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ERDOĞAN DADAŞ FATİH METEROĞLU AYŞEGÜL ÜNVER 
NİHAL DOĞAN ÖZLEM MİMAN ŞEBNEM ÜSTÜN 
AHMET DOĞANAY ÜLGEN Z.OK GÜLAY VURAL 
FAHRİYE EKŞİ SERDAR ONAT SÜLEYMAN YAZAR 
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Değerli üyelerimiz ve sevgili meslektaşlarımız,  
 
Sizleri 12-15 Eylül 2012 tarihlerinde Gaziantep’de Gaziantep Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakülteleri ve 
Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Gaziantep Şubesi ile birlikte düzenlemekte olduğumuz Uluslararası Katılımlı 
6.Ulusal Hidatidoloji Kongresi’ne davet etmekten mutluluk duymaktayız.  
 
5.Ulusal Hidatidoloji Kongresi sonrası Derneğimiz Yönetim Kurulunca gelen teklif değerlendirilmiş, Gaziantep 
Üniversitesi Rektörünün ve Tıp Fakültesi Dekanının sıcak yaklaşımları da dikkate alınarak Gaziantep Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı ve Başhekim Sayın Prof.Dr.Levent ELBEYLİ başkanlığındaki 
ekip ile 6.Ulusal Hidatidoloji Kongresi’nin Gaziantep’de yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Gaziantep 
Üniversitesinin bilimsel ve teknik alt yapısının kongre organizasyonu için son derece uygun olmasının yanı sıra 
Gaziantep’in tarihi ve turistik özelliklerinin ve mutfağının mutlaka görülmesi ve yaşanması gerektiği görüşü de 
etkileyici nedenlerden olmuştur.  
 
Bu kongremizin bir özelliği de ulusal kongremize Dünya Hidatidoloji Başkanı Sayın Prof.António Fernandes 
MENEZES da SILVA’nın, Dünya Sağlık Örgütü bünyesindeki Ekinokok Çalışma Grubu (WHO-IWGE) koordinatörü 
Sayın Prof.Peter KERN’in, Romanya Hidatidoloji Derneği Başkanı Asc.Prof.Michaela-Carmen CRETU’nun ve 
Berne Ulusal Referans Laboratuvarından Prof.Andrew HEMPHILL’in katılımlarıdır. Her zaman olduğu gibi Sağlık 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Doç.Dr.Turan BUZGAN’ın, Sağlık Bakanlığı Türk Halk Sağlığı Kurumu Başkan 
Yardımcısı Sayın Dr.Mehmet Ali TORUNOĞLU’nun, Gıda, Tarım  ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel 
Müdürü Sayın Prof.Dr.İrfan EROL’un ve bu alanda yoğun çalışmaları olan yurt içinden pek çok değerli hocamızın 
kongremize destek vermeleri bizleri onurlandırmıştır. Kongremizin son gelişmeleri içermesi nedeniyle 
kuruluşumuzdan beri ilke edindiğimiz tek sağlık kapsamında ülkemiz insan ve hayvan sağlığı problemlerine 
çözümleyici katkılar getireceğine inanıyoruz. TÜBİTAK tarafından özellikle genç katılımcılarımıza destek 
sağlanmış olması, genç araştırmacıları aramızda daha fazla görme, eğitici, yol gösterici olma hedefimizin 
gerçekleşmesine katkıda bulunmuştur. 
 
Kongre organizasyonunda bize tüm desteğini veren Gaziantep Valisi Sayın Erdal ATA’ya, Gaziantep Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr.Asım GÜZELBEY’e, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr.Yavuz COŞKUN’a, Ege 
Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr.Candeğer YILMAZ’a, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Sayın 
Prof.Dr.Abdurrahman KADAYIFÇI’ya, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Sayın Prof.Dr.Kamil 
KUMANLIOĞLU’na ve Yerel Organizasyon Düzenleme Kurulu Başkanı Sayın Prof.Dr.Tekin KARSLIGİL 
başkanlığındaki tüm ekibe çok teşekkür ediyoruz. TÜBİTAK’a, Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Sayın 
Dr.Mehmet ALKAN’a, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğüne, Gaziantep Gıda ve Hayvancılık Tarım İl Müdürlüğüne, 
Gaziantep Tabip Odası ve Veteriner Hekimler Odası Başkanlarına desteklerinden dolayı teşekkürü borç 
biliyoruz.  
 
Yerel Düzenleme Kurulu üyelerimizden Sayın Uzm.Dr.Ersin ARSLAN’ın vefatı hepimizi derinden yaralamıştır. 
Kendisine Tanrı’dan rahmet diliyoruz.   
 
Kongremizde ülkemizin yıllardan beri süregelen en önemli ekonomik ve sağlık sorunlarından birini oluşturan 
ekinokokkozisin kontrol altına alınma çalışmaları ile tanıda ve tedavide karşılaşılan sorunlar ele alınacaktır. 
Gerek yurt içi gerekse yurt dışından katılımcılarımızın vereceği konferanslar ve sunulacak olan bildirilerle son 
derece yararlı bir bilgi alış verişi olacağı inancındayız. Dünya Sağlık Örgütü bünyesindeki Ekinokok Çalışma 
Grubumuzun düzenleyeceği toplantı sonucunda amacımız yeni işbirlikleri kurularak yeni projelere imza 
atılmasını sağlamaktır. 
 
Kongrenin Organizasyon Komitesi adına, bu bilimsel ve sosyal paylaşım ortamında siz değerli meslektaşlarımızla 
birlikte olmaktan mutluluk duyacağımızı belirtir, saygı ve sevgilerimizi sunarız.  

 
            

Prof.Dr.Levent ELBEYLİ      Prof.Dr.Nazmiye ALTINTAŞ  
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi           Türkiye Hidatidoloji Derneği Başkanı  
Hastanesi Başhekimi 
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12 Eylül 2012 Çarşamba 

 
08.30-09.30 Kayıt  

09.30-10.00 Açılış Töreni  

10.00-10.30  
 

Konferans 1 
 
 

Başkan: Prof.Dr.Kemal ALTAŞ  
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Ahmet Arıkan 
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Ali Sayan, Tunç Özdemir, Fadime Nurdan Narlı, Akın Karagözoğlu, 
Ahmet Arıkan 
 
 Adana İlinde Kistik Ekinokokkozun Son Durumu 
Fadime Eroğlu, Hanifi Aktaş, Gülşah Evyapan, Mehtap Demirkazık, 
Güllü Elgün, İsmail Soner Koltaş  
 

13.00-14.00 Öğle Yemeği  

14.00-15.30 Panel 1 
 

Kist Hidatiklerde Radyolojik Tanı ve Perkutan Tedavi 
 
Başkanlar:  Prof.Dr.Metin BAYRAM  
                     Prof.Dr.Bülent TUNÇÖZGÜR 

 
P-01  1. Karaciğer Kist Hidatiklerinde Sınıflamalar ve Radyolojik  
               Ayırıcı Tanı 
              Prof.Dr. Okan AKHAN  
    
P-01   2. Akciğer Kist Hidatiklerinde Radyoloji 
               Prof.Dr.Reşat KERVANCIOĞLU 
 
P-01   3. Karaciğer Kist Hidatiklerinin Perkütan Tedavisi: Uzun 
               Dönemli Takip Sonuçları  
                Prof.Dr. Okan AKHAN                               
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15.30-16.00 Kahve Arası  

 
16.00-17:30 

 
Yuvarlak Masa 1 

 

 
Olgular Eşliğinde Cerrahi ve Multimodel Yaklaşım İlkeleri 
 
Başkanlar         : Prof.Dr.İskender SAYEK 
                             Prof.Dr.Avni GÖKALP 
 
Konuşmacılar :  Prof.Dr.Ahmet ÇOKER  
                             Prof.Dr.Sadık KILIÇTURGAY 
                             Prof.Dr.Cüneyt KAYAALP 
                             Prof.Dr.Okan AKHAN    
                     

17.30-18.00 Sözlü Bildiriler 
 

 
SB -04 

 
 
 
 

SB-05  
 
 

SB-06 
 

 
 

SB-07      

Başkanlar: Prof.Dr.Kader  YILDIZ 
                    Doç.Dr.Şebnem ÜSTÜN 
 
Farelerde Echinococcus granulosus Protoskolekslerinin Farklı 
Yollarla Verilmesiyle Deneysel Hidatidosis Oluşturulması ve 
Serolojik Yanıtın Belirlenmesi 
Bünyamin İrehan,  Sami Şimşek ,  Ergün Köroğlu,  Mustafa Özkaraca 
 
Isparta Yöresi Sığırlarda Kist Hidatik Görülme Sıklığı  
Mehmet Acıöz 
 
Echinococcus granulosus’un Sığır Ve Koyun İzolatlarının SSCP ve 
Klasik PZR İle Moleküler Ayrımı’’ 

Sami Şimşek,  İbrahim Balkaya, Ayşe Türkan Çiftçi,                           
Armağan Erdem Ütük 

 

Echinococcus granulosus’un Sığır, Koyun Ve İnsan İzolatlarında 
Agb1 Gen Polimorfizminin SSCP Analiziyle Belirlenmesi  
Sami Şimşek, Çağrı Özçetin, İbrahim Balkaya 

 

18.00-19.00 WHO-IWGE 
Toplantı 

 

      
 20.00 

 
Akşam Yemeği 
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13 Eylül 2012 Perşembe 
 

08.30-09.00 Konferans 6 
 

Başkan: Prof.Dr.Sema ERTUĞ  
 
Ekinokkozis tanısında immunokromotografik yöntemler 
Doç.Dr.Gülden SÖNMEZ TAMER 
 

09.00-09.30 Konferans 7 
 

Başkan:Prof.Dr.Nevin TURGAY 
 
A license to kill: novel potential drugs against alveolar 
echinococcosis  
Prof.Dr.Andrew HEMPHILL 
 

9.30-10.00 Konferans 8 
 

Başkan: Prof.Dr.Hasan BAYRAM  
 
Human Echinococcosis in Romania 
Asc.Prof.Michaela-Carmen CRETU 
 

10.00-10.30 Konferans 9 
 
 

Başkan: Prof.Dr.Cüneyt KAYAALP  
 
Hydatid Cyst in The Liver: Therapeutic Options and Evaluation 
of Cyst Inactivity 
 Prof.António MENEZES DA SİLVA 
 

10.30-11.00 Kahve Arası  

11.00-11.30 Konferans 10 
 

Başkan: Yrd.Doç.Dr.Nuray ALTINTAŞ 
 
Echinococcus spp'nin Filogenetik Analizi ve Epidemiyolojik 
Yenilikler 
Doç.Dr.Sami ŞİMŞEK 
 

11.30-13.00 Yuvarlak Masa 2 
 

Kist Hidatik Tanı Ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar 
 
Başkanlar: Prof.Dr.Ahmet BALIK 
                    Prof.Dr.Ayşen BAYRAM  
 
YM-02     1. Kist Hidatik Tanısında Serolojik Yöntemlerin 
                      Yeri 
                     Doç.Dr. Fahriye  EKŞİ 
 
YM-02     2. Karaciğer Kist Hidatikte Güncel Cerrahi  
                     Yaklaşımlar 
                     Yrd.Doç.Dr. Ersin BORAZAN  
 
YM-02     3. Karaciğer Kist Hidatiğinin Biliyer 
                    Komplikayonları ve Tedavisi’’ 
                      Doç.Dr. İrfan KORUK 
 

13.00-14.00 Öğle Yemeği  

14.00-16.30 Şehir Gezisi  

16.30-18.00 Zeugma Müzesi  

18.30-20.00 Müzede Kokteyl  
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08.30-09.00 Konferans 11 
 

Başkan: Prof.Dr.Ali Osman KARABABA 
 
Ekinokokkoz Sürveyansı, Bildirimlerde Durum ve Geliştirmek İçin 
Çözüm Önerileri, Örnek Uygulamalar  
Doç.Dr.Raika DURUSOY 
 

 09.00-10.30 Yuvarlak Masa 3 
 

Uzm.Dr.Ersin Arslan Oturumu - Akciğer Kist Hidatikleri 
 
Başkan      : Prof.Dr.Levent ELBEYLİ 
 
YM-03     1. İntrapulmoner Hidatik Kistlerde Cerrahi  
                     Tedavi 
                     Doç.Dr. Cumhur SİVRİKOZ 
 
YM-03     2. Kombine Hidatik Kistlerde Cerrahi 
                     Prof.Dr.Salih TOPÇU      
 
YM-03     3. İntratorasik Ekstrapulmoner Hidatidozis 
                      Doç.Dr. Soner GÜNEY     

 

10.30-11.00         Kahve Arası 

11.00-12.30 Yuvarlak Masa 4 
 

Akciğer Kist Hidatikleri - Ben Ne Yaptım? 
 
Başkanlar:  Doç.Dr.Ayhan ÖZKUR 
                     Doç.Dr. Feridun IŞIK 
 
YM-04     1. Akciğer Kist Hidatiği ve Bronkoskopik  
                     Bulgular 
                     Yrd.Doç.Dr. Nazan BAYRAM   
 
YM-04     2. Pulmoner Hidatik Kistlerin Video 
                     Torakoskopik Olarak Çıkartılması 
                     Dr.Levent ALPAY 
 
YM-04     3. Akciğer Kist Hidatik Hastalığıda Biz Ne 
                     Yaptık?  
                     Yrd.Doç.Dr. Tülin DURGUN YETİM  
 
YM-04     4. İlginç Olgu ve Ben Ne Yaptım? 
                     Yrd.Doç.Dr Hakkı ULUTAŞ      
 
YM-04     5. Akciğer Hidatik Kist Hastaliğinda Dicle 
                     Üniversitesi Tip Fakültesi Göğüs Cerrahisi 
                     Kliniği Olarak Ne Yaptık?  
                     Doç.Dr.Serdar ONAT 
 
YM-04     6. Olgu Sunumları 
                      Op.Dr.Hikmet YILDIZ 
 
YM-04     7. Olgu Sunumu  
                     Op.Dr.Erkan AKAR 
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15 Eylül 2012 Cumartesi –  GEZİ (Halfeti –Rumkale –Birecik Kelaynaklar Turu) 

   

12.30-13.00 Sözlü Bildiriler  
 
 

SB-08     
 
 

SB-09 
 
 

SB-10      

Başkanlar: Prof.Dr.Soner KOLTAŞ 
                     Doç.Dr.Gülay AKARSU 
 
Çocuklarda Rüptüre Akciğer Kist Hidatiğinde Tanı ve Tedavi Yaklaşımı 
Tunç Özdemir, Ali Sayan, Fadime Nurdan Narlı, Akın Karagözoğlu, 
Ahmet Arıkan 
Dalak Yerleşimli Kist Hidatid Materyallerimiz -Erzurum’daki 30 Yıllık 
Dizimiz 
Ali Kurt 
Alveolar Ekinokokkozis Vakalarımız -Yeni Tanı Konulan 12 Materyal- 
Ali Kurt 

13.00-14.00 Öğle Yemeği  

14.00-15.30 Yuvarlak Masa 5 
 
 

Kistik Ekinokokkozis (KE) Kontrol Programları 
 
Başkan: Prof.Dr.Süleyman YAZAR 
 
YM-05   1. Kistik Ekinokokkozis Kontrol Programlarına 
                   Genel Bakış 
                   Prof.Dr.SÜLEYMAN YAZAR 

YM-05   2. KE Kontrol Programları: 
                   Avustralya Ve Tazmanya Örnekleri 
                    Prof.Dr. Murat HÖKELEK 

YM-05    3. KE Kontrol Programları: Nepal Ve Uruguay 
                    Örnekleri 
                    Doç.Dr.Gülden SÖNMEZ TAMER 

YM-05    4. KE Kontrol Programlari: Kıbrıs Modeli  
                     Doç.Dr.Özlem MİMAN                    

YM-05     5. KE Kontrol Programları: İspanya Örneği 
                     Doç.Dr.Ayşegül ÜNVER 

15.30-16.00 Kahve Arası  

16.00-17.00 Panel 2 
 
 

Sadık Dostumuzun Tehlikeleri 
 
Başkan: Prof.Dr.Yüksel GÜRÜZ  
 
P-02  1.Tarihte Köpek Dışkısının Kullanılması 
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Konferans 1 
 
 

KURULUŞTAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE HİDATİDOLOJİ DERNEĞİ 
 

Nazmiye ALTINTAŞ 
Türkiye Hidatidoloji Derneği Başkanı 

Dünya Hidatidoloji Federasyonu Başkan Yardımcısı 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, Bornova-İZMİR 

 
Türkiye’de bugüne kadar kistik ekinokokkozise (KE) neden olan E.granulosus ve alveolar 
ekinokokkozise (AE) neden olan Echinococcus multilocularis olmak üzere iki türün varlığından söz 
edilmektedir. Kistik ekinokokkozis çok uzun yıllardır bilinen ve helment hastalıkları içinde, insan ve 
hayvan sağlığının yanısıra, sebep olduğu ekonomik kayıplar nedeniyle de dünyanın bir çok bölgesinde 
ve ülkemizde halk sağlığı problemi olarak önemini koruyan paraziter bir hastalıktır. Kistik 
ekinokokkozis yurdumuzun her tarafında yaygın olarak görülürken AE daha çok doğu bölgelerimizde 
görülmektedir. Kistik ekinokokkozis ve AE endemik olarak bilinmektedir ancak çok az saha çalışması 
bulunmaktadır. İnsanlardaki enfeksiyon olguları büyük oranda hastane kayıtlarına dayanmakta olup 
toplum tabanlı tarama çalışması yok denecek kadar azdır. Ancak gerek hastane kayıtları gerekse son 
yıllarda insanlar, köpekler ve kesimlik hayvanlar üzerinde yapılan epidemiyolojik çalışmalar ile 
hastalığın ülkemizdeki durumu hakkında az da olsa bilgi sahibi olunabilmiştir (1, 2, 3, 4, 5). Kistik 
ekinokokkozis Sağlık Bakanlığı tarafından 2005 yılında bildirimi zorunlu hastalıklar kapsamına 
alınmasına rağmen İl Sağlık Müdürlüklerine düzenli bir bilgi akışı sağlanamamakta, bu nedenle 
elimizde güvenilir bilgiler bulunmamaktadır.  

Dünyada son derece yaygınlığı nedeniyle Dünya Hidatidoloji Federasyonuna sahip olan bu hastalıkla 
mücadele edilebilmesi, hizmet üretilebilmesi amacıyla ülkemizde Hidatidoloji Derneği 1999 yılında, 
Kurucu Üyeler; Prof.Dr.Nazmiye Altıntaş (Parazitoloji), Prof.Dr.Ali Şükrü Menteş (Genel Cerrahi), 
Prof.Dr.H.Aydınten Kuman (Parazitoloji), Doç.Dr.Ali Osman Karababa (Halk Sağlığı), Doç.Dr.Refik Killi 
(Radyoloji), Doç.Dr.Yüksel Gürüz (Parazitoloji), Doç.Dr.Ömer Özütemiz (Gastroenteroloji) ve 
Uzm.Dr.Ayşegül Yolasığmaz (Parazitoloji) tarafından hayata geçirilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanlığına 
Prof.Dr.Nazmiye Altıntaş, Başkan Yardımcılığına Prof.Dr.Ali Menteş, Muhasip Üyeliğe Doç.Dr.Ali 
Osman Karababa, Sekreterliğe Uzm.Dr.Ayşegül Yolasığmaz ve Yönetim Kurulu üyeliğine 
Prof.Dr.Aydınten Kuman getirilmiştir. 1999 yılından itibaren faaliyetine devam eden derneğimizin 
28/01/2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonucunda Prof.Dr.Nazmiye Altıntaş 
(Başkan), Prof.Dr.Şinasi Umur (Başkan Yardımcısı), Prof.Dr.Ali Osman Karababa (Muhasip Üye), 
Doç.Dr.Ayşegül Ünver (Sekreter) ve Doç.Dr.Şebnem Üstün (Yönetim Kurulu Üyesi)’den oluşan 
Yönetim Kurulu ile göreve devam etmektedir.  

 

KURUCU ÜYELER 
Ayakta olanlar soldan sağa ; Prof.Dr.Ali Şükrü MENTEŞ, Doç.Dr.Refik KİLLİ,                                               
Doç.Dr.Ali Osman KARABABA, Uzm.Dr.Ayşegül YOLASIĞMAZ, Doç.Dr.Yüksel GÜRÜZ 
Oturanlar soldan sağa; Prof.Dr.Nazmiye ALTINTAŞ, Prof.Dr.H.Aydınten KUMAN. 
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Türkiye Hidatidoloji Derneği’nin kamu yararına dernek olduğu ve “Türkiye” adını kullanabileceği 2006 
yılında Bakanlar Kurulu kararı ile tescil edilmiştir. Derneğimizin halen  aktif 84 üyesi bulunmaktadır.  
Derneğimizin kurulma aşamasından itibaren birlikte görev yaptığımız sevgili arkadaşlarımız ve değerli 
bilim insanları Sayın merhum Prof.Dr.Ali Şükrü Menteş ve Sayın merhume Prof.Dr.H.Aydınten 
Kuman’ı erken yaşlarında kaybetmiş olmak bizleri derin bir hüzne boğmuştur. Kendileri her zaman 
gönüllerimizde bizimle olacağı gibi, eserleri de tüm araştırmacılara yararlı ve yol gösterici olmaya 
devam edecektir. 
 

   
                                             Prof.Dr.Ali Şükrü MENTEŞ            Prof.Dr.H.Aydınten KUMAN 

   Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi     Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
         Genel Cerrahi Anabilim Dalı            Parazitoloji Anabilim Dalı 

                                                       Bornova-İZMİR                     Bornova-İZMİR 
 
Hidatidoloji Derneği, hayvanlarda büyük ekonomik kayıplara, insanlarda iş gücünde azalmaya ve 
hatta ölümlere varabilen bu hastalıkla mücadele eden kamu kuruluşlarıyla ve kuruluşlarda çalışan 
meslektaşlara, araştırma kurumlarıyla ve konu üzerinde çalışacak sağlık personeli ile işbirliği yaparak 
yurdumuzda hidatidozun azaltılmasında halk sağlığı açısından yardımcı olmayı ve tüzüğünde yer alan 
aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı amaç edinmiştir: 

 
a. Kist Hidatik hastalığının ülkemizdeki yoğunluğunun azaltılması, kontrol altına alınmasını sağlamak,  
b. Hidatidoloji bilimini ülkemizde ilerletmek ve yaygınlaştırmak, 
c. Hidatidoloji alanındaki bilimsel çalışmaları her şekilde teşvik etmek  ve ödüllendirmek,  
d. Hidatidoloji konusunda Türkiye’deki veri ve bilgilerin toplanmasını sağlayarak bilgi bankası 

oluşturmak , 
e. Hidatidoloji ve bağlantılı konularda bilimsel kongre, sempozyum, kurs, seminer ve benzeri 

toplantıları düzenlemek ya da düzenlenen toplantıları desteklemek ve katkıda bulunmak, 
f. Hidatidoloji ve bağlantılı konularda meslek üyelerini ve kamu oyunu her türlü basın yayın aracı 

ile aydınlatmak; bu konularda dergi, broşür kitap gibi bilimsel yayınlar yapmak, 
g. Devletin “f” maddesine uygun amaçlarla yapacağı sağlık eğitimi hizmetlerine yardımcı olmak, 
h. Hidatidoloji alanında benzer amaçlı ulusal ve uluslar arası kuruluşlar ile mesleki ve bilimsel ilişki 

kurmak ve geliştirmek, 
i. Dernek üyelerine yenilikleri izleyebilmeleri ya da yayabilmeleri amacı ile yapacakları iç ve dış 

temaslar için olanaklar sağlamak, 
j. Hidatidoloji konusunda çalışmaları desteklemek ve yaymak için kaynak oluşturmak; bu amaçla 

vakıf ve benzeri oluşumlar kurmak.  
 
Derneğimiz kurulduktan 3 ay sonra Dünya Hidatidoloji Federasyonu üyeliğine kabul edilmiş ve dernek 
yönetim kurulu başkanı Prof.Dr.Nazmiye Altıntaş 1999 yılında Federasyon Yönetim Kurulu üyesi 
olmuş, 2001-2009 yıllarında Federasyon Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 2009 yılında 
Uruguay’da düzenlenmiş olan 23.Dünya Hidatidoloji Kongresi esnasında yapılan Genel Kurul 
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toplantısında Başkan Yardımcılığı görevine tekrar seçilmiş ve ayrıca Yönetim Kurulu tarafından 
Ekinokok alanında yapmış olduğu katkılar nedeniyle kendisine “Dünya Hidatidoloji Federasyonu 
Liyakat Ödülü” verilmiştir.  

Derneğimiz, kuruluş tarihi olan 07.10.1999’dan bu yana bir Dünya ve beş Ulusal Kongre düzenlemiştir: 

20.Dünya Hidatidoloji Kongresi: Derneğimiz kurulur kurulmaz 40. yılını kutlayan 20.Dünya 
Hidatidoloji Kongresini, 4-8 Haziran 2001 tarihleri arasında Kuşadası’nda Hotel Pine Bay’de, 35 
ülkeden 225 bilimadamının katılımı ile Türkiye’de ilk kez başarıyla gerçekleştirmiştir. 20.Dünya 
Hidatidoloji Kongresi sonrası kongrede sunulan bildirilerin büyük bir kısmı editörlüğünü 
Prof.Dr.Nazmiye Altıntaş ile Prof.Dr.Peter Schantz’ın yapmış olduğu özel bir sayıda 2003 yılında (Acta 
Tropica- Special Issue “New Dimensions in Hydatidology in the New Millennium”) yayınlanmıştır. 
Derneğimiz bu faaliyetlerini gerçekleştirirken üyesi olduğu Dünya Hidatidoloji Federasyonu tarafından 
desteklenmiştir. 8 Haziran 2001 tarihinde uluslar arası kongre ile birlikte 1.Ulusal Hidatidoloji 
Kongresi de düzenlenmiştir. 
 

 
4-8 Haziran 2001 tarihleri arasında Kuşadası’nda düzenlenen 20.Dünya Hidatidoloji Kongresi 
kapanış oturumu. Soldan sağa; Bilimsel Komite Başkanları Recep Tınar (Türkiye) ve Peter Schantz 
(ABD), Dünya Federasyon Geçmiş Dönem Başkanı Raúl Ugarte Artola (Uruguay), 20.Dünya 
Hidatidoloji Kongresi Başkanı Nazmiye Altıntaş (Türkiye), Dünya Hidatidoloji Federasyonu Başkanı 
António Menezes da Silva (Portekiz) ve Dünya Hidatidoloji Federasyonu Genel Sekreteri Jorge 
Iriarte (Arjantin). 

 
Ulusal Kongrelerimiz; 
1.Ulusal Hidatidoloji Kongresi, 8 Haziran 2001, Pine Bay Hotel, KUŞADASI  
2.Ulusal Hidatidoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 15-18 Eylül 2004, Holiday Inn Hotel-Resort, 
BURSA 
3.Ulusal Hidatidoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 6-9 Eylül 2006, Tepe Otel, SAMSUN  
4.Ulusal Hidatidoloji Kongresi, 25-28 Haziran 2008, MALATYA  
5.Ulusal Hidatidoloji Kongresi, 22-25 Eylül 2010, ANTAKYA  
 
6.Ulusal Hidatidoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) ise; 12-15 Eylül 2012 tarihleri arasında 
GAZİANTEP’de düzenlenmektedir. Bu kongremizin önemli bir özelliği de hem Federasyon Başkanı 
olarak Sayın Prof.Dr.António Fernandes Menezes da Silva’nın hem de Dünya Sağlık Örgütü 
bünyesinde kurulmuş olan World Health Organization - Informal Working Group of Echinococcosis 
(WHO-IWGE) adı verilen Dünya Sağlık Örgütü bünyesindeki Ekinokok Çalışma Grubunun şu anda 
koordinatörlüğünü yapmakta olan Sayın Prof.Dr.Peter Kern’in de katılımıyla yapılacak olan 
toplantıdır. Amacımız toplantı sonucunda yeni işbirlikleri kurularak yeni projelere imza atılması 
olanağını sağlamaktır. 
 
Ulusal Kongrelerimizden 16-19 Eylül 2004 tarihleri arasında Ege Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakülteleri ve Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi işbirliği ile düzenlenmiş olan 2.Ulusal 
(Uluslararası Katılımlı) Hidatidoloji Kongresi’nde, farklı üniversitelerde ve farklı disiplinlerdeki kist 
hidatik araştırmacıları bir araya gelerek “İnsanlarda ve Hayvanlarda Echinococcosis” adlı kitabın 
basımını gerçekleştirmişler, bu konuda çalışan ve çalışacak olanlara yol gösterici olmuşlardır. Aslında 
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kitap basımı derneğimiz kurucu üyesi ve kaybı ile bizi derin bir hüzne boğan değerli bilim adamı 
merhum Prof.Dr.Ali Menteş ile birlikte planladığımız bir olguydu. Ne yazık ki gerçekleşmesi onun 
kaybından sonra mümkün olmuştur ve bu kitabı saygıdeğer arkadaşımıza ithaf etmiş bulunuyoruz. 
Aynı kongrede Sağlık Bakanlığı ve Tarım-Köyişleri Bakanlığı yetkilileri ile yurt genelinde “Ekinokok 
Kontrol Programı” uygulanmasını sağlayabilmek amacı ile ortak çalışmalar başlatılmıştır. Ardından bu 
çalışmalar 2005 yılında Ankara’da Sağlık Bakanlığının daveti ile Dernek Yönetimi ve üyelerimizin 
katıldığı bir toplantı ile gerçekleşmiştir. Toplantıda alınan karar gereği Türkiye Hidatidoloji Derneği 
tarafından hazırlanmış bir proje Sağlık Bakanlığı’na sunulmuştur.  
 
Bu kapsamda 24-25 Kasım 2010 tarihlerinde İstanbul'da TAIEX ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma 
ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından organize edilerek düzenlenen "Ekinokokkozis ve Hidatik 
Kistin Koruma ve Kontrol Stratejileri İle İzleme ve Raporlama" konulu Çalıştay'a Derneğimizi 
temsilen  Prof.Dr.Nazmiye Altıntaş, Prof.Dr.Ali Osman Karababa ve Doç.Dr.Ayşegül Ünver Yolasığmaz 
katılmışlardır. Çalıştaya Bulgaristan, İngiltere, İtalya, Lüksemburg ve Slovenya’dan da konuşmacılar 
katılmışlardır. Ayrıca Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Enstitüler, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Orman 
Bakanlığı temsilcileri ile Büyükşehir Belediye Başkanlıkları, Veteriner Fakülteleri, çeşitli Veteriner 
Hekimler Odaları ve Tarım il Müdürlüklerinin Hayvan Sağlığı Şube Müdürleri ile özel kesimhanelerin 
sorumlu yöneticilerinden temsilciler katılmış ve dünyada yapılan çalışmaların ışığı altında ülkemizde 
başlatılabilecek kontrol programı tartışılmıştır.  
 

  
24-25 Kasım 2010 tarihlerinde İstanbul'da TAIEX ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen Çalıştay’da dernek başkanı Prof.Dr.Nazmiye ALTINTAŞ ve Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Halk 
Sağlığı Hizmetleri Daire Başkan Vekili Ahmet UYAR açılış oturumunda.  
 
 
19 Temmuz 2012 tarihinde Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı Sayın Dr.Mehmet 
Ali Torunoğlu başkanlığında, kistik ekinokokkozun ülkemizde kontrolu amacıyla bir çalışma 
başlatılması planlandığı, söz konusu enfeksiyonun kontrol altına alınabilmesi için başlatılacak 
çalışmanın görüşülmesi ve bir proje hazırlanması amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 
bir temsilci, Orman ve Su İşleri Bakanlığından bir temsilci olmak üzere 17 bilim insanından oluşan 
çalışma grubu toplantıya davet edilmiştir. Şu anda proje oluşturulma aşaması devam etmektedir.   
 
Derneğimiz ülke genelinde bir kontrol programı oluşturma çabalarını sürdürürken aynı zamanda 
eğitim çalışmalarına da devam etmektedir. Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri ilköğretim okullarında (şu 
ana kadar İzmir ve civarında) yaklaşık 50 ilköğretim okulunda hastalığın bulaşma yolu ve korunmasına 
yönelik eğitim etkinlikleri düzenlemişlerdir. Dernek Yönetim Kurulu, Ege Üniversitesi Dekanlığı ve 
Parazitoloji Anabilim Dalı işbirliği ile 2005 yılından beri “Kist Hidatik Nedir?” başlıklı öğrencileri ve 
halkımızı bilgilendirmeye yönelik broşürler hazırlamış ve şu ana kadar 15.000’nin üzerinde broşür 
dağıtılmıştır.  
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Derneğimiz tarafından yapılan eğitim etkinliklerinde broşür dağıtımı ve öğrencilerin bilgilendirilmesi. 

 
Son dönemde yaptığımız bir başka etkinlik de Kongre Organizasyonunda da görev alan Celal Bayar 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Yrd.Doç.Dr.Nuray Altıntaş’ın 
çabaları ile yine aynı üniversitede görevli Türkiye Engelsiz  Bilişim Platformu, Celal Bayar Üniversitesi 
Bilişim Projeleri ve Etkinlikleri Komisyonu Başkanı Sayın Öğr.Gör.Mustafa Özhan Kalaç tarafından 
hazırlanmış olan Dernek ve Kongre web sayfamızın güncellenmesidir (www.hidatidoloji.org). 
Verdikleri destek nedeniyle sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Böylece daha fazla kitleye ulaşma 
şansımızın artacağını düşünmekteyiz. 

 
Yukarıda belirtilen bilimsel etkinlikler Derneğin esas amaçlarından biri olan ülkemizde bu konuda 
çalışan farklı disiplinlerdeki (Parazitoloji, Cerrahi, Radyoloji, Gastroenteroloji ve Halk Sağlığı bilimleri, 
Veteriner Hekimlik gibi) araştırmacıları ve uygulayıcıları biraraya getirmiş, işbirliği yapmalarına olanak 
sağlamıştır ve sağlamaya devam etmektedir. Bu işbirliğinin artarak devam etmesi ve genç 
araştırmacıları da aramızda görmek en büyük hedefimizdir. Bu nedenle Uluslararası Katılımlı 6.Ulusal 
Hidatidoloji Kongresi’nde Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından genç 
araştırmacılara destek sağlanmış olması hedefimizin gerçekleşmesinde bizlere yardımcı olmuştur. 
Bundan sonraki kongrelerimizde de genç arkadaşlarımızı çok daha fazla sayıda aramızda görmeyi 
umudediyoruz.  Derneğimizin ana hedeflerinden biri olan “Ekinokok Kontrol Programı” oluşturulması 
şu ana kadar sağlanabilmiş değilse de hayata geçirilmesi için çalışmalara devam edilecektir.  
 

KAYNAKLAR 
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3. Altintas N. Parasitic zoonotic diseases in Turkey. Veterinaria Italiana, 2008, 44(4) October-December: 
633-646. 

4. Altıntaş N, Doğanay A. Kistik Ekinokokkozis. Zoonozlar: İnsanlardan hayvanlara bulaşan enfeksiyonlar. 
Editörler: Doğanay A, Altıntaş N. 2008; 901-937. 

5. Šnábel V, Altintas N, D’Amelio S, Nakao M, Romig T, Yolasigmaz A, Gunes K, Turk M, Busi M, Hüttner 
M, Ševcová D, Ito A, Altintas N, Dubinský P. Cystic echinococcosis in Turkey: Genetic variability and 
first record of the pig strain (G7) in the country. Parasitol Res, 2009; 105, 145-154.  
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 Konferans 2 

 

ANTÓNIO FERNANDES MENEZES DA SILVA 

Dr. António Fernandes Menezes da Silva is Assistant Professor of Surgery of the Medical Faculty 
Universidade de Lisboa and Head of Ambulatory Surgery Unit  at Pulido Valente Hospital (Lisbon). 
He’s President of the International Association of Hydatidology since 2001. 

His research expertise includes long-term follow-up of CE cases after surgery (Co-coordinator of the 
WHO-IWGE, from 1999), percutaneous puncture (PAIR) as a treatment for the hydatid liver cysts 
(doctoral thesis), human hydatidosis, animal hydatidosis (EchinoNET project), echinococcosis (EchinoNET 
project), clinical management of hepatic cystic echinococcosis in adults (EchinoNET project), and  ‘From 
country level to a pan-European perspective: a coordinated approach to controlling cystic 
Echinococcosis – EchinoNET’. 

 
Dr. António Fernandes Menezes da Silva has served as chairman of the board of the Cascais Hospital 
(Cascais),  head of surgery and head of general and digestive surgery department at Pulido Valente 
Hospital (Lisbon). He’s a member of Scientific Societies including Portuguese Society of Surgery, 
Portuguese Medical Sciences Society, Portuguese Society of Hydatidology, International Association 
of Hydatidology, The Society of Laparoendoscopic Surgeons, Club Méditerranéen de Chirurgie 
Endoscopique and European Association of Coloproctology. Dr. António Fernandes Menezes da Silva 
published 36 papers, participated in 110 congresses, meetings and conferences as invited participant 
and has more than 180 presentations. 
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Konferans 2 
 

HISTORY OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF HYDATIDOLOGY 
 

António MENEZES DA SİLVA 
Head of General Surgery – Pulido Valente Hospital – Lisbon, PORTUGAL 

President of the International Association of Hydatidology 
 
ABSTRACT 

The International Association Hydatidology (IAH) was founded the 21st September 1941, in the city of 
Colonia del Sacramento – Uruguay, by delegates from Uruguay, Argentina and Brazil, in the course of 
the first South American International Conference of the Fight against Hydatidosis. In the Foundation 
Protocol we can read: 

“Listened the state of the situation in each country, related with the Hydatidosis, according the read 
expositions and with the aspiration to carry on together an harmonious task to fight the disease, by 
all legal and scientific means of each country, by unanimity, the Conference resolved:  

1)  To declare constituted the International Association of Hydatidology, composed by the 
Republic of Argentina, United States of Brazil and the East Republic of Uruguay.  

2) To strive to carry on the fight undertaken multiplying the educative and prophylactic action.  

3) To straighten vinculum and relationship, to carry on a harmonious campaign between the 
three countries, based on the respect of the sovereignty and the legislation of each of them, 
in everything possible and applicable.  

4) To provide before the authorities of the Consejo de Enseñanza Primaria y Normal del 
Uruguay, the adoption of the actual Programme in Argentina regarding the scholar courses 
related with the Fight against Hydatidosis, Programme presented in this Conference by the 
scholar authorities from the Province of Buenos Aires.  

5) To establish a continuous communication between the three countries concerning the 
solutions achieved, so as the studied projects or performed investigations.  

6) For each one representative entity in Argentina, Brazil and Uruguay, will be issued three 
Protocols of the same content, signed by: 

The IAH organized the first Congress in 1947, and after that Congress more 24 were organized in 
different countries of all continents, except Oceania. The last Congress took place in Urumqi – China 
and the next one will be held in Khartoum – Sudan. 
In these seventy years the IAH has contributed for the investigation and disclosure of all aspects of 
the Echinococcosis around the world. Today, the IAH has Affiliates in, at least, 10 endemic countries 
and more than 1000 members. 
 
 



 10

Konferans 3 
 

KİSTİK EKİNOKOKKOZUN ÜLKEMİZDEKİ EPİDEMİYOLOJİSİ 
 

Dr. Mehmet Ali TORUNOĞLU 
Sağlık Bakanlığı 

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı 
ANKARA 

  
Kistik ekinokkozis, ülkemizde, özellikle hayvanlarda yaygın olarak görülmesi sebebiyle halk sağlığını 
tehdit eden ve ciddi ekonomik kayıplara yol açan zoonotik bir hastalıktır.  
 
