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Zussanıınenfassung: 287 Milchproben (meistens Kolostrum) von 81 türkischen
Fraueıı, die im Urban-Krankenhaus frisch entbunden halten, wurden hinsichtlich des
Vorkommens von Hakenwurmlarven untersucht. Dcr Befund war negativ. Von elenselben
Müttern stammten 44 Kotproben, die restliehen 37 von anderen Frauen. Von diesem 81
Kotproben waren 3 i postivit (38.27 %). Es entrielen 24.69 % aur Trichuris trichura, i i.11
% auf Taenia saginata, 8.64 % auf Ascaris lumbricoides ullc! 2.46 % aııf Ancylostomidae
spp.

Özet: Berlinde'ki Urban hastanesinde doğu ın yapan 81 Türk işçisi kadından temin
edilen 287 süt (çoğu kolostruın) numunesi, kancalı kurt larvaları bakımından muayene edil-
miş ve negatif bulunmuştur. Aynı hastcneye baş vuran Türk kadınlarından 81 inin dışkı
muayenesi (bunlardan 44 ü doğum yapanlara aittir) yapılmış, neticede 31 tanesi (% 38.27)
müsbet bulunmuştur. Bulunan parazitler sırasıyla % 24.69 Trichuris trichiura, % iı.ıi
Taenia saginata, % 8.64 Ascaris lumbricoides ve % 2.46 da Ancylostomidae türleri olarak
saptannuştır.

GİRıŞ

Kan dolaşım) ile çeşitli organ ve dokulara özellikle subcutis'e
gelen ve buralarda inaktif halde bekliyen bir kısım Nematodların en-
fektif larvaları gebelik esnasında aktive olarak fötüsa geçmek suretiyle
yavruyu henüz doğmadan (prenatal) veyahut kolostrum ve süte ge-
çerek (galaktogen) doğumdan sonra da enfekte ettikleri, yapılan bir
çok sun'i ve tabii enfeksiyon araştırmaları sonu ortaya konmuştur.
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:\'itekim Lyons ve arkadaşları (8) tarafindan koyun ve sığırlarda
Strongyloides papillosus, Moncol (9) domuzlarda S. ransomi, Enigk ve
Stoye (4) köpeklerde Aneylostoma caninum, Toxocara canis, Swerczek ve
arkadaşları (21) kedilerde T. cati, Olsen ve Lyons (10) fok balıklarında
Uncinaria lucasi, Warren (22) ve Shobo (I 5) sığırlarda Neoascaris vitu-
lorum enfektif larvalarının sütle çıkarıldıklarını tesbit etmişlerdir. Ay-
nı zamanda yukarıda bildirilen hayvanlardaki adı geçen parazitlerde
prenatal enfeksiyonların meydana geldiği de saptanmış bulunmakta-
dır (5, 6, 1I, 14, 16, 17, 19,20).

İnsanlarda parazitlenen ve yukarıda bildirilen parazitlerinkine
benzer bir evrim gösteren kancalı kurtlar, AnC)'lostoma duodenale ve
Necator americanus'da da bu yollarla bir bulaşmanın olabileceğini akla
getirmektedir. ~itekim Hinz (7)'in, Güney Nijerya'daki 6 şehrin has-
tanesinde yapılan dışkı muayenelerinde tesbit edilen helmintlerin yaş-
lara göre dağılımını verdiği cetvelden, i yaşından küçük çocuklarda
kancalı kurt enfeksiyonunun 3 şehirde görülmemiş olmasına karşılık
diğer 3 şehirde sırasıyla % 2.5, % 3. 4 ve % 3. 8 nisbetinde yaygın ol-
duğunun anlaşılması, aynı zamanda Stone ve Smith (18)'in bildirdi k-
lerine göre Hollander ve Bronx tarafindan 33 günlük bir bebekte 175
ergin Necator americanus'un, Howard tarafindan 14 günlük, Costas ve
Torres tarafından da 44 günlük bebeklerin dışkılarında kancalı kurt
yumurtalarının tesbit edilmesi bu görüşü kanıtlar durumdadır.

Buna rağmen Dönges ve Madecki (3), 1968 yılında kancalı kurt
bakımından endemik bir bölge olan Güney Nijerya'da, 66 kadından
aldıkları 71 süt (çoğu kolastrum) numunesinden menfi sonuç almış-
lardır.

Berlin'de misafir araştırıcı olarak bulunduğum sırada işçilerimizin
yoğun olarak bulunduğu şchrin Kreuzberg semtindeki Uroan hasta-
nesinde doğum yapan Türk kadınlarından kalostrum ve süt numune-
leri almak suretiyle bu yönde bir kerede biz bir araştırma yapmaya
karar verdik.

