır. Çoklu böcek ilacı direnci
var.

Yeni Gine Anopheles punctulatus Ovalarda sıtma bulaşması Afrika'daki 
kadar yoğun.

Ilıman bölge (alt cins Anopheles )

Çin Anopheles sinensis group Pirinç tarlalarında ürer.

Türkiye ve Orta Asya Anopheles
maculipennis complex

Bu sivrisinekler, Avrupa'da sıtma varken 
vektörlerdi ve bugün hala varlar.





Anopheles maculipennis kompleksinin Türkiye'deki 
sekiz nehir havzasındaki dağılım paterni

An. maculipennis en bol bulunan, An. sacharovi en yaygın olan,
An. melanoon en nadir olan.

E. Sevgili , F.M. Simsek. North-Western Journal Of Zoology, 2012
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NÖBETLER
Soğuk dönem Sıcak dönem

• İlk karakteristik belirti titreme 
(eritrositin parçalanmasına 
bağlı) (15 dk-2 saat)

• Bulantı, kusma, şiddetli baş 
ağrısı, miyalji

• Deri soğuk ve kuru (periferik
vazokonstrüksiyon)

• Nabız hızlıdır, zayıf hissedilir

• Hızla 40-41°C’a yükselen ateş
• Deri sıcak, kuru
• Nabız hızlı ve dolgun
• Şiddetli baş, sırt ve karın ağrısı
• Bulantı, kusma
• Deliryum
• Anemi, hafif sarılık görülebilir
• Karaciğer ve dalak büyük ve 

hassas
• Ortostatik hipotansiyon

• Şiddetli terlemeyle ateş düşer ve hasta bitkin 
düşüp uykuya dalar.



Laboratuvar bulguları

• %50-70 vakada trombositopeni
• Anemi
• Lökositoz ( %5 olguda)



Parazitolojik tanı
• Lamlar temiz olmalı (sabunlu su, alkol)
• Erişkinde parmak ucundan, çocukta topuktan kan alınır
• İnce yayma tespit edilir, kalın damla tespit edilmez.
• Giemsa ile boyanır.



İnce yayma Kalın damla
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Schüffner lekeleri

P.vivax gametosit

P.vivax yüzük form

P.vivax trofozoit

P.vivax şizont



P.falciparum gametosit

P.falciparum yüzük

P.falciparum şizont P.falciparum rüptüre şizont

P.falciparum trofozoit



Hızlı test

HisXdinden zengin proteini saptar(100-1000 parazit / µl kan)



Ciddi sıtma tablosu

• P. falciparum sıtmasında
• Parazitemi % 5’i ì
• Uygun tedavi ve yoğun bakıma rağmen mortalite

%20
• Solunum ve böbrek yetmezliği, hipoglisemi,

metabolik asidoz, derin anemi, koma ve ikincil
bakteriyel infeksiyonlar ölümü kolaylaştıran
sebeplerdir



Şiddetli falciparum sıtması



Transfüzyon sıtması

• Transfüzyon sonrası sıtma (TSS) ilk defa Woolsey tarafından 
1911 yılında gösterildi.

• Ülkemizde 20 yıl içerisinde 64 TSS olgusu saptandı.
• ABD’de 1963-2012 döneminde CDC'ye bildirilen 97 transfüzyon 

sıtması var
• Plasmodium türleri, saklanan kanda en az 1 hafta canlı kalabilir 

(P.falciparum 14-19 gün). 
• Dondurulmuş kanda uzun süre dayanabilir. 
• Olgular incelendiğinde çoğunluğunda 5 günlükten daha taze 

kan verildiği saptanmış.
• İki haftadan uzun saklanan kandan bulaşma seyrek.  
• Sadece 10 parazitin bulunması bile bulaşma için yeterlidir.