Bakanlığımız verilerine göre 1955-1972 yılları arasında toplam 12.226, 1984-1994 yılları arasında 
27.267 vaka bildirilmiştir (Altıntaş N, 2003). Ülkemizde yapılan çeşitli çalışmalara göre ise hastalığın 
prevalansı 0.87-6.6/100.000 arasında değişmektedir. Yine ülkemizde gerçekleştirilen iki araştırmada; 
Manisa’da her 670, Elazığ’da ise her 500 ilköğretim öğrencisinin birinde belirlenen enfeksiyonun 
Türkiye’de yaşayan her 200-250 kişiden birinde bulunduğu tahmin edilmektedir (Ok ve ark., 2006; 
Bakal ve ark., 2012). 
 
Güvenilir veri elde edilmesi, hastalığın yaygınlığının görülmesi ve oluşturulacak olan kontrol 
programlarının alt yapısını oluşturması amacıyla 2005 yılı itibarıyla kistik ekinokokkoz “bildirimi 
zorunlu bulaşıcı hastalıklar” listesine alınmıştır. Bu kapsamda kistik ekinokokkoz, “Grup C” hastalıklar 
listesinde bulunmaktadır. Bu gruptaki hastalıklar ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve 
kuruluşlarından bildirilmesi zorunlu olan hastalıklardır. 
 
Bildirim sisteminde hastalığın klinik tanımlaması ile olası ve kesin vaka sınıflamaları yapılmıştır. 
Klinik tanı: Başta karaciğer olmak üzere kistin yerleştiği organla ilişkili semptomlarla karakterize 
hastalık. [not: Hastalık sıklıkla asemptomatik seyreder ve olgular rutin radyolojik incelemeler 
sırasında tesadüfen saptanabilir.] 
Olası Vaka: Klinik tanımlama ile uyumlu ve destekleyici laboratuvar kriterlerinden biri ile pozitif 
bulunmuş vaka, 
Kesin Vaka: Doğrulayıcı laboratuvar kriterlerinden biri ile uyumlu vaka olarak tanımlanmaktadır.  
Tanı için laboratuvar kriterleri:  
Destekleyici:  
Görüntüleme yöntemlerinden en az biri ile (radyografi, anjiyografi, ultrasonografi, sintigrafi) hidatik 
kist yapısına uygun bulgu saptanmış olguda; 
Serolojik yöntemlerden biri ile (IHA, ELISA, IFA..) Echinococcus granulosus spesifik antijenlerine karşı 
antikorların pozitifliği, veya  
Immunoblotting yöntem ile pozitif bulgu olarak tanımlanmaktadır. 
Doğrulayıcı:  
Cerrahi olarak kistin çıkarılmasını takiben makroskopik ve/veya mikroskopik olarak tanımlanması 
veya  
Ultrasonografi rehberliğinde alınmış kist sıvısında, nekropsi örneklerinde yada pulmoner kist 
rüptüründen sonraki balgam örneklerinde parazitin mikroskopik olarak saptanması şeklindedir.  
Bildirimler bütün yataklı tedavi kurumlarından Halk Sağlığı Müdürlüklerine kesin vaka şeklinde Form 
014 ile yapılacak, Halk Sağlığı Müdürlükleri ise, yine kesin vaka olarak Sağlık Bakanlığına (Türkiye Halk 
Sağlığı Kurumu) bildirecektir.  
Tüm bu düzenlemelere rağmen bildirilen vaka sayıları beklenen vaka sayılarını yansıtmamaktadır. 
Hekimler başta olmak üzere sağlık personeli, bildirimlere gereken hassasiyeti göstermediği için bu 
hastalık sıklıkla farklı tanılarla kaydedilmekte ve bildirilmemektedir.   
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2005 yılından sonra yapılan bildirimlerde yıllık vaka sayımızın yaklaşık 500 civarında olduğu 
görülmektedir.  
Kistik ekinokokkoz vakalarının yıllara göre dağılımı  (Türkiye, 2005-2011) 
 

 
 
Kistik ekinokokkoz vakalarının morbidite hızı  (Türkiye, 2005-2011) 
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Hastalığın bölgelere göre dağılımı incelendiğinde İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi’nin ilk sırayı 
paylaştıkları görülmektedir. İkinci sırada ise Marmara Bölgesi yer almaktadır. İç Anadolu, Akdeniz ve 
Marmara Bölgelerindeki hastanelerimizin bölgesel hatta ülke çapında hizmet vermesi ve ülke 
nüfusunun büyük kısmının bu bölgelerde ikamet etmesi bu dağılımın nedeni olabilir.  
Ekinokokkoz vakalarının insidansının bölgelere göre dağılımı (1/100000) (Türkiye, 2011)  
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Manisa (1995-2000 yılları), Aydın (1986-2000 yılları) ve İzmir (1997-2001 yılları) illerindeki vakaların 
değerlendirildiği çalışmalarda; enfeksiyonun vakaların çoğunluğunda (%84,4) karaciğer yerleşimli 
olduğu, daha az sıklıkla akciğer ve diğer organ tutulumlarına rastlanıldığı ve tüm vakaların %60’ının 
kadın olduğu tespit edilmiştir (Başak O, 1998; Ertabaklar H, 2003; Ertuğ S, 2002; İnceboz T, 2001). 
Yine Şanlıurfa ve Malatya illerinde 1990-2001 yılları arasındaki olguların incelendiği çalışmalarda 
sırasıyla yıllık ortalama 38-40 vaka tespit edildiği, vakaların çoğunun kadın olduğu ve tüm vakaların 
ortalama %71’ inde karaciğer, %18’inde akciğer ve daha az sıklıkta da diğer iç organlarda görüldüğü 
bildirilmiştir (Aslan G, 2001; Daldal N, 2001) 

 Ülkemizde hastalığın kontrolüne yönelik çalışmalardaki problemlerin kaynağı olarak; 
• Sokak köpeği popülâsyonunun kontrol altına alınamaması, 
• Konuyla ilgili olarak ilgili kurumlardan ve sivil toplum örgütlerinden gerekli desteğin tam 

olarak sağlanamaması, 
• Kontrollü hayvan kesiminin tam olarak sağlanamaması, modern kesim hanelerin sayısının 

yetersizliği, 
• Hayvan sahibi olmak ve bakımını üstlenmekle ilgili yeterli toplumsal bilincin olmaması olarak 

sıralanabilir.  
 
Konuyu ilgili kurumlarla işbirliği çerçevesinde ele alan ve sorunun en önemli unsuru olan sokak köpeği 
ve sahipli köpeklere antiparaziter ilaç verilmesi uygulamasını, Kuduz hastalığının kontrolü çalışmaları 
ile entegre bir şekilde yürütülmesini hedefleyen programlar Bakanlığımız tarafından geliştirilmiştir. Bu 
program kapsamında köpekler kuduz için aşılanacak ve ilaveten belirlenen aralıklarda antiparaziter 
ilaç verilecektir.  
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Dr. Peter Kern is Professor emeritus at Ulm University and Chairman of the 
WHO-Informal Working Group on Echinococcosis (WHO-IWGE) between 
2011-2015. He was graduated from Medical School, Universities of 
Freiburg, Vienna/Austria, Hamburg. Dr.Peter Kern’s research expertise 
includes epidemiology and immunoparasitology of Echinococcus spp., 
clinical trials in cystic and alveolar echinococcosis, actual funding by 
German Research Foundation (DFG): Cystic Echinococcosis in sub-Saharan 
Africa Research initiative CESSARi). Dr. Peter Kern worked as senior lecturer 
in Tropical Medicine, Hamburg,  Professor of Medicine/Infectious Diseases 
and Chair of the Division of Infectious Diseases at Ulm University  Hospitals. 
Dr. Peter Kern was President of the Paul-Ehrlich-Society for Chemotherapy. 
He published papers in international journals. 
 

 
 

ECHINOCOCCOSIS- A MULTI-PROFESSIONAL TASK FOR TWO DISEASES 
 

Peter KERN 
WHO-Informal Working Group on Echinococcosis, Ulm University, GERMANY 

 
Echinococcosis (CE) is one of the most geographically widespread helminth zoonosis and recently an 
increasing public health concern due to its re-emergence. The World Health Organization has tagged 
echinococcosis as one of the Neglected Zoonotic Diseases (NZD) with the aim to increase the public 
and professional awareness. Many attempts had been made during the past 40 years to cope with 
the diseases, and successful features included- medical prioritization, sufficient funding, dosing dogs 
with PZQ >4 times per year, good abattoir surveillance in sheep, good use of veterinary services. 
Additional tools now available to facilitate CE control include- coproELISA for dog surveillance, EG95 
sheep vaccine, ultrasound screening in communities, and predictive transmission models.  Thus, 
control of the disease is not only a matter of medical specialists or epidemiologists but includes a 
broad back-up of expertise from many professions. To tackle this multi-task is most attractive, and if 
coordinated and funded by Health Authorities in the long run, it will provide best care to patients, 
who suffer from two diseases, caused by different species of Echinococcus spp. Most importantly, 
these diseases differ in the human host by presentation, and clinical management. In Alveolar 
Echinococcosis (AE) - caused by Echinococcus multilocularis – a multi-vesiculated tumor is formed 
mainly in the liver; whereas in Cystic Echinococcosis (CE) - caused by E. granulosus sensu strictu – 
fluid-filled cyst(s) (also named as hydatid) develop(s) predominantly in the liver and/or in the lung.  
Thus, the larval growth of the two parasites separates the “malignant” AE from the “benign” CE. 
Recently, experts have updated consensus for diagnosis and treatment of AE and CE, and these 
recommendations offer guidance to clinicians in regions where these diseases are less frequent 
(Brunetti et al. Acta Tropica 114:2010;1-16). A multi-disciplinary approach is the fundamental basis to 
deal with the diseases, and is displayed for diagnosis, treatment and follow-up. AE is a rare disease, 
and restricted to some regions in the northern hemisphere from Central Europe with extension to 
Turkey to further to Central-Asian countries. The disorder is characterized by a variable asymptomatic 
incubation period of >10 years. The precise diagnosis remains a challenge for clinicians and 
radiologists. Lack of experience leads to misinterpretation of findings, to unnecessary diagnostic 
measures, and inappropriate treatment attempts. Serology is helpful, but again, clinicians and/or 
microbiologists stumble on the cross-reactivity of antibodies. By exogenous budding the larva 
infiltrates the liver, but metastases may be formed in organs adjacent to or in distant localizations. 
The PNM-classification system (WHO-IWGE) has become an international benchmark. Due to the 
potential “malignant” features of AE continuous larval suppression with benzimidazoles remains the 
backbone of a life-long treatment of AE. If the lesion is confined to the liver, radical surgery (R0) 
offers cure. Unfortunately, many patients are diagnosed with an advanced stage of disease, and 
possibly undergo palliative surgery (R1 or even R2) without - or with incomplete coverage of –
benzimidazoles.  Immune deficiency seems to have a strong negative impact according to anecdotal 
observations; molecular mechanisms are still undiscovered leading to progressive disease.  
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EKİNOKOKKOZİS TANISINDA İMMUNOKROMATOGRAFİK YÖNTEMLER 
 

Gülden SÖNMEZ TAMER 
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KOCAELİ 

 
Hızlı tanı yöntemlerinin klinik, gıda ve çevresel örneklerde bulunan patojen etkenler ve onların 
metabolitlerinin saptanması, izolasyonu, identifikasyonu ve sayımı için kullanımına ilk olarak 1960’lı 
yıllarda başlanmıştır. Minyatürize biyokimyasal identifikasyon yöntemleri 1965-1975 yılları arasında 
geliştirilmiş, 1975-1985 yıllarında ise immunolojik test yöntemleri ön plana çıkmıştır. Daha sonra 
1985-1995 yılları arasında genetik tanı yöntemleri ve polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) uygulamaları 
geliştirilmiştir. Daha sonra biyosensör ve mikroarray test sistemleri çeşitli örneklerde tanı amacıyla 
kullanılmıştır. Bu testler ucuz, hızlı, yüksek özgüllük ve duyarlılığa sahiptir. Ayrıca araç-ekipman 
gerektirmeden yapılması, uzmanlık gerektirmeyen kişiler tarafından uygulanabilmesi, direkt gözle 
okunabiliyor olması da avantajları arasındadır. Genelde immunokromatografik esasa dayanan hızlı 
tanı testleri; lateral akışlı immunokromatografik strip, dipstick,  iç akışlı testler ve aglütinasyon testleri 
gibi farklı şekillerde uygulanabilmektedir. Kalitatif, semikantitatif bir test olan bu yöntem ile antikor, 
antijen, nükleik asit ürünleri saptanabilmektedir. Plastik bir kaset içinde paketlenerek raf ömrü iki yıla 
kadar çıkarılabilmektedir. Burada hızlı tanı testlerinden biri olan immunokromatografik yöntemin 
ekinokokkozis tanısındaki yeri özetlenecek bu konuda yapılan çalışmalar özetlenecektir.  
 
Hızlı tanı testlerinin Echinococcus türlerinin neden olduğu enfeksiyonların tanısında başarıyla 
kullanıldığı gösterilmiştir. Araştırmacılar rekombinant Em 18 antijeni ile oluşturdukları 
immunokromatografik yöntemle, 50 alveolar ekinokokkozis (AE) hastasında antikor yanıtını %94 
duyarlılık ve %95.4 özgüllükte saptamışlar, çıkan sonuçları ELISA ve immunblotla uyumlu 
bulmuşlardır. Yapılan bir başka çalışmada deve hidatik kist sıvısının antijen olarak kullanıldığı dipstik 
testinde kistik ekinokokkozisli (KE) 26 hasta ve diğer parazitik enfeksiyonu olan 35 hastada duyarlılık 
%100, özgüllük ise %91.4 olarak saptanmıştır. Bu dipstiğin uygulamasının kolay olduğu ve 15 dakika 
içinde sonuç verdiği bildirilmiştir. Benzer bir araştırmada KE ve AE serolojik tanısında  üç dakika gibi 
kısa bir sürede sonuç veren hızlı dot immunogold filtrasyon assay (DIGFA)’de E. granulosus pürifiye 
hidatik kist sıvı ekstaktı (EgCF veAgB), krut antijenleri, E. granulosus protoskoleks ekstraktı (EgP) ve E. 
multilocularis metasestod antijeni (Em2) kullanılmıştır. Bu da dipstik testi gibi basit gözle okunabilen, 
duyarlılığı KE’de %80.7, AE’de ise %92.9 olan bir hızlı tanı yöntemidir. Biz de çalışmamızda E. 
granulosus antikorlarını aramaya yönelik immünokromatografik bir testin (VIRapid® HYDATIDOSIS) KE 
tanısındaki değerini araştırdık. Kistik ekinokokkozis açısından 153’ü seronegatif, 92’si seropozitif 
olmak üzere toplam 245 serum örneği VIRapid®HYDATIDOSIS (Vircell, Spain) ile çalışmaya alınmıştır. 
E. granulosus’un 5/B antijeninin kullanıldığı VIRapid® HYDATIDOSIS, serum ve plazma örneklerinin 
çalışılabildiği, sonuçlarının 30 dakika içinde gözle okunabildiği, kalitatif sonuç veren bir kaset testtir. 
Referans metod olarak tüm serum örneklerinde E. granulosus’a karşı IgG antikorlarını saptayan ELISA 
(enzyme-linked immunosorbent assay, DRG, Almanya) ve IHA (İndirekt hemaglütinasyon testi, 
Fumouze, Fransa) yöntemleri kullanılmıştır. Seropozitif olan 92 örneğin 87’si VIRapid®HYDATIDOSIS 
immünokromatografik testinde pozitif olarak saptanırken, seronegatif olan 153 örneğin 151’inde test 
çizgisi üzerinde reaktivasyon görülmemiştir. İmmünokromatografik testin duyarlılığı %94.5, özgüllüğü 
%98.6, pozitif prediktif değeri %97.7 ve negatif prediktif değeri %96.7 olarak saptanmıştır. 
İmmünokromatografik bir test olan VIRapid® HYDATIDOSIS insan serum örneklerinde E. granulosus’a 
karşı antikorların saptanmasında yüksek duyarlılık ve özgüllük göstermiştir. Ancak bu konuda geniş 
kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. Testin hızlı sonuç vermesi, ekipman, alet ve özel saklama koşulları 
gerektirmemesi bir avantaj olarak görülmüştür. KE serolojik tanısında duyarlılık ve özgüllüğü yüksek 
olan en az iki testin birlikte uygulanması son derece önemlidir. Test sonuçları arasında uyumsuzluğun 
olduğu durumlarda ileri tetkiklerin yapılması gereklidir.  
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Hızlı tanı testleri, KE ve AE özellikle endemik olduğu alanlarda ultrasonografi ile kombine edilerek 
klinik tanının desteklenmesinde tarama amaçlı da kullanılabilir. Hızlı tanı testlerinin pratikte 
kullanılabilmesi için yüksek duyarlılık ve özgüllük oranlarına, yüksek pozitif prediktif değere ve negatif 
prediktif değerlere özetle, yüksek tanısal doğruluk oranlarına sahip olması gerekmektedir. Ayrıca 
testin kısa sürede yapılabilmesi, sonucun kısa sürede değerlendirilebilmesi, tekrarlanabilmesi, kolay 
uygulanabilmesi ve maliyetinin etkin olması son derece önemlidir.  
 
KAYNAKLAR 

1. Blankenfeld-Enkvist GV, Brannback M. Technological trends and needs in food diagnostics. Technol 
Review, 2002; 132/2002. 

2. Feng X. Dot immunogold filtration assay (DIGFA) with multiple native antigens for rapid serodiagnosis 
of human cystic and alveolar echinococcosis. Acta Trop. 2010; 113:114–120. 

3. Fung DYC. Rapid methods and automation in microbiology. Compreh Rev Food Sci Food Safety, 2002; 
1: 3-21. 

4. Fung DYC. What’s needed in rapid detection of foodborne pathogens. Food Technol, 1995; 6: 64-7. 
5. Jayarao BM, Oliver SP, Matthews KR, King SH. Comparative evaluation of Vitek gram-positive 

identification system and API Rapid Strep system for identification of Streptococcus species of bovine 
origin. Vet Microbiol, 1991; 26(3): 301-8. 

6. Sako Y , Nakao M , Nakaya K , Yamasaki H , Gottstein B , Lightowlers MW , Schantz PM , Ito A. Alveolar 
echinococcosis: characterization of diagnostic antigen Em18 and serological evaluation of recombinant 
Em18 . J Clin Microbiol 2002; 40 : 2760 – 2765 . 

7. Sako Y, Fukuda K , Kobayashi Y, Ito A. Development of an immunochromatographic test to detect 
antibodies against recombinant Em18 for diagnosis of alveolar echinococcosis .J Clin Microbiol 2009; 
47 : 252 – 254 . 

8. Sewell AM, Warburton DW, Boville A, Daley EF, Mullen K. The development of an efficient and rapid 
enzyme linked fluorescent assay method for the detection of Listeria spp. from foods. Int J of Food 
Microbiol, 2003; 81: 123-9. 

9. Uçan US, Aras Z, Semacan A. Serodiagnosis of Brucella canis infection in dogs by a dipstick enzyme 
immunoassay. Eurasian J Vet Sci, 2010; 26 (2): 109-12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16

Konferans 6 

 

ANDREW EDWARD HEMPHILL  

Dr.Andrew Edward Hemphill is Professor at Faculty of Veterinary 
Medicine at University of Berne and works at Institute of Parasitology 
of Faculties of Veterinary Medicine and Medicine at University of 
Berne. 

Dr. Andrew Edward Hemphill was awarded with research grants on 
Phospodiesterase inhibitors for neglected tropical diseases, 
Echinococcus multilocularis and alveolar echinococcosis: 
immunomodulatory mechanisms as potential target for immuno- and 
chemotherapeutical intervention, vaccines against neosporosis, 

studies in the mouse model, identification and characterization of novel compounds for the 
treatment of alveolar echinococcosis caused by the tapeworm Echinococcus multilocularis and 
Alveolar Echinococcosis: development of novel treatment for an old disease. He has a patent 
application on ‘allergens from insects’.  His awards include “Schlaefli-Preis”, a research award in 
biological sciences by the Swiss Academy of Natural Sciences, "Mention Speciale", an award within 
the framework of OPAL (Organization pour l'assistance d'animaux laboratoires), Faculte de 
Pharmacie, Paris, lecture fellowship by Australian Society for Parasitology (July, 2001), Dieter Lüttiken 
Award for the development of in vitro culture models as alternative for animal experimentation 
(AKZO NOBEL / Intervet), Egon Naef Award for the development of techniques for the reduction of 
animal experiments (Fondation Egon Naef; Geneva), Certificate of Merit by the International 
Association of Hydatidology (September 2011). 
 
  

A LICENSE TO KILL: NOVEL POTENTIAL DRUGS AGAINST ALVEOLAR ECHINOCOCCOSIS 
 

Andrew HEMPHILL 
Institute of Parasitology, University of Bern, Länggass-Strasse 122, CH-3012 Bern, SWITZERLAND 

 
The current chemotherapy of cystic (CE, caused by Echinococcus granulosus) and alveolar 
echinococcosis (AE, caused by Echinococcus multilocularis) relies on benzimidazole derivatives such 
as albendazole  and mebendazole. These are presently used for the treatment of non-surgical cases, 
and as a supplementary treatment prior and post-surgery (Hemphill et al., 2010). While cure can be 
achieved in patients suffering from CE, the benzimidazoles do not appear to act parasiticidal in 
patients infected with E. multilocularis. During AE, metacestode vesicles proliferate by exogenous 
budding and infiltrate the neighbouring tissue. They form a complex mass consisting of peripherally 
proliferating metacestodes and centrally located necrotic tissue, all intermingled with connective 
tissue and immune cells, resembling a cancerous tunor, which is difficult to treat (Mejri et al., 2010). 
The current application of benzimidazoles has surely contributed to a significant improvement of 
living conditions of affected patients. However, failures in drug treatments as well as the occurrence 
of side effects have been reported, leading to discontinuation of treatment or to progressive disease. 
Thus, new drugs are needed to cure AE and CE. As the pharmaceutical industry is rather reluctant to 
invest in the development of an improved therapy due to the fact that no significant market-return is 
expected, both CE and AE  can be regarded as neglected diseases (Hemphill and Kern, 2008) 
 
One approach to speed up drug discovery for AE is to find new uses for already approved drugs, or 
compounds and compound classes that are already in development (Ekins et al., 2011). This process, 
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called „drug repositioning“, has been widely used in the field of rare and neglected diseases such as 
AE, where the interests of the pharma companies are not compatible with the expected financial 
benefits in drug development. The piggi-back approach also has significant commerical value for 
pharma companies, as it extends the range of applications for a compound and has only limited 
financial risks. In addition, for researchers as well as patients, the risk is also diminished, since the 
work is carried out on druggable targets, materials and data on e.g. long-term toxicity studies are 
available and can be presented to the relevant authorities, and this leads to a reduced time frame 
between research and actual application. For echinococcosis, compounds that are currently being 
considered to represent novel chemotherapeutical treatment options include broad-spectrum anti-
infective or anti-cancer drugs, drugs that interfere in the Echinococcus signalling pathways, and drugs 
identified through in silico approaches exploiting the E. multilocularis genome information (Hemphill 
et al., 2010).  
 
In order to identify compounds of interest, certain prerequisites to perform efficient in vitro 
screenings need to be fullfilled, which include, (i) optimized large scale in vitro metacestode culture 
systems, and (ii) reliable assays that allow higher throughput primary drug testing against 
metacestodes. In addition, access to a large collections of potentially interesting compounds is 
important. We have developed a screening assay, which is based on the detection of phosphoglucose 
isomerase activity in cultures of E. multilocularis metacestodes. The presence of this enzyme in 
culture supernatants serves as an indicator for drug-induced vesicle damage (Stadelmann et al., 
2010). Employing this assay, we have identified several drugs or drug classes, including mefloquin-, 
ozoid- and pentamidine-derivatives, as well as ruthenium-based organometallic compounds, which 
show interesting capacities to kill the metacestodes in vitro (Küster et al., 2011; Stadelmann et al., 
2011; Küster et al., 2012a). In addition, we have refined the in vivo application in the mouse model 
(Küster et al., 2012b). In vivo studies in the mouse model have demonstrated the efficacy of the anti-
malarial compound mefloquin and of a pentamidin derivative, DB1127, demonstrating that that 
these drugs, or derivatives thereof, could serve as a supplement to the currently very limited arsenal 
of anti-echinococcal compounds (Küster et al., 2011). In addition, investigations on potential targets 
of these drugs in Echinococcus are being carried out in order to explore their mechanism of action in 
the metacestode stage. 
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HUMAN ECHINOCOCCOSIS IN ROMANIA 
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Eco-Para-Diagnostic 

Bucharest, ROMANIA 
 
Hydatidosis is endemic in Romania, in both, humans and animals, like in all the countries from the 
Balkan Region. Because of the superficial notification of the cases, the official registered data are far 
away from the reality. 

The real prevalence of the disease in different geographical regions of the country revealed by US 
screening will have to be evaluated. 

Some aspects on different locations of the operated and non-operated cysts are analyzed from the 
clinical, therapeutic, imagery and laboratory findings. We carefully analyzed the evolution of the 
disease in children, in immune-compromised persons, the rare locations of the disease, etc. 

Retrospective analyze of the different therapeutic regimes, including Albendazole alone, or in 
combination with praziquantel showed the best results (increased cure rate, smaller dosage of 
albendazole intake) in both combined treatment of praziquantel and albendazole and long term 
albendazole alone. 

Conclusion: Hydatid disease is still common in our country and a surveillance and control program for 
the disease, applied by a multidisciplinary team is definitely necessary. The research on 
echinococcosis should be continued. No human case of AE was discovered up to now. 



 19

Konferans 8 
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President of the International Association of Hydatidology 
 
Hydatid cyst is the larval form of the tapeworms of the genus Echinococcus granulosus, a parasite 
found in the small intestine of carnivores. The disease, also called Cystic Echinococcosis, is among the 
most neglected parasitic diseases despite the development of new drugs and other treatment 
modalities. The therapeutic strategy depends on the cyst activity, which is given by the US 
characteristics (WHO US classification), but should also observe the clinical condition of the patient, 
the technical conditions of the physician, the safety and effectiveness of the therapeutic approach, 
the patient comfort and costs of each method. Cysts type 1 and 2 should be treated. Cysts type 3 
characteristics are similar to type 1, relating the content and besides they are in a transition stage 
should also be treated. Cysts type 4 and 5 are inactive, but could need be treated if complications are 
present. 
 
The aim of the treatment of the disease is the death of the parasite, which can be achieved by the 
sterilization of the cyst content, the parasite direct removal, through aspiration (PEvac), and the 
surgical excision of the entire cyst. In what concerns the sterilization of the cyst content can be done 
using a scolecidal solution injected into the cyst (PAIR) or more generally anti-Echinococcus drugs 
orally taken. Cysts type 1 and 3 are the ideal to perform PAIR and surgery is the method of choice in 
cysts type 2, so as in the complicated cysts. 
 
One question about the therapeutic efficacy is the difficulty to define the cysts inactivity, particularly 
of the anti-parasitic drugs (chemotherapy) and percutaneous puncture. US characteristics of the cyst 
content permits also to evaluate the therapeutic efficacy, particularly of PAIR and anti-parasitic 
drugs. The success is confirmed by the detachment of the parasite’s membranes, followed by a 
progressive reduction of the fluid content and its substitution by a solid pattern. This fact 
corresponds to a degenerative process in which the cysts reach the inactive stage. In this paper I 
remember the criteria to define the cyst inactivity and the way to know when the cyst range the 
inactive stage after therapy, based on US images. 
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Echinococcus taksonomisi yıllardan beri tartışmalıdır, çünkü erişkinlerin morfolojik özellikleri 
yetersizve arakonaklarda gelişen kistik larval formları büyük bir esneklik sergilemektedir. Bu nedenle 
tür ve suşların tanımlanmasında en çok takip edilen özellik konak spesifikliğidir. 
 
Son yıllarda yapılan moleküler çalışmalar ile yakın ilişkili taksonları ayırmak amacıyla, hızlı 
evrimleşmesi nedeniyle mitokondrial DNA (mt-DNA) daima en çok tercih edilen hedef bölge 
olmuştur. Mitokondrial cox1 ve nad1 genlerinin sekans analizleri, E.multilocularis, E.vogeli ve 
E.oligarthrus’un halen benzer genetik karakterlerini koruduklarını göstermiştir. Echinococcus 
granulosus sensu lato ile ilgili mitokondrial ve nüklear genler üzerinde yapılan son filogenetik 
analizler ise göstermiştir ki, bu grup 4 geçerli türden oluşmaktadır. Bunlar, E.granulosus sensu stricto 
(Genotip G1-G3), Echinococcus equinus (G4), Echinococcus ortleppi (G5) ve Echinococcus canadensis 
(G6-G10)’dir. Fakat halen E.canadensis’in tür statüsünde olup olmadığı tartışmalıdır. Son yıllarda 
saptanan ve tür statüsündeki yerini koruyan iki tür ise Tibet bölgesinde tilkilerde belirlenen 
E.shiquicus ve Afrika’da aslanlarda tespit edilen E.felidis’dir. Bu türlerin insanlardaki patojenitesi tam 
olarak bilinmemesine rağmen Echinococcus filogenisinin oluşturulmasında oldukça önemli yerleri 
vardır.  
 
Mitokondrial genomdan oluşturulan filogenetik ağaç neticesinde; (1) Neotropikal türler olan 
E.oligarthrus ve E.vogeli temel soydur, (2) E.multilocularis ve E.shiquicus, kardeş türlerdir; (3) 
E.granulosus s.s. ile E.equinus arasında uzak bir ilişki vardır; (4) E.ortleppi ile G6, G7 ve G8 genotipleri 
monofiletik gruplardır ve bu genotipler yakın ilişkileri nedeniyle E.canadensis olarak 
isimlendirilmelidir. Fakat nüklear filogeni, E.oligarthrus ile E.vogeli’nin kardeş türler olduğunu ve 
heriki türün diğer bütün Echinococcus taksonuna kardeş olduğunu ileri sürmüştür.  
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Dünyada hemen her iklimde rastlanan Ekinokokkoz hastalığı, ülkemizde de etkin önlemlerin 
alınamaması nedeniyle endemik olarak görülmektedir. Tıbbi tedavisinin olmayışı ve tedavide ağırlıklı 
olarak cerrahi yöntemlerin kullanılması, yol açtığı ciddi iş gücü kaybı ve hayvanlardan alınan verimi 
azaltması nedeniyle enfeksiyon ekonomik açıdan da önem kazanmaktadır (1). Sağlık Bakanlığı, 
enfeksiyonun yaygınlığını görmek ve kontrolü için etkin programlar geliştirmek açısından bu 
hastalığın sürveyansını gerekli görmüş (1) ve 2005 yılında yürürlüğe giren yeni bulaşıcı hastalık 
bildirim sistemiyle birlikte bu hastalığı da bildirimi zorunlu hastalıklar listesine eklemiş ve bildirimi için 
standartlar getirmiştir. 
 
Ekinokokkoz bildirimini kim, nasıl yapmalıdır? Sağlık Bakanlığı’nın sürveyans rehberine göre 
Ekinokokkoz, C grubu bildirimi zorunlu hastalıklar arasındadır ve vakalar, ülke genelinde hizmet veren 
tüm yataklı tedavi kurumlarında görev yapan hekimler tarafından bildirilmelidir. Bildirimler, Form 014 
kullanılarak günlük olarak İl Sağlık Müdürlüğüne yapılmalıdır. 
 
Hangi olgular bildirilmelidir? Sürveyans rehberinde ekinokokkozun klinik tanımlaması “başta 
karaciğer olmak üzere kistin yerleştiği organla ilişkili semptomlarla karakterize hastalık” şeklinde 
yapılmış, ancak hastalığın sıklıkla asemptomatik seyrettiği ve olguların rutin radyolojik incelemeler 
sırasında tesadüfen saptanabildiği de eklenmiştir. Tanı için laboratuvar kriterleri, destekleyici ve 
doğrulayıcı olarak iki grupta sınıflandırılmıştır. Görüntüleme yöntemlerinden en az biri ile hidatik kist 
yapısına uygun bulgu saptanmış olguda serolojik yöntemlerden biri ile E.granulosus spesifik 
antijenlerine karşı antikorların pozitifliği veya immunoblotting yöntem ile pozitif bulgu saptanması, 
destekleyici laboratuvar kriterleri olarak sınıflandırılmıştır. Cerrahi olarak kistin çıkarılmasını takiben 
makroskopik ve/veya mikroskopik olarak tanımlanması veya ultrasonografi rehberliğinde alınmış kist 
sıvısında, nekropsi örneklerinde ya da pulmoner kist rüptüründen sonraki balgam örneklerinde 
parazitin mikroskopik olarak saptanması ise doğrulayıcı laboratuvar kriterlerini oluşturmaktadır. 
Klinik tanımlama ile uyumlu ve destekleyici laboratuvar kriterlerinden biri ile pozitif bulunmuş olgular 
olası vaka, doğrulayıcı laboratuvar kriterlerinden biri ile uyumlu olgular ise kesin vaka olarak 
sınıflandırılmaktadır. Kesin vaka olarak sınıflandırılan olguların bildirimi yapılmalıdır. Olası olguların 
bildirimi gerekmemektedir. 
 
Ege Üniversitesi’nde ekinokokkoz bildirimlerini geliştirmek için yapılanlar ve sonuçları: Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 2007 yılından bu yana bulaşıcı hastalık bildirimlerini 
geliştirmek için çeşitli uygulamalar yürürlüğe konmuştur (2). Kliniklerin çoğu için birer bildirim 
sorumlusu belirlenerek bir bulaşıcı hastalık bildirim komitesi oluşturulmuştur. Sürveyans sisteminin 
tanıtıldığı ilk komite toplantısında Göğüs Cerrahisi kliniği temsilcisinin ekinokokkozun bildirimi 
zorunlu bir hastalık olduğunu öğrenmesi çarpıcıdır. Komite toplantıları aracılığıyla kliniklerin bildirim 
oranları sürekli olarak değerlendirilmekte ve bilgilendirme yapılmaktadır. Hastanemiz mikrobiyoloji 
laboratuvarlarında pozitif saptanan bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık olgularının hekimleri tarafından 
bildirilip bildirilmediği 2007’de bu yana her ay incelenmekte, bildirimi atlanmış olanların bildirilmesi 
sağlanmaktadır. Parazitoloji laboratuvarının sonuçları bu sisteme 2012 yılında dahil edilebilmiştir. 
Laboratuvarda tespit edilemeyen olguların bildirimini atlamamak amacıyla Eylül 2008’de düzenlenen 
komite toplantısında ICD-10 tanı kodlarının bildirim amacıyla kullanılıp kullanılamayacağı veriler 
üzerinden tartışılmış ve ayaktan başvuran hastalarda kontrole gelen Ekinokokkoz hastalarının sayıca 
fazla oluşu nedeniyle bu hastalık için sadece yatan hastaların incelenmesine karar verilmiştir. Böylece 
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2009 yılından itibaren yatan hastaların ICD-10 tanı kodları taranarak B67 Ekinokkoz ve B67.0’dan 
B67.9’a alt kırılımları kodlanan olguların bildirimi için ilgili kliniklerle yazışma yapılmaya başlanmıştır. 
Aralık 2009’dan itibaren Radyoloji Anabilim Dalı’nda PAIR uygulaması yapılan hastaların bildirimi de 
başlamıştır. Bu çalışmaların sonucunda hastanemizden 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 yıllarında 
sırasıyla 8, 9, 61, 63 ve 2012 yılının ilk 6 ayında 28 ekinokokkoz bildirimi yapılmıştır. ICD-10 kodları 
sorgusunun henüz devreye girmediği 2008 yılında olguların tümü klinisyen tarafından spontane 
bildirilirken, 2009’dan itibaren sırasıyla %66.7, % 80.3, %68.3 ve %46.4’ü sorgu sonucu tespit edilen 
bildirimi atlanmış olguların kliniklere hatırlatılması sonucu yapılmış; %33.3, %19.7, %31.7 ve %53.6’sı 
ise hekimler tarafından spontane bildirilmiştir. Süreç içerisinde klinisyenlerin duyarlılığındaki artış yüz 
güldürücüdür. 
 
Sonuç ve öneriler: Ekinokokkoz olgularıyla karşılaşan hekimlerin hastalığın bildirimi konusunda 
eğitimi önemlidir. Üniversitelerde çalışan öğretim üyelerinin öğrencilerini bildirimle ilgili eğitmeleri ve 
onlarla birlikte örnek vaka bildirimi yaparak rol-model olmaları yararlı olacaktır. Benzer şekilde eğitim 
araştırma hastanelerinde eğitim kadrosunda çalışan hekimlerin ve üniversite öğretim üyelerinin 
asistanları bu konuda eğitmeleri, rol-model olmaları da etkili olacaktır. Hastane istatistik 
birimleri/bildirim sorumluları da ilgili ICD-10 tanı kodlarını sorgulatarak ve laboratuvar sonuçlarını 
inceleyerek bildirimi atlanmış olguların bildirimini sağlayabilirler. Böylece ülkemizde ekinokokkoz 
sürveyansı daha gerçekçi veriler sunabilir, hastalığın boyutu daha net biçimde ortaya konabilir ve 
kontrol önlemleri de daha etkili biçimde kurgulanabilir. 
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Echinococcosis, Echinococcus türlerince oluşturulan zoonotik bir enfeksiyondur. Ara konaklarda 
Echinococcus granulosus larvalarının neden olduğu hastalığa Kistik Echinococcosis, E. multilocularis 
larvalarının neden olduğu hastalığa Alveolar Echinococcosis, E. vogeli veya E. oligarthrus larvalarının 
neden olduğu hastalığa da Polikistik Echinococcosis adı verilir (1). E. granulosus ile enfeksiyon, diğer 
hayvanlarda doğal bir şekilde oluşan yaşam döngüsünde insanın son ara konak olarak görev aldığı 
raslantısal insan enfeksiyonuna örnektir. E. granulosus erişkin şeritleri doğal olarak köpekgillerin 
(köpek, tilki, kurt, çakal, dingo) ince barsaklarında, larval kist dönemi otçulların (koyun, sığır, domuz, 
geyik) iç organlarında bulunur (2). 
  
Şerit, üç proglottidden oluşan: genç halka, olgun halka ve gebe halka içeren bir strobilanın yanısıra, 
dört adet emici disk ve çift sıra çengelli tenya-benzeri skoleksten meydana gelir (2, 3). Parazitin larva 
şekli olan hidatik kist en dışında kütikül, bunun içinde çimlenme zarı,  çimlenme zarından oluşan ve 
içinde protoskoleksler bulunan çimlenme kapsülleri, kistin içinde ve dışında bulunabilen yavru 
kesecikler, ayrıca içinde berrak bir sıvıdan oluşur (4). E. granulosus’un kist şeklinde antijen 5 ve 
antijen B diye iki önemli antijen bulunmuştur. Antijen 5 çimlenme zarında ve protoskoleks’lerin 
parankiminde bulunur, ısıya dayanmaz, lipoprotein yapısındadır. Antijen B dış kitükülde, çimlenme 
kapsülünde ve protoskoleks’lerin dış yüzünde bulunur, ısıya dayanıklı bir lipoproteindir (4). Bazı 
antijenik fraksiyonlar Taenia saginata, Fasciola hepatica ve Schistosoma mansoni antijenleri ile ortak 
özellik taşırlar. Hidatik kist sıvısında konakla ortak olabilen ABO ve Forsman antijenleri de vardır (5). 
 
