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Çalışmalarının Değerlendirilmesi
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Amaç: Bu araştırmada, Antalya ilinde 2006-2011 yılları arasındaki sıtma mücadele çalışmalarının 
değerlendirilmesinin yapılması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi, Sıtma Savaş 
Dispanserinden elde edilen veriler ışığında; sıtma olguları yaş gruplarına, cinsiyetlerine, aylara, parazit 
türlerine göre incelenmiş ve mücadelede kullanılan insektisitler ve yöntemler değerlendirilmiştir.

Bulgular: Bu dönemde toplam 64.415 kan örneği incelenmiş, 14 sıtma vakası tespit edilmiş ve 
vakaların en fazla Mayıs ayında (4 vaka) görüldüğü belirlenmiştir. Vakalarda erkeklerin oranı 
%93 (13 vaka), kadınların oranı %7’dir (1 vaka). Sıtma parazitlerinin türü %71oranında (10 vaka) 
Plasmodium vivax, %29 oranında (4 vaka) P. falciparum olarak bulunmuştur. Tespit edilen tüm P. 
falciparum olguları yurt dışı (Afrika) kaynaklıdır. Sıtma vakalarının çoğunluğunu %93 (13 vaka) 
oranında 15 yaş ve üzeri kişiler oluşturmaktadır.

2006 ile 2011 yılları arasında sıtma hastalığına vektörlük yapan Anopheles cinsi sivrisineklere 
karşı entegre mücadele çalışmaları sürdürülmüştür. Bu kapsamda sivrisinek larvalarına karşı 
Gambusia affinis gibi predatör balıklar, bakteri preparatları (Bacillus thuringiensis israilensis), 
organik fosforlu insektisitler (temephos) ve böcek gelişim düzenleyiciler (kitin sentez inhibitörleri; 
diflubenzuron, novaluron ve jüvenil hormon analogları; pyriproxyfen, methoprene) kullanılmıştır. 
Ergin sivrisineklere karşı ise soğuk sisleme (ULV-Ultra Low Volume), sıcak sisleme (TF-Thermal 
Fogging) ve rezidüel uygulama yöntemlerinde sentetik piretroid grubu (cyfluthrin, cyphenothrin, 
deltamethrin, d-phenothrin, lambda-cyhalothrin, permethrin) ürünlerin kullanıldığı tespit edilmiştir. 
Ayrıca Kültürel mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına, belediyelere, köy muhtarlarına ve 
üniversite öğrencilerine eğitimler verilmiş, radyo ve televizyon programı yapılmıştır. Yine 
bu dönemde sıtma vakalarının tespit edilmesi amacıyla aktif ve pasif sürveyans çalışmaları 
sürdürülmüş, belirlenen hastalar tedavi edilerek enfeksiyonun yayılması önlenmeye çalışılmıştır.

Sonuç ve Tartışma: Türkiye genelinde olduğu gibi Antalya ilinde de son yıllarda sıtma vakalarında 
belirgin bir düşüş görülmüştür. Ayrıca tespit edilen vakalarda yerli olguların (Türkiye içinden 
kaynaklanan) sayısında azalma olduğu; 2009, 2010 ve 2011 yıllarında tespit edilen vakaların tamamının 
(6 vaka) ise yurt dışı kaynaklı olduğu belirlenmiştir. Ülkemiz ve Antalya ili açısından olumlu yöndeki 
bu gelişmenin başlıca sebepleri; gerek Sağlık Bakanlığı gerekse belediyelerin yürüttüğü vektör 
kontrolü çalışmalarının daha düzenli ve bilimsel yapılması, hastaların tespiti ve tedavisine yönelik 
hizmetlerin gelişmesi, sivrisineklerden korunmak amacıyla kullanılan bireysel ürünlerin (Deet içeren 
repellent etkili ürünler, cibinlikler, sineklikler gibi) yaygınlaşması olarak sayılabilir.
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Teşekkür: Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’ne, Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi ve Sıtma Savaş Dispanseri 
çalışanlarına yardımlarından ötürü teşekkür ederiz. 


