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Değerli üyelerimiz ve sevgili meslektaşlarımız,  

4-7 Eylül 2014 tarihlerinde Ordu’da Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ve 

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği işbirliğiyle düzenlemekte olduğumuz 7. Ulusal Hidatidoloji Kongresi’nde 

sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duymaktayız.  

Parazitoloji Anabilim Dalı Başkanı Sayın Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN ile Genel Cerrahi Anabilim Dalı 

öğretim üyesi Sayın Doç. Dr. Sevil IŞIK ve Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Sayın 

Yrd. Doç. Dr. Özgür ENGİNYURT’un gayretleriyle Ordu’da yapılan bir dizi görüşmeler sonunda kongre 

organizasyonu çalışmaları başlatılmış ve gerçekleştirilmiştir.  

Bu kongremizin de önceki Ulusal Hidatidoloji Kongreleri gibi başarılı ve verimli olacağına inanıyoruz. 

Ekinokokkozisde son gelişmelerin yer alması nedeniyle ülkemizde insan ve hayvan sağlığına çözüm 

üreten katkılar sağlayacağına, özellikle genç araştırmacılara eğitici, yol gösterici olacağına ve sosyal 

aktiviteleriyle de güzel bir kongre olacağına inanmaktayız. Kongremizde 7 Konferans, 4 Yuvarlak 

Masa, 2 Panel, 2 Karşıt Görüş oturumu ile Sözlü ve Poster Sunumları yer almaktadır. Emeği geçen tüm 

konuşmacılarımıza ve katılımcılarımıza katkı ve katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. 

Kongre organizasyonunda bize tüm desteğini veren Ordu Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Tarık 

YARILGAÇ, Ege Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Candeğer YILMAZ, Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Dekanı Sayın Prof. Dr. Alpay HAKTANIR, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Kamil 

KUMANLIOĞLU ve Sayın Prof.Dr.Levent ELBEYLİ ve Prof.Dr.Salih TOPÇU olmak üzere Türk Göğüs 

Cerrahisi Derneği’nin değerli Yönetim Kurulu Üyelerine çok teşekkür ediyoruz.  

Ülkemizin yıllardan beri süregelen en önemli ekonomik ve sağlık sorunlarından birini oluşturan 

ekinokokkozis ile ilgili tüm konuların ele alınacağı oturumlar, konferanslar ve sunulacak olan 

bildirilerle son derece yararlı bir bilgi alış verişi olacağı inancındayız.  

Derneğimiz Yönetim Kurulu ve Kongre Organizasyon Komitesi adına, güzel ilimiz Ordu’da bilimsel ve 

sosyal paylaşım ortamında siz değerli meslektaşlarımızla birlikte olmaktan mutluluk duyuyor,  sevgi ve 

saygılarımızı sunuyorum.  

 

Prof. Dr. Nazmiye Altıntaş  

Türkiye Hidatidoloji Derneği Başkanı 
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Konferans 1 

 
 

ÜLKEMİZDE EKİNOKOKKOZİSE GENEL BAKIŞ 
 

Nazmiye ALTINTAŞ 

 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, Bornova-İzmir 

 

Ekinokokkozis, Echinococcus türlerince oluşturulan zoonotik bir enfeksiyondur. Arakonaklarda 

Echinococcus granulosus larvalarının neden olduğu hastalık kistik ekinokokkozis (cystic 

echinococcosis), Echinococcus multilocularis larvalarının neden olduğu hastalık alveolar ekinokokkozis 

(alveolar echinococcosis), Echinococcus vogeli veya Echinococcus oligarthrus larvalarının neden 

olduğu hastalık da polikistik ekinokokkozis (polycystic echinococcosis) olarak isimlendirilmektedir. 

Kistik ekinokokkozis (Kist Hidatik, Hidatidoz, KE) çok uzun yıllardır (Hipokrat zamanından beri) bilinen 

ve helmint hastalıkları içinde, insan ve hayvan sağlığının yanısıra, sebep olduğu ekonomik kayıplar 

nedeniyle de dünyanın bir çok bölgesinde ve ülkemizde halk sağlığı problemi olarak önemini 

korumaktadır. 

Ülkemizde günümüze kadar kistik ekinokokkozise (KE) neden olan E.granulosus ve alveolar 

ekinokokkozise (AE) neden olan E. multilocularis olmak üzere iki türün varlığı saptanmıştır. KE yurdun 

her tarafında yaygın olarak görülürken şu ana kadar elimize geçen bilgiler ışığında AE daha çok doğu 

bölgelerimizden köken almış görülmektedir. KE ve özellikle AE endemik olarak bilinmektedir ancak bu 

konularda yapılmış çok az saha çalışması bulunmaktadır. İnsanlardaki enfeksiyon olguları büyük 

oranda hastane kayıtlarına dayanmakta olup toplum tabanlı tarama çalışması yok denecek kadar 

azdır. Ancak KE’le ilgili olarak gerek hastane kayıtları gerekse son yıllarda insanlar, köpekler ve 

kesimlik hayvanlar üzerinde yapılmış bazı epidemiyolojik çalışmalar hastalığın ülkemizdeki durumu 

hakkında az da olsa bilgi edinmemizi sağlamaktadır.  

Türkiye’de KE için standart tanı uygulaması; görüntüleme yöntemleri, öncelikli olarak ultrasonografi 

olmak üzere, komputerize tomografi, manyetik rezonans, röntgen muayenesi ve immunodiagnostik 

testlerle spesifik serum antikorlarının gösterilmesi ile doğrulamadır.  

Ülkemizin farklı yerlerindeki sağlık merkezlerinden çok sayıda insan olgusu bildirilmektedir. KE’in çoğu 

formları özellikle uygun denetim yapılmayan çitliklerde hayvan üreticiliği ve kesimin yapıldığı 

bölgelerdeki köpekleri ve çiftlik hayvanlarını içeren döngüde bulaşır. Bu nedenledir ki, ekinokokkozis 

hernekadar Türkiye’de 1861 yılından beri biliniyorsa da, hastalığın korunma ve kontrolu ile ilgili 

sürekli bir politika geliştirilmemesi nedeniyle büyük bir sağlık problemi olmayı sürdürmektedir.  

Endemik olarak görülen Kist Hidatik Hastalığı 2005 yılından itibaren bildirimi zorunlu hastalıklar 

içerisine alınmış olup C Grubu hastalıklar arasında yer almaktadır. Bildirim ve Sürveyansı ‘’Bulaşıcı 

Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Standart Tanı, Sürveyans ve Laboratuvar Rehberi’’ ne göre 

yapılmaktadır (Şekil 1). Ancak 2005 yılında bildirimi zorunlu hale getirilmesine rağmen sürveyans 

sisteminin tam olarak işletilememesi nedeniyle halen doğru bilgiler elde edilememektedir.  

Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre 1984-1986 yılları arasında operasyonla doğrulanmış KE’li hasta sayısı 

5964 olup 1987-1994 yılları arasında 21.303 hasta tedavi için opere edilmiştir ki bu da yılda 2663 KE’li 

hasta demektir. Yine Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre 1990-2005 yılları arasında 52.124 hasta tedavi 

için ameliyat edilmiştir ki bu da yılda 3257 KE’li hasta olduğunu göstermektedir. Tahmini opere olgu 

sayısı 100.000 de 0.87-6.6’dır. Ancak bunlar yalnızca operasyonla doğrulanmış olgular olduğundan 
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gerçek hasta sayısının ne olduğu belli değildir. Yine bazı araştırmacılara göre yurdumuzda KE’in 

görülme oranı 0.8-2.0/100 000 yada  %0.3-%0.087 gibi değişen değerlerdedir. Bunun oldukça fazla 

olan yöresel farklılıklardan kaynaklandığı düşünülebilir. Son olarak Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre 

2005-2012 yılları arasında 3208 hastanın tedavi için ameliyat edildiği bildirilmektedir. Bu da hastalığın 

bildirimi zorunlu hastalıklar kapsamına alındıktan sonraki verilerdir.  Bu bilgilerle daha önceki kayıtlar 

karşılaştırıldığında  bir yılda saptanan hasta sayısının bu kez 7 yıl gibi bir süreyi kapsadığı 

görülmektedir. Hasta sayısında gerçekten bu kadar hızlı bir azalma mı olmuştur yoksa veriler tam 

olarak elde edilememekte midir bunun sorgulanmasında yarar vardır. 

 

 

Şekil 1. Grup C Bulaşıcı Hastalıkların Bildirim Sistemi Akış Şeması. 

 

AE de ülkemizin tarım ve hayvancılığın temel geçim kaynağı olduğu kırsal bölgelerinde görülmektedir. 

KE hastalığı kadar yaygın şekilde ortaya çıkmamasına rağmen, bügüne kadar bildirilmiş olgu sayısı 

yüksek olup, özellikle E.multilocularis için endemik olan bölgelerimizde halk sağlığı sorunu olmaya 

devam etmektedir. Ülkemizde yapılan birçok çalışmanın, hasta kayıtlarının retrospektif incelemesine 
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dayanması ve AE hastalığının uzun süre asemptomatik kalması beraber değerlendirildiğinde, bugüne 

kadar saptanmış olguların Türkiye’deki gerçek epidemiyolojiyi yansıtmadığı görülmektedir. İlk AE 

olgusu 1939 yılında görülmüş ve daha sonraki yıllarda bildirilen olgu sayısı giderek artma göstermiştir: 

1962’de 15, 1972’de 52, 1974’te 66, 1982’de 137 ve 1986’da 157’e ulaşmıştır. 1986’da Uysal ve 

arkadaşlarınca yapılan geniş tabanlı bir çalışmada; 157 AE vakasının 133’ünün Doğu Anadolu, Orta 

Anadolu ve kıyı Karadeniz kaynaklı olduğu bildirilmiştir. 1979-1993 yıllarındaki olguların 

değerlendirildiği başka bir çalışmada ise 14 yıllık sürede 125 olgu rapor edilmiş; 1998’de Altıntaş ve 

arkadaşlarının yaptığı calışma ile bildirilen toplam AE olgu sayısının 202’ye ulaştığı rapor edilmiştir. 

2000’lerden günümüze kadar ise 162 AE olgusu, 24 ayrı bildiride olgu sunumları şeklinde literatürde 

kendisine yer bulmuştur. 

Türkiye’de halkımız genelde sağlık ve korunma konusunda yeterince eğitimli değildir. Parazitlerin 

doğru teşhisi ve genetik karakterizasyonları, sistematik (taksonomi ve filogeni), populasyon genetiği, 

ekoloji ve epidemiyoloji, tanı, tedavi ve hastalığın kontrolunda önemli etkilere sahiptir. Sağlık 

Bakanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile kontrol programı oluşturulması için görüşmeler 

1999 yılında Türkiye Hidatidoloji Derneği’nin kurulmasından sonra başlamıştır ve bu çalışmalar halen 

devam etmektedir. Kontrol programları, gerçekçi ve yerel koşullara adapte olmasının yanı sıra, 

sektörler arası katılım ve özellikle halk sağlığı eğitimi ve toplum katılımının koordinasyonunu 

içermelidir. Bu nedenledir ki bir devlet politikası oluşturulmadığı sürece etkili olması ve sürdürülebilir 

olması ihtimali de yoktur. 
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Konferans 2 

 

TÜRKİYE’DEKİ EKİNOKOKKOZİS 
 

Uzm. Dr. Ebru AYDIN 

 

 

 

Özet elimize ulaşmamıştır. 
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Konferans 3 

 

TÜRKİYE GENELİNDE MEZBAHALARDA SON DURUM 
 

Vet. Hek. Hamit DEMİRTAŞ 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara 

 

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa dayanılarak yayımlanan hijyen 

yönetmeliklerine göre kesimhaneler için 31/12/2012 tarihine kadar onay belgesi alma zorunluluğu 

getirilmiştir. 31/12/2012 tarihine kadar onay belgesi alamayacak kesimhane işletmecisinin 

modernizasyon planını vermesi halinde bu süre 31/12/2014 tarihine kadar uzatılabilmektedir. 

Kesimhane sayıları tabloda yer almaktadır. 

  

  Belediye Özel ESK Toplam 

Onay almış işletmeler 35 79 5 119 

Modernizasyon sürecinde bulunan işletmeler 281 149 4 434 

TOPLAM 316 228 9 553 
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Konferans 4 

 

GELİN HEP BERABER ÇOK MERKEZLİ BİR KİST HİDATİK ARAŞTIRMASI YAPALIM 
 

Ali Osman KARABABA 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Bornova-İzmir 

 

Ülkemizde artan üniversite sayısına koşut olarak tıp fakültelerinin ve akademisyenlerin sayısı da 
artmaktadır. Bunun karşılığında sağlık sorunlarının ülke düzeyindeki var olan durumunu gösterebilen 
(insidans ve prevalans) çalışmaların sayısının da benzer şekilde artması beklenirken, bu beklentinin 
karşılık bulmadığı görülmektedir. Benzer durum bir zoonoz olan ve hayvancılığın yaygın olduğu 
bölgelerimizde önemli bir sağlık sorunu olarak kabul edilen kistik ekinokokkozis hastalığı için de 
geçerlidir. Ülkemizde kistik ekinokokkozis hastalığının yaygınlığını gösteren araştırmaların büyük 
çoğunluğu ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları olan hastanelere (devlet hastaneleri ve 
üniversite hastaneleri) başvuran ve genelde invaziv uygulamalar veya ameliyat edilen olgular 
üzerinden yapılan değerlendirmelere dayanmaktadır. Az sayıdaki saha çalışması ise sınırlı alanlarda ve 
kimi zaman yeterli olmayan örnek büyüklükleri ile gerçekleştirilmektedir. Bu nedenlerle ülke 
genelinde kistik ekinokokkozis sıklığını gerçek anlamda verebilecek saha araştırmalarından elde 
edilen verilere sahip değiliz. 

Kistik ekinokokkozis ülkemizde insanlarda ve özellikle de hayvanlarda yaygınlığı nedeniyle önemli bir 
Halk Sağlığı sorunudur. Aynı zamanda ciddi ekonomik kayıplara da neden olmaktadır. 

Kistik ekinokokkozis korunulabilir bir sağlık sorunudur. Ülke çapında toplumu korumak için 
uygulanması gereken iyi planlanmış ve kurallara uygun bir koruma ve kontrol programına ihtiyaç 
vardır. Bu programın temelini ise ülkede sorunun gerçek boyutunu gösteren prevalans verileri 
oluşturacaktır. Yukarda belirtilen olumsuzluklar nedeniyle bu verilere sahip olunmadan uygulanacak 
programların da gerçekçi olması beklenemez.  

O halde gelin hep birlikte sorunun boyutlarını gösteren çok merkezli bir saha araştırması yapalım. 
Araştırma ekibinde kimler yer almak ister? Dilerseniz Türkiye Hidatidoloji Derneği’nin öncülüğünde, 
emek vermek isteyen araştırmacılarla ekibi oluşturalım. Bu aşamada araştırmanın hangi merkezler 
üzerinden yürütüleceğine de karar verelim. 

İlk olarak araştırma tekniğine karar vermek gerekir ki ülke prevalansını bulmayı istediğimize göre 
kesitsel bir araştırma bunun için yeterli olacaktır.   

İkinci adım ülkede yaşayan risk grubunun sayısını yani araştırma evrenini belirlememiz gerekir. Bu 
aşamada ülkemizin nüfusunu belirlemede kullanılan “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi” veri tabanı 
sorunun çözümünde yardımcı olacaktır. 

Üçüncü adımda risk grubunu oluşturan tüm populasyonu temsil edecek bir örnek grubu seçmemiz 
gereklidir. Önce örnek büyüklüğünü belirlemeliyiz. Şu an tüm ülkeyi temsil eden bir örnek grupla 
yapılmış bir çalışma olmadığına göre literatürü tarayarak bu kritere en yakın araştırma veya 
araştırmalarda elde edilmiş sıklık verisini kullanabiliriz. Örnek büyüklüğünü hesapladığımız  formüle 
veya istatistik paket programına görülme sıklığını, buna göre olası hata payımızı ve güven aralığımızı 
girdiğimizde kullanabileceğimiz en küçük örnek büyüklüğüne ulaşmış oluruz. Bu sayının üzerine örnek 
gruba giren kişilere ulaşamama, kişilerin çalışmaya katılmayı istememeleri vb. riskleri düşünerek en 
azından %20’lik (%30 daha iyi olabilir) bir ekleme yaparak nihai çalışma grubu sayısını belirlemeliyiz. 
Belirlediğimiz bu sayıda bireyi olasılıklı örnekleme tekniklerinden uygun olanı kullanarak seçebiliriz. 

Dördüncü adımda veri toplama yöntemlerimizin neler olacağına karar verelim. Doğaldır ki, örneğe 
çıkan bireylere uygulamamız gereken, onların sosyodemografik özelliklerini ve konuya özgü risk 
faktörlerini kayıt altına almamızı sağlayacak bir anket formu gerekli. Bunun yanında kimlerin hasta 
olup olmadığını belirleyecek serolojik teknikler, ultrason taraması (bunun için taşınabilir aygıtlara) ve 
gerek görülecek başka yöntemler de gerekecek. 

Önemli bir noktayı atlamamak gerekli. Böylesine kapsamlı bir araştırmanın maliyetini kim 
karşılayacak? Elbette projeyi TÜBİTAK veya Devlet Planlama Teşkilatına önerebiliriz. 

Haydi, ne duruyoruz? 



9 

Konferans 5 

 
 

ALVEOLAR EKİNOKOKKOZİSDE SEROLOJİK TANI VE SON GELİŞMELER 

Bayram PEKTAŞ 

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İzmir 

 

Alveolar ekinokokkozisin (AE) immun tanısı kistik ekinokokkozisdekine (KE) benzer prensiplere 

dayanmaktadır. Bununla beraber, antikor saptanması için serolojik testler KE’ye göre AE’nin spesifik 

tanısında daha güvenilirdir.   

Basit Echinococcus multilocularis antijenler ile ELISA’lar saf veya rekombinant antijenleri geçebilecek 

yüksek seviyede sensitivite sağlamaktadır, ancak spesifite çoğunlukla düşüktür. Çapraz reaksiyondan 

ötürü E. multilocularis antijenlerine karşı antikorlar ELISA, IHAT (hibrit sıvı antijen) veya IFAT 

(protoskoleks antijeni) gibi E. granulosus antijenlerini kullanan yöntemler ile de saptanabilir.  

AE olgularında serum antikorlarını saptamada (IgG) olasılıkla en iyi seçenek Em2-antijeni  Em18-

antijeni, Em-alkalin fosfataz antijeni, C-antijeni veya rekombinant antijenler II/3-10  ve Em10 gibi saf 

E. multilocularis antijenlerine dayalı ELISA kullanımıdır. Bu antijenleri kullanan testler %90-100’e 

yaklaşan tanısal sensitivite göstermektedir.  

Aşağıdaki yaklaşım insan AE’sinin immuntanısı için kullanılabilir.  

Primer Antikor testi: iki test tipi yaygın kullanılmaktadır: saf E. multilocularis antijenleri kullanan 

yüksek oranda sensitif ve spesifik yöntemler olan tip A testleri; basit E. granulosus veya E. 

multilocularis antijenleri ile tip B testleri. Uygulamada Tip A testleri primer testler olarak tercih 

edilmelidir.  

Testlerin sağlıklı insanlarda spesifitesi genellikle çok yüksektir ve ayrıca KE’den başka parazitozlarda 

da spesifite yüksektir. Bununla beraber, KE olgularında bu yöntemlerin bazılarında çapraz reaksiyon 

ortaya çıkar Antijen olarak saf E. multilocularis fosfatazını kullanan ELISA’nın KE olgularında da çok 

yüksek sensitivite ile beraber yüksek spesifite ile göze çarpan özellikleri vardır. AE için çok spesifik 

yöntemlerden sadece bir tanesi ticari olarak mevcuttur. Bu test Em2 ve II/3-10 antijenlerinin 

(Em2PlusELISATM, Bordier Affinity Products Crissier, Switzerland) karışımına dayanmaktadır. Bu 

testin kullanımı yaklaşık %95 güvenilirlikle AE ile KE arasında diskriminasyona izin verir. 
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Konferans 6 

 
 

EKİNOKOKKOZİS HASTALIKLARINDA KLİNİKOPATOLOJİK UYUM 
 

Ali KURT 

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, Erzurum  
 
 

Ekinokok kuşağında yer alan Türkiye ve özellikle Doğu Anadolu’da patoloji laboratuarları sık sık 

ekinokok hastalıklarına rastlamaktadır. Türkiye’nin değişik merkezlerinde tanı konulan ekinokok 

hastalarının da önemli bölümü Kuzeydoğu Anadolu Bölgesindendir.  

Geliştirilen pek çok yeni tanı testi ve radyolojik tetkik yöntemleri, patoloji laboratuarlarında ekinokok 

hastalıklarla ilgili çalışmaların artmasını sağlamaktadır. Öte yandan son yıllarda patologların artan iş 

yükü, materyal başına düşen ilgilenme süresinin azalmasına neden olmuştur. Performans sisteminin 

getirdiği aşırı iş hacmi nedeniyle patolojiye gönderilen materyalin ne olduğu, neden, niçin alınıp ne 

amaçla patolojiye gönderildiğinin açıkça belirtilmesi, daha sağlıklı sonuç alınmasında eskiye göre daha 

önemli hale gelmiştir. Söz konusu olan ekinokok gibi, bulaşması halinde ciddi sonuçlar doğuran bir 

durum olduğunda laboratuar güvenliği, çalışan sağlığı da önemli olmaktadır.  

Bu nedenlerle klinik bilimlerle patoloji arasında uygulanması gereken iş birliği ve uyum her 

zamankinden fazla önem arz etmektedir. Öncelikle Patolojik Tetkik İstek Formunun tam ve eksiksiz 

doldurulmasını bekliyoruz. 

Tanımlar: Türkiye’de, 4 ekinokok tipinden sadece ikisi görülüyor. E. granulosus (unilokuler kist) ve                 

E. alveolaris (multilokuler kist) 

Patoloji: Hastalık bilimi. Organ, doku ve vücut sıvılarını inceleyerek, organik hastalıklara tanı koyma 

yöntemlerini kapsayan bilim dalı. 

Ekinokok: Orta kuşak, yani ılıman iklim bölgesinde yaygın bulunan bir helmintik zoonotik hastalık. 

Unilokuler kist: E. granulosus’un larval formunun organ veya dokuda yerleşmesiyle gelişen tek 

kamaralı zoonotik hastalık.  

Multilokuler kist: E. alveolaris tarafından geliştirilen zoonotik hastalık. 

Bu iki tipin farkları mevcut. Parazitologlar ve radyologlar değişik bakış açılarına göre ekinokok 

hastalıklarını çeşitli sınıflamalara tabi tutabiliyorlar. Dokunun bizzat kendisiyle ilgilenen patologlar ise 

ekinokok hastalıklarını yukarıda bahsettiğimiz gibi, yurdumuzda iki gruba ayırıyor; etkeni                              

E. granulosus olan Unilokuler Kist Hastalığı ve etkeni E. alveolaris olan Multilokuler Kist Hastalığı. Bu 

hastalıkların aynı etkenin türevi olduğu veya farklı hastalıklar olduğu tartışmaları konumuz dışı. Biz, 

sadece dokudaki görünümü üzerinde duracağız.   

Patolojinin yeri: Her ne kadar pek çok yeni testler geliştirilmiş ise de halen hidatid kistlerin tansında 

en geçerli yöntem patolojik incelemedir. Yani elle tutarak, gözle görerek tanı koyma yöntemi. Bu 

materyallerin incelenmesinde rutinde kullanılan Hematoksiler Eozin boya yöntemi yanında PAS 

(Periodik Asit Schift) boyası da kullanılabilir. Daha ileri yöntemler de geliştirilmekte ise de rutin 

işlemde gerek bulunmamaktadır.   

Patolojiden istekte bulunma: Patolojik Tetkik İstek Formu tam ve eksiksiz (hastanın yaşı, cinsi, 

materyalin alındığı bölge, memleketi …) doldurulmalı. Materyal fiksatif (mesela %10’luk formalin 
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solüsyonu) içine konulmalı. Kullanıma hazır şişeler laboratuarımız tarafından hazırlanarak ilgili 

birimlere ulaştırılmaktadır. Ön tanılar gerçekçi olarak belirlenmeli. 

Materyallerin özellikleri: Multilokuler kist, genellikle tecrübesiz cerrah ve patologlar tarafından ilk 

bakışta karsinomlarla karıştırılabilir. Bu durum, makroskopik incelemede çok daha fazladır. Yaptığımız 

bir çalışmada, Erzurum’da çalışan cerrahların 20 yıl öncesinin kıt imkanları ile, multilokuler kisti %50 

oranında ameliyat sırasında tanıyabildiklerini görmüştük. Tabii ki bu hastalığı daha önce görmeyenin 

gerçeği yakalaması beklenemez. Unilokuler kist ise beyaz renkte, yufkaya benzer ve materyali 

makroskopik olarak tanınmak çok kolaydır. Bir gören bir daha unutmaz. Mikroskopik incelemede 

eskiden, multilokuler kistin daha önce görmeyen patologlar tarafından adenokarsinomla 

karıştırılabileceğini yazan yazılı kaynaklar vardı. Ancak yeni yöntemlerle bu artık olmamalı. Unilokuler 

kisti tanımak, mikroskopta çok kolaydır; kutikuler membran. Her ki hastalık tipinde de ufak bir 

tereddüt halinde PAS boyası kullanılması gerçeği kolayca ortaya çıkartacaktır. 

Kısaca her iki hastalığın makroskopi ve mikroskopisinden bahsetmeliyiz: 

Multiokuler kist, makroskopisi; İçlerinde jelatinimsi kitleler bulunan fibröz kesecikleri minik kistik 

boşluklar vardır.  Beyaz ve sert bir infiltrasyon yaptığından tümörü andırır. Mikroskopi: Hyalinli 

kutikula cisimcikleri etrafında yabancı cisim tipi dev hücreleri de bulunan iltihabi infiltrasyon ve 

koagulasyon nekrozu görülür. PAS boyası tanıyı kesinleştirir.  

 Unilokuler kist hastalığı: İçi berrak sıvı (kayasuyu) ile dolu yavaş büyüyen bir kesedir. Cidarı beyaz, 

yufkaya benzer kutikula, bunun iç yüzeyinde çimlenme zarı (germinatif membran) ve yavru veziküller 

ihtiva eder. Kistin genellikle bize gönderilmeyen dış yüzeyinde, içinde yerleştiği organ veya dokunun 

sınır bölgesinde reaksiyoner bir iltihabi infiltrasyon görülür. Kutikuler membranın görülmesi tanı 

koydurucudur. PAS boyası ile pozitif boyanması tanıyı kesinleştirir. 

Riskler ve Formol tesiri: Formol içine konulmadan gelen materyal, laboratuar için çok ciddi risk 

faktörüdür. Bu durumda hasta kabul yerinde hemen formollü şişeye aktarılmalıdır. Ancak bunun için 

de klinisyenin uyarısı gerekiyor. Bu hastalıktan kendimizi korumanın en ekonomik ve sağlam yolu 

formol kullanmaktır. 

Frozen: Son 3 yılda patoloji kliniğimiz tarafından 170 frozen işlemi yapılmış olup, bunlardan 3 tanesi 

kist hidatidlerle ilgilidir. Bunlar; Beyin (38 yaşında erkek), Lomber bölge (24 yaşında erkek) ve Beyin 

(38 yaşında erkek) materyalleri olup özellikle beyin materyallerinde gelen parçalara bakan patologlar 

tarafından “kist hidatid” tanısı konulmasına rağmen, operatör tarafından “malign tümör” 

düşünüldüğü iddiası ile ısrar karşısında frozen uygulanmak zorunda kalınmıştır. Her iki beyin 

materyali incelemesinde, patolog olayın farkına zamanında vardığından işlem, gerekli tedbirler 

alınmak suretiyle uygulanmıştır. Diğer materyalde ise tanı mikroskopi sırasında konulduğundan, 

tedbirler sonradan alınmaya çalışılmış, ortam formollendiğinden laboratuar ertesi güne kadar 

çalışamamıştır. 

Tru cut: Geçen ay gelen bir meme tru-cut biopsisine kist hidadit tanısı konuldu. Bu durumda kist 

duvarı delinmiş olmuyor mu? 

İiab: Son iki yılda iki hastaya yapılan ince iğne aspirasyon sitolojisi incelemesinde kist hidatid tanısı 

konuldu. Elbette bu da bir yöntem. Ancak yeterli ön incelemeler yapılarak hidatid kist olabileceği 

bilinerek girilmesi daha iyi olacak. Bu olaylarda uyarı gelmediğinden laboratuarımız sitoloji bölümü 

yapılan temizlik çalışmaları nedeniyle 24 saat faaliyet dışı kaldı. 

Bronş biopsisi: Son üç yılda 2 ayrı hastaya ait bronş biopsilerinde kist hidatid patolojik tanısı koyduk. 

Her ikisinde de ön tanı tümör şeklindeydi. Şaşılacak şey şu ki, birinin hekimi, “bunu yayın yapacağım” 
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diye tutturdu. Tıbbi hata sayılabilir düşüncesiyle vaz geçirmeye şaşırdık, sonunda bizim adımızın 

yazılmaması karşılığında istediği mikroskopik fotoğrafı verdik. 

Panik tanı: Klinisyenin beklemediği bir patolojik tanının konulması hali, son yıllarda panik tanı olarak 

adlandırılmaya başlandı. Bu durumda patologdan beklenen, tanı konulur konulmaz hastanın hekimini 

arayarak durumu bildirmektir. Böylece hastanın zarara uğramasını önlemek amaçlanmakta. Patoloji 

Dernekleri Federasyonunca belirlenen Panik Tanı Listesi bölümümüz Çalışma Klavuzunda belirlendi. 

Her ne kadar ekinokok hastalıklarıyla ilgili haller orada yok ise de, bu listenin ana mantığı 

uygulanabilir. Hekimce ön tanıda bildirilmeyen herhangi bir frozen, tru-cut, ince iğne aspirasyonu 

veya broş biopsisi gibi materyalde hidatid hastalık patolojik tanısı konulursa anında kilinikçiye haber 

verilmesi faydalı olacaktır.  

Öneriler: Patolojiye hasta gönderirken klinisyen kurallara uymalı, müdahaleden önce hasta yeterince 

incelenmeli, gönderme kâğıdında belirti, bulgu ve ön tanılar açıkça yazılmalı. Materyal gönderilirken 

formollü şişeye konulmalı. Laboratuar güvenlik tedbirlerini her zaman uygulamalı. Patoloji uzmanı 

klinikçe beklenmeyen hidatid hastalık tanısı koyduğunda panik tanı kriterlerini uygulayarak anında 

klinisyene haber vermeli. Hidatid hastalıklı materyal geldiğinde laboratuarda yüksek güvenlik 

yöntemleri kullanılmalı.            