Kist hidatik (KH) tanısında epidemiyolojik veriler, klinik belirtiler, radyolojik bulgular, direkt tanı 
yöntemleri, serolojik yöntemler ve moleküler yöntemlerden yararlanılmaktadır (6). Kesin tanı ise 
patolojik kesitlerin incelenmesi ve protoskoleks ve/veya kancalarının görülmesi ile konulabilmektedir 
(1).  
  
Casoni deri testi ve Weinberg (Kompleman birleşmesi reaksiyonu) yöntemi bugün için tanıda fazla bir 
değer taşımamaktadır (5). Araştırıcılar KH olgularının %56-95’inde Casoni deri testini pozitif 
bulduklarını bildirmektedirler. Akciğer KH’de ise Casoni deri testi pozitifliği %50 civarındadır. 
Weinberg testi KH olgularının %62’sinde, akciğer kistli olguların ancak %32-38’inde pozitif’tir (4).  
 
Ekinokok antijenlerine karşı oluşacak serolojik yanıt konağa ve kistin yerleşim yerine göre farklılık 
gösterebilir. Pulmoner kistler genellikle çok hafif bir serolojik yanıt oluştururken, hepatik kistler iyi 
düzeyde serolojik yanıt oluştururlar. Ekinokok antijenleri ve antikorları tanıda kullanılabilir; anti 
ekinokok antikorlarının tespiti için indirekt hemaglütinasyon, indirekt immunofloresans, lateks 
aglütinasyon, solid faz radyoimmunoassay, immunoelektroforez, counter immunoelektroforez ve 
enzyme linked immunosorbent assay (ELİSA) gibi teknikler kullanılabilirken ekinokok antijenlerinin 
tespiti için koaglütinasyon, counter-current immunoelektroforez ve ELİSA kullanılmaktadır. Antikorlar 
cerrahi rezeksiyondan sonra bile uzun yıllar sebat edebileceğinden aktif veya yeni enfeksiyonu 
araştırmak açısından ekinokok antijenlerine bakılması daha doğrudur (4). İmmunolojik testlerde 
antijen kaynağı olarak kist sıvısı, protoskoleks ve germinatif membranlar kullanılır (1). 
 
İndirekt Hemaglutinasyon (IHA) Testi: Rutin olarak KH tanısında en çok tercih edilen yöntemlerden 
biridir. İlk kez 1957’de kullanılmıştır. Testin duyarlılığı %55-94 arasında değişmektedir. Ekinokok türü 
ile ortak antijenleri nedeniyle T. solium, T. saginata, Ascaris lumbricoides, Fasciola hepatica, 
Toxoplasma gondii ve Plasmodium enfeksiyonlarında ve karaciğer sirozu ve malignensi durumunda 
yanlış pozitiflik görülebilir (4, 6).  
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İndirekt Floresan Antikor (IFA) Testi: Antijen olarak bütün protoskoleks antijeni, protoskoleks kesit 
antijeni ve çimlenme zarı kesit antijeni kullanılabilir (7). Testin duyarlılığı %90-98, özgüllüğü %95-98 
civarındadır. Duyarlılık akciğer kistlerinde %81, karaciğer kistlerinde ise %90’dır (4). 
 
ELİSA: KH’in serolojik tanısında ELİSA’nın ilk kez 1975 yılında uygulandığı ve saflaştırılmış antijenlerin 
kullanıldığında daha iyi sonuç alındığı bildirilmiştir (8). Yapılan çalışmalarda ELİSA’nın duyarlılığının 
%83-100, özgüllüğünün ise %76-99 arasında değiştiği görülmektedir (1). IgG-ELİSA ile yalancı pozitiflik 
görülen durumlar; alveoler ekinokokkosis, polikistik ekinokokkosis, sistiserkosis, fasciolasis, filariasis 
ve diğer helmintik enfeksiyonlar olarak bildirilmektedir (6).  
 
İmmundifüzyon ve İmmunelektroforez Testleri: Bu testler antijen ve antikor moleküllerinin jel içinde 
optimal konsantrasyonda yayılırken karşılaştıkları bölgede presipitasyon oluşturarak çizgi şeklinde 
görülür hale gelmesi esasına dayanmaktadır. Saflaştırılmış ve yoğunlaştırılmış kist sıvısı antijeniyle 
%90’lara varan pozitif sonuçlar alındığı bildirilmiştir (9). Çift difüzyon yönteminde kist sıvısına karşı 
oluşan presipitasyon yayının 5 antijenine karşı bir kontrol serumunun oluşturduğu yaya benzerlik 
göstermesi esasına dayanmaktadır (9).  
  
Western Blot (WB) Yöntemi: Uygulanması nispeten güç olsa da özellikle son yıllarda tanıda birçok 
laboratuvarda uygulanmaya başlanmıştır. WB yönteminin hastaların tanı ve izleminde koyun kist 
sıvısından saflaştırılan antijenler kullanılarak uygulanmasının çok yararlı olduğu, 39 ve 42 kDa 
ağırlığındaki proteinlere özgül antikorların cerrahi ile sağaltılan olgularda 1 yıldan kısa sürede ortadan 
kaybolduğu bildirilmiştir (1, 10). 
  
 Klinik pratikte iki yada daha fazla serolojik yöntemin birlikte kullanılmasının duyarlılığı yükseltebildiği 
söylenmektedir (6).  
  
Diğer Serolojik Yöntemler: Ko-aglütinasyon (Co-A) testi, serumdaki dolaşım antijenini (C-Ag) 
saptamak için geliştirilen basit bir lam testidir. C-Ag aktif veya son zamanlardaki enfeksiyonlarda 
saptandığından, yeni enfeksiyonların tanısında bu antijenin varlığı anlam taşır. Bu antijen ile hem 
olguların ilk tanısı hemde cerrahi sonrası ve kemoterapi yapılan hastalarda izlem yapılabilir. İdrarda 
hidatik antijenin saptanmasına yönelik testlerde kullanılmakta, ancak çok düşük duyarlılığa (%50) 
sahip oldukları bildirilmektedir (1). 
  
Son yıllarda saha çalışmalarında ve kırsal kesimde daha kolay uygulanabilmesinden dolayı antikor ve 
antijen arayan bazı testler kullanılmaktadır. Antikor arayan testlerden Lateks aglütinasyon testi (LAT), 
Hızlı-IHA (Rapid-IHA), Dot-ELİSA ve Hidatik antijen dot binding immunoassay (HA-DIA)’in duyarlılıkları 
sırasıyla %88, %82, %94 ve %100 olarak saptanırken, özgüllüklerinin ise sırasıyla %88, %92, %91 ve 
%100 olarak bulunduğu bildirilmiştir (1).  
 
KH’de spesifik antikorlar cerrahi tedaviden sonra 4-6 hafta yüksek kalır, daha sonra yavaşça düşer ve 
12-18 ay içinde negatifleşir; 3-7 yıla kadar uzayan olgularda bildirilmiştir (11).  KH’de tedavinin 
takibinde immünolojik gösterge olarak IgE ile IgG alt gruplarından IgG1 ve IgG4 önemlidir. Ag 5 IgG1 
ile ag B ise IgG4 ile tanınmaktadır. Ig M hastalığın akut fazında ya da kistin yırtılmasında, IgA ise 
akciğer enfeksiyonlarında daha çok saptanmaktadır. IgG4 artışı hastalığın asemptomatikten 
semptomatik faza geçmesinin ve tıbbi tedavinin indikatörü olarak kullanılabileceği söylenmektedir 
(6).  
  
Serolojik testlerde özgüllüğü arttırmak için iki antikor arayan yöntemin birlikte uygulanması yerine, 
antikor arayan bir testin antijen arayan bir testle birlikte uygulanmasının, antikor arayan testlerde 
görülen yalancı pozitif ve negatif sonuçları önemli ölçüde azaltacağı, buna bağlı olarak da tanıda 
özgüllüğü çok yüksek seviyeye çıkaracağı düşünülmektedir (1).  



 31

  
KAYNAKLAR 

1. Kilimcioğlu AA, İnceboz T. Echinococcosis. Ed: Korkmaz M, Ok ÜZ. Parazitolojide Laboratuvar. Türkiye 
Parazitoloji Derneği, Yayın No:23, İzmir, 2011: 293-306. 

2. Murray PR, Rosenthal KS, Phaller MA. Sestodlar. Tıbbi Mikrobiyoloji. (Çeviri Ed. Başustaoğlu AC, Yardımcı 
çeviri Ed. Yıldıran ŞT, Tanyüksel M, Yapar M) Atlas Kitapçılık, Ankara, 2010:881-891. 

3. Winn W, Allen S, Janda W, Koneman E, Procop G, Shreckenberger P, Woods G. Koneman’s Color Atlas and 
Textbook of Diagnostic Microbiology. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2006: 1315–1316. 

4. Altaş K. Doku Helmintleri. Ed: Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. 
Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2008:2629-2638. 

5. Altıntaş K. Hidatidoz. Tıbbi Parazitoloji. MN Medical& Nobel, İstanbul, 2002: 250-259.  

6. Yılmaz GR, Babür C. Ekinokokkosis tanısı. Türk Hij Den Biyol Derg. 2007; 64(3): 35-44.  

7. Özcel MA, Üner A, Ertuğ S. İmmunofloresans Yöntemi. Ed: Özcel MA, Altıntaş N. Parazit Hastalıklarında Tanı. 
Türkiye Parazitoloji Derneği, Yayın No:15, 1997: 215-240. 

8. Farag H, Bout D, Capron A. Spesific immunodiagnosis of human hydatidosis by the enzyme linked 
immunosorbent assay (ELİSA). Biomed. 1975; 23: 276-78. 

9. Altıntaş N, Korkmaz M. İmmundiffüzyon ve immunelektroforez. Ed: Özcel MA, Altıntaş N. Parazit 
Hastalıklarında Tanı. Türkiye Parazitoloji Derneği, Yayın No:15, 1997: 261-291. 

10. Doiz O, Benito R, Sbihi Y, Osuna A, Clavel A, Gomez-Lus R. Western blot applied to the diagnosis and post-
treatment monitoring of human hydatidosis. Diagn Microbiol Infect Dis. 2001; 41(3):139-42. 

11. Biava MF, Dao A, Fortier B. Laboratory diagnosis of cystic hydatic disease. World J Surg. 2001; 25: 10-14. 

 



 32

YM2  
“Kist hidatik tanı ve tedavisinde güncel yaklaşımlar” 

 
KARACİĞER KİST HİDATİKTE GÜNCEL CERRAHİ YAKLAŞIMLAR 

 
Ersin BORAZAN 

Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, GAZİANTEP 
 
Kist hidatik vücutta en sık (%70-80) karaciğerde yerleşim göstermektedir. 
 
1990 ların başına kadar tedavide tek seçenek cerrahi olarak kabul görmekte idi. Ancak 1990’lardan 
sonra perkütan drenaj yöntemlerinin tedavi seçeneği olarak ortaya konulması ile birlikte günümüzde 
seçilmiş olgularda kullanılabilmektedir. 
 
Ek olarak cerrahi tedavi esnasında yayılım ve buna bağlı nüks gelişimini önlemek için antihelmintik 
ilaçlar(albendazol, mebendazol) kullanılmaktadır. Yine genel durumu herhangi bir girişimi 
kaldıramayacak olanlarda tek tedavi seçeneği olarak bu ilaçlar kullanılabilir. 
 
Ancak tüm bu gelişimlere rağmen halen cerrahi tedavi yerini korumaktadır. Cerrahi yöntemler 
konservatif ve radikal olarak ikiye ayrılmaktadır. 
 
İlkeler kist içeriğinin inaktivasyonu, kist içeriğinin ortadan kaldırılması, kist kavitesinin 
obliterasyonudur. 
 
Kist hidatiklerin açık cerrahi yöntemlerle tedavisinde en önemli noktalardan birisi kist içeriğinin 
peritona yayılımının engellenmesidir. 
 
Medikal tedavi yöntemlerinin yetersizliği perkütan drenaj yöntemlerinin sınırlı olması açık cerrahi 
tekniklerin radikal olması, yayılma riski, laparotomi komplikasyonları nedeniyle laparoskopik kist 
hidatik tedavi seçeneği de giderek artmaktadır. 
 
Karaciğer kist hidatiklerin en önemli komplikasyonları: safra yollarına fistül, peritona rüptür, 
bronşlara ve toraksa rüptür, nüks, süpürasyondur. 
 
Cerrahide en sık karşılaşılan sorun safra yollarıyla kist kaviteleri arasında %5- 20 arasında bulunan 
ilişkidir. Bu basit safra yolarına rüptür şeklinde görülebilir veya gizli olabilir. Aynı zamanda kolanjit 
veya obstrüktif ikter şeklinde ağır bir tablo da olabilir. Kist sıvısının safrasız olması da ilişki olmadığını 
göstermez. Buna göre tedavi de farklılıklar gösterebilir. Preoperatif postoperatif endoskopik 
girişimler(ERCP) gerekebilir. Peroperatif safra yollarına girişim hastanın durumuna, safra yolu 
rüptürünün  anatomik yerleşimine göre çok çeşitli yöntemlerle müdahaleleri gerektirebilir. 
 
Sonuç olarak; tüm cerrahi yöntemlerin tamamen birbirine üstünlüğünden söz etmek için henüz kesin 
bir ayrım yapmak güçtür. Her hastayı ayrı değerlendirmek, kistin yerleşimi, büyüklüğü, hastanın yaşı, 
genel durumu, öngörülebilir komplikasyonlar açısından yöntemin seçimi önemlidir. Aynı zamanda 
cerrahi kliniğin tecrübesi, eldeki imkanlar ve teknoloji titizlikle göz önünde bulundurularak karar 
verilmelidir. Unutulmamalıdır ki bu hastalık benign bir hastalıktır, radikal yöntemler seçilmiş 
hastalarda diğer yöntemlerin tyetersiz olduğunda gözden geçirilmelidir.   
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KARACİĞER KİST HİDATİĞİNİN BİLİYER KOMPLİKAYONLARI VE TEDAVİSİ 
 

İrfan KORUK 
Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, GAZİANTEP 

 
Kist hidatiklerin en sık tuttuğu organ %65’lik oranla karaciğerdir. Bunu %25’le akciğer ve %10’la diğer 
organ tutulumları takip eder. Karaciğer kist hidatiklerinin yaklaşık dörtte birinde biliyer 
komplikasyonlar görülür. Kist hidatiklerin safra sistemine rüptürü, basısı ve kolanjit ortaya çıkabilir. 
Kist içerisindeki basıncın yüksek olması (yaklaşık 80 cm H2O), safra sistemi ile kist arasında 
fistülizasyonun önemli nedenleri arasındadır. Biliyer sisteme rüptüre olan kistler biliyer kolik, 
obstruktif ikter, kolanjit ve biliyer pankreatite neden olabilir. Safra sistemi, portal ve hepatik venlerle, 
vena kava üzerinde oluşan bası ve kitle etkisi ile hastalarda kolestaz bulguları, portal hipertansiyon, 
venöz obstrüksiyon ve Budd-Chiari sendromu gelişebilir. Hepatik kistlerin superenfeksiyonu piyojenik 
karaciğer absesine neden olabilir ki bu durum kistlerin %20 kadarında görülebilir.  
 
Safra yolları ile ilişkili kist hidatiklerde rüptür iki şekilde kendini gösterir: Latent (minör) iştirak, aşikar 
(majör) rüptür.  
 
Latent (minör) iştirakte, safra yolları ile ilişki vardır ancak kendini biliyer sistem komplikasyonları ile 
göstermez ve genelde cerrahi sırasında veya sonrasında tanı konulur. Özellikle büyük çaplı ve 
intakistik basıncın yüksek olduğu durumlarda oluşan safra kanalı erezyonunun, basıncın yüksek 
olması nedeni ile, komprese olması hastalarda aşikar biliyer sistem rüptürünü ortaya çıkarmaz. Ta ki 
cerrahi ile kist içi dekompresyon oluşunca ortaya çıkan rölatif negatif basıncın etkisi ile küçük 
iştirakler aşikar hale gelir ve kistobiliyer fistül haline dönüşür.  
 
Aşikar (majör) rüptürde ise kist ile safra sistemi arasındaki fistül traktı büyüktür ve kist içeriği 
(skoleksler ve kız veziküller) safra sistemine geçer. Bu hastalarda safra sisteminin obstrüksiyonuna 
sekonder sarılık, kolanjit ve kimi zaman kolanjitik abse ortaya çıkar.  
 
Tıkanma ikteri bulguları ile prezente olan bir hastada yapılacak olan transabdominal ultrasonografi 
(US) veya bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans (MR) gibi görüntüleme yöntemlerinde 
safra yollarında dilatasyonla birlikte karaciğerde kist kavitesi görülüyorsa bu hastada öncelikle safra 
yolları ile ilişkili kist hidatik akla gelmelidir. Bu şekilde gelen hastalarda yapılacak olan endoskopik 
retrograd kolanjiopankreatografi (ERCP) hem tanının doğrulanması hem de aynı seansta tedavinin 
yönlendirilmesini sağlayacaktır. Yapılan bir çalışmada kist hidatik tanısı alan hastaların biliyer 
komplikasyonlarının tespitinde ERCP ileUS/BT karşılaştırılmış ve ERCP %25’e karşın %60’lık tanısal 
oranla daha etkin bulunmuştur.  
ERCP pre- ve postoperatif olarak yapılabilir.  
 
Preoperatif (cerrahi tedavi öncesi) ERCP: Kist ile safra sisteminin iştiraki tam olarak gösterilmemiş, 
biliyer komplikasyon düşündürmeyen, tıkanma ikteri veya kolanjit bulguları olmayan hastalarda rutin 
bir uygulama değildir. Sayılan durumların varlığında ise cerrahi tedavi öncesi biliyer dekompresyon ve 
varsa biliyer sistemdeki kist materyallerinin temizlenmesi için yapılır. ERCP esnasında safra sistemi ile 
kist ilişkisi gösterilmiş ise veya safra kanallarında dilatasyon ve içerisinde yer kaplayıcı lezyonlar tespit 
edilmişse o durumda endoskopik sfinkterotomi sonrası koledokun balon ve/veya basketle kontrolü ve 
varsa kist içeriğinin ekstrakte edilmesi gerekecektir. Ayrıca büyük çaplı ve özellikle santral yerleşimli 
kistlerde, postoperatif dönemde safra fistülü riskinin yüksek olduğu durumlarda preoperatif olarak 
nasobiliyer dren (NBD) yerleştirilebilir. Bu sayede intra-operatif NBD’den verilecek serum fizyolojik 
veya boyar maddesayesinde kist ile safra yolları arasındaki ilişki net olarak gösterilebilir.  
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Postoperatif ERCP: Cerrahi sonrasi hastalarda erken ve geç komplikasyonlar görülebilir. En sık 
karşılaşılan, postoperatif dönemde gelişen sarılık ve kolanjit bulgusudur ki sıklıkla kist artıklarının 
safra sistemine geçişi sonucu pasajın tıkanmasına bağlı ortaya çıkar. Bu durumda ERCP ile 
sfinkterotomi ve sonrasında safra sistemindeki artıkların temizlenmesi sağlanabilir. Kimi hastalarda 
gelişebilecek olan eksternal fistüllerde de yine ERCP ile sfinkterotomiyi takiben fistülün debisine bağlı 
olarak safra sistemi içerisine stent veya NBD kateteri yerleştirilmesi fistül kapanmasını sağlayacaktır. 
Geç komplikasyonlar arasında ise özellikle latent iştirakli hastalarda cerrahi sırasında kullanılan 
protoskolosidal solüsyonların safra sistemine geçerek oluşturduğu inflamasyonun uzun dönemde 
Sfinkter Oddi stenozu ve sekonder sklerozan kolanjite neden olması sayılabilir. Bu durumda da ERCP 
tedavi edicidir. Sfinkter Oddi stenozunda sadece sfinkterotomi yeterli olurken, sekonder sklerozan 
kolanjitte safra sistemindeki darlıkların balon veya buji dilatasyonu etkin tedaviyi sağlayabilir.  
 
Sonuç olarak karaciğer kist hidatiklerinin en sık komplikasyonu safra yolları ile fistülizasyon olup bu 
klinik durumun uygun zamanda ve doğru bir şekilde multidisipliner tanı ve tedavisinin yönlendirilmesi 
önem taşımaktadır. Safra yolları ile ilişkili kist hidatiklerin tedavisinde ERCP önemini hala 
korumaktadır.  
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Kist hidatik Echinococcus granulosus isimli patojenin yol açtığı parazitik bir enfeksiyondur. Dünyanın 
çeşitli bölgelerinde, özellikle kırsal kesimde ve hayvancılıkla uğraşan bölgelerde endemiktir. 
Ülkemizdeki insidansı 12/100000 dir [1]. İnsanın ara konak olduğu bu enfeksiyonda en sık etkilenen 
organ karaciğer, ikinci sık tutulan organ akciğer olmasına rağmen vücuttaki tüm organları 
tutabilir.Erkeklerde oransal olarak daha sık görülmektedir. [2] 
 
Akciğerde hidatik kistinde sağ akciğer ve alt loblar en sık tutulan bölgelerdir (4]. Karaciğer ve akciğerin 
birlikte tutulumu % 4 – 18 arasında bildirilmiştir [2]. Akciğer parankiminin elastik yapısı nedeniyle 
akciğer yerleşimli hidatik kistler çok büyük boyutlara ulaşabilirler. Çapı 10 cm üzerindeki lezyonlar 
‘dev hidatik kist’ olarak adlandırılır. [2-4] 
 
Klinik bulgular daha çok kistin büyüklüğü ile ilişkili olmakla beraber kistin yerleşim yeri de zaman 
zaman klinik bulguların ortaya çıkmasında önemlidir. En sık görülen şikayetler öksürük, nefes darlığı, 
hemoptizi, yan ağrısıdır [2,3].  En sık görülen tanısal belirti ise kist sıvısı ve membran 
ekspektorasyonudur ve anafilaksiye yol açarak mortalite riskini artırabilir [4]. 
 
Kist hidatiğin tanısı radyolojik incelemelerle konulur. İntakt kistler düz akciğer grafisinde düzgün sınırlı 
yuvarlak opasite şeklinde, bilgisayarlı tomografide ise iyi sınırlı, düzgün ve ince duvarla çevrili, 
homojen sıvı dansitesinde görünür. Perikist ve kistik membran arasına hava girmesi hilal arazı 
görünümünü oluşturur. Bu görünüm ‘menisküs belirtisi’ olarak adlandırılır. Kist hidatik için oldukça 
özgün bir radyolojik bulgu olup kistin patlamak üzere olduğunun işaretidir. Parazit membranı tam 
rüptüre olur ve kist sıvısının bir miktarı ekspektore edilirse membran kollabe olup sıvının üzerine 
düşer. Bu durumda hava sıvı seviyesiyle birlikte, sıvı üzerinde yüzen kollabe membran görüntüleri ise 
‘nilüfer çiçeği’ belirtisini oluşturur [3-6]. İntakt kistteki dansite ölçümleri 3–18 HU arasında iken, 
enfekte kistlerde kist sıvısının dansite değeri yükselir, çevre parankimde pnömoni ve atelektazi ile 
lezyon solid bir kitle imajı verebilir. Bu durumda kist – tümör ayırıcı tanısı zorlaşır. Rüptüre kistlerde 
bronşiyollerden gelen havanın membran katlantıları arasına girmesi ile oluşan ve BT kesitlerinde 
‘hava kabarcıkları’ bulgusunun görülmesi böyle durumlarda ayırıcı tanıda yardımcı olabilir [6]. 
 
Akciğer kist hidatiğinin primer tedavisi cerrahidir. İntakt kistler enfeksiyon ve rüptür riski nedeniyle 
zaman geçirmeden opere edilmelidir. Kist içindeki parazit ölmüş olsa bile kalan germinatif 
membranın enfeksiyon kaynağı olabileceği için operasyonla uzaklaştırılması gerekir [7-9]. Günümüzde 
cerrahide amaç kistin ve germinatif membranın uzaklaştırılması sırasında kontaminasyondan 
kaçınarak parankimin korunmasıdır. 
 
Günümüzde kist hidatik cerrahisinde parankim koruyucu cerrahi yöntemler (enükleasyon, kistotomi-
kapitonaj, perikistotomi ve wedge rezeksiyon) kullanılır [4,5,10]. Lobun % 50 ‘den fazlasının harap 
olması durumunda rezektif cerrahi uygulanabilir [2) Bu oran çeşitli serilerde %10–20 arasında 
değişmektedir [7-9,11,12]. 
 
Bilateral kistlerde yaşlı ve çocuk hastalar dışında olgunun kardiyopulmoner rezervi normal ise tek 
evreli cerrahi önerilmektedir. Burada kistin yerleşimnin önde veya arkada olmasına ve kalple olan 
ilişkisine göre sternotomi veya transsternal bilateral torakotomi uygulanabilir. Ancak ilk önce büyük 
kistin çıkarılması ardından diğer akciğerdeki kiste yönelik iki evreli cerrahi işlem uygulanmasını 
öneren görüşlerde vardır [5]. 
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Çeşitli serilerde mortalite oranı % 0 – 3,3, morbidite oranı 6% - 20% arasında bildirilmektedir. 
Morbidite oranının rüptüre hidatik kistlerde intakt kistlere oranla daha yüksektir [2,5].  Postoperatif 
dönemde uzamış hava kaçağı ve yara yeri enfeksiyonu en sık görülen komplikasyonlardır. Ayrıca 
ampiyem, rezidüel kavite gelişimi gibi önemli komplikasyonlar görülebilir [8,9,13].  
 
Postoperatif nüks oranı çeşitli serilerde % 0,6- 1,7dir. Bunun sebebinin cerrahi sonrası dönemde 
kullanılan antibioterapi (albendazol) olduğunu düşünüyoruz. Ancak albendazol verilen olguların takibi 
sırasında albendazol’un karaciğer toksisitesi ve nötropeni yapıcı etkisinin göz ardı edilmemesi önerilir. 
Bizim serimizde 1 olguda postoperatif 2. haftada albendazol kullanımına bağlı olarak AST ve ALT 
yüksekliği saptanması üzerine albendazol tedavisi sonlandırıldı. 
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Echinococcus granulosus’un (EG) neden olduğu, kistik ekinokokozusun dünyada 2-3 milyon kadar 
olduğu ve yılda bir milyon yeni olgu gelişme potansiyeli olabileceği iddia edilmektedir (1). Mortalitesi 
% 2-4 gibi düşük gözükse de, sosyoekonomik ve tıbbı gelişmenin düşük olduğu bölgelerde bu 
artmaktadır. Ülkemizde kayıtlar sağlıklı olmasa da, ulaşılabilen kayıtlarda 3500/yıl yeni olgu geliştiği 
söylenebilir. 
 
Hidatik kistin organ tutulumu başta karaciğer olmak üzere (%75), akciğer (%5-15) ve diğer organlar 
(%10 -20, dalak, beyin, kalp ve böbrek). Hidatik kist özelliği nedeniyle tüm organ ve dokulara 
yerleşebilir. Tanı ve tedavide çoklu organ tutulumu sorunlar yarattığı gibi mortalite ve morbiditeyi 
artırmaktadır. 
 
Kliniğimizdeki  2509 pulmoner hidatik kist serimizde 485 olguda ( % 19.3) karaciğer hidatik kisti 
mevcuttu (2). Pediatrik yaş grubunda ki128 olguluk hidatik kist serimizde, 19 olgu (%14.8) bilateral 
akciğer, 15 olguda (% 11.7) karaciğer ve 4 olguda (% 3.1) bilateral akciğer ve karaciğer kisti mevcuttu 
(3). Bunun dışında istatistiki olarak ihmal edebileceğimiz dalak ve beyin yerleşimleri de mevcut.  
 
Pulmoner hidatik kistlerin periferik 2-3 cm den küçük olanlarında, günümüzde önerilen tedavi 
medikal tedavidir. Bunun dışındaki akciğer hidatik kistlerde temel tedavi parankim koruyucu 
cerrahidir (4). Halen en sık yaklaşım posterolateral torakotomidir. Son yıllarda VATS tekniği ile 
ülkemizden de yazılar yayımlanmaya başlamıştır (5). Akciğer hidatik kistlerine eşlik eden, karaciğer, 
karşı akciğer ve dalak hidatik kistleri için klinisyenlerin deneyimine göre, ayrı ayrı insizyonlarla 
yapılabilmektedir. Bilateral hidatik kistlerde aşamalı torakotomi, akciğer – karaciğer hidatik 
kistlerinde torakotomi ve sonrasında laparatomi halen pek çok klinikte yapılmaktadır. Dalak hidatik 
kistinde de torakotomi sonrası laparatomi sık başvurulan yaklaşımlardır. 
 
Pulmoner hidatik kistli hastanın yoğun başvurduğu eğitim hastanelerinde bu tür kombine hidatik 
kistlere tek aşamalı cerrahi yaklaşım kabul görmüş, uygulanabilen ve doğru yaklaşımlardır. 

 
I. Bilateral akciğer hidatik kisti: 
Bilateral akciğer kistlerinde aşamalı torakotomi endikasyonları. 

-Kardiyopulmoner rezervi kötü yaşlı hastalar, 
-Multipl akciğer kisti, 
-Komplike hidatik kist, 
-Ciddi plevral yapışıklık olduğu düşünülen lobektomi adayları. 

 
Aşamalı torakotomi planlanan bilateral akciğer hidatik kist olgularında; eğer her iki kist de intakt ise 
önce büyük olan kist veya multipl hidatik kist olan tarafa öncelik verilmelidir. Küçük kistin opere 
edildiği seansta büyük kistin veya multipl kistin patlama olasılığının olması nedeni ile bu tercih edilir. 
Aksi durumda, yani tek taraflı, perfore hidatik kist varlığında diğer intakt kistin patlama olasılığı 
düşünülüyorsa öncelikle o tarafa müdahale edilmeli. Perfore kist büyük ve hasta posterolateral 
torakotomi için lateral dekubit pozisyona getirildiğinde karşı akciğeri kontamine edecekse, öncelik 
perfore tarafa tanınabilir. 
 
Bilateral akciğer hidatik kistlerinde, aynı seansta ardışık torakotomi günümüzde pek yapılmasa da, 
genel durumu iyi genç hastalarda yapılabilir. Avantajları ikinci bir travma ve genel anesteziden 
kaçınma, iki torakotomi arasındaki olası komplikasyonlardan kaçınma ve tedavi maliyetini azaltmadır. 
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Birde ilerde median sternotomi gerektirecek kardiyak 
operasyonların morbiditesi azaltılması düşünülebilir. Bu 
yaklaşım çok travmatik olduğu için hemen hemen terk 
edilmiştir (Resim 1). 
 

 
 
 
 
 
 

Resim 1. Bilateral akciğer hidatik kistlerinde median  
                 sternotomi yaklaşımı tercih edilebilir. 
 

Bilateral hidatik kistlerde median sternotomi ile yaklaşımı dünyada ilk kez, ülkemizden Sayın Op. Dr. 
Güven Çetin tanımlamıştır (6).  

Median Sternotomi kaçınılacak haller; 
1. Plevral komplikasyon (ampiyem),  
2. Büyük ve plevraya komplike karaciğer kisti. 
3. Parankimal enfeksiyon ve destroyed sol alt lob, 
4. Genel durumu kötü hastalar (6). 

 
II. Bilateral akciğer ve karaciğer hidatik kisti 
Bilateral akciğer ve karaciğer hidatik kistlerinde, sternofrenotomi ve sternolaparatomi 
önerilmektedir. Çünkü karaciğer hidatik kisti nedeni ile gelişebilecek biliyer fistül ve bunun sonucu 
mediastinitin mortalitesi çok yüksektir. Bu nedenle akciğer hidatik kistleri için sternotomi, daha sonra 
laparatomi planlanabilir. Diğer alternatif sağ 
torakotomi ile akciğer ve karaciğer hidatik 
kistleri tek seansta opere edildikten üç hafta 
sonra sol torakotomi ile sol akciğer kistine 
müdahale edilebilir (Resim 2). Bizim önerimiz 
budur. Karaciğer kisti kubbeden uzak ise 
laparatomi en akılcıl yaklaşım olabilir, eğer 
operasyon gerekiyorsa… 
 
Resim 2. Bilateral akciğer ve her iki karaciğerinde 

hidatik kist olan olgumuza, aşamalı 
torakotomilerle yaklaşıldı. Her iki torakotomide 

frenotomi ile karaciğer kistlerine müdahale edildi. 
 
 
III. Sağ akciğer ve karaciğer hidatik kisti 
Akciğer ve karaciğer hidatik kistelerinde, sağ akciğer lokalizasyonlu kistlerde tek aşamalı cerrahi 
uzunca süredir yapılmaktadır. İngilizce literatürde ilk karşılaştığım yayın Crausaz’a ait (7). Yayının 
tamamına ulaşamadığım için içeriğini ve yaklaşımlarını bilemiyorum. 1985 yılında Peleg sağ akciğer 
hidatik kistli ve subdiafragmatik karaciğer hidatik kistli 10 olgusuna sağ torakotomi ile yaklaşmıştır (8). 
Bu konuda ülkemizde ilk yazı yine Sayın Güven Çetin’e aittir (9).  
 
Bu olgularda 6. veya 7. interkostal aralıktan yapılan torakotomilerle önce akciğer hidatik kistine 
cerrahi müdahale uygulandıktan sonra, diafragma açılarak (frenotomi) karaciğer kistlerine yaklaşımda 
bulunulur (Resim 3). Karaciğer kubbesinde olmayan veya sol lobuna yerleşen hidatik kistlerde ulaşım 
zorluğu nedeni ile yeterli bir yaklaşım olmayabilir. 
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Resim 3. Sağ akciğer ve karaciğer hidatik kistlerine tek aşamalı sağ torakotomi ve frenotmi en uygun 

yaklaşımdır. 
 
İzole karaciğer kubbe kistlerinde de, ekspojur rahatlığı nedeni ile bu yaklaşım tercih edilebilir. 
Kliniğimizde bu lokalizasyondaki hidatik kistler tarafımızdan, sağ torakotomi ile opere edilmektedir. 

 

 
 

Resim 4. Karaciğer kubbesinde dev hidatik kist. Eksbojur için en uygun yaklaşım sağ torakotomi. 
 

IV. Sol akciğer ve dalak hidatik kistleri 
Bu kombinasyonda sol posterolateral bazal (alçak) torakotomilerle akciğer ve dalak hidatik kistlerine 
müdahale edilebilir. Genellikle splenektomi yapmak gerekecektir. Dalak cerrahisinde deneyimli genel 
cerrahlarla girildiğinde dalakta da parankim koruyucu cerrahi teknikler gündeme gelebilir. 
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Resim 5. Akciğer ve dalak hidatik kistinin sol torakotomi + frenotomi + splenektomi uygulanarak tedavisi. 
 
V. Yaygın bilateral akciğer hidatik kisti (± batın hidatik kistleri) 
Bu kistlerde sabırla uzun dönem medikal tedavi en akılcıl yöntemdir (Resim 6 ve 7).  
 

 

Resim 6. Bilateral multipl akciğer hidatik kisti. Cerrahi k ontrendike. 
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Resim 7. Bilateral multipl akciğer hidatik kistli olgunun medikal tedavisinin 6. ayındaki radyolojisi. Bu 

olgumuzun medikal tedavisi 24 ay sürdü. 
 
 

Sonuç: 
-Akciğer hidatik kisti cerrahi bir hastalıktır. 
-Parankim koruyucu teknikler kullanılmalıdır. 
-Kombine akciğer hidatik kistlerde, mümkünse tek seansta opere edilmelidir. 
-Gelişen teknoloji ile minimal invaziv teknikler umut vermektedir. 
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İNTRATORASİK EKSTRAPULMONER HİDATİDOZİS 
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Göğüs Cerrahisi Kliniği, İZMİR 
 
Hidatik kistik hastalık veya ekinokokkozis, Hipokrat döneminden beri bilinen paraziter bir hastalıktır. Her 
ne kadar gelişmiş ülkelerde nadir görüldüğü bildirilse de, geniş kitlelerin göçleri ve mobilizasyonları 
sayesinde hastalığın görülme sıklığında artış olması beklenmelidir(1). Hastalık ülkemizin de içinde 
bulunduğu çoğu ülkede önemli bir sağlık problemidir. Ülkemizde hemen her bölgede hastalıkla 
karşılaşılmakta olup, görülme oranı 100.000’de 50-400, görülme sıklığı ise 100.000’de 3.4 olarak 
bildirilmektedir. Karaciğer ve akciğerler en sık görülen yerleşim yerleri olmakla birlikte, kistler, beyin, kalp, 
böbrekler, dalak, uterus, fallop tüpleri, mezenterik bölge, diyafragma ve kaslar dahil olmak üzere vücudun 
her bölgesine yerleşebilirler(2,3,4,5,6). 
 
İntratorasik ekstrapulmoner yerleşim nadirdir. Literatürde görülme sıklığı %7.4 olarak bildirilmektedir 
(2,7). Kliniğimizde yapılan bir çalışmada, opere edilen 152 hidatik kist olgusunda 14 intratorasik 
ekstrapulmoner kist hidatik olgusuna rastlandı (%9.2). En sık intratorasik ekstrapulmoner yerleşim eşit 
oranlarda olmak üzere diafragma ve göğüs duvarı idi (%6.6). İntratorasik pulmoner alanlara yerleşmiş olan 
hastalık en sık görülen lokalizasyondur ve pulmoner hidatidozis olarak adlandırılır. Diyafragma, plevra, 
mediasten, perikard, myokard ve göğüs duvarı gibi pulmoner parankim dışı yerleşimler ise intratorasik 
ekstrapulmoner kistler olarak adlandırılır. Bu lokalizasyonların semptomatolojisi de çeşitlilik arz eder (7,8).  
 
Tipik pulmoner veya hepatik yerleşimleri tanımak zor değildir. Ancak, toraks içinde, akciğer parankimi 
dışında yerleşmiş kistik hastalığı, atipik klinik ve radyolojik bulguları ile tanımlamak zor olabilmektedir. 
Kistler bu bölgelerde, bronsial rüptür, plevral veya perikardial boşluklara fistülizasyon ve ciddi kanamalar 
nedeniyle fatal komplikasyonlar yaratabilir (7,9). Tanı zorluklarının yanında, cerrahi tedavi şeklide 
pulmoner ve hepatik hidatik kistlere göre farklılıklar içermektedir. 
 
Tanı güçlüğü yaşanan bu olgularda, dermal ve biyokimyasal testler ile görüntüleme teknikleri hastalığın 
tanısında yararlı olmaktadırlar. Ancak kullanılan serolojik testlerin yanlış negatif veya yanlış pozitif sonuç 
verebilmeleri değerliliklerini azaltmaktadır (1,4). Yapılabilir ise, konvansiyonel radyoloji, Bilgisayarlı 
Tomografi ve ultrasonografik tetkiklerle tanıya ulaşmaya çalışmak daha doğru olacaktır. Radyolojik 
çalışmalar, yapılacak cerrahi girişimlerin planlanmasına da yardımcı olacaktır. 
 
