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PARAZİTOLOJİ ANABİLİM DALI

Bit, kene ve diğer ektoparazitler



Eklembacaklılar



Nasıl zarar verirler?



SİVRİSİNEKLER







evrim



Ülkemizde saptanan sivrisinek türleri?



Güncel çalışmalar?

Sivrisineklerle savaşta bitkisel yağ v.b. denemeler,

Fiber optik duyarlı tuzaklarla ilgili araştırmalar,

Sivrisineklerle taşınan viral hastalıklarla ilgili moleküler 

çalışmalar,

  Potansiyel Vektör Sivrisinek Türleri Üzerine Araştırmalar 

Sivrisinek Türlerinin (Diptera: Culicidae) Yaşam Alanları ve 

Mevsimsel Değişikliklere Göre Değerlendirilmesi  



Phlebotomlar:Tatarcıklar:Sand Fly: Kum 
sinekleri



Ülkemizde 19 tatarcık 
türü belirlenmiştir.

2-3 mm, oldukça uzun 
bacaklara sahip, 
vücutları tüylü, geceleri 
aktivite gösterir, gün 
boyu karanlık ve nemli 
ortamlarda saklanır. 

Dinlenirken, kanatlarını 
karın üzerinde “V” 
şeklinde tutarlar



Güncel durum?

SFV ülkemizde yaygın, yaz aylarında görülen selim 

seyirli ateşli hastalığın nedeni, SFTV nadiren de olsa SSS 
enfeksiyonuna neden olabilir 
Trombositopeni, CK yüksekliği yapması nedeniyle 

KKKA ile karışabilir. 
TOSV’de  ülkemizde görülebilir

Ülkemizde gittikçe artan Leishmania olguları (göçmenler 

ve mültecilerle daha vahim) kum sineklerinin kontrolünü 
zorunlu kılmaktadır.



Miyaz sinekleri





Güncel çalışmalar?

Adli tıpta önemini hala korumakta,

Deri miyazı, burun miyazı, ağız miyazı gibi olgular 

sunulmakta
 A rare case of gingival myiasis in a 2-year-old child 
Author(s): Arslan, Selcuk; Islamoglu, Ayla; Cobanoglu, Bengu
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY  Volume: 23   Issue: 5   Special 

Issue: SI   Pages: 387-388   DOI: 10.1111/ipd.12033   Published: SEP 2013 

http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=T2EQc1cb9mAJ6QjHeZH&page=1&doc=5


Pireler (Takım: Siphonaptera)





Güncel çalışmalar?

Tungiasisin önlenmesine yönelik çalışmalar,

İnsan ve hayvan pirelerinden moleküler yöntemlerle 

araştırılan etkenler
İnsan ve hayvan pireleri üzerine epidemiyolojik 

çalışmalar
(THE FLEA (SIPHONAPTERA) FAUNA OF GEORGIA, USA: HOSTS, DISTRIBUTION AND MEDICAL-VETERINARY 

IMPORTANCE Durden, Lance A.; Wilson, Nixon; Eckerln, Ralph P.; et al. ANNALS OF CARNEGIE MUSEUM  80 (2)  : 
83-113   2012 

    Tungiasis: a neglected epidermal parasitic skin disease of marginalized populations-a call for global science and policy 
Karunamoorthi, Kaliyaperumal PARASITOLOGY RESEARCH  112 (10) : 3635-3643     2013
Prevention of Tungiasis and Tungiasis-Associated Morbidity Using the Plant-Based Repellent Zanzarin: A Randomized, 

Controlled Field Study in Rural Madagascar Thielecke, Marlene; Raharimanga, Vaomalala; Rogier, Christophe; et 
al.PLOS NEGLECTED TROPICAL DISEASES   7 (9 )    2013

http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=T2EQc1cb9mAJ6QjHeZH&page=2&doc=11
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Bitler





Pediculus türlerinin evrim döngüsü

Bitlerde baş köşeli 
oval biçimde

yanlarda iki göz 

Anten 5 parçalı 

 Göğüse 5 parçalı 3 çift 
bacak yapışmıştır. 

Karın 9 segmentli  

Yumurtalar 0.6-
0.8mm boyutlarında

Yumurtadan 1-3 
haftada gelişen 
nimfler ise erişkinlere 
çok benzer  



Pediculosis
Sokulan yerde 
kaşıntı ile beraber 
kırmızı lekeler ve 
papüller meydana 
gelir. 

İnfestasyonlu 
kişilerde kaşınmayla 
birlikte deride 
kalınlaşma ve 
esmerleşme ile 
gelişen bu 
reaksiyonlara 
pediculosis=pedikul
oz denir. 