 
Kaynaklar 

Kurt A. Echinococcosis alveolaris: 73 new cases. Avrupa Patoloji Kongresi, 2013 Lizbon’da poster  

Kurt A. 1709 unilocular cystic echinococcosis in Erzurum during last 30 years. Avrupa Patoloji Kongresi 2012 
Prag’da poster. 

Özdemir N.G., Kurt A., Binici D. N., Özsoy K.M. Echinococcosis Alveolaris: Presenting as a Cerebral Metastasis. 

Turkish Neurosurgery 2012, vol 22, No: 4, 448- 451 
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Konferans 7 

 

KEMİKLERDE KİST HİDATİK 
 

Yunus GÜZEL 

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ordu 

 

Hidatik kist hastalığı ya da hidatidozis dünyada yaygın bir insan sestod enfeksiyonudur ve 

karakteristik coğrafik bir dağılıma sahiptir. Karaciğer ve akciğerler en sık tutulur. Kemik kist hidatiği 

nadir görülen bir patolojidir ve kist hidatik olgularının %1-2’sinde kemik tutulumuna rastlanır: en sık 

omurga ve iliak kemiklerde görülür. Sakroiliak eklem bulguları ve bel ağrısı ayırıcı tanıyı zorlaştırır ve 

bu nadir durum yanlış tanıya neden olabilir. Kemik kist hidatiği erken dönemlerde yanlış tanı alır ve 

ilerleyerek kemiği destrükte etmiş vaziyette karşımıza çıkar. Anamnezinde kist hidatik öyküsü olan ve 

kas iskelet sistemi ile ilgili şikâyetleri bulunan hastalarda şikâyetlerin kist hidatiğe bağlı olabileceği 

gözönünde bulundurulmalıdır. 
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KİSTİK EKİNOKOKKOZİSİN SEROLOJİK TANISINDAKİ SORUNLAR VE UMUT 
VEREN ANTİJENLER 

 
Ülfet ÇETİNKAYA 

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, Kayseri 

 

Kistik ekinokokkozis (KE), Echinococcus granulosus’un larval formunun insanlarda ve koyun, sığır gibi 

otçul hayvanların çeşitli organlarında yerleşmesiyle meydana gelen, hem sağlığı tehdit eden hem de 

önemli ekonomik kayıplara sebep olan bir hastalıktır. KE’li olguların tanısında öncelikle radyolojik 

yöntemler kullanılmakta serolojik yöntemlerden ise olası radyolojik tanıları desteklemek için 

yararlanılmaktadır. KE’nin serolojik tanısında genellikle antikor arayan testler tercih edilmekte ve bu 

testlerde antijen kaynağı olarak kist sıvısı, protoskoleks ve kist membranları kullanılmaktadır. 

Serolojik testlerin, sensitivite ve spesifitesinin, kullanılan antijenin cinsi ve hazırlama şekli, değişik 

pozitiflik kriterleri, kistin canlılığı ve lokalizasyonu, parazitin suşu gibi birçok sebebe bağlı olarak 

farklılık arz ettiği bilinmektedir. Bu nedenle immunolojik tanının sensitivite ve spesifitesinin 

arttırılması için aynı serumun birden fazla serolojik yöntemle test edilmesi gerekmektedir. Bunlara ek 

olarak bazı kişilerde kistin büyüklüğü, lokalizasyonu (beyin ve gözde yerleşen), yapısı, canlılığı ve 

kişinin immun sistem aktivitesine bağlı olarak antikor oluşmamakta ve yanlış negatiflik ortaya 

çıkabilmektedir. Aynı zamanda diğer helmintler ile enfekte kişilerde yanlış pozitiflikler 

oluşabilmektedir. Diğer taraftan postopreratif nüks kistlerin oluşması esnasında özellikle hastaya 

daha önce yapılmış preopereatif ve postoperatif serolojik testler mevcut değilse tanıda büyük 

sorunlar yaşanmaktadır.  

Kistik ekinokokkozisin serolojik tanısındaki bu dezavantajları ortadan kaldırmak için yeni antijen ve 

kombinasyonları araştırılmaktadır. IgG izotiplerinden IgG4’ün aktif enfeksiyon ile IgG1, IgG2 ve 

IgG3’ün ise inaktif enfeksiyonlarla ilişkili olduğu bilinmektedir. Farklı kist evrelerinde değişik 

antijenlerin salgılandığı ve bu antijenlerinde farklı Ig izotiplerince tanındığı bilinmektedir. Bu durum, 

farklı kombinasyondaki antijenler ve Ig izotip tespitinin KE’nin daha doğru tanısı ve sınıflandırılması 

için kullanılabileceği gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Konu ile ilgili yapılan çalışmalarda, EgEF-1 β/δve 

P29 antijenleri ile hazırlanan western blot veya benzer teknikler kullanılarak tedavi gören 

hastalardaki bant farklılıklarına göre aktif veya inaktif kistler arasındaki ayrımların yapılabileceğine 

dair umut verici sonuçlar elde edilmiştir. Rekombinant E. granulosus antijen rEgAgB8/1 tabanlı ELISA 

kiti hazırlanarak yapılmış olan çalışmada ise ticari kitlere göre bir üstünlüğü olmasa da rekombinant 

antijenlerin kullanımının ELISA kitlerinde başka birçok avantaja sahip olduğu vurgulanmıştır.  

Sonuç olarak; serolojik testlerdeki parazitin doğasından kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesi ve 

özellikle postoperatif nüks kistlerin tanısındaki handikapların aşılması açısından elimizde başka da bir 

kriterin olamaması nedeniyle serolojik testlerin daha da geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun için, 

serolojik testlerde kullanılabilecek yeni antijenlerin araştırılarak kullanılan testlerin sensitivite ve 

spesifitesinin arttırılması sağlanmalıdır. 
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İNSANLARDA ECHINOCOCCUS GRANULOSUS GENOTİPLERİNİ TANIMLAMADA 
NEREDEYİZ? 

 
Gülden SÖNMEZ TAMER 

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli 

 

 

Canlıların köken benzerliklerine, akrabalık derecelerine ve sahip oldukları homolog yapılarına 

bakılarak yapılan sınıflamaya filogenetik (doğal) sınıflandırma denir. Bir başka canlının bağlantılarına, 

akrabalık derecelerine, embriyonik gelişimlerine, evrim basamaklarına, protein benzerliklerine, 

fizyolojilerine dayanarak yapılan sınıflandırmadır. Echinococcus granulosus sensu lato hayvanlarda ve 

insanlarda kistik ekinokokkozise (KE) neden olan bir sestoddur. Moleküler yöntemlerin gelişmesiyle, 

genetik değişkenliği saptanmış ve genotip bir dizi tanımlanmıştır. Echinococcus granulosus sensu 

lato’nun  moleküler yöntemler aracılığı ile farklı genotiplerinin (G1-10 ve 'aslan suşu') ve türlerinin 

ayrımı yapılabilmektedir. Bugünkü bilgilerimize göre Echinococcus granulosus sensu stricto (G1-3), 

Echinococcus equines (G4), Echinococcus ortleppi (G5) ve Echinococcus canadensis (G6-7, G8, G10) 

olmak üzere farklı genotipik kümeler saptanmıştır. Dünyada insanlarda görülen KE olgularının 

yaklaşık %88.4’ünü genotip G1 oluşturmaktadır. Bu genotip kozmopolit bir dağılım göstermektedir. 

Ara konağı ise sıklıkla koyunlardır. G6 ve G7 genotipleri insan enfeksiyonlarının yaklaşık %11’ini 

meydana getirmektedir. G6 genotipi ise insanlarda görülen enfeksiyonların %7.3’ünden sorumludur. Bu 

grubun ara konağı Afrika ve Asya'da genellikle develerken Güney Amerika’da keçilerdir. G7 genotipi 

doğu Avrupa ülkelerinde KE olgularının %4’ünü oluşturmaktadır ve ara konağı domuzlardır. 

Echinococcus canadensis (G6/10) olduğu gibi bazı örneklerde tek bir genotip izole 

edilemeyebilmektedir. KE tanısı alan insanlarda nadiren G5, G8 ve G10 genotipleri tanımlanmıştır. 

Henüz G4 ile ilişkili bir enfeksiyon insanda bildirilmemiştir. Türlerin ve genotiplerin coğrafi dağılımı, 

insanlarda ve hayvanlarda görülme sıklığı, konak çeşitliliği ve patolojileri hakkında yeterli bilgi mevcut 

değildir. Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.  

 
Kaynaklar 
 
Abd El Baki MH, El Missiry AM, Abd El Aaty HE, Mohamad AA, Aminou HA. Detection of G1 genotype of human cystic 

echinococcosis in Egypt. J Egypt Soc Parasitol 2009; 39: 711–721. 

Alvarez Rojas CA, Gauci CG, Lightowlers MW. Antigenic differences between the EG95-related proteins from Echinococcus 
granulosus G1 and G6 genotypes: implications for vaccination. Parasite Immunol 2013; 35: 99–102. 

Sadjjadi SM, Mikaeili F, Karamian M, Maraghi S, Sadjjadi FS, Shariat-Torbaghan et al. Evidence that the Echinococcus 
granulosus G6 genotype has an affinity for the brain in humans. Int J Parasitol 2013; 43: 875– 877. 

Latif AA, Tanveer A, Maqbool A, Siddiqi N, Kyaw-Tanner M, Traub RJ. Morphological and molecular characterisation of 
Echinococcus granulosus in livestock and humans in Punjab. Pakistan. Vet Parasitol 2010; 170: 44–49. 

Shahnazi M, Hejazi H, Salehi M, Andalib AR. Molecular characterization of human and animal Echinococcus granulosus 
isolates in Isfahan. Iran Acta Trop 2011; 117: 47–5. 
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KİSTİK EKİNOKOKKOZİSTE MOLEKÜLER TANIYA GEREK VAR MI? 
 

Yunus UYAR 

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, Kayseri 

 

Echinococcus granulosus’un larval döneminin insan veya otçul hayvanlarda oluşturduğu hastalığa 

“kistik ekinokokkozis (KE)”, E.multilocularis ile oluşan hastalığa ise “alveolar ekinokokkozis (AE)” 

denmektedir. Hastalık, lokalizasyona göre değişmekle birlikte, kistin boyutları belli bir büyüklüğe 

ulaşana kadar genellikle asemptomatik kalmakta; bazen tanı radyolojik incelemeler esnasında 

tesadüfen konulmaktadır. BT, USG, MRI ve sintigrafi gibi radyolojik yöntemlerle tespit edilen kistlerin 

ön tanısı serolojik yöntemlerle desteklenmektedir. Alternatif olarak Manyetik Rezonans Spektrometri 

(MRS) ve Pozitron Emisyon Tomografi (PET) gibi yöntemlerle parazitin canlılığı da 

gösterilebilmektedir. 

Serolojik testlerde larval dönem antijenlerine karşı hastada oluşan antikorlar aranmaktadır. Parazitin 

protoskoleks, kist membranları ve kist sıvısı farklı antijenik yapılara sahiptir.KE tanısında en sık 

kullanılan antijen kaynağı kist sıvısıdır. Serolojik tanı yöntemleri arasında en sık kullanılanlar ELISA, 

IFA, IHA yöntemleridir. Bu yöntemler karaciğer KE tanısında iyi sonuç vermekle beraber göz, beyin ve 

akciğer kistlerinde yeterli antikor oluşmadığından istenilen düzeyde başarı gösterememektedir. 

Serumdaki antikorların geçirilmiş bir enfeksiyona mı bağlı; yoksa hâlihazırda geçirilen aktif bir 

enfeksiyona mı bağlı olduğu ayrımı serolojik testlerin önemli bir handikapıdır. Serolojik tanı; kistin 

büyüklüğü, lokalizasyonu, yapısı, canlılığı ve immun sistem yetersizliği sonucu antikor oluşmaması gibi 

durumlarda da yetersiz kalabilmektedir. Diğer helmint hastalıklarında da yanlış pozitiflikler 

görülebilmektedir. 

Güçlü moleküler bir teknik olan PCR, KE ve AE’nin tanısında kullanılmak üzere, geliştirilmiş ve 

uyarlanmıştır. Parazitin çok düşük düzeylerdeki DNA’sı ve mRNA’sını bile tespit edebilen; sadece tanı 

değil aynı zamanda alınan numuneden parazitin biyolojik durumunu da tanımlayabilen bir yöntemdir. 

Real time multiplex-nested PCR ile E.multilocularis ve diğer türlerin ayrımı mümkündür. PCR’daki 

kesim parçalarının uzunluk farklılıklarını değerlendirmek için geliştirilen bir yöntem olan RFLP PCR 

analizi E.granulosus suşlarını ayırt etmek için kullanılabilen basit ve tekrarlanabilir bir yöntemdir.  

Klasik immunokimyasal yöntemlerle, tanısal sensitif ve spesifik Echinococcus antijenlerini elde etmek 

eskiden beri ciddi bir problemdir. Uygun vektörlere Echinococcus genlerinin klonlanması ve 

ekspresyonunun, bu sorunu aşmak için doğru bir yöntem olabileceği düşünülmektedir. Moleküler 

tekniklerin hızla gelişmesi tanısal parazitolojide yeni yöntemlere imkan sağlamıştır. Ekinokokkozis 

tanısında serolojik yöntemlerle birlikte günümüzde hızla gelişmekte olan moleküler tekniklerin de 

gerektiğinde tamamlayıcı olarak kullanılması doğru olacaktır.  
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ECHINOCOCCUS TÜRLERİNDE GEN SUSTURMA 
 

Merve YÜRÜK 

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, Kayseri 

 

Kistik ekinokokkozis (KE) tedavisindeki kısıtlılıklar nedeniyle modern moleküler teknikler önem 

kazanmış olup gen susturma çalışmaları ile küratif bir yönteme olan ihtiyaç ortaya çıkmıştır. 

Echinococcus türlerinin gelişimsel işlemlerini anlamak, parazitin farklı hayat dönemlerine ait gen 

ifadesini bilmek, hastalığın kontrolü için yeni stratejiler tespit etmede yardımcı olacaktır. Bu nedenle, 

parazit invazyonu ve konağın buna verdiği cevabın yani parazit konak etkileşiminin anlaşılmasında 

miRNA’ların düzenleyici rollerinden faydalanılmaktadır. Bu özellikleri nedeniyle miRNA’lar paraziter 

hastalıkların, tedavisinde alternatif bir yöntem olarak kullanılma potansiyeline sahiptir. 

miRNA’lar küçük kodlama yapmayan ve transkripsiyon sonrası gen baskılama mekanizmasını uyararak 

gen ifadesini susturan RNA olup post-transkripsiyonel seviyede gen ifadesini negatif olarak 

düzenlerler. Epigenetik faktörlerle aktifleşen bu gen susturma mekanizmasının; hedef RNA dizisiyle 

komplementer olan, 19-20 nt uzunluğundaki çift iplikli miRNA ile aktifleşen enzimler yoluyla 

endonükleolitik olarak kesilmesiyle işlemektedir. Bu sayede transkribe olmuş RNA’nın degrede olması 

ile gen susturulmaktadır. miRNA ve siRNA’ları kullanmak, klasik antisense teknolojilerini kullanarak 

gen susturma yöntemlerine göre daha avantajlıdır. Bu teknikler; hazır reaktiflerin mevcut olması, 

araştırmacılar için fazla zaman almaması, spesifik bir geni knock down etmenin en hızlı yolu olması 

bakımından kullanışlı bulunmuştur. 

Günümüze kadar yapılan çalışmalarda; Echinococcus metasestod ve protoskoleksleri kullanılarak 

oluşturulan primer kültürlerde RNAi tekniği ile post-transkripsiyonel ve translasyonel seviyede gen 

susturma çalışmaları yapılmıştır.  

Echinococcus granulosus’un genomunu hedef alan dizi çalışmalarına göre; genomun %10.4’ünü 

kapsayan 11.325 protein kodlayan genden oluştuğu gösterilmiştir. 25’i ekstraselüler, 38’i hücre 

membranı ilişkili, 156’sı intraselüler olmak üzere 219 tane proteaz, peptidaz veya peptid benzeri 

protein kodlamaktadır. 68 adet protein transporter ve aminoasit transferaz kodlayan bölge 

genomunda bulunmaktadır. EgEF-1β/d, Antijen 5, AntijenB, PEPCK, EgTeg, EgTpx, FBA (fruktoz 

bifosfat aldolaz), enolaz, malat dehidrogenaz, fosfogliserat kinaz erişkinlerde en bol bulunan antijenik 

yapılı proteinlerdir. Dolayısıyla, bu antijenik proteinleri kodlayan tüm gen bölgeleri miRNA’lar için 

birer hedef oluşturmaktadır.  
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Canine ekinokokkozis başlıca Echinococcus granulosus sensu lato (E. granulosus s. l.) ve E. 
multilocularis türlerine ait taeniid cestodların ergin dönemleri tarafından oluşturulur. E. vogeli, E. 
oligarthrus ve E. shiquicus’u içeren diğer Echinococcus türleri sporadik olarak canine intestinal 
enfeksiyonlarına sebep olurlar (Carmena ve Cardona., 2013). E. granulosus s. l. global yayılışa sahip 
olup bulaşması primer olarak köpeklerin sonkonak ve çiftlik hayvanlarının arakonak görevi üstlendiği 
synanthropic (ekolojik olarak insanlar ile beraber yaşayan hayvanlar) siklus içinde devam eder 
(McManus ve ark., 2003). E. multilocularis ise Kuzey yarımküre ile sınırlı olup, hayat siklusu ağırlıklı 
olarak tilki, kurt ve çakal (daha az derecede köpekler) gibi karnivorların son konak görevi üstlendiği, 
çeşitli küçük rodent türlerinin ise ara konak görevi gördüğü silvatik siklus içerisinde gerçekleşmektedir 
(Carmena ve Cardona., 2013). E. granulosus s. l. ve E. multilocularis ile enfekte köpekler sırasıyla 
insan kistik (CE) ve alveolar (AE) ekinokokkozis’i için enfeksiyonun ana kaynağıdırlar. Başta CE olmak 
üzere her iki zoonotik enfeksiyon da Dünyanın birçok bölgesinde çiftlik hayvanları ve halk sağlı 
açısından büyük problem teşkil etmekte ve oldukça önemli sosyo-ekonomik kayıplara yol açmaktadır. 

Güncel moleküler filogenetik çalışmalar CE’ye yol açan E. granulosus s. l.’nun kriptik bir tür kompleksi 
olduğunu ortaya koymuştur. Bu yüzden Echinococcus türlerinin morfolojik kriterlere dayalı ortodoks 
taksonomisi filogenetik sistematik bakımından revizyon altına alınmıştır (Nakao ve ark., 2013). 
Otomatize DNA sekansı ve istatistiksel bilgisayar algoritmaları temelinde bioinformatikteki güncel 
gelişmeler organizmaların klasifikasyonunu ve üst taksonlardan türlere ve popülayonlara kadar 
evimsel ilişkilerin tekrar kuruluşunu radikal olarak değiştirmiştir (Lemey ve ark., 2009). Son yüzyılda 
Echinococcus’un taksonomisinin anlaşılmasında yoğun çabalar harcanmış olup soy içindeki tür 
kompozisyonu günümüzde hemen hemen açıklığa kavuşturulmuştur. Erken dönem tanımlamalar, 20. 
Yüzyıldaki morfolojik çalışmalar, taksonomik revizyonlar, suşların tanımlanması ve son olarak 
moleküler çalışmalar basamak basamak bilgimizin genişlemesini ve bu soy içerisindeki diversitenin 
anlaşılmasını sağlamıştır. Echinococcus soyunun morfolojik olarak ayrılamayan kriptik türleri içermesi 
sebebiyle günümüzde türler ve genotiplerin identifikasyonunda moleküler teknikler zorunlu hale 
gelmiştir (Nakao ve ark., 2013).  

CE etkenlerinin değişkenliği uzun bir zaman periyodunca bilinmekte olup konak spesifitesinin yanında 
morfolojik, biyokimyasal ve diğer biyolojik farklılıklar gibi birçok parametreyi etkileyen önemli bir 
faktör olarak tarif edilmiştir. Modern DNA tabanlı tekniklerin ortaya çıkması ile genetik variyabilite 
konfirme edilmiş ve çeşitli sayıda genotipler (G1–10) tanınmaya başlanmıştır (Rojas ve ark., 2014). 
Suşlarla ilişkili olarak bu genotipler: G1 (koyun suşu), G2 (Tazmanya koyun suşu), G3 (manda suşu), 
G4 (at suşu), G5 (sığır suşu), G6 (deve suşu), G7 (domuz suşu) ve G8 (geyik suşu) olarak isimlendirilmiş 
ve günümüze kadar CE’nin epidemiyolojisinde moleküler klasifikasyonda standart olarak kullanılmıştır 
(McManus ve Thompson, 2003). Moleküler araştırmalar ışığında sonradan G9 (identifiye edilmemiş 
suş) ve G10 (Fennoscandian geyik suşu) suşları karakterize edilmiş, ancak G9 suşunun geçerliliğinin 
henüz belirsizliğini koruduğu rapor edilmiştir (Nakao ve ark., 2013). Filogenetik çalışmalar ile yakın 
zamanda bu soy için yeni bir taksonomi öne sürülmüş, G1-G3 suşları E. granulosus sensu stricto (s. s.), 
G4 ve G5 suşları tür ismi alarak sırasıyla Echinococcus equinus ve Echinococcus ortleppi, G6-G10 
suşları genotipik cluster Echinococcus canadensis içinde klasifiye edilmiş, yeni olarak “aslan suşu” 
Echinococcus felidis olarak tarif edilmiştir. Bu genetik karakterizasyon parazitin kesinkonak ve 
arakonak çiftlik hayvanlarının yanısıra insanlar arasında bulaşma dinamiklerinin anlaşılmasında 
oldukça önemli olmuştur. Bunun yanında diğer genotiplerin insanları enfekte edebilmesinin yanında 
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G1 genotipinin insan CE olgularından sorumlu primer genotip olduğu iyi bilinir hale gelmiştir (Rojas ve 
ark., 2014).  

Günümüze kadar Echinococcus spp.’nin genetik variyabilitesinin araştırılmasında birçok farklı 
moleküler teknik kullanılmıştır. Nükleer DNA’yı kulanan araştırmalar internal transcribed spacer 1 
(ITS1), Antigen B/1 (AgB/1), BG1 DNA prob, Actin III (ActIII), MS microsatellite U1 snRNA bölgesi (MS), 
elongation factor 1 alpha (ef1a), Eg9 ve Eg16 PCR ve Random Amplification of Polymorphic DNA 
(RAPD) gibi rRNA’yı kodlayan bölgeleri içermiştir. Mitokondrial genleri kullanan genetik analizler ise 
diğer mitokondrial bölgeler arasında daha çok cytochrome c oxidase subunit 1 (cox1) ve nicotinamide 
dehydrogenase subunit 1 (nad1) genleri, cox1 ve nad1 genlerinin PCR-Single Strand Conformation 
Polymorfizmi (PCR-SSCP) ve PCR-RFLP-nad1, 12S rRNA geni içindeki bölgeler, ATPase subunit 6 (atp6) 
ve mitokondriyal genomu kapsamaktadır (Rojas ve ark., 2014). Birçok farklı moleküler tekniği 
kullanan tüm bu çalışmalar Echinococcus içindeki genetik varyasyonun tanımlanmasına değerli 
katkılar sağlamıştır. Ancak, Josephine Bowles ve ark.’ın (1992) cox1 ve nad1 genleri üzerine 
yürüttükleri araştırmalar, günümüzdeki mevcut bilgiye ve bu alandaki uygulamalara temel teşkil 
etmiştir. Başlangıçta Bowles ve ark. (1992) farklı konak ve coğrafik alanlardan 49 izolattaki cox1 
geninin 366 bp bölgesindeki farklılıklar temelinde E. granulosus’un G1-G7 olmak üzere 7 farklı 
genotip veya suşunu tarif etmişlerdir. Takiben Bowles ve McManus (1993) nad1 geninin parsiyel 
471bp kısmını kullanarak aynı suşları karakterize etmişlerdir. Zaman içinde diğer araştırıcılar ilave 
genotipleri identifiye etmişler ve bunlar G8 (Bowles ve ark., 1994), G9 (Scott ve ark., 1997) ve G10 
(Lavikainen ve ark., 2003) genotipleri olarak isimlendirilmiştir. Günümüzde mitokondriyal genom 
çalışmalarını da içeren daha geniş kapsamlı veriler elde edilmiş olup bu veriler Echinococcus spp. 
taksonomisinde çeşitli revizyonlara yol açmıştır (Nakao ve ark., 2013). Bazı suşların CE’nin diğer 
etkenlerine daha uzak ilişkili olduğunun kanıtlanması bu genotipleri tür statüsüne taşırken, diğer 
bazıları ise farklı genotip olma geçerlilikleri şüpheli olan yalnızca minör variyantlar olarak 
düşünülmeye başlanmıştır. “Aslan suşu” veya E. felidis, genetik olarak karakterize edilmiş yeni tek 
genotip olup bu da önceden materyal eksikliğine bağlanmaktadır. Uzun zamandan beri tartışmalar 
olmasına rağmen, G6-G10 cluster’ının taksonomik düzenlenmesi günümüzde çözümlenmiş gibi 
gözükmektedir (Nakao ve ark., 2013). Ancak, Echinococcus’un taksonomi ve diversitesi üzerine daha 
kapsamlı bilgiler edinilmiş olmasına rağmen birçok önemli husus halen netliğe kavuşmamıştır. Bu 
durum da esas olarak bu diversitenin biyolojik, medikal ve ekonomik sonuçlarını oldukça 
ilgilendirmektedir. Neticede birçok tür ve genotip için coğrafik dağılım, insan ve hayvanlardaki rölatif 
sıklık, konak çeşitliliği ve spesifitesi ile patoloji gibi birçok faktör üzerine henüz kapsamlı ve yeterli 
bilgiye tam olarak ulaşılamamıştır.  
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Echinococcus granulosus’un yaşam çemberinin devamlılığında koyun-köpek arasındaki döngü diğer 

hayvan türlerine göre oldukça baskındır. Ayrıca koyunların ülke genelinde yaygın olarak 

yetiştirilmeleri ve koyunlarda şekillenen kistlerin büyük oranda fertil olması gibi nedenlerle koyunlar 

parazit için en uygun arakonak görevini görmektedir. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yapılan 

çalışmalarda koyunlarda kistik ekinokokkozisin yaygınlığı % 9,1 - 56,48 arasında seyrettiği 

görülmektedir. Türkiye’de koyun ve keçilerde kistik ekinokokkozisin yaygınlığı ile ilgili yapılan 

çalışmalar Tablo 1’de özetlenmiştir.  

Tablo 1. Türkiye’de koyun ve keçilerde kistik ekinokokkozisin yaygınlığı ile ilgili yapılan başlıca 
çalışmalar. 

Şehir Koyunlarda KE yaygınlığı, % Keçilerde KE yaygınlığı, % Kaynak 

Konya 51.9 29.3 Dik ve ark., 1992 
Erzurum 12 - Özbek, 1999 
Burdur 26.6 22.1 Umur, 2003 
Kırıkkale 50.9 - Yıldız ve Gürcan, 2005 
Hakkari - 12.5 Göz ve ark., 2007 
Malatya 9.1 - Kara ve ark., 2009 
Van 56.48 - Yılmaz ve ark., 2009 

 

Türkiye’de koyunlarda kistik ekinokokkozisin moleküler identifikasyonuyla ilgili yapılan çalışmalarda 

değişik gen bölgeleri kullanılmıştır. Ütük ve ark. (2008), 4 koyun izolatında cox1 ve ITS1 gen 

bölgelerini kullanmışlar ve yapılan filogenetik analizlerde bu izolatların G1 suşu olduğu bildirilmiştir. 

Vural ve ark. (2008), yaptıkları çalışmada 100 koyun izolatında cox1 gen bölgesini kullanmışlar ve 

izolatların % 98’ini G1, % 2’sini ise G3 suşu olarak tanımlamışlardır. Şimşek ve Eröksüz (2009), cox1 

gen bölgesini kullanarak muflon koyunundan elde ettikleri bir koyun izolatının G1 suşu olduğunu 

bildirmişlerdir. Snabel ve ark. (2009), cox1, nad1, atp6 ve 12S rRNA gen bölgelerini kullanarak 12 

koyun izolatı çalışmışlar ve % 83,3 G1-G3, % 16,7 ise G7 suşu tespit etmişlerdir. Bu çalışmayla ilk defa 

ülkemizde G7 domuz suşunun varlığı koyunlarda bildirilmiştir. İspanya (Daniel-Mwambete ve ark., 

2004) ve Yunanistan (Varcasia ve ark., 2007) gibi ülkelerde koyunlarda domuz suşu olağan olarak 

bildirilirken, ülkemizde bu suşun koyunlarda alışıldık olmadığı ve geçiş mekanizmalarının tam olarak 

bilinmediği bildirilmiştir (Snabel ve ark., 2009). Şimşek ve ark. (2011), cox1 ve 12S rRNA gen 

bölgelerini kullanarak 31 koyun izolatı çalışmışlar ve bu izolatları % 100 G1-G3 grubu olarak 

tanımlamışlardır. Keçilerle ilgili tek çalışmada ise Ütük ve ark. (2008) 4 keçi izolatına cox1 ve ITS1 gen 

bölgelerini kullanarak bakmışlar ve bu izolatların da % 100 G1 suşu olduğunu bildirmişlerdir.  

Sonuç olarak koyun ve keçilerle yapılan moleküler identifikasyon çalışmalarına bakıldığında izolatların 

büyük çoğunluğunun Echinococcus granulosus sensu stricto grubu içerisinde olduğu görülmektedir. 
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Ancak evcil hayvanlarla yaban hayvanlarının iç içe bulunabildiği bölgelerde G7 gibi diğer suşlara 

rastlama ihtimalinin olduğu görülmektedir. Köpeklerde G7 suşunun prepatent süresinin Echinococcus 

granulosus sensu stricto grubuna göre daha kısa olması sebebiyle (Snabel ve ark., 2009) ilaçlama 

aralıkları da farklılık göstermektedir. Bu nedenle yapılan moleküler identifikasyon çalışmalarının 

epidemiyolojik verilerle de güçlendirilerek, hastalığın geçiş mekanizmalarının yaban hayatıyla ilişkili 

bölgelerde tam olarak aydınlatılması, hastalığın kontrolünde de büyük önem taşımaktadır. 
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Sığırlarda kistik ekinokokkozis (CE veya hidatidosis) yaygın olarak görülmektedir. Sığırlarda CE’de 

bölgesel olarak farklılıklar görülmekle birlikte hastalıktan sorumlu olarak E. granulosus sensu stricto, 

E. ortleppi ve E. canadenensis bulunmuştur. 

Dünya’da birçok bölgede sığırlarda CE yaygın olarak görülmektedir. 2000 yılından bugüne kadar olan 

çalışmalar ele alındığında; Afrika’dan elde edilen izolatların moleküler epidemiyolojisine bakıldığında, 

E. granulosus G1 suşunun Cezayir, Etiyopya ve Tunus’ta baskın olduğu saptanmıştır (Hailemariam ve 

ark., 2012). Kenya ve Libya’da ise, G1’in yaygın olarak bulunduğu bunun yanında aynı ülkelerde 

yaygın suş olarak G6 ve G7’yi de bildiren çalışmalar mevcuttur (Abushhewa ve ark., 2010). Sudan’da 

ise G6-G7 genotipleri %75-100 oranında yaygın bulunmuş bunun yanında aynı yerde %0,9-25 

arasında değişen oranlarda E.ortleppi tespit edilmiştir. İlginç bir şekilde Afrika’da Kenya ve Sudan 

dışındaki ülkelerde E. ortleppi saptanmamıştır (Ibrahim ve ark., 2011).  