Hidatik kistlerin cerrahi tedavisinde kistotomi + kapitonaj tekniği neredeyse standart bir yöntem haline 
gelmiştir. İntratorasik ekstrapulmoner lokalizasyonda ise, tanı güçlükleri nedeni ile yapılacak cerrahi 
önceden planlanan yöntemlerle uyuşmayabilir. Kesin tanı genellikle cerrahi sırasında konur. İntratorasik 
ekstrapulmoner kist veya kistler tanımlandığında, cerrah, kistotomi ve kapitonajın çok konservatif bir 
girişim olacağı konusunda uyanık olmalıdır. Geniş etraf doku rezeksiyonları ve rekonstrüksiyonları gibi 
daha agresif prosedürler ile rekürrens ve yayılımları engelleyici bir yol izlenmelidir. En sık görülen 
intratorasik ekstrapulmoner yerleşim bölgeleri; 
Göğüs duvarı yerleşimi; Nadirdir. Kaburgalar, sternum veya göğüs duvarının yumuşak dokuları yerleşim 
yeri olabilir (8). Kemik yerleşim oranı %0.9-%2 olarak bildirilmiştir (10).  
Mediastinal yerleşim; Oldukça nadir rapor edilmiştir (11-12). Literatürde, %36’sı anterior mediastende, 
timik bölgede lokalize olan yaklaşık 100 olgu bildirilmiştir. Disfaji, diyafragma elevasyonu gibi etraf 
dokulara bası semptomlarına neden olabilirler (7). 
Diyafragma yerleşimi; Nadir görülmekle birlikte, kistlerin çıkarılması sonrasında tamirinin gerektiği bir 
bölgedir. Bizim serimizde 5 olguda izlenmiş ve kistlerin eksizyonları sonrasında diyafragmada oluşan 
defektler primer olarak onarılmıştır. 
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Plevral yerleşim; Plevrada hastalık, plevral aralığa perforasyon veya diyafragmatik geçiş ile görülebilir(11). 
Aslında bu tabloları gerçek bir plevral ekinokokkozis değil bir komplikasyon olarak değerlendirmek daha 
doğrudur. Gerçek plevral ekinokokkozis, kist veya kistlerin primer olarak plevra yapraklarına yerleşimi 
olmalıdır. Primer olarak pulmoner parankimde hastalık olmamalıdır. Plevral yapraklar avasküler 
olmalarına karşın, lamine membranın kalsium, klor, potasyum, su ve üre gibi maddelere geçirgen olduğu 
bilinmektedir. Parazitin difüzyon yolu ile beslenmesi mümkün olabilmektedir. Ayrıca aktif transportunda 
rolü unutulmamalıdır. Kistler rahatlıkla bu bölgede de yerleşebilir.  
Kardiak yerleşim; Nadir lokalizasyonlarda biridir. Açık kalp cerrahisi girişimlerine gereksinim duyulabilecek 
tablolara neden olabilmektedir. 
 
Bilindiği üzere, akciğer kist hidatiğinde tedavinin altın standardı cerrahidir. Kist hidatik cerrahisindeki 
temel prensipler; perforasyonu artırması nedeni ile preoperatif medikal tedavi uygulanmaması, Parankim 
koruyucu işlemlerin seçilmesi (kistotomi+kapitonaj), harap olmuş akciğer yoksa rezeksiyon yapılmaması ve 
postoperatif medikal tedavi ile nükslerin azaltılması şeklinde sıralanabilir. Ancak, Ekstrapulmoner 
intratorasik yerleşim söz konusu ise konservatif kalabilecek uygulamalardan kaçınılmalıdır. Kistektomi ve 
geniş rezeksiyon seçilmesi gereken başlıca operatif prosedürler olmalıdır. Kostal rezeksiyonlar, etraf 
yumuşak doku rezeksiyonları yapılabilir. Spillage riski nedeniyle kistotomiden sakınılmalı, kapitonaj 
yapılmamalıdır. Akciğer dokusundaki kiste ilaç penetrasyonunun, karaciğere göre daha zayıf olması ve 
muhtemel komplikasyonlarda (anaflaksi, asfiksi, apse v.b) yüksek mortalite nedeni ile medikal tedavi 
önerilmemektedir. Ancak, cerrahiyi kabul etmeyenler, cerrahi için kontrendikasyonu olanlarda, çok sayıda 
parankimal kist varlığında ya da tek ve küçük kisti olan hastalarda medikal tedavi bir seçenek olabilir. 
Postoperatif dönemde intratorasik ekstrapulmoner lokalizasyonlu olgularımıza 3 ay süre ile Albendazole 
(10 mg/kg) uygulandı. Komplikasyon, rekürrens ve mortalite olmaksızın 15 + 18 ay (2-52 ay) takip edildiler.  
 
Sonuç olarak, hidatik kistler çok farklı anatomik lokalizasyonlarda yerleşebilirler. Ancak toraks içinde 
ekstrapulmoner yerleşim çok nadirdir. Bu nadir lokalizasyon, tanı güçlükleri yanında, cerrahi tedavide 
beklenmeyen geniş cerrahi rezeksiyon ve rekonstrüksiyon prosedürlerine yol açabilir. Konservatif 
yaklaşımlar, yayılım ve reürrensleri davet edebilir. Bu nedenle, pulmoner ve hepatik lokalizasyonlardaki 
hastalıkta uygulanan kistotomi + kapitonaj yöntemleri yerine, etkilenen çevre dokuların total 
ekstirpasyonu ve gerekli ise rekonstrüksiyonunu içeren prosedürlere yönelmek gereklidir. Rekürrens 
riskini ortadan kaldırmak üzere postoperatif antihelmentik rejimlerin uygulanması da uygun olacaktır.  
 
KAYNAKLAR 
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2. Ozpolat B, Ozeren M, Soyal T, Yucel E. Unusually located intrathoracic extrapulmonary mediastinal hydatid cyst 
manifesting as Pancoast syndrome. J Thorac Cardiovasc Surg 2005; 129(3):688-9. 
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AKCİĞER KİST HİDATİĞİ VE BRONKOSKOPİK BULGULAR 
 

Nazan BAYRAM 
Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, GAZİANTEP 

 
Akciğer hidatik kistlerin sık yerleştiği organlardandır. Klinik pratikte kist hidatik olguları değişik 
formlarda karşımıza çıkabilirler. Kimi olgular karaciğerde kistlerin mevcudiyeti, akciğer grafilerinde 
düzgün sınırlı intakt kitlesel imajlarla çok tipik bulgularla seyreder. Bazen de klinik ve radyolojik 
bulgular daha karmaşık seyreder ve pnömoni, mantar enfeksiyonu, tüberküloz, kanser gibi 
hastalıklarla ayırıcı tanı yapmak gerekebilir. Bu olgularda bronkoskopi ile de tanı koymak mümkün 
olabilir. Kist hidatiklerde endobronşiyal olarak bronşlarda ödem, hiperemi bulguları gözlenebilir ama 
daha tipik ve tanısal olanı beyaz, kurdelemsi yapıdaki kist membranlarının doğrudan endoskopik 
olarak görülmesidir. Endobronşiyal tüberküloz, mukus tıkaçları, yabancı cisim (diş, vs) granülasyon 
dokusu da endoskopik olarak benzer görüntü verebilir. Hidatik kist membranından forseps ile alınan 
biyopsiler patolojik inceleme sonucunda kütikula tanısı almaktadırlar. Bu sunumda klinik, radyolojik 
ve endoskopik bulgularıyla olgularımız gözden geçirilecektir.  
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PULMONER HİDATİK KİSTLERİN VİDEO TORAKOSKOPİK OLARAK ÇIKARTILMASI 
 

Levent ALPAY 
İstanbul Süreyyapaşa Hastanesi, Göğüs Cerrahisi 

İSTANBUL 
 
AMAÇ: Akciğer kist hidatik hastalığı düşük-orta gelirli ülkelerde yüksek prevelansı olan parazitik bir 
hastalıktır. Biz cerrahi olarak video-eşliğinde torakoskopi(VATS) ile tedavi ettiğimiz  hastaları sunduk. 
 
METOD:Tüm hastalara klinik ve göğüs grafisi ve bilgisayarlı tomografideki radyolojik bulgularla tanı 
kondu.17 hastaya da torakoskopik olarak kistotomi ve kapitonaj işlemi uygulandı. Prosedür bir 
standart torakoskopi port kesisi ve 2-3 cmlik kistik lezyonun hemen üzerinde olacak şekilde ütility cilt 
kesisini içermektedir. Birinci vakada küçük ebatlı kaburga ayıracı kullanıldı. Diğer 16 vakada ütility 
kesisi üzerinde kot ayıracı kullanılmadı. Hiçbir vakada açık torakotomiye dönüşüm gerekmedi. 
 
SONUÇLAR: Prosedürün ortalama süresi 90 dakika idi. Ortalama hastanede kalış süresi 4 gündü. 
Torakoskopik işlem sonrası hiç komplikasyon görülmedi. 4 aylık gözlem süresi içinde tüm hastalar 
asemptomatikti. 
 
TARTIŞMA: VATS ile kist hidatik operasyonu periferik yerleşimli kistlerde başarılı olarak yapılabilir. 
 
KAYNAKLAR 

Video-assisted thoracoscopic removal of pulmonary hydatid cysts† 

Levent Alpay, Tunc Lacin*, Cansel Atinkaya, Hakan Kıral, Mine Demir, Volkan Baysungur, Erdal Okur and Irfan 
Yalcınkaya 

European Journal of Cardio-Thoracic Surgery 0 (2012) 1–5 doi:10.1093/ejcts/ezs338 
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AKCİĞER KİST HİDATİK HASTALIĞIDA BİZ NE YAPTIK? 
 

Tülin DURGUN YETİM 
Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi 

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 
Hatay-ANTAKYA 

 
Kist hidatik hastalığı, tarım ve hayvancılıkla uğraşan, çevre sağlığı ve koruyucu hekimlik önlemlerinin 
yetersiz kaldığı tüm toplumlarda görülen önemli bir paraziter hastalıktır.  Kist hidatik hastalığının 
tedavisi esas olarak cerrahidir.  cerrahi tedavide önemli sorunlarından biri sekonder hidatitozistir. Bu 
komplikasyon, etkin skolosidal maddelerin kullanımı ve özenli bir cerrahi teknikle önlenebilir. Bu 
amaçla çok sayıda skolisidal ajan yıllardır kullanılmaktadır. Ameliyat esnasında kistin rüptürü, 
ameliyat sahasına yayılımı sekonder kist hidatik riski oluşturduğundan kist sıvısının aspirasyonundan 
sonra albendazol, praziquantel, hipertonik saline, povıdone-ıodine gibi skolosidal ajanlar klinikte 
topikal olarak kullanılmakta ve önerilmektedir 
  
Karaciğer kist hidatiğinde intraperitoneal protoskoleks verilmesi ve kız veziküllerinin inoküle edilmesi 
ile deneysel olarak kist hidatik modeli oluşturulmuştur. Günümüze kadar akciğer kist hidatik oluşumu 
ise yalnızca kist yumurtası yutturularak ortaya konulmuştur. Bizde yeni bir deneysel modelle kist 
inokulasyonu ortaya koymaya çalışıp, skolosidal ajanlarla önlenebilirliği araştırdık.  
 
Kliniğimizde 2011-2012 yılları arasında yaşları 15-45 arasında değişen 10 akciğer kist hidatik vakasını 
ameliyat ettik. Hastaların tümüne kistotomi+kapitonaj uygulandı. 4 gün içerisinde taburcu edildiler ve 
son 6 aylık kontrolleride herhangi bir problem ile karşılaşılmadı 
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İLGİNÇ OLGU VE BEN NE YAPTIM? 
 

Hakkı ULUTAŞ 
İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Turgut Özal Tıp Merkezi 

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, MALATYA 
 
OLGU 1. 

• E.T, 13 y. Erkek hasta, Erzurum / Pasinler 18.10.2010  
• Bisikletten düşme sonucu nefes darlığı, göğüs ağrısı şikayeti ile acil serviste değerlendirildi. 
• FM- SS: Palpasyonla sağ meme etrafında ağrı, hassasiyet, ekimoz mevcut. Dinlemekle sağ alt 

ve orta zonlarda solunum sesleri azalmıştı. 
• Extremitelerde; el ve bacaklarda sıyrıklar mevcuttu.  
• Lab. İncelemesinde: BK: 22300, Hb: 15.9, PLT: 540, CRP: 222 idi. 
• PA AC 

 
• İlk değerlendirmemize göre ne düşünürüz? 
• Travmatik Sağ Hemopnömotoraks?  (Acilden bu ön tanı ile konsultasyon istenildi) 
• Torasentez yapıldı, yoğun içerikli ampiyem  mayi aspire edildi. 
• Sağ tüp torakostomisi uygulandı ve başlangıçta yaklaşık 400 cc plevral mayi drene edildi. 
• Plevral mayi;         Kan; 
• Glu:59                       Glu: 73 
• Prot:5.3                     Prot: 6.4                  
• Alb:3                         Alb: 3.2 
• LDH: 1015                LDH: 545 
• Şimdi ne düşünürüz? 
• İlave hangi tetkikleri yapmalıyız? 
• Bundan sonraki tedavi yaklaşımımız ne olmalı? 
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• Plevral mayi kültüründe; Staf. Hominis üredi.  
• Hastaya Seftriakson ve amikozit tedavisi başlanıldı.  
• Sonrasında plevral aralığı steril hale getirmek için günlük rifocinle intraplöral yıkama yapıldı. 
• Altta yatan patolojiyi anlamak için tekrar TBT istenildi 
• TBT : 26.10.2010 : Sağ hemitoraksta göğüs tüpüne ait görünüm mevcut. Sağ hemitoraksta üst 

lob post segmentten posterobazal segmente dek alt zonlarda daha belirgin lateral ve post 
kesimlerde izlenen plevral efüzyon ile yer yer pnömotoraks ile uyumlu serbest hava 
dansiteleri dikkati çekmektedir. Alt zonlarda efüzyona komşu akciğer parankiminde 
konsolidasyon-infiltrasyon alanları mevcuttu. 

 
• Altta yatan patoloji ?? 
• Ek tetkik yada girişimsel işlem düşünürmüsünüz 
• Plevral aralık steril hale geldiği kanatine varılması üzere 04.11.2010 da Operasyona alındı.  
• Sağ Kas Koruyucu Torakotomi + Parsiyel Dekortikasyon + Kistotomi + Kapitonaj + Wedge 

Rezeksiyon (apekste bül nedeniyle) operasyonu uygulandı.  
• Postop komplikasyon gelişmeyen hastanın 6. gün tüp torakostomisi sonlandırıldı ve 

11.11.2010 da externe edildi.  
• Patoloji sonucu: Kist hidatik, Plörit, büllöz yapılar olarak raporlandı 
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AKCİĞER HİDATİK KİST HASTALIĞINDA DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ 
KLİNİĞİ OLARAK NE YAPTIK? 

 
Serdar ONAT 

Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi 
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, DİYARBAKIR 

 
Akciğerin hidatik kist hastalığı dünyanın belirli ülkekeinde daha sık görülür (1,2). Türkiye’ de insidans 
2/1000.000 arasında tespit edilmiştir(1). Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi endemik bir bölge 
olan Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hizmet vermektedir (3,4). 
 
Ocak 1990- Haziran 2012  yılları arasında 343 hasta akciğer hidatik kist hastalığı nedeniyle Dicle 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi kliniğine başvurdu. Başvuran hastaların 171’i erkek 172’si 
kadındı. Hastaların yaş aralığı  3-67 idi. Kistlerin % 65’ i sağ akciğer yerleşimli iken, %35’i sol akciğere 
yerleşmişti. Kırk iki hastada aynı zamanda karaciğerdede kist tespit edildi. Torakotomi 339 hastaya 
uygulanırken dört hastaya medyan sternotomi uygulandı. Onyedi hastaya torakofrenotomi uygulandı. 
En sık kullandığımız yöntem kistotomi –kapitonajdı.  Dokuz hastaya anatomik rezeksiyon uygulandı. 
Peroperatif mortaliteye rastlanmazken postoperatif dört hasta kaybedildi(%1.16). 
 
KAYNAKLAR 

1.Dogan R, Yuksel M, Çetin.G, Süzer K, Alp M, Kaya S et al .Surgical treatment of hydatid cysy of the lung report 
on 1055 patients. Thorax 1989;44;192-199. 

2.Burgos R, Varela A, Castedo E, Roda J, Montero CG, Serrano S et al. Pulmonary hydatozis: surgical treatment 
and follow-up of 240 cases. Eur J. Cardiothorac Surg. 199;16:628-635. 

3.Özçelik C, İnci İ, Toprak M, Eren N, Özgen G, Yaşar T.Surgical treatment pulmonary hydatozisin 
children;experience in 92 patients.J. Pediatr Surg; 29;392-395. 

4. Ulku R, Yılmaz G, Onat S, Ozçelik C. Surgical tretment of pulmonary hydatid cysts:Report of 139 cases. 
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OLGU SUNUMLARI 
 

Hikmet Yıldız 
25 Aralık Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahi Kliniği 

GAZİANTEP 
 
OLGU SUNUMU I  
39 yaşında erkek hasta, sağ posterofemoral bölgede cilde fistülize olmak üzere 15- 20 cm lik şişlik 
oluşturmuş ve muayenede fluktuasyon veren yumuşak ağrılı lezyon görüldü.  
Çekilen MR da kas yapılara arasında yer edinmiş Kistik lezyon, Kist hidatik? raporlanmış.PA Ac grafi ve 
batın USG de ek lezyon yok. Spinal anestezi ile prone pozisyonda çevre hazırlanan tuzlu çözeltisi ile 
korunduktan sonra kistik lezyon plöroken iğnesiyle boşaltıktan sonra germinatif membran ve 
veziküller çıkarıldı. Kavite dren konularak kapitone edildi. Post op. 3.gün taburcu edildi. 10 mg/kg 
Albendazol 6 ay verildi. Kontrollerde nüx görülmedi.  
 
OLGU SUNUMU II  
69 yaşında erkek hasta , göğüs ağrısı , balgam, hemoptizi şikayeti ile geldi. PA Ac grafi ve Toraks CT de 
sağ Ac alt lob süp. segmette 5 cm çapında kitle.PET CT de SUV değeri 13 olan hipermetabolik kitlesel 
lezyon ve hilus, subkarinal ve üst mediastinal lenf nodlarında SUV değeri 5 olan hipermetabolik 
tutlum saptanmıştır. FOB ile intrabronşiyal lezyon yok. Bronş lavaj (-). Mediastinoskopi ile sağ 
paratrakeal ve subkarinal lenf nodları (-).Torakotomi önerildi. Sağ PLT ile alt lob süp segmet lezyon 
görüldü. Lezyon oldukça sert ve fibrotikti. PET (+) olduğu için lezyon açılmadı, frozen çalışılmadı. 
Mediastinoskopi (-) olduğu için lobektomiye geçildi. 
Sağ alt lobektomi + RLND yapıldı. Post op. 8.gün taburcu edildi. Patolojisi Kist Hidatik olarak geldi. 
Medikal tedavi verilmedi.  
 
OLGU SUNUMU III 
27 yaşında erkek hasta hasta sol göğüste ağrı şikayeti ile geldi. PA Ac grafi ve toraks CT de parankimal 
çok sayıda değişik boyutlarda kistik lezyon. Batın USG de tek kubbe kist hidatiği? 
Çift lümen entübe edilerek Sol torakotomi ile toraks içinde çoğu etraparankimal olmak üzere kist 
hidatik görüldü. Etraf tuzlu su çözeltileri ile korundu. Extraplevral olanlar kostal plevral dekortikasyon 
ile çıkarıldı.Parankimal olanlara kistotomi + kapitonaj uygulandı. Post op kısa süreli hava kaçağı oldu. 
Ac expanse durumda 9. gün taburcu edildi. 1 yıl 10 mg/kg albendazol verildi. Kc lezyounu için genel 
cerrahi önerildi.Hasta genel cerrahiye gitmemiş.3 yıl sonra sol lomber bölgede cilt altı dokuda şişlik 
şikayeti ile geldi. Batın CT de sol lomber bölgede subkutan kistik lezyon retroperitona uzanıyordu. Kc 
kubbesinde eski kist duruyordu. Kontrol Toraks CT de sol Ac üst lob anteriorda lateralde ve 
posteriorda parankim içinde küçük birkaç adet kistik lezyon saptandı. Sol subaxiller torakotomi ile üst 
lob parankim içindeki jelleşmiş germinatif membran yapıları çıkarılıp kapitonaj uygulandı.Sol lomber 
bölgede kist üzeri cilt kesilerek retroperitona uzanım gösteren jelleşmiş membranöz yapıların 
tamamıçıkarıldı. Lokal dren konularak kesi kapatıldı. Daha sonra sağ torakotomi ile transdiafragmatik 
yolla KC kubbesinde yerleşmiş kist hidatik germinatif membranı ile birlikte çıkarıldı. Kapitonaj ve 
lezyon içi dren konularak kapatıldı. Post op sol tarafta uzamış hava kaçağı gelişti. 18. gün taburcu 
edildi. 1 yıl albendazol 10 mg/kg kulandı. 6 ay sonra sol üst lojda parsiyel pnömotoraks ile geldi. Hasta 
tüp torakostomiyi kabul etmedi.Aylar sonra spontan düzelme görüldü. Post op 2.yıl konrol toraks CT 
de sol Ac üst lobda 2 cm lik kistik lezyon mevcut.  
Kc lojunda asemptomatik minik boşluk mevcut. 
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OLGU SUNUMU 
 

Erkan AKAR 
Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahi Kliniği 

BURSA 
 
AMAÇ: Kist hidatik, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hala bir sağlık problemi olarak önemini 
sürdürmektedir. Cerrahi, bu problemin tek radikal çözümüdür. Bu sunuda, kist hidatik nedeniyle 
tedavi edilen hastaların sonuçları değerlendirilmiştir. 
 
HASTALAR VE YÖNTEMLER: Çalışmaya 76 hasta (34 erkek, 42 kadın; ort.yaş 24.6) alındı. Hastaların 
geliş şikayetleri, tıbbi ve cerrahi tedavi ve izlem bulguları geriye dönük olarak değerlendirildi. 
Olgularda tanı klinik değerlendirme, akciğer grafisi ve toraks BT ile konuldu. Ek inceleme olarak 
abdominal ultrasonografi tüm olgulara yapıldı. Olgulara posterolateral torakotomi ile yaklaşıldı. 
 
BULGULAR: En sık karşılaşılan bulgu, öksürük ve göğüs ağrısı idi. Sekiz hastada hemopitizi mevcuttu. 
Kistlerin akciğerde en sık lokalize olduğu bölge sağ alt lob idi. Bir hastada her iki üst lobda, bir hastada 
her iki alt lobda, üç hastada sağ alt ve sol üst lobda eşzamanlı kist hidatik mevcuttu. On beş hastada 
eş zamanlı karaciğerde de kistleri vardı. Otuzbeş hastada kistler perfore idi. En sık uygulanan cerrahi 
yöntem kistotomi+kapitonaj idi. Altı hastada postoperatif komplikasyon gelişti. En sık uzamış hava 
kaçağı görüldü. Mortalite görülmedi. Postoperatif kontrendikasyon olmayan hastalara üç ay süreyle 
10 mg/kg/gün albendazol tedavisi uygulandı. 
 
SONUÇ: Kist hidatikte temel tedavi seçeneği olan cerrahide tercih edilen konservatif yaklaşım yeterli 
ve güvenli bir tedavi sağlamaktadır. Medikal ajanların tedaviye eklenmesiyle tedavi başarısının 
yükselmesi beklenmektedir. 
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KİSTİK EKİNOKOKKOZİS KONTROL PROGRAMLARINA GENEL BAKIŞ 
 

Süleyman YAZAR 
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ 

 
Echinococcus granulosus'un metasestod formunun sebep olduğu kistik ekinokokkozis (KE) birçok 
ülkede önemli bir halk sağlığı sorunudur. İnsanda sıklıkla karaciğere yerleşse de hemen bütün doku ve 
organlara yerleşebilen parazit, tıpta tüm disiplinlerin sorunu olmuştur. Bir enfeksiyon hastalığı 
olmasına rağmen medikal tedavi seçenekleri ve bunların başarısı son derece kısıtlıdır. İlk olarak 
1977'de benzimidazol karbamat türevi mebendazol kullanılmakla birlikte günümüzde tedavi listesinin 
başında albendazol yer almakta fakat gastrointestinal emiliminin ve kist sıvısına perfüzyonunun düşük 
olması bazı sıkıntıları da beraberinde getirmektedir. Basit bir enfeksiyon hastalığı sayılabilecekken 
tedavi edilemeyen bu kistlerin komplikasyonları, ölüme varan ciddi problemlere sebep olmaktadır. 
Medikal tedavi başarısının düşük, perkütan drenaj endikasyon yelpazesinin dar olması temel tedaviyi 
cerrahiye itmektedir. Cerrahi yaklaşımların ise başta parazitin yayılması (sekonder kistlerin oluşması) 
gibi birtakım komplikasyonlara sahip olduğu bilinmektedir.  

 
İnsan sağlığı yanında hayvan sağlığına ve dolayısıyla da ülke ekonomisine ciddi zararlar veren ve kesin 
tedavisinde ciddi sorunlar yaşanan KE’de korunmanın önemi ön plana çıkmaktadır. Halkın, konunun 
önemine yönelik bilgi düzeyi artırılarak ciddi korunma ve kontrol faaliyetleri sürdürülmeli ve 
eradikasyon programları başlatılmadır.  

 
Hastalığın kontrolünde temel nokta parazitin hayat döngüsünü kırmaktır. Bu amaçla; 

1. Köpek sayısının kontrol altında tutulması (kayıt altına alınması, sağlık durumlarını gösteren 
tasmalar, vs) 

2. Köpeklerin parazitle enfekte olmalarının önlenmesi (ara konak hayvan kesimlerinin 
mezbahalarda, veteriner kontrolünde yapılması, kistli organların imhası, vs) 

3. Erişkin parazite yönelik girişimler (köpeklere antiparaziter ilaç uygulanması) 
4. Köpeklerin paraziti bulaştırmasının önlenmesi (köpeklerin çevreye dışkılamalarının kontrolü, 

gıda üretim ve satış yerlerine kopek girişlerinin önlenmesi, vs) 
5. İnsan için henüz kullanılmasa da koyunların aşılanarak yeni fertil kistlerin gelişiminin 

önlenmesi 

 
Önemle üzerinde durulması gereken konu; hastalığın bulaş zincirine/sürecine müdahale etmede 
eğitimin üstleneceği roldür. Sosyo-ekonomik düzeyin artırılması kadar kişilerin alacakları eğitimle 
yaşam kalitesinin artması da tartışılmazdır. Bu noktada; eğitim için hedef kitlenin, kullanılacak eğitim 
ortamlarının ve kullanılacak eğitim araçlarının doğru seçimi korunma ve kontrol programlarının 
hedefine ulaşmasında son derece önem arz etmektedir. 

 
Korunma ve kontrolünde uygulanan yöntemler yatay ve dikey yaklaşım felsefeleri olarak 
adlandırılmaktadır: Eğitim, sanitasyon ve et denetiminin sağlandığı yatay yaklaşımlar; paraziti hedef 
alan aktif girişimler yanında arakonak hayvan sürveyansını da içeren dikey yaklaşımlar. Maliyet-yarar 
oranlarının karşılaştırılması sonucu bu iki yaklaşımın değişik bileşenlerinin yan yana getirilmesi ile 
kontrol programları için farklı tercihler (yavaş hücum, hızlı hücum, vb) oluşturulmuştur. Yıllar 
içerisinde Yeni Zelanda, Uruguay, Tazmanya, Kıbrıs, Arjantin, Şili gibi ülkelerde bu 
seçenekler/tercihler doğrultusunda kontrol çalışmaları yürütülmüş ve uygulamaların sonuçları 
değerlendirilmiştir.  
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Ülkemizde zoonoz hastalıklarla etkin mücadelenin sağlanabilmesi, bu hastalıklarla ilgili plan, proje ve 
prensiplerin belirlenmesi ile her türlü faaliyetin sürdürülmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve 
Köy işleri bakanlığı arasında 1991 yılında imzalanan bir protokol ile Türkiye Zoonoz Milli Komitesi 
oluşturulmuştur. 2007 yılında zoonotik hastalıklarla mücadele raporları güncellenerek Mücadele 
Programları hazırlanmıştır. 2010 yılı içinde ise Sağlık Bakanlığı “Kuduz ve Ekinokokkozis Bilim Danışma 
Kurulu”nu oluşturarak mücadele programlarının hayata geçirilmesi konusunda ilk adımı atmıştır. 
Hukuki yönü yasa hükümleri ve yönetmeliklerle desteklenen mücadelenin temelinde; sahipsiz 
köpeklerin kayıt altına alınması ve ilaçlanması, kaçak hayvan kesimlerinin önlenmesi, kistli organların 
uygun şekilde imhası ve köpeklere yedirilmemesi vardır.  
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KİSTİK EKİNOKOKKOZİS KONTROL PROGRAMLARI: AVUSTRALYA VE TAZMANYA ÖRNEKLERİ 
 

Murat HÖKELEK 
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL 

 
Endemik bölgelerde bulunan ülkeler için Kistik Ekinokokkozis (KE) kontrolü, koruyucu hekimlik 
açısından son derece önem taşımaktadır. Ancak yürütülen programlardan tam anlamıyla başarılı 
olanların sayısı fazla değildir. Hastalığın kontrolünde kritik aşama köpekler ve çiftlik hayvanları 
arasındaki döngüyü kırmaktır. Köpeklerin kontrol altında tutulması, kistli organları tüketmelerinin 
önüne geçilmesi ve toplumun bilinçlendirilmesi gibi yatay kontrol yöntemleri yanında, enfekte 
köpeklerde antiparaziter ilaç uygulaması ve koyunlarda aşılama çalışmalarını içeren dikey kontrol 
yöntemleri uygulanarak ada özelliğindeki ülkelerde kontrol programları daha başarılı olmaktadır. 
Avustralya - Tazmanya bu açıdan iyi birer örnektir. 
Avustralya'nın bir eyaleti olan Tazmanya adasında, 1960 yılında KE kontrol programının uygulanması 
öncesinde E. granulosus yaygınlığı, köpeklerde yaklaşık % 12, üç yaş üzeri koyunlarda % 52 ve 
sığırlarda % 17 oranında saptanmıştır. İnsanlarda KE olgularının 1946-1958 arasında ortalama yıllık 
insidansı 100.000'de 9 olarak belirlenmiştir. Tazmanya'da enfeksiyondan sorumlu E. granulosus suşu 
G2 olarak tanımlanan Tazmanya koyun suşudur. Sinantropik döngü içerisinde köpekler, koyunlar ve 
sığırlar bu suş ile karşılaşmakta ve KE bulaşı devam etmekteydi. Kontrol programı Tazmanya'da 
1960'ların ortalarında başlatılmıştır, 1977 yılına gelindiğinde hastalığın insana bulaşmasının önüne 
geçilebilmiştir. Ancak bu yıllarda hala "eski enfeksiyon" olduğu düşünülen sporadik olgular 
tanımlanmıştır. Program sürecinde incelemeye alınan ve E. granulosus saptanan köpeklere 
praziquantel ya da arekolin verilerek intestinal parazitler ekarte edilmiş, ayrıca eğitim programlarıyla 
toplumda hastalığa karşı bilinçli yaklaşım oluşturulmuştur. Kurumsal anlamda da program sıkı bir 
şekilde uygulanmış, kaçak kesimlerin önüne geçilmiştir. Böylece kist içeren organların köpeklere 
ulaşması engellenmiştir.  
Adada E. granulosus ile enfekte köpekler 1986 yılından bu yana saptanamamıştır. KE'li sığır olguları 
1980'lerin ortalarında ve 1990'ların başında yalnızca King Island bölgesinde yılda birkaç olgu şeklinde 
ortaya çıkmıştır. Tazmanya ada eyaleti 1996 yılında geçici olarak, köpek ve çiftlik hayvanları için E. 
granulosus'tan arındırılmış bölge ilan edilmiştir. O zamandan bu yana, yaklaşık 1 milyon koyun ve 
170.000 sığır kesimi yapılan Tazmanya'da, KE saptanan sadece 3 koyun (%0,0003) ve 12 sığır (%0,007) 
belirlenmiştir. 
Avustralya-Tazmanya örneğinde, KE kontrol programının başarısı küçük bir ada olması ile ilişkili olsa 
da, hastalığın endemik olduğu diğer ülkeler için kendi koşullarına göre uyarlandıktan sonra, model 
olarak yararlı olabileceği akla gelmektedir. 
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 KİSTİK EKİNOKOKKOZİS KONTROL PROGRAMLARI: NEPAL VE URUGUAY ÖRNEKLERİ 
 

Gülden SÖNMEZ TAMER 
Kocaeli Universitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KOCAELİ 

 
Kistik ekinokokkozis (KE) köpekler aracılığıyla insan ve başta koyun olmak üzere kasaplık hayvanlara geçen 
zoonotik bir hastalıktır. Dünya’da yaklaşık 2-3 milyon kişide bu hastalığın görüldüğü bilinmektedir. Latin 
Amerika, Uruguay, Arjantin, Brezilya, Şili ve Peru’da endemik olan KE’nin Arjantin’in bazı bölgelerinde, Doğu 
Afrika, Orta Asya ve Çin’de %5-10 prevalansa ulaştığı bilinmektedir. Hayvanlarda ve insanlarda önemli sağlık ve 
ekonomik problemlere neden olduğundan ciddi kontrol/eradikasyon çalışmalarının yürütülmesi gerekmektedir. 
Bu çalışmalar; sağlık eğitimi, enfekte sakatatların uygun şekilde yok edilmesi, köpek sayısının kontrolü, 
periyodik tanısal testlerin yapılması, köpeklere antihelmintik ilaç uygulaması, enfekte çiftliklerde karantina 
önlemlerinin alınması, yasal zeminin oluşturulması, başta koyunlar olmak üzere ara konak olan hayvanlara 
aşılamanın yapılması gibi faktörlerden oluşan planlama, hücum, pekiştirme ve eradikasyonun korunma 
dönemlerini içerir.  

Yirmi üç milyon nüfuslu, dünyadaki tek Hindu krallığı olan ve inek kesiminin kanunen yasak olduğu Nepal’de 
1999 yılında “hayvan kesimi ve etlerin denetlenmesi” yasası çıkarılmıştır. Kanun kapsamında, hayvanlar 
veteriner gözetiminde, mezbahalarda kesilebilecektir. Nepal’da tüketilen etin; %64’ü bufalo, %20’si keçi, %7’si 
domuz, %6’sı kümes hayvanı ve %2’si de koyun etinden oluşmaktadır. Nepal’de KE epidemiyolojisine ait veriler 
çok sınırlıdır. Bunun temel nedeni hastalık sürveyansının yapılmayışı ve rapor edilmeyişidir. Prevalansın %14.1 
olduğu Nepal’de hayvan kesimleri genellikle açık alanda, akarsu ve göl kenarlarında eğitim seviyesi düşük 
kişilerce yapılmaktadır. Kesim artıkları ya kesim bölgesinde bırakılmakta ya da yakın bir yere gömülmektedir.  
Sokak köpeği sayısının fazla olduğu Nepal’de, köpekler kesim artığı et, kemik ve sakatatlarla beslemektedir. KE 
kontrolü için yapılan herhangi bir resmi çalışma bulunmamaktadır. Ancak et kaynaklı enfeksiyonların önlenmesi 
için bazı çabalar gösterilmiştir. Belediyeler, kırsal kesimde sokak köpeklerinin sayısını azaltmak için itlaf 
çalışması başlatmışlar, fakat başarılı olamamışlardır. Ancak 1999’da yürürlüğe giren et denetleme kanununu ile 
özel sektörün de et ürünlerine yatırım yapması ve modern tesisler kurması sağlanmıştır. Veteriner sayısının 
artması ve eğitim seviyesinin yükselmesiyle insanlar KE’nin varlığından haberdar olmuşlardır. Diğer taraftan 
belediyelerin sokak köpeklerini kısırlaştırarak sayılarını kontrol altına alması KE kontrolünde etkili olmuştur.  
Nepal küçük, karalarla çevrili, Çin ve Hindistan gibi KE’nin endemik olduğu iki büyük ülke arasına sıkışmıştır ve 
tüketilen etlerin çoğu bu ülkelerden ithal edilmektedir. Kuzey Hindistan’dan ithal edilen bufaloların %48’i 
enfektedir. Eradikasyon çalışmalarında başarılı olunan Yeni Zelanda, İzlanda, Tazmanya ve Kıbrıs’ın birer ada 
ülkesi olduğu, endüstriyel gelişimini tamamladığı ve gelirlerinin bir kısmını hayvan ihracatından sağladıkları 
hatırlanmalıdır. Nepal’in bu özelliklerinin olmadığı ve çok sayıda sahipsiz köpeğin bulunduğu, hayvan kesimi ile 
ilgili düzenlemelerin yok denecek kadar az, hayvan rezervinin zayıf olduğu ve et kaynaklarının büyük bir 
kısmının ithal edildiği fakir bir ülke olduğu bilinmektedir. Ancak, aşı teknolojilerinin gelişmesi ile enfeksiyon 
kontrolünde yeni kapıların açılması Nepal’in de bu parazitten kurtulabilme şansını artırmaktadır. Ayrıca 
eradikasyonun başarılı olduğu ülkelerde eğitim seviyesinin yüksek olduğu unutulmamalıdır. Kasaplık 
uygulamalarının değiştirilmesi kontrolde önemli bir adımdır. Nepal’de KE kontrolü; 
 

 Enfekte hayvan ithallerinin denetlenmesi 
 Etlerin kontrolü 
 Aşılamanın alt yapı çalışmalarının yapılması 
 Köpeklerin kayıt altına alınması ve bu parazitten arındırılması 
 Sokak köpeği popülasyonunun kontrol altına alınması 
 Halkın KE konusunda bilgisinin artırılması şeklinde özetlenebilir. 

Ekonomik, kültürel ve aile tabanlı insan-köpek ilişkilerini ve kasaplık uygulamalarını sadece yasa ile ortadan 
kaldırmak mümkün değildir. Kasaplık ve besin hijyeni uygulamaları eğitime dayalı olduğu kadar imkanlarla da 
ilişkilidir. KE konusunda bilgi düzeyinin düşüklüğü ve su kaynaklarının yetersizliği sonucu hijyenin yeterince 
sağlanamaması göz önüne alınırsa Nepal’de KE kontrolü kısa sürede mümkün gözükmemektedir. Hayvansal 
gıdaların çoğunun ithal edildiği Nepal’de KE eradikasyonu için, komşu ülkelerde enfeksiyon kontrolüne dair 
yaptırımların olması, gerekli kaynakların sağlanması ve Nepal’e özgü bir kontrol programı geliştirilmesi şarttır.  
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Uruguay 3.3 milyon nüfuslu, KE’nin önemli bir halk sağlığı problemi olduğu bir diğer ülkedir. Prevalansın 1962-
1971 yıllarında 17.4/100.000 olan ülkede, 1965 yılında eradikasyon programı başlatılmıştır. Sahipli köpeklere 
periyodik olarak antihelmintik tabletler verilmesine rağmen çiftlik hayvanlarındaki prevalans 1990’a kadar 
azalmamıştır. Bir yıl sonra yeni ulusal kontrol çalışması başlatılmış ve planlama fazı (1990), tanı fazı (1991), 
hücum fazı (1992-1996) ve pekiştirme fazı (1997-2004) olarak programlanmıştır. Köpeklere aylık praziquantel 
verilmesi kararlaştırılmış ve 1997’de tüm köpeklerin %92.3’üne uygulanmıştır. Sonuçta köpeklerdeki prevalans 
%0.74’e gerilemiştir. Ancak programın özellikle hücum fazında iken bazı koyunların enfekte kalması 
eradikasyonu sağlayamamış, daha az maliyetli destek kontrol programlarına ihtiyaç duyulmuştur.  

Sonuç olarak; E. granulosus’un bazı ülkelerde eradikasyonu sağlanmış olmasına rağmen, enfeksiyonun kontrol 
ve eradikasyon programının uzun sürmesi, yüksek maliyetli olması gelişmekte olan ülkeleri zorlamaktadır. 
Hastalığın kontrol altına alındığı ülkelerin tamamının ada ülkesi olduğu düşünülecek olursa parazitin eradike 
edilebilmesinde ülkenin coğrafik konumunun da etkisi büyüktür.  

