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Summııry : Th9 cysl hydatic, v6ry import;ıınl :wonO$ is $Iill 11 big problem of Turkey akhough many studies have b<een done. In Ihis
study. 156 people who _re dlagnO$e with ıı eyal hydatic syndrome in Van Govenvnent hospital belwocn 1990 -1 995 WI:Ifli gruppcd
accordıııg 10 their age , geOOcr and organs. of 156 peopie , 55 ( 35-26% ) _re male and 101 (64-7.%) were female . The youngest
age w~s 1 and the oIdest ölge was 70 . The eysı hydatic syndrome oecured moslly in 1119 people OlIged between 20 and 29 (25%) The
eysle was moslly Iocal&d In the liver (82 .05%) , lung (14.74%) perrton (1 .25%) and spleen (1.28%).
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Özel: Yurdumuzda çok önemli bır zoonoz olan Itlal hidatik alınan bOWn tedbirıe re ve yayınları r~men hala gOncellijjini korumilkt~rr.
Bu çalışmada Van Devlet hıısıarıcsinin 1990-1995 y ı lları arasındaki ~OS iLc Genel Cerrahi Bölümlerine all prolokol defterleri
!arıınal'ik ortaya çrk.aıılan kisl hldatik olgulaıınm hastaların ya~, cirıs ve orsanlaıına gOre daQılıml yapıkmştır. Buna gOre 156 kist
hid;:ıtill olgusunun 55 ("035_26)1 elkek. 101 (64
kadın OıUP. has~l.fln en kü~Olllln 1 yaş.ında . en bily(lı10nOn ise 10 yaşında
oldugu te~ edilmittir. En yükşek dagı~mın 1%2S) ile 20-29 yaş grupla" arasındOlI oldu(ju saptanmlflJr. Kisıın yefleşiminde birinci
sırayı 128 olgu ile karaciijer (%82 .05) 3l1r11en. bunu 23 olgu Ile akciğer (%1 • . 74).3 olgu ile pef~on (%1.92) ve 2 olgu ile de dıılıık
(%128) Izlemiştir.

7. r;

Anahtar Kelimeler; KIat hidıılill., Zoonoz, Inun

Kisl
granu/osus
olduğu ve

hidatik
Echinococcus
granu/osus
cestod türünün larvalarının neden
Illkemil başta olmak üzere hijyen
koşullarının yeterince uygulanmadıgı dünyanın bir
çok bölgelerinde çok önemli bir halk sağlı!)1 sorunu
oluşturdugu paraziter bir hastalıktır. Parazitin ergin
şekli
köpek, kurt ve çakel gibi hayvanların ince
barsagında, larvası ise sıgır ve koyun başta olmak
üzere çeş itıi evcil ve yabani ot yiyen hayvanlar ile
insanların deQişik organlarında bulunur. Bu cestodun
olgunlaşmadığı
bildirilmektedir
(15).
kedide
Enfeksiyonun lokalile oldugu kistik formlara insanda
karaciQer başla olmak Ozere akciç;ıer, böbrek, dalak,
kemik, göz boşluğu, sinir sistemi, pleurada ve
dalakla rastlanır (15,21). Kistik yapı bu organlarda
büyOk doku yıkımlarına neden olur.
Enfeksiyonun en sık bulaşma tarzı hasta
köpekle temastır. Ayrıca ellerin kopegin tIlylerine
değerek bulaşması veya kOpeğin agız bölgesine
dokunulması
sonucunda kir1enen ellerin ağıza
götorOlmesi yada kO~in kullandığı yemek
kaplannın
iyi yıkanmaması sonucu buıaşma
mümkOndOr. Parazit)n yumurtaları sebze, meyve ve
diğer besinlerle bulaşabikliQi gibi içme suları ile,
solunum yoluyla ve plasenta yolu ile de hidatidoz
oluşabilir (15).
Donyanın
değişik
yörelerinde
yapılan
çalışmalar kist hidatik'in önemli bir halk sağlığı
sorunu OluşturduQunu ve bu hastalığın hala
adlı