Asya’da elde edilen izolatların moleküler epidemiyolojisi konusundaki çalışmalar Çin, Hindistan, İran 

ve Japonya ile sınırlı kalmıştır. Bu çalışmalara göre Asya’da E. granulosus kompleksi içinde yer alan E. 

granulosus s.s, E. ortleppi ve E. canadenensis bulunmuştur. Çin’de G1, Hindistan’da G1-G3, G5, 

İran’da G1-G3 ve G6, Japonya’da ise G1-G3 suşları identifiye edilmiştir (Guo ve ark., 2011; Hajialilo ve 

ark., 2012). 

Avrupa’dan elde edilen izolatların moleküler epidemiyolojisi konusundaki çalışmalar sonucunda sığır 

ve mandalarda E. granulosus s.s (G1-G3)’nun en yaygın tür olduğu tespit edilmiştir. Rusya’da da 

baskın tür olarak da görüldüğü bildirilmiştir. E. ortleppi’nin İtalya’da sporadik olarak görülmüştür. E. 

canadensis ise Litvanya ve Slovakya’dan bildirilirken Romanya’daki izolatların %2’sinde de tespit 

edilmiştir (Casulli ve ark., 2012). 

Amerika’dan elde edilen izolatların moleküler epidemiyolojisi konusundaki çalışmalar sonucunda; 

Arjantin’de G1,G2 ve G5, Brezilya’da G1 ve G5, Peru’da ise G1-G3 suşları tespit edilmiştir (Balbinotti 

ve ark., 2012). 

Moleküler epidemiyolojik çalışmalara göre Avusturalya’da sadece G1 suşunun bulunduğu 

bildirilmiştir (Jenkins ve ark., 2005).  

Türkiye’de post mortem mezbaha muayenesine dayanan çeşitli veriler mevcuttur. Bu veriler ışığında 

yapılan bir hesaplamaya göre Türkiye’de sığırlarda CE’in prevalansı % 7,4 olarak bildirilmiştir 

(Sarıözkan ve Yalçın, 2009). Türkiye’de yapılan moleküler çalışmalara göre, sığırlarda G1-G3 suşları 

bulunmuştur. Ütük ve ark. (2008), cox1 ve ITS1 gen bölgelerini kullanarak yaptıkları çalışmada 6 

izolatın tamamında G1 suşunu tespit etmişlerdir. Vural ve ark. (2008) cox1 genini kullanarak 12 

izolatın %75’inde G1, %25’inde G3 tespit ederken diğer çalışmalarda; cox1 ve 12S rRNA geni ile 154 

izolatın %95,5’i G1-G3, %4,5’i G3 (Şimşek ve ark., 2010), 23 izolatta yapılan çalışmada tamamı G1-G3 
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olarak tespit edilmiştir (Şimşek ve ark. 2011). Beyhan ve Umur (2011) ise mandalardan elde ettikleri 9 

izolatın cox1 genine göre tamamının G1 suşu olduğunu bildirmişlerdir.  

Sığır yetiştiriciliğinin ekonomik açıdan önem taşıması sebebiyle Dünya’da ve Türkiye’de CE konusunda 

çok sayıda çalışma yapılmıştır. Son yıllarda hastalığın epidemiyolojisinin daha iyi anlaşılabilmesi için 

parazitin döngüsünde yer alan suşların köken aldıkları konakların tespit edilmesi önem taşımaktadır. 

Bu sebeple parazitin farklı gen bölgeleri ele alınarak yapılan çalışmalara devam edilmelidir. Türkiye’de 

de farklı bölgesel izolatların farklı gen bölgeleri esas alınarak yapılacak çalışmalar CE’in bu coğrafyada 

moleküler epidemiyolojinin ortaya konması açısından oldukça önem arz etmektedir. 
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TEK TIRNAKLILARDA KİSTİK EKİNOKOKKOZİS 

 
Önder DÜZLÜ 

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, Kayseri 

 

Tek tırnaklılarda kistik ekinokokkozis (CE) çok yaygın olmamakla birlikte enfeksiyon kaynağının 

spesifik olarak E. equinus olduğu kabul edilmektedir (Thompson ve McManus 2002). Önceleri E. 

granulosus G4 veya at suşu olarak bilinen E. equinus, ilk olarak Williams ve Sweatman tarafından 

1963 yılında İngiltere’de tanımlanmıştır. Bu türün, klasik bir morfolojiye sahip olduğu, tilkilerde gelişip 

olgunlaşabildiği ve prepatent süresinin yaklaşık 70 gün olduğu bildirilmiştir (Cook, 1989). Ayrıca atları, 

deneysel olarak canlı E. granulosus sensu stricto protoskoleksleriyle enfekte etmenin mümkün 

olmadığı ve bu çalışmaların başarısızlıkla sonuçlandığı rapor edilmiştir (Howkins ve ark., 1965). 

Echinococcus equinus fertil kistler içerisinde genellikle gelişememekte ve enfekte hayvanlarda sadece 

küçük kazeöz kistler halinde görülebilmektedir  (Ponce Gordo ve Cuesta Bandera, 1998).  

Dünya’da tek tırnaklılarda CE’in moleküler epidemiyolojisi üzerine yapılan çalışma sayısı son derece 

azdır. İtalya’da 2003-2007 yılları arasında 2231 atta postmortem muayene ile yapılan bir çalışmada 

(Varcasia ve ark., 2008) sadece 6 hayvanda hidatid kist tespit edilmiş ve bu kistlerden elde edilen 

genomik DNA’nın PCR’ı ve ND1, CO1 ve 12S rRNA partial gen bölgeleri yönünden sekanslanmaları 

sonucu 4 kistin E. granulosus s.s (G1 koyun suşu) ile, diğer 2 kistin ise E. equinus (G4 at suşu) ile %100 

identiklik gösterdiği saptanmıştır. Almanya’da 19 yaşındaki bir kısrağın nekropsisi sonucu 

akciğerlerinde görülen kistlerden elde edilen genomik DNA’nın moleküler analizlerinde ND1 gen 

bölgesine göre kistlerin E. equinus (G4 suşu) ile %100 identik olduğu belirlenmiştir (Blutke ve ark., 

2010). İspanya’da yapılan moleküler çalışmalarda da CO1 ve ND1 gen bölgelerine göre, sırasıyla 2 

(Gonzalez ve ark., 2002) ve 11 attan elde edilen izolatların (Daniel Mwambete ve ark. 2004) 

tamamının filogenetik olarak E. equinus (G4 suşu) ile %100 identiklik gösterdikleri bildirilmiştir. 

Mısır’da Ağustos 2009 ve Temmuz 2010 yılları arasında toplam 145 eşek üzerinde yapılan bir 

çalışmada (Aboelhadid ve ark., 2013) postmortem muayene sonuçlarına göre pozitif 10 eşekten 

temin edilen hidatid kist izolatlarının CO1 ve ND1 gen bölgelerine göre filogenetik analizlerinde bütün 

izolatların E. equinus (G4 suşu) olduğu tespit edilmiştir. Aynı çalışmada parsiyal sekansların moleküler 

analizleri sonucu alingmentlar incelendiğinde 105. nükleotidde G (Guanin)’nin A (Adenin) ile, 276. 

nükleotidde ise A’nın G ile yer değiştirdiği bildirilmiştir. 

Türkiye’de tek tırnaklılarda kistik ekinokokkozis konusunda sınırlı sayıda çalışma yapılmıştır. 1933-

1961 yılları arasında 1352 at nekropsisi sonucunda sadece 2 atta (%0,15) enfeksiyon belirlenmiştir 

(Alibaşoğlu ve Yalçıner, 1965). Ankara Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesinde etçil hayvanların 

beslenmesi amacıyla kesilen 128 attan biri (%0,78) kistik ekinokokkozis’le enfekte bulunmuş olup 112 

eşekte kist hidatid tespit edilememiştir (Gönenç ve ark., 1998). Yine aynı hayvanat bahçesinde kesilen 

at ve eşeklerde yapılan bir başka çalışmada 80 tek tırnaklı hayvandan yalnızca eşeklerde enfeksiyon 

tespit edilmiş ve 35 eşeğin 2’sinde (%5,7) kistik ekinokokkozis saptanmıştır (Öge ve ark., 2004). Tek 

tırnaklılarda hidatidozis ile ilgili yapılan serolojik bir çalışmada (Balkaya ve Şimşek, 2011) ise atlarda 

%20,4, eşeklerde de %33,5 oranında seropozitiflik rapor edilmiştir. Türkiye’de tek tırnaklı hayvanlarda 
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kistik ekinokokkozis’in moleküler epidemiyolojisi üzerine yapılmış ilk ve tek çalışmada (Ütük ve 

Şimşek, 2013), 2008 yılında otopsisi yapılan bir atın karaciğerinden elde edilen ve %70’lik ethanol 

içerisinde muhafaza edilen bir kist, mitochondrial 12S rRNA (mt-12S rRNA) gen bölgesine göre 

karakterize edilmiş ve filogenetik analizleri yapılmıştır. Analizler sonucu bu izolatın E. granulosus s.s. 

(G1-G3) suşu olduğu bildirilmiştir.  

Sonuç olarak, Türkiye’de ve Dünya’da tek tırnaklılar üzerinde yapılan kistik ekinokokkozis 

çalışmalarının koyun, keçi, sığır, domuz ve köpek gibi çiftlik hayvanları üzerine yapılan çalışmalarla 

kıyaslandığında oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Bunun nedenleri arasında tek tırnaklıların kesim 

hayvanı olmaması ve ölünceye kadar hayvan sahiplerinin elinde tutulması, bu hayvanlardan materyal 

temininin zorluğu, hayvanların beslenme eğilimi yönünden diğer hayvanlara göre daha seçici 

davranmaları gibi faktörlerin rol oynayabileceği düşünülmektedir. 
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Domuzlarda kistik ekinokokkozisin (KE) etkeni olarak tanımlanan Echinococcus canadensis eski 
genotipler G6-G10 ile bunların çok sayıda variyantları ve ara formlarından oluşmaktadır. G7 ilk kez 
Polonya’da domuzlardan elde edilmiş KE izolatlarında tarif edilmiştir (Bowles ve ark., 1992). Daha 
sonra, Eckert ve ark. (1993) Avrupa orijinli domuzlarda morfoloji, gelişim ve genetik karakterlerle ilgili 
olarak KE izolatlarının farklılığını konfirme etmişlerdir. Cox1 sekansları kıyaslandığında G6 ve G7 
genotiplerinin çok yüksek identiklik gösterdikleri ve yalnızca tek nükleotid farklılığı bulunduğu 
(Bowles ve ark., 1992), benzer olarak nad1 sekanslarında üç nükleotid farklılığının mevcut olduğu 
belirtilmiştir (Bowles ve McManus, 1993). Bu iki genotip arasındaki yakın ilşki daha sonra nükleer 
markerlar ve tüm mitokondrial genomun kıyaslanmasıyla konfirme edilmiştir (Saarma ve ark., 2009). 

Orta ve Doğu Avrupa’da domuzların G7 genotipi için esas arakonak rolü üstlenmiş gibi gözükmelerine 
(Cardona ve Carmena, 2013) karşın bu durum belirli bölgeler içerisinde değişkenlik 
gösterebilmektedir. Varcasia ve ark. (2008) Yunanistan’ın güneyinde koyun ve keçilerde enfeksiyon 
oluşturan E. granulosus genotiplerini araştırmışlar, keçilerden 20 izolatın tamamının G7 genotipi, 
koyunlardan 20 izolatın tamamının ise E. granulosus s. s. olduğunu bildirmişlerdir. G7 genotipi ayrıca 
Güney Amerika’da domuz ve alpakalardan (Sanchez ve ark., 2012), Kuzey Amerika’da domuzlardan  
(Villalobos ve ark., 2007) ve Romanya’da yaban domuzlarından (Rostami Nejad ve ark., 2012) rapor 
edilmiştir. G6 ve G7 genotiplerinin arakonak çiftlik ve diğer yaban hayvanlarında global dağılımı henüz 
belirsizliğini korumaktadır. 

Polonya, Slovakya ve Ukrayna’da domuz ve insan örnekleri üzerindeki yapılan analizlerde domuz ve 
insanların aynı enfeksiyon kaynağını (G7) paylaştıkları tespit edilmiştir (Kedra ve ark., 1999). Orta ve 
Doğu Avrupa, bazı Akdeniz ülkeleri, Kuzey Amerika, Çek Cumhuriyeti,  Romanya ve Peru gibi ülkelerde 
yapılan çalışmalarda domuz suşunun (G7) varlığı ortaya konulmuştur (Cardona ve Carmena, 2013). 
Brezilya’da 2008-2012 yılları arasında yapılan bir çalışmada (Monteiro ve ark. 2014) kesimi yapılan 
domuzlarda hidatit kist tespit edilen 5 hayvandan elde edilen izolatların cox-I sekans analizleri sonucu 
2’si E. granulosus sensu stricto (G1) ve 3’ü E. canadensis (G7) olarak identifiye edilmiştir. Romanya’da 
11 domuzda saptanan KE’in tamamı G7 suşu olarak belirlenmiştir (Bart ve ark., 2006). İtalya’da 277 
domuzun %9.4’ünde KE tespit edilmiş ve 2 domuz izolatının G7 suşu ile identik olduğu belirlenmiştir 
(Varcasia ve ark., 2008). Fransa’ya bağlı Corsica adasında domuzlarda KE oranı %4-5.9 olarak 
belirlenirken cox1 ve nad1 gen bölgelerine göre yapılan analizlerde  izolatların E. canadensis (G6/7) 
olduğu tespit edilmiştir (Urquhart ve ark., 2014). İspanya’da, 151 koyun, 8 keçi, 25 sığır, 11 at, 26 
domuz, 4 yaban domuzu, 23 insan KE izolatının CO1 ve ND1 gen bölgelerine göre yapılan filogenetik 
analizlerde 6 keçi ve 26 domuz izolatı G7 olarak karakterize edilmiştir (Daniel-Mwambete ve ark. 
2004). 

Türkiye’de ise, domuzlarda kistik ekinokokozis üzerine yapılmış çalışma sayısı sınırlıdır. Batı Akdeniz 
yöresindeki (Antalya, Burdur, Isparta) yaban domuzlarında (Sus scrofa) bulunan helmintlerin tespiti 
amacıyla Ocak 2010 ile Ocak 2013 tarihleri arasında av sezonunda vurulan 15 yaban domuzunun 
postmortem incelenmesi sonucunda 2 hayvanda CE’ye rastlandığı bildirilmiştir (Gökcen ve ark., 
2013). Türkiye’de KE’in durumunun araştırıldığı bir çalışmada, ilk kez 1 insan ve 2 koyun izolatında G7 
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genotipi tespit edilmiştir (Snabel ve ark., 2009). Daha sonra Eryıldız ve Şakru (2012), Trakya 
bölgesinde 58 KE izolatının (42 insan, 13 sığır, 3 koyun) CO1 ve ND1 gen bölgelerine göre filogenetik 
analizlerinde, 1 insan izolatında ikinci kez G7 genotipini bildirmişlerdir.  

Sonuç olarak, Dünyada ve Türkiye’de domuzlar üzerinde yapılan KE çalışmalarının azlığı dikkati 
çekmektedir. Bunun nedenleri arasında, bu hayvanlardan özellikle yaban domuzlarından materyal 
temininin zorluğu, parazitin coğrafi dağılışının farklı olması, genellikle domuz yetiştiriciliğinin kapalı 
sistemde yapılması, Müslüman ülkelerde domuz etinin tüketilmemesi nedeniyle bu ülkelerde 
domuzlar üzerinde yapılan çalışma sayısının azlığı, domuz suşunun (G7) arakonak çeşitliliği ve farklı 
fenotipik karaktere sahip olması, erişkin formlarının farklı gelişim süresine sahip olması ve yine bu 
suşun farklı biyolojik özelliklere sahip olması gibi faktörler gelmektedir. Diğer yandan, dünyada ve 
aynı zamanda ülkemizde köpeklerde prepatent süresinin daha kısa olduğu bilinen G7 suşunun 
bildirilmiş olması, E. granulosus’un tedavi ve hastalık kontrol programlarının oluşturulmasında önem 
arz etmektedir. 
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KARACİĞER HİDATİD HASTALIĞININ CERRAHİ TEDAVİSİ 
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Karaciğer hidatidozunun tedavisinde beklenen sonuçlar parazitin tam olarak ortadan kaldırılması, 

nüksün önlenmesi ve en düşük mortalitenin sağlanmasıdır.  

Diğer tedavi yolları olsa da, özellikle komplikasyon gelişmiş olgularda ilk tedavi seçeneği cerrahidir. 

Ancak uygun cerrahi işlemin hangisi olduğu konusunda kesinlik yoktur. Hidatid karaciğer hastalığının 

cerrahi tedavisinde uygulanacak işlemin bilimsel temelinin odağı, parazitin biyolojisi ve kist-karaciğer 

arasındaki ilişki olmalıdır. Seçilecek işlemi cerrah yerine kistin karekteri belirlemelidir. 

a) Karaciğer hidatidozunun cerrahi tedavi endikasyonları : 

 Çok sayıda kız kistler içeren büyük kist varlığı 

 Patlama riski olan, yüzeyel yerleşmiş tek karaciğer kisti 

 Enfekte kist 

 Kistobiliyer iştirak içeren kistler 

 Çevre organlara basınç uygulayan kistler 

 Akciğer, kemik, beyin ve diğer organlardaki kistler 

Steril ve fertil olmak üzere, iki farklı kist nedeniyle uygulanacak cerrahi yöntem ise aşağıdaki gibidir: 

 Univeziküler(steril) berrak kistler konservatif yöntemlerle emniyetli şekilde tedavi edilirler. 

 Multiveziküler(fertil) kistler, farklı gelişim evreleri nedeniyle eksojen vezikülasyon riski ve 

postoperatif komplikasyon riskinin yüksek olması nedeniyle radikal cerrahi ile tedavi 

edilmelidir. 

Genel görüş karaciğer hidatidoz cerrahisinin radikal olması yönünde olduğundan, kesin 

neticenin sağlanması bu konuda uzmanlaşılmış cerrahi deneyimi gerektirir. 

b) Cerrahi tedavide yaklaşım yolları 

Karaciğer hidatid tedavisinde tüm cerrahi yöntemlerin bazı ortak amaçları vardır.  

 Kistin güvenilir ve tam ortaya konması 

 Kistin güvenilir dekompresyonu 

 Kist içeriğinin güvenilir boşaltılması 

 Kistin sterilizasyonu 

 Olası kistobiliyer ilişkinin tedavisi 

 Geride kalan kist boşluğunun tedavisi 

Kiste erişim yolu başlıca iki nedenle geniş olmalıdır: İlki, protrüze kistin kısmen diyaframa olan 

yapışıklıklarının komşu organ ve yapılara da olmasıdır. İkincisi, damarlarını kontrol altına 

alabilmek ve perikist çıkarıldıktan sonra kalan yüzey ve kavitelerin kapatılabilmesini sağlayacak 

şekilde, karaciğere elastikiyet sağlayacak olan geniş karaciğer mobilizasyonu gereğidir.  

 Karaciğer cerrahisi için yeterli olan bilateral subkostal girişim, sağda aksiller orta hatta, solda 

rektus kasının dış kenarına, orta hatta üstte sternumun ksifoidine(mercedes kesisi) kadar 

genişletme olanağı sağlar. 
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 Sağ lobda kist olup olmadığı kesin bilinmeyen sol lob kistlerinde median laparatomi uygun 

olabilir.  

 Torakoabdominal girişim ise sağ akciğer bazalini tutan kistler dışında kullanılmamaktadır. 

c) Cerrahi yöntem 

 Kist ameliyatı planlandığında kist boşaltılmadan önce ameliyat sahasının korunması mutlak 

gereklidir. Kist karaciğer yüzeyinden protrüze, komşu yapılar ve organlara yapışık olduğunda 

karaciğer diseksiyonuna başlamadan önce koruyucu önlemler dikkatle alınmalıdır. Kuru 

kompresle periton ya da plevra boşluğunun korunmaya alınması ameliyat alanında görüşü 

kapattığından yazarlar, zararsız olduğu ittifakla kabül edilmese de, kompresin parasidisal ya da 

hipertonik salin solüsyonu ile ıslatılmasını tercih ederler. Kompresler, kist boşaltılmadan önce, 

trokarla delinecek yerin etrafına yerleştirilmelidir.  

 Kist boşaltılırken trokar geniş çaplı tıkanmayacak aspiratör hortumuna bağlanmalıdır. Kist içi 

basınç düşüp protrüze perikist çöktüğünde kistin iki yaprağı Allis ya da ovum pensiyle tutulup 

kaldırılır. Kistin boşalan içeriği yoğunluğa bağlı olup üniveziküler kistlerde tamamı boşalırken 

mültiveziküler kistlerde boşalma tam olmaz. Perikist duvarı önden koterle açılarak, kist aynı 

yerden güçlü aspiratöre bağlı aspirator hortumu ile boşaltılır. Mümkünse hortum 

tıkanabileceğinden iki aspirasyon sistemi bulundurulmalıdır. Hortumun tıkanmasını önlemek 

için arada sıvı parafin aspire etmek faydalıdır. Endokist duvarına yapışık materyalin ve büyük 

kız kistlerin uzun ovum pensiyle hareket ettirilmesi aspirasyonu kolaylaştıracaktır. Kist 

duvarındaki olası ceplerin temizlenmesi şarttır. İnce septumla ayrılmış komşu kistlerde 

dissemine olma riskini en aza indirmek için ince septumu kist içinden delerek boşalması 

sağlanmalıdır.  

 Kist boşaltılmadan önce kist içeriğini arındırmak için %2-10’luk formalin solüsyonu, %33’lük 

hipertonik solüsyon, %0.5’lik gümüş nitrat, 10 vol.’lük hidrojen dioksit, %1’lik iyot alkol 

solüsyonu, %0.1’lik cetrimid kullanılmıştır. Bu yöntem iki nedenle uygulanmamalıdır.                          

1) Parazitisidal etki gösterdiğini varsaysak da, mültiveziküler kistin tüm içeriğini birkaç dakikada 

etkisiz hale getirmesi olası görülmemektedir. Perikist içinde tutulan ya da eksojen vezikülasyon 

nedeniyle dışarı açılımın olduğu durumlarda canlı parazit elemanlarına karşı etkisizdir. 2) İkinci 

olarak safra kanalına görülür bir açılım olmasa da, tüm solüsyonlar azda olsa safra kanalına 

zarar verip şiddetli sklerozan kolanjite neden olabilirler. Sonuç olarak parazitisidal maddeleri 

bilinen yararlanma yolları dışında kavite içine enjekte ederek bir müddet tutulmasından 

kaçınılmalıdır. Kist boşaltıldıktan sonra iyodine gibi bazı solüsyonlar verilebilir. Preoperatif 

olarak kistin sterilizasyonu için benzoimidazol gibi ilaçların kullanılması cerrahinin gecikmesine 

neden olması yanında etkilerinin tam tanımlanmamış olması nedeniyle hasta ve cerrahlar için 

cazip seçenek oluşturmamaktadır. 

d) Konservatif işlemler 

Karaciğer parankimine yapışıklığı nedeniyle perikistin çıkarılamadığı ameliyatlar konservatif ya 

da radikal olmayan ameliyatlar olarak düşünülür. Bu ameliyatlar yıllar önce tanımlanmış olup, 

alternatifleri olmadığı için yüksek morbidite, safra komplikasyonları ve yüksek nüks sıklığına 

rağmen kullanılmaya devam etmektedir. Konservatif ameliyatların uygulaması günümüzde 

berrak üniveziküler kistler ile CE1 kistler arasında sınırlı olmalıdır. Üniveziküler kistlerde 

perikistin olmayışı, CE1 kistlerde ise perikistin komşu parankimi gösterecek kadar ince ve 

elastik olmasından dolayı radikal cerrahi yapılması gereksizdir. 

Eksojen vezikülasyon ya da kist sıvısını boyamasıyla tanınan safra fissürleri gözden 

kaçırılmamalıdır. Ancak büyük kistler ve kist içi yüksek basınç, kist duvarının incelmesine yol 
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açarak, kist çıkarıldıktan sonra ameliyat sonu safra kaçağına neden olmaktadır. Bu nadir 

olgularda, kalın ve kalsifiye perikist içeren kistlerde kalan kavitenin küçültülmesi ve kistobiliyer 

ilişkinin kapatıldığı konservatif ameliyatlardan sonra görülmeyen, drenlerden 15-20 günü 

aşmayan safra kaçağı görülebilir. 

Kist kavitesi boşaltılıp temizlendikten sonra, kistin boyutu ve karaciğer içinde özellikle hilus, 

hepatik venler ve retrohepatik vena kavaya doğru derinliği değerlendirilmelidir. Hepatik ve 

safra kanalları ile ilişkisi dikkatlice gözlemlenmelidir. Bu durum en doğru olarak kistin boşaltılıp 

membranın çıkarılmasından sonra belirlenebilir. Perikist rezeksiyonunun genişliği, kist 

protrüzyonu miktarına, hilus ve komşu major vaskülobiliyer yapılara ne kadar yakın olduğuna 

bağlıdır. Dikişe uygun perikist kenarı bırakılmalıdır. Kistin rezeksiyonu koterle yapılmalı, kistin 

kalan kenarları Allisler ile tutulup belirlenmeli, risk altındaki komşu organlara dikkat 

edilmelidir. Rezeksiyon, Lagrot’un 1950’de önerdiği “kubbeyi uçurmak” metoduna benzerlik 

göstermekte olup, halen kullanıldığı durumlar karaciğerin tam mobilizasyonu, hilar ve kaudal 

yapıların kontrolünün sağlandığı ve ameliyat alanının geniş eksposuru sonrası bulunan ince ve 

yumuşak perikist içeren berrak kistlerle sınırlıdır. Bu işlemler ile perikist yüzeyinin üçte ikisinin 

rezeke edilmesi ve karaciğerin bağlarından serbestleştirilmesi de kist kenarlarının dikilmesinde 

gereken elastikiyeti sağlar. 

Safra kaçaklarının kontrolü çok önemlidir. Safra gelen yer, rezeksiyon kenarlarındaki küçük 

açıklıklar olup, kavitede safra birikimini önlemek için dikilmelidir. Büyük safra ağızlarını 

saptamak için duodenum üzerinden distal hepatik pediküle baskı yapılması ya da aynı anda 

safra kesesini sıkmak gibi safra basıncını arttıran işlemler yararlı olabilir. Bu işlemler sonucu bir 

damla safra ya da bol akış küçük safra açıklığının kanıtı olabilir. Kaçak yeri, kavite içinde kalan 

boşluğun temiz tamponla silinmesinden sonra hemen daima bulunabildiği için ayrıca boyar 

maddelerin kullanımı anlamsızdır. Yinede bu kaçakların univeziküler kistlerde görülmesi sık 

rastlanan bir durum değildir. Kalan kist duvarı kontrol edildikten sonra rezeke edilen kenarların 

dikilmesi ile işlem tamamlanır. Karşı karşıya getirme işlemi gerginlik oluşturmayacak ve komşu 

parankim beslenmesini bozmayacak tarzda diklemesine, yatay veya oblik konan dikişlerle 

sağlanır. Bu işlemde atravmatik 3/0 prolene kullanarak çift kat devamlı invert dikişler 

kullanılmalıdır. Olguların çoğunda işlem kaviteye konan drenin hipokondrium ya da bel 

hizasında ayrı kesiden dışarıya alınmasıyla sonlandırılır. Kistin kapanmasının tam olduğu 

postoperatif görüntüleme ile belgelendirilir.  

Drenin varlığına ait sorunlar sık görülen bir durum olmadığı için dren konması, belirgin safra 

kaçağı olmasa da, ameliyattan günler sonra görülebilecek safra kaçakları nedeniyle tercih 

edilen bir durumdur. Teorik olarak yukarıda tanımlandığı gibi kavite küçültülür ya da aynı 

boyda bırakılsa da dren koymadan kapatılarak komplikasyonsuz iyileşme sağlanabilir. Ancak 

gerçekte safra birikiminin infeksiyon ve abse oluşumu riski nedeniyle görüşler dren 

yerleştirilmesi yönündedir. Kavite veya kalan boşlukların omentumla doldurulmasından 

kaçınılmalıdır. Omentum, infeksiyona karşı çok iyi engelleyici iken safrayı engellemediği gibi 

nekroze de olabilir. Kaviteye konan omentum uzun takip sürecinde US veya CT bakılarında 

görüntüyü bozarak, mevcut nüksü gizleyebilir. 

e) Radikal İşlemler 

Radikal işlemler büyük karaciğer rezeksiyonu ve total perikistektomiyi içerir. Karaciğer 

hidatidozunun tedavisinde primer tedavi olarak hiç düşünülmemiştir. Son yıllarda karaciğer 

rezeksiyonuna yönelik cerrahi gelişmelere rağmen rezeksiyon sıklığı nadiren %10’un üstüne 

çıkmıştır. Bu rezeksiyonlar, karaciğer lob veya sektörlerinin anatomik sınırlarını aşan kistler ve 



40 

safra kanalı ilışkilerindeki endikasyonları temel alınanlar hariç olmak üzere, teknik olarak diğer 

indikasyonlara benzer(Şekil 34.13). İlk uygulamalarda perikistin korunması gereken bölgedeki 

vaskülobilier yapılardan güçlükle diseksiyonu uygulandı. Daha sonra kistin tahrip ettiği sektör, 

lob ve karaciğerin yarısını içeren ya da ana safra kanalının kesilmesi nedeniyle onarımının çok 

yüksek kolanjit riski dolayısı tartışmalı olduğu durumlarda rezeksiyonlar uygulandı. İstisnai 

durumlar dışında genel uygulama rezeksiyonların sağlam karaciğer dokusunu olabildiğince 

çıkarmadan yapılmasıdır. 