Özetle; hükümetlere göre değişmeyecek bir strateji, mali kaynak, personel, örgütlenme, lojistik destek ve 
mevzuatın oluşturulmasına ihtiyaç vardır. Zoonoz hastalıkların kontrolünde toplumun her kesiminin katılımı son 
derece önemlidir. Daha önceleri en az 30 yıl süren kontrol programlarının çiftlik hayvanlarının aşılanmasının ön 
plana çıkması, hızlı, özgül ve duyarlı tanı metotlarının kullanılması, praziquantel ve oxfendazole gibi etkili 
antihelmintik preparatların uygulanması, diğer yandan çeşitli matematik modelleme çalışmalarıyla düşük 
maliyetli uygulamaların planlanabilmesi gibi yeni yaklaşımlarla bu sürenin kısaltılması hedeflenmektedir.  
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KİSTİK EKİNOKOKKOZİS KONTROL PROGRAMLARI: KIBRIS MODELİ 
 

Özlem MİMAN 
İzmir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, İZMİR 

 
Kıbrıs’ta kesilen hayvanların çoğunda hidatik kist saptandığı ilk defa 1928’de Leiper tarafından 
bildirildikten, 1936-1949 yılları arasında hidatik kist sebebiyle 513 kişinin opere edildiğinin ve bunların 
%4,7’sinin öldüğünün Marangos tarafından rapor edilmesinden sonra 1970’lere kadar değişik 
araştırmacılar kistik ekinokokkozisin (KE) Kıbrıs’ta önemli bir halk ve hayvan sağlığı problemi 
olduğunu vurgulamışlardır. Sokak köpeği sayısının çok büyük rakamlarla ifadesi, kontrolsüz hayvan 
kesimleri ve enfekte karkasın kesim alanı yakınına veya araziye atılması, hastalık hakkında halkın 
ihmalkârlığı Kıbrıs’ta hastalığın yerleşmesine katkıda bulunan faktörler olarak görülmüştür. 1971’de, 
Veterinerlik Servis Departmanı tarafından bir kontrol programı başlatılmıştır. Ada modeline dayalı, 
arecoline testi pozitif köpeklerin ötenazisi, köpek yetiştirmenin/beslemenin kontrolü, sokak 
köpeklerinin eliminasyonu ve kesimhanelerde kontrol önlemlerinin kullanıldığı bir program 
uygulanmıştır. KE kontrol kampanyası, 1971-1974 yılları arasında tüm ada genelinde uygulanmıştır. 
1974’te adanın bölünmesi ile beraber kontrol programı olarak başlatılan uygulamalara Güney 
Kıbrıs’ta devam edilmiş, Kuzey Kıbrıs’ta program sürdürülmemiştir. 1975- 1985 yılları arasında adanın 
güney yarısında sürdürülen program sonrasında, 1985’te Güney Kıbrıs’ta hastalığın eradike edildiği 
açıklanmıştır. Çalışmalar/raporlamalar sonucu hem ara konak hem de kesin konakların temizlendiği 
düşünülmüş ve 1985 yılı itibariyle kampanya resmi olarak sonlandırılmıştır. Ancak, 1985-1993 arası 
gözlemler parazitin yaşam döngüsünün çok az seviyede de olsa devam ettiğini göstermiştir. Bu 
nedenle 1993’te 2. program başlatılmıştır. Kıtasal modele dayalı bu program ise arakonak gözlemine, 
enfekte olmuş hayvan hareketlerinin kontrolüne, enfekte olmuş alanlardaki sahipli köpeklerin ve 
sokak köpeklerinin testi ve tedavisi gibi kontrol önlemlerinin kullanıldığı bir programdır. Her iki 
programda da halkın sağlık eğitimi ihmal edilmemiştir.  

Kuzey Kıbrıs’ta yürütülen ekinokok eradikasyon programı ise 1998’de hazırlanmış, 1999-2005 yılları 
arasında United Nations Office for Project Services (UNOPS) katkılarıyla, 2005-2009 yılları arasında ise 
Veteriner Dairesi olanaklarıyla sürdürülmüştür. Programda temel hedefler; halkın bilinçlendirilmesi; 
sahipli köpeklerin yılda 3 kez muayene edilmesi, kayıt edilmesi, tasmalanması ve başıboş 
dolaşmasının önlenmesi; sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesi; kaçak kesimlerin önlenmesi; hayvan 
kadavralarının uygun şekilde imha edilmesi şeklinde sıralanmaktadır.  
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KİSTİK EKİNOKOKKOZİS KONTROL PROGRAMLARI: İSPANYA ÖRNEĞİ 
 

Ayşegül ÜNVER 
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La Rioja, İspanya'nın kuzeyinde özerk bir bölgedir. Bu bölgede kistik ekinokokkozis (KE) cerrahi 
vakalarının 1984-1987 yılları arasında yıllık ortalama 100.000’de 19 olduğu saptanmıştır. Yerel 
otoriteler bu yüksek klinik insidans nedeniyle bu bölgede 1986 yılında bir denetim programının 
uygulamaya başlatılmasına karar verilmişlerdir.  
 
Başlangıçta program koyun ve insanlarda KE prevalansının belirlenmesini, halk arasında hastalığın 
riskiyle ilgili farkındalığın oluşturulması için eğitici çalışmalar yapılmasını öngörmüş, sahipli köpekler 
kayıt altına alınmış ve 45 gün aralıklarla praziquantel ile tedavi edilmiştir. Başıboş köpekler sistematik 
olarak toplanmış, ötenazi uygulanmış ve barsakları Echinococcus granulosus açısından incelenmiştir. 
Epidemiyolojik veri programı sırasında E. granulosus'un başlıca kaynağının düzenli olarak praziquantel 
tedavisi almayan başıboş köpekler olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle, program  kritik noktaları hedef 
alacak şekilde yeniden ele alınmış, sokak köpeklerinin kontrolü de dahil olmak üzere, çalışma koyun 
köpeklerin tedavilerinin sağlanması, kesilen koyun sakatatlarının enfekte ise  güvenli çukurlarda 
toplanması ve ölü koyunların güvenli imhası şeklinde düzenlenmiştir.  
 
Bu önlemler ile programın başında E. granulosus yaygınlığı köpeklerde % 7.0 iken 2000 yılında % 
0.2'ye düşmüş yani % 97.2 azalma gözlenmiştir. Erişkin koyunlarda enfeksiyonun yaygınlığı %82.3 den 
% 20.3 e düşmüş, % 75.4 bir azalma gözlenmiş, enfekte hayvan başına kist sayısı ortalaması % 6.5'den 
% 0.58 (% 91 azalma) düşmüştür. Bu iki tarih arasında, insanlarda yeni vaka sayısı 19/100 000'de 
4/100 000'e düşmüş, azalma oranı % 78.9 olarak saptanmıştır. Ekonomik maliyet, kümülatif maliyet/ 
fayda oranı şeklinde hesaplandığında 1994 yılında bı oran 8 iken, 2000 yılında 1.96 ulaşmıştır. 
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KARACİĞER KİST HİDATİKLERİNDE SINIFLAMALAR VE RADYOLOJİK AYIRICI TANI 
 

Okan AKHAN 
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, ANKARA 

 
Echinococcus granulosus neden olduğu kist hidatik hastalığı en sık karaciğeri, ikinci sıklıkla akciğeri 
tutar. Bu kistlerin sınıflaması karaciğer de Ultrasonografi (US) ile yapılır. En önemli sınıflamalar Gharbi 
ve WHO sınıflamalarıdır. 
 
Karaciğer hidatik kistlerin farklı görüntülerinin sınıflandırılması US bulgularına göre yapılmıştır. 
Günümüze kadar bu konuda 10’dan fazla sınıflama yapılmasına rağmen, en yaygın kabul göreni, 1981 
yılında Gharbi ve arkadaşlarınca önerilen sınıflamadır. Buna göre; karaciğer hidatik kistleri beş ana 
tipte tanımlanmış ve bu tipler; tip I (Basit anekoik sıvı koleksiyonu), tip II (Membran ayrışması 
gösteren kistik yapı), tip III (Kız vesiküller içeren kistik yapı), tip IV (Heterojen eko yapısı gösteren 
hidatik kist), ve tip V (Kalsifiye kalın duvarlı hidatik kist) olarak tariflenmiştir.  
 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sınıflamasına gore karaciğer kist hidatikleri 5 alt gruba ayrılırlar. CE 1 ve 
CE 2 “Aktif”, CE 3 alt tipleri “geçiş zonunda” ve CE 4 ve CE 5 alt tipleri “İnaktif” olarak kabul edilir. 
 
Yukarıda sözkonusu olan alt tiplerin radyolojik ayırıcı tanıları önemlidir. Basit karaciğer kisti, 
diyafragmatik mezotelyal kist, kistadenom, kistik metaztazlar, Caroli hastalığı benzeri bir çok antite 
ayırıcı tanıda düşünülmeldir.  
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Echinococcus granulosus’un neden olduğu kist hidatik (KH) dünyanın bir çok memleketinde yaygın 
olup koyun ve sığır yetiştirilen bölgelerde endemiktir. En çok karaciğere, ikinci sıklıkta akciğere 
(çocuklarda ilk sırada) yerleşir. Akciğerde %60-75’i soliter, % 25-40’ı multipl kistler şeklinde ve en sık 
sağ alt loba yerleşim gösterir.  
 

Ekinokok larvası akciğere geldiğinde akciğer tarafından harab edilmezse küçük bir kiste dönüşür. 
Kistler yıllarca gelişmeye devam ederken genellikle hastalar asemptomatiktir. Bazen nonprodüktif 
öksürük veya minimal hemoptiziye neden olabilirler. Ancak kist rüptüre olduğunda öksürük, 
hemoptizi, ateş, göğüs ağrısı, ekspektorasyon, balgam ve ölüme kadar giden ciddi anaflaktik 
reaksiyonlar meydana gelebilir. 
 

Hidatik kistin üç tabakası vardır; dışta konakçıya ait perikist, içte parazite ait laminalı dış tabaka 
(ektokist) ve germinal tabaka (endokist). Laminalı tabaka besinlerin geçmesine izin verir ancak 
bakteriler geçemez. Germinal ve laminalı  membranın her ikisi genelde endokist olarak tanımlanır. 
Endokist perikistten aralarında potansiyel bir aralık olması nedeniyle kolaylıkla ayrılabilir ve daha 
dayanıklı perikist tarafından rüptüre olmaktan korunur. İntakt bir kistte her üç tabaka bilgisayarlı 
tomografide (BT) tek bir duvar şeklinde görülür. MRG’de de özellikle T2 ağırlıklı görüntülerde düşük 
sinyal intensiteli bir halka şeklinde izlenir.  İntakt olanlar basit, rüptüre ve enfekte olanlar ise 
komplike kistler olarak tanımlanır. 
 

Radyolojik Tanı 
Akciğer KH’larının tanısı temel olarak radyolojik ve serolojik çalışmalara dayanır. Serolojik testler 
negatif olabileceği için yardımcı olmayabilir. Akciğer KH tanısında genellikle radyografi ve BT kullanılır. 
Konvansiyonel grafilerde bazı KH’ların görünümleri oldukça karakteristik olmasına karşın çoğunun 
diğer patolojilerin oluşturduğu görüntülere benzemesi nedeniyle tanısal problemleri vardır. Tanı 
konulamayan KH’lar büyüyebilir ve rüptüre olabilir. Sonuçta yaşamı tehdit eden anaflaktik 
reaksiyonları da kapsayan çeşitli komplikasyonlara neden olur. Uygun pencere aralığı olan periferik 
yerleşimli kistlerin tanısında ultrasonografiden de yararlanılabilir. BT kistik lezyonları solid olanlardan 
ayırmada ve komplike kistlerin karakteristik iç yapılarının detaylarını göstermekte etkin ve direkt 
grafilerle görüntülenmesi güç bölgelerde direkt grafilere göre üstün bir yöntemdir. Akciğer KH’larının 
literatürde tanımlanan radyografik ve BT görünümlerinin başlıcaları şunlardır:  
 

İntakt kistler 
Radyografik olarak intakt bir kist diğer nodüler lezyonlardan ayrılamaz. BT, duvarı düzgün ve değişik 
kalınlıkta olan, homojen su veya suya yakın dansiteli basit kistleri gösterir. Basit KH’lar sadece BT 
görünümleri ile diğer akciğer kistlerinden ayırt edilemez. Ancak endemik bölgelerde ve klinik olarak 
şüphelenilen olgularda KH tanısı ağırlık kazanır. İçerisinde kız kisti bulunan kistler ise hidatik hastalık 
için tanısaldır. MRG’de özellikle T2 ağırlıklı görüntülerde daha belirgin olan düşük sinyalli halkasal 
görünüm (rim sign) karaciğer ve akciğerin nonparasitik kistlerinin tersine KH’nın karakteristiği olup 
parasitik membranları ve perikisti tanımlar.  
 

Rüptüre kistler 
Akciğer KH’larının en sık komplikasyonu perforasyondur. Genellikle bronşlara açılmakla birlikte, 
zaman zaman plevral kaviteye, nadiren de bilier sisteme (bronkobilier fistül) ve vasküler yapılara 
(vena kava superior, innominat venler) rüptüre (akut pulmoner emboli) olabilmektedir. Nedenleri 
arasında konakçı immünitesi, kist büyümesi, yaşlanması, toksinler, kemoterapi veya beslenme 
yetersizliği sonucu parazitik membranların dejenerasyonu, öksürük, intraabdominal basıncı artıran 
nedenler veya travma sayılabilir. Antiparasitik medikal tedavi de kistin dejenerasyonu ve rüptürüne 
yol açabilir. Kist içi basınç oldukça yüksek olduğu için bahsedilen bu nedenlerle frajil parazitik 
membranlar zamanla çatlayabilir. Perikist ve ektokist arasına giren sıvı parazitik membranların 
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ayrılmasına neden olabilir. Hidatik kist rüptürü üç tipte sınıflandırılır; sınırlı, ilişkili ve direkt rüptür. 
Sınırlı tip sadece endokist rüptürü sonucu gelişir ve kist içerikleri perikistle çevrilidir. Endokist  kollabe 
olur. Bu tipte enfeksiyon gelişimi veya allerjik reaksiyonlar beklenmez. BT ve kist perifer yerleşimli ise 
ultrasonografi ayrılmış membranları saptar ancak akciğer grafisi rüptürü gösteremez. Kist içerikleri, 
perikist içine giren bronşlar vasıtasıyla dışarı çıktığında rüptür ilişkili hale gelir. Direkt rüptür ise 
endokist ve perikistin birlikte yırtılması sonucu oluşur. İçerisinde kollabe membranlar ve kız kistleri 
gibi karakteristik yapıları göstermeyen rüptüre kistlerin ayırıcı tanısında diğer etyolojili kistler veya 
abseler de düşünülmelidir.  
 

Büyüyen kistler er veya geç bronşları erode ederek önce bronş ve perikist, daha sonra da endokist 
arasında bir ilişki oluşturur. Bu durum hidatik kisti düşündüren veya spesifik tanısına izin veren farklı 
karakteristik radyografik ve BT görünümlerine neden olur. Rüptüre KH’ların BT ile görüntülenebilen 
patognomonik özellikleri ayrılmış veya kollabe endokist membranları,  kollabe kız kisti membranlarını 
ve intakt kız kistlerini kapsar. Bu bilgiler temelinde radyografi ve BT’de rüptüre KH’ların literatürde 
tanımlanan karakteristik görünümleri menisküs veya yarım ay, nilüfer çiçeği, çift kemer, buz dağı, sıvı 
düzeyli kist, doğan güneş, yılan, boş perikist, halka içinde halka görünümü ve kız kisti işaretleridir. 
Bunlardan çift kemer, kız kisti, menisküs, nilüfer çiçeği, yılan ve halka içinde halka görünümleri BT için 
patognomonik kabul edilir. Rüptüre KH’ların bu karakteristik görünümleri kistin yaşı ve rüptürün farklı 
evreleri ile ilgilidir. 
 

Enfekte kistler 
Hidatik kistin rüptürü enfeksiyona hazırlayıcı faktördür ve rüptürün en önemli genel komplikasyonudur. 
Kist içinde kalan parazitik materyal (matriks) özellikle enfeksiyon ve abse gelişmesine ortam sağlar. 
Rüptüre kist enfekte olduğunda duvarı düzensizleşir, kist içi heterojenite kazanır ve BT’de dansitesi 
artar. Kontrastlı incelemede ise belirgin duvar kontrastlanması görülür. Bu bulgular enfekte KH için 
tanısal değildir. Ancak enfekte hidatik kistler içinde hava kabarcıklarının varlığı (air-bubbles sign) diğer 
etyolojili lezyonlarda görülmediğinden güvenilir bir bulgudur. Bu nedenle komplike bir KH’nın 
karakteristik görünümleri olsun veya olmasın, kontrastlı BT’de duvar kontrastlanması ile birlikte hava 
kabarcıkları saptanır ise enfekte KH’ların kuvvetli bir göstergesidir. Buna karşın rüptür ve 
enfeksiyonun her ikisi birlikte hidatik kistin görünümünü değiştirerek tanıyı zorlaştırabilir. BT’de 
yumuşak doku dansitesi kazanarak tümörden ayırt edilemeyebilir. Bu durumda, kist duvarı ve 
içeriklerinin görüntülenebildiği lezyonlarda MRG tanıya yardımcı olabilir. 
 
KAYNAKLAR 

1. Balikian JP, Mudarris FF. Hydatid disease of the lungs. A roentgenographic study of 50 cases. Am J 
Roentgenol Radium Ther Nucl Med 1974; 12: 692-707. 

2. Beggs I. The radiology of hydatid disease. AJR 1985; 145: 639-648. 
3. Gouliamos AD, Kalovidouris A, Papailiou J, Vlahos L, Papavasiliou C. CT appearance of pulmonary hydatid 

disease. Chest 1991; 100: 1578-1581. 
4. Saksouk FA, Fahl MH, Rizk GK. Computed tomography of pulmonery hydatid disease. J Comput Asist 

Tomogr 1986; 10: 226-232. 
5. Lewall DB, McCorkell SJ. Rupture of echinicoccal cysts: diagnosos, classification, and clinical implicatons. AJR 

1986; 146: 391-394. 
6. von Siner WN. Radiographic, CT and MRI spectrum of hydatid disease of  the chest: a pictorial essay. Eur 

Radiol 1993; 3: 62-70. 
7. von Siner WN. New diagnostic signs in hydatid disease; radiography, ultrasound, CT and MRI correlated to 

pathology. Eur J Radiol 1991;12: 150-159. 
8. Bakir F. Serious complications of hydatid cyst of the lung. Am Rew Respir Dis 1967;96 483-493. 
9. von Siner WN. Ultrasound, CT and MRI of ruptured and disseminated hydatid cysts. Eur J Radiol 1990; 11: 31-37. 

10. Kervancioglu R, Bayram MM, Elbeyli L. CT findings in pulmonary hydatid disease. Acta Radiol 1999; 40: 510-514. 
11. Kervancıoğlu R, Bayram MM. Akciğer kist hidatiklerinde radyografi ve BT bulguları. Tanısal ve Girişimsel 

Radyoloji 1999; 5: 320-330. 
12. Mete A, Kervancioglu R, Arslan E, Isik AF. Invasion of the innominate vein by a hydatid cyst. Clinical 

Radiology 2011; 66: 893-895.  
13. Turgut AT, Altın L, Topçu S, Kılıçoğlu B, Altınok T, Kaptanoğlu E, Karademir A, Koşar U. Unusual imaging 

characteristics of complicated hydatid disease. Eur J Radiol 2007; 63: 84-93. 
14. Pedrosa I, Saiz A, Arrazola J, Ferreiros J, Pedrosa CS. Hydatid disease: Radiologic and pathologic features and 

complications. Radiographics 2000; 20: 795-817. 
15. Polat P, Kantarcı M, Alper F, Suma S, Koruyucu MB, Okur A. Radiographics 2003; 23: 475-494. 



 70

 
 

KARACİĞER KİST HİDATİKLERİNİN PERKÜTAN TEDAVİSİ: UZUN DÖNEMLİ TAKİP SONUÇLARI 
 

Okan AKHAN 
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, ANKARA 

 
 

Karaciğer kist hidatidlerinde “Perkütan tedavi” “ üç teknik” kullanılarak “evre odaklı yaklaşım (Stage-
specific approach) “ ile uygulanır. Karaciğer kist hidatiklerinde en temel tedavi endikasyonu kistlerde 
canlılık olmasıdır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sınıflamasında “Aktif (CE 1, CE 2)” ve “Geçiş zonunda 
(CE 3A ve 3B)” kabul edilen kistler tedavi edilmelidir. Bu kistler evrelerine göre üç teknikten biri 
seçilerek tedavi edilirler. CE 4 ve CE 5 için tedavi endikasyonu yoktur. Bu grup kistler “Wait and 
Watch” yaklaşımı ile takip edilmelidir. Biliyer sisteme, peritona veya plevraya açılan kistler cerrahi 
yaklaşımla tedavi edilmelidir. 
 
CE 1 ve CE 3A grubu hidatik kistlerde perkütan tedavi çok başarılı kabul edilmektedir. Bizim uzun 
dönemli ( ortalama 10 yıl) takip ettiğimiz yaklaşık 300 hastada 500 karaciğer KH serisinde; major 
komplikasyon oranı %10 civarında olup, hastanede kalış süresi ortalama 3 gündür. Rekürens oranı %3 
civarında olup mortalite izlenmemiştir. Literatürde mortalite oranı %0.047 dir. Karşılaştırmalı 
çalışmalarda perkütan tedavi bu gruptaki kistler için cerrahi tedaviye göre düşük komplikasyon ve 
daha kısa hastanede kalış süresi nedeniyle daha üstün olarak bulunmuştur. 
 
CE 2 ve CE 3B için literatürde ayrı bir bilgi mevcut değildir. Ancak bizim serimizde 73 hasta 75 kiste 
(41 CE 2 ve 34 CE3B); 23 kiste PAIR, 26 kiste “Standart kateterizasyon tekniği” ve 26 kiste “ Modifiye 
kateterizasyon tekniği” uygulanmıştır. 3-197 ay (ort. 55) takip edilen hastalarda; Minor komplikasyon 
%20, Major komplikasyon %18 hesaplanmıştır (PAIR: %0 / Standart Kateterizasyon: %18 / MoCaT: 
%31). Toplam rekürens oranı %16.3 tür (PAIR: 43.5% / Standart kateterizasyon: 11.5% / MoCaT: %0). 
 
Tedavi endikasyonu olan karaciğer kist hidatiklerinde perkütan tedavi ilk başvurulması gereken bir 
tedavi alternatifi olarak görülmelidir. 
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TARİHTE KÖPEK DIŞKISININ KULLANILMASI 
 

Eren AKÇİÇEK 
Şifa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi-Etik Anabilim Dalı, İZMİR 

 
İnsan ve çeşitli hayvanların idrar ve dışkısı tarih boyunca değişik amaçlarla kullanılmıştır. Köpek dışkısı 
çeşitli sağlık sorunlarında , sağaltım olarak kullanılmıştır.Bütün bu ampirik uygulama ve tedavilerden 
amaç , hastayı iğrendirme ve tiksindirme yoluyla hastalığın vücudu terk etmesini sağlamaktır. Halk 
arasında '' Pis Pisi Sürer'' inancı vardır. Bu uygulamalar ampirik tıpta ''Zıttı Zıtla tedavi'' ( Contraria 
Contraris Curantur) kaidesiyle izah edilebilinir.  
 
Ayrıca köpek dışkısı debbağlıkta (dericilikte) deriyi yumuşatmak için kullanılır.Eski dericiler köpek 
dışkısının yerini hiçbir kimyasal maddenin tutmadığını ifade etmektedirler. Tabakhaneye bok 
yetiştirmek tabiri buradan gelmektedir. Ayrıca Osmanlı imparatorluğunda köpek dışkısı bir dış satım 
ürünü olmuştur. 
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SADIK DOST GİZLİ BİR DÜŞMAN MI? 
 

Yüksel GÜRÜZ 
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Bornova-İZMİR 

 
 
Carnivora (etçilller) takımının Canidae (köpekgiller) familyasından olan köpeğin insanlrala ilişkisi 
yaklaşık 10.000 yıl öncesine dayanmaktadır. Köpek evcilleştirilmeye başladıktan sonra, yabanıl 
akrabalarından farklılaşmaya başlamış, küçük ve daha güçsüz diş yapısı ortaya çıkmıştır.Bir çok tarihi 
türü yok olan köpeklerin bu gün tümüyle insanlar tarafından seçmeye dayalı ıslah yöntemiyle ortaya 
çıkan 200’ü aşkın soyu bulunmaktadır. Toplu halde yaşama ve sürü önderini izleme güdüsü 
köpeklerin insanlara yönelmesinde önemli bir rol oynar. Kedinin aksine, köpek, bağımsız ve yabanıl 
bir yaşama kolay kolay alışamaz. Sürü içinde yaşamaya ve sürü önderinin koruyuculuğuna büyük 
gereksinim gösterir. Bakımını üstlenen insan da gerçekte sürü önderinin yerini alan bir unsurdur. 
 
Köpeğin Solunum, Sindirim ve Boşaltım Sistemi, anatomik ve fizyolojik olarak insandaki gibidir. 
Dolaşımdaki kanın %20’si her zaman köpeğin beyninde olup, Gebelik Süresi 63 gündür. İnsanın 
duyum mesafesinin 4 katı uzaktaki sesleri saniyenin 1/600 gibi kısa sürede algılayan köpekler, ışığa ve 
harekete insan gözünden daha duyarlı olmakla beraber renkleri ve cisimlerin konturlarını net 
ayıramazlar. Nemli burunları havadaki moleküllerin çözünmesini sağlar ağız tabanındaki vomeronasal 
organ ile bazı kokuların tadlarını algılayabilirler.Köpeğin koku merkezi insanın yaklaşık 40 katı olup, 
insana kıyasla kokuların ayrımını yapmakta 1 milyar kat daha başarılıdır. Yemeklerin tadından ziyade, 
kokusundan etkilenirler. Tad tomurcukları dillerinin ön ucunda olup, acı, tatlı, tuzlu ve ekşiyi 
algılayabilirler. Köpek dilinde insandakinin altıda biri kadar tad tomurcuğu olması insana kıyasla tad 
alma duyularının göreceli olarak daha zayıf olmasına neden olmaktadır.  
 
Bu binlerce yıllık yaşam ortaklığı sadece çevremizi paylaşmakla sınırlanmamış, bu sadık dostumuzla 
evimizi, yemeğimizi, yatak odamızı paylaşmaya başlayınca önce psikolojik sorunlarımızı transfer 
etmeye daha sonra da çeşitli mikroorganizmaların yol açtığı hastalıkları bir birimize bulaştırmaya 
başladık. Hayvanlardan, insanlara bulaşan bu hastalıklar zoonotik hastalıklar başlığı altında 
incelenmekte olup, brucellosis, campylobacteriosis, leptospirosis, lyme hastalığı, Q Fever 
(Coxiella burnetii), kuduz, ringworm hastalığı, kayalık dağlar benekli humması, salmonellosis gibi 
hastalıkların yanı sıra parazit etkenler ile oluşan ekinokokkozis, toxocariasis, cryptosporidiosis, 
giardiasis, dipylidiasis, kancalı kurt enfeksiyonları, leishmaniasis gibi pek çok hastalık köpeklerden 
insanlara bulaşmaktadır. Bu hastalıklar içinde paraziter kaynaklı olanların; bulaş yolları, tanı, 
tedavilerinin yanı sıra korunma yolları ile bilgiler son yıllarda daralan yaşam alanları, sınırlı üretim 
alanları, temiz içme suyu yetersizliği gibi nedenlerden dolayı yeniden önem kazanmıştır. 
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KİST HİDATİKTE AKCİĞER CERRAHİSİ 

 
Bülent KOÇER 

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA 
 

Kist hidatik bir zoonoz olup karaciğerden sonra ikinci sıklıkta akciğerlere yerleşerek hastalık oluşturan, 
sıklıkla asemptomatik; özellikle endemik olduğu Akdeniz ülkelerinde önemli bir halk sağlığı 
problemidir. Akciğer tutulumunun karaciğer tutulumuna nazaran çocuk ve gençlerde erişkinlere göre 
daha  yüksek oranda  olduğunu belirten yayınlar mevcuttur. 
 
Pulmoner semptomlar sıklıkla kistin büyüyerek parenkime bası etkisiyle ortaya çıkmaktadır. Yine 
kistin komplike olmasıyla da öksürük, göğüs ağrısı, hemoptizi, kusma gibi semptomlar ortaya çıkabilir.  
 
Cerrahi öncesi kemoterapi güncel uygulamalar içerisine girmiş, sistemik yayılım ve rekürrensi 
azaltabileceği belirtilmiştir. Benzimidazol benzeri kemoterapiler akciğer kist hidatiğinin güncel 
tedavisinde ancak cerrahi olanağı olmayan veya komplet kist rezeksiyonunun cerrahi ile mümkün 
olamayacağı durumlarda tercih edilebilir.  
 
Akciğer kist hidatik hastalığında cerrahinin iki temel amacı vardır:  Parazit germinatif membranını 
tamamen ve güvenle çıkarmak ve ikinci olarak da intraoperatif disseminasyondan koruyarak bronşi-
perikistik patolojiyi ve bununla ilgili lezyonları tedavi etmektir. 
 
Bugün için cerrahi tedavide ana prensip akciğer parenkimini koruyucu metotlarla kistin tedavisidir. 
Bunun için de kistotomi, kistotomi-kapitonaj, intakt kistin enükleasyonu veya kist içeriğinin 
aspirasyonundan sonra olabildiğince akciğer parenkimini koruyarak yapılan kama rezeksiyonlar 
uygulanabilir. 
 
Pnömonektomi, segmentektomi gibi rezeksiyon tekniklerinden kaçınmak gerekli olup ancak tüm bir 
hemitoraksı veya segmenti tutan nadir kistik hastalıklarda bu rezeksiyonlar endike hale gelebilir ve 
yine lobektomi de sadece büyük apseleşmiş kistik hastalık halinde  ender  olarak uygulanabilir. 
 
Rekürrenslerden korunmak için preoperatif kemoterapi veya cerrahi sırasında çoğu cerrahın 
uyguladığı şekilde hipertonik salin ile ıslatılmış pedler ile cerrahi sahanın korunması uygun olabilecek 
yaklaşımlardır. 
 
Kistin çıkarılmasından sonra kaviteye açılan bronş ağızlarının marsupiyelizasyonu düşük olasılıkla da 
olsa rezidüel abse oluşumu ve cilde fistülizasyon olasılığı nedeniyle bugün büyük oranda terk 
edilmiştir. Ancak kapitonaj tekniği kist kavitesinin obliterasyonu için halen uygulanmaktadır. 
 
Rüptüre akciğer ve akciğere yayılımı olan enfekte karaciğer kist hidatiklerinin cerrahisinde çok daha 
agresif cerrahi prosedürler gerekebilmektedir. Bütün bu durumlarda dahi günümüzde cerrahi düşük 
morbidite ve uzun dönem takiplerde düşük rekürrens oranları ile güncel tedavide cerrahi hala ana 
terapötik yaklaşımdır. 

Panel 3
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KOMPLİKE AKCİĞER KİSTHİDATİKLERİNDE CERRAHİ TEDAVİ 
 

Mahmut TOKUR 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 
KAHRAMANMARAŞ 

 
Kist hidatik hastalığı, etoburların ince bağırsaklarında yaşayan Echinococcus granulosus’un larva 
formlarının neden olduğu paraziter bir hastalıktır. En sık tutulum bölgesi karaciğer ve akciğerdir. 
 
Pulmoner kist hidatik hastalığında temel tedavi cerrahidir. Cerrahinin amacı, tüm parazitik 
materyalin çıkarılması ve bu işlem sırasında mümkün olduğunca çok miktarda akciğer parankim 
dokusunun korunmasıdır. Bu amaçla kistotomi-kapitonaj, perikistektomi (Perez-Fontana metodu) ve 
enükleasyon (Ugon veya Barrett tekniği) gibi parankim koruyucu teknikler tanımlanmıştır.  
 
Cerrahi tedavide prensipler; 
1)Kist hidatik hastalığını tamamen ortadan kaldırmak 
2)Yayılımı önleyebilmek için kisti perfore etmeden çıkarmak 
3)Kistin yerleştiği akciğer parankimindeki kaviteyi ortadan kaldırmak 
4)Mümkün olduğunca normal akciğer dokusunu korumak 
5)Perfore etmeden kist enüklasyonu, bronş ağızlarının kapatılması ve gerekli olan olgularda kavitenin 
kapitonaj yöntemi ile kapatılması birçok cerrah tarafından tercih edilen yöntemdir. 
6)Gerekli olmadıkça akciğer dokusu rezeke edilmemelidir. Kist basısı altında kalan kısımlar genellikle 
kist rezeksiyonunu takiben tekrar ekspanse olur. 
7)Bazı olgularda segmentektomi veya lobektomi gibi geniş rezeksiyonlar gerekli olabilir. 
8)Prensip olarak bir lobun %50’sinden fazlasını kaplayan kistlerde lobektomi uygulanmalıdır. 
9)Tüm akciğeri ilgilendiren ve kurtarılacak pulmoner parankimin 
mevcut olmadığı nadir kist hidatik olgularında pnömonektomi gerekebilir. 
10)Bilateral olgular, farklı zamanlarda uygulanan aşamalı torakatomi ile tedavi edilmelidir. 
11)Öncelikle büyük kistin olduğu veya sayıca fazla olan taraf opere edilmelidir. 
12)Bir tarafta perfore kist varsa öncelikle perfore olmamış kistin bulunduğu taraf opere edilmelidir. 
 
Bazı çalışmalarda preoperatif ve postoperatif uygulanan ilaç tedavisinin nüks riskini azalttığına işaret 
edilmektedir. 
 
Hastalık tedavisinde primer yöntem cerrahi olsa da, son zamanlarda evre I ve II kistlerde sonografi ya 
da tomografi eşliğinde yapılan perkütan drenaj ve skolosidal ajanlarla kist kavitesinin irrigasyonu 
cerrahiye alternatiftir. 

Panel 3
“Kist hidatikte akciğer cerrahisi”



 79

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 81

 
 
 

Sözlü Bildiriler 
 

12 Eylül 2012 Çarşamba 
 
12.30-13.00 
 
1. Çocuklarda Alışılmışın Dışında Yerleşen Kist Hidatik Hastalarımız 
    Ali Sayan, Tunç Özdemir, Fadime Nurdan Narlı, Akın Karagözoğlu, Ahmet Arıkan 
 
2. Çocuklarda Çoklu Yerleşimli Karaciğer Kist Hidatiği Olgularımız 
Ali Sayan, Tunç Özdemir, Fadime Nurdan Narlı, Akın Karagözoğlu, Ahmet Arıkan 
 
3. Adana İlinde Kistik Ekinokokkoz’un Son Durumu 
    Fadime Eroğlu, Hanifi Aktaş, Gülşah Evyapan, Mehtap Demirkazık, Güllü Elgün, İsmail Soner Koltaş 
 
17.30 – 18.00 
 
4. Farelerde Echinococcus granulosus Protoskolekslerinin Farklı Yollarla Verilmesiyle Deneysel  

Hidatidosis Oluşturulması ve Serolojik Yanıtın Belirlenmesi 
    Bünyamin İrehan,  Sami Şimşek ,  Ergün Köroğlu,  Mustafa Özkaraca 
 
5. Isparta Yöresi Sığırlarda Kist Hidatik Görülme Sıklığı  
    Mehmet Acıöz 
 
6. Echinococcus granulosus’un Sığır Ve Koyun İzolatlarının SSCP ve Klasik PZR İle Moleküler Ayrımı’’ 

    Sami Şimşek, İbrahim Balka , Ayşe Türkan Çiftçi, Armağan Erdem Ütük 
 
7. Echinococcus granulosus’un Sığır, Koyun Ve İnsan İzolatlarında Agb1 Gen Polimorfizminin SSCP 

Analiziyle Belirlenmesi  
    Sami Şimşek,Çağrı Özçetin ,İbrahim Balkaya 
 
 

14 Eylül 2012 Cuma 
 
12.30-13.00 
 
8. Çocuklarda Rüptüre Akciğer Kist Hidatiğinde Tanı ve Tedavi Yaklaşımı 

Tunç Özdemir, Ali Sayan, Fadime Nurdan Narlı, Akın Karagözoğlu, Ahmet Arıkan 
 
9. Dalak Yerleşimli Kist Hidatid Materyallerimiz -Erzurum’daki 30 Yıllık Dizimiz 

Ali Kurt 
 
10. Alveolar Ekinokokkozis Vakalarımız: Yeni Tanı Konulan 12 Materyal 

Ali Kurt 
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ÇOCUKLARDA ALIŞILMIŞIN DIŞINDA YERLEŞEN KİST HİDATİK HASTALARIMIZ 
 

Ali SAYAN, Tunç ÖZDEMİR, Fadime Nurdan NARLI, Akın KARAGÖZOĞLU, Ahmet ARIKAN 
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği 

Yenişehir-İZMİR 
 
AMAÇ: Kist hidatik, en sık karaciğer (%50-70) ve akciğere (%20-35) yerleşmesine rağmen değişik 
yerleşimlerde de (%10-16) olabilir. Bu beklenmeyen yerleşimler ameliyat öncesi tanıda karışıklığa yol 
açabilir. Akciğer ve karaciğer yerleşimi olmaksızın vücutta değişik organlarda izole olarak yerleşmiş 
kist hidatik tanısı olan hastalarımız, kist hidatiğin bu özelliğini vugulamak amacıyla sunulmuştur. 
 
GEREÇ VE YÖNTEM: Kliniğimizde 1990-2012 arasında kist hidatik tanılı, 3-14 yaşlarında (ortalama 
8,4), 396’sı erkek, 282’si kız toplam 678 hasta arasından izole olarak değişik yerleşimli 28 erkek 24 kız, 
hasta olduğu belirlenmiştir. Kayıtlarımızda hastalara tanı için serolojik inceleme; yerleşim yerine göre 
direkt grafi, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, anterograd pyelografi ve sintigrafi yapıldığı 
görülmüş ve bu hastaların klinik özellikleri geriye dönük olarak incelenmiştir. 
 
BULGULAR: Kist hidatik, izole olarak hastalarımızın 11’inde böbrek, 6’sında rektus lifleri arası, 
20’sinde suprasternal, koltuk altı, ense, karın derisi altı, 5’inde omentum, 2’sinde pankreas, 3’ünde 
dalak, 1’inde tiroid ve 4’ünde pelvik yerleşimlidir ve tümünde temel bulgu kitledir. Akut karın bulgu 
ve belirtileri görülen omentum kist hidatiklerinden 3’ünde torsiyon saptanmıştır. Bir dalak ve 4 
böbrek kist hidatiğinde travma, 2 dalak ve 5 böbrek kist hidatiğinde ise karın ağrısı nedeniyle çekilen 
USG’de rastlansal olarak kist görülmüştür. Pankreas kist hidatiklerinde epigastrik ağrı, kitle, safralı 
kusma ve sarılık; tiroid kist hidatiğinde kistik kitle; pelvis kist hidatiğinde ise böbreği öne ve yukarı 
iten kitle, pelvik tümör ve hidronefroz belirlenen belirti ve bulgulardır. Hastaların tümünde kistler ya 
tümüyle çıkarılmış, ya da kistektomi ve drenaj uygulanmıştır. Hastaların izleminde aynı organlarda 
yineleme veya değişik organlarda kist hidatik görülmemiştir. 
 
