
Echinococcus türleri 
Kistik Ekinokokkoz 



Evrim
Echinococcus granulosus’un erişkini, •

köpeklerin bağırsaklarında yaşayan 
ortalama 5 mm uzunluğunda baş, boyun 
ve üç halkadan oluşan kurtçuklardır. 
Sondaki gebe halka olgunlaşıp kopunca 
köpeğin dışkısıyla birlikte dış ortama 
atılır. Halkanın parçalanmasıyla içindeki 
çok sayıda yumurta çevreye yayılır.



Bu yumurtaları koyun ve sığırlar •
genellikle yedikleri otlarla veya içtikleri 
sularla birlikte; insanlar ise sıklıkla iyi 
yıkanmamış marul, çilek gibi çiğ sebze 
ve meyvelerle, enfekte sularla veya 
yumurta barındıran toprak veya köpekle 
temas sonrası eller aracılığı ile ağız 
yoluyla alırlar.



Koyun, sığır veya insanların ince •
bağırsaklarında, yumurtadaki larvalar 
serbestleşir, bağırsağı delip karaciğere 
gelerek, yerleşirler. 
Tutunamayanlar akciğerlere ve az bir •

kısmı da kan yoluyla böbrek, dalak, kas, 
beyin, kemik gibi organlara giderek 
kistleri oluştururlar.



Denetimsiz kesimler sonrası koyun ve •
sığırların atılan veya yeterince derin 
olmayan çukurlara gömülen kistli iç 
organlarını yiyen köpeklerin 
bağırsaklarında protoskoleksler 1-2 ay 
içinde erişkin şekle dönüşür.



Epidemiyoloji
Koyun yetiştirilen ülkelerde daha yaygın •

olmak üzere, tüm dünyada görülen KE, 
Türkiye’de de yaygın
Enfeksiyonun ülkemizdeki prevalansına •

ilişkin verilerin çoğu hastane kayıtlarına 
veya bildirilen olgulara dayanmakta ve 
gerçeği yansıtmamakta



Epidemiyoloji
Sağlık Bakanlığı’na ulaşan veriler buzdağının 
görünen kısmı bile değil.
2008-2012 yılları arasında Sağlık 
Bakanlığı’na bildirilen olgu sayısı sadece 
1802 iken; Sosyal Güvenlik Kurumu 
verilerine göre bu süre içinde, enfeksiyon 
nedeniyle 32.261 hasta tedavi görmüş, 12.556 
hastaya ise cerrahi girişim uygulanmış. 



Türkiye’de ilk epidemiyolojik •
araştırmada, Konya’nın bir köyündeki 2o 
yaş üzerindeki 190 kişi akciğer mikrofilmi 
ve karın ultrasonografisi ile araştırılmış, 2 
olguda KE saptanmış, 20 yaş üzerinde 
prevalans %1,05 olarak belirlenmiş* 
10 yıl kadar önce Manisa ilinde •

çalışmalar başlatılmıştır. 
*Kalyoncu AF ve ark., 1989



1. Çalışma
Yunt Dağı’ndaki üç köyde 630 öğrenciye 
ultrason (US), göğüs mikrofilmi ve 
seroloji: 

2 olguda (1/315; binde 3) KE



2 . Çalışma
Benzer coğrafi ve sosyoekonomik 
özelliklere sahip iki köydeki 575 öğrenci 
yalnız US: 

3 olguda (1/190; binde 5) KH



3. Çalışma:
Dünyada ilk kez il bazında örnekleme 
yöntemi uygulanarak Manisa ilinin 37 
ilköğretim okulunda 6093 çocukta 
taşınabilir US ile:
 9 çocukta (1/675: binde 1,5) KE



Elazığ ‘da benzer bir araştırmada 2500 
ilköğretim öğrencisinin 6’sında (1/415; 
binde 2,4) KE saptanmıştır.



4. Çalışma

Manisa’da, taşınabilir ultrasonun yanında, Western 
blot ve ELISA yöntemlerinin de kullanıldığı son 
araştırmada, 4275 üniversite öğrencisinin 9’unda 
(1/475; binde 2,1) KE saptadık.





Epidemiyoloji
Enfeksiyonun görülme sıklığının yaşla 
birlikte artması ve ultrasonla karın dışı 
kistlerin saptanamaması göz önüne 
alınarak, Türkiye’de yaklaşık her 150-
200 kişiden birinde (binde 5-6) KE 
bulunduğu tahmin edilebilir. 