Geçmişte wedge rezeksiyon ve karaciğer naklinden söz edilmişti. Aslında wedge uygulama 

kenarda yerleşmiş çok küçük, anterior kistlerde endikasyon bulmuşsa da karaciğer nakli en son 

akla gelmelidir. 

Günümüzde total perikistektomi (ya da kistoperikistektomi) hepatik dokunun en üst düzeyde 

korunması ve erkenden tam düzelme sağlayarak, hidatid hastalığın ortadan kaldırılması için en 

uygun radikal işlemdir.  

Perikistektomi kapalı ya da açık yöntemle uygulanabilir.  

 Kapalı yöntemde perikist ve içeriğinin anblok çıkarılması kontaminasyon riski bakımından 

emniyetli bir ameliyattır. Kapalı işlemin endike olduğu durumlar ise yüzeyel ve tek lobdaki 

derin lezyonlardır.  

 Açık perikistektomi ise kist duvarının ayrılma riski olan tüm durumlarında, karaciğer kubbesinin 

hepatik ven ve vena kavaya yapışık olduğu ve interportakaval yerleşimli derin parankim içi 

kistlerde uygulanmalıdır.  

Kapalı yöntem daha az travmatik, hızlı ve basit olsada büyük, derin ya da koledoğa açılmış 

kistlerde işlem riskli olduğu için açık ameliyatlar tercih edilmesi yanında, gerekli bir durumdur.  

Total perikistektomi sonrası oluşan kanama bu tür ameliyatın istenmeyen bir sonucudur. Kistin 

yerine göre 2-4 ünite kan transfüzyon için hazırlanmalıdır. Intraoperatif başarı aşikar olarak 

ameliyatın sorunsuz olarak devamına bağlıdır. 

Perikistektomi sırasında cerrah vasküler yapışıklıklardan dolayı eksizyonun çok tehlikeli 

olduğunu hissettiğinde geride bir ya da daha çok perikist alanı bırakma kararı verebilir. Bu 

doğal ve sık başvurulan çözümün kullanılma sıklığı, cerrahın tecrübesinin artmasına paralel 

olarak azalır. Böyle bir kararın yinede tavsiye edileceği yerler hepatik venin vena kava ile 

birleşme yeri, hilar yapılar, kısmen kontrlatreal olanlar ve karaciğerin posterioruna uzanan kisti 

olan olgulardır.  

Perikistektomi sırasında akım azalmasına bağlı olarak komşu karaciğer parankiminin sınırlı 

bölümünde iskemi olabilir. Bu olgularda hasarlı bölgenin ilerlemesi bir müddet dikkatlice 

gözlenir ve eğer iskemi düzelmez ise doku perikist ile birlikte rezeke edilir.  

Büyük biliyer kist ilişkili hastaların tümünde operatif kolanjiografi yapılmalı, kolanjıografide 

dolum defekti saptananlarda koledok eksplorasyonu zorunludur. Koledokta hidatid debrisler 

bulunan olgularda T tübü ile drenaj yapılmalıdır.  



41 

Yuvarlak Masa 3  
Genel Cerrahi Oturumu  

 

 

CERRAHİ SONRASI NÜKSÜN TANINMASI 
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Karında lokalize kist hidatik için uygulanan cerrahi tedavi genellikle karaciğer lezyonlarını 

kapsamaktadır. Erken dönemde yakalanan şanslı olgularda PAIR veya laparoskopik cerrahi bir 

alternatif olabilir. Ancak genellikle açık cerrahi uyguladığımız kendi hastalarımızı veya başka 

merkezlerde opere edilmiş olguları izlemekteyiz.  

Başarı ile PAIR uygulanmış veya komplikasyonsuz cerrahi girişim geçirmiş olgularda bile nüks oranı 

%10’a ulaşmakta, bazı serilerde bu oranı aşmaktadır. Kist hidatik nedeni ile karaciğer müdahalesi 

geçirmiş hastalarda “nüks gelişeceği” önyargısı, bazı olguların ameliyat geçirdikleri değil,  farklı 

merkezlerde tedavi altına alınmasına, bunun sonucu olarak da gereksiz eksplorasyonlara neden 

olmaktadır.  

Hastaların ameliyat oldukları merkezlerde izlenmesinin nüksün erken tanınması için değerli olduğu 

düşünülmektedir. Ameliyatı gerçekleştiren ekibin, ameliyat sırasında – karın içine saçılma veya riskli 

lezyonların yetersiz drenajı gibi – problemli durumları her hasta için ayrı ayrı hatırlayarak izlemi 

sürdürmesi olasıdır. Nüks olasılığı yüksek olgular (ör: laparoskopik cerrahi uygulaması) kayıt altına 

alınarak ayrı bir dikkatle izlenmelidir.  Ayrıca; aynı merkezde yapılacak ultrasonografi ve tomografinin 

eski bulgularla kıyaslanması daha kolaydır. Özellikle sübjektif niteliği ön planda olan ultrasonografi 

için bu geçerlidir.  

Ameliyattan aylar veya yıllar sonra karaciğerin başka bir bölgesinde yeni lezyon saptandığında, olgu 

serolojik testleri ve görüntüleme bulguları ile yeni bir hasta gibi değerlendirilmeli ve tedavi 

edilmelidir. Ancak; daha önce girişimde bulunulmuş kavite veya karaciğer bölgesinin incelenmesi 

özellik içermektedir. Ameliyattan sonraki 6. ayda yapılacak ELISA, IHA ve ultrasonografi izlemin 

devamı için yardımcıdır. Eosinofili varlığı da değerlendirilebilir. En basit yöntem yıllık aralıklarla bu 

incelemelerin tekrarlanması, nüks olasılığının varlığında BT ile hastanın değerlendirilmesidir. Yine de, 

komplike olgularda kavitelerin boyutları, küçülme (veya büyüme) hızı, omentoplasti uygulanan 

olgularda doku değişiklikleri, diğer solid organlardaki, retroperitoneumdaki veya barsak ansları 

arasındaki kuşkulu lezyonların incelenmesi için her kontrolde BT kullanılabilir. BT kontrolünün nüksü 

saptamada ultrasonografiye oranla daha duyarlı ve özgün olduğu unutulmamalıdır (%60-65’e karşılık 

%75-80). 

Beş yıllık izlem sonrasında ilerleme göstermeyen olgularda genellikle cerrahi girişim endikasyonu da 

yoktur. Ama ilk ve en önemli yol gösterici elbette hastanın semptomlarıdır. Karaciğer kavitesinin 

değişimine bağlı lokal etkilerle (ör: basıya bağlı sarılık, portal hipertansiyon) semptomlar geliştiren 

ekstrem olgularda eksplorasyon kaçınılmazdır. Perikistektomi sonrası kist hidatik şüpheli yeni lezyon 

oluştuğunda genellikle girişim gerekli olmaktadır. İçinde nüks şüphesi bulunan izole kavitelere 

karaciğer parankimi içinden yapılacak ponksiyonla canlı skoleks varlığının kanıtlanması, aynı anda 

kimyasal ajanların kavite içine verilerek tedavinin de yapılmasını sağlayacaktır. 
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KİSTİDATİK CERRAHİSİNDE LAPAROSKOPİ NELERİ DEĞİŞTİRDİ? 
 

Prof. Dr. Neriman ŞENGÜL 

 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Bolu 

 

 

 
Özet elimize ulaşmamıştır. 
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Yuvarlak Masa 4  
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ATİPİK LOKALİZASYONLU KİTST HİDATİKLER 
 

Yrd. Doç. Dr. Hakan İMAMOĞLU 
 

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Kayseri 

 
 
 

Özet elimize ulaşmamıştır. 
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Yuvarlak Masa 4  
Radyoloji Oturumu 

 
 

HİDATİD KİST HASTALIĞINDA RADYOLOJİK TANI VE EVRELEME 
 

Ali Bekir KURT 

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Ordu 

 

Hidatid kist hastalığının etkeni E. granulosus’dur. Ana konak köpekgillerdir. İnsan tesadüfi bir ara 

konaktır. İnfestasyonda hastaların yaklaşık % 60 karaciğerde, % 30 akciğerde, %10 diğer bölgelerde 

yerleşim göstermektedir. Larva yerleştiği organda kistik metacestod formuna dönüşür. Büyüyen kistin 

çevresinde perikistik tabaka (ektokist) yer alır. Kist duvarı endokist ve egzokist olmak üzere iki 

tabakadan oluşmuştur. Radyolojik tanıda başta US olmak üzere MR ve BT kullanılarak tedavi 

yaklaşımının belirlenmesi açısından evreleme yapılmaktadır. Evrelemede Gharbi (I, II, III, IV, V) ve 

WHO (I, II, IIIa, IIIb, IV, V) sınıflaması kullanılmaktadır. Karaciğer kist hidatiği komplikasyonları; 

kalsifikasyon, infeksiyon, karaciğer absesi, safra yollarına rüptür, intratorasik rüptür, bronkobilier 

fistül, intraperitoneal rüptür ve gastrointestinal sisteme rüptür yer almaktadır. Hidatid kist 

tedavisinde kistin evresine lokalizasyonuna ve olgunun kliniğine göre perkütan girişimsel yöntemler, 

cerrahi ve kemoterapi tedavi seçenekleri yer almaktadır. 
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Yuvarlak Masa 4  
Radyoloji Oturumu  

 

 
 

KARACİĞER KİST HİDATİKLERİNDE PERKÜTAN TEDAVİ 
 

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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Panel 1  
Akciğer Kist Hidatiklerine Giriş 

 
 

TÜRKİYE’DE PULMONER KİSTİK EKİNOKOKKOZİS EPİDEMİYOLOJİSİ 
 

Gülay ARAL AKARSU 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Bilim Dalı, ANKARA 

 
 

Taenidae ailesinde yer alan Echinococcus granulosus’un primer olarak son konak köpekler ve ara 

konak ruminantlar arasında geçen döngüsü, köpek dışkısındaki yumurtaların ağız yolu ile alınması 

sonucu ara konak olarak insanları da kapsayabilmekte ve kistik ekinokokkoza (KE) yol açmaktadır. 

Helmintin larvasının, insanda genel olarak %50-70 karaciğeri, %20 akciğeri, %10 diğer organları 

tuttuğu kabul edilmektedir. Akciğerlere ulaşma hematojen, lenfatik, transdiyafragmatik ve nadiren 

inhaler yolla olabilmekte; akciğerde sıklıkla sağda ve alt loblarda yerleşmektedir. Helmintin suşları 

arasındaki genetik farklılıklar, parazitin gelişimini, döngü paternini, konak ve organ özgüllüğünü, bulaş 

dinamiklerini, antijenik özelliklerini, patojenitesini ve kemoterapötik ajanlara duyarlılığını 

değiştirmektedir.  

DSÖ tarafından gıda kaynaklı hastalıkların global yaygınlığının belirlenmesi için yapılan bir programa 

alınan KE için 2013 yılında bir meta-analiz yayımlanmıştır. Taranan epidemiyolojik çalışmalarda, 

toplum taramalarında yaşla artan prevalans gözlenirken, hastane kayıtlarına dayanan insidans 

çalışmalarında daha çok genç ve orta yaşlı erişkin vakalara rastlanması dikkat çekicidir. Derlemeye 

alınan çalışmaların yapıldığı ülkelerde, toplum temelli çalışmalar ile elde edilen prevalans %0.1-%7, 

insidans ise yüzbinde 0-32 arasında değişmektedir. Dünyanın çeşitli bölgelerinden değişen oranlarda 

karaciğer ve akciğer tutulumu bildirilmiştir. Toplum taramalarında hepatik:pulmoner tutulum oranı; 

Peru’da 4:1 ve 2:1, Özbekistan’da 7:1 olarak saptanmıştır. Hastane kayıtlarında ise İspanya’da 10:1, 

Peru’da 7:1 oranları tespit edilmiştir. İtalya’da erişkin hastalarda 2:1 karaciğer:akciğer oranı 

bulunmuştur. 

Yapılan çalışmaların çoğunda, çocuk KE vakaları arasında pulmoner KE görülme oranının erişkinlerden 

daha fazla olduğu ve erkek hakimiyeti bulunduğu gözlenmiştir. Tunus’ta akciğeri karaciğerden 1.77 

kat daha fazla tuttuğu; Romanya’da hepatik:pulmoner tutulum oranının çocuklarda 3.6:1 iken 

erişkinlerde 12.8:1’e yükseldiği vurgulanmıştır. İran’da hepatik:pulmoner tutulum oranının ortalama 

11 olduğu ve 40 yaş altında 2.8-7.6 arasında iken 40 yaş üstünde %43’e yükseldiği bildirilmiştir.  

Türkiye, enfeksiyonun yaygın olduğu Akdeniz ülkeleri arasında endemik bir ülke olarak yerini 

almaktadır. Kistik ekinokokkozis, Sağlık Bakanlığı tarafından 2005 yılında bildirimi zorunlu bulaşıcı 

hastalıklar “Grup C” listesine alınmakla beraber yetersiz bildirim yapılmaktadır. Türkiye’de toplum 

tabanlı tarama çalışmaları sonucunda insan enfeksiyonu prevalansının 50-500/100000 arasında 

olduğu düşünülmektedir. Sağlık Bakanlığı verilerine göre; 1965-1995 yılları arasında hastalık insidansı 

yüzbinde 3,4 olarak bildirilmiştir. Hastane kayıtları kullanılarak 2001-2005 yılları arasında yapılan çok 

merkezli retrospektif bir çalışmada 14789 vaka incelenmiş ve KE insidansı 4.42/100000 olarak 

hesaplanmıştır. Türkiye’de karaciğer:akciğer tutulum oranları konusunda da çeşitli bölgelerden çok 

değişik veriler alınmaktadır. Güncel çalışmalardan bazılarında patoloji laboratuvar verileri elde edilmiş 

ve Mersin’de 7 laboratuvarın verilerine göre hastaların çoğunun 30 yaş üstünde olduğu ve %44.5 

karaciğer ve %32.8 akciğer tutulumu saptanmıştır. Erzurum’da 33 yaş ortalamasına sahip hastalarda 
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karaciğer tutulumu %72 iken, akciğer tutulumu %9 olarak bildirilmiştir. Malatya’da kistlerin hastaların 

%53.8’inde karaciğerde ve %19.8’inde ise akciğerde yerleştiği anlaşılmaktadır. 

Akciğerde tesadüfi olarak radyoloji ile saptanan hidatik kistler dışındakiler, asemptomatik olarak 5-20 

yıl farkedilmeden büyüyebilirler. Türkiye’de pulmoner KE için toplum taraması niteliğindeki bir 

çalışmada, Diyarbakır’da yapılan bir mikrofilm taramasında 9900 sağlıklı kişiden 6’sında (%0.06) 

enfeksiyona rastlanmıştır. Ankara’da Verem Savaş Dispanseri’ne başvuran 76284 kişinin ise 

%0.056’sında pulmoner hidatik kist saptanmıştır. Kliniklerden sunulan verilerden, pulmoner 

tutulumun daha çok 20-40 yaşlar arasında ve erkeklerde tedavi edildiği anlaşılmaktadır. 1957-1995 

yılları arasında yayınlanmış 13.006 pulmoner KE olgusunu içeren 23 çalışmada; %55 ile erkek 

hakimiyeti ve hastaların %70’inin kırsal kökenli olduğu gözlenmiştir. Ankara’dan 1032 hastalık seride 

32.7 yaş ortalaması ve çok az bir erkek üstünlüğü göze çarpmaktadır. İstanbul ve Erzurum’da yapılan 

çalışmalarda hafif erkek hakimiyeti ve 30 yaş  ortalaması bildirilmektedir.  

Dünyada ve Türkiye’de güvenilir ve kapsamlı epidemiyolojik çalışma sayısının azlığı nedeni ile 

epidemiyolojik verilerin anlamlılığını sınırlı kalmaktadır. Tüm nüfusu temsil edebilecek toplum 

taramalarına ve çok merkezli çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır 
. 
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Panel 1  
Akciğer Kist Hidatiklerine Giriş  

 
 

AKCİĞER HİDATİK KİSTİNDE KLİNİK VE RADYOLOJİ 
 

Recep AKGEDİK 

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ordu  
 

Türkiye, Hidatik Kist (HK) Hastalığı için endemik bölgelerden biridir. Bu paraziter hastalıkta insan, etçil 
ve otçul hayvanlar arasındaki parazit döngüsünde tesadüfi ara konaktır. 

Ekinokokkus yumurtaları, direkt temas, enfekte yiyecek ve sularlarla alındığında ince barsakta 
yerleşir. Burada gelişen embriyo duedenum ve jejeneum duvarından mezenterik venlere oradan da  
portal vene geçer. Portal venden karaciğere (KC) ve KC sinüzoidlerinden kaçan embriyolar akciğer 
kapillerlerine  takılır ve Pulmoner HK meydana gelir. Diğer bir alternatif yol ise embriyonun intestinal 
alandan perigastrik veya periduodenal lenfatikler,  torakomediastinal lenfatikler ve duktus torasikus 
aracılığıyla akciğere geçiş yoludur ve yine bu yolla Pulmoner HK meydana gelir. Lenfatik yol KC kisti 
olmadan akciğerde kist gelişimini açıklar. Akciğere yerleşmeyenler diğer organlara dağılır (1). 

Akciğerler, vücutta KC'den sonra 2. en sık tutulan yerlerdir ve yaklaşık tutulum oranı %30'dur. Diğer 
organ tutulumları %10 dur. Plevral tutulum nadir olup hepatik veya pulmoner kistlerin plevral alana 
rüptürüyle olur. 

Karaciğer kompakt yapısı nedeniyle oluşan kistin aşırı büyümesine engel olur ve dolayısıyla semptom 
ve bulgular daha azdır ve bu durum kistlerin uzun süre teşhis edilmeden kalabilmesine olanak sağlar. 
Oysa pulmoner HK'de, kistler akciğerin yumuşak ve süngerimsi yapısı nedeni ile daha kolay 
büyüyebilir ve daha büyük boyutlara ulaşabilirler (4).  KC HK hastalığı büyük oranda asemptomatik 
olsa da pulmoner HK hastalığı çoğunlukla semptomatiktir. Ancak bu semptomların çoğu 
nonspesifiktir. 

Pastoral, slyvatic ve çocuklarda HK hastalığı klinik ve radyolojik olarak birbirinden farklıdır. 
Erişkinlerde pastoral tipte ana lokalizasyon yeri KC iken çocuklarda ve slyvatic tipte ana lokalizasyon 
akciğerlerdir. Slyvatik tipte kist boyutları daha küçük, rüptür ve komplike olma oranları daha az 
olduğu için benign HK diye de adlandırılır (2,4). 

Pulmoner kist hidatikler 2.-3. dekatta daha sıktır ve cinsiyet farkı yoktur. Akciğerdeki kistin yerleşim 
yeri, boyutu semptom ve bulguların oluşumunda asıl faktördür Kist rüptüre olmadıysa, periferik 
yerleşimli ve küçükse asemptomatiktir.  Komşu yapılara bası oluşturacak kadar büyük olmayan 
kistlerde belirgin bir semptom yoktur. Boyut olarak büyük olanlar genelde bası semptomları 
oluştururlar. İlk ve en sık semptom genelde kuru öksürüktür.  Santrale yerleşmiş olanlarda hemoptizi 
gözlenebilir. Bazı hastalarda ana semptom belirgin göğüs ağrısı olabilir. Öksürük, yan ağrı ve 
hemoptizi en sık semptomlardır. Masif hemptizi çok nadirdir. Kistin lokalizasyonuna göre Horner 
Sendromu veya Vena Cava Superior Sendromu görülebilir. 

Kistin bronşa rütürü ile oluşan kaya suyu ve membranın ekspektorasyonu akciğer kist hidatiği için 
patognomoniktir ve %2-9 oranında görülür. İntrabronşial rütürde kistin büyüklüğü, kaya suyu, 
kutikuler membran parçalarının miktarına bağlı olarak ani dispne, bronkospazm, trakeal obstrüksiyon 
ve ani ölüm gibi durumlar oluşabilir. 

Periferde yerleşimli kistler plevra irritasyonuyla yan ağrısına ve bronş basısıyla atalektazilere yol 
açabilir.  Bazal yerleşimli kistler diafragma aracılığıyla karın ve omuz ağrılarına neden olabilir.  
Rüptüre kistler drenaja yeteri kadar izin vermeyen bronşlara açıldığında hızla enfekte olur.  Ateş, 
öksürük, mukopürülan sekresyon ve akciğer apsesi kliniği görülebilir. Plevraya rüptür olduğunda 
tansiyon pnömotoraxdan ampiyeme kadar değişen klinik durumlara neden olabilir. Eğer plevral 
yapışıklık varsa plöretik ağrı, dispne gibi durumlar meydana gelebilir.  1990-2008 arasında yapılmış 
çalışmaları kapsayan bir metaanalizde Pulmoner HK semptom sıklığı ve oranları Tablo 1'deki gibi 
saptanmıştır (5). 
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TABLO-1 
Çalışma Sayısı 
/Vaka Sayısı 

Öksürük 
% 

Göğüs 
Ağrısı % 

Ateş % 
Hemoptizi

% 
Dispne 

% 
Expect kist 

mat% 
Asemptomatik 

% 

Tüm Yaşlarda 20/2908 51.3 
(35.8–66.7) 

39.9 
(29.8–50.4) 

14.8 
(9.3–21.3) 

12.6 
(5.6–21.8) 

23.7 
(17.1–31.0) 

8.8 
(5.1–13.3) 

12.8 
(9.8–16.0) 

Pediatrik Grup 7/384 70.3% 
(61.2–78.6) 

36.5 
(21.4–53.1) 

38.1 
(23.4–54.0) 

12.3 
(5.5–21.3) 

24.1 
(9.5–42.7 

- 10.2 
(4.9–17.3) 

Radyolojik Değerlendirme 

Çoğunlukla konvansiyonel akciğer grafisi tanı için yeterlidir. İntakt/komplike olmayan kistler akciğer 

grafisinde tipik olarak düzgün veya keskin sınırlı, normal akciğer parakimi ile çevrili olarak, oval veya 

sferik şekilde ve homojen opasiteler şeklinde ve de sıklıkla soliter olarak görülürler.  Pastoral tipte 

kistler daha büyük boyutlara ulaşabilirken slyvatik tipte genelde 10 cm üzeri kistler nadirdir. 

Radyografilerde 1-2 cm'lik lezyonlardan 20 cm üzerine çıkabilen ve hatta tüm hemitoraksı dolduran 

lezyonlar şeklinde görülebilirler(4).   

Akciğerde en sık sağ alt lob tutulumu olur. Bundan  sonra sıklık sırasına göre sol alt lob, sağ orta lob, 

sağ ve sol üst lob tutulumu görülür.  %60 alt lob,  % 20 bilateral tutulum görülür. Pulmoner HK'lerin 

%15-30 multipledir.  Toraks içerisinde mediasten, perikard, kalp, diafragma, interkostal kaslar, torasik 

vertebra tutulumları da görülebilir.  

Kistler apikal yerleşim gösterdiğinde pancoast tümörü ile karıştırılabilir. Boyut ve yerleşim yeriyle 

ilişkili olarak bronş basısına bağlı atelektazi oluşturabilirler. 

Expiryum grafisindeki pulmoner HK ait yuvarlak görüntü derin inspiryumda eliptik şekilde görülebilir 

ve buna Escudero-Nemerow Belirtisi denir. Şiddetli öksürük, gerilme veya travmaya bağlı olarak 

adventisya ile periveziküler alana hava girmesi ile hilal görüntüsü saptanabilir. Bu görüntü kistin kısa 

bir süre sonra rüptüre olacağının bir göstergesidir. Rüptüre kistin membranı içine hava girmesi ile çift 

kubbe arazı (double-dome arc ) gözlenir. Kist sıvısının bir kısmının ekspektore edilmesi sonrası 

germinatif zarın sıvı içinde yüzmesi görünümüne nilüfer görüntüsü (water lily sign, camalotte sign) 

saptanır. 

Bilgisayarlı tomografi (BT) Pulmoner HK değerlendirilmesinde ve gelişen komplikasyonların 

belirlenmesinde direkt radyografiden daha üstün bir görüntüleme yöntemidir. Özellikle HK'i küçük 

boyutlardayken tanımada ve rüptüre olmuş kistlerin diğer akciğer hastalıklarıyla ayırıcı tanısında 

kullanılmaktadır. BT ayrıca kistin boyutları, kalp, trakea, ana bronşlar ve büyük damarlar gibi hayati 

yapılara olan komşuluğuyla ilgili preoperatif değerlendirmeye olanak sağladığı için çoğunlukla 

kullanılmaktadır. 

MR görüntülemenin Pulmoner HK değerlendirmede BT’den bir üstünlüğü yoktur. Ancak kalp, 

vertebra gibi çevre doku ilişkili olgularda ek katkı sağlayabilir.  

Ultrasonografinin (USG), göğüs duvarına komşu hidatik kistler dışında akciğerlerde kullanımı sınırlıdır. 

Ancak Pulmoner HK saptanan olguların tümü, karaciğer kistleri açısından batın USG ile 

değerlendirilmelidir. Karaciğerde benzer kistik lezyonların gösterilmesi, tanıyı desteklemesi ve tedavi 

protokolünü değiştirmesi yönüyle önemlidir.  
 

Kaynaklar 

Hydatid Disease of the Lung. Nickolaos N, et al. General Thoracic Surgery, 6th Edition. Copyright 2005. Chapter 
91 - Page1298-1311.  

Kanat F, et al ANZ J Surg 2004;74 Comparison of pulmonary hydatid cyst in children and adults.:885–9.  

Giant Hydatid Cysts of the  Lung. Halezeroglu S, et al. J Thorac Cardiovasc Surg 113:712-17, 1997.  

Anadol D, et al.Hydatid disease in childhood: a retrospective analysis of 376 cases.. Pediatr Pulmonol Sep. 
26(3):190-196, 1998 

Budke CM, et al A systematic review of the literature on cystic echinococcosis frequency worldwide and its 
associated clinical manifestations... Am J Trop Med Hyg. 2013 Jun; 88(6):1011-27  
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Akciğer Kist Hidatiklerine Giriş  

 

 

AKCİĞER KİST HİDATİĞİNDE TARAMANIN VE SEROLOJİK TESTLERİN YERİ 
 

Ufuk ÇOBANOĞLU 
 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Van 

 
 

Kist hidatik hastalığı dünyada önemli bir sağlık problemidir. Hidatidoz tanısı esas olarak serolojik ve 

radyolojik metotlara dayanmaktadır. Bununla beraber serolojik testlerin tanısal duyarlılığı ve 

özgüllüğü antijenin kalitesine, doğasına ve seçilen teknolojinin hassasiyetine göre değişmektedir. 

Kistik hidatik hastalığı (CHD), ultrasonografi ve radyoloji gibi çeşitli görüntüleme teknikleri ile klinik 

olarak saptanabilir. Primer tanı hastanın serum antijenlerine karşı antikorların keşfedilmesi esasına 

dayalı serolojik testler gibi daha spesifik bir test ile teyit edilmelidir. Immünoelektroforez, agarda çift 

difüzyon, veya indirekt hemaglütinasyon. gibi bilinen serolojik testler yerine enzyme-linked 

immunosorbent assay (ELISA), immunoblotting (IB) ve dolaylı immunofluorescent antikor testi (IFA) 

gibi daha hassas test yöntemleri kullanılmalıdır. ELISA, yüksek duyarlılıklı bir test olup insanlarda Kist 

hidatik hastalığının (CHD) tanısında spesifik antikorların tespiti için önemle tavsiye edilir. Echinococcal 

hastalıkların serolojik tanısındaki ana problemler; sıklıkla mevcut testlerin yetersiz performansı ve 

antijen hazırlamanın standartizasyonu ile ilişkili zorluklar ile kullanılan tekniklerden oluşmaktadır. Bu 

problemi aşmak için, E. Granulosusun farklı gelişim evrelerinden türetilmiş yüksek derecede duyarlı 

spesifik antijen ve antijenik bileşenler bulunmalıdır. Serolojik tanı testlerinde antijenik materyalin 

uygun kaynağının kullanımı çok önemlidir. 
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Akciğer Kist Hidatiklerinde Cerrahi Yaklaşımlar 
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Hasan TÜRÜT 
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Özet elimize ulaşmamıştır. 
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Akciğer Kist Hidatiklerinde Cerrahi Yaklaşımlar 
 

BİLATERAL AKCİĞER KİST HİDATİKLERİNE YAKLAŞIM 
 

Burçin ÇELİK 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Samsun 
 

Hidatik kist hastalığı tarım ve hayvancılıkla uğraşan, çevre sağlığı ve koruyucu hekimlik önlemlerinin yetersiz 
kaldığı tüm toplumlarda görülen önemli bir paraziter hastalıktır. Echinococcus granulosus tarafından meydana 
getirilen kist hidatik hastalığı yaygın görülen bir zoonozdur. Dünyada; Orta ve Güney Amerika, Güney Afrika, 
Asya, Avustralya ve Yeni Zellanda sık görülen bölgelerdir ve prevelans 1-220/100000'tür. Ülkemizdeki insidans 
0,87-6,6/100000 arasındadır, bu oran bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Ülkemizde en sık İç Anadolu 
Bölgesi'nde görülmektedir.  

Kist hidatik hastalığında insan ara konaktır ve bulaşma sıklıkla infekte köpeklerden fekal-oral kontaminasyonla, 
kirlenmiş gıda ve su yoluyla olmaktadır. En sık yerleşim yeri karaciğerdir (%60-80), burada tutunamayan 
embriyolar akciğerlere (%10-30) geçer ve ardından sistemik dolaşıma katılarak kemik dahil tüm organ ve 
dokulara yerleşebilir. Çoğu enfeksiyon tek kistten oluşur, % 20-40 vakada multiple kistler gelişir. Tek akciğer 
tutulumu %70-80 oranındadır, bilateral akciğer tutulumu oranı %4-26,7 arasında değişmektedir. 

Hastalar kistin yavaş büyümesine bağlı olarak genellikle asemptomatiktir. Semptomatik olan hastalarda 
semptomlar kistlerin sayısına ve ebadına bağlıdır. Akciğer kist hidatik hastalığının tanısında radyolojik 
görüntüleme yöntemleri, serolojik ve immunolojik yöntemlerin önemli yeri vardır. Direk göğüs radyografisi, 
toraks bilgisayarlı tomografi ve abdominal USG kistin boyutunu, lokalizasyonunu ve sayısını saptamak için altın 
standart, non-invaziv tanı yöntemleridir.  

Kist hidatik tedavisinde kemoterapi, cerrahi ve perkütan tedavi olmak üzere üç çeşit tedavi yöntemi 
uygulanmaktadır. Bu yöntemlerden küratif olanı cerrahi olup akciğer kist hidatiğinde perkütan tedavi tercih 
edilmemektedir. Tek ve büyük çaplı kistlerde rüptür ve anaflaksi riski yüksek olması nedeniyle genellikle 
uygulanan yöntem cerrahidir.  

