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1984-1995 Yılları Arasında 
Hastaneye Yatırılan 60 Malaryalı 
Olgunun İncelenmesi
Malarya insanlık tarihinin çok eski zamanların-

dan beri bilinen bir infeksiyon hastalığıdır. Bu süreç
içinde alınan önlem ve uygulanan tedavilerin bir kıs-
mı halen güncelliğini korumaktadır. Ülkemizde de
dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi halen oldukça
sık görülmekte, ancak akla tanının gelmemesi ve kli-
nik tablonun başka infeksiyon hastalıklarıyla karış-
ması nedeniyle gereksiz antibiyotik tedavisi uygulan-
maktadır. Hasta, verilen tedaviden fayda görmediği
gibi, bu işlem hem bireye hem de ülkemize ek eko-
nomik yük getirmektedir. Biz bu çalışmada özellikle
konunun bu yönünü vurgulamayı amaçladık.

1984-95 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Kliniği’nde yatırılarak izlenen 60 malar-
yalı hasta anamnez, fizik muayene, laboratuvar bul-
guları ve tedaviye yanıtlarına göre retrospektif ola-
rak incelendi. Anamnez fizik muayene ve laboratu-
var bulgularına göre hastalara ait özellikler aşağıdaki
gibiydi.

Anamnez

Hastaların tümü öykülerinde titreme ile yükselen
ve terleme ile düşen bir ateşten yakınmaktaydı. Kırk-
dokuz (%82) hasta ateşin düştüğü dönemde başağrı-
sı ve halsizlik tariflemekteydi.

Fizik Muayene

Fizik muayenede ateş yine tüm hastalarda izlen-
di. Kırkiki hastada (%70) febril atakların paroksisi-
mal niteliği anamnezle ve takip edilmekte olduğu sü-
re içinde belirlendiği halde, diğer 18 hastada (%30)
ateşin özelliği peryodisite göstermiyordu. Bu ikinci
grupta iki hasta P. falciparum ile infekteydi. Ellise-
kiz hastada hepatosplenomegali tespit edildi. Soluk-

luk hastaların 35’inde gözlendi. Anamnez ve fizik
muayene özetleri Tablo 1’de gösterilmektedir.

Laboratuvar Bulguları

Hastaların 37’sinde hafif anemi (hemoglobin dü-
zeyi: 10.5-12.4 mg/dL), 32 hastada ise orta dere-
cede sedimentasyon yüksekliği tesbit edildi. Transa-
minaz ve bilirubin değerleri 10 hastada orta derece-
de yükselmesine karşın (ALT: 48-75 U/L, AST: 51-
69 U/L) daha sonraki kontrollerde tüm hastalarda
bu değerler normale döndü. Bir hastada lökosit sa-
yısı 1500/mm3 bulundu. Laboratuvar bulguları Tab-
lo 2’de gösterilmektedir. 

Hastaların 37’sinde kliniğe yatışın ikinci ve
üçüncü gününde, 3 hastada dördüncü gününde, 1
hastada beşinci gününde ve 9 hastada birinci günün-
de tanı konuldu. Spesifik tanı için kalın damla ve pe-
riferik yayma kullanıldı. 

Elliüç hasta, kliniğimize başvurmadan önce çeşit-
li merkezlerde incelenmiş ve nonspesifik antibiyotik
tedavisi uygulanmıştı.

Plasmodium vivax ile infekte olduğu belirlenen
ellisekiz hastaya klorokin ve primakin, P. falciparum
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Tablo 1. Olguların Anamnez ve Fizik Muayene
Özellikleri.

Sayı (%) 

Peryodik ateş* 42 (70)

Başağrısı 49 (82)

Halsizlik 49 (82)

Titreme 60 (100)

Terleme 60 (100)

Önceden antibiyotik kullanma öyküsü 53 (88)

Solukluk 35 (58)

Hepatosplenomegali 58 (97)

H. labialis 10 (17)     

* 18 olguda peryodik özellik göstermeyen ateş vardı.            

Tablo 2. Olguların Laboratuvar Özellikleri. 

Sayı (%)            

Anemi 37 (62)

Sedimentasyon yüksekliği 32 (53) 

ALT ve bilirubin yüksekliği 10 (17)

Lökopeni 1 (2)



sıtmalı iki hastaya ise kinin ve fansidar (sülfadoxin ve
pyrimethamine) tedavisi uygulandı. Hastaların hiç bi-
rinde komplikasyon izlenmedi. Olgulardaki etken
Plasmodium türü ve tedavi özellikleri Tablo 3’de
gösterilmektedir.

Ülkemizdeki malarya olgularının büyük kısmın-
dan sorumlu etken P. vivax’dır. P. falciparum ise
Güneydoğu Asya, Güney Amerika ve Avustural-
ya’da prevalandır (1,2) ve ender olarak ülkemizde de
P. falciparum sıtması görülebilir. Bu tip olgularda iyi
bir anamnez alınırsa endemik bölgelere seyahat öy-
küsü alınabilir. Kalın damla ve periferik yayma ile ya-
pılan tip tayini ile olgularımızın 58’inde etken P. vi-
vax, 2 hastada ise P. falciparum idi.