SONUÇ: Kist hidatik, karaciğer ve akciğer ile birlikte vücuttaki birçok organa yerleşebildiği gibi 
organlara izole olarak da yerleşebilir. İzole karaciğer ve akciğer kistlerinde kist hidatik her zaman 
ayırıcı tanıda düşünülürse de diğer organların izole kistlerinin ayırıcı tanısında çoğunlukla dikkate 
alınmayabilir. Oysa ki herhangi bir organda saptanan kistlerde ülkemiz koşullarında kist hidatik her 
zaman öncelikle hatırlanmalıdır. Böylelikle ameliyat öncesi yapılan incelemelerin yorumu ve bunların 
ışığında ameliyat planı doğru yapılarak tam sağaltım yapılabilir düşüncesindeyiz. 
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ÇOCUKLARDA ÇOKLU YERLEŞİMLİ KARACİĞER KİST HİDATİĞİ OLGULARIMIZ 
 

Ali SAYAN, Tunç ÖZDEMİR, Fadime Nurdan NARLI, Akın KARAGÖZOĞLU, Ahmet ARIKAN 
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği 

Yenişehir-İZMİR 
 
AMAÇ: Kist hidatik, başta karaciğer ve akciğere; daha az olarak tüm organlara genellikle tek odak 
olarak yerleşir. Ancak nadiren karaciğerin her iki lobuna da çoklu odaklar şeklinde yerleşebilir. Kist 
hidatiğin bu şekilde yerleşiminin de olabileceğini vurgulamak amacıyla hastalarımız sunulmuştur. 
 
GEREÇ VE YÖNTEM: Kliniğimize 1990-2012 arasında getirilen, yalnızca karaciğer yerleşimli 280 kist 
hidatik olgularımız içinde bulunan 5,9,11 ve 14 yaşlarında üçü kız, biri erkek çoklu karaciğer kist 
hidatiği hastamızın klinik özellikleri geriye dönük olarak incelenmiştir. Hastalarımıza tanı ve izlem için 
serolojik inceleme; ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans yapılmıştır. 
 
BULGULAR: Hastalarımızdaki en önemli belirti, ortalama iki yıldır süren ve özellikle epigastriumda 
belirgin karın ağrısıdır. Tümü değişik dış merkezlerden kliğimize yönlendirilen hastalarımızın 
öykülerinde son zamanlarda karın sağ üst kadranda dıştan bakı ile de görülebilen birden çok kitlelerin 
ortaya çıktığı ve palpe edilebildiği öğrenilmiştir. Hastaların yalnızca birinde karın ultrasonografisi 
yapıldığı ve ultrasonografide karaciğerde çoklu kistler görüldükten sonra kliniğimize gönderildiği; 
diğer hastalarımızda ise hiçbir inceleme yapılmadan hastaların karaciğer tümörü ön tanısı ile 
kliniğimize yönlendirildikleri saptanmıştır. Tüm hastalara yapılan incelemeler ile karaciğerde 9-11 
arasıda kist bulunduğu görülmüştür. Ameliyata alınan hastalardaki kistler açılarak kistektomi ve 
drenaj uygulanmıştır. Tüm hastalarımız poliklinik izlemimizde olup; herhangi bir yineleme 
görülmemiştir. 
 
SONUÇ: Ülkemiz koşullarında özelikle karaciğer bölgesinde görülen veya fizik bakıda saptanan kistik 
bir kitlenin varlığında öncelikle kist hidatik düşünülmeli, açınsamalar buna göre yönlendirilmelidir. 
Yapılacak karın ultrasonografisi tanı koydurabilir. Ancak kist hidatiğin bazen birden fazla odakta da 
olabileceği düşünülerek ameliyatı planlamak yönünden ön tanının çok dikkatli irdelenmesi gerektiği 
düşüncesindeyiz. 
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ADANA İLİNDE KİSTİK EKİNOKOKKOZUN SON DURUMU 
 

Fadime EROĞLU, Hanifi AKTAŞ, Gülşah EVYAPAN, Mehtap DEMİRKAZIK, Güllü ELGÜN,                           
İsmail Soner KOLTAŞ 

Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Balcalı, ADANA 
 
Kistik ekinokokkoz (KE) köpek ve köpekgillerin bağırsak paraziti olan Echinococcus 
granulosus’un çevreye saçılmış yumurtalarının ağızdan alınması ile insana bulaşır. Hastalık 
hayvancılığın yaygın olduğu özellikle Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde daha sık görülmektedir.  
KE, yurdumuzda hayvancılığın yaygın olması ve hastalığa yönelik gerekli önlemlerin 
alınmaması nedeniyle koyun, sığır gibi hayvanlarda ve insanlarda yaygın olarak 
görülmektedir.   
 
Akdeniz bölgesinde bulunan Adana ilinde, İl Sağlık Müdürlüğü’nün 2009-2012 Temmuz ayına 
kadar olan dönemdeki verilerine göre; Adana’daki çeşitli hastanelerde 95 erkek, 104 kadın 
hasta olmak üzere toplam 199 kişiye KE nedeniyle cerrahi operasyon uygulanmıştır.  
 
Hastalığın yıllar arasındaki dağılımına bakıldığında önceki yıllara göre artış gösterdiği 
görülmektedir. Ülkemizde verilerin düzenli olarak toplanamaması veya yanlış bildirim 
yapılmasından dolayı Sağlık Bakanlığı verilerinin gerçeği tam olarak yansıtmadığı, bu 
değerlerin daha yüksek olduğu düşünülmektedir. KE, ülkemizde önemli bir sağlık sorunu 
oluşturmasının yanında, önemli ekonomik kayıplara da yol açmaktadır. Hastalığın 
yurdumuzda daha fazla yayılmaması için halkı bu hastalık konusunda aydınlatmak ve 
hastalığın önlenmesinde rolü olan başlıca kurumların konuya eğilmelerini sağlamak 
gerekmektedir. Ayrıca bölgemizde hastalığa yönelik pilot uygulamaların yapılmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır.  
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FARELERDE ECHİNOCOCCUS GRANULOSUS PROTOSKOLEKSLERİNİN FARKLI YOLLARLA 
VERİLMESİYLE DENEYSEL HİDATİDOZİS OLUŞTURULMASI VE SEROLOJİK YANITIN BELİRLENMESİ 

 
Bünyamin İREHAN1, Sami ŞİMŞEK2 ,  Ergün KÖROĞLU2,  Mustafa ÖZKARACA3 

1Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Parazitoloji ve Arı Hastalıkları, ELAZIĞ 
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ 
3Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Patoloji Laboratuvarı, ELAZIĞ 

 
Bu çalışma, hidatik kilt protoskolekslerinin, Albino Balb/c farelere farklı yollarla verilmesiyle deneysel 
hidatidosis oluşturulması ve serolojik yanıtın belirlenmesi amacıyla planlanmıştır. Bu amaçla, hidatik 
kilt ile enfekte koyun karaciğerinden elde editen protoskoleksler, canlılık tayininin ardından, 4 çalışma 
ve 1 kontrol grubuna ayrılmıştır.Protoskoleksler, intraperitonal, subkutan, göz ve oral olmak üzere 
dört farklı yoldan farelere verilmiş, Kontrol grubuna ise fizyolojik tuzlu su solüsyonu intraperitonal 
olarak enjekte edilmiştir. Deney süresinin sonunda (5 ay) canlı kalan farelere ötenazi yapılarak kan ve 
iç organ (akciğer, karaciğer, kalp, dalak, böbrek, beyin) örnekleri alınmış, bu örnekler kist hidatik 
yönünden, hem makroskobik hem de patolojik doku kesitlerinde mikroskobik olarak incelenmiştir. 
Ayrıca Indirekt-ELISA yöntemiyle kist hidatikprotoskolekslerine karşı oluşan antikor yanıtı araştırmak 
amacıyla kan serumu alınmıştır. Çalışma sonunda, intraperiton grubunda, sağ ve sol böbreklere 
lokalize olmuş 2-2,5 cm çapında steril hidatik kistler tespit edilmiştir. Subkutan grupta makroskobik 
olarak 3 farede sterilhidatik kist tespit edilmiş ve ELISA testi ile de seropozitiflik saptanmıştır. Göz 
grubunda ne makroskobik ne de histopatolojik olarak kistlere rastlanmamış ancak ELISA testi ile 5 
farede seropozitiflik gözlenmiştir. Oral grupta iç organlarda ne makroskobik ne de histopatolojik 
olarak hidatik kist oluşmamış, ancak 3 farede seropozitiflik belirlenmiştir. Kontrol grubunda ise 
herhangi bir kist oluşumu ve seropozitiflik belirlenememiştir. 
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ISPARTA YÖRESİ SIĞIRLARDA KİST HİDATİK GÖRÜLME SIKLIĞI 
 

Mehmet ACIÖZ 
Veteriner Hekim 

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
Yalvaç/ ISPARTA 

 
Bu çalışmadaki amaç Isparta yöresinde sığırlarda kist hidatik görülme sıklığını belirlemektir. Bu 
amaçla 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Kanunun 31. maddesi ve 8. bendine göre 
resmi veteriner hekim statüsünde görevlendirilen Canbolat Kirazlı Et Entegre Tesisinde çalışma 
yapıldı. Haziran 2011 ile Haziran 2012 ayları arasında toplam 797 sığır çalışmaya alındı. Ante-mortem 
muayenede sığırların yaş cinsiyet ırk gibi özelliklerini içeren anket formu dolduruldu. Post mortem 
muayede ise karaciğer akçiğer dalak kalp gibi organlara önce inspeksiyonla daha sonraları ise 
palpasyon ve kesitler atılarak kist hidatik yönünden incelendi İncelen 797 sığırın 116 (% 14,6) kist 
hidatik saptandı. Hayvanların yaşlarını iki gruba ayrılarak incelenmiş, 1-3 yaşlarını 1. Grup, 3 yaş ve 
üzeri onları ise 2. Grupta sınıflandırıldı. Yaş grupları arasındaki fark ki kare testi ile karşılaştırıldığında 
aradaki park önemli bulunmuştur(p<0,05). Aynı testi cinsiyet yönünden karşılaştırdığımızda fark 
önemli çıkmaktadır(p<0,05). Kist hidatik dişi ve yaşlı hayvanlarda daha sık görülmektedir. Sonuç 
olarak hastalık yöre halkına, sağlık kuruluşlarına ve hayvancılıkla uğraşanlara ulaştırılarak kist hidatik 
hakkında farkındalık yaratmak için kullanılacaktır. 
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ECHİNOCOCCUS GRANULOSUS’UN SIĞIR VE KOYUN İZOLATLARININ SSCP VE KLASİK PZR İLE 
MOLEKÜLER AYRIMI 

 
Sami ŞİMŞEK1,  İbrahim BALKAYA2, Ayşe Türkan ÇİFTÇİ3, Armağan Erdem ÜTÜK4 

 
1 Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ 
2 Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, ERZURUM 
3 Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Parazitoloji ve Arı hastalıkları Laboratuvarı, ELAZIĞ  
4:Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Parazitoloji ve Arı hastalıkları Laboratuvarı, 
ANKARA 
 
Kistik ekinokokkozis (KE), dünya çapında hem insanlarda hem de hayvanlarda oldukça yaygın ve 
tehlikeli bir hastalıktır. Bu çalışmanın amacı, Erzurum ve Elazığ illerinde sığır ve koyunlardan elde 
edilen E.granulosus izolatlarının Single Stranded Conformation Polymorphism (SSCP) analizi ve klasik 
PZR ile moleküler ayrımını yapmaktı. Adı geçen illerdeki kesimhanelerden 31’i koyunlardan 
(karaciğer) ve 23’ü de sığırlardan (12 karaciğer ve 11 akciğer) olmak üzere 54 izolat elde edilmiştir. 
Total genomik DNA izolasyonunu takiben moleküler karakterizasyon amacıyla klasik PZR ile 12S rRNA 
gen bölgesi ve SSCP ile de CO1 geni analiz edilmiştir. Klasik PZR işlemi neticesinde analiz edilen bütün 
örneklerde 254 bç’lik band gözlenmiş ve bu örnekler Echinococcus granulosus sensu stricto (G1-G3 
kompleks) olarak adlandırılmıştır. SSCP analizi neticesinde de bütün örnekler Echinococcus granulosus 
sensu stricto (G1-G3 kompleks) olarak belirlenmiştir. SSCP’nin G1-G3 kompleks ve G5 kontrol için iki 
band oluşturduğu, halbuki G7 kontrolde ikiden fazla band belirlenmiştir. Neticede SSCP analizinin G5 
ve G7 suşlarını ayırabildiği, ancak G1 ve G3’ü birbirinden ayıramadığı belirlenmiştir.  
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ECHİNOCOCCUS GRANULOSUS’UN SIĞIR, KOYUN VE İNSAN İZOLATLARINDA AGB1 GEN 
POLİMORFİZMİNİN SSCP ANALİZİYLE BELİRLENMESİ 

 
Sami ŞİMŞEK1, Çağrı ÖZÇETİN1, İbrahim BALKAYA2 

1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ 
2Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, ERZURUM 

 
Antijen B (AgB), Echinococcus granulosus’un larval formu hidatik kist tarafından üretilen en önemli 
proteinlerden biridir. E.granulosus AgB, herbiri kendi içinde çeşitli minör varyantları olan ve en az 5 
gen lokusu (B1-B5) tarafından oluşturulan bir gen ailesi tarafından kodlanmaktadır. Bu çalışmada, 43 
sığır, 25 koyun ve 31 insan E.granulosus izolatındaki AgB1 gen polimorfizmi PZR-SSCP analizi ve 
takiben DNA sekans analiziyle belirlenmeye çalışılmıştır. Öncelikle bütün örneklerin 12S rRNA gen 
bölgesi PZR ile çoğaltılmış ve hepsinin 254 bç’lik band verdiği ve E.granulosus sensu stricto (G1-G3 
kompleks) olduğu belirlenmiştir. AgB1 spesifik primerler kullanılarak yapılan PZR neticesinde 16 
insan, 35 sığır ve 25 koyun izolatında 102 bç’lik spesifik band belirlenmiş ve bu örneklerin SSCP ile 
işlenmesine karar verilmiştir. SSCP analizi yapılan toplam 76 örneğin 74’ünde aynı band profili 
gözlenirken, birer insan ve sığır izolatında farklı band profili gözlenmiştir. Bu iki izolatın DNA sekans 
analizinde bahsi geçen polimorfizm teyid edilmiştir. Bu çalışmayla E.granulosus’un Türkiye 
izolatlarında ilk kez AgB1 polimorfizmi ortaya konmuştur.    
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ÇOCUKLARDA RÜPTÜRE AKCİĞER KİST HİDATİĞİNDE TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI 
 

Tunç ÖZDEMİR, Ali SAYAN, Fadime Nurdan NARLI, Akın KARAGÖZOĞLU, Ahmet ARIKAN 
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği 

Yenişehir. İZMİR 
 
AMAÇ: Akciğer kist hidatiği rüptürü ender, ancak önemli bir komplikasyondur. Rüptüre akciğer kist 
kidatiğin önemini vurgulamak amacıyla hastalarımızın klinik özellikleri ve sağaltım yaklaşımları 
sunulmuştur. 
 
GEREÇ VE YÖNTEM: Kliniğimize Ocak 1999-Aralık 2011 yılları arasında getirilen ve kist hidatik tanısı 
konulan 564 hastaya cerrahi sağaltım uygulanmıştır. Bu hastalar arasında intraplevral veya 
intrabronşial kist hidatik rüptürü olan 61 hastanın kayıtları geriye dönük olarak incelenmiştir. Bu 
hastalara tanı için direkt akciğer grafisi, bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntüleme 
yapılmış ve zaman geçirmeden cerrahi girişim uygulanmıştır. 
 
BULGULAR: Rüptüre akciğer kist hidatik tanılı hastalarda öncelikli bulgular tüm hastalarda öksürük, 
balgam çıkarma, 32 hastada ise kist içeriğinin fazla miktarda ağızdan gelmesi yani hidroptizisdir. 
Özellikle akciğerin üst loplarına yerleşmiş kist hidatiklerin daha fazla rüptüre olduğu görülmüştür. İki 
hasta hidroptizis nedeniyle boğulma ile başvurmuşlardır. Sekiz hastada kardiopulmoner resusitasyon 
ve mekanik ventilasyon gerektiren anafilaktik reaksiyon; yedi hastada ise hafif allerjik reaksiyon 
gözlenmiştir. İki hastada ise hemoptizi görülmüştür. Tüm hastalarımıza kistektom ve drenaj 
uygulanmıştır. Yinelemeyi önlemek için tüm hastalarımıza Benzimidazol türevleri postoperatif 
dönemde kullanılmıştır. 
 
SONUÇ: Allerjik reaksiyonun da eşlik ettiği hidroptizis hastalarında öncelikle rüptüre akciğer kist 
hidatiği düşünülmelidir. Bu hastalarda mortalite oranını azaltmak için hızla tanı için gerekli 
incelemeler yapılmalı ve zaman geçirmeden akciğer koruyucu cerrahi sağaltım uygulanmalıdır 
düşüncesindeyiz. 
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DALAK YERLEŞİMLİ KİST HİDATİD MATERYALLERİMİZ -Erzurum’daki 30 yıllık dizimiz- 
  

Ali KURT 
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ERZURUM 

 
Hidatid (Unilokuler) kist, Echinococcus granulosus’un neden olduğu bir zoonotik hastalıktır. 
Hayvancılığın ilkel yöntemlerle uygulandığı bölgelerde, Türkiye’de ve özellikle Doğu Anadolu’da daha 
fazla görülmektedir.  
 
Dizimizde Erzurum Numune Hastanesi (1983-2007), Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
(2008- 2012) ile 2 ayrı özel laboratuvarın (1981-1997 ve 1987- 2007) kayıtları kullanılmıştır. Geçmiş 
yıllarda kist materyalleri, operatör tarafından kolayca tanındığından, patolojik inceleme için bazen 
laboratuvara gönderilmezdi. Bu nedenle hastalık rakamları eski klinik kayıtlarda, patoloji laboratuvar 
verilerinden daha fazla bulunmaktadır.  
 
Erzurum’da 1 Ocak 1981-1 Ocak 2011 arasında incelediğimiz 1709 adet kist hidatid materyalinden 
67’si dalakta yerleşmiştir (%3.92).  
Görülen 1709 hastadan 1005’i kadın, 704’ü erkeklerden alınmıştır (oran 1.43/1). Erkeklerde ortalama 
yaş 34.4176 (standart deviasyon: 15.9310), kadınlarda 33.6756 (stantard deviasyon: 15.11682) idi. 
Kadınların yaşları 4 ila 76, erkeklerin yaşları 4 ila 88 arasında değişmekteydi (1). 
Dalak yerleşimli hastalardan 42’si kadın, 25’i erkekti (oran: 1.7/1). Hastaların kadınlarda en genci 14, 
en yaşlısı 68 yaşında iken, bu rakamlar erkeklerde 16 ve 56 idi. Kadınların yaş ortalaması 33.857  
(standart deviasyon: 10.11896), erkeklerin 30.680 (standart deviasyon 10.11896) hesaplandı. 
Hastaların %85’i en üretken dönem olan 3., 4. ve 5. dekatlarda (20-49 yaşlar) idi. 
Hidatid kist hastalığı kadınlarda erkeklere göre 1.43/1 fazla görüldüğü halde, dalak tutulumunda bu 
oranın 1.7/1 hesaplanması, bu dizide dalak tutulumunun kadınlarda, beklenenden daha yüksek 
sıklıkta olduğunu göstermektedir. 
Bütün hidatid kistler sık, seyrek ve nadir olarak 3 gruba ayrıldığında; dalak yerleşimi, sık görülen 
karaciğer ve akciğer kistlerinin ardından, seyrek görülen grup içinde önde yer almaktaydı. Yani dalak, 
kist hidatidler için üçüncü sırada tercih edilen bir yerleşimdi. 
 

Tablo I: Dalak yerleşimli kist hidatid hastalarının yaş ve cinsiyet dağılımı: 
 

Yaş Erkek Kadın Toplam 
00-09 - -  
10-19 01 05 06 
20-29 10 13 23 
30-39 08 08 16 
40-49 05 13 18 
50-59 01 02 03 
60-69 - 01 01 

Toplam 25 42 67 
           
Dalak kistlerinin bölgemizde en önemli nedeni hidatid hastalıktır.    
 
KAYNAKLAR 
1- Kurt A.: 1709 unilocular cystic echinococcosis in Erzurum during last 30 years. Avrupa Patoloji Kongresi, 8- 12 

Eylül 2012 Prag için kabul edilen poster. 

Sözlü Bildiri 9



 92

 
 

ALVEOLAR EKİNOKOKKOZİS VAKALARIMIZ   -Yeni tanı konulan 12 materyal- 
 

Ali KURT 
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ERZURUM 

 
Çalışmamızda Ekim 2007’den sonra tanı koyduğumuz 12 adet alveolar ekinokokkozis (Echinococcus 
multilocularis) materyali sunulmaktadır. 1987- 2007 yıllarına ait 29+26=55 hastalık serilerimiz yazı ve 
poster olarak yayımlanmıştı (1, 2). Bu eklememizle Erzurum’da gördüğümüz E. multilocularis 
materyallerinin sayısı 67’ye yükselmektedir.  
 

Tablo I: E.multilocularis materyallerimiz: 
No Yıl Kod Yaş Cins Yerleşim Büyüklüğü 
1 2007 HY 30 E beyin 4.5 cm 
2 2007 BC 36 K karaciğer 1 cm 
3 2008 GG 31 K batın 6 cm 
4 2008 KD 34 K beyin 5 cm 
5 2008 AÇ 29 K beyin 5 cm 
6 2009 AÇ 30 K akciğer 5 cm 
7 2009 SB 45 E beyin 5 cm 
8 2009 SB 45 E beyin 4 m 
9 2011 KD 27 E beyin 2.5 cm 

10 2011 KD 27 E beyin 5 cm 
11 2012 SD 34 K beyin 1 cm 
12 2012 SD 34 K beyin 4 cm 

                 
2007- 2012 arasında Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma hastanesinde alınan 8 materyalin sahibinin 

en az ikişer kere ekinokokkozis nedeniyle ameliyat edildikleri anlaşılmaktadır (5 ve 6. AÇ, 7. ve 8. 
SB, 9. ve 10. KD, 11 ve 12. SD). Hasta dosyalarına göre, son ameliyattan sonraki radyolojik 
incelemelerde;                                                                                                                                                       

AÇ: Bu nedenle mükerrer ameliyat geçirmekle beraber, halen karaciğerinde 8 cm’lik kitle ve 
akciğerlerinde büyüğü 2 cm olan 3 adet kitle bulunduğu anlaşılmaktadır.                                                                         

SB: Her iki ameliyata da acilen alınmıştır (3). Dosyada akciğer ve karaciğer filmleri bulunmamakta.                                     
SD: Karaciğerde 14 cm kitle, akciğerlerde, büyüğü 3.5 cm kitleler.                                                                                
KD: E.alveolaris nedeniyle ilki 3 yıl önce olmak üzere birkaç kere karaciğer, 1,5 yıl önce de serebellar 

operasyon geçirmiş. Ameliyatlardan sonra beyinde multibl kitleler (23 adet) bulunmaktaydı.                             
Diğerleri (1.- 4. materyaller) hakkında bilgiye ulaşılamadı. 

 
Hastalardan AÇ son ameliyattan hemen sonra kaybedilmiştir, diğerlerinin akıbeti bilinmemektedir. 
Önceki dizilerimizde baskın karaciğer yerleşimi mevcutken, şimdi beyin materyalleri sık (10/12) 
görülmüştür.  
 
Bulgularımız, tedavi etkinliğinin tartışılması gerektiğini de düşündürmektedir.                                                                         
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KİSTİK EKİNOKOKKOZİS ŞÜPHELİ HASTALARDA ANTİ-ECHINOCOCCUS IGG SEROPOZİTİFLİĞİNİN 
ARAŞTIRILMASI 

 
Gülden SÖNMEZ TAMER ,  Devrim DÜNDAR 

Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KOCAELİ 
 
AMAÇ: Dünyada ve yurdumuzda kistik ekinokokkozis (KE) önemli bir halk sağlığı sorunu olarak 
önemini korumaktadır. Bu hastalığın tanısında serolojik testlerin önemli bir yeri vardır. Bu çalışmada 
son iki yıl içinde Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Parazitoloji Laboratuvarına KE ön tanısı ile 
başvuran hastalarda serolojik yöntemlerle KE’e karşı oluşan antikorlar araştırılmıştır. 
 
YÖNTEM: Çalışmaya KE şüphesi ile gönderilen 1709 hastaya ait serum alınmıştır. Tüm serum 
örneklerinde anti-ekinokok IgG antikorları Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) (DRG 
International Inc. USA) ve İndirekt Hemaglütinasyon (IHA) (Hydatidose, Fumouze laboratoires, 
France) yöntemleriyle araştırılmıştır. Serolojik test sonuçlarının doğrulanması amacıyla gerekli 
durumlarda Western Blot ile (WB, Euroimmun, Germany) değerlendirme yapılmıştır. 
 
BULGULAR: Toplam 1709 hasta örneğinin 258’inde (%15,1) IHA, 247’sinde (%14,6) ELISA, 235’inde 
(%13,8) IHA+ELISA ile ve 224’ünde (%13,2) WB ile anti-ekinokok IgG antikorları seropozitif 
bulunmuştur. Laboratuvarımıza KE ön tanısı ile başvuran hastalar, Genel Cerrahi (%29), 
Gastroenteroloji (%24), Pediatri (%20), Göğüs Hastalıkları (%17) ve diğer (%10) Anabilim/Bilim 
Dallarından gelen hastalardan oluşmaktaydı. Seropozitif olgular en fazla 42-57 yaş grubunda 
toplanmakla birlikte, cinsiyet ve yaş gruplarına göre yapılan analizde istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark saptanmamıştır.   
 
SONUÇ: KE seropozitifliği diğer bölgelerimizden daha düşük olmakla birlikte, halen bölgemiz için 
önemini koruyan bir sağlık sorunudur. KE’ın serolojik tanısında birden fazla serolojik yöntemin bir 
arada kullanılmasının ve şüpheli durumlarda klinik ve görüntüleme yöntemleri ile izlenmesi 
önemlidir. Ayıca hastalığın tanısında sonuçlar arasında uyumsuzluğun olduğu durumlarda ileri 
tetkiklerin uygulanması gereklidir. 
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KİSTİK EKİNOKOKKOZİS TANISINDA ELISA, İNDİREKT HEMAGLÜTİNASYON TESTİ VE SPESİFİK IGE 
SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

 
Gülden SÖNMEZ TAMER ,  Devrim DÜNDAR 

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KOCAELİ 
 
AMAÇ: Tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu ülkemizde kistik ekinokokkozis (KE) insan sağlığı ve 
ekonomi açısından önemli bir problemdir. Bu çalışmada KE ön tanısı alan hastalarda rutinde serolojik 
tanıda sık kullanılan Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), İndirekt Hemaglütinasyon (IHA) ve 
Echinococcus’a spesifik IgE yanıtlarının korelasyonunun araştırılması amaçlanmıştır.   
 
YÖNTEM: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Parazitoloji Laboratuvarına KE ön tanısı ile 
başvuran 145 hastanın da serolojik yöntemlerden ELISA (DRG International Inc. USA) ve IHA 
(Hydatidose, Fumouze laboratoires, France) ile anti-ekinokok IgG antikorları araştırılmıştır. Ayrıca tüm 
serum örneklerinde Echinococcus’a spesifik IgE yanıtları enzim immunoassay (UniCAP 250 Pharmacia) 
ile ölçülmüştür.  
 
BULGULAR: Toplam 145 hasta örneğinin 34’ünde (%23,4) IHA, 33’ünde (%22,8) ELISA, 31’inde 
(%21,4) IHA+ELISA ile anti-ekinokok IgG antikorları seropozitif bulunmuştur. Echinococcus’a spesifik 
IgE yanıtı ise 32 örnekte pozitif olarak saptanmıştır. Her üç yöntemin cinsiyet ve yaş gruplarına göre 
analizinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. Her üç yöntemin de şüpheli sonuçlar 
hesaplama dışı bırakıldığında yüksek düzeyde bir uyum gösterdiği (p:0,001) saptanmıştır.  
 
SONUÇ: KE spesifik IgE yanıtı, ELISA ve IHA testleri ile güçlü bir korelasyon gösterdiği için yüksek 
duyarlılık ve özgüllük gösteren bu testin de kistik ekinokokkozis tanısında kullanılabileceği, ancak 
ileriye yönelik daha kapsamlı çalışmaların planlanmasına ihtiyaç olduğu görülmüştür.  
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ADIYAMAN’DA  KİSTİK EKİNOKOKKOZİS ÖN TANILI HASTALARIN İNDİREKT HEMAGLÜTİNASYON 
YÖNTEMİ İLE  SEROLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Burak Ekrem ÇİTİL, Ebru TUNÇOĞLU, Ömer Faruk ERBİL, Mehmet DEĞİRMENCİ,  Atilla ÖZENOĞLU, 

Hikmet SERT 
Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ADIYAMAN 

 
Kistik Ekinokokkozis (KE) Echinococcus granulosus larval formlarınca oluşturulan sestod 
enfeksiyonudur. Köpek ve köpekgillerin kesin konak olduğu bu hastalıkta bulaş, erişkin paraziti 
barsaklarında bulunduran konakların, doğal ara konak olan koyun, keçi, sığır gibi değişik türden 
hayvanlarda; bu arada da insanlarda yumurtaların oral ve solunum yoluyla alınmasıyla ortaya 
çıkmaktadır (1,2). Kist hidatik halen dünyada ve Türkiye‘de önemli bir halk sağlığı sorunudur. Hastalık 
ülkemizde endemik olmakla beraber özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da daha yaygındır( 3, 4).  

Bu çalışmada, 2007 -2012 tarihleri arasında Adıyaman Devlet Hastanesi Seroloji Laboratuarına KE ön 
tanısı ile gelen 541 olgunun (345 kadın, 196 erkek; sırasıyla %64, %36; yaş aralığı: 4-81) serum 
örnekleri ticari indirekt hemaglutinasyon testi (IHA) (Fumouze Laboratories, Fransa) ile spesifik anti-
Echinococcus granulosus antikorlarının varlığı yönünden araştırılmıştır. Olgulardan alınan 541 serum 
örneğinden 137(%25)’sinde 1/160 titre üzerinde pozitiflik saptanmıştır. Seropozitiflik saptanan 
olguların 111 (%20,5)’inde 1/320 titre üzerinde seropozitiflik tespit edilmiştir.  Seropozitiflik saptanan 
olgulardan 78 ( %70)’i  20-60 yaş arası grup içerisindedir. Bu da hastalığın zaman içinde yavaş seyirli 
olarak ortaya çıktığını, buna bağlı olarak da olgulara geç tanı konulduğu fikrini desteklemektedir(5). 

Seropozitiflik saptanan olgulardan 80-89 yaş aralığı dışındaki tüm yaş aralıklarında pozitiflik saptanan 
kadın olgu sayısı erkek olgu sayısından daha fazlaydı. En fazla seropozitifliğin tespit edildiği 40-69 yaş 
arası gruptaki olguların 39’u kadın 16’sı erkekti. Bu yaş grubundaki kadınlar pozitifliğin saptandığı tüm 
kadınların % 51’ini, aynı yaş grubundaki erkekler ise pozitif saptanan erkek olguların % 47’sini 
oluşturmaktaydı. Bu bulgular kistik ekinokokkozisi cinsiyete göre inceleyen diğer çalışmalarla 
uyumludur(6.7.8). 123 karaciğer hidatik kist hastalığı ön tanılı olgunun 25( %20)’inde 1/2560 ve üzeri 
titrede pozitiflik saptanırken 74 ( % 60 )’ünde 1/320-1280 titre arasında, 24( %20 )’ünde 1/160 titrede 
pozitiflik saptanmıştır. Akciğer hidatik kist ön tanılı 14 olgunun 5 (%36)’inde 1/2560 ve üzeri titrede 
pozitiflik saptanırken 6(%43)’sında 1/320-1/1280 titre arasında, 2 (%14)’sinde ise 1/160 titrede 
pozitiflik saptanmıştır. 2001-2005 yılları arasında ülke genelindeki kistik ekinokokkosisin irdelendiği 
başka bir çalışmada hastalığın ilimizdeki prevalansı %1,33 olarak verilmiştir(9).   

Bu veriler İHA testinin hidatik kist tanısında güvenilir bir test olduğunu göstermektedir. Ancak bu 
hastalığın oluşumunda suçlanan birçok faktörün bulunduğu ilimizde, radyolojik yöntemlerin yanı sıra, 
ideal olarak laboratuvarda indirekt hemaglütinasyon testi ve diğer bir serolojik yönteminin birlikte 
kullanılmasıyla; laboratuvarın, olguların tanınmasında ve tedavi takiplerinde daha etkin bir rol 
üstleneceği kanaatindeyiz. 
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(IHA) YÖNTEMİ İLE ANTİKOR VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI 
 

Gülnaz ÇULHA1, Özlem AYCAN KAYA1, Berna HAMAMCI2, Burcu GÜLKAN1 
1Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, HATAY 

2Mustafa Kemal Üniversitesi, Sağlık Hizmet Meslek Yüksekokulu, HATAY 
 

Kistik ekinokokkozis (KE), Echinococcus granulosus’un larval döneminin oluşturduğu zoonotik bir 
enfeksiyon hastalığıdır. KE, gelişmekte olan ülkeler dahil tüm dünyada yaygınlık gösteren, ülkemizde 
de insan ve hayvan sağlığını tehdit eden önemli halk sağlığı problemlerinden biri olma özelliğini 
korumaktadır.   
 
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi Parazitoloji Laboratuvarı‘na Temmuz 2005-
Haziran 2012 yılları arasında kistik ekinokokkozis ön tanısıyla çeşitli polikliniklerden gönderilen 
toplam 135 hastanın serum örneklerinde ticari olarak hazırlanmış İndirekt Hemaglütinasyon Testi 
(IHA) ile spesifik anti-Echinococcus granulosus antikorlarının değerlendirilmesi amaçlandı.  

Başvuran hastaların, 82’si (%60.75) kadın, 53’ü (%39.25) erkek olup, yaş ortalamaları sırasıyla 43.42 
ve 41.28 olarak saptanmıştır. Toplam 135 serum örneğinin 56’sında (%41.48) farklı titrelerde IHA ile 
seropozitiflik saptanırken, 4’ü (%2.9) şüpheli sınırlarda, 75’i (%55.55)’ nin serumunda ise antikor 
belirlenememiştir 

Sonuç olarak, anti-Echinococus IgG oranının %41.48 gibi yüksek bir oranda çıkması, KE’nin tanısında 
bu testin kullanımının önemli olduğu ve kistik ekinokokkozisin bölgemiz için de  halk sağlığı sorunu 
olmaya devam ettiğini düşündürmüştür. 
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ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE KİSTİK EKİNOKOKKOZİS ŞÜPHESİYLE 
BAŞVURAN HASTALARIN İNDİREKT HEMAGLÜTİNASYON SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
İpek MUMCUOĞLU1, Feride ALACA COŞKUN1, Alper SARIBAŞ1, Uğur ÇİFTÇİ 2, Alparslan TOYRAN1, 

Altan AKSOY1, Neriman AKSU1 

1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ANKARA 
2Ankara Düzen Laboratuvarlar Grubu, ANKARA 

 
GİRİŞ VE AMAÇ: Kistik Ekinokokkozis (KE), Echinococcus granulosus’un metasestod formunun neden 
olduğu zoonotik bir enfeksiyondur. Sadece klinik özelliklere bakılarak KE tanısının konulması zor 
olduğu için, tanıda görüntüleme yöntemleri ve spesifik antikor yanıtının saptanmasını amaçlayan 
serolojik yöntemler de kullanılmaktadır. Serolojik yöntemler arasında İndirekt Hemaglütinasyon (İHA) 
testi laboratuvarlar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Bu çalışmada hastanemizde KE şüphesiyle 
İHA testi istenmiş hastaların sonuçları klinik bulgular, görüntüleme bulguları karşılaştırılarak 
değerlendirilmiştir. 
 
MATERYAL VE METOD: Laboratuvarımıza Ocak 2011-Haziran 2012 tarihleri arasında KE şüphesiyle 
İHA testi istenen hastalar Echinococcosis Fumouze (Fumouze Diagnostik/ Fransa) kiti ile 
değerlendirilmiştir. Sonuçlar ≤80 negatif, 80-160 ara değer ve ≥320 pozitif olarak raporlanmıştır. 
Hastaların klinik ve radyolojik bulgularına Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) kullanılarak 
ulaşılmıştır. Gerektiğinde bazı hastalara telefonla ulaşılmıştır. 
 
BULGULAR: Belirtilen süre içinde laboratuvarımıza 822 hastaya ait 974 serum örneği gönderilmiştir. 
İHA testi değerlendirilerek; 199 (%24.2) hastaya ait 240 (%24.6) pozitif sonuç, 57 (%6.9) hastaya ait 
63 (%6.5) ara değer ve 566 (%68.9) hastaya ait 673 (%68.9) negatif sonuç bildirilmiştir. Pozitif 
bulunan tüm hastaların klinik, radyolojik ve serolojik bulgulara dayanılarak ilk defa KE tanısı alan ya 
da nüks tanısı konulan hastalar oldukları tespit edilmiştir. Ara değer çıkan 57 hasta 
değerlendirildiğinde 38 hastanın daha önce KE tanısı almış ve takip edilen hastalar olduğu, bir 
hastanın karaciğer inflamasyon hastalığı nedeniyle araştırıldığı ve iki hastanın karaciğer benign 
neoplazmı nedeniyle takip edildiği görülmüş, farklı şikayetlerle başvuran altı hastanın bilgilerine 
ulaşılamamıştır. Negatif sonuç verilen 19 (%2.3) hastanın ise KE tanısı aldığı halde İHA ile negatif 
değerlendirildiği tespit edilmiştir. 
 
SONUÇ: Bu çalışmada hastanemizde KE şüphesiyle indirekt hemaglütinasyon testi istenmiş hastaların 
sonuçları klinik bulgular, görüntüleme bulguları karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Kolay çalışılır, hızlı 
ve değerlendirmesi kolay bir test olması nedeniyle laboratuvarımız tarafından tercih edilen İHA 
testinin güvenilirliğinin de yüksek olduğu düşünülmüştür. 
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KİSTİK EKİNOKOKKOZİS ŞÜPHESİYLE 2005-2012 YILLARI ARASINDA LABORATUVARA BAŞVURAN 
HASTALARDA IFA YÖNTEMİYLE BELİRLENMİŞ ANTİ-ECHINOCOCCUS IGG SEROPOZİTİFLİĞİNİN  

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Mutalip ÇİÇEK, Nezahat AKPOLAT, Fatih ÇAKIR, Mehmet GEZER, Kadri GÜL 
Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR 

 
Kistik Ekinokokkozis, Echinococcus cinsindeki parazitlerin larva şekillerinin insan ve hayvanlarda 
oluşturduğu, hem sağlık hem de ekonomik yönden çok önemli olan, zoonoz bir hastalıktır. Türkiye’de 
hayvan ve insanların en önemli parazitlerinden olan kistik ekinokokkozis, ülkemizin farklı coğrafi 
bölgeleri ve konaklarında değişik oranlarda rastlanmaktadır.  
 
Bu çalışma, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Seroloji Laboratuvarına, 
Ocak 2005-Haziran 2012 yılları arasında kistik ekinokokkozis ön tanısıyla başvuran hastaların anti-
Echinococcus IgG seropozitiflik oranlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi amacıyla yapıldı. 
Echinococcus IgG antikorlarının belirlenmesinde Indirekt Fluoresan Antikor yönteminden (IFA) 
yararlanıldı. 
 