Günümüzde akciğer kist hidatiğinin tedavisinde kullanılan cerrahi girişim şekilleri; torakotomi (aynı seans,  
ardışık), median sternotomi, video yardımcı torakoskopik cerrahi, torakofrenotomi, sternofrenotomi, 
sternolaparotomi, torakolaparotomidir. Cerrahi metodlar; enükleasyon, kistotomi, kistotomi-kapitonaj, kistektomi, 
wedge rezeksiyon ve lobektomidir. En çok tercih edilen cerrahi metod kistotomi kapitonaj ve enükleasyondur. Her 
cerrahi girişim şeklinin avantajı olduğu gibi dezavantajı da vardır. Girişim şekli ve metodu hastanın klinik durumuna, 
kistlerin sayısına, yerleştiği bölgeye ve komplike olup olmadıklarına göre değişir.  Cerrahi sırasında etraf doku 
korunmalıdır, bunun için %10 hipertonik salin, %0,5 formalin, iodin ile sulandırılmış SF en sık kullanılandır. Akciğer 
rezeksiyonundan kaçınılması gereklidir ancak; çok büyük kistlerde, abse formasyonunda ve ağır enfeksiyon 
durumunda tercih edilmelidir. Kist sayısının çok olması akciğer rezeksiyonuna endikasyon değildir. Cerrahi tedavi 
sonrası mutlaka medikal tedavi (10 mg/kg/gün albendazol) verilmelidir.  

Akciğer kist hidatiğinde postoperatif komplikasyon oranı %1,4-19 arasındadır ve bu komplikasyonlar; 
pnömotoraks, plevral effüzyon, uzamış hava kaçağı, mediastinit, yara yeri enfeksiyonu, ampiyem, bronkoplevral 
fistül, abse, atelektazi, kanama olarak bildirilmektedir. Mortalite oranı serilerde %0-2 arasındadır.   
 

Kaynaklar: 
Bekci TT. Diagnosis and treatment of human hydatid disease. Eur J Gen Med 2012;9 (Suppl 1):15-20. 
Yazar S, Özkan AT, Hökelek M ve ark. Türkiye'de 2001-2005 yılları arasında kistik ekinokokkozis. Türkiye 

Parazitoloji Dergisi 2008;32:208-220. 
Cetin G, Dogan R, Yuksel M et al. Surgical treatment of bilateral hydatid disease of the lung via median 

sternotomy: experience in 60 consecutive patients. Thorac Cardiovasc Surg 1988;36:114-7. 
Dogan R, Yüksel M, Cetin G et al. Surgical treatment of hydatid cysts of the lung: report on 1055 patients. 

Thorax 1989;44:192-9. 
Dhaliwal RS, Kalkat MS. One-stage surgical procedure for bilateral lung and liver hydatid cysts. Ann Thorac 

Surg 1997;64:338-41. 
Murat K, Canan D, Cagatay T et al. One-stage operation via median sternotomy and phrenotomy for bilateral 

lung and liver hydatid disease. Ind J Thorac Cardiovasc Surg 2005; 21: 167–170. 
Hasdıraz L, Onal O, Oğuzkaya F. Bilateral staged thoracotomy for multiple lung hydatidosis. J Cardiothorac Surg 

2013;8:121. 
Petrov DB, Terzinacheva PP, Djambazov VI et al. Surgical treatment of bilateral hydatid disease of the lung. Eur 

J Cardiothorac Surg 2001;19:918-923. 
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Panel 3  
Zor Kist Hidatiklere Yaklaşım 

 
 

EKSTRAPULMONER İNTRATORASİK KİST HİDATİK 

Mehmet Oğuzhan ÖZYURTKAN 

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ 

 
 

Hipokrat zamanından beri bilinen ve dünyanın bazı yerlerinde endemik bir hastalık olan kist hidatik, 

vücutta öncelikle karaciğeri, daha sonra akciğeri tutmaktadır. Bu iki organ haricinde, kist hidatik 

hemen her organda belirli oranlarda tutulum yapabilmektedir. İntratorasik olmakla birlikte akciğer 

dışı tutulum yapması halinde buna “Ekstrapulmoner İntratorasik Kist Hidatik” (EPİTKH) adı 

verilmektedir. Burada söz edilen hedef organlar göğüs duvarı, mediyasten, perikard, miyokard ve 

plevradır. Ülkemizden çıkan literatür verilerine göre EPİTKH oranı %6.2-10.5 arasında değişmektedir. 

Kardiyak kist hidatiklere başka bir konu olarak kongrede yer verildiği için onlardan bu sunumda 

bahsedilmeyecektir.   

EPİTKH’nin klinik bulguları hemen hemen her durumda aynıdır. Kistler genel olarak komşu yapılara 

bası uygularlar. Spontan rüptüre de uğrayabilirler ve bu sayede civar dokulara yayılım gösterebilirler. 

Kist rüptürünün en kötü sonucu, anafilaksi ve buna bağlı gelişen ölümdür. Tanılarında radyolojik 

yöntemlerden (Düz-yan akciğer grafileri, BT, MR ve US) faydalanılabilir, lakin genelde ayırıcı tanı 

olarak diğer tüm kistik patolojilerin (bronkojenik, timik, duplikasyon kistleri gibi…) göz önüne alınması 

gerekmektedir. Deri testleri, kompleman fiksasyon testleri, kanda eozinofil sayımı ve indirekt 

hemaglütinasyon testleri daha ziyade karaciğer kist hidatiklerinde daha doğru sonuçlar vermektedir. 

Bu yüzden göğüs cerrahisi branşına ait birçok kist hidatik konulu yayında bu tür tahlillerin pek 

uygulanmadığı görülmektedir. Bu sebepten EPİT tanısı, aynı akciğer kist hidatiklerinde olduğu gibi, 

peroperatif görünüm ve patolojik inceleme sonucu konur.  

EPİTKH en sık plevrayı tutmaktadır. Literatür verilerine göre görülme sıklığı %53-72 arasındadır. 

Plevral tutulum hemen her zaman plevraya komşu diğer bir organdaki (sıklıkla karaciğer ve akciğer) 

kistin rüptürü sonucu meydana gelir. Bu durum sekonder plevral hidatidoz olarak tanımlanmıştır. Bu 

gruptaki hastalarda her zaman plevraya yakın bir organda kist hidatik öyküsü bulunmaktadır. Ancak 

bazı kişilerde bu öykü mevcut değildir ve vücut taramalarında plevra haricinde hiçbir diğer organda 

tutulum saptanmamıştır. Bu duruma primer plevral hidatidoz adı verilmektedir.  

Kist hidatiğin göğüs duvarı tutulumu nadirdir (%0.9-2). Kaburgalar, sternum veya göğüs duvarı 

yumuşak dokuları odak olabilir. Göğüs duvarı kist hidatikleri subkutan yayılım ve cilde fistül 

yapabilirler. Paravertebral alana yerleşen kist hidatikler omurgayı invaze edebilir ve spinal kanala 

uzanım göstererek sanki bir dumbbell tümörü benzeri görünüm oluşturabilirler. Birinci kaburgayı 

tutan kist hidatik, hastada TOS bulgularına sebep olabilir.    

Literatür verilerine göre mediyastinal kist hidatik şu ana dek yaklaşık 100 civarında kişide 

bildirilmiştir. Mediyastinal kist hidatik görülme oranı %0.1-0.5 arasındadır. Yerleşim yeri %55 arka, 

%36 ön ve %9 orta mediyasten şeklindedir. Oldukça nadir diğer bir durum timik kist hidadiktir ve 

ülkemizden bir yayınlanmış bir vaka literatürde yerini almıştır.  
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Kist hidatiğin diğer bir nadir tutulum yeri diyaframdır. Görülme sıklığı kabaca %1’dir ve vakaların 

çoğunda eşlik eden karaciğer kist hidatik öyküsü bulunmaktadır. Ancak primer diyagram kist hidatiği 

denen olgularda böyle bir öykü yoktur. Bu durumda larvanın kan yolunu kullanarak, karaciğer ve 

akciğer filtre sistemlerinden kurtulması ve takiben frenik arter yoluyla diyaframa gelmesi söz 

konusudur. Diyafram kist hidatikleri subkutan yayılım, ciltte fistül ve retroperitona yayılım 

yapabilirler.  

EPİTKH tedavisinde pulmoner kist hidatiklerdeki gibi yöntemler kullanılır. Cerrahi hemen her zaman 

ön plandadır ve anesteziyi kaldıramayacak bir durumu olmayan veya cerrahiyi reddetmeyen tüm 

hastalar için birinci tedavi yaklaşımıdır. Cerrahide amaç kistin ortadan kaldırılmasıdır, bunun için 

sıklıkla basit kistektomi yöntemi yeterlidir. Ancak bazen kist, içinde yer aldığı dokuda belirgin 

harabiyet yaratmış durumdadır ve bu durumda civar dokudan da rezeksiyon yapmak gerekir. Mesela 

diyafram kist hidatik cerrahisi sonrasında hemen her zaman diyafram rekonstrüksiyonuna ihtiyaç 

duyulmuştur. Aynı şekilde göğüs duvarı kist hidatikleri kemik-yumuşak doku rezeksiyonu 

gerektirebilirler. Cerrahiden sonra hastaya antihelmintik tedavi verilmesi söz konudur. Literatür 

verilerine göz atıldığında bazı yazarlar her vakaya, bazıları sadece komplikasyon yapmış, multipl veya 

perikardiyal tutulum gösteren vakalara bu medikal tedaviyi önerdikleri görülmektedir. Kişisel 

görüşüm her vakada 3-6 ay arasında mutlaka antihelmintik tedavi verilmesidir. Bu şekilde tedavi ve 

takip ettiğimiz hastalarımızda nüks oranı %0’dır. EPİTKH, kist hidatik hastalığında özel yeri olan bir 

durumdur. Sıklıkla bası semptomları yaratan, tanısında diğer çeşitli kistik hastalıkların yer alması 

gereken bir patolojidir. Ancak özellikle kist hidatiğin endemik olduğu yörelerde, akciğer dışı 

intratorasik kistik bir yapı ile karşılaşıldığında akla ilk gelmesi gereken ve cerrahi tedavisinin 

uygulanması gerekli bir hastalıktır. 
.
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H.Fatih SEZER, Aslı Gül AKGÜL, S.Salih MEHMETOĞLU, Serkan ÖZBAY, Ş.Tuba LİMAN, Salih TOPÇU 

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Kocaeli 

 
 

Giriş:  

Hidatik Kist Hastalığı, en sık etkeni E.Granulosus  olan ve en fazla karaciğer ve akciğerde gözlenen 

parazit hastalığıdır, temel tedavi şekli cerrahidir. Ülkemizde hastalığın görülme sıklığı 4,9/100.000’dir 

ve insana bulaş en sık köpek, kurt, çakal, tilki gibi etçil hayvanların dışkısı ile yaydığı parazit 

yumurtaları ile olmaktadır. Sırt ve yan ağrısı ile başvuran, intratorasik ve rutin dışı lokalizasyonlarda 

kist hidatik tespit edilen sırası ile 35, 29 ve 62 yaşlarındaki 3 kadın olgumuzu sunduk. 

Olgular: 

Olgu 1: Hastamızda ilk incelemeler sonrası çektirilen Toraks BT’de karaciğerden toraks boşluğuna 

uzanan hidatik kist ile uyumlu görünüm mevcuttu (Resim 1). Sağ posterolateral torakotomi insizyonu 

ile toraksa girildi, yaklaşık 8x8 cm kist tespit edilerek içeriği boşaltıldı, kistin perikistik tabakasını 

diyafragmanın oluşturduğu gözlendi. İzole diafragma kisti olduğuna karar verildi.Kistin karaciğer 

parankimini ittiği, bağlantısının olmadığı görüldü ve kapitonaj ile kapatıldı. Hasta 3. ayında sorunsuz 

izlenmekte. 

Olgu 2: Hastamızın ayrıntılı tetkikleri sırasında çektirilen Toraks BT’sinde karaciğer sağ lob superiorda 

multiloküle şekilde sağ akciğer alt lob superior segmenti iten hidatik kist ile uyumlu lezyon mevcuttu. 

On yıl önce ITP nedeniyle splenektomi ve karaciğer hidatik kist operasyonu öyküsü olan hastaya sağ 

posterolateral torakotomi ile yapılan eksplorasyonda diyafragma kubbesinin inceldiği, karaciğerdeki 

kistin diyafragmayı eleve ederek toraksa protrüde olduğu ve kistin perikistik tabakasını diyafragmanın 

oluşturduğu gözlendi. Kistotomi, kapitonaj uygulandı. Beş yıllık takipte nüks gelişmedi. 

Olgu 3: Başka bir klinikte toraks BT’sinde sağda karaciğerden başlayarak toraksa uzanan hidatik kist 

ile uyumlu kitle ve kitleye komşu izlenimi veren sağ diyafragma krusu ile ilişkili ikincil bir hidatik kist 

saptanarak Andazol başlanmış. Üşüme-titreme, öksürük, balgam semptomlarının eklenmesi ile 

hastanemizde çektirilen yeni BT’de sağ hemitoraksta perfore diyafragma ve karaciğer multipl hidatik 

kist ile plevral sıvı mevcut idi (Resim 3). Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle gün aşırı diyaliz 

görmekteydi. Hastahanede kontrol altına alınan Tip II diabeti mevcuttu. Solunum sıkıntısına neden 

olan plevral efüzynlı hasta nefroloji kliniğince danışıldı ve tüp torakostomi uygulandı. serum İHA (+) 

olan hastanın medikal stabilizasyonu sağlandıktan sonra kararı alındı. Posterolateral torakotomi ile 

plevral mesafede bazalden apekse ve anterior mediyastene uzanan bölgede çok sayıda kız vezikülleri 

vardı. Diyafragma içinde yaklaşık 10x10x9 cm hidatik kist gözlendi, aspire edilerek boşaltıldı. 

Diyafragma açılarak karaciğer sağ lobunu işgal eden yaklaşık 10x10x10 cm boyutlarındaki ikinci kistte 
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aspire edilerek boşaltıldı. Karaciğer kisti içine pezer dren konularak kapitune edildi. Subdiafragmatik 

alana bir dren konuldu ve diafragma kistide diafrgma onarılacak şekilde kapitune edildi.. İntratorasik 

ve subdiafragmatik drenler alındıktan sonra medikal sorunları için hasta nefroloji kliniğine devredildi. 

10. gün karaciğerdeki dren pet altına (eldivene bağlanma) alındı. 40. gün de karaciğer dreni alındı. 

Post operatif 55. gün taburcu edildi. Taburculuğunun 20. gününde (postoperatif 75. gün) ani bilinç 

kaybı nedeni ile acilden  interne edilen hasta takibinde gelişen kardiyak ve solunum arresti ile 82. Gün 

ex oldu. 

Tartışma:  

Hidatik kist hastalığında organ tutulumu ara konaklarda olmaktadır. Bulaşıcı olan yumurtalar fekal-

oral yolla alarak mide bariyerini geçerken yumurtalardan serbest kalan embriyolar  jejunum ve ileum 

duvarından portal ven yoluyla ya da perigastrik lenfatiklerle karaciğere ulaşırlar. Karaciğer sinüzoidleri 

tarafından tutulamayanlar ise akciğer kapillerlerince tutularak primer akciğer hidatik kistini 

oluşturular. Karaciğerde sıklıkla rastlantısal saptanırken akciğer kistleri kolayca büyüyüp bronşa 

açılarak germinatif membran ekspektorasyonu, anafilaksi, bronkospazm gibi gürültülü tablolarla daha 

erken dönemlerde fark edilebilmektedir. Erken cerrahi komplikasyonları engeller, asemptomatik 

hastalarda da tercih edilen tedavi şeklidir. 

Hidatik kistin diyafragmaya, akciğer ve karaciğer kubbesindeki kistlerin perforasyonu sonucu veya 

diyafragmatik arter yoluyla ulaşabildiği düşünülmektedir. İlk olgumuzdaki gibi izole diafragma kistinin 

hematogen yerleşimle açıklanabilir.  

Radyolojik olarak toraks-batın sınırında saptanan hidatik kistlerde hidatik kistin primer olarak 

diyafragma kaynaklı olabileceği akılda tutulmalıdır. Torakotomi ile kistin total eksizyonu uygun 

yaklaşımdır. Karaciğer kisti de eşlik ediyor ya da yakın komşuluğunda ise aynı seansta cerrahi 

gerçekleştirilebilir. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 1. İzole diafragma kistli olgunun Posteroanterior ve lateral düz grafileri ile çektirilen bilgisayarlı tomografilerinin 

koronal ve sagital kesitleri. 
 

1a 1b 1c 

1d 
1e 
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Resim 2. Daha önce splenektomi ve karaciğer hidatik kist operasyonu geçiren olgunun PA Akciğer grafisi ve tomografi 
kesitleri. Primer karaciğer kistinin diafragmaya ulaşıp, tuttuğu saptandı. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 3. Komorbit hastalıklarında eşlik ettiği plevra, akciğer, diafragma ve karaciğer kist olgumuz. Plevra ve diafragmanın 

perfore akciğer ve karaciğer hidatik kistlerince ekim ile oluştuğunu düşünmekteyiz. 

2a 2b 2c 2d 

3a 3b 
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Panel 3  
Zor Kist Hidatiklere Yaklaşım 

 
 

ZOR KİST HİDATİKLERE YAKLAŞIM - KARDİAK KİST HİDATİKLERE YAKLAŞIM 

Zeki Yüksel GÜNAYDIN 
 

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ordu 

 
Kist hidatik endemik bölgelerde gözlenmektedir ve görülme sıklığı yaklaşık olarak 100.000’de 0.4‘tür. 

İzole kardiyak kist hidatik vakaları oldukça nadir gözlenmektedir ve tüm kist hidatik vakalarının 

%0.02–2’sini oluşturmaktadır. Kardiyak tutulum sistemik ve pulmoner dolaşımla oluşabildiği gibi 

komşuluk yoluyla da meydana gelebilir. Kist hidatik kalpte en sık sol ventrikülde (%60) daha sonra 

azalan sıklıkla sağ ventrikülde (%10), perikardiyumda (%7), pulmoner arterde   (%6) sol atrium 

appendikste (%6) ve interventriküler septumda (%4) gözlenir. Sağ ventriküldeki kist hidatikler sol 

ventriküle göre farklı karakterdedirler ve daha çok subendokardiyal bölgeye yerleşim 

göstermektedirler. Buradan pulmoner dolaşıma geçerek pulmoner emboli, anaflaksi ve ani kardiak 

ölüme sebep olabilirler. Göğüs ağrısı en sık görülen semptomdur ve genellikle perikardit ağrısına 

benzer. Ağrının tipi kistin bulunduğu lokalizasyona, büyüklüğüne ve yaşına göre değişmektedir. 

Hastalar koroner arterlere baskı oluşturarak tipik angina pektoris ile de başvurabilirler. Bazen de 

kalbin inferior bölgesinde yerleşirler ve epigastiumda şiddetli ağrı meydana getirirler ki bu da akut 

batın ile karışabilir. Nadir de olsa miyokard içerisinde yerleşen kist ölümcül olabilecek aritmilere 

sebep te olabilir. Kist hidatik tanısını koymak için ilk seçenek ekokardiyografidir. Ekokardiyografi ile 

büyük ölçüde kist hidatik tanınabilir. Ancak bazı durumlarda Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik 

Rezonans (MR)’a da ihtiyaç duyulabilir. Serolojik testlerle kist hidatik tanısının doğrulanması fayda 

sağlamaktadır. ELISA (Enzyme-linked immunoadsorbent assay) testi tanı koymada kullanıldığı gibi 

özellikle cerrahi sonrası takipte önem arzetmektedir. Kardiak kist hidatik tedavisinde ilk tercih cerrahi 

rezeksiyondur. Erken teşhis ve uygun cerrahi tedavi ile kür sağlanabilmektedir. Medikal tedavi cerrahi 

sonrası nüksü engellemek için kullanılmaktadir.  
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Karşıt görüş  – 1  
 

“AKCİĞER KİST HİDATİKLERİNE CERRAHİ YAKLAŞIM” 
 
 

Başkanlar: 

Prof. Dr. Salih TOPÇU 
Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli 
 
Doç. Dr. Hasan TÜRÜT 
Recep Tayyip Erdoğan Ünversitesi, Rize 
   
Konuşmacılar: 

Figen TÜRK 
Pamukkale Üniversitesi, Denizli 
 
Cansel ATİNKAYA ÖZTÜRK 
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma 
Hastanesi, İstanbul 
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Karşıt Görüş 1 
 Akciğer Kist Hidatiklerine Cerrahi Yaklaşım 

 
 

AÇIK CERRAHİ AVANTAJLIDIR- KİSTHİDATİK VE CERRAHİ TEDAVİSİ 
 

Figen TÜRK 

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli 

 
 

Kist hidatik hastalığı ilk Hipokrat zamanından bilinse de, Rudolphi insanda Echinococcosis’i ve Hidatik 

kisti ilk defa tanımlamıştır. Kisthidatik hastalığının etkeni en sık Echinococcus granulosus’tur. Parazitin 

ana konakçısı köpek, kurt, tilki gibi et yiyen hayvanlar olmakla birlikte, dışkı ile atılan yumurtalar 

aracılığı ile insana bulaşır. Alınan yumurtalar barsaklarda açılarak, barsak duvarını geçer, kan ve lenf 

yoluyla öncelik sırasıyla karaciğer ve akciğer sonrasında diğer organlara yerleşerek yaşamlarını 

sürdürür.  

Akciğer kist hidatiğinin lokalizasyonu ve boyutu hastalığın kliniğini belirler. Akciğer kisthidatiği benign 

bir hastalık olmakla birlikte komplikasyonlarından dolayı beklenmeyen morbidite ve mortalite ile 

karşımıza çıkabilir. Akciğer kistleri, sağ hemitoraksta ve alt loblarda daha sık olarak yerleşir. Kistin 

tedavisi, kist sıvısının tamamen boşaltılması ve germinatif membranın çıkartılması ile mümkündür. Bu 

nedenle tedavide cerrahi, asıl tedavi yöntemidir.  Cerrahi tedavi, paraziti ortadan kaldırmayı, ameliyat 

sırasında kist rüptürünü ve yayılımını önlemeyi, akciğer dokusunu maksimum koruma ile kist 

kavitesinin obliterasyonunu sağlamayı amaçlamaktadır. Komprese akciğerin genellikle sağlıklı olması 

ve kist çıkartıldıktan sonra yeniden havalanabilmesi nedeniyle akciğerin gereksiz rezeksiyonlarından 

kaçınılması gerekmektedir. Akciğer koruyucu operasyonlar, Kistotomi ±kapitonaj (Barret yöntemi)  

kistin enükleasyonu (Ugon yöntemi) veya perikistektomi (Perez-Fontana teknik) ile bronşial 

açıklıkların kapitonajla veya kapitonaj olmaksızın kapatılmasıdır. En sık girişim yolu torakotomi 

olmakla birlikte, seçilmiş olgularda VATS veya bilateral kisthidatiklerde median sternotomi 

uygulanabilir. Yine sağ torakofrenotomi ile tek seansta hem akciğer hem de karaciğer kistinin tedavisi 

sağlanabilir. 
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Karşıt Görüş 1 

 Akciğer Kist Hidatiklerine Cerrahi Yaklaşım 

 
 

AKCİĞER HİDATİK KİSTLERİNDE CERRAHİ REZEKSİYONUN YERİ 
 

Cansel ATİNKAYA ÖZTÜRK 

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul 

 

Hidatik hastalık en eski kayıtlarda mevcut olan bir hastalıktır. ‘Hydatid’ Yunanca bir kelimedir ve bir su 

damlası anlamına gelir. Tarihçesini kısaca incelediğimizde, yaklaşık 2000 yıl önce Hipokrat, hastalığı 

ifade ederken şu cümleleri kullanmaktadır: ‘Karaciğer su ile dolup omentuma patladığında karın da su 

ile dolar ve hasta ölür’. Hastalığı tanımlayan 17. yüzyılda Thebesius’dur. Rudolphi (1808) ise 

insanlardaki ekinokokusu tanımlamak için ilk kez ‘kist hidatik’ terimini kullanmıştır. Etyolojisi ve 

karakteristik özellikleri 17. ve 18. yüzyılda belirlenebilen hastalığın 19. yüzyılda da yaşam siklusu açığa 

çıkarılmıştır. Hastalığın Avrupa’ya İzlanda’dan gelen balina avcılarının köpekleri aracılığıyla geldiği öne 

sürülmektedir. Her an dünyada bir milyondan fazla kişi bu hastalıktan etkilenmektedir. 

Kist hidatik bilindiği üzere vücuttaki hemen hemen her organı etkileyebilir. Akciğerde yerleştiğinde ise 

tedavisi cerrahidir. Cerrahi kliniklere, kist hidatikli hastalar %1 oranında yönlendirilmektedir. 

Neoadjuvan ya da adjuvan medikal tedaviler cerrahi tedaviye eklenebilir ancak günümüzde hala 

tedavisi cerrahidir. En sık başvurulan yöntem ise parankim koruyucu cerrahidir. Bu prosedürler 

kistotomi ve kistotomi ile kapitonajdır.  

Akciğer hidatik kistlerinde wedge rezeksiyon, segmentektomi, lobektomi ya da pnömonektomi bazı 

endikasyonlarda uygulanabilir. Bu yöntemler genellikle tanıda geç kalınmış, kronik süreçte kist 

hidatiğin akciğerde oluşturduğu destrüksiyon yüzünden uygulanmaktadır. Dev hidatik kistlerin uzun 

dönemde altta yatan akciğere basısı ya da kist hidatiğin perforasyonu parankimde destrüksiyona yol 

açabilir. Hidatik kist eğer bronş ya da plevral kaviteye perfore olursa kavitedeki bronşial orifisler 

yüzünden enfeksiyon gelişir. Kavite enfekte olduğunda parazitler canlılığını yitirse de bu kez abse 

meydana gelir. Ayrıca kist membranının bronşial orifisi obstrükte etmesiyle obstrüktif pnömoniyle de 

karşılaşabiliriz. Kronik vakalarda komşu akciğer dokusunda parankim destrüksiyonu ve fibrozis 

gelişebilmektedir. Akciğer rezeksiyonu süpürasyon, akciğer fibrozisi, bronşektazi gibi 

komplikasyonların akciğer lobunun %50 sinden fazlasını etkilendiğinde uygulanmalıdır. Cerrahi 

rezeksiyon endikasyonları oldukça sınırlı tutulmalıdır. Özellikle daha çok çocuklarda gözlenen dev 

hidatik kistlerde cerrahi rezeksiyon gerekebilir. Akciğer destrüksiyonu olmayan dev hidatik kist 

olgularında bazı otörler akciğer rezeksiyonu uygularken, bazıları da parankim koruyucu cerrahi 

yöntemleri tercih etmektedir. Postoperatif uzamış hava kaçağı, atelektazi, ekspansiyon sorunları, 

pnömoni gibi komplikasyon gelişme olasılığından dolayı bazı otörler dev hidatik kistte rezeksiyonu 

tercih etmektedir. Kliniğimizde 2006-2013 yılları arasında 378 sadece akciğer hidatik kistli olgular 

değerlendirildiğinde wedge rezeksiyon 26 hasta, 12 hastaya da diğer akciğer rezeksiyonları (%10, 38 

hasta) uygulanmıştır. Literatürde segmental rezeksiyonların %0 ile %6.6, lobektomilerin %0 ile %7.4 

arasında ve pnömonektomilerin %0 ile %0.2 arasında yapıldığı belirtilmektedir. Serimizde de bir 

pnömonektomi (%0.3) hastası mevcuttur. Ayuso ve ark. tarafından %4.3 (189 vaka), Burgos ve ark 

tarafından ise %48.3 (331 vaka) oranında akciğer rezeksiyonu uygulanmıştır. 

Kist hidatik tanısı ve cerrahi müdahale için yönlendirme geciktikçe, hastalığın kronik süreçte 

oluşturduğu komplikasyonlardan dolayı cerrahi yöntem daha radikal olmaktadır. Bu yüzden öncelikle 

koruyucu yöntemler, erken tanı ve erken dönemde cerrahiye yönlendirme akciğer kist hidatikli 

hastalar için önemlidir. 
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Karşıt görüş – 2 
 

 “KE TEDAVİSİ: PERKÜTAN MI? / CERRAHİ Mİ?” 

 
 
 

Konuşmacılar: 

Okan AKHAN 
Hacettepe Üniversitesi, Ankara 
 
Sevil IŞIK 
Ordu Üniversitesi, Ordu 
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Karşıt Görüş 2 

 

 

 KE TEDAVİSİ: PERKÜTAN MI? / CERRAHİ Mİ? 

Okan AKHAN 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara 

 
 

Karaciğer kist hidatiklerinin perkütan tedaviye uygunluğunun değerlendirilmesindeki temel kriter, 

özellikle US bulguları olmak üzere, görüntüleme yöntemlerindeki morfolojik görünümleridir.  

CE 1 ve CE 3A grubu hidatik kistlerde perkütan tedavi çok başarılı kabul edilmektedir. uzun dönemli 

takiplerde ve 2003 yılında yayınlanan bir meta analizde perkütan tedavi sonuçları cerrahi tedaviye 

nazaran daha üstündür. 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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Karşıt Görüş 2 

  

 KE TEDAVİSİ: PERKÜTAN MI? / CERRAHİ Mİ? 
 

Sevil IŞIK 
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ordu 

 

Tedavi edilmesi gereken kist hidatik hastalığında giderek artan sayıda perkütan girişimler öncelik 

bulmaktadır. Dünya sağlık örgütü önerilerine göre 5 cm den büyük nonekoik kistler, membranı 

ayrılmış kistler, kız veziküllerin olduğu kistler, ponksiyon yapılabilecek multipl kistler, cerrahiyi 

reddeden hastalar, cerrahi sonrası nükseden hastalar, cerrahiye uygun olmayan hastalar, hamileler 

ve 3 yaşından büyük çocuklar için PAIR önerilmektedir. PAIR sıradan bir işlem değildir. PAIR, bu 

konuda uzmanlaşmış merkezlerde yapılmalıdır. Deneyimli ve eğitimli girişimcileri, anestezi ve 

monitörizasyon imkanlarının olduğu, gelişebilecek komplikasyonları karşılayabilecek yeterlilikte 

cerrahların varlığında uygulanmalıdır.  

Koopere olamayan hastalar, lokalizasyonu nedeniyle ulaşılamayan kistler, kist- safra ağacı iştiraki olan 

durumlar, kist içeriği sebebiyle yeterli etkinlikte drenaj olamayacak hastalarda cerrahi tercih 

edilmelidir. Ancak cerrahi hastalarda, postoperatif hemoraji, safra fistülü, yara enfeksiyonu, 

pulmoner emboli, pnömoni gibi uzayan hastane kalımına sebep olabilecek komplikasyon oranları, 

mortalite oranı daha yüksek ve uzun dönem sonuçlarına bakıldığında da nüks oranı PAIR’ den daha 

yüksek görülmektedir. Ancak bu sonuçların nedeni, daha komplike hastaların cerrahi ye gitmesi 

(örneğin kistobiliyer bağlantılı hastalar gibi)  ile açıklanabilir. 