Malaryada klinik tablodan ateş ve onun fizyolojik
sonuçları, anemi, doku hipoksisi ve bazı immünopa-
tolojik olaylar sorumludur (3). Hastalığın en çarpıcı
belirtisi periyodik ateş ataklarıdır. Bizim çalışmamız-
da 42 hastada febril atakların paroksismal niteliği
anamnezle ve takip edilmekte olduğu süre içinde be-
lirlendiği halde, P. falciparum ile infekte olan hasta-
lar da dahil olmak üzere diğer hastalarda ateşin pe-
riyodisitesi tesbit edilememiştir. Ateşin periyodisitesi-
nin olmaması hastaların antimalaryal immünitesinin
zayıf olması veya değişik zamanlarda bir defadan
fazla parazite maruz kalmaya bağlanmıştır (4,5). Bu
durum irregüler ateş paterninin tanıyı ekarte ettir-
meyeceğini göstermektedir. 

Hepatosplenomegali ve anemiye bağlı gelişen
solukluk klasik fizik muayene bulguları olarak hasta-
ların büyük bir kısmında tesbit edilmiştir. On hastada
herpes labialis olduğu belirlenirken hemoraji, ürtiker
ve peteşi hastaların hiç birinde görülmemiştir.

Normokrom normositer anemi ve orta derecede
sedimantasyon yüksekliği hastaların büyük bölümün-
de tesbit edilirken, diğer çalışmalarda sık olduğu bil-
dirilen trombositopeni hiç bir olguda bulunmamıştır
(6). Lökopeni yine malaryada izlenebilen bir başka

nonspesifik laboratuvar bulgusudur ve bu çalışmada
yalnız bir hastada tesbit edilmiştir.

On hastada transaminaz ve bilirubin değerlerin-
de yükselme belirlenmiştir. Tedavi ve klinik bulgu-
ların düzelmesiyle birlikte laboratuvar bulguları da
düzelmekte ve bu durumun hasta için çok tehlikeli
olmadığı bildirilmektedir (5). Bu hastalarda klinik se-
yir, transaminaz ve bilirubin değerleri normal olan
hastalardan farklı bulunmamıştır.

Tanı, kalın damla ve periferik yayma ile ve genel-
likle hospitalizasyonun ikinci ve üçüncü gününde ko-
nulmuştur. Periferik yayma ile tip tayini yapılmıştır.
Çeşitli yayınlarda malarya tanısının düşünüldüğü
hastalarda üç gün arka arkaya ve mümkün olduğun-
ca çok sayıda kalın damla ve periferik yayma yapıl-
ması önerilmektedir (7).Tanı konulurken P. falcipa-
rum malaryası diğer tiplerin neden olduğu tablolar-
dan ayırt edilmelidir (8). Çünkü bu tipin tedavisi an-
timalaryal ilaçlara gelişen direnç nedeniyle özellik
gösterir. Klorokin dirençli suşlar oldukça geniş coğ-
rafik bölgelere yayılmaktadır. Oysa diğer tiplerde ge-
lişen malarya olgularında başlangıç tedavisi klorokin-
dir. Periferik yaymada ring formunun küçük olması
çift kromatinli ring formunun görülmesi, bir eritrosit-
te birden fazla ring formasyonunun olması, trofozo-
it ve şizontla infekte eritrositlerin görülmemesi, erit-
rositlerin %5 ‘inin veya daha fazlasının infekte olma-
sı P. falciparum malaryasını düşündürür. Muz şeklin-
de gamet görülmesi P. falciparum malaryası için pa-
tognomoniktir (5,9).

P. falciparum malaryası olduğu tespit edilen ol-
guların dışındaki diğer hastalar klorokin ve primakin
kombinasyonu ile tedavi edilmiştir. Bu tedaviye ge-
nellikle 2. günde yanıt alınmıştır ve hiç bir hastada
relaps izlenmemiştir. Ancak bazı P. vivax olguların-
da tek bir primakin kürü ile karaciğerdeki hipnozoit-
lerin ortadan kaldırılamadığı ve relaps izlenebildiği
bildirilmektedir. Bu olgularda daha uzun süreli veya
daha yüksek dozlu ikinci bir primakin kürü öneril-
mektedir.

P. falciparum malaryalı iki hastada klorokine di-
rençli olgular olabileceği düşünülerek fansidar ve ki-
nin kombinasyonu uygulanmıştır. Uygulanan bu te-
daviye olumlu yanıt alınmıştır. Bizim burada asıl vur-
gulamak istediğimiz nokta hastaların büyük kısmının
çeşitli merkezlerde değişik antibiyotik tedavisi almış
olmalarıdır. Oysa bu gecikme hastalarda zaman, pa-
ra ve iş gücü kaybına, P. falciparum malaryasında
ise komplikasyonların gelişebilmesine neden olmak-
tadır. Oysa tanı çok basit bir laboratuvar yöntemiyle
kolaylıkla konulabilmektedir.
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Tablo 3. Olguların Etken ve Tedavi Özellikleri.

Etken Sayı (%) 

P. falciparum 2 (3)

P. vivax 58 (97)

Tedavi
Klorokin + Primakin 58 (97)

Kinin + Fansidar* 2 (3)

* Fansidar (Primetamin + Sülfadoxin) ve Kinin kombinasyonu
P. falciparum malaryalı iki hastanın tedavisinde kullanıldı.
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Türkiye gibi malaryanın halen eradike edilemedi-
ği, üstelik gerek hac, gerekse başka amaçlarla seya-
hatlerin her geçen gün biraz daha sık yapıldığı bir ül-
kede bu tanının akla gelmesi tüm bu olumsuzlukları
önleyecek ve eradikasyon tedbirlerine ağırlık veril-
mesini sağlayacaktır.
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