Kolostrum ve süt muaycneleri yanında, mide-barsak helmintleri,
bilhassa kancalı kurt enfeksiyonu bakımından ne durumda oldukları-
nı saptamak bakımından mümkün mertebe aynı şahısların dışkıları-
nında muayenelerini yapmayı düşündük. Bu düşüncemize bir neden
de Almanya'da çalışan yabancı işçiler arasında parazitolojik yoklama-
ların bilhassa Türk işçileri açısından alınan kötü sonuçlar olmuştur.
Nitekim Beckenkamp ve Schon (I), 136 Türk, 75 İtalyan ve 68 Alman
işçisinden yaptıkları dışkı muayenesi sonucunda invaziyon oranını
sırasıyla % 56. 6, % 8 ve %0 olarak tesbit etmişlerdir. Yazarlar (1)
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aynı zamanda Türk işçilerinde en çok gördükleri parazitleri sırasıyla
Triclıuris trichiura, Ascaris lumbricoides, Ancylostoma duodenale, Taenia
saginata ve Trichostrongylus orientalis olarak bildirmişlerdir. Becken-
kamp (2), Schon ile 1964(1965 yıllarında yaptıkları bu araştırmaya
paralel olarak ı965 /1970 yılları arasında bu yöndeki çalışmalarına
Türk işçileri arasında devam etmiş ve muayene ettiği 482 işçimizde
yine aynı oranda bir helmint invaziyonun varlığını tesbit etmiştir.
Yazar (2) kanuni yollarla Almanya'ya gelen bu işçilerimizin tama-
mının önce türk hekimleri, sonra Türkiye'deki alman hekimleri ta-
rafından muayene edildiklerini bildirmekte ve dışkı muayene/erine
gerekli önemin verilmediğini kaydetmektedir. Peters (i 2), Heidelberg
ve civarında yaşıyan yerli halk ve yabancı işçiler arasında geniş bir
araştırma yapmış, bunları yaşa, cinsiyete, geldikleri ülkelere ve bul-
duğu çeşitli parazitlere göre bir takım sınıflandırmalara tabi tutarak
her biri için ayrı ayrı cetveller yapmıştır. Araştırıcı (12), toplam ola-
rak 2949 yerli ve 897 yabaneıdan yaptığı muayenelerinin sonucunda
Almanların % 0.8, Hindlilerin % 47. I, Türklerin % 35. I, Yugos-
lavların % 16. 4, Kuzey Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerinden
gelenlerin ise % O oranında, bir veya birden hızla çeşitli He/mint tür-
leri ile enfekte olduklarını tesbit etmiştir. Peters (i 3) l\ledical Tribu-
ne'nün muhabiri ile yaptığı bir reportajda yabancı işçilerin taşıdıkları
yüksek orandaki enfeksiyonların meydana getireceği tehlikeye değin-
dikten sonra bu hususta yapılacakların en iyisinin, bunların kendi
yurtlarında he/mintler bakımından muayene edilmesi gerektiğine
işaret etmekte, veya lıiç değilse Almanya'ya geldiklerinde ücretsiz
muayene ve tedavi edilmelerinin sağlanması ve ancak bundan sonra
işe alınmalarının gercğine inandığını söylemektedir.

Materyal Ve Metod

Muayene edilen kalastrum veya süt ile dışkılar, Berlin'in Kreuz-
berg semtindekiVrban hastanesinde doğum yapan Türk işçisi kadın-
larından temin edilmiştir. Olanaklar elverdiğince her kadından do-
ğumdan evvel dışkı, doğumu müteakip de :> gün süre ile I5-20 ee ko-
lastrum veya süt alınması kararlaştırılmıştır. Nitekim ancak 8ıkadın-
dan toplam 287 süt (çoğu kolostrum) numunesi muayene edilebilmiştir.
Zira kadınlardan en az ı, en çok da 5 (ortalama 3.5) numune almak
mümkün olabilmiştir. Hastahane ve Enstitü arasının çok uzak olması
nedeni ile alınan sütlcr aynı gün veya 2-3 gün buz dolabında bek-
letildikten sonra ancak bize gönderilebilmiştir. Ayrıca her numune-
nin alındığı kadının yaşı, yap.tığı doğumun tarihi ile numunelerin
alındıkları günler bir protokolla belirtilmiştir.