goncelliğini
korudUğunu
göstermektedir
(10,14,18,19). Ülkemiz'de hem kasaplık hayvanlarda
hem de insanlarda kist hidatik ile ilgili bir çok
araştırma yapılmıştır (3,4,5,6,7,12,20).
GünOmUzde bu önemli sorunun ortadan
kalkmasında yeni teşhis yöntemleri uygulanmaktadır.
Hastah!)ının tanısında cerrahi, etiyolojik, serolojik,
alle~ik, klinik ve radyolojik teşhis ile casoni cilt
tesUerinden
faydalanılmaktadır (11,21). Bunun
yanında
kandaki eozinofil bulguları kist hidatik
şOphesini artırmaktadır (2,17).
Bu çalışma şimdiye kadar kist hidatik ile ilgili
hiçbir araştırma yapılmayan Van bölgesinde bundan
sonra yapııacak çahşmalara ışık tutacaQı gibi ilgili
makamların dikkatini bu soruna çekerek
bu
hastahkla savaşta gerekli önlemlerin alınmasını daha
kolay kılacaktır.

Materyal ve Metot

Bu araştırmada Van Devlet hastanesinin
1990-1995 yılları arasındaki GO!)os ve Genel Cerrahi
BölOmlerine ait protokol defterleri taranarak
kist
hidatik teşhisi konulan 156 olgunun yaş, cinsiyet ve
yerleştiği organlara göre dağılımı yapılmıştır (Tablo 1
ve 2). Çahşmayı daha kapsamlı tutmak için Onceki
yıllara ait protokoı defterteri botün ısrartara rağmen
elde edilememiştir.
Tablo 1'de gOrüldüğO gibi 156 oıgunun 55 (%35.26)'i
erkeklerde,101 (%64.74)'i kadınlarda saptanmıştır.
En küçok yaş 1, en bOyQk yaş 70 dir. En fazla
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Genel cerrahi ise 133 (%85.26) olgu olarak tespit

dagı l ım (%25) 20-29 yaş grupları arasında olduQu
tespit edilmiştir. Olguların 14 (%8.97)'0 0-9, 20
(%12.1!2)'si 10-19, 39 (%25)'u 20-29, 33 (%21.16)'0
30-39, 20 ( %12.82)'si 40-49, 20 (%12.82)'si 50-59, 7
(%4.48)'si 60-69 ve 3 (%1 .92)'0
de 70-79 yaş
grup ları oıuşturmaktad ı r. Hastaları n 132 (%84.62)'si
Van ili çevre ilçe ve koylerinden, 24 (% 15.38)'0 çevre
il -ilçe ve köylerinden geldiQi tespit edilmiştir.
K1iniklere göre daQıhm, Gö{ıos cerrahisi 23 (%14.74).

edilmiştir.

Tablo

2'de

de

90ro~i

Dzere

kistin

yeneşiminde birinci sırayı 128 olgu ile (%82.05)
karaciQer, 23 olgu ile (%14.74) akc~er, 3 olgu ile
(%1 .92) periıon ve 2 olgu
(% 1.28) ile dalak
izlemiştir.

Tablo 1: Kist hidatik olgularının yı llara, yaşa ve cinse göre daQı llml
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Tablo 2: Hidatik kistlerin organlara göre daQıhml
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BOilimi gOSterdiQini ve goz kapaklarında dermoidi
andıran
enflamasyonsuz
elastik
oıuşlurduQu
bildirmektedir (1 ). Yine aynı araştırıcı Echinococcus
granu/osus granu/osus larvalarının gOz çevresine
yer1eştiklerinde tercih
ettikleri bölOrnOn orMa
oldugunu bununla birlikte intrd ukOler ve i5ubretinal
bölgelere ise yerleşimin nadir olduQunu tespit
elmişlerdir.

Ta rtışma V8

Sonuç

Köpeklerde yaşayan en kOçük ce stodlardan
biri olan Echinococcus granu/osus granu/osus 'un
embriyonlu yu mu rtaları köpek dlŞk ısl ile birlikte
dışarı atıldıktan sonra insan vücuduna besin Ile
sularla, temas sonucu oral yona veya solunum
yoluyla alınmaktadır. Mide veya barsakta serbest
kalan parazitin onkosferleri kan ve lenf yoluyla
karaciQer, akciQer ile diQer organ ve dokulara
taşınarak 6-12 ayda gelişimin I tamamlar (16,21).
Tablo 1'de görüleceQi azere olgu ların 14
(%8.97)'00-9,20 (%12.82)'si 10-19, 39 (%25)'u 2029,33 (%21.15)'0 30-39, 20 (%12.82)'si 4049, 20
(%12.82)'s' 50-59, 7 (%4.48)'si 60-69 ve 3 (%1 .92) 'Q
de 70-79 yaş grupıarı oluşturmaktadır.
Karaca ve ark.(8) ları kist hidatik vakasını
sakrum bölgesınde tespit etm işlerdir. Bazı kaynaklar
da kist hidatik'in böbrek, kemik, göz boşluQU, sinir
sistemi Ile pleurada g e liştiOin. bildirmektedir (15,21).
Alkan ise EChinococcus granulosus granulosus
larvalarının göz kapa klarına ve orbilaya yerleşme