Çalışılan merkezin imkanları,  ekibin yeterliliği ve deneyimi,  günümüz de hastane ve doktor ulaşım 

kolaylığı gibi parametreler dikkate alınarak, hastaya ve kistin özelliklerine göre tercih yapılmalıdır. 

Nükseden hastalarda da ilk müdahale cerrahiyse PAIR, PAIR ise tekrar PAIR mi? cerrahi mi? olmalı 

bunu yine kistin özellikleri, ekibin deneyimi belirlemeli, klinikler arası koordinasyon sonucu hasta 

güvenliği öncelenmelidir. 
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FORUM -1 

 

SAFRA YOLLARINA AÇILMAYI  

ETKİLEYEN RİSK FAKTÖRLERİ 
 

 

 

Prof. Dr. İskender SAYEK 

 

Prof. Dr. Cüneyt KAYAALP 
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FORUM -2 

 

EKİNOKOK  

KONTROL PROGRAMI OLUŞTURULMASI 
 

 

 Sağlık Bakanlığı,  

 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,  

 Türkiye Hidatidoloji Derneği,  

 Türk Göğüs Cerrahisi Derneği,  

 Ordu Veteriner Hekimler Odası, 

 İl Sağlık Müdürlüğü, 

 Tarım İl Müdürlüğü, 

 Ordu Belediyesi  

temsilcileri 
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4 Eylül 2014 Perşembe 
 

 

1400-1430 

 

1. Ege Bölgesinde Kist Hidatik Tanısı Konmuş Bireylerde Echinococcus granulosus İzolatlarının 

Moleküler Tanısı 

Mustafa ÖZTATLICI, Özlem AKSOY, Nuray ALTINTAŞ, Murat SÖZBİLEN, Nazmiye ALTINTAŞ,                  

Aslan SAKARYA, Mustafa PARILDAR, Bayram PEKTAŞ 

 

2. İzmir İlinde Sokak Köpeklerinin Durumu ve Kist Hidatik Hastalığının Kontrolünde Köpek 

Popülasyonu İçin Yapılması Gerekenler 

Eylem AKDUR, Muhammet KARAKAVUK, Fatma BİLGİÇ, Atakan ŞENER, Ayşegül ÜNVER,                        

Nazmiye ALTINTAŞ 

 

3. Kist Hidatik’de Korunma ve Kontrol 

Meral AYDENİZÖZ 

 

 

1830-1900 

4. Patolojide İncelenen Hidatid Kist Materyallerinde Yavru Vezikül Görülmesi Sıklığı 

Ali KURT, Ahmet Erkan BİLİCİ, Emre  AKARSU 

 

5. Karaciğerdeki E. multilocularıs Materyallerinde İnvazyon Durumu 

Ali KURT 

 

6. Kayseri Yöresi Sığır ve Koyunlarında Echinococcus granulosus’un Moleküler Karakterizasyonu ve 

Genotiplendirilmesi 

Arif ÇİLOĞLU, Alparslan YILDIRIM, Önder DÜZLÜ, Abdullah İNCİ, Zuhal ÖNDER, Gamze YETİŞMİŞ, 

Zekiye KOÇER, Gözde ŞAHİNGÖZ 

 

7. Komplike ve Çok Nadir: Hidronefroza Yol Açan Primer Peritoneal Kist Hidatik 

Nezih AKKAPULU, Gökhan ZAİM, Samir ABDULLAZADE 
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Sözlü Bildiriler 1 

EGE BÖLGESİNDE KİST HİDATİK TANISI KONMUŞ BİREYLERDE ECHINOCOCCUS 
GRANULOSUS İZOLATLARININ MOLEKÜLER TANISI 

 
Mustafa ÖZTATLICI1, Özlem AKSOY1, Nuray ALTINTAŞ1, Murat SÖZBİLEN2, Nazmiye ALTINTAŞ3,                              

Aslan SAKARYA4, Mustafa PARILDAR5, Bayram PEKTAŞ6 

 

 1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Manisa 
 2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir 
 3 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, İzmir 
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GİRİŞ :  

Ekinokokkozis çok uzun yıllardır bilinen ve helment hastalıkları içinde, insan ve hayvan sağlığının 

yanısıra, sebep olduğu ekonomik kayıplar nedeniyle de dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi 

ülkemizde de halk sağlığı problemi olarak önemini hala koruyan bir paraziter hastalıktır. Kistik 

ekinokokkozis (KE, Kist hidatik veya Hidatidoz) Echinococcus granulosus’un larval dönemi olan 

metasestodlarının sebep olduğu önemli bir zoonotik enfeksiyondur. E. granulosus'un çeşitli genetik 

varyantları olup, günümüzde yapılan mitokondriyal DNA sekansları neticesinde on farklı genetik yapı 

(G1-10 genotipleri) tanımlanmıştır. Bu genetik çeşitlilik yaşam döngüsünü, konak spesifitesini, 

gelişme hızını, antijenitesini, bulaşma dinamiklerini, kemoterapotik ajanlara karşı sensitivitesini ve 

patolojisini etkileyebilmektedir. 

AMAÇ :   

Ege bölgesinde KE tanısı konmuş bireylerin dokularına ait örneklerde, KE’e neden olan Echinococcus 

granulosus suşlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

MATERYAL ve METOD :    

Cerrahi operasyon ve PAIR sonucunda KE’li 45 hastadan örnekler toplanmıştır. DNA izolasyonu, elde 

edilen 45 farklı kiste ait protoskoleks (30) ve germinal membran dokularından (15) RTA DNA izolasyon 

kiti kullanılarak yapıldı. Tür çeşitliliğini saptamak amacıyla; mitokondriyal COI ve NADI genleri ve 

ribozomal ITS-1 gen bölgesi PZR ile amplifiye edildi. Kullanılan primer dizileri NCBI’da 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov) BLAST’lanarak doğrulandı.  PZR sonrası COI ve NADI amplikonları 

Sanger Sekans yöntemi (ABI Prism Genetic Analyzer 3100 cihazı kullanılarak) ile dizilendi. DNA 

dizileme işlemi sonrası elde edilen DNA dizileri, Sequencing Analysis ve SeqScape V2.6 

programlarında analiz edildi ve NCBI’da BLAST’lanarak suş tayini yapıldı. Ayrıca PZR-RFLP tekniği 

kullanılarak ribozomal ITS-1 gen bölgesi amplikonları; CfoI, AluI, RsaI ve MspI enzimleri kullanılarak 

kesildi ve enzim kesimi sonrası oluşan bant paternleri incelendi. 

BULGULAR ve SONUÇ:   

Çalışma süresince 45 hastadan DNA izolasyonu yapılmıştır. Toplanan tüm örnekler fertiliteleri 

açısından ışık mikroskobunda incelenmiştir. Hidatik kistlerin görüldüğü hastaların yaşları 8-63 

arasında değişmektedir.  Hastaların 8’i 0-12, 6’sı 13-20, 13’ü 21-35, 18’i 35 yaş üstü yaş gruplarında 

yer almaktadır. Hidatik kistler 19 hastadan PAIR yöntemi ile 26 hastadan kistektomi cerrahisi ile elde 

edilmiştir. Çalışmamızda protoskoleks ve germinal membranlardan izole edilen DNA’ların PZR 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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amplifikasyonu, mitokondrial CO1 geni için JB3 ve JB4.5, mitokondrial NAD1 geni için MS1 ve MS2 ve 

ribozomal ITS-1 gen bölgesi için BD1 ve 4S primerleri kullanılarak yapılmıştır. Alligment analizi (Resim 

1,2) sonrası elde edilen DNA dizileri NCBI’da BLAST’lanarak suş tayini yapılmış ve tüm örneklerin 

G1(koyun suşu) olduğu tespit edilmiştir. Ribozomal ITS-1 gen bölgesi amplikonları CfoI, AluI, RsaI ve 

MspI restriksiyon enzimleri ile kesilmiştir ve pozitif kontrol olarak kullanılan koyun suşu (daha önce 

DNA dizi analizi ile koyun suşu olduğu tespit edilen) ile aynı bant paternleri gözlenmiştir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resim 1: COI Amplikonunun ileri ve geri dizilerinin eşleştirme analizi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resim 2: NADI Amplikonunun ileri ve geri dizilerinin eşleştirme analizi. 
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Sonuç olarak; Türkiye’de ekinokok kontrol programının oluşturulmasında suşların identifikasyonu son 

derece önemlidir. Bunun anlamı, Türkiye’nin farklı bölgelerinden hayvan ve insanlardan elde edilen 

çok sayıdaki izolatın moleküler karakterizasyonun yapılması gerekliliğidir. Araştırmamızın 

genotiplendirme sonuçları bu konuya katkı sağlayacağı gibi bu konuda çalışacak olan araştırmacılara 

da referans olacaktır. 

*Bu çalışma Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu tarafından desteklenmiştir. 
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Sözlü Bildiriler 2 

İZMİR İLİNDE SOKAK KÖPEKLERİNİN DURUMU VE KİST HİDATİK HASTALIĞININ 
KONTROLÜNDE KÖPEK POPÜLASYONU İÇİN YAPILMASI GEREKENLER 

 

Eylem AKDUR1, Muhammet KARAKAVUK1, Fatma BİLGİÇ1, Atakan ŞENER2, Ayşegül ÜNVER1, 
Nazmiye ALTINTAŞ1 

 
1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, İzmir 
2İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Işıkkent Köpek Bakım Evi, İzmir 

 
Kistik ekinkokkozis (KE) Echinococcus granulosus’un larval formunun insanlarda özellikle karaciğer ve 
akciğer olmak üzere tüm organlara yerleşmesiyle meydana gelen hastalıktır. Otçul hayvanların kistli 
organlarının, kesin konak köpekler tarafından yenilmesiyle, parazit köpekte erişkin forma döner ve 
yumurtalar dışkı ile etrafa yayılmaya başlar. Hastalık insanlara bu yumurtaların bulaşlı yiyecek ve 
içeceklerle veya köpeğe temas sonucu ellerle alınmasıyla bulaşır.   

KE dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ülkemizde de sık görülen bir halk sağlığı problemidir. 
Özellikle başıboş dolaşan köpeklerin bulunduğu ve otlaklarında koyun üretimi yapılan bölgelerde 
geniş yayılış göstermektedir. Halk sağlığı, hayvan sağlığı ve ekonomik yönden büyük önem taşıdığı 
düşünüldüğünde öneminin büyüklüğü de anlaşılmaktadır. Bu nedenledir ki, Türkiye Hidatidoloji  
Derneği 2005 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Ekinokok 
kontrol programı başlatılması için çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla 
İzmir ili köpek popülasyonu ve popülasyonu azaltmaya yönelik çalışmalarla ilgili İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünden alınan bilgiler bildirimizde sunulmaktadır. İzmir Büyük 
Şehir Belediyesine ait Işıkkent ilçesinde 400 köpek kapasiteli Işıkkent Köpek Barınağı,  Seyrek ilçesinde 
150 köpek kapasiteli Seyrek Barınağı ve Çiğli ilçesinde 250 köpek kapasiteli Sasalı Barınağına ilave 
olarak 6 adet ilçe barınağı bulunmaktadır. Bu barınaklarda yılda ortalama 1268 hayvan 
kısırlaştırılmakta ve 906’sı yavru olmak üzere yaklaşık 1300 hayvan sahiplendirilmektedir.  En büyük 
kapasiteye sahip Işıkkent barınağında bir yılda uygulanan işlemler aylara göre Tablo 1’de verilmiştir.  

Çalışmamızda KE’nin kesin konağı olan köpeklerin  popülasyonunu azaltmaya yönelik uygulanan 
işlemlerin yeterliliği, örnek olarak İzmir ilindeki sokak köpeklerinin durumu, İzmir Büyükşehir 
Belediyesinin bu konudaki çalışmaları ve barınaklardaki durumlar hakkında bilgi toplanmış ve 
Ekinokok kontrol programı oluşturulmasına katkı yapılmaya çalışılmıştır. 
 

Tablo1: İzmir Büyükşehir Belediyesi Işıkkent Barınağında 1 yıllık yapılan uygulamaların aylara göre dağılımı 

 Köpek Sayıları 

Ay-Yıl 
Kısırlaştırılan 

Erkek 
Kısırlaştırılan 

Dişi 
Parazit İlacı 
Uygulanan 

Tedavi 
Edilen 

Mikroçip 
Takılan 

Sahiplendirilen 
Yetişkin 

Sahiplendirilen 
Yavru 

Temmuz 2013 41 51 146 27 25 34 54 

Ağustos 2013 43 47 139 17 16 27 42 

Eylül 2013 48 52 163 23 20 27 55 

Ekim 2013 27 37 105 12 23 21 47 

Kasım 2013 30 26 164 21 24 30 50 

Aralık 2013 36 43 197 19 21 25 55 

Ocak 2014 19 29 579 389 17 22 66 

Şubat 2014 26 39 196 168 22 28 96 

Mart 2014 28 51 203 214 26 31 91 

Nisan 2014 29 48 341 341 23 26 94 

Mayıs 2014 41 41 155 155 23 28 65 

Haziran 2014 24 55 101 101 27 29 48 

Toplam 392 519 2489 1492 267 328 763 
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KİST HİDATİK’DE KORUNMA VE KONTROL 

 
Meral AYDENİZÖZ 

Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale 

 

Kist hidatik, erişkinleri karnivorların ince bağırsağında yaşayan Echinococcus granulosus’un larval 

formlarının memeli hayvanlar ve insanların başlıca karaciğer ve akciğer gibi iç organlarında yerleşmesi 

sonucu oluşan kronik seyirli bir hastalıktır. Hastalıktan korunmada en önemli etken parazitin 

siklusunda yer alan son konak başta köpek olmak üzere diğer karnivorlar ile başta koyun olmak üzere 

diğer ara konaklar arasındaki siklusu kırmaktır.  

Son konak başta köpekler olmak üzere diğer son konaklara kist hidatikli organların kesinlikle 

verilmemesi sağlanmalıdır. Bu amaçla, mezbahalarda başta karaciğer, akciğer gibi iç organlarının 

muayenelerinin dikkatli bir şekilde yapılması, kist sayısı fazla olan organların tamamen, az sayıda kistli 

olanların ise kistli bölgelerin çevre dokusu ile birlikte kesilerek çıkarılması ve imhasının yapılması 

gerekmektedir. İmha işlemi, yakılarak ya da derin çukurlara gömülerek ya da kimyasallarla 

yapılmalıdır.  

Bunların dışında hayvan kesimi yapılan yerlerin mutlaka veteriner hekim kontrolünde olması 

sağlanmalı ve mezbaha haricindeki kaçak kesimlerin yapılması engellenmelidir. Başıboş köpek 

sayısının azaltılması yerinde olur. Köpekler koyun sürüsü ile birlikte otlaklara bırakılmamalı, meyve ve 

sebze bahçelerinde dışkılamasını önlemek için buralara sokulmamalıdırlar.  Radyo, televizyon ve basın 

gibi toplu iletişim araçları ile sürekli olarak halk bu hastalıktan korunma konusunda aydınlatılmalıdır 

Korunmada ikinci dikkat edilecek nokta, ara konakları bu parazitten korumak için son konak köpekleri 

kontrol ve tedavi etmek en etkili olan yoldur. Bu nedenle; sahipsiz, başıboş dolaşan köpekler mutlak 

surette Belediyelerce yakalanıp, barınaklara götürülmeli ve antelmentiklerle ilaçlanmalı, daha sonra 

sahiplendirilme yoluna gidilmelidir. Dişi köpeklerin kısırlaştırılması ile köpeklerin sayısının azaltılması 

yoluna gidilmelidir.  Köpeklerin meyve ve sebze bahçeleri ve özellikle çocuk parklarına dışkılamasını 

önlemek için buralara sokulmamalıdırlar. Parazit kontrolü yapılamayan köpeklere 3 ayda bir 

antelmentik uygulaması yapılmalıdır. Lokanta, yurt gibi yerlerdeki yemekhanelerde çıkan salata ve çiğ 

yenen yeşilliklerin bu parazitle bulaşma ve gerekli yıkama işlemi uygulanmadığı ihtimali düşünülerek 

yenilmemesi gerektiği konusunda kişiler bilinçlendirilmelidir.  

Ara konakların korunmasında rekombinant onkosfer antijen aşısı (EG 95) uygulaması yapılmakta olup, 

aşı  enfeksiyonun başlangıç döneminde oluşan antikorlarla onkosferi lize ederek gelişmesini 

engellemektedir. Ancak yapılan aşılamanın önceden oluşmuş kistlere etkili olmadığı bildirilmiştir.  

Sonuç olarak; Kist hidatik’den korunmada en önemli nokta insanlar bu parazitin biyolojisi ve 

patogenezi konusunda bilinçlendirilmeli, kesimlerin mutlaka mezbahalarda ve veteriner hekim 

kontrolünde yapılmasına özen gösterilmeli, kistli sakatatlar yakılmak ve gömülmek suretiyle ortadan 

kaldırılmalıdır. 
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PATOLOJİDE İNCELENEN HİDATİD KİST MATERYALLERİNDE YAVRU VEZİKÜL 
GÖRÜLMESİ SIKLIĞI 

 
ALİ KURT, Ahmet Erkan BİLİCİ, Emre AKARSU 

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, Erzurum 

 

Histopatolojik olarak kist hidatid (unilokuler) tanısı konulurken öncelikle kutiküler membran 

görülmesi patognomoniktir. Bu yapı, Hematoksilen Eozinle mor renkte tabakalı, asellüler bir yapı 

olarak dikkat çeker. İç yüzeyinde germinatif tabaka görülebilir, bu membrana komşu bölgede,  

lümende, üremeyi sağlayan yavru veziküller bulunabilir. Bu inceleme, PAS (Periodik Asit Schift) boyası 

kullanılırsa daha rahat yapılabilir. Komşu doku da gönderilmesi halinde bir başka bulgu olarak, 

yerleşilen organın kiste komşu bölgesinde reaktif iltihabi doku görülebilir ancak tanı için gerekli 

değildir. 

Çalışmamızda üç yılda gelen 65 materyal ele alındı. Materyallere herhangi bir yeni işlem veya boyama 

yapılmadı, arşivdeki hazır preparatlar kullanıldı. Hastadan alındığı organ göz önüne alınarak, preparat 

yüzeyindeki kist materyali uzunluğu yaklaşık 1/10 hata payıyla kabaca ölçüldü. Preparat üzerinden 

yapılan ölçümlerde buçuk ve üzeri tama tamamlandı, buçuktan az boyutlar ise yok sayıldı. 

Preparatlarda yavru vezikül arandı.   

Preparat üzerinden yapılan kutiküler membran uzunluk ölçümünde; 6 tanesi 2 cm, 11 tanesi 3 cm, 7 

tanesi 4 cm, 5 tanesi 5 cm, 11 tanesi 6 cm, 2 tanesi 7 cm uzunlukta bulundu.      Yapılan mikroskopik 

incelemede 45 materyalden 36’sında (%80) yavru vezikül görüldü.              

Materyal uzunluğu ve vezikül ilişkisi bakımından araştırıldığında, 2 cm’lik materyallerde 5/6, 3 cm’lik 

materyallerde 11/14, 4 cm’lik materyallerde 4/7, 5 cm’lik materyallerde 5/5, 6 cm’lik materyallerde 

9/11, 7 Cm’lik materyallerde 2/2 vezikül görüldü.  

Üç gruba ayrılan organ lokalizasyonuna göre; 14 karaciğer kist hidatidinden 10’unda, 20 akciğer 

materyalinden 15’inde, 11 diğer (beyin, dalak, böbrek …) organ kist yapısından 11’inde (tamamında) 

yavru vezikül bulundu. 

İlk bulgularımız üzerinde akciğer ve karaciğer materyallerindense diğer materyallerde yavru 

veziküllerin fazla bulunduğu, uzunluk arttıkça yavru vezikül görülme ihtimalinin arttığı gibi yorumlar 

yapılabilirse de, rakamlar henüz istatistik uygulamaya yeterli olmadığından bilimsel manada yorum 

yapılamadı.    

Çalışmamız istatistiki inceleme yapılabilir sayısal yeterliliğe ulaştıktan sonra yazıya dökülecektir. Yavru 
vezikül görülmesi patognomonik yönden önemli olmadığından, kutiküler membranın görünmesi tanı 
için yeterli olduğundan daha fazla membran örneği alınmasına gerek bulunmamaktadır. 
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KARACİĞERDEKİ ECHINOCOCCUS MULTILOCULARIS MATERYALLERİNDE 
İNVAZYON DURUMU 
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Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, Erzurum 
 
 

1990- 2000 yıllarında gelerek patolojik inceleme yapılıp tanı konulduktan sonra %10’luk formaldehit 

solüsyonunda saklanan 10 adet karaciğerde lokalize E.alveolaris materyali yeniden ele alındı. Bu 

materyallerden mümkün olanlarından 3 ayrı bölgeden (1-Lezyon, 2-lezyon- sağlam doku sınırı ve 3-

uzak bölge), diğerlerinden 2 ayrı bölgeden (1-lezyon ve 2-lezyon sağlam bölge sınırı) alınan yeni doku 

örnekleri rutin takip ve kesit işlemlerinin ardından HE (Hematoksilen Eozin) ve PAS (Periodik Asit 

Schift) ile boyanarak incelendi.   

Lezyon bölgelerinden alınan 10 doku örneğinin tamamında karaciğer dokusunda pembe boyanan 

hyalinli kutikula parçacıları, çevrelerinde yabancı cisim reaksiyonu, yer yer multinükleer dev hücreleri, 

yaygın koagulasyon nekrozu ve inflamatuar hücreler görülerek önceki tanı (E. alveolaris) teyit edildi. 

Kalsifikasyon görülemedi. 

10 doku materyalden durumu uygun olan yedisinden lezyona uzak (lezyondan duruma göre 1 ila 7 cm 

mesafeden) bölgelerden alınan birer doku örneğinin incelenmesinde hastalığa ilişkin bir bulgu 

görülemedi. Bazılarında nonspesifik hepatit (olaya reaksiyoner inflamasyon) gözlendi.  

Çalışmamızın asıl amacı olan ve özellikle incelenen sınır kesitlerinde ise; hastalığın yanı sıra sağlam 

bölgeye ait sahalar da görüldü. Hastalığın spesifik yapısı, yani hyalinize kutiküler yapılar, 

çevrelerindeki iltihabi cevap ve koagulasyon nekrozu çevredeki sağlam karaciğer dokusu içlerine 

doğru invazyonlar göstermekte, bu girişler bazen aşikar infiltrasyon halinde görülebilmekteydi. Bu 

bölgelerde ilave olarak yer yer şiddetli iltihabi infiltrasyon da seçilebilmekteydi. Sağlam karaciğer 

dokusuna infiltrasyon aşikar olarak doku içlerine kama şeklinde ilerleyici tarzdaydı. Bu görüntü, eski 

dönemlerde, Virchow’dan önce kanser olarak değerlendirilmesinin nedenlerden biri sayılabilir. 

Karaciğer dokusuna invazyon, PAS boyası ile daha belirgin olarak görülmekteyse de, rutinde 

kullandığımız HE boyasıyla da patognomonik olarak seçilebilmektedir. Bu nedenler bu ikisi dışında 

ilave bir boya yöntemine gerek duyulmadı. 

Böylece klasik kitaplarda yazan, E. alveolaris’in doku içine doğru invaze olarak ilerlediğine ilişkin 

bilgiler, 15 yıldan uzun süre formolde bekletilmiş bu materyallerde de desteklendi. Konuyla ilgili çok 

sayıda makro ve mikrofotoğrafla (sağlam, sınır ve uzak bölgelere ait HE ve PAS boyalar) olay, görsel 

olarak da sunuldu.     
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Arif ÇİLOĞLU, Alparslan YILDIRIM, Önder DÜZLÜ, Abdullah İNCİ, Zuhal ÖNDER, Gamze YETİŞMİŞ,                 

Zekiye KOÇER, Gözde ŞAHİNGÖZ 

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, Kayseri 

 

Bu çalışma, Kayseri yöresinde özel bir mezbahada kesim sonrası kist hidatik ile enfekte belirlenen ve 

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Laboratuvarı’na getirilen sığır 

akciğer ve koyun akciğer/karaciğer örneklerinde Echinococcus granulosus’un moleküler 

genotiplemesi amacıyla planlanmıştır. İncelemesi yapılan 4 sığır akciğer örneğinde çapları 3-7 cm 

arasında olan toplam 15 adet kist hidatik saptanmıştır. Kistlerin makroskobik muayenesi sonucunda 

5’inin kalsifiye, 10’unun ise steril kist sıvısı içerdiği belirlenmiştir. Diğer yandan, beş koyun karaciğer 

örneğinde çapları 2-4 cm arasında değişen toplam 7, iki akciğer örneğinde ise çapları 1-3 cm arasında 

olan birer adet hidatid kist identifiye edilmiştir. Karaciğerde belirlenen kistlerin birinin steril geri kalan 

6’sının ise fertil kist sıvısı içerdiği, akciğerde belirlenen iki kistin ise fertil olduğu tespit edilmiştir. 

Parazitolojik identifikasyon sonrası sığır akciğerinde bulunan steril kistlerden 3’ü, koyun 

akciğerlerinde bulunan iki fertil kist ve karaciğerlerinde belirlenen kistlerden bir steril ve 3 fertil kist 

olmak üzere toplam dokuz hidatid kist moleküler genotipleme analizlerine dahil edilmiştir. Steril 

kistlerde germinatif membranlardan, fertil kistlerde ise protoskolekslerden DNA ekstraksiyonu 

yapılmış ve genomik DNA’ların cytochrome oxidase subunit 1 (COX1) gen bölgesi yönünden spesifik 

primerler ile amplifikasyonları gerçekleştirilmiştir. Amplikonlar jel pürifiye edildikten sonra COX1 gen 

bölgesinin filogenetik analizi için aynı primerler ile sekans analizlerine tabii tutulmuştur. Elde edilen 

izolatların GenBank kayıtları yapılmış (GenBank Aksesyon No: KM100572-80), kendi aralarında ve 

Türkiye’den GenBank’a kaydedilmiş izotlarla çoklu hizalamaları yapılarak filogenetik analizleri 

gerçekleştirilmiştir. COX1 gen bölgesi sekans analizleri sonucunda hem koyun (TRKysEgK1-6) hem de 

sığır izolatlarının (TRKysEgS1-3) tümünün E. granulosus sensu stricto olduğu ve G1 genotipinde yer 

aldıkları belirlenmiştir. İkili hizalamalar sonucu sığır akciğerlerinden elde edilen izolatların %100 

identik olduğu, koyun akciğer ve karaciğerlerinden elde edilen izolatların ise kendi aralarında 

%99,8±0,1 identiklik gösterdiği belirlenmiştir. Sığır ve koyun kökenli izolatlar arasında ise  %0,3±0,2 

farklılık saptanmıştır. Elde edilen sığır ve koyun izolatları ayrıca Türkiye’den GenBank’a kayıtlı diğer 

izolatlarla da ortalama %98,8±0,2 (%90,3-100) genetik benzerlik göstermiştir.   

Sonuç olarak bu çalışmayla Kayseri yöresinde ilk kez sığır ve koyunlarda kistik echinococcosis’e yol 

açan bazı izolatların moleküler karakterizasyonları yapılmış ve genotipleri ortaya konmuştur. 
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KOMPLİKE VE ÇOK NADİR: HİDRONEFROZA YOL AÇAN PRİMER PERİTONEAL                   
KİST HİDATİK 

 
Nezih AKKAPULU1, Gökhan ZAİM1, Samir ABDULLAZADE2 

 

1Muş Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Muş 
2Muş Devlet Hastanesi Genel Patoloji Kliniği, Muş 

 

Abdominal kist hidatiklerin çoğu karaciğerde gözlenmektedir ve ekstrahepatik kist hidatikler azalan 

sıklıkla dalak, pankreas, mesane ve peritonda da gözlenebilir. Sunulan olgu karında şişlik nedeniyle 

polikliniğe başvuran 27 yaşında bir erkek hastadır, hastada üreter basısı nedeniyle renal pelviste 

genişlemeye yol açan primer peritoneal kist hidatik saptandı ve perikistektomi uygulandı takibinin 

ikinci yılında olan hastada nüks saptanmadı. Peritoneal kist hidatik genellikle abdominal kist hidatik 

rüptürü sonrası görülür ve primer peritoneal kist hidatik olguları oldukça nadirdir.  
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SIĞIRLARDA KARACİĞER KİST HİDATİĞİ’NDE HEPATİK STELLATE 
HÜCRELERİNİN ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI 

 
H.Tarık ATMACA1, Aycan N. GAZYAĞCI2, Sıla CANPOLAT1, Tuğçe ANTEPLİOĞLU1, Burcu ÇETİNER3 

1
Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Yahşihan, Kırıkkale 

2
 Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, Yahşihan, Kırıkkale 

3 
Eskişehir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Eskişehir  

 
Fibrosis patolojik bir süreç olup anormal ve sürekli doku hasarlarında iyileşme süreci gibi yanıt verir. Bu 
durum önemli paraziter hastalıklarda tanımlanmıştır. Echinococcus granulosus veya E. multilocularis’in 
metasestodları ile enfeksiyonlarda şekillenen kist hidatikler ve multiloküler kistler, Schistosoma mansoni ve 
S. japonicum yumurtaları karaciğerde konak immun cevabını fibrogenezise yönlendirir. 

Echinococcosis, Echinococcus granulosus ve aynı gruptan diğer parazitlerin neden olduğu ve sıklıkla 
karaciğer ve akciğerde yerleşen ancak birçok dokuda kist oluşturan ekonomik kayıplara yol açan zoonoz bir 
hastalıktır. Şiddetli echinococcosis durumlarında karaciğerdeki fibrozis konakta patolojik olarak peri-
parazitik ekstraselular matriksin zengin olduğu bariyer şeklindedir ve parazitin daha fazla büyümesini 
engellemeye çalışır.  Bu durum etken ile ilaç etkileşimlerini de etkilemektedir. Ekstraselüler matriksin 
artması hepatik stellate hücrelerinin (HSC) aktivasyonu ile sonuçlanır. Fibröz dokunun oluşmasında rol alan 
kolajenin de artması beklenir. Bu çalışmada HSC’lerin karaciğer kist hidatiğine karşı oluşan fibröz dokudaki 
yerleşimi ve kolajen üretiminde rolü araştırılmıştır.  