Kistik ekinokokkozis şüphesiyle çeşitli klinik ve polikliniklerden gönderilen 901’i kadın, 711’i erkek 
hastaya ait olmak üzere 1612 serum örneği çalışmaya dahil edildi. Antijen olarak dondurulmuş 
protoskoleks kesitlerinin kullanıldığı “Anti-Echinococcus granulosus IIFT, Euroimmun GmbH, 
Germany”  Üretici firmanın test tanımlamasına göre; 1/100 ve üstü reaksiyonlar fluoresan 
mikroskobun da (Zeiss) pozitif olarak değerlendirildi. 
 
Çalışmaya dahil edilen 1612 olguda anti-Echinococcus IgG seropozitifliği %41.0 (662) olarak saptandı. 
Seropozitiflik saptanan hastaların %59.6’sı kadın, %40.3’ü erkek olup, bunun yanında %23.8’i çocuk, 
%76.1’i ise erişkin kişilerdi. Pozitif bulunan hastaların %55.7’si kırsal alanda, %44.2’si ise kent 
merkezinde ikamet etmekteydi. Pozitif belirlenen hastaların %46.5’inde 1/100, %31.7’sinde 1/320, 
%21.7’sinde ise 1/1000 titrede seropozitiflik belirlenmiş olup, bu kişilerin %55.7’si kırsal alanda, 
%44.2’si ise kent merkezinde ikamet etmekteydi. Yıllara göre pozitifliğin dağılımı 2005 yılında %5.4, 
2006’da %5.8, 2007’de %3.9, 2008’de %7.0, 2009’da %23.7, 2010’da %28.5, 2011’de %14.8, 2012’de 
ise (İlk altı ay) %10.5 olarak bulundu.  
 
Sonuç olarak; kistik ekinokokkozisin insanlarda saptanan %41.0 seropozitiflik oranı, enfeksiyonun 
yöremizde önemli bir halk sağlığı problemi olarak devam ettiğini göstermektedir.  
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SİVAS NUMUNE HASTANESİNE 2008-2012 YILLARI ARASINDA KİSTİK EKİNOKOKKOZİS ŞÜPHESİYLE 
BAŞVURAN HASTALARDA SEROLOJİ SONUÇLARI 

 
Elif Bilge UYSAL1,  İlkay BOZDAĞ2, Dilara YILDIRIM2 

1Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SİVAS 
2Sivas Numune Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, SİVAS 

 
Kistik Ekinokokkoz (KE) ülkemizde hala yaygın olarak görülen zoonotik bir paraziter  hastalıktır. KE’un 
tanısında kullanılan serolojik testlerden biri olan Indirekt Hemaglutinasyon (IHA) testi hem kullanım 
kolaylığı hem de titre değerleri verebilmesi nedeniyle tercih edilen bir yöntemdir. Bu çalışmAnabilim 
Dalıa Sivas Numune Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına 2008-2012 yılları arasında gönderilen KE 
şüpheli hastaların serumlarının IHA yöntemi ile incelenme sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı.  
 
Toplam 428 hastanın serumu IHA (Fumouze, France) kiti ile çalışıldı. Hastaların 248’i (%57.9) 
kAnabilim Dalıın, 180’i (%42.1) erkekti. KE pozitif hastalarda yaş ortalamaları kadınlarda 47.5(23-79), 
erkeklerde 41.7(12-65) bulundu. Pozitif hastaların 21’i(%4.9) kadın, 14’ü(%3.3) erkekti. İncelenen 428 
örneğin 381’i (%89) negatif iken, 48’i(%11.2) pozitif saptandı. Pozitif bulunan 48 hastanın 
12’sinde(%2.8) titre 1/160, 35 hastada (%8.2)  ise 1/320 ile 1/5120 arasında belirlendi.  
 
Sonuç olarak; KE Sivas’ta hala önemli bir problem olmakla beraber halkın bu konuya dikkatini çekmek 
için eğitimler düzenlenmesi, bireysel hayvan kesimlerinin önlenmesi, belediyelerin sokak köpeklerini 
denetim altına almasının, sorunun çözümüne katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz. 
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KİSTİK EKİNOKOKKOZİS TANISINDA INDİREKT HEMAGLUTİNASYON VE WESTERN BLOT 
YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

 
Gülşah EVYAPAN, Fadime EROĞLU, Mehtap DEMİRKAZIK, Güllü ELGÜN, İsmail Soner KOLTAŞ 

Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Balcalı, ADANA 
 

Taenidae ailesinden Echinococcus cinsine ait sestodların larval (metasestod) dönemlerinin sebep 
olduğu kistik ekinokokkoz (KE) zoonotik bir enfeksiyondur. KE erişkini köpek ve kurt başta olmak 
üzere çakal, sırtlan gibi karnivorların ince bağırsağında yaşar. Son konağın dışkısı ile atılan enfektif 
yumurtalar koyun, sığır ve insan gibi arakonakçılar tarafından çiğ olarak tüketilen veya iyi yıkanmamış 
meyve, sebze ve ayrıca kontamine içme suları ile alınır. Arakonakçıların çeşitli organlarında KE oluşur.   
 
KE tanısı patolojik ve parazitolojik olarak belirlenmektedir. Parazitolojik tanı yöntemlerinden serolojik 
tanı yöntemlerinin duyarlılık ve özgüllükleri kullanılan antijenin kalitesine bağlı olarak değişmektedir.  
 
Bu çalışmada Indirekt Hemaglutinasyon (IHA) ve Western Blot (WB) yöntemlerinin KE tanısında 
kullanılabilirliği değerlendirilmiştir. 2010-2012 yılları arasındaki üç yıllık dönemde KE şüphesiyle Ç.Ü 
Parazitoloji Ana Bilim Dalı laboratuvarına başvuran 70 olguda IHA ve WB yöntemleri çalışılarak 
karşılaştırma yapıldı. Çalışılan serum örneklerinin 20’inde (% 29)  IHA yöntemiyle pozitiflik 
saptanırken, 28’inde (%40) WB yöntemiyle pozitiflik saptandı. IHA ve WB yöntemlerinin duyarlılıkları 
ve özgüllükleri karşılaştırıldığında; IHA yönteminin %71 duyarlılık, %100 özgüllüklük gösterdiği, WB 
yönteminin ise %100 duyarlılık, %84 özgüllük gösterdiği tespit edildi. Çalışmanın sonucunda WB 
yönetiminin KE tanısında daha duyarlı olduğu saptandı.  
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KİST HİDATİK ÖN TANILI HASTA SERUMLARINDA İNDİREKT HEMAGLÜTİNASYON YÖNTEMİ İLE 
ANTİKOR VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI 

 
Fahriye EKŞİ, Ayşen BAYRAM, Ebru UNCU, Tekin KARSLIGİL 

Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, GAZİANTEP 
 

Echinococcus granulosus larvalarının neden olduğu kist hidatik hastalığı halen dünyada ve Türkiye'de 
önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışmada, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi 
Mikrobiyoloji Laboratuvarına Temmuz 2011-Temmuz 2012 tarihleri arasında kist hidatik ön tanısı ile 
gönderilen 480 (262'si kadın, 218'i erkek) hastanın sonuçları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. 
Hastaların serum örneklerinde anti-Echinococcus granulosus antikorlarının varlığı indirekt 
hemaglutinasyon (IHA) (Fumouze Diagnostics, Fransa) yöntemi ile araştırılmıştır. IHA testinde ≥1/160 
serum titreleri pozitif olarak kabul edilmiştir. Çalışmaya alınan 480 serum örneğinden 110'unda 
(%22.9) antikor pozitifliği saptanırken, 370'i (%77.1) negatif olarak bulunmuştur. IHA ile pozitiflik 
saptanan 110 hastanın 64’ü (%58.2) kadın, 46’sı (%41.8) erkektir. Antikor pozitifliği saptanan olguların 
12'si (%10.9) çocuk yaş grubunda, 98'i (%89.1) ise erişkin yaş grubunda bulunan hastalardan 
oluşmuştur. Çalışmamızda, pozitif saptanan olguların cinsiyet dağılımları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık saptanmamıştır (p=0.38).    
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HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI'NA KİST HİDATİK 
ŞÜPHESİYLE BAŞVURAN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

     
Gülcan GÜRSES1,  Seray TÜMER2, Firuzan İDEMEN2, İlhan ÜNER2, Hadice ÖZÇINAR2,  

Nebiye Yentür DONİ1, Fadile Yıldız ZEYREK2 

1Harran Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, ŞANLIURFA 
2Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ŞANLIURFA 

 
GİRİŞ VE AMAÇ: Echinococcus granulosus (E. granulosus) larvalarının neden olduğu zoonotik bir 
hastalık olan kist hidatik (KH), insanlarda morbidite ve mortaliteye, ayrıca büyük ekonomik kayıplara 
neden olan dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunudur. E. granulosus hidatik kistleri 
insan ve diğer ara konakların (koyun, keçi, at, domuz, deve) iç organlarında, çoğunlukla karaciğer ve 
akciğer başta olmak üzere beyin, kalp ve kemik gibi diğer organlarda da görülmektedir. Kist hidatik 
hastalığının tanısında radyolojik görüntüleme yöntemleri ve serolojik testler kullanılmaktadır. 
Serolojik testlerden İndirekt Hemaglutinasyon (IHA), Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) ve 
İndirekt Floresan Antikor (IFA) testleri en çok kullanılan yöntemler arasında yer almaktadır. 

Bu çalışmada Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Mikrobiyoloji 
Laboratuvarına kist hidatik şüphesiyle başvuran hastaların demografik özellikleri ile serolojik ve 
radyolojik sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2011-Ağustos 2012 tarihleri arasında kist hidatik şüphesiyle hastanemize 
gelen 256 hastadan kist hidatik tanısı alan 58 hasta geriye dönük olarak incelenmiştir. Kist hidatik 
tanısı için akciğer grafisi, ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme yöntemleri ile 
birlikte serolojik olarak, indirekt hemaglütinasyon testi (IHA) ve indirekt floresan antikor testi (IFA) 
kullanılmıştır. Çalışmaya alınan hastalarla ilgili gerekli bilgilere hastane arşivinde ulaşılmıştır.  

BULGULAR: Çalışmaya alınan 58 hastanın 24’ü (%41) erkek, 38’i (%59) kadın olup, yaşları 3 ile 85 
arasında değişen hastaların yaş ortalaması 28,1 olarak bulunmuştur. Hastaların yaş dağılımına 
bakıldığında 27'sinin (% 46,5) 0-20 yaş, 15'inin (% 25,8) 20-40 yaş, 16'sının (%27,5) 40 yaş ve üzeri 
grupta olduğu tespit edilmiştir. Hastalarda karın ağrısı, öksürük, karın şişliği, göğüs ağrısı, nefes 
darlığı, ateş gibi semptomlar en sık saptanmıştır.  

Kist hidatik ön tanısı ile Mikrobiyoloji laboratuvarına başvuran hastaların geldikleri kliniklere göre 
dağılımı: Çocuk Cerrahisi 20 (%34,4), Genel Cerrahi 12 (%20,6), Gastroenteroloji 6 (%10,3), Çocuk 
Alerji 6 (%10,3), Göğüs Hastalıkları 8 (%13,7), Enfeksiyon hastalıkları 5 (%8,6) ve Kardiyoloji 1 (%1,7) 
olarak bulunmuştur. 

Kist hidatik pozitif bulunan 58 hastanın 55’inde (% 94,8) IFA pozitifliği, 39’unda (% 67,2) IHA pozitifliği 
saptanmıştır. IHA testi negatif olan toplam 19 (%32,7) hastanın 14’ünde 1/160, 2’sinde 1/80 ve 3 
hastada da negatif sonuç bulunmuştur.  Hem IHA hem de IFA’nın birlikte pozitif olduğu 36 hasta 
saptanmıştır. IHA pozitif olan 3 hastada ise IFA negatif olarak saptanmıştır.   

Radyolojik inceleme sonuçlarına bakıldığında hastaların 26’sında karaciğer, 6’sında akciğer, 11’inde 
akciğer ve karaciğer, 1’inde karaciğer ve dalak, 1’inde akciğer ve dalak, 1’inde de kalp tutulumunun 
olduğu saptanmıştır. Kist hidatik pozitif olan diğer 12 hasta ile ilgili herhangi bir radyolojik sonuca 
ulaşılamamıştır. IHA negatif saptanan 19 hastanın 16’sında tek organ tutulumu, IHA pozitif 39 
hastadan 13’ünde birden fazla tutulum, 17’sinde tek organ tutulumu olduğu görülmüştür. Birden 
fazla organ tutulumu olan hastalarda IHA titrasyonunun çok daha yüksek olduğu gözlenmiştir.  

SONUÇ: Kompleks bir antijenik yapıya sahip olan E. granulosus'a karşı oluşan antikor yanıtını %100 
saptayan testler bulunmamaktadır. Düşük antikor titresi serolojik olarak her zaman saptanamayabilir. 
Bu yüzden kist hidatik serolojik tanısında duyarlılığı yüksek en az iki testin birlikte uygulanmasının 
önemli olduğunu ve testler arasında uyuşmazlık durumunda daha başka testlere başvurulması 
gerektiğinin uygun olacağı düşünülmüştür. 
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OCAK 2006- TEMMUZ 2012 TARİHLERİ ARASINDA KİST HİDATİK ÖN TANISIYLA BAŞVURAN 
OLGULARDA İMMUNOSEROLOJİK YÖNTEM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
1Cahit BABÜR, 1Selma USLUCA, 1Mesut MUNGAN, 1Yunus Emre BEYHAN, 2Semih ALTIPARMAK ve 

1Ayşegül TAYLAN ÖZKAN 
1Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı, Ulusal Paraziter 

Hastalıklar Referans Laboratuvarı, ANKARA 
2 İstanbul Üniversitesi, Çapa Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL 

 
Bu retrospektif çalışmada, Kurumumuz Ulusal Paraziter Hastalıklar Referans Laboratuvarı, 
İmmunoparazitoloji Laboratuvarına Ocak 2006- Temmuz 2012 tarihleri arasında kist hidatik ön 
tanısıyla başvuran hastalardan alınan 2849 serum örneğideğerlendirilmiştir. Örneklerdeki 
E.granulosus antikorları, IHA (FumouzeLaboratories, Fransa; Behring, Almanya), ELISA-IgG (NovaLisa, 
Almanya), IFA (Euroimmun, Almanya) ve WB (Euroimmun, Almanya)  testleri ile araştırılmıştır. 
Çalışmaya alınan 2849 örneğin 2681’ine (%94.10) IHA, 84’üne (%2.95) ELISA, 35’ine (%1.23) WB, 
49’una (%1.72) IFA testleri uygulanmıştır. IHA testinde Fumouze≥1/320, Behring≥1/128 serum 
titreleri pozitif olarak kabul edilmiştir. 2849 örneğin 1761’i (%61.81) kadın, 1088’i (%38.19) erkek 
olgulara ait olup olguların yaş aralığı 1-96 idi. Bu örneklerin 664’ü (%23.31) pozitif, 2174’ü (%76.31) 
negatif, 11’i (%0.38) sınır değerde saptanmıştır. Kadınlarda pozitiflik oranı 444/1761 (%25.21), 
erkeklerde pozitifik oranı 220/1088 (%20.22) bulunmuştur. Ülkemizde kist hidatiğin halen önemli bir 
hastalık olduğu ve bu hastalığa yönelik ulusal koruma ve kontrol programlarının uygulanmasının 
yararlı olacağı düşünülmektedir. 
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KİSTİK EKİNOKOKKOZİSLİ HASTALARIN TANI VE TAKİBİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE 
 ÖN ÇALIŞMA SONUÇLARI*  

 
Elif GÜNEYSU1, Nazmiye ALTINTAŞ2 

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Bornova-İZMİR 
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Bornova-İZMİR 

 
GİRİŞ VE AMAÇ: Dünyada ve ülkemizde özellikle hayvancılığın yaygın olduğu bölgelerde sık görülen 
kistik ekinokokkozisin (KE) tanı ve takibinde serolojik yöntemler önemli rol oynamaktadır. Serolojik 
yöntemler içinde en yaygın kullanılan testlerden biri de Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) 
olup hastalığın seyrinde antikor değişimlerini değerlendirmede önemli bir rol oynamaktadır. Bu 
nedenle çalışmamızda hastaların tanı ve takibinde farklı immunoglobulinlerin farklı serolojik 
yöntemlerle değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ancak bir ön çalışma niteliğinde olan bu sunumda 
yalnızca ELISA testi ile spesifik IgG antikorlarının sonuçları değerlendirilecektir. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamıza 2010-2012 yılları arasında PAIR uygulaması yapılmış 11 hasta ile 
cerrahi operasyon geçirmiş 11 hasta alınmıştır. Hastalar, operasyon öncesi hastalık hakkında 
bilgilendirilmiş, aile öyküleri alınmıştır. Hastalardan 5cc düz kan alınmış, serumları ayrılarak -20°C de 
kullanılmak üzere saklanmıştır. PAIR uygulanmış hastalar 6 ay sonra kontrole çağırılarak, operasyon 
geçiren hastalardan ise taburcu olmadan önce ve 6. ayın sonunda tekrar kan alınmıştır. Operasyon 
tarihinden bir yıl sonra hastalardan ancak birkaçı kontrole gelmiştir. Çapraz reaksiyon olup olmadığını 
gözlemek amacıyla çeşitli paraziter hastalığı olan hasta serumları ile hiçbir paraziter hastalığı olmayan 
sağlıklı kontrol serumları da çalışmaya dahil edilmiştir.  

BULGULAR: Cerrahi yöntem uygulanmış 11 hasta ve PAIR uygulanmış 11 hastanın serumlarına ELISA 
yöntemi uygulanmıştır. 405 nm spektrofotometrede okuma yapılmış ve cut off değerine göre Anti- 
Echinococcus granulosus IgG antikorları değerlendirilerek sonuçlar kabul edilmiştir. Çıkan sonuçlar 
aile öyküsüne ve radyolojik bulgulara göre değerlendirilerek posterde tartışılacaktır.  

SONUÇ: KE’li hastaların takibinde antikor seviyelerindeki değişim, hastalığın nüksü ya da tedavisi ile 
ilgili bilgiler vermekle beraber sonuçlar her hasta için tüm bulgularla birlikte değerlendirilmelidir. Bu 
nedenle çalışmamızın bir sonraki aşamasında Western Blot yöntemi de kullanılarak farklı antikorlar 
araştırılacak ve  sonuçlar birlikte değerlendirilecektir. 

 
Kaynaklar: 

1. Altintas N. Past to present: echinococcosis in Turkey. (Special Issue: New Dimensions in Hydatidology in the 
New Milennium. Eds. Nazmiye Altıntaş, Peter Schantz) Acta Tropica 2003; 85: 105-112. 

2. Altıntaş N, Yazar S. Cystic echinococcosisde immun tanı. Echinococcosis. Editörler: Altıntaş N, Tınar R, Çoker 
A. Hidatidoloji Derneği Yayını, No.1, Ege Üniversitesi Matbaası, İzmir, 2004; 159-180. 

3. Altıntaş N., Doğanay M. Zoonozlar. Bilimsel Tıp Yayınevi, 2009.  
4. Erkan D. Akciğer Kist Hidatiğinde Serolojik Testlerin (Spesifik IgE, Spesifik IgG ve İndirekt Hemaglütinasyon 

Testi) Tanısal Değeri, Uzmanlık Tezi, T.C. Sağlık Bakanlığı Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkezi, 2004. 

5. Yolasigmaz A, Reiterova K, Turk M, Reyhan E, Bozdag AD, Karababa AO, Nuray Altintas, Nazmiye Altintas. 
Comparison of serological and clinical findings in turkish patients with cystic echinococcosis, Helminthologia, 
2006; 43, 4: 220 – 225. 

 

 

                                                 
* Bu çalışma Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu tarafından desteklenmektedir. 
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ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ’NDE 2007-2011 YILLARI ARASINDA OPERE EDİLEN KİSTİK 
EKİNOKOKKOZİS TANILI HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

S. Sibel DEMİR, Hakan DEMİRHİNDİ, Ersin NAZLICAN, Muhsin AKBABA 
Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, ADANA 

 
GİRİŞ VE AMAÇ: Kistik ekinokokkozis (KE), Echinococcus granulosus’un metasestod formunun ara 
konaklarda neden olduğu zoonotik bir enfeksiyondur. Dünyada özellikle de hayvancılığın yaygın 
olduğu bölgelerde büyük bir halk sağlığı problemidir. Bu çalışmanın amacı; Adana Ceyhan Devlet 
Hastanesinde 2007-2011 tarihleri arasında KE tanısı ile opere edilmiş vakaların değerlendirilmesidir. 
 
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamızda, 2007-2011 tarihleri arasında KE tanısı ile opere olmuş 18 olgu yaş, 
cinsiyet, hastanede yatış süresi, postoperatif komplikasyon yönünden retrospektif olarak 
incelenmiştir. Dosyalar tek tek araştırmacı tarafından incelenip veriler SPSS 11.5 programına 
aktarılarak analizleri yapıldı. İstatistiksel analizde frekans dağılımları, Fisher kesin testi, Mann-
Whitney U testi kullanıldı.  
 
BULGULAR: Olguların 12’si (%66.7) kadın, 6’sı (%33.3) erkek idi. Olguların yaş ortalaması 
47.39±19.1(min=23, maks:89) idi. Kadınların yaş ortalaması 40.5±12.9 (min:23, maks:60), erkeklerin 
yaş ortalaması 61.17±23.9 (min:32, maks:89) idi. Yaş ortalaması yönünden kadınlarla erkekler 
arasında anlamlı bir fark yoktu (MWU=16, p=0,061).  
Hastanede yatış süresi ortalaması 8.17±7.22(min:2, maks:31) gün idi. Olguların 5’inde (%27.8) 
komplikasyon gelişti. Komplikasyonlar bir hastada safra fistülü, 4 hastada karaciğer enzim yüksekliği 
idi. Olguların 13’ünde (%72.2 ) komplikasyon görülmedi.  
Komplikasyon gelişmesi açısında cinsiyetler arasında bir ilişki varlığına baktığımızda komplikasyonların 
erkeklerde istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek olduğu bulundu. (fisherin kesin testi, 
p=0.022). Komplikasyon gelişme varlığı ile hastanedeki yatış süreleri arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki bulundu (MWU=8, p=0.014). 
 
SONUÇ: KE tanısı ile yapılan ameliyatların hastanede yatış süresi ve postoperatif komplikasyon 
yönünden önemli sonuçları olduğu düşünülürse bu konuda koruyucu hekimlik çalışmalarının 
yaygınlaştırılması ile hastalığın önlenmesi önerilir.  
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UNİLOKULER KİSTİK EKİNOKOKOZİS OLGULARI (17 OLGU) 
 

Tümay ÖZGÜR1, Özlem AYCAN KAYA2, Mustafa AKIN3, Berna HAMAMCI4, Mehmet YALDIZ1 

1Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, HATAY 
2Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı, HATAY 

3Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ 
4Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, HATAY 

 
Unilokuler kistik ekinokokkozis (kist hidatik), Echinococcus granulosus’un (EG) neden olduğu bir 
sestod hastalığı olup gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlık problemi olarak gösterilmektedir. 
EG’un larvaları insanın karaciğer, akciğer ve diğer organlarına yerleşerek hidatik kiste neden olabilir 
ve de ağır patolojik bozukluklara yol açabilir.  
 
Çalışmada Ocak 2010-Haziran 2012 yılları arasında cerrahi kliniklerden Mustafa Kemal Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’na gönderilen ve patolojik olarak tanısı konulan hidatik kist tanılı 
17 olgunun retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlandı. 
 
Histopatolojik incelemesi yapılmış kistik ekinokokkozis olgularında en sık lokalizasyon 10 (%58.87) 
olgu ile karaciğerde, 5 (%29.41) olgu ile akciğerde, 1 (%5.88) olgu ile gluteal bölgede ve 1 (%5.88) olgu 
ile sağ aksiler bölgede bulunmuştur. Hastaların 10 (%58.82)’u erkek 7 (%41.17)’si ise kadındı. 
Olguların yaşları 11 ile 73 arasında değişmekte olup erkeklerde yaş ortalaması 31.6±20.5 yıl, 
kadınlarda ise ortalama yaş 41.8±19.9 olarak saptandı. Ayrıca hidatik kist olgularının patolojik 
incelenmelerinde nekroz 2 (%11.76) olguda bulunmuştur.  
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POSTERİOR PARAVERTEBRAL KAS DOKUSU KİST HİDATİĞİ: OLGU SUNUMU 
 

Haci Taner BULUT1, Tuncay ÇELİK2 Sevgi KUYUPINAR2 

1 Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, ADIYAMAN 
2 Adıyaman Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, ADIYAMAN 

 
Posterior paravertebral kas dokusu kist hidatiği, endemik bölgelerde bile az görülen bir durumdur. Bu 
çalışmada preoperatif tanısı koyulan nadir yerleşimli kist hidatik olgusu sunmayı amaçladık. Sağ 
lomber bölgede şişlik ve yan ağrı şikayeti ile başvuran 38 yaşındaki kadın hastanın muayene 
edildikten sonra Manyetik rezonans görüntüleme yapıldı. Hastanın sağ posterior paravertebral kas 
dokusu içerisinde yaklaşık 7x5,2 cm boyutlarında multiloküler kistik komponentleri bulunan ve solid 
komponentlerden oluşan yer kaplayıcı lezyon izlendi. İntra venöz kontrast madde (IVKM) sonrası 
alınan serilerde lezyondaki kistik yapılar çeperlerinden kontrast tutulum paterni göstermekteydi. 
Seroloji pozitifliği preoperatif tanıyı destekledi. Bu lezyon ile devamlılık gösteren cilt altında ikinci bir 
lezyon daha izlendi. Hasta opere edilerek kist hidatik tanısı doğrulandı. Özellikle endemik bölgelerde, 
kistler vücudun her neresinde görülürse görülsün ayırıcı tanıda kist hidatiğin mutlaka göz önünde 
bulundurulması gerektiği akılda bulundurulmadığı takdirde kolaylıkla atlanabileceği kanısındayız. 
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FEMUR YERLEŞİMLİ REKURRENS KİST HİDATİK OLGUSU 

 
Ökkeş BİLAL1, H.İbrahim KAFADAR2, Nuh DÜNDAR1, Betül BAKAN3, A. Murat KALENDER1,  

Ahmet KAPTANOĞLU4 

1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji 
Anabilim Dalı,  KAHRAMANMARAŞ 

2Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı,  KAYSERİ 
3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon Anabilim Dalı, KAHRAMANMARAŞ 
4 Kahramanmaraş Özel Megapark Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, 

KAHRAMANMARAŞ 
 
GİRİŞ 

Kist hidatik sıklıkla Echinococcus granulosus’un, daha nadir olarak da E. Multilocularis ve E.vogeli’nin 
neden olduğu ülkemiz dahil bir çok ülkede endemik olan bir paraziter hastalıktır. Kist hidatik sıklıkla 
karaciğer ve akciğerde yerleşmesine rağmen nadiren iskelet sisteminde de görülebilmektedir. Bu 
olgumuz femura yerleşmiş, destrüksiyona ve ekspansiyona sebep olmuş, tedaviye rağmen nüks etmiş 
kist hidatik ile ilgilidir. 

OLGU SUNUMU  

27 yaşında bayan hasta. Yedi yıl önce sol uyluğunda ağrı şikayeti ile çekilen direkt grafisinde sol 
femurda kist saptanması üzerine küretaj ve greftleme ile tedavi edilmiş. Post operatif patolojik 
tanının kist hidatik olarak konması üzerine 4 ay albendazol (400mg, 2x1) tedavisi verilmiş. Hastanın 
şikayetleri gerilemiş, kontrollere düzenli gitmemiş. 

Operasyondan 5 yıl sonra kliniğimize sol uylukta ağrı nedeniyle başvurdu. Çekilen grafide femurda 
çok sayıda kist saptandı.  BT ve MR görüntülemeleri kist hidatik lehine değerlendirildi.  Sistemik 
taramalarında vücudun başka bölgelerinde kist hidatik lehine bulguya rastlanmadı. Altı haftalık 
albendazol (400mg, 2x1) tedavisini takiben 25.05.2010 tarihinde (kistler) kliniğimizde hipertonik salin 
infüzyonu ve küretaj yapılarak tedavi edildi. Patolojik tanı kist hidadik olarak doğrulandı. 

Birinci yıl takiplerinde rekürrensin olmadığı, hastanın herhangi bir şikayetinin olmadığı görüldü. İkinci 
yıl takiplerinde hastanın şikayeti olmamasına rağmen aynı bölgeden rekürrensin olduğu görüldü. 

SONUÇ 

Bu olgumuz, ülkemizde endemik olan Kist Hidatik hastalığının, müskuloskeletal sistemde tespit edilen 
kistlerde ayırıcı tanılar arasında bulunması gerektiğini ve kemik kist hidatiğinin rekürrens riskinin çok 
yüksek olduğunudüşündürmektedir. 
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AKCİĞER – KARACİĞER KİST HİDATİK BİRLİKTELİĞİNDE  
BİLATERAL TRANSDİYAFRAGMATİK YAKLAŞIM 

 
Aslı Gül AKGÜL, Serkan ÖZBAY, Salih TOPÇU, Şerife Tuba LİMAN, Seymur Salih MEHMETOĞLU, 

Hüseyin Fatih SEZER 
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, KOCAELİ 

 
GİRİŞ 

Kist hidatik en sık karaciğer (%70) ikinci sıklıkla akciğeri (%20) tutan ve endemik bölgelerde 
progresyonu ve komplikasyonları nedeniyle halen önemli bir sağlık sorunu olan paraziter bir 
hastalıktır. Karaciğer ve akciğer kist hidatiğinde temel tedavi cerrahidir ve eş zamanlı karaciğer ve 
aynı taraf akciğer kist hidatikli olgularda transdiyafragmatik yolla her iki organdaki lezyonlara 
müdahale edilebileceği her zaman akılda tutulmalıdır. Kliniğimizde tanı konulan bilateral akciğer ve 
karaciğer kist hidatik tanılı olgumuza her iki seansta da transdiyafragmatik yaklaşımla olacak şekilde 
operasyon uyguladığımız kist hidatik olgusunu sunuyoruz. 

 

OLGU 

25 yaşında kadın hasta, göğüs ağrısı ve öksürük şikayeti ile merkezimize başvuran ve çekilen toraks 
bilgisayarlı tomografisinde bilateral akciğer ve karaciğerde multipl kistik lezyonlar (sağ ve sol lob 
kubbelerinde) saptanan hasta kist hidatik ön tanısı ile opere edildi. Sırasıyla sol ve sağ posterolateral 
torakotomiler ile aynı seansta transdiyafragmatik yaklaşımla akciğer ve karaciğerde yerleşik multipl 
sayıda kistler akciğer lezyonlarına kistektomi ve kapitonaj, uygulanacak şekilde tedavi edildi. 
Postoperatif dönemi sorunsuz geçiren hasta 24.ay kontrolünde nüks gözlenmeden takip 
edilmektedir. 

 
 

TARTIŞMA 

Sonuç olarak akciğer ve karaciğer kist hidatiğinde temel tedavi cerrahidir ve eş zamanlı akciğer-
karaciğer kist hidatik olgularında torakotomi ile birlikte transdiyafragmatik yolla karaciğer kistine 
müdahale edilerek hasta ikinci bir cerrahi müdahaleden (laparatomiden) korunarak etkin ve güvenli 
bir şekilde tedavi edilebilir.  

.  
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FARKLI TÜR KONAKLARDAN ELDE EDİLEN ECHINOCOCCUS GRANULOSUS İZOLATLARININ 
MİTOKONDRİYAL ATPase SUBUNİT 6 İLE MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU 

 
Salih KUK, Ülfet ÇETİNKAYA, Yunus UYAR, Emrah ERDOĞAN, Süleyman YAZAR 

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ 
 

Kistik ekinokokkozis, Echinococcus granulosus’un larval formunun sebep olduğu bir paraziter hastalık 
olup hem hayvanlarda hem de insanlarda sağlığı tehdit etmekte ve önemli ekonomik kayıplara sebep 
olmaktadır. Değişik markerler kullanılarak E.granulosus’a ait 10 genotip belirlenmiştir. Bu çalışmada, 
farklı konaklardan elde edilen E.granulosus izolatlarının mitokondriyal ATP synthase subunit 6 (atp6) 
ile moleküler karakterizasyonu hedeflenmiştir. 
 
Bu amaçla; 5 insan, 5 koyun, 1 sığır ve 2 keçiden elde edilen toplam 13 örnekten genomik DNA 
izolasyonu yapılmıştır. Genomik DNA’dan atp6 bölgesine spesifik primerler kullanılarak PCR ürünü 
elde edilmiştir. Agaroz jelde görüntülenen DNA, jelden saflaştırılmış ve DNA dizi analizi yapılmıştır. 
DNA dizi analiz sonrası, BLAST analizi ve MEGA program kullanılarak filogenetik analiz yapılmıştır. 
Çalışılan örneklerden genomik DNA izolasyonu sonrasında 679 bp’lik PCR ürünü elde edilmiştir. 
Çalışmada; E. granulosus izolatlarının filogenetik analiz sonucunda tamamının Genotip 1 olduğu 
belirlenmiştir.  
 
Bu çalışmada, E. granulosus izolatlarının moleküler karakterizasyon çalışmalarında birçok marker 
yanında atp6’nın da kullanılabileceği gösterilmiştir.  
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DİĞER ECHINOCOCCUS TÜRLERİ İÇİN DE KULLANILABİLME POTANSİYELİ OLAN YENİ BİR PCR- RFLP 
YÖNTEMİ İLE ECHINOCOCCUS GRANULOSUS VE ECHINOCOCCUS MULTILOCULARIS'İN AYIRIMI 

 
Çağrı SAKALAR1 , Salih KUK2, Ahmet ERENSOY3, Adile Ferda DAĞLI4, İ.Hanifi ÖZERCAN4,                        

Ülfet ÇETİNKAYA2, Süleyman YAZAR2 

1Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı ,KAYSERI 
2Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, KAYSERI 

3Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ 
4Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ 

 
Echinococcosis, Echinococcus cinsine ait parazitlerin larvalarının oluşturduğu bir enfeksiyondur. 
İnsanda en sık hastalık oluşturan Echinococcus türleri E.granulosus ve E.multilocularis’dir. E. 
granulosus, kistik ekinokokkozise (KE), E. multilocularis ise alveolar ekinokokkozise (AE) sebep 
olmaktadır. KE ve AE’nin tanısında; klinik, radyoloji, seroloji ve moleküler yöntemlerden 
yararlanılmaktadır. Kesin tanı genellikle cerrahide rezeke edilen dokunun Periodic Acid Schiff (PAS) 
boyanmasıyla konulmaktadır. Fakat kistlerin steril olması durumunda E.granulosus ile E.multilocularis 
ayrımı yapılamamakta ve hatta Echinococcus kisti tanısı bile konulamamaktadır. Moleküler 
çalışmalarda DNA veya genetik materyalin elde edilmesi önem taşımaktadır. Bu materyal çoğu zaman 
taze örnekler olabileceği gibi, formalinle tespit edilmiş parafine gömülü (PGD) da olabilmektedir. 
PGD, cerrahi sonrası tanıda patololojide kullanılan en önemli örneklerden biridir. Bu çalışmada PGD 
örneklerinden E.granulosus ile E.multilocularis’in tespit ve ayrımını sağlayan yeni bir PCR-RFLP 
yöntemi geliştirilmesi amaçlanmıştır.  
 
Bu amaçla, AE ve KE pozitif olarak belirlenen PGD örneklerinden elde edilen DNA kullanılmıştır. Bu 
örneklerden, orijinal olarak dizayn edilen ve mitekondrial genomda, large-rRNA’nın ve small-rRNA’nın 
kısmi parçalarını hedef alan primerlerle 871 bç’lik DNA parçası PCR ile çoğaltıldı ve DNA dizi analizi 
yapıldı. Elde edilen PCR ürünü saflaştırıldıktan sonra E.granulosus DNA’sını kesen TsoI ve 
E.multilocularis DNA’sını kesen MboI, MboII ve AccI enzimleri ile kesilmiştir. Bu enzimlerden her biri 
iki türün ayırımında tek başına kullanılabilmektedir. 
 
Sonuç olarak, bu çalışma ile AccI, MboI, MboII ve TsoI restriksiyon enzimleri kullanılarak E. granulosus 
ve E. multilocularis’in tespit ve ayrımı için yeni bir PCR-RFLP protokolü ve DNA dizi analiz metodu 
geliştirildi. Geliştirilen bu yeni PCR-RFLP protokolü bu iki tür dışında Echinococcus oligarthus, 
Echinococcus shiquicus, Echinococcus ortleppi, Echinococcus canadensis ve Echinococcus vogeli dahil 
olmak üzere diğer Echinococcus türlerin ayırımında da kullanılabilme potansiyeli taşımaktadır. 
 
 

 

Poster 19



 116

 
 

MANİSA VE ÇEVRESİNDE ECHINOCOCCUS GRANULOSUS İZOLATLARININ MOLEKÜLER TANISININ ÖN 
ÇALIŞMA SONUÇLARI* 

 
Nuray ALTINTAŞ1, Mustafa ÖZTATLICI1 , Nazmiye ALTINTAŞ2, Ayşegül ÜNVER2, Aslan SAKARYA3 

1 Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, MANİSA 
2Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, İZMİR 

3Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, MANİSA 
 
GİRİŞ VE AMAÇ: Ekinokokkozis çok uzun yıllardır bilinen ve helment hastalıkları içinde, insan ve 
hayvan sağlığının yanısıra, sebep olduğu ekonomik kayıplar nedeniyle de dünyanın bir çok bölgesinde 
olduğu gibi ülkemizde de halk sağlığı problemi olarak önemini koruyan bir paraziter hastalıktır. 
Ekinokokkozise neden olan Echinococcus türleri hayat döngülerini tamamlayabilmek için iki farklı 
konağa ihtiyaç duyarlar. Erişkin formu son konak olarak köpek ve diğer etçil canlıların ince 
bağırsaklarında yaşamını sürdürürken, larva formu ise ara konak olarak sığır, koyun ve insanların iç 
organlarında yaşamını sürdürür (1). Echinococcus granulosus'un çeşitli genetik varyantları olup, 
günümüzde yapılan mitokondriyal DNA sekansları neticesinde on farklı genetik yapı (G1-10 
genotipleri) tanımlanmıştır. Echinococcus granulosus'daki genetik çeşitlilik yaşam döngüsünü, konak 
spesifitesini, gelişme hızını, antijenitesini, bulaşma dinamiklerini, kemoterapotik ajanlara karşı 
sensitivitesini ve patolojisini etkileyebilmektedir (2, 3, 4, 5). 
 
Manisa ve çevresindeki bölgelerden alınan, insan ve hayvan örneklerinde, kistik ekinokokkozise 
neden olan Echinococcus granulosus suşlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. 
 
GEREÇ VE YÖNTEM: 20 farklı kiste ait protoskoleks ve dokularından DNA izolasyonu, RTA DNA 
izolasyon kiti ile yapıldı. Tür çeşitliliğini saptamak amacıyla; mitokondriyal COI ve NADI genleri PZR ile 
amplifiye edildi. Primer dizileri Gen Bankasından (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) elde edildi.  COI ve 
NADI genleri Sanger Sekans yöntemi (ABI Prism Genetic Analyzer 3100 cihazı kullanılarak) ile 
dizilendi.  
 