TEDAVİ





Komplikasyonlu (şiddetli sıtma) ve/veya hasta 
oral ilaç alamıyorsa 



Sıtma Otu

Latince ismi: Arteminisia annua L



Kimler hassas

• Sıtmaya henüz kısmi bağışıklık geliştirmemiş küçük 
çocuklar
• Özellikle birinci ve ikinci hamileliklerde, bağışıklığı 

hamilelikle azalan kadınlar
• Sıtmanın görülmediği, bağışıklığı olmayan bölgelerden 

gelen gezginler veya göçmenler.



Korunma

• Sıtma Görülen Ülkeye Gitmeden Önce:
–Gideceğiniz ülkedeki sıtma riskini 

öğrendiniz mi?
– Sıtmadan korunmak için ilaç aldınız mı?



• Resim gezginlerin kendilerini sıtmaya karşı korumak için 
kullanabilecekleri bazı şeyleri göstermektedir

Korunma

• sıtma hapları
• böcek savar 
• uzun kollu giysiler
• cibinlik 
• sinek öldürücü sprey
• Resimde gösterilmemiş 

olmakla birlikte klimalı oda 
da koruyucular arasındadır.





• Sıtma riski olan bölgede seyahat ederken veya son 1 
yıl içerisinde böyle bir bölgeye seyahat geçmişi olan 
kişiler 
– ateş veya grip benzeri belirtiler gösterdiğinde hemen tıbbi 

yardım almalı ve 
– seyahat geçmişi hakkında hekimine bilgi vermelidir.

Seyahat Dönüşü Öneriler



Sıtma aşısı
• DSÖ’nün 2019'dan bu yana Gana, Kenya ve Malavi'de 

800.000'den fazla çocuğa aşılama yapılan pilot programı 
mevcut

• DSÖ bu programın sonuçlarına dayanarak ilk defa Ekim 2021’de  
sıtma aşısına onay verdi

• Sahra altı Afrika'daki risk altındaki çocuklarda ve orta/yüksek 
bulaşmanın olduğu diğer bölgelerde kullanımı tavsiye edildi.

• RTS,S (Mosquirix) aşısı beş aydan itibaren 4 dozda yapılıyor
• Aşı güvenli olup, şiddetli sıtmaya karşı önemli ölçüde etkili



Mosquirix™
Plasmodium falciparum ve Hepatit B aşısı 

(recombinant, adjuvanted)

European Medicines Agency/CHMP/439337/2015



Gelecek olanlar…

• Sıtmayı önlemeye yönelik monoklonal antikorlar (mAb'ler) için 
ürün geliştirmedeki kilit sorunları gözden geçirmek üzere 
Bilimsel Geliştirme Komitesi toplandı.

• Sıtma mAbs araştırma ve geliştirmesinde mevcut durum, 
öncelikli kullanım senaryolarını ve önemli ürün geliştirme 
hususlarını gözden geçirdi ve tartıştı.

• Toplantının amacı, sıtma mAb'leri için tercih edilen ürün 
özelliklerini geliştirmekti.



Sıtma bulaşı tekrar başlayabilir…

• Ülkemizde Anofel türü sivrisineklerin bulunması, 
• Düzensiz göçmenler, 
• Coğrafik olarak subtropikal bölgede yer almak 
• İklim değişikliği nedeniyle ortalama hava sıcaklıklarında 

gözlenen artışlar, 
• Sıtmanın endemik olduğu ülkelere seyahat edenlerin ve bu 

bölgelerden gelenlerin sayısının artması nedeniyle sıtma 
bulaşının yeniden başlama riski vardır



DSÖ sıtma küresel hedefleri

• 2030 yılına kadar sıtma vakası insidansını en az %90 
azaltmak
• 2030 yılına kadar sıtma ölüm oranlarını en az %90 

azaltmak
• 2030 yılına kadar en az 35 ülkede sıtmayı ortadan 

kaldırmak
• Sıtmanın olmadığı tüm ülkelerde sıtmanın yeniden 

ortaya çıkmasını önlemek.





Teşekkür ederim