Mezbahane muayenesinde karaciğerinde kist hidatik tespit edilen 15 farklı sığırdan örnekler alınarak  
%4’lük paraformaldehit solüsyonunda 48-72 saat süreyle tespit edildi. Glial fibrillary acidic protein (GFAP)  
ve Tip 1 kolajen boyamaları için kontrol grubu olarak 8 adet sağlıklı karaciğer kullanıldı. Tespit aşamasından 
sonra rutin patolojik muayene işlemleri için dokular, kistleri içerecek şekilde, takip edildi ve parafine 
gömüldü. Parafine gömülen dokulardan 4-5 mikrometre kalınlığında kesitler alındı. Alınan kesitlere 
Hematoksilen ve Eozin ve Masson trikrom boyaması yapıldı. Hepatik stellate hücrelerini ve kolajen varlığını 
göstermek için ise immunohistokimya (IHC) testi yapıldı. İkili immunohistokimya testler ile de aynı anda 
GFAP pozitif ve kollajen pozitif hücreler tespit edildi. Primer antikor olarak HSC’lerin markırı olarak kabul 
edilen GFAP, kolajen için ise ve Tip 1 kolajen antikorları kullanıldı.  

Mikroskopik incelemede Hematoksilen ve Eozin boyamada kistlerin çevresi yangısal hücreler ile infiltre 
olmuştu. Eozinofiller baskın olarak gözlendi. Dev hücreleri ise kist duvarının hemen dışında tüm kisti 
çevrelemişti.  Yangısal hücrelerin hemen dışında ise kolajenöz bağ dokunun kalın bir katman oluşturduğu 
gözlendi. Bu bağ dokunun hücreden fakir olduğu gözlendi. Karaciğerde bazı kistlerin dejenere olduğu ve kist 
yapılarının dağıldığı ve kazeöz veya kalsifiye olduğu dikkati çekti. Masson trikrom boyamada ise fibröz bağ 
dokusunun hidatik kist etrafında kisti sınırlandırdığı ve çevrelediği gözlendi.  

Immunohistokimyasal testlerde kullanılan GFAP aynı zamanda astrosit, ependimal hücreler, glomeruli, 
leydig hücreleri gibi hücrelerde de eksprese olmaktadır. Tip 1 kolajen eozinofilik lifleri kolajen lifleri olarak 
bilinir ve vücutta en bol bulunan kolajendir. Bu kolajen skar dokusu gibi dokuların iyileşmesi ve onarımında 
son ürün olarak üretilerek fibröz dokuyu oluşturur. Hidatik kistin hemen çevresini saran dev hücrelerinde 
GFAP pozitivitesinin yoğun olduğu gözlendi. Tip 1 kolajen immunopozitivitesinin dev hücrelerinin bir 
kısmında ve bağ dokunun şekillendiği bölgelerde yoğun olduğu görüldü. Bu pozitiflikler portal bölgedeki 
kalınlaşmalarda da dikkati çekti. İkili immunohistokimyasal boyamalarda GFAP pozitif ve Tip 1 kolajen 
pozitif hücreler tekli IHC’de pozitif boyanma bölgeleriyle uyumluluk gösterdi. Bu çalışma, kist hidatiğe karşı 
oluşan konak immun cevabında fibröz dokunun şekillenmesinde HSC’lerin görev aldığı, yine konak immun 
cevabın oluşturduğu fibröz dokuda yer alan Tip 1 kolajeni sentezlediğini göstermiştir. İleride planlanacak 
olan çalışmalarda fibröz dokunun şekillenmesinde görev alan diğer hücreler ve protein yapılarının 
araştırılmasına gerek duyulmaktadır. 
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SON 2 YILDA TANI KONULAN SEYREK LOKALİZASYONLU KİST HİDATİD 
MATERYALLERİMİZ 
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Sevilah AKALP ÖZMEN2 
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Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, Erzurum 

2
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, Erzurum 

     

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi patoloji laboratuarında 21 Temmuz 2012 ila 20 Temmuz 

2014 arasında geçen 2 yılda incelediğimiz yaklaşık 55.000 cerrahi ve biopsi (sitoloji hariç) 

materyalinden 86 tanesinde (%0.16) kist hidatid (unilokuler) tanısı konulmuştur. 

Bunlardan sık görülen akciğer ve karaciğer (gerçekte hasta sayısı azalmamakta, cerrahi teknik 

değişikliklerinden dolayı eskiye göre patolojik inceleme sayıları azalmıştır) materyallerini ayırarak, 

daha seyrek ve nadir görülen diğer yerleşimlerde bulunan 21 hastaya ait materyalleri (%24) takdim 

ediyoruz. 

İncelenen dizideki seyrek ve nadir görülen kist hidatid materyallerimiz şunlardır (yaş, cinsiyet kadın/ 

erkek, lokalizasyon sırası ile): 30y kadın sırt, 23y kadın pankreas, 66y kadın paravertebral, 23y kadın 

tiroid, 60y erkek göğüs duvarı, 83y kadın safra kesesi, 57y kadın lumbal bölge, 7y erkek omentum, 

45y kadın plevral mayi, 41y erkek bronş lavajı, 18y kadın dalak, 65y kadın meme, 24y kadın böbrek, 

8y kadın beyin, 59y erkek dalak, 38y erkek beyin, 24y erkek dalak, 16y erkek timus, 24y erkek lumbal 

bölge, 27y erkek lumbal bölge, 79y kadın dalak. 

Hastalardan 12’si (% 57) kadın, 9’u (% 43) erkektir. En genci 7 yaşında erkek, en yaşlısı 83 yaşında 

kadın, yaş ortalaması 38 olup 7 tanesi üçüncü, ikişer tanesi 1., 2., 5., ve 7. dekattadır. 

Materyallerden 12 tanesinin; böbrek (24y kadın), beyin (8y kadın ve 38y erkek), dalak (18y kadın, 24y 

erkek, 59y erkek, 79y kadın), lumbal bölge (24y erkek, 27y erkek ve 57y kadın), meme (65y kadın) 

plevra (45y kadın) gibi seyrek görülen ve 9 tanesinin safra kesesi (83y kadın), sırt (30y kadın), tiroid 

(23y kadın), göğüs duvarı (60y erkek), omentum (7y erkek), timus (16y erkek), bronş (41y erkek) 

pankreas (23y kadın), paravertebral bölge (66y kadın) gibi nadir görülen yerleşimlerden alındığı 

görüldü. Pankreasta görülen kist hidatid, bölümümüzde son 34 yılda tanımlanan ilk hasta olmaktadır. 

Kist hidatid vücudun herhangi bir yerinde, herhangi yaşta görülebilmekte ve bölgemizde sık 

rastlanma durumunu devam ettirmektedir.   
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FROZEN İNCELEME YAPILAN EKİNOKOK MATERYALLERİ 

Ali KURT1, Ebru ŞENER1, Yeliz ARMAN KARAKAYA2 

1
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, Erzurum  

2
Isparta Devlet Hastanesi Patoloji Kliniği, Isparta 

  
Cerrahi işlem sırasında alınan doku örneklerinde acil tanı koyma işlemi frozen yöntemiyle yapılır. 

Anlaşıldığı gibi, frozen uygulamasında acillik söz konusudur. Yani ya planlı bir ameliyattır, ilgilenilen 

sahanın cerrahi sınırları merak edilmektedir, operasyon gelecek tanıya göre devam ettirilip 

genişletilecektir, ya da ameliyat sırasında beklenmeyen bir durum çıkmıştır, bunun ne olduğu 

öğrenilmek istenmektedir. 

Bu durumda, patolojinin rutin yöntemleri uygulanamaz. Patolojiye gelen doku saatlerce süren formol, 

alkol, ksilol ve parafin serisinden geçirilemez. Laboratuarımızda dondurma işlemi uygulanmakta, aşırı 

soğutulan materyal mikrotomda acilen kesilerek hızla boyanmakta, böylece 20 dakikada sonuç 

verilmeye çalışılmaktadır. 

Formolle muamele edilmeyen materyal, taşıdığı muhtemel canlı hastalık etkenleri nedeniyle 

çalışanlarda hastalık tehdidi oluşturmaktadır. 

Son üç yılda laboratuarımızda frozen inceleme yapılan materyallerden üçü kist hidatid tanısı almıştır. 

Bunlar; Beyin (38 yaşında erkek), beyin (38 yaşında erkek) ve lomber bölge (24 yaşında erkek)  

materyalleri olup beyin materyallerinde gelen parçalara bakan patologlar tarafından gözle bakıda 

“kist hidatid” olduğu söylenmesine rağmen, operatör tarafından “malign tümör” düşünüldüğü ısrarı 

karşısında frozen uygulanmak zorunda kalınmıştır. Bu iki incelemede, olayın farkına erken 

varıldığından işlem, gerekli tedbirler alınarak uygulanmıştır. Üçüncü materyalde ise tanı mikroskopi 

sırasında konulduğundan, tedbirler sonradan alınmaya çalışılmış, ortam formollendiğinden laboratuar 

ertesi güne kadar çalışamamıştır. 

Üç operasyonda da cerrahlar bölgemiz dışında eğitim görmüş, kist hidatid hakkında yeterli deneyimi 

olmayan mecburi hizmetli hekimlerdi.  

Yurdumuzda yapılacak cerrahi müdahalelerde, ön tanı ne olursa olsun hidatid hastalık tanısını 

dışlayıcı işlemlerin yapılarak bu hastalığın ekarte edilmesinden sonra operasyona başlanması, 

patolojinin durum hakkında bilgilendirilmesi, patologların da bu tür beklenmedik durumlara hazırlıklı 

olması gerekmektedir. Panik tanılar listesinde yer almamakla beraber patoloji uzmanı bu tanıyı acil 

durum sayarak klinisyeni anında bilgilendirmeli, böylece olası olumsuz durumlara karşı tedbir 

alınması sağlanmalıdır. Özellikle böyle işlemler yüzde iki oranında görülmekte ise, bu tür hatalar 

beklenmeyen durum değil, seyrek rastlanan durum statüsünde sayılarak her vakada hazırlıklı 

olunmalı, ön tanı ne olursa olsun frozen sırasında gerekli sağlık ve çevre koruma tedbirleri öncelikle 

alınmalıdır. 
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BEYİNDE LOKALİZE E. ALVEOLARIS MATERYALLERİMİZ 

Ali KURT  

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, Erzurum 

 

Multilokuler kist, insan vücudunun hemen her yerde bulunabilir. Beyin, multilokuler kistlerin 

karaciğerden sonra seyrek de olsa yerleştiği yerlerdendir. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi patoloji laboratuarında son 5 yılda (Haziran 2009- Temmuz 2014 arasında) 4 hastanın 

beyninden alınan 7 materyale histopatolojik olarak E. alveolaris tanısı konulmuştur.  

Materyaller şöyle sıralanabilir; 36 yaşında, kadın, II-36 yaşında, kadın, III-38 yaşında, erkek, IV-36 

yaşında kadın. Dizideki I, II ve V numaralılar aynı kadın hastaya aittir. Bunlar birleştirildiğinde hasta 

kişi sayısı ikiye inmektedir.  

Hasta 1: 29 yaşında erkek. Ön tanı: serebral tümör. Büyüğü 2.5*2*1 cm ölçülerinde bej renkte, kesit 

yüzü kirli beyaz nekrotik 2 adet materyal. Eylül 2013 

Hasta 2:  37 yaşında erkek. Ön tanı: Tümör. Üç ayrı seferde gelen materyaller: A-1*0.8*0.5 cm gri bej 

renkte kanamalı düzensiz materyal. B-4*3*2.5 cm gri beyaz renkte solid materyal. C-2 cc hacminde 

gri bej parçacıklar. Mayıs 2012, Mayıs 2012 ve Ağustos 2013. 

Hasta 3: 33 yaşında kadınç Ön tanı: tümör. 5*4*3 cm ölçülerinde materyal. 

Hasta 4: 49 yaşında erkek. Ön tanı: abse. İk ayrı materyal geldi. A-3*3*1 cm ölçülerinde materyal. B-

3.2*2.5*2.5 cm ölçülerinde olup ortasında 2 cm boşluk bulunan mayeryal.  

2010 yılında o zamana kadar topladığımız 10 adet multilokuler kist vakasını yayınlamıştık. Sonra 73 

hastayı topluca 2013’de Avrupa Patoloji Kongresinde poster yaptık.  34 yıllık vaka geçmişimiz 

incelendiğinde son yıllarda 1-Beyin materyallerinin sayıca bariz olarak arttığını, karaciğer 

materyallerinin azaldığını, 2-Aynı hastadan birden çok materyal gelmeye başladığını gördük. Bu 

durumların nedeni olarak bize hasta sevk eden çevre illerde sağlık kurumlarının güçlenmesiyle hasta 

sevkinin azalması ve hastanemiz beyin cerrahisi kliniğinin bu olaylara müdahale etmeye başlanmasını 

gösterebiliriz.   

Bu hastalığın dünyada en yaygın görüldüğü yerlerden biri Erzurum’dur. Sadece hastanemiz patoloji 

laboratuarında bu kadar çok görülmesi, Atatürk Üniversitesinde görülenler de eklenirse bölgemizde 

ne kadar büyük bir tehdidin devam ettiği anlaşılır. Bölgemizdeki hidatid hastalık sayılarını sıkça 

sergileyerek temelde önlenebilir bu tehlikeli duruma dikkati çekmeyi amaçlıyoruz. 

Kaynaklar 

Kurt A.: Echinococcosis alveolaris: 73 new cases. Virchow Arch. Sppl 2013 (Avrupa Patoloji Kongresi, 2013, 
Lizbon’da poster yapılmıştır).                          

Özdemir N.G., Kurt A., Binici D. N., Özsoy K.M.: Echinococcosis Alveolaris: Presenting as a Cerebral Metastasis. 
Turkish Neurosurgery 2012, vol 22, No: 4, 448- 451 

Kurt A.: Beyinde Yerleşen E. alveolaris Vakalarında Bazı Hazır Boya Yöntemlerinin Mukayesesi. 5. Ulusal 
Hidatidoloji Kongresi Kitabı, 22- 25 Eylül 2010 Antakya. Poster 18. 



111 

Poster Bildirileri 5 
 

KARACİĞER HİDATİD KİSTLERİNİN HİLUSA YAKIN VE UZAK OLMA DURUMU 
 

Ali KURT1, Ebru ŞENER1, Neslihan BAYINDIR2, İlknur ÇALIK1, Sevilay AKALP ÖZMEN1 
 

1
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, Erzurum 

2
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, Erzurum 

 
Çalışmamız, kist hidaditin (Unilokuler) karaciğerin hangi bölgelerini tercih ettiğine bakarak, yerleşim 
itibarıyle sorun yaratma ihtimali olan kistleri belirlemek amaçlı, retrospektif arşiv araştırmasıdır. 

Karaciğer Bizmut ve Couinaud tarafından lob ve damar sistemlerine göre 8 bölüme ayrılarak 
incelenmiştir. Bu sistemi temel alarak, laboratuarımıza gelen karaciğer kist hidatid materyallerinden 
ultrasonla bakılmış olanları listeleyerek getirerek, segmenter dağılımını incelemeye çalıştık. 

Toplam 76 hastada bulunan 136 adet kistin, yerleşim yerleri incelendi. Kistler 30 hastada tek, 34 
hastada çift ve 12 hastada daha fazla segmentte lokalizeydi. Yaş ortalaması 35 erkek hastada 32, 40 
kadın hastada 36, toplam 76 hastada 34 hesaplandı. 

En genç hastalar 6 yaşında bir kız ve bir erkek, en yaşlı hasta ise 82 yaşında bir kadındı. Tek segmentte 
yerleşim sıklık sırası ile VI segment (12 hasta), VIII segment (7 hasta) ve IV segment (5 hasta) idi.  Tüm 
hastalar ele alındığında VI ve VIII. segmentler (32’şer hasta), IV. segment (17), V. segment (15 hasta) 
şeklinde sıralanıyordu.  

Çoklu yerleşimler; VI ve VII. segmentler (9 hasta), VII ve VIII. segmentler (5 hasta), V. ve VIII. 
segmentler (6 hasta), IV ve VIII. segmentler (4 hasta) bulunmaktaydı. Kadınlarda VII., VIII., VI., V., ve 
IV. Segmentlerde, erkeklerde sadece VIII. segmente yerleşim fazlaydı. I. segmentte sadece 3 hasta 
görüldü. 

Yaş gruplarında en sık 4. (28 kist), 6. (23 kist), 2. (22 kist), 3. (18 kist) ve 5. (17 kist) dekatlarda 
görüldü. Diğer segment yerleşimleri birbirine yakın bulundu.  

Risk ihtimali, hilusa yakın ve uzak segmentlerdeki kist dağımı hesaplanarak araştırıldı. Hilusa yakın; I 
(3), III (6), IVb (8), V (17) ve VI (33) toplam 65 kist %ve hilusa uzak yerleşimler; II (9), IVa (9), VII (19) ve 
VIII (32) segmentlerde, toplam 68 kist (%51.4) hesaplandı. Daha önce yapılan çalışmalarda da buna 
yakın sonuçlar alınmıştır. 

Kaynaklar 

Kurt A., Şener E., Bayındır N., Gelincik İ., Çalık İ., Özmen S.A.: Kist Hidaditin Karaciğerde Yerleşim Bölgeleri. 23. 
Ulusal Patoloji Kongresinde sözel bildiri s13. 6- 10 Kasım 2013 İzmir 

Kurt A.: 1709 unilocular cystic echinococcosis in Erzurum during last 30 years. Vichow Arc. Sppl 2012  (Avrupa 
Patoloji Kongresi 2012 Prag’da poster yapılmıştır) 

Kayaalp C., Bostancı B., Yol S., Akoğlu M.: Distribution of hydatid cysts into the liver with reference to 
cystobiliary communications and cavity-related complications. The American Journal of Surgery. Vol 185, 
Issue 2, Pages 175–179, February 2003 
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KİSTİK EKİNOKOKKOZİSLİ HASTALARIN TAKİBİNDE ELISA VE WESTERN BLOT  
YÖNTEMLERİNİN YERİ 

 
Elif GÜNEYSU1, Murat SÖZBİLEN2, İsmail ORAN3, Aysegul ÜNVER1, Nazmiye ALTINTAŞ1* 

1
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Bornova-İzmir 

2
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Bornova-İzmir 

3
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Bornova-İzmir 

 

AMAÇ: Çalışmamızın amacı; ameliyat öncesi, ameliyat sonrası, PAIR öncesi ve sonrasını kapsayan 

dönemde hastaların takibinde IgG, IgG4 ve IgE spesifik antikorlarının ELISA ve Western Blotting (WB) 

yöntemleri ile araştırılmasıdır. Böylece KE’li hastaların tanı ve takibinde heriki testin ve spesifik 

antikorların yeri değerlendirilmiştir. 

MATERYAL-METOD: Çalışmamıza alınan toplam 22 hastanın cerrahi operasyon geçiren 11 

hastasından operasyon öncesi kan alınmış serumları ayrılarak saklanmıştır. Operasyondan sonraki 

birkaç gün içerisinde, 6 ay sonrasında ve 12 ay sonrasında hastalar kontrol icin cagrilarak tekrar kan 

örnekleri alınmıştır. PAIR uygulanan 11 hastanın  ise PAIR öncesinde, 6 ay sonra, 12 ay sonra ve 18 ay 

sonra kan örnekleri alınmıştır. Takipteki hastalardan alınan  toplam 62 kan örneğine ELISA-IgG, ELISA-

IgG4 ve ELISA-IgE ile WB-IgG yöntemleri uygulanmıştır.  

BULGULAR: Çalışmaya 2009-2013 yılları arasında kist hidatik olduğu cerrahi operasyon ya da PAIR 

işlemi ile saptanmis 12’si (%54.5) kadın, 10’u (%45.4) erkek 22 hasta dahil edilmiştir. Kadınların yaş 

ortalaması 39 olup, erkeklerin yaş ortalaması 44’tür. Kist hidatik en fazla 31-40 yaş grubunda 

görülmektedir (%22.7). Kistler hastaların 17’sinde (%77.2) karaciğer, 4’ünde (%18.1) hem karaciğer 

hem akciğer, 1’inde (4.54) sol bacak uylukta yerlesmistir. ELISA-IgG ile 22 hastanın 18’i pozitif (1/160 

ile 1/10.000) 4’ü negatif bulunmuştur. ELISA-IgE ile hastaların 9’u pozitif bulunmuştur. ELISA-IgG4 

sonuçlarına bakıldığında cerrahi operasyon geçiren hastanın birinde ameliyat öncesi ve sonrasına 

oranla pozitifliğin 6.ayda düştüğü (1/1280-1/320), bir hastada ise yükseldiği (1/160-1/320) 

görülmüştür. ELISA-IgG, PAIR işlemi yapılan 3 hastada pozitif bulunmus, iki hastada aynı değerde 

seyrederken bir hastada sınırda olan pozitiflik 6 aylık kontrolde negatif sonuç vermiştir. IgG4 yanıtı 

pozitif olan hastaların Ce2 ve Ce4 kist tipinde oldukları görülmüştür. 

SONUÇ: Herhangi bir nüks olayını engellemek ve erken tanı koymak için takiplerin uzun yıllar sürmesi, 

hastanın klinik bulguları ile birlikte radyolojik ve sensitivitesi, spesifisitesi yüksek birden fazla (ELISA 

ve WB) serolojik yöntem kullanılarak spesifik IgG ve IgG4 antikorlarının değerlendirilmesi yararlı 

olacaktır. Çalışmamızda elde ettiğimiz 203 kDa luk proteinin hastalığın tanı ve takibinde önemli 

olabileceğini düşünmekteyiz. 
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KİSTİK EKİNOKOKKOZİSLİ HASTALARIN TANISININ  
KİST SIVISI VE PROTOSKOLEKS ERİYİK ANTİJENİ KULLANILARAK ELISA VE 

WESTERN BLOT YÖNTEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Elif GÜNEYSU1, Murat SÖZBİLEN2, İsmail ORAN3, Aysegul ÜNVER1, Nazmiye ALTINTAŞ1 
1
 Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Bornova-İzmir 

2
 Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Bornova-İzmir 

3
 Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Bornova-İzmir 

 

AMAÇ: Çalışmamızın amacı; kistik ekinokokkozisli hastaların tanısında kist sıvısı ve protoskoleks eriyik 

antijenleri kullanılarak IgG spesifik antikorlarının ELISA ve Western Blotting (WB) yöntemleri ile 

araştırılmasıdır. Böylece KE’li hastaların tanısında farklı iki antijenle heriki testin ve spesifik 

antikorların yeri değerlendirilmiştir. 

MATERYAL-METOD: Çalışmamıza cerrahi operasyon geciren 11 hasta ve PAIR uygulanan 11 hasta 

olmak uzere toplam 22 hasta dahil edilmistir. Hastalardan kan örneklerine ELISA-IgG ve WB-IgG 

yöntemleri uygulanmıştır.  

BULGULAR: Çalışmaya alınan ve kist hidatik olduğu cerrahi operasyon  ya da PAIR işlemi ile saptanmış 

hastalardan kadınların yaş ortalaması 39 olup, erkeklerin yaş ortalaması 44’tür. Hastaların 

hayvancılıkla uğraşma oranı %40.9 (9 hasta), köpek besleme oranı ise %27.2 (6 hasta)’dir. Olgularda 

en sık rastlanan yakınma %77.22 ile (17 hasta) ağrıdır (yorulunca ağrı, böbrek ağrısı, sağ omuz ağrısı, 

bel ağrısı, baş ağrısı, karın ağrısı). Bunu %22.7 (5 hasta) ile ele gelen kitle, %18.18 (4 hasta) ile sırt 

ağrısı ve %13.62 (3 hasta) ile yorgunluk yakınması takip etmiştir. Protoskoleks eriyik antijeni ile 

yapılan IgG-ELISA’da yalnızca bir hasta yüksek pozitiflik göstermişken diğer hastalar daha düşük 

pozitiflik göstermiştir. Ancak sonuçlar hidatik kist sıvısı antijeni ile yapılan IgG-ELISA ile uyumlu 

bulunmuştur. ELISA-IgG  ile 22 hastanın 18’i pozitif (1/160 ile 1/10.000) 4’ü negatif bulunmuştur. 

Negatif çıkan hastaların biri cerrahi operasyon geçirmiş Ce1 tip, 3’ü PAIR hastası olup biri Ce1, ikisi 

Ce4 tiptedir. Kistler karaciğer yerleşimlidir. Hidatik kist sıvısı antijeni ile yapılan IgG-WB testinde ise 8 

kDa, 16-18 kDa, 26-28kDa, 38 kDa  ve 203 kDa bantlar elde edilmiştir. ELISA ile negatif sonuç veren 

hastaların IgG-WB sonuçlarında da bantlar elde edilmişse de daha silik bantlar oluşmuştur. Diğer 

helmint enfeksiyonları ile (Fasciolasis, Trichinellosis) çapraz reaksiyon görülmemiştir. Protoskoleks 

antijeni ile yapılan WB ise düşük bantlaşma göstermiş ve sağlıklı sonuç elde edilememiştir 

SONUÇ: Hidatik kist sıvısı ve protoskoleks eriyik antijeni ELISA yöntemi için hernekadar paralel 

sonuçlar veriyorsa da, kist sıvısı ile elde edilen sonuçlar hastaların değerlendirilmesinde daha uygun 

görülmektedir. ELISA ile negatif sonuç alınan hastaların WB ile değerlendirilmesinde elde edilen 

bantlar da WB’in spesifisitesinin yüksekliğini göstermektedir. Ancak protoskoleks antijeni ile ayni 

sonuçlar elde edilememistir. Bu nedenle hastaların tanısında kist sıvısının antijen olarak kullanıldığı 

ELISA ve WB yöntemlerinin birlikte kullanılması uygun olacaktır. 
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YÜKSEK RİSK ALTINDAKİ BİREYLERDE ALVEOLAR EKİNOKOKKOZİS RİSK 
FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

 
Bayram PEKTAŞ1, Nazmiye ALTINTAŞ2, Nezahat AKPOLAT3, Bruno GOTTSTEİN4,                                               

Ali Osman KARABABA5 
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 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, Bornova-İzmir 

3
 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır  
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 Bern Üniversitesi Parazitoloji Enstitüsü, İsviçre 

5
 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Bornova-İzmir

 

 
 

AMAÇ: Alveolar ekinokokkozis (AE) hastalığı açısından endemik olan ülkemizin Güneydoğu Anadolu 

Bölgesinde yaşayan insanlar üzerinde yaptığımız çalışmada, bu insanların Echinococcus multilocularis 

yumurtaları ile kontaminasyon riskini arttıran davranış ve yaşam biçimleri ile E. multilocularis 

seropozitivitesi ve AE hastalığının oluşma riski arasındaki ilişki araştırılmıştır.  

MATERYAL-METOD: Bu amaçla, yörede yaşayan insanlar arasından Güneydoğu Anadolu Bölgesi 

içinde yer alan Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt illerine bağlı olan dağ köylerinde yaşayan ve tilki 

ile temas öyküsü olan 485 kişi çalışma grubu olarak alınmıştır. Bu grup içindeki bireylerin 

demografilerini tanımlamak ve AE enfeksiyonu açısından risklerini sınıflandırmak için hazırladığımız 

anket uygulanmıştır. Bu anket ile bireyler; köpek sahibi olma, yabani ot-meyva toplama alışkanlıkları 

ve tilki ile temas açısından sorgulanmıştır. Çalışmanın kontrol grubunu oluşturmak amacıyla 

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kan Merkezi’ne başvuran kan 

donörleri alınmış, çalışma grubundaki kişilere uygulanan aynı anket bu kişilere de uygulanmıştır. Tilki 

ile temas öyküsü olmayan, çalışma grubu ile benzer yaş aralığı ve cinsiyet dağılımına sahip 250 kişi 

kontrol grubu olarak belirlenmiştir. 

BULGULAR VE SONUÇ: Echinococcus multilocularis yumurtaları ile kontaminasyon açısından 

potansiyel risk faktörleri olan; tilki ile temas, yabani ot-meyva yeme alışkanlığı ve köpek sahipliğinin, 

çalışma grubundaki Em2-seropozitifliği ile ilişkisi araştırılmıştır. Tamamında tilki ile temas etme 

öyküsü olan bu gruptaki bireylerde, tilki ile temas etme dışındaki risk faktörlerinin Em2-ELISA 

seropozitivitesi ile anlamlı ilişki içinde olmadığı görülmüştür. Ancak tilki ile yüksek temasın düşük 

temasa göre seropozitivite ile anlamlı şekilde ilişkili olduğu hesaplanmıştır (x2=8.637, P=0.008). 

Çalışma ve kontrol grubu, bu risk faktörleri açısından beraber olarak değerlendirildiğinde; diğer iki 

risk faktörü olan köpek sahipliği ve yabani ot-meyva yeme alışkanlığı da istatistiksel anlamlılık 

kazanmıştır. Ayrıca bireylerin yaşam alanı da (kentsel/kırsal) Em2-seropozitivitesi ile anlamlı şekilde 

ilişkili bulunmuştur. 
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SAMSUN YÖRESİ MANDA VE KOYUNLARINDA ECHINOCOCCUS 
GRANULOSUS’UN MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU VE 

GENOTİPLENDİRİLMESİ 
 

Gökmen Zafer PEKMEZCİ1, Cenk Soner BÖLÜKBAŞ2, Ahmet Kadir SAYILIR2, Ali Tümay GÜRLER2,                            
Mustafa AÇICI2, Şinasi UMUR2 

1
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, Samsun 

2
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, Samsun 

 

Bu çalışmada, Samsun - Bafra Belediyesi mezbahasında kesim sonrası kist hidatik belirlenen koyun ve 

manda karaciğer/akciğerleri incelenmiştir. Örnekler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Parazitoloji Anabilim Dalı Laboratuvarı’na getirilerek parazitolojik yönden muayene edilmiştir. 

İncelenen 6 manda karaciğerinde toplam 8 adet hidatik kist saptanmıştır. Kistlerin makroskobik ve 

mikroskobik muayenesi sonucunda 7’inin kazeifiye/kalsifiye, 1’nin ise fertil olduğu belirlenmiştir. 