BULGULAR VE SONUÇ: Araştırmamızın ilk aşaması ön çalışma niteliğindedir. Ön çalışma 
sonuçlarımızın verileri posterde tartışılacaktır. Araştırmamızın ikinci aşaması olan Dizi Analizi 
sonuçlarımız ise  RFLP  Tekniği ile karşılaştırılarak; kistik ekinokokkozisde etkili olan E.granulosus ’un 
alt türleri belirlenecektir.  
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AYDIN YÖRESİNDEKİ KÖPEKLERDE ECHINOCOCCUS GRANULOSUS YAYGINLIĞININ POLİMERAZ 
ZİNCİR REAKSİYONU İLE BELİRLENMESİ 

 
Buket BOĞA, Süleyman AYPAK, Nuran AYSUL 

Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, AYDIN 
 

Echinococcosis zoonoz bir enfeksiyon olup dünya çapındaki önemli helmint hastalıklardan biridir. 
Echinococcus granulosus başta olmak üzere diğer Echinococcus türleri de insanlarda ve hayvanlarda 
hastalık yaparlar ve büyük ekonomik kayıplara sebep olurlar. Yapılan çalışmada Aydın ve yöresindeki  
köpeklerde E. granulosus yaygınlığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada kullanılacak materyal, 
Aydın ve yöresinde bulunan, 6 aydan büyük, sahipli 100 köpekten taze ve temiz olmak koşuluyla 
yerden toplanmıştır. Örnekler Aydın merkez ve 4 ilçe (Söke, Çine, Bozdoğan, Kuyucak) ile birlikte 5 
bölge olmak üzere toplam 13 köyden alınmıştır. Dışkı örneği alınan köpeklerin 25’i dişi, 75’i erkek 
olup yaşları 6 ay-16 yaş aralığındadır. Moleküler teknikler uygulamadan önce dışkılar makroskopik 
olarak ve tuzlu su flotasyon yöntemiyle incelenmiş ve 11’inde (%11)  Toxocara canis, 3’ünde (%3) 
Ancylostoma caninum, 2’sinde (%2) Taenia spp., ve 1’inde (%1) Capillaria spp. yumurtalarına 
rastlanılmıştır. Köpeklerdeki E. granulosus varlığı PCR yöntemiyle araştırılmış ve 1 hayvanda (%1) 
enfeksiyona rastlanmıştır. Toplam 100 hayvandan 1’inde E. granulosus varlığı Türkiye’nin diğer 
bölgelerinde yapılan çalışmaların çoğuna göre düşük bulunmuştur. Gerek makroskopik gerekse 
mikroskobik bakıda herhangi bir parazitolojik oluşuma rastlanmayan dışkıda E. granulosus tespit 
edilmesi hayvan sahipleri, veteriner hekimler ve parazitoloji laboratuvarı çalışanları için köpek 
dışkılarının her zaman potansiyel tehlike oluşturduğu gerçeğinin altını çizmektedir.        
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KİSTİKEKİNOKOKKOZİS ŞÜPHESİYLE BAŞVURAN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Nilgün DALDAL, Metin ATAMBAY, Mutlu AYCAN, Neslihan YILDIZ, Özlem AYCAN KAYA 
İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilm Dalı, MALATYA 

 
Kistikekinokokkozis (KE), Echinococcus granulosus'un metasestod formunun neden olduğu zoonotik 
bir enfeksiyon olup dünyada ve yurdumuzda önemli bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. KE' in tanısında serolojik testlerin önemli bir yeri vardır. 
 
Bu çalışmada, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Seroloji Laboratuvarı'na Ocak 
2008- Temmuz 2012 tarihleri arasında KE şüphesiyle başvuran 1433 hasta değerlendirildi. Hasta 
serum örneklerinde, Enzyme-Linked-İmmunosorbent-Assay (ELISA) IgG testi ve İndirekt 
Hemaglütinasyon (IHA) tekniği ile spesifik anti-E.granulosus antikorları araştırıldı.  
 
Toplam 1433 hastanın 649 (%45.04)’unda pozitiflik saptanmıştır. Pozitif olguların cinsiyete göre 
dağılımı incelendiğinde 383’ünün kadın(%59), 254’ünün ise erkek(%41) olduğu görülmüştür. Ocak 
2008-Şubat 2012 tarihleri arasında IHA tekniği ile çalışılan 1243 serum örneğinin 515’inde (%41.43), 
Mart 2012-Haziran 2012 tarihleri arasında ELISA yöntemi ile çalışılan 189 serum örneğinin ise 
123’ünde (% 65.07) seropozitiflik saptanmıştır. 
 
Çalışmada elde edilen%45.04 gibi yüksek seropozitiflik oranı bölgemizde KE’in önemli bir halk sağlığı 
sorunu olduğunu göstermektedir.  
. 
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Ayşegül ÜNVER1 

1 Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, İZMİR 
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GİRİŞ VE AMAÇ: Kistik ekinokokkozis (KE), dünyada olduğu gibi yurdumuzda da halen önemini 
koruyan bir parazit hastalığıdır. Helment hastalıkları içinde gerek insan ve hayvan sağlığı gerekse 
ekonomik olarak son derece önemlidir (1, 2). Çalışmanın amacı; İzmir ilindeki KE olgularının dağılımını 
saptamak ve önceki yıllarla karşılaştırma yaparak son yıllardaki durumunu ortaya koyabilmektir. 
 
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmada 2007-2012 yılları arasında İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne KE tanısı ile 
bildirilen hastaların dağılımı retrospektif olarak incelenmiştir. Elde edilen veriler daha önceki yıllarda 
elde edilmiş olan verilerle karşılaştırılmıştır. 
 
BULGULAR: Ocak 1997-Mayıs 2001 yılları arasında Ertabaklar ve ark.(4)’nın yapmış olduğu bir 
çalışmada, İzmir ili ve civarındaki hastanelerin kayıtlarından elde edilen bilgilere göre kaydedilen 
toplam hasta sayısı 840 olarak bulunmuştur (Tablo 1). Hastaların 489’u (%58.2)’u kadın, 351 (%41.8)’i 
erkektir. Yaş ortalaması kadınlarda 41,5 erkeklerde 42,8 tüm olguların yaş ortalaması ise 41,4 olarak 
saptanmıştır.  
 

Tablo 1.Kistik ekinokokkozisli olguların İzmir ili ve civarındaki hastanelere ve yıllara göre dağılımı  (4). 

1997 1998 1999 2000 2001 T 
Hastane Adı 

K E K E K E K E K E K E 

Ege Üniv. Hast. 41 20 20 10 22 22 24 10 10 7 117 69 
İ.Atatürk Dev.H. 22 9 19 11 34 22 29 14 12 7 116 63 
Göğüs Hast.H. 20 24 21 30 18 13 1 1 2 0 62 68 
Foça Devlet H. 3 3 4 1 2 1 * * * * 9 5 
SSK Aliağa H. 1 - 2 - 1 * * * * 3 1 

SSK Tepecik E.A 33 20 20 12 17 15 14 14 4 1 88 62 
SSK İzmir Eği. H. 18 9 14 11 7 2 * * * * 39 22 

B. Uz Çocuk H. 6 6 9 6 9 4 9 10 3 1 36 27 
Eşrefpaşa Hast. 4 3 1 4 1 * * * * 5 8 
Dokuz Eylül H. 4 9 3 8 1 6 * * * * 8 23 
K.yaka Devlet H 4 2 2 1 * * * * * * 6 3 
Toplam 156 105 115 94 110 87 77 49 31 16 489 315 
G.Toplam 261  209  197  126  47  840 

 
(*: Bilgi alınamayan hastaneler) 
 
İzmir ilinde yapılan diğer bir çalışmada ise 2001-2005 yılları arasında saptanan KE olguları cinsiyet, 
taburcu olan hasta sayısı ve ölen hasta sayısı olarak kaydedilmiştir (Tablo 2). Bu çalışmaya göre 2001-
2005 yılları arasındaki toplam hasta sayısı 1274 olup, hastaların 722 (%57)’si kadın, 552 (%43)’si 
erkektir (5). 
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Tablo 2. İzmir ilinde 2001-2005 yıllarında saptanan KE olguları (2). 
Yıl 2001 2002 2003 2004 2005 Toplam 

Cinsiyet K E K E K E K E K E K E 
Taburcu olan 171 96 147 113 156 99 152 148 91 94 717 550 

Ölen 2 0 1 0 0 0 0 2 2 0 5 2 
Toplam 173 96 148 113 156 99 152 150 93 94 722 552 

G.Toplam 269 261 255 302 187 1.274 

  
Bizim yaptığımız retrospektif araştırmada 2007-2012 yılları arasında İzmir ilindeki devlet hastaneleri 
ve özel hastanelerin İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirdikleri kayıtlara göre toplam 64 KE olgusuna 
rastlanmıştır (3). Bu olguların yaş, cinsiyet ve yıllara göre dağılımı Tablo 3‘de verilmiştir. Çalışmamıza 
göre hastaların 33 (%52)’ü kadın, 31 (%48)’i erkektir. Olgular yaş gruplarına göre incelendiğinde 13 
(%20)’ü 10 yaşın altında, 10 (%16)’u 10-20 yaş,29  (%45)’u 20-45 yaş ve 12 (%19)’si 45 yaş üzerinde 
olduğu saptanmıştır.    
 

Tablo 3. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü 2007-2012 verilerine göre olguların yaş, cinsiyet ve yıllara göre dağılımı. 
Yaş 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Toplam 

 K E K E K E K E K E K E K E 
0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5-9 1 0 2 1 4 3 1 1 0 0 0 0 8 5 

10-14 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 4 
15-19 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 1 
20-29 3 2 1 0 0 2 0 4 0 1 0 0 4 9 
30-44 2 2 1 1 2 0 2 0 2 4 0 0 9 7 
45-64 0 3 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 3 4 
65+ 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4 1 

Toplam 10 8 5 3 9 8 6 6 3 6 0 0 33 31 
G.Toplam 18 8 17 12 9 0 64 

 
SONUÇ: Bu verilere göre İzmir ilinde 1997-2001 (3.5 yıl) yılları arasındaki olgu sayısı 840 iken (240 
hasta/yıl), 2001-2005 (5 yıl) yılları arasında 1274 (~259 hasta/yıl) olarak saptanmıştır. Bizim elde 
ettiğimiz verilerle kıyaslandığında İzmir ilindeki KE olgularında(~12 hasta/yıl)  dramatik bir azalma 
olduğu görülmektedir. Ancak Sağlık Bakanlığı yetkililerinin de ifade ettiği gibi hekimler başta olmak 
üzere sağlık personeli, bildirimlere gereken hassasiyeti göstermediği için bu hastalık sıklıkla farklı 
tanılarla kaydedilmekte ve bildirilmemektedir. Bu nedenle olgu sayılarında dramatik bir azalma söz 
konusudur. Güvenilir verilere ulaşılabilmesi için bu durumun biran önce çözüme kavuşturulması 
gerekmektedir. 
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En önemli helminto-zoonoz enfeksiyonlardan biri olarak bilinen kistik ekinokokkozis (KE), gelişmekte 
olan ülkelerde hem hayvanlarda hem de insanlarda sağlığı tehdit eden ve önemli ekonomik kayıplara 
neden olan bir hastalıktır. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan, çevre sağlığı ve koruyucu hekimlik 
önlemlerinin yetersiz kaldığı tüm toplumlarda görülmektedir. Dünyada hemen her iklimde görülen 
hastalık, ülkemizde de etkin önlemlerin alınamayışı ve bir kontrol programı oluşturulamaması 
nedeniyle endemiktir (13, 14, 18). Araştırmamızın amacı; bu önemli hastalığın genel olarak dünya ve 
Türkiye’deki durumuna bakmak ve ekonomik açıdan önemini ortaya koymaktır.  

Hastalık dünyada ve Türkiye’de oldukça yaygın olup önemli bir halk sağlığı problemidir. Dünyada 
yaklaşık 2-3 milyon civarında hastanın varlığı tahmin edilmektedir. Peru, Arjantin, Doğu Afrika, Orta 
Asya ve Çin gibi ülkelerin endemik bölgelerinde, hastalığın insidansı yılda 50/100.000, prevalansı ise % 
5-10 arasında değişmektedir. İnsanda KE için risk faktörleri kırsal alanda çalışma, köpeklerle 
beraberlik, hastalıkla ilgili yetersiz bilgilenme, yaş, cinsiyet ve içilen su kaynaklarıdır. Kistik 
ekinokokkozis dünyada özellikle de hayvancılığın yaygın olduğu bölgelerde büyük bir halk sağlığı 
problemidir. İnsanlar için önemli bir sağlık, ülkeler için ise önemli bir ekonomik sorun olma özelliğini 
sürdürmektedir (2, 8, 17,19).  

İspanya’da KE’in insanlarda sıklığını (özellikle tanı konulmamış veya asemptomatik olgu) ve 
hayvanlarda verim kayıplarını tahmin etmek için yapılan bir çalışma ile bazı veriler elde edilmiştir. 
İspanya’da KE, 1986 yılından beri pek çok kontrol girişimlerine karşın belirli alanları etkilemeye devam 
etmektedir. KE'in yüksek ekonomik yükü göz önüne alındığında, ek finansman geliştirilmiş hastalık 
sürveyansı, köpeklerin düzenli tedavisi ve kuruluşlar arasında daha fazla işbirliği insan ve hayvan 
enfeksiyon oranlarını azaltmak için gereklidir. İspanya’da 2005 yılı verilerine bakıldığında; direkt 
etkisine göre ortalama verimlilik ve maliyet kaybı 177.985€  iken, indirekt etkisine göre bu değer 
15.353.863€ 'ya ulaşmaktadır. Toplamda ise ortalama değeri 15.532.242€ olmaktadır (4). 

İran’da yapılan bir çalışmada, Ahvaz belediye binasındaki veriler dikkate alınarak Hidatidozis 
nedeniyle ortaya çıkan toplam ekonomik kayıp 2008 yılında  piyasa fiyatları temel alınarak 459,659.6 
US$ olarak belirlenmiştir. Bu sayı sığır için 300,620.4 US$, koyun için 123,490.0 US$ ve keçi için ise 
35,549.2 US$’lık bir kayba karşılık gelmektedir (1).  

KE Peru’da da önemli bir halk sağlığı problemidir. Peru'da insan  KE’in toplam tahmini maliyeti yılda 
2.420.348 US$’dır. Hayvancılıkla ilişkili olarak Peru’da KE nedeniyle gerçekleşen ortalama ekonomik 
kayıplar; karaciğer kaybı  196.681 US$, et üretimi kaybı 2.675.475 US$, yün üretimi kaybı 287.541 
US$, süt üretimi kaybı 655.472 US$'dır. Bu da toplamda ortalama 3.846.754 US$'lık bir kayba karşılık 
gelmektedir. Bu değerler Peru'da KE'in olumsuz ekonomik etkilerini göstermektedir (12). 

Hastalık Türkiye’de de oldukça yaygın olup insan ve hayvan sağlığı açısından oluşturduğu tehlikenin 
yanı sıra önemli ekonomik kayıplara yol açmaktadır (7).  Türkiye genelinde bazı illerde yapılan 
çalışmalarda KE’e bağlı olarak hayvanlarda önemli bir klinik belirti görülmediği ancak bununla birlikte 
et ve süt veriminde azalma, kısırlık oranında artış, kesim sonrası özellikle karaciğer ve akciğer gibi 
sakatatların atılması sonucu önemli oranda ekonomik kayıplar meydana geldiği bildirilmektedir (15).  

Kars ilinde yapılan bir çalışmada; 2010 verilerine dayanarak kesim sonrası imha edilen iç organlara 
bağlı tahmini ekonomik kayıplar belirlenmiştir. Kars Belediyesi mezbahasında kesilen 3.846 sığırın 
203’ünde (%5.3) KE saptanmıştır. Yapılan çalışmada, dişi hayvanlarda enfeksiyonun görülme oranının 
erkek hayvanlara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.001). Enfeksiyon en çok ilkbahar 
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aylarında (%37.4) daha sık gözlenirken, sonbahar aylarında daha az sıklıkla (%15.8) rastlandığı tespit 
edilmiştir. Kist hidatik nedeniyle 2010 yılında karaciğer imhasına bağlı olarak toplam 12.180 TL (7.708 
$) ekonomik kaybın olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışma sonucunda Kars ilinde sığır KE 
enfeksiyonlarının prevalansının, insan ve hayvan sağlığı açısından önemli bir risk oluşturduğu ve 
önemli bir ekonomik kayba yol açtığı söylenebilir (6). 

Kayseri yöresinde yapılan bir çalışmada, KE prevalansı koyunlarda %28, sığırlarda ise %3 oranında 
saptanmıştır. Araştırma, 2006 yılının Ocak-Haziran ayları arasında yürütülmüş ve toplam 250 baş 
koyun ve 300 baş sığırın iç organları KE yönünden incelenmiştir. Enfekte olup imha edilen koyun 
karaciğer ve akciğerlerine bağlı olarak 368 TL (240 $), sığır karaciğerlerine bağlı olarak ise 252 TL (165 
$)’lik bir ekonomik kayıp hesaplanmıştır. Bu hesaplama Kayseri için genellendiğinde, hayvansal 
üretim kayıpları ve insan sağlığı harcamaları haricinde bir yılda KE bağlı olarak meydana gelen 
ekonomik kayıplar 48.000 TL (31.372 $)’ye ulaşmaktadır (7). 

Erzurum ilinde yapılan ve Erzurum Et ve Balık Kurumu Kombinası’nda ve özel bir mezbahada kesimi 
yapılan 2088 sığır üzerinde yürütülen çalışmada, ortalama 5 kg gelen bir sığır karaciğerinin 2010 birim 
fiyatlarıyla 40 TL olduğu varsayılırsa, hidatik kist sebebiyle de 3.320 TL TL ekonomik kaybın olacağı 
tahmin edilmiştir (3).  

Burdur’da yapılan bir çalışmada, ekonomik kaybı tahmin etmek için kist sayısının yüksek olması 
nedeniyle atılan organlar arasından 10 karaciğer ve 10 akciğer rastgele seçilmiştir. Maliyet tahminleri 
için finansal kayıplar enfeksiyonun bir sonucu olarak atılan karaciğer ve akciğerin sadece mevcut 
piyasa değeri temel alınmıştır (16).  

 
Tablo1 : Burdur’da 2003 yılında yapılan bir çalışma ile koyun, keçi ve sığır ürünlerinin piyasa değerleri (16) 

Kategori Değerler 
(US$) 

Kaynak 

Sığır karkasının yaklaşık ortalama değeri  900 
Mevcut yerel market değerleri (piyasa değeri 3.75 US$/ 
kg ve ortalama ağırlığı 240 kg olarak kabul edilir.) 

Koyun karkasının ortalama değeri 80 
Mevcut yerel market değerleri (piyasa değeri 4.0 US$/ kg 
ve ortalama ağırlığı 20 kg olarak kabul edilir.) 

Keçi karkasının ortalama değeri 75 
Mevcut yerel market değerleri (piyasa değeri 3.75 US$/ 
kg ve ortalama ağırlığı 20 kg olarak kabul edilir.) 

Kuzu veya oğlak karkasının ortalama değeri 50 
Mevcut yerel market değerleri (piyasa değeri 5.0 US$/ kg 
ve ortalama ağırlığı 10 kg olarak kabul edilir.) 

 
Kistk ekinokokkozis, tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu ülkemizde insan sağlığı ve ülke ekonomisi 
açısından da önemli bir halk sağlığı sorunudur. Ülkemizde zoo-coğrafik yapının farklılık göstermesi, 
iklim koşulları, sosyo-ekonomik durum, halkın eğitim eksikliği gibi nedenlerle  geniş bir yayılım 
göstermektedir. Çünkü hastalığın sosyo-ekonomik ve sağlık standartlarının düşük olduğu toplumlarda 
görülme oranı daha yüksektir (9, 14). KE her yaşta görülebilmektedir. Olguların görülme yaşı değişik 
ve dağınık olmakla birlikte dünyada ve ülkemizde yapılan çalışmaların çoğunda 20-50 yaşlar arasında 
belirgin olarak daha yüksek saptandığı ve en genç olgunun 2,5; en yaşlı olgunun 94 yaşında olduğu 
bildirilmiştir. KE’in cinsiyet dağılımı hakkında farklı sonuçlar bulunmaktadır. KE’in değişik ülkelerde 
kadın ve erkekte değişik oranlarda bulunması, kişilerin içinde yaşadıkları çevre ile olan ilişkilerine ve 
köpekle olan yakın temaslarına göre değişmektedir. Ülkemizde daha önce bildirilen çalışmalarda 
kadınların fazla olduğu gözlenmiştir (11). 

1981-1984 yıllarındaki hastane kayıtlarına göre İzmir ve civarında 202 olgu bildirilmiştir (Altintas, 
1998). Yazar ve ark.ları Türkiye’de 2001-2005 yılları arasında toplam 14789 KE olgusu saptandığını 
bildirmişlerdir. Bölgelere göre bu oran incelendiğinde; Marmara bölgesinde 2534 (%13,13), Ege 
bölgesinde 2114 (%16,94), Akdeniz bölgesinde 2578 (%16,09), İç Anadolu bölgesinde 5404 (%38,57), 
Karadeniz bölgesinde 428 (%5,70), Doğu Anadolu bölgesinde 844 (%6,80), Güneydoğu Anadolu 
bölgesinde 887 (%2,75) olmak üzere toplam 14789 KE olgusu saptanmıştır. Olgular ETF nüfusuna 
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oranlandığında Türkiye’de; 1/15.850 (olgu/nüfus) (~ 6,30/100.000) olduğu görülmektedir (19). Bir 
başka çalışmada ise 2005-2010 yılları arasında toplam 2057 kist hidatik olgusu bildirilmiştir. 2010 
yılındaki olguların %35,2’si İç Anadolu, %19,9’u Marmara ve %16,5’i Akdeniz bölgesinde görüldüğü 
bildirilmiştir (10). Türkiye’de hastane kayıtları ve çeşitli epidemiyolojik çalışmalardan elde edilen 
verilere göre önceleri yılda 2000 kişide tespit edilen hastalığın daha sonraları yılda 4.000 kişide 
görüldüğü bildirilmektedir. Buna göre 70 milyon nüfusa kıyasla KE görülme oranı 100.000 de 5,7 
olarak hesaplanmıştır (17).    

Ülkemizde insanlarda maliyet analizi ile ilgili veri yok denecek kadar azdır. Çivi ve Güler tarafından  
1995 yılında yapılan bir çalışmada hasta başına maliyetin 1839 US $ (1 US $ =4350 TL) olduğu ve 1991 
yılı itibariyle  maddi kaybın 5.195.402 US $ olduğu bildirilmiştir. Yine aynı araştırmacılar ilaç 
tedavisinin 1994 yılı maliyetinin 4 aylık süre sonunda 3.528.000 TL olduğunu bildirmişlerdir (5). 
İzmir’de Altıntaş ve ark.ları tarafından yapılan bir çalışmada ise, hastanede kalınan süre ve operasyon 
sonrası iyileşme dönemini de kapsayan kayıplarla birlikte bir hastanın maliyetinin 1250 US $’ı bulduğu 
bildirilmiştir (2). Verilen rakamları yıllık hasta sayısı ile değerlendirdiğimizde ekonomik ve iş gücü 
kaybının oldukça fazla olduğu görülmektedir. 

Sonuç olarak; KE’in gelişmekte olan ülkeler de dahil tüm dünyada olduğu gibi, özellikle ülkemiz 
koşullarında ekonomide önemli maddi kayıplara neden olduğu, bu nedenle de biran önce kontrol 
programı oluşturulması gerekliliği yadsınamaz bir gerçektir.  
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GİRİŞ VE AMAÇ: Bir helminto-zoonoz olan Kistik Ekinokokkozis (KE), gelişmekte olan ülkelerde hem 
sağlığı tehdit eden hem de ekonomik kayıplara sebep olan önemli bir hastalıktır. Kistik ekinokokkozise 
ülkemizde de dünyada olduğu gibi hayvancılıkla uğraşan insanlarda sık rastlanmaktadır (1) . Köpek 
tenyası adı da verilen Echinococcus granulosus’un sebep olduğu KE, ekonomik açıdan da son derece 
önemi olan bir enfeksiyondur. Görülme sıklığı farklı da olsa  ülkemizde tüm bölgelerde görülmektedir 
(2, 3, 6, 7). Hayvan yetiştiriciliğinin bulunduğu yörelerde hastalığın görülme riskinin de arttığı 
bildirilmektedir. Manisa ilimiz de insanların büyük bir kısmının hayvancılıkla uğraştığı illerimizden 
birisidir. Çalışmamızda son 5.5 yılda (2007-2012 Ocak-Haziran ayları) Manisa ilindeki KE olgularının 
yaygınlığı ile ilgili bilgilerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.   
 
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmada Manisa ilindeki KE olgularının belirlenmesi amacıyla 2007-2012 
(Temmuz) yılları arasında Manisa İl Sağlık Müdürlüğü’ne KE tanısı ile bildirilen hastaların dağılımı 
retrospektif olarak incelenmiştir. Ayrıca bu veriler 2000-2005 yılları arasındaki verilerle karşılaştırmalı 
olarak değerlendirilmiştir. 
 
BULGULAR: Manisa İl Sağlık Müdürlüğü arşivindeki incelemelere göre son 5.5 yıl içerisinde 71 KE 
olgusuna rastlanmıştır (5). Hastaların 43 (%61)’ü kadın, 28 (%39)’i erkektir. Olgular yaş gruplarına 
göre incelendiğinde; hastaların 2  (%3)’si 10 yaşın altında, 13 ( %18)’ü 10-20 yaş, 32 ( %45)’si 20-45 
yaş ve 24 (%34)’ü 45 yaş üzerindedir. Olgular Manisa ilindeki devlet hastaneleri ve özel hastanelerden 
kuruma bildirilmiştir. Olguların yaş, cinsiyet ve yıllara göre dağılımı Tablo 1’ de görülmektedir. 
 
Tablo 1- Manisa İl Sağlık Müdürlüğü 2007-2012 verilerine göre olguların yaş, cinsiyet ve yıllara göre dağılımı. 

Yaş 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Toplam 
 K      E K E K E K E K E K E K E 

0-11 ay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1-4 yaş 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
5-9 yaş 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

10-14 yaş 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 3 

15-19 yaş 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 
20-29 yaş 0 0 2 2 3 3 0 0 3 0 1 0 9 5 
30-44 yaş 3 3 2 2 4 3 0 0 1 0 0 0 10 8 
45-64 yaş 3 1 2 4 3 3 0 0 1 1 0 0 9 9 
65 yaş + 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5 1 
Toplam 13 8 11 9 11 10 0 0 6 1 2 0 43 28 

 
Manisa Devlet Hastanesi ve Manisa SSK Hastanesindeki olguların araştırıldığı bir başka çalışmada ise 
Ocak 1995-Haziran 2000 yılları arasında Devlet Hastanesinde 54, SSK Hastanesinde ise 51 olmak 
üzere toplam 105 olgu saptandığı bildirilmiştir (4).   
 
Yapılan bir çalışmada ise, 2001-2005 yıllarında değişik hastanelerden, İl Sağlık Müdürlüklerinden ve 
Sağlık Bakanlığı’ndan elde edilen kayıtların retrospektif olarak gözden geçirilmesiyle saptanan KE 
olguları incelenmiştir.  Elde edilen sonuçlara göre Ege Bölgesi’nde 2114 olguya rastlanırken bunlardan 
254'ü Manisa ilinde saptanmıştır. Bu saptanan olgular yıllara ve cinsiyete göre Tablo 2’de verilmiştir 
(7). 
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Tablo 2- Manisa İlinde 2001-2005 Yıllarında Saptanan KE Olguları. 

Yıl  2001 2002 2003 2004 2005 Toplam 
Cinsiyet K E K E K E K E K E K E 
Taburcu olan 41 16 33 31 36 21 18 23 22 13 150 104 
Ölen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Toplam 41 16 33 31 36 21 18 23 22 13 150 104 

 
SONUÇ: Manisa ilinde daha önce yapılan retrospektif çalışmalarla bizim çalışmamız kıyaslandığında 
son 5.5 yılda olgu oranında azalma olduğu görülmektedir. Olgu sayısındaki azalmanın hayvancılıkta 
daha kontrollü ve korunmaya yönelik tekniklerin uygulanmış olmasından ileri geldiğini düşünmek 
doğru değildir. Sağlık Bakanlığı’nın sürveyans rehberine göre ekinokokkoz, C grubu bildirimi zorunlu 
hastalıklar kapsamındadır ve bildirimlerin Form 014 kullanılarak, günlük olarak İl Sağlık Müdürlüğü’ne 
yapılması gerekmektedir. Ancak 2005 yılında yapılmış olan değişiklikten itibaren KE olgularının 
sayısında oldukça fazla bir azalma görülmektedir. Bu da bize geri bildirimlerin düzenli yapılmaması 
nedeniyle eldeki verilerin gerçeği yansıtmadığını düşündürmektedir. 
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GİRİŞ VE AMAÇ: Kistik ekinokokkozis (KE), Echinococcus granulosus metasestodunun neden olduğu 
dünyanın pek çok bölgesinde ve aynı zamanda ülkemizde de görülen önemli, zoonotik bir parazit 
enfeksiyonudur. Hastalığın ilimizde durumu hakkında bilgi sahibi olmak için Adnan Menderes 
Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Parazitoloji Laboratuvarı’na KE ön tanısı ile gönderilen 
olguların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

GEREÇ VE YÖNTEMLER: Ocak 2005-Haziran 2012 tarihleri arasında laboratuvarımızda 1379 olgu 
serumunda Echinococcus granulosus parazitine özgü IgG antikorları Enzyme-Linked Immunosorbent 
Assay (ELISA) yöntemiyle araştırılmıştır. Antikor yanıtı ≥ 80 olanlar pozitif olarak değerlendirilmiştir. 

BULGULAR: Yaşları 4 ile 87 (ort. 45,59±3,02) arasında değişen 831 (% 60,26)’i kadın, 548 (% 39,73)’i 
erkek toplam 1379 olgu serumunda ELISA testi ile 402 (%29,15) ’sinde parazite özgü IgG antikorları 
saptanmıştır. Antikor yanıtı saptanan 402 olgunun 241 (%60)’inin kadın, 161 (%40)’i nin erkek olduğu 
belirlenmiştir. 

SONUÇ: Hastane kayıtlarının KE hastalığında olguların sadece az bir kısmını temsil ettiği 
düşünüldüğünde ilimizde KE’nin önemini koruduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle ilimizde hastalığın 
kontrolü amacına yönelik önlemlerin alınmasının gerektiği görüşüne varılmıştır.  
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SIĞIR AKCİĞERLERİNDE KİST HİDATİD DUVARININ VASKÜLARİZASYONU 
 

Dinçer YILDIZ 
Kırıkkale Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi AD, KIRIKKALE 

 
Echinococcus granulosus’un larva formu olan kist hidatid pek çok arakonak canlının karaciğer ve 
akciğer başta olmak üzere tüm paranşimatöz organlarına yerleşmektedir. Arakonakta oldukça yavaş 
gelişim gösteren bu larva formu bulunduğu organın yapısına bağlı olarak 10-15 cm çapa 
ulaşabilmektedir. Akciğer, doku özelliği bakımından hidatid kistlerin büyük çaplara ulaşabildiği 
organlar arasında yer almaktadır. 

Sığırlarda akciğerde yerleşim gösteren kist hidatid’lerin damar ağına etkisinin anatomik yöntemler 
kullanılarak belirlenmesi amaçlandığı bu çalışmada mezbahadan elde edilen ve çeşitli büyüklükte kist 
hidatid taşıyan 6 sığırın akciğeri kullanılmıştır. Bu akciğerlerin 4’üne lobar arterden renklendirilmiş 
lateks verilmiş, kist duvarı çepeçevre diseke edilerek damarların seyri değerlendirilmiştir. Geri 
kalanlara ise metil metakrilat verilmiş, takibindeki gün ise potasyum hidroksit ile tüm yumuşak 
dokular eritilerek damar ağı görülür hale getirilmiştir (korrezyon tekniği). Bu teknik uygulanan 
enfekte sığır akciğerlerinde kistlerin bulunduğu kısımlardaki arteriyel dallanmanın segmental, 
subsegmental lobuler ve bronşiyel dallanmalarında normal akciğer dokusunda izlenen dallanmadan 
farklı olmadığı görülmüştür. Korrezyon tekniği ile akciğer dokuları eritildiğinde kistin bulunduğu yerde 
bir boşluk oluştuğu, damarların bu boşluğun içine girmediği ve dışında kaldığı gözlenmiştir. Kist 
civarında ekstra bir damarlaşma tespit edilmemiştir. Sonuç olarak sığır akciğerinde kist hidatid’in 
tümöral oluşumlardan farklı olarak ekstra bir damarlaşma göstermediği anlaşılmıştır. 
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ALVEOLAR KİST VE ANGIOGENESIS 
 

Kader YILDIZ 
Kırıkkale Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, KIRIKKALE 

 
İnsan ve hayvanlarda vasküler sistem embriyonik dönemde angioblastların veya endotele ait öncü 
hücrelerin farklılaşması sonucu oluşmaktadır (vaskülogenezis). Erişkin insan ya da hayvanlarda yeni 
damar oluşumu ise angiogenesis olarak adlandırılmaktadır. Damar harabiyeti olan veya yeni damar 
oluşumuna ihtiyaç duyulan bir bölgede damar endoteli tarafından yeni damar oluşumu 
gerçekleştirilmektedir. Erişkinlerde bulunan endoteliyal kök hücrelerin bu damarlaşmayı oluşturduğu 
bilinmektedir. Organizmanın her zaman gereksinim duymadığı bu yeni damar oluşumu çevre dokular 
tarafından salgılanan faktörlerce kontrol edilmektedir. Çevre dokular tarafından oluşan sinyaller 
karışık olmakla birlikte, özellikle damar endoteli büyüme faktörü (VEGF) ile trombositten köken alan 
büyüme faktörü (PDGF) damar oluşumunda önemli rol oynamaktadır.  
 
Echinococcus multilocularis’in metasestodu, Brugia malayi, Wuchereria bancrofti, Trichinella spiralis, 
Schistosoma mansoni ve Opisthorchis viverrini’nin konaklarında neovaskülarizasyon oluşturduğu 
bilinmektedir. Echinococcus multilocularis’in larva formu olan alveolar kistin arakonakların karaciğer 
dokusunda tümör benzeri infiltratif büyüme yeteneğine sahip olduğu bilinmektedir. Alveolar kist 
konakta gelişirken tümör hücrelerine benzer stratejiyi kullanır (immunojenik yönden aktif molekülleri 
salar, angiogenesis ve metastatik formasyonu kolaylaştırıcı komponentleri tetikler).  
 
Memelideki protein fosfoglukoz izomeraz (PGI) pek çok fonksiyona sahip bir proteindir. Glikolitik 
fonksiyonlarının yanı sıra sitokin ve büyüme faktörü gibi etki göstermekte aynı zamanda 
angiogenesiste de rol oynamaktadır. PGI aynı zamanda tümör büyümesi, gelişimi ve metastazında da 
görevlidir. PGI’nın E.multilocularis’teki anoloğu olan EmPGI, metasestodun laminar tabakasının bir 
komponentidir. Hem parazitin büyümesinde hem de parazite bağlı angiogenesiste rol oynayan EmPGI 
aynı zamanda alveolar kistin hem tümörojenik hem de metastatik büyümesinden sorumlu 
tutulmaktadır.  
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KÖPEKLERDE ECHINOCOCCUS GRANULOSUS’A KARŞI AŞI ÇALIŞMALARI 
 

Sami GÖKPINAR 
Kırıkkale Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, KIRIKKALE 

 
Köpekler insan ve ruminant hayvanlar için kistik ekinokokkozisin ana kaynağıdır. Zoonoz karakterli bir 
helmint olan Echinocuccus granulosus, insan ve hayvan sağlığını olumsuz yönde etkilemesinin yanı 
sıra, ülke ekonomilerine de zarar vermektedir. Etkenin ortadan kaldırılması ve zararlarının en aza 
indirilmesi için koruma tedbirlerinin en üst seviyede olması gerekir. Arakonak hayvanlara ve insanlara 
etkenin bulaşmasını önlemek amacıyla sonkonak köpeklere yönelik aşı çalışmaları yapılmaktadır. 
Köpeklerde parazite karşı aşılama çalışmaları 1933’te Turner, Berberian ve Dennis tarafından 
başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar genellikle E.granulosus protoskolekslerinden izole edilen çözülebilir 
rekombinant proteinlerin kullanılması esasına dayanmaktadır. Aşıların parazit yükünde azalma, geri 
kalan parazitlerde ise gelişme hızında azalmaya sebep olduğu bildirilmiştir. Bu durum E.granulosus’un 
insanlara ve hayvanlara bulaşmasının azalmasında önemli bir yere sahiptir. Ayrıca aşılama köpeklerde 
çok pratik ve maliyeti uygundur. 
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DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MERKEZ PARAZİTOLOJİ LABORATUARI’NA 2012 YILINDA 
KİSTİK EKİNOKOKKOZİS ŞÜPHESİ İLE BAŞVURAN HASTALARIN SEROLOJİK SONUÇLARININ 

RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Ceren ERGÜDEN, Soykan ÖZKOÇ, Songül Bayram DELİBAŞ, Çiler AKISÜ 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, İnciraltı, İZMİR 

 
GİRİŞ VE AMAÇ: Ülkemizde yaygın olarak rastlanan kronik zoonotik bir parazit hastalığı olan Kistik 
Ekinokokkosiz (KE)’in tanısında ve tedavisinin takibinde serolojik testler ve radyoloji birlikte 
kullanılmaktadır. Tüm paraziter hastalıkların serolojik tanısında olduğu gibi KE’de de en az iki testin 
birlikte kullanılması önerilmektedir. Bu retrospektif çalışmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi 
Merkez Parazitoloji Laboratuarı’na 2010-2012 yılları arasında diğer Anabilim Dalları ve birimlerden KE 
şüphesiyle sevk edilen hastaların indirekt hemaglütinasyon (İHA) ve enzyme-linked immunosorbent 
assay (ELISA) sonuçları değerlendirildi.  

GEREÇ VE YÖNTEMLER: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Merkez Parazitoloji Laboratuarı’na 2010-
2012 yılları arasında KE şüphesi ile gelen 932 hastanın serum örnekleri, İHA ticari kit ve in house ELISA 
testi ile incelendi. 

BULGULAR: KE serolojik tanısı için başvuran toplam 932 hastanın, 422’si (%45) erkek ve 510’u (%55)  
kadın idi. Yaşları 0 ile 93 (ortalama 40) arasında değişen hastaların en çok Gastroentoroloji 
Polikliniği’nden (200 hasta; % 21), DEÜH harici sağlık kurumlarından gelen hastaların kabul edildiği 
Sevk Polikliniği’nden (176 hasta; % 19) ve Genel Cerrahi Polikliniği’nden (165 hasta; % 18) başvurduğu 
görüldü. Geri kalan diğer 391 hastanın ise (% 42) diğer Anabilim Dalları ve birimlerden başvurduğu 
tespit edildi.  Hastaların 259 (% 28)’unda ELISA, 292 (% 31)’sinde IHA testi ile değişik titrasyonlarda 
pozitiflik saptandı. Her iki testle de pozitif bulunan hasta sayısı 238 (% 26) iken, sadece bir testle 
pozitif olan hasta sayısı ise 74 (% 8) olarak belirlendi.  

SONUÇ: Laboratuvarlarımızda yapılan KE testlerine ait sonuçların retrospektif olarak ortaya 
konulması, ülkemizde insan sağlığını tehdit eden ve ekonomik kayıplara neden olan bu hastalığın 
yaygınlığının ortaya çıkarılması, önemine dikkat çekilmesi ve bu hastalığa karşı gerekli önlemlerin 
alınmasının sağlaması açısından değerli olduğu kanaatine varılmıştır.  
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