Kistin bOyOklOQO d~işken olmakla bir1ikte
portakal veya bir çocuk baŞı bOyakıogone varabild~i
gibi 20 cm çapa ulaşan olgular da bildirilmektedir
(7,16,21).
Tablo 2'de görüleceği azere 156 kist
olgusunun
128
(%82,05)'i
karadgerde,
23
(%14.74)'0 akciQerde, 3 (%1.92)'0 peritcnda ve 2
(% ".28)'si ise dalakta meydana geldiQini bu
çalışmada ortaya konmuştur. Kabukçuo{ılu ve ark.
(7) ları 208 kis! hidatik olgusunda kist hidatik'in
tutulum oranının karaciQerde %52.88, akci{ıerde
%33.65, perilonda %7.21 ve diQer organıarda ise
%6.26 oranında OlduQunu tespit etmişlerdir. Bu
oranlar bizim bulduQumuz oranlardan yüksek
bu l unm u ştur. Koç ve ark. (9) ları kesin kis! hidatik
tanısı kon m uş 21
olguda kistlere en fazla
raslladıklarm ı
bildirmişlerdir.
Bu
karaciQerde
çalışmada'd a kist hidatik'e en fazla karaciQerde
(%82.05) rastlanmış olup Koç ve ar1<adaşlannm
yapmış olduQu araştırmayla benzer1ik arz etmektedir.
Şaşmaz ve ark. (13) lan 70 haslada kist
hldatik'in organ lokalizasyonu olarak karaciQer,
akciQer ve akciQer'in her iki lobunun tutulumu ve
diQer organlar biçiminde sı ra lamı şla rdır.
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da kistlerin en çok karaciğer ve
görmekteyiz.
Bu araştırmada kadın ve erkekler arasındaki
kist hidatik enfeksiyonun görülme oranı toplam 156
olguda 55 ("Io35.26)'i erkekler, 101 (%64.74)'ini de
kadınlar oluşturmaktadır. Kabukçuoğlu ve ark. (7)
larının yaptığı araştırmada bu oranların kadınlarda
%62.5, erkeklerde %37.5 olarak bildirmişlerdir. Bu
oranlar bizim bulduQumuz oranlarla benzerlik
arzelmektedir. Kadınlarda bu oranın yüksek
çıkmasının sebebi kırsal alanlarda kız çocukların ve
kadın ları n hayvan ve çevre ile içiçe yaşamalarından
kaynaklanıyor olabilir.
Bu ça l ışma yapılırken fakuıteye gonderilen ve
daha önce yapılan ıeşhiste kist hidatik olduğu
bildirilen bazı materyallerin yapılan incelemeler
sonucunda apse Olduğu saptanmıştır. Bu sonuca
dayanarak hastane kayıtlarına kist hidatik olarak
geçen olayların kimilerinin apse ve kimilerinin de
tümör olabileceği şuphesi bu araştı rmaya gölge
Bu

araştı rmada

akciğerde yerleşti ğini

doşormektedir.

Yurdumuzda kist hidatik hala önemini koruyan
halk sa9lığı sorunla rı ndan birisidir. Kist hidatikli
hayvanlar için herhangi bir tedavi yöntemi
olmadığından dolayı insanlar için enfeksiyonun
kaynağı olan köpeklere karşı mücadele yapılmalıdır.
Bu amaçla başıboş gezen köpekler imha edilmeli
veya sağalt ı lmalıdırla r. Yine mezbaha ve diğer kesim
yerlerinde hastalıklı olan organlar kesinlikle
köpeklere yedirilmemeli, ya gömülmeli yada
yakılmalıdır. Ayrıca kesimler Veteriner hekimlerin
konrolunde yapı lm al ıd ı r. Bunlara ilaveten iletişim,
etkileşim ve haberleşme araçları ile ha lkımız
bilgilendirilmeli ve bu hastal ı k ile etkin mücadele
yapılmalıdır.
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