Bununla birlikte, iki koyun karaciğer örneğinde toplam 3, iki akciğer örneğinde ise 4 adet hidatik kist 

bulunmuştur. Karaciğer ve akciğerde bulunan toplam 7 kistin tamamı fertil bulunmuştur. Parazitolojik 

muayene sonrası manda karaciğerinde bulunan bir fertil kist,  koyun karaciğer ve akciğerlerinde 

bulunan ikişer fertil kist olmak üzere toplam beş hidatik kist moleküler genotiplendirmeye tabi 

tutulmuştur. Kazeifiye/kalsifiye kistlerin germinatif membranlarından, fertil kistlerin ise 

protoskolekslerden genomik DNA (gDNA) ekstraksiyonu yapılmıştır. Elde edilen gDNA’ların 

mitochondrial cytochrome oxidase subunit 1 (mt-cox1) gen bölgesinin JB3-JB 4,5 primer çiftleri ile 

amplifiye edilmiştir. Sadece fertil kistlerin amplifikasyonu gerçekleştirilebilmiştir. Pozitif amplikonların 

jel pürifikasyonu yapıldıktan sonra aynı primer çiftleri ile iki yönlü DNA dizi analizleri yapılmıştır. Mt-

cox1 gen bölgesinin dizi analizleri sonucunda koyun ve manda izolatlarının E. granulosus sensu stricto 

(s.s) olduğu ve G1 genotipinde olduğu anlaşılmıştır. Koyun izolatlarının kendi aralarında % 100 identik 

olduğu ve bu izolatlar ile manda kökenli izolatlar arasında genetik yönden farklılık olmadığı 

saptanmıştır. Samsun yöresinden elde edilen koyun izolatları ile Türkiye’nin farklı bölgelerindeki 

koyun izolatları (EF545563, EF595654, EU929083, EU006778, HQ717149) arasındaki genetik uzaklık % 

0,0–2,4 arasında değişkenlik göstermiştir. Aynı zamanda Samsun yöresinden elde edilen manda 

izolatının daha önce bu bölgeden elde edilen manda izolatları (HM598451–59) arasındaki genetik 

uzaklık % 0,5–0,7 arasında farklılık göstermiştir.  

Sonuç olarak bu araştırma ile ilk kez Samsun yöresinde koyunlarda kistik ekinokokkosise yol açan 
izolatların moleküler karakterizasyonları yapılmış ve genotipleri ortaya konmuştur. Koyun ve manda 
izolatlarının daha önce bu bölgeden bulunan manda izolatları ile benzer olması, bölgedeki baskın 
suşun E. granulosus s.s. grubu içinde olduğu bilgisini desteklemektedir.   
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Kistik ekinokokkoz dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Hastalığın tanısında ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans gibi görüntüleme 

yöntemleri öncelik taşır. Serolojik testler özellikle açıklanamayan klinik bulguların ve görüntüleme 

yöntemlerinin aydınlatılmasında değerlidir. Bu amaçla indirekt hemaglütinasyon (IHA), lateks 

aglütinasyon, immünoelektroforez, immünoblotting, immüno-enzimatik testler, indirekt floresan 

antikor testi (IFAT) ve enzim-linked immünosorbent assay (ELISA) kullanılmaktadır. Bu tanı 

yöntemleri, özel araç ve ekipman gerektirmektedir. İmmünokromatografik testlerle, hızlı sonuç alınır, 

ekipman, alet ve özel saklama koşulları gerekli değildir. Bu çalışmada E.granulosus antikorlarını 

aramaya yönelik immünokromatografik testin kistik ekinokokkoz tanısındaki değerinin araştırılması 

amaçlanmıştır. İmmünokromatografik testle ekinokokkoz tanısı alan 102 hasta, diğer paraziter 

hastalıklara ait 38 hasta ve 50 sağlıklı bireyin serum örneği değerlendirilmiştir. Referans yöntem 

olarak E. granulosus’a karşı IgG antikorlarını saptayan ELISA (DRG, Almanya) yöntemi kullanılmıştır. 

İmmünokromatografik testin duyarlılığı %96.8, özgüllüğü %87.5, pozitif prediktif değeri %98.9 ve 

negatif prediktif değeri %70 olarak saptanmıştır. Tanı değeri ise %96.1 olarak bulunmuştur. Kistik 

ekinokokkoz tanısında kullanılan ELISA ve immünokromatografik bir test olan VIRapid® HYDATIDOSIS 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Kappa=0.757). Tenyazis tanısı alan dört, 

leyşmanyoz tanısı alan iki ve sağlıklı kontrol grubundan iki örnek immünokromatografik testte pozitif 

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 daha 

geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. Testin hızlı sonuç vermesi, ekipman, alet ve özel saklama 

koşulları gerektirmemesi nedeniyle endemik bölgelerde tanıya yardımcı olabileceği sonucuna 

varılmıştır. 
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Echinococcus  granulosus  köpeklerin ve diğer karnivorların ince bağırsaklarında yaşar ve larvaları 

birçok memeli türünde görülebilen kistik ekinokokkozis (KE)’e sebep olur. Bulaşma, son konak olan 

etçil hayvanların kistler içindeki protoskoleksleri ağız yoluyla almasıyla gerçekleşir. Alınan bu larvalar 

duedonumun üst kısmında evagine olarak erişkin parazitlere dönüşürler ve yumurta içeren gebe 

halkalar veya serbest yumurtalar atmaya başlarlar. Atılan bu yumurtalar etçil hayvanların dışkısıyla 

çevreye yayılır. Türkiye’deki en önemli halk sağlığı problemlerinden biri olan KE son konaklardan 

atılan parazit yumurtalarının ağız yoluyla alınması sonucu oluşur. Bu çalışmada;  İzmir ve Manisa 

bölgesinde bulunan 10 adet mezbahanın;  fiziksel yapıları, çevre düzenlemeleri ve enfekte organları 

imha şekilleri bakımından mevzuata uygunluğu araştırıldı. Hayvan kesimleri gözlemlenerek iç organlar 

kist hidatid yönünden değerlendirildi. Buna göre; mezbaha çalışmaları sırasında kesilen 1400 sığırın 

incelenen iç organlarından, 25 adet karaciğer, 30 adet akciğer kist hidatid yönünden pozitif 

bulunurken, kesilen 2100 koyundan 52 adet karaciğer, 45 adet akciğerde kist hidatide rastlandı. 

Mezbahaların  çoğunda kistli organlara yönelik etkili bir imha prosedürünün kullanılmadığı görüldü. 

Uygun çevre planlaması yapılmadığı ve insan tüketiminde kullanılamayacak lezyonlu iç organların 

zaman zaman mezbaha çevresindeki köpeklere verildiği görüldü. Sonuç olarak;  Türkiye’deki hayvan 

hareketlerinin kontrolsüz yapılması, koyunlarda  fertil kist oranı fazla olması gibi koşulların yanında 

mezbahaların fiziksel yetersizliği ve işletme çalışanlarının lezyonlu organlara mevzuata aykırı 

muamele etmesi ve özellikle bu organların mezbaha çevresine atılması ile buralarda dolaşan 

köpeklerin enfekte olması hastalığın yaygınlığını artırmaktadır.   

Mezbaha çevre düzenlenmesinde;  

o Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı ve Belediyeler koordineli çalışmalı, 

o Mezbahaneler devlete bağlı veteriner hekimler tarafından denetlenerek, işletmelerin 

üzerindeki yaptırım gücü artırılmalı, 

o Mezbahane çevresi son konak olan köpeklerden temizlenmeli, 

o Hastalıklı organlar mevzuata uygun şekilde imha edilmelidir. 

Bu çalışma İzmir ve Manisa’da yapılan ilk mezbahane çalışması olup, kist hidatid bakımından ilk 
veriler oluşturulmaya çalışılmıştır ve bu konuda daha ayrıntılı araştırmaların yapılması gerekmektedir. 
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Amaç: Ekinokokkozis, Echinococcus granulosus ve E. multilocularis tarafından oluşturulan zoonotik bir 

enfeksiyondur. Ülkemiz dahil birçok ülkede özellikle koyun ve sığır yetiştiriciliğinin yapıldığı 

bölgelerde ciddi bir halk sağlığı problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma, bölgemiz 

insanında kistik ekinokokkozisin (KE) yayılışı hakkında bir saptama yaparak hastalığın ülkemizdeki 

yayılışına ait bilgilere katkıda bulunmak ve bölgemiz için önemini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. 

Yöntemler: Kars İl’inde 2009-2013 yılları arasında Kars Devlet Hastanesi kayıtları retrospektif olarak 

gözden geçirilerek saptanan KE olguları yaş, cinsiyet ve organ tutulumu yönünden değerlendirilmiştir. 

Özellikler için tanımlayıcı istatistikler sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir. 

Bulgular: Elde edilen sonuçlara göre toplam 168 KE olgusu belirlenmiştir. Olguların 101’ini (%60.1) 

kadın, 67’sini (%39.9) erkek hastalar oluşturmuştur. Yaşa göre dağılımları 3 ve 79 yaş arasında 

belirlenmiş olup, olguların en sık %26.8 oranıyla 16-30 yaş, ikinci sıklıkta %25.6 oranıyla 31-45 yaş 

arasında olduğu tespit edilmiştir. KE en sık yerleştiği organlar akciğer (%49.4) ve karaciğer (%44.6) idi. 

Bunları karaciğer + akciğer olarak 10 hasta (%6.0)  izledi. 

Sonuç: Kistik ekinokokkozisin Kars ilinde önemli bir halk sağlığı problemi olduğu görülmüştür. Bu 
hastalığa karşı geniş çaplı korunma ve kontrol programları uygulanması gerekmektedir. 
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Kist hidatik, ülkemizde endemik olarak gözlenmektedir.  En sık tutulum görülen organlar karaciğer ve 

akciğer olmasına rağmen ekstremitelerde kist hidatik saptanması bizim gibi endemik ülkelerde bile 

nadirdir. Çobanlık yapan 57 yaşındaki erkek hasta sağ baldırındaki şişlik nedeniyle polikliniğe 

başvurdu, uygulanan ultrasonografide sağ musculus adductor longus içerisinde sınırlanmış kist hidatik 

saptandı ve perikistektomi uygulanan hasta sorunsuz olarak taburcu edildi. Takibinin 18. ayında olan 

hastada nüks bulgusuna rastlanmadı.  
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Dalak, karaciğer ve akciğerden sonra ekinokkozisin en sık gözlendiği üçüncü organdır. Sunulan olgu 32 

yaşında erkek bir hastadır, karın ağrısı şikayeti ile başvuran hastaya uygulanan abdominal tomografi 

ve ultrasonografide dalakta 15x10 cmlik kist hidatik görülmesi üzerine splenektomi uygulanmış ve 

takibinin 12. Ayında nüks bulgusu saptanmamıştır. Splenik kist hidatiğin tedavi seçeneklerinden birisi 

olan splenektominin gerekliliği tartışma konusu olmaya devam etmektedir. 
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Kist hidatik en önemli paraziter zoonozlardan biri olup bütün dünyada önemli bir halk sağlığı 

sorunudur. Echinococcus granulosus’un çeşitli genetik varyantları olup günümüzde yapılan 

mitokondrial DNA sekansları neticesinde 10 farklı genetik yapı (G1-10) tanımlanmıştır. 

Çalışmamızda İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Genel Cerrahi Anabilim dalında opere edilen 

hidatik kist tanılı sekiz hastanın germinatif membran ve protoskoleks örnekleri toplanmış olup Erciyes 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim dalında DNA izolasyonu yapılmıştır. DNA örnekleri 

COX1 S ve COX1 L primerleri kullanılarak standart PCR metodu ile incelenmiştir. 

Çalışmamızda mikroskobik olarak pozitif bulunan tüm numunelerde PCR yönteminin de pozitif sonuç 

vermesi, ileride yapacağımız çalışmalar açısından PCR’ın kullanılabilir olduğunu desteklemektedir. 
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Kistik ekinokokkozis geniş bir dağılım göstermekte olup hem insan hem de hayvan sağlığını etkileyen 

parazitik bir hastalıktır. Türkiye’de de insan ve hayvan sağlığını yakından ilgilendiren bu hastalık, 

Doğu, Kuzey Doğu ve İç Anadolu’da, seyrek olarak da doğu bölgelerimizden göç etmiş insanların 

yoğun olarak yaşadığı batı bölgelerinde görülür. E. granulosus’un erişkin formu, son konak olan köpek 

ve diğer köpekgillerin ince bağırsağında, larva formu ise ara konak olan koyun, keçi, sığır ve domuz 

gibi hayvanların ve nadiren de insanların iç organlarında yerleşmektedir. Çalışmada Ordu belediyesine 

bağlı mezbahada 2008-2014 yılları arasında kesilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda Kistik 

ekinokokkozis verilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 2008-2014 yılları arasında 

büyükbaş 26117 ve küçükbaş 1791 hayvan kesilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda 1149 

büyükbaş ve 114 küçükbaş hayvanda kistik ekinokokkozise rastlanılmıştır. 
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Giriş 

Hidatik kist bazı durumlarda farklı patolojiler ile karışmakta, teşhis ve tedavisinde problemler 

meydana gelmektedir. Bu çalışmada akciğerde maliginite tanısı ile takip edilen ve kist hidatik olduğu 

tespit edilen olgular retrospektif olarak incelendi.  

Gereç ve Yöntem 

2010 ve 2014 yılları arasında klinik ve radyolojik özellikleri akciğer malignitesi tanısı alan hidatik kist 

hastalıklı 7 olgu retrospektif olarak cinsiyet, yaş, semptomlar, diagnostik yöntemler, uygulanan 

cerrahi prosedür ve postoperatif komplikasyonlar açısından değerlendirildi. Olguların tanısında 

akciğer grafisi, bilgisayarlı tomografi (BT) ve PET-CT gibi radyolojik tanı yöntemleri ile video yardımlı 

torakoskopik cerrahi, ince iğne aspirasyon biyopsisi ve torasentez gibi invaziv tanı yöntemleri 

kullanıldı.  

Bulgular 

Olguların altısı (%85.71) erkek, birisi (%14.29) kadın, yaş ortalaması 53.85±12.95 (35-75 yaş) idi. 

Hastalar direkt akciğer grafisi, bilgisayarlı toraks tomografisi ve sonra PET-CT ile değerlendirildiler. 

ortalama çapı 4.14±1.57 olarak saptandı. PET-CT sonucu olgularda ortalama SUV maks. Değeri 

8.77±3.41 (5.4-15.1) tespit edildi. Torakotomi ve Videotoraksokopik cerrahi yapılarak kesin tanı 

konuldu.  

Sonuç 

Sonuçta diagnostik yöntemlerle Hidatik Kist ve maliginite ayrımı yapılamayan olgularda esas tanı  

histopatolojik olarak konulur. Bu amaçla akciğerdeki lezyonun örneklenmesinde torakotomi 

yapılabilse de son yılarda gündem de olan minimal invaziv torakoskopik cerrahi daha iyi bir 

alternatiftir. 
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Ekinokokkozis, tenya ailesine bağlı Echinococcus garanulosus’un metasestod formunun ara 

konaklarda neden olduğu bir helminto-zoonozdur. Parazitin erişkin formu köpek ve tilki gibi karnivor 

hayvanların ince bağırsağında, larva formu ise ara konak olan koyun, keçi, sığır ve domuz gibi 

hayvanların ve insanların iç organlarında yerleşmektedir. Hastalık başta karaciğer ve akciğer olmak 

üzere böbrek, dalak, beyin, kemik ve kalp gibi hemen her organa yerleşim gösterebilmektedir. Kistik 

ekinokokkozis (KE) hayvancılığın yaygın olduğu bölgelerde daha çok olmak üzere tüm dünyada önemli 

ölçüde sağlık sorunlarına ve ekonomik kayıplara sebep olan bir hastalıktır. Türkiye’de ise Doğu 

Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde diğer bölgelere oranla daha çok görülmektedir. Yerleştiği organın 

fizyolojik fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyen ve ani ölümlere neden olduğu bilinen KE genellikle 

yaşam boyu sessiz kalmakta ve klinik belirti göstermemektedir.  

Çalışmada literatür taraması yapılarak Türkiye’de 2004-2014 yılları arasında, insanlar ve hayvanlarda 

yapılan çalışmalar araştırılmıştır. Ulaşılan kaynak bilgilere göre 49’u insanlarda, 15’i hayvanlarda 

olmak üzere toplam 64 çalışma yapılmıştır. Yayınlanan çalışmalar farklı illerden olup insanlarda 

yapılan çalışmalardan ikisi haricinde hepsi olgu sunumu ve pozitif olguların retrospektif araştırması 

şeklindedir. Epidemiyolojisine yönelik çalışmalarda ise Kocaeli’nde lise öğrencilerinde KE i 30 (%8,9) 

ve Malatya’da belediye işçilerinde 17’si (%7,08) sero pozitif olarak belirlenmiştir. Bu durum 

epidemiyolojik çalışmaların düşük olduğu ve elde edilen veriler doğrultusunda hastalığın kontrolüne 

yönelik yapılacak çalışmalar için yeterli destek sağlayamacağı şeklinde değerlendirilebilir.  

Sonuç olarak; bölgelerde yaşayanlara uygulanacak radyolojik ve serolojik tarama çalışmaları ile KE 

hastalığının epidemiyolojisinin belirlenmesi gerektiği kanısına varılmıştır.  
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KARACİĞER KİST HİDATİĞİNDE YENİ CERRAHİ TEDAVİ YAKLAŞIMI; CERRAHİDE 
DAMAR MÜHÜRLEME SİSTEMLERININ KULLANIMININ SONUÇLARI 

Nazif ZEYBEK, Yaşar Subutay PEKER, Mehmet Fatih CAN, Murat URKAN,  

İsmail Hakkı ÖZERHAN, Yusuf PEKER 

 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara 

 

Giriş ve Amaç: Karaciğerin kist hidatiği, özellikle doğu ülkeleri gibi endemik olduğu bölgelerde önemli 

bir halk sağlığı problemidir. Bugüne kadar karaciğer kist hidatiği için birçok farklı cerrahi teknik 

uygulansa da, cerrahide damar mühürleme sistemlerinin kullanımı nadirdir ve cerrahların konu ile 

ilgili tecrübeleri azdır. Bu çalışmada, kist hidatiğin cerrahi tedavisinde damar mühürleme sistemi olan 

harmonik skalpel kullanılan hastaların postoperatif sonuçlarını değerlendirmeyi hedefledik.  

Metod: 2006 ile 2011 yılları arasında kliniğimizde karaciğer kist hidatiği nedeniyle opere edilen 131 

hastadan harmonik skalpel yardımıyla parsiyel kistektomi uygulanarak opere edilen 37 hastanın 

verileri retrospektif olarak incelendi. 

Bulgular: Ortalama operasyon süresi 79,4 (min 47, maks 137) dakika, ortalama kan kaybı 24,8 (min 6, 

maks 140) cc olarak değerlendirildi. Ortalama hastanede kalma süreleri 9,6 (min 5, maks 42) gün 

olarak değerlendirildi.  5 hastada postoperatif komplikasyon gelişti.  Tek major komplikasyon, 4 

hastada gelişen ve perkutan olarak tedavi edilen biliyer kaçak olarak değerlendirildi. Tüm hastalar 3, 

6, 12. aylarda ve sonrasında yıllık olarak USG kontrolü ve gerekirse abdominal BT  ile takip edildi. 

Nüks ve mortalite tespit edilmedi. 

Sonuç: Damar mühürleme yöntemleri (harmonik skalpel) ile gerçekleştirilen karaciğer kist hidatiğin 

parsiyel kistektomisi, güvenli ve efektif bir cerrahi yöntem olarak öngörülmektedir. Daha kesin 

sonuçlara ulaşabilmek için kontrol gruplu daha geniş serili çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PARAZİTOLOJİ LABORATUARINDA 
2005-2013 YILLARI ARASINDA SAPTANAN UNİLOKÜLER KİST HİDATİK 

OLGULARI 

Zeynep TAŞ CENGİZ1,  Hasan YILMAZ1,  Yunus Emre BEYHAN1,  Mehmet Çetin KOTAN2,   
Ufuk ÇOBANOĞLU3,  Abdurahman EKİCİ1,  Nuriz ÖDEMİŞ1 

 

1
Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 
Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, Van   

2
Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Van 

3
Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 
Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Van 

 

Bu çalışma, kistik ekinokokkozisin (KE) ülkemizdeki yayılışına ait verilere katkıda bulunmak ve Van 

yöresinde bu parazitoz sorununu ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada, 01.09.2005-

01.09.2013 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesinin çeşitli polikliniklerinden 

Parazitoloji Laboratuarına gönderilen toplam 2642 hastaya ait (1214’ü erkek, 1428’i kadın; 506’sı 0-

13, 2136’sı 14 ve üzeri yaş grubu) kan serumu örnekleri ELISA (R-Biopharm, Almanya; IgG) yöntemi 

kullanılarak KE yönünden değerlendirilmiştir. Kan örnekleri incelenen bu hastaların 801’i (%30,3) bu 

parazitoz yönünden pozitif bulunmuştur. Çalışmada erkeklerin %31,9’unda, kadınların %29’unda; 0-

13 yaş grubunun %33,4’ünde, 14 ve üzeri yaş grubunun %29,6’sında seropozitiflik saptanmıştır. 

Seropozitif bulunan hastaların opere edilmesi sonucu elde edilen kistlerin uniloküler kist olduğu teyit 

edilmiştir. Sonuç olarak KE’in Van yöresinde önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ettiği 

görülmüş ve bu hastalıkla mücadele kapsamında geniş çaplı korunma ve kontrol programları 

uygulanması gerektiği anlaşılmıştır.  
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KAYSERİ VE ÇEVRESİNDE FARKLI KONAKLARDAN ELDE EDİLEN                                     
ECHINOCOCCUS GRANULOSUS İZOLATLARININ MOLEKÜLER 

KARAKTERİZASYONU 
  

 Emrah ERDOĞAN, Bora ÖZKAN, Salih KUK, Süleyman YAZAR, İzzet ŞAHİN 
 

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, Kayseri 
 
 

Hidatik kist hastalığı Echinococcus granulosus’un larval döneminin neden olduğu paraziter bir 

hastalıktır. İnsan sağlığı açısından ve ekonomik anlamda değerlendirildiğinde dünyadaki en önemli 

zoonotik hastalıklardandır. Parazitin temel olarak köpek ve koyun arasında geçen hayat döngüsünde 

insanlar rastlantısal ara konaktır. Günümüzde yapılan moleküler çalışmalar sonucunda E. 

granulosus’un on farklı alt suşu tespit edilmiştir. Çalışmamızdaki amacımız; Kayseri ve çevresindeki 

illerden temin edilen insan ve hayvan E. granulosus izolatlarının moleküler karakterizasyonunun 

yapılmasıdır.  

Toplam 40 E.granulosus izolatından 8’i koyun, 24’ü insan, 6’sı sığır ve 2’si keçi izolatıdır. 

Protoskolekslerden genomik DNA izolasyonu Qiagen Genomic DNA Purification kitiyle yapılmıştır. 

Genomik DNA’lar mitokondrial bölgelerinden Cox1 (S) ve Cox1 (L) primerleriyle çoğaltılmıştır. Cox1 

gen bölgelerinden elde edilen PCR ürünleri sekanslama aşamalarından sonra Blast programında daha 

önce Genbank’a kaydedilen diğer izolatlarla karşılaştırılmıştır. Ayrıca izolatlarımızın MEGA versiyon 

5.0 programı ile kendi aralarındaki karşılaştırılması da yapılmıştır.     

Sonuç olarak; incelemesini yaptığımız örneklerimizin hepsinin parazitin evcil koyun suşu G1 suşuna ait 

olduğu görülmüştür. Endemik bir bölgede etkin kontrol ve eradikasyon çalışmalarının yapılabilmesi 

için baskın suşların bilinmesi önemlidir. Çalışmamızın parazitle ilgili ilerde yapılacak çalışmalara 

önemli bir kaynak niteliğinde olacağı düşünülmektedir.  
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KİSTİK EKİNOKOKKOZİS ÖN TANILI HASTA SERUMLARININ SEROLOJİK OLARAK 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 Bora ÖZKAN, Emrah ERDOĞAN, Salih KUK, Süleyman YAZAR, İzzet ŞAHİN 
 

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, Kayseri 

 

Kistik ekinokokkozis(KE), erişkini başta köpekler olmak üzere farklı karnivorların ince bağırsağına 

yerleşen Echinococcus granulosus’un larval (metasestod) formunun sebep olduğu, dünyada ve 

ülkemizde sık görülen ve sağlık problemlerinin yanı sıra ekonomik kayıplara da neden olan önemli bir 

hastalıktır. 

Bu çalışmada Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı.’na Temmuz 2013- Temmuz 

2014 tarihleri arasında KE ön tanılı hastaların anti-E.granulosus-IgG antikorlarının dağılımı 

retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Değerlendirilmesi yapılan 289 hastanın 168’inin (%58) kadın, 

121’inin (%42) erkek olduğu tespit edilmiştir. Hastaların tamamında IFAT ve IHA birlikte çalışılmıştır. 

Bu testlerin yanında 76 hastaya ek olarak Western blot analizi de yapılmıştır. 

IHA ve IFAT’ı birlikte çalışılan 43 hastanın her iki testinde de anti-E.granulosus antikorları pozitif 

olarak saptanmış, IHA sonuçları negatif olan hastaların 7’sinde IFAT pozitif olarak bulunmuştur. Ayrıca 

IHA’sı pozitif olan 1 hastanın IFAT’ı negatif olarak değerlendirilmiştir. 

Birlikte çalışılan IHA ve IFAT’ı pozitif olan 14 hastanın eş zamanlı Western blot testleri de pozitif 

olarak tespit edilmekle beraber, IHA ve IFAT’ı negatif olan 2 hastanın Western blot testi de pozitif 

olarak değerlendirilmiştir. 

Yapılan bu çalışmada; tanısında güçlükler yaşanabilen KE’nin serolojik değerlendirilmesinde testlerin 

tek başına kullanımının zaman zaman yetersiz kalabileceği görülmüş ve en az iki testin birlikte 

kullanılmasının, şüpheli durumlarda ilaveten WB yönteminin uygulanmasının doğru tanıya ulaşmada 

katkı sağlayacağı düşünülmüştür. 
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EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PARAZİTOLOJİ LABORATUVARINA 
GÖNDERİLEN KİST SIVI ÖRNEKLERİNDE PCR İLE TÜR TAYİNİ 

 
Mehmet KARAKUŞ, Eylem AKDUR, Ayşegül ÜNVER, Nevin TURGAY, Seray TÖZ 

 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, İzmir 
 

 

Giriş: Echinococcus cinsine ait metasestod larvalarının neden olduğu kistik ekinokokkozis ve alveolar 

ekinokokkozis dünyada, halen gelişmekte olan, tarım ve hayvancılıkla uğraşan ülkelerde görülen 

önemli bir halk sağlığı sorunudur. İnsanlarda vücudun herhangi bir organ ve dokusunda yerleşebilen 

bu larvalar yerleşim yeri ve boyutuna bağlı olarak değişik klinik görünüm ve bulgulara neden 

olmaktadır. Bu çalışmada Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Polikliniğine gönderilen kist 

sıvılarında Echinococcus spp. türleri için spesifik primer setleri kullanılarak tür tayini 

gerçekleştirilmiştir. 

Materyal Metod: Laboratuvarımıza gönderilen 11 hastaya ait kist sıvısı mikroskobik olarak 

incelendikten sonra, DNA izolasyonu için saklanmıştır. DNA izolasyonu Qiagen DNeasy kit kullanılarak 

gerçekleştirilmiş ve DNA yoğunlukları Nanodrop 1000 cihazında ölçüldükten sonra PCR aşamasına 

geçilmiştir. 

DNA örnekleri Echinococcus granulosus ve Echinococcus multilocularis için spesifik primer çifti 

kullanılarak amplifiye edilmiştir. PCR ürünleri %1.5’lik agaroz jelde yürütülerek görüntülenmiştir. 

Sonuç ve Tartışma: Polikliniğimize gönderilen 11 örnekten 10 tanesi mikroskobik olarak pozitif 

bulunmuştur. Pozitif örneklerin tamamı E. granulosus spesifik primerlerin kullanıldığı PCR’nda da 

pozitif olarak tespit edilmiştir. Aynı örneklerin tamamı E. multilocularis spesifik primerlerin kullanıldığı 

PCR’nda negatif olarak bulunmuştur.  

Çalışmada sonuçlar mikroskobi sonuçlarıyla paralellik göstermektedir ve kist sıvılarının tümünün                  

E. granulosus’a ait olduğu tespit edilmiştir. 
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HİDATİK KİSTİN PLEVRAL KOMPLİKASYONLARI: PNÖMOTORAKS VE AMPİYEM 
TANISI İLE GELEN OLGULAR 

 
Ufuk ÇOBANOĞLU1, Salim BİLİCİ2, Selvi AŞKER3, Fuat SAYIR1, Mehmet MELEK2, Duygu MERGAN1  

 
1
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Van 

2
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Van 

3
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Van 

 

Amaç: Bu çalışmada pnömotoraks ve ampiyem tanıları ile gelen plevral komplikasyonlu yirmiüç 

akciğer hidatik kistli olgu tanı ve tedavi prosedürleri açısından tartışılarak, klinik tecrübelerimizin 

sunulması amaçlanmıştır. 

Gereç ve yöntem: 2007-2014 tarihleri arasında Göğüs Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi ve Göğüs Hastalıkları 

kliniklerinde tedavi edilen yirmiüç plevral komplikasyonlu akciğer hidatik kist olgusu retrospektif 

olarak incelendi. Hastaların %60.86’sı erkek, %39.14’ü kadındı. Bu olgularda gelişen plevral 

komplikasyonlar; pnömotoraks (%34.78), piyotoraks (%17.39), piyopnömotoraks (%26.08), 

hidropnömotraks (%21.75) ve ciddi plevral kalınlaşma (%17.39) idi. 

Bulgular: Olguların %73.91’inde tek kist mevcut olup en sık  (%47.82) sağ alt lobta lokalize idi. İlk 

aşamada ondokuz (%82.61) olguya tüp torakostomi ve drenaj uygulanırken, dört (%17.39) olguya 

torasentez yapıldı. Açık cerrahide en sık (%89.95) uyguladığımız prosedür kistotomi ve kapitonaj  

yöntemi idi. En sık (%30.43)postoperatif komplikasyon uzamış hava kaçağı olup, massif hava kaçağı ile 

beraber bronko-plevral fistül gelişen bu olgular re-opere edilerel, üç (%10.5) olguya lobektomi, bir 

(%4.34) olguya segmentektomi prosedürü uygulandı. Serimizde hiçbir olguda mortalite gelişmedi. 

Ortalama hastanede kalma süresi 16.11±7.06 gün olarak tespit edildi. Olguların %61’inin  cerrahi 

sonrası dönemde iki yıl boyunca, altı aylık dönemler halinde izlemesi tamamlandı. 

Sonuç: Ampiyem, pnömotoraks, ya da her ikisini içeren bir klinik tablo hidatik kist için tanısal ikilem 

yaratacaktır. Özellikle hidatik kist için endemik olan bölgelerde ampiyem ve pnömotoraks ile gelen 

hastalarda hidatik kist varlığı gözardı edilmemelidir. Plevral komplikasyon gelişmiş hidatik kistlerin 

yüksek morbidite ve daha radikal rezeksiyon cerrahisi gerektiren bir klinik tablo oluşturduğu 

unutulmamalıdır. Hidatik kistli olgularda erkenden konulacak tanı bu komplikasyonların gelişimini 

engelleyecek ve postoperatif morbidite ve mortalite oranlarını azaltacaktır. 
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