Bitlerin vektörlüğü





Baş bitinin tanısı, 
saç telleri 
arasında bulunan 
nimf ve 
erişkinleri 
ve/veya saç 
tellerine dip 
kısımdan 
başlayarak sıkıca 
yapıştırılmış 
yumurtaları 
görerek konur. 



Bit muayenesinde baş 
kısımda ense ve kulak 
arkası ve saç tellerinin 
dip kısımlarına iyice 
bakılmalıdır.

 Muayene sırasında tek 
kullanımlık tarak 
kullanmak tanı için 
faydalıdır. 

Vücut bitinde de kesin 
tanı erişkin bit, nimf 
veya yumurtalar; 
giysilerin yaka kısımları, 
dikiş yerleri gibi 
kısımları incelenerek 
konabilir. 



Kasık biti tanısında ise 
genital bölge, koltukaltı 
kılları ve kirpik dipleri 
erişkin, nimf ve 
yumurtalar yönünden 
incelenmelidir.



epidemiyoloji
Pediculus corporis’in 
vektörlük yaptığı 
epidemik tifüs 
olgularının yurdumuzda 
en son İkinci Dünya 
savaşında görüldüğü; 
Kurtuluş Savaşı ve 
İkinci Dünya Savaşı 
süreçlerinde ise siper 
hummasının saptandığı 
bildirilmiştir. 



Ülkemizde 
yaygınlık
Yapılan çalışmaların 
birçoğu baş biti 
taramaları üzerine 
olmuştur. 

Ülkemiz literatüründe 
yayınlanmış, 1980’li 
yıllarda yapılan 
çalışmalarda  ilkokul 
öğrencilerinde



Ülkemizde 
yaygınlık

1990’lı yıllarda  yine 
okul taramalarında,



Ülkemizde 
yaygınlık
2000’li yıllarda  yapılan 
baş biti taramalarında, 



Ülkemizde 
yaygınlık
2010’lu yıllarda ilkokul 
çocuklarında, 



“International 
Conference on 
Phthiraptera-
ICP 4 
  (Dünya Bit Kongresi) 
2010 yılında ülkemizde 
düzenlenmiştir. Bu 
kongrede Dünya Bit 
Federasyonu ve bitle 
ilgilenen birçok bilim 
insanı bir araya 
gelmiştir. Özellikle tanı, 
tedavi konuları ele 
alınmıştır. Tedavide 
gelişen direnç ve yeni 
ilaçlar tartışılmıştır.



Dünya’da 
yaygınlık
ICP4 da sunulan 
çalışmalardan 
bazılarılarının verilerine 
göre,





Güncel durum?

Bit enfestasyonları günümüzde halen devam 

etmektedir.
Bit tedavisinde kullanılan permethrin gibi ilaçlara 

direnç gelişmiş olup, yeni ilaç denemeleri devam 
etmektedir.



KENELER



Yapısal 
özellikler
Keneler diğer 
akarlardan daha 
büyüktürler. 

Dört çift bacaklı olup, 
solunum delikleri 
üçüncü veya dördüncü 
çift bacaklarının 
koksalarının arasında 
bulunur. 

Hipostomları tipik 
olarak çıkıntılı olup dişli 
bir görünümdedir. 



Sert keneler (Ixodidae) Yumuşak keneler(Argasidae) 



Kenelerin evriminde 
yumurta, larva, nimf ve 
erişkin dönemleri 
vardır. 

Doğada sürüngen, kuş 
ve memelilerden kan 
emerek parazitlenirler.



Kenelerin kan emmesine 
bağlı felç olayları 
bildirilmiştir. Sert ve 
yumuşak kenelerden 
yaklaşık on cinsin türleri 
bu duruma yol 
açabilmektedir. 

Kene felci kenenin 
tuttuğu yerden bağımsız 
bir bölgede 
gerçekleşebilir. Fakat 
ense ve omuriliğe yakın 
kısımlardan tuttuğu 
zaman felç hızla 
gelişebilir. Solunum 
sistemi etkilenmeden 
kene bulunup çıkarılırsa 
felç geri dönebilir. 



Kenelerin vektörlüğü



Kenelerin vektörlüğü



Yurdumuz keneleri ile 
ilgili çalışmaların 
çoğunluğu veteriner 
parazitologlar 
tarafından yapılmıştır. 
Prof.Dr.Ahmet 
Merdivenci’nin 
çalışmaları ve “Türkiye 
Keneleri Üzerine 
Araştırmalar” başlıklı 
kitabı halen 
faydalanılan önemli bir 
eserdir.