78 Turan Oğu?

En az 24 saat sedimentasyona tabi tutulmuş olan süt'lerin üst
kısmı, tüpte 2-3 cc. kalıncaya kadar alınmış, dipteki kısım azar azar
Lım üzerine alınarak mikroskopta muayene edilmiştir.Üst kısım yarı-
yarıya damıtık su ilc karıştırıldıktan sonra 1500 g de 20 dakika sant-
rifüje edilmiş, dipteki tortunun araştırma veya steoroskopik mikros-
kopta larva yönünden bakısı yapılmıştır. Az miktarda gelen numune-
lerde (takriben 5-10 cc.) yarı yarıya damıtık su ilc karıştırıldıktan son-
ra yukarıda belirtildiği şekilde santrifüje edilerek muayeneye tabi tu-
tulmuşlardır.

Sindirim sistemi helmintieri bakımından mua yene için 8ı kadın-
dan temin edilen dışkılardan 44 tanesi doğum yapan kadınlara, diğer
37 si ise doğum için hastaneye baş vuran fakat çeşitli nedenlerle mu-
ayene için süt temin edilemeyenkrc aittir.

Dışkılar, flotasyon metodu ile muayene edilmiştir. Bu teknikte
dışkılar, 1 kısım doymuş ZnCı ile 2 kısım doymuş NaCl solüsyo-
nunun karışımında 300 g. de 3 dakika santrifüje edilmişlerdir.

Sonuç

Doğumu müteakip günlerde 81 kadından alınan 287 kolostrum
veya süt numunesinin nmayenesi sonuçları nematod larvaları bakı-
mından negatif bulunmuştur.

Sindirim sİstemi helmintleri yönünden muayene edilen 8ı dış-
kının 31 inde (%) 38.27 oranında) bir, hazende iki tür parazit yu-
murtasına rastlanmıştır. 8ı dışkının 20 sinde (%) 24.69) Triclmris
trichura, 9 unda (CJ;, ı i. ı ı) Taenia saginata, 7 sinde (% 8.64) Ascaris
!umbriwides, 2 sinde (% 2.46) An(:.y!ostomidae yumurtaları saptanmıştır.
Bir vak'ada Trichuris ve Taenia, 5 vak'ada Trichuris ve Ascaris,
1 vak'ada da Ascaris ve Aııcylostomidae müşterek olarak bulunmuştur.

Tartışma

Çeşitli araştırıcılar, tabii ve sun'i enfeksiyonlar sonucu Strongy-
loides, Ancylostoma, C ncinaria, Toxocara, Neoscaris gibi değişik
cinslere bağlı, hayvanlarda yaşayan parazit türlerinin 3. devre enfek-
tif larvalarının doğumu müteakip kolostrum ve sütle çıkarıldıklarını
bildirmişlerdir. (4,8,9,10,15,21,22). Bu durumun yukarıdaki parazit-
lerin biyolojilerine benzer bir yol takip eden ve insanlarda parazit-
lenen kancalı kurt enfeksiyonlarında da görülebileceğini akla getir-
miştir. Nitekim 1 yaşından küçük hatta 14 ilc 44 günlük çocuklarda
bile bu paraziderin görülmesi (7, 18), bu yargıyı doğrular durum-
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dadır. Ancak Dönges ve Madecki (3), kancalı kurt enfeksiyonu
bakımından endemik bir bölge olan Güney Nijerya'da 61 kadından
aldıkları 71 süt (çoğu kolostrum) numunesinde hiç bir larvaya
rastlamamışlardır. Bizim, Berlin'de 8 i Türk işçi kadından temin
ettiğimiz 287 süt nümunesinin muayenesinde bir sonuç verme-
miştir. Buna rağmen kesin bir fikir edinilinceye kadar bu yöndeki
çalışmaların devamında fayda görmekteyiz.

Kadın işçilerimizden yaptığımız dışkı muayeneleri sonucu, bun-
ların % 38.27 gibi oldukça yüksek bir oranda helmintlerle enfekte
olduklarını saptadık. Bu sonuç, Türk işçilerine ait gerek Becken-
kamp'ın (2) ve gerekse aynı yazarın (i) Schon ile 1964-1970 yıııarı
arasında yaptıkları araştırmaların sonuçları ile Peters'in (12) bul-
gularını teyit eder durumdadır. Bu araştırıcılar gibi biz de en çok
rastlanan parazitleri sırasıyla Triehuris triehiura, Taenia saginata,
Aseari, lumbrieoides ve Aneylostomidae türleri olarak saptamış bulunu-
yoruz.

Sonuç olarak yurt dışına giden işçilerimizin iyi bir parazitolojik
yoklamadan geçirilerek gönderilmesinin, menfi yönde oluşan bilim
ve kamu oyu çevrelerindeki düşünceleri silmesi bakımından yararlı
bulmakta yız.
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