Ülkemizde
Ülkemizde, sert 
kenelerden Ixodes, 
Hyalomma, 
Boophilus, 
Dermacentor, 
Rhipicephalus, 
Haemaphysalis, ve 
Amblyomma olmak 
üzere 23  tür, 
yumuşak kenelerden 
ise 5 türün 
tanımlandığı 
bildirilmiştir.



Özellikle KKKA son 
yıllarda ülkemizde sık 
görülmektedir. Sert 
kenelerden 
Hyalomma türleri ile 
taşınan virus, 
hastalığın endemik 
olduğu bölgelerde 
yapılan çalışmalarda 
H.marjinatum’un 
erişkin, nimf ve 
larvalarından 
soyutlanmıştır. 





Kenelerden 
korunmak için; 
kenelerin hemen 
görülebileceği açık 
renk elbiseler 
giyilebilir ve çalılık 
ve yüksek otlarla 
kaplı alanlardan 
uzak durulmalıdır. 



Kırsal alanlarda yapılan 
geziler sonrası vücut 
kontrol edilmeli ve şayet 
kene görülürse ince uçlu 
bir pens yardımıyla 
çekilip çıkartılmalıdır.

Elle çıkartmamaya ve 
keneyi ezmemeye dikkat 
etmeli ve çıkartılan kene 
mümkünse alkollü bir 
solüsyon içine 
alınmalıdır. 



Güncel çalışmalar?

Kene enfestasyonları

Kenelerle taşınan hastalık etkenleri ve kenelerin 

vektörlüğü-moleküler çalışmalar,
Kenelerin yaygınlığı ve mevsimsel davranışları gibi 

çalışmalar günümüzde araştırıcılar tarafından 
yapılmaktadır.



Sarcoptes scabiei

S.scabiei’nin insan derisinde açmış olduğu tünellerde 

yaşaması sonucu oluşan kaşıntılı hastalığa 
uyuz(scabies, gale) adı verilmektedir.



Vücutları tek parça 
halinde yuvarlak, oval, 
açık sarı-krem renginde 
ort. 350 mikron 
boyutlarında bir 
akardır.



Dişi Sarcoptesler 
vücudun özellikle ince 
derili ve kıvrımlı olan 
yerlerinde epidermisin 
stratum corneum 
tabakasında açtıkları 
tünellerde yaşarlar



Kan ememezler sadece 
dokuyla beslenirler.

Sarcoptes infeste bir 
bireyden yeni bir 
konağa koku ve 
sıcaklıkla bulaşabilir.

Özellikle bakımı ihmal 
edilen küçük çocuklarda 
ve immun sistemi bozuk 
bireylerde gelişen 
Norveç uyuzunda  
bireylerde milyonlarca 
akarcık 
saptanabilmektedir.



Güncel çalışmalar?

Identification and expression of macrophage migration inhibitory factor 

in Sarcoptes scabiei  Cote, N. M.; Jaworski, D. C.; Wasala, N. B.; et 
al.EXPERIMENTAL PARASITOLOGY  135 (1)   : 175-181, 2013
Sarcoptes scabiei Mites Modulate Gene Expression in Human Skin 

Equivalents  Morgan, Marjorie S.; Arlian, Larry G.; Markey, Michael P. 
PLOS ONE  8    (8), 2013 
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Demodex spp.
Demodex cinsine ait 
D.folliculorum ve D. 
brevis kıl folliküllerinde  
yağ bezlerinde bulunur. 
Tipik olarak her iki tür 
de burun, alın, göğüs ve 
vücudun diğer 
bölgelerinde lokalize 
olabilir.

Karın bölgesi uzun, 
şeliserleri kısadır. Ort. 
300 mikron 
uzunluğundadır.



Demodex’in yüzde akne, 
akne rosase ve  gözde 
blaferit oluşturduğuna 
dair yayınlar 
bulunmaktadır.  



Güncel çalışmalar?

Measurement of the index of infection by Demodex spp in patients with 

chronic blepharitis and in patients without other ocular diseases Rivera, 
Nancy; Molina, Priscila; Torres, Andrea. REVISTA CHILENA DE 
INFECTOLOGIA  30 (5) : 494-501, 2013
Demodex folliculorum and Demodex brevis in healthy and 

immunocompromised patients .Kosik-Bogacka, Danuta I.; Lanocha, 
Natalia; Lanocha, Aleksandra; et al.OPHTHALMIC EPIDEMIOLOGY   
20 (3): 159-163    2013
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Sonuç ve Özet