KİSTİK EKİNOKOKKOZ 
TÜRKİYE’DEKİ EN 

ÖNEMLİ ENFEKSİYON 
HASTALIKLARINDAN 

BİRİDİR



Klinik
Yıllarca belirti vermeyebilir. •
Karaciğere yerleştiğinde karaciğer bölgesinde •

ağrı, dolgunluk hissi, bulantı, kusma; akciğerlere 
yerleştiğinde ise öksürük, göğüs ağrısı, kanlı 
balgam, dispne görülebilir; bazen kist sıvısı ve 
zarlar öksürükle atılır. 
Diğer yerleşimlerde yerleşmiş olduğu organa •

bağlı belirtiler
Bazen kaşıntı ve kızarıklık gibi alerjik belirtiler•



Tanı
Enfeksiyonun bireysel ve kitlesel •

tanısında radyolojik yöntemler ön 
planda
ELISA, indirekt hemaglütinasyon ve •

western blot gibi serolojik yöntemler de 
hem tanı koymada, hem de tanıyı 
doğrulamada yararlı
Erken tanı başarılı tedavinin anahtarı •



Enfeksiyon en sık karaciğerde •
yerleştiğinden en avantajlı tarama 
yöntemi ultrasonografi
Elde taşınılabilir, kolay uygulanabilir, •

hızlı, ucuz, zararsız ve kist hakkında 
ayrıntılı bilgi sağlar. 
Akciğer kistlerinde ise en avantajlı •

yöntem akciğer grafisi 



Diğer hastalıklardan ayırıcı tanıda •
bilgisayarlı tomografi, manyetik 
rezonans gibi daha ileri radyolojik 
yöntemler de yararlı
Kesin tanıda ise operasyon veya biyopsi •

ile elde edilen materyalin patolojik 
değerlendirmesi değer taşır. 



Sağaltım
Önceleri tek yöntem kist veya kistlerin •

ameliyatla çıkartılması iken, günümüzde 
olguların çoğunda daha az invaziv olması, 
yatış süresinin kısalığı, komplikasyonların 
azlığı gibi nedenlerle ultrason 
kılavuzluğunda ince bir iğne yardımıyla 
kist içeriğinin boşaltılması esasına dayanan 
perkütan tedavi yöntemleri (PAIR gibi) 
tercih edilmektedir.



PAIR: Ben Amour ve ark, 1986



Son yıllarda kateterizasyon ve modifiye •
kateterizasyon teknikleri de geliştirildi.
Ameliyat veya perkutan tedavi öncesinde •

ve sonrasında dört haftalık kürler şeklinde 
günde iki kez 400 mg (10 mg/kg/gün) 2 
kür arasında 15 gün ara vererek, 3 veya 
daha fazla kür şeklinde albendazol 
enfeksiyonun tekrarlama riskini azaltır. 







Mücadele
Enfeksiyonun yaygın görüldüğü gelişmiş •

ve coğrafi koşulların uygun olduğu bazı 
bölgelerde kontrol programları başarı ile 
uygulanabilmiştir. 
Türkiye’de de böyle bir programa •

gereksinim vardır.



Bu programın başarılı olabilmesi için •
bilim adamları, Sağlık, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık, Orman ve Su İşleri, Milli 
Eğitim Bakanlıkları, belediyeler, 
hayvanları koruma dernekleri, basın, 
ordu, din adamları ve çeşitli sivil toplum 
örgütleri el ele ve işbirliği içinde 
çalışmalı, program tüm toplum tarafından 
benimsenmeli ve desteklenmelidir.



Toplumun bilgilendirilmesi amacıyla
8 yıl önce Celal Bayar Üniversitesi Görsel 
İşitsel Merkezi’nde Sağlık Bakanlığı’nın 
katkılarıyla KE enfeksiyonu konusunda bir kısa 
film hazırlanmış ve Kurban Bayramı öncesinde 
Türkiye’deki yerel televizyon kanallarına 
dağıtımı yapılmıştır. 
youtube.com/watch?v=Xx8k43w1dBo 
youtube.com/watch?v=foAaFti_13U (İngilizce 
altyazılı )

http://www.youtube.com/watch?v=Xx8k43w1dBo
http://www.youtube.com/watch?v=Xx8k43w1dBo
http://www.youtube.com/watch?v=Xx8k43w1dBo
http://www.youtube.com/watch?v=Xx8k43w1dBo
http://www.youtube.com/watch?v=foAaFti_13U
http://www.youtube.com/watch?v=foAaFti_13U
http://www.youtube.com/watch?v=foAaFti_13U
http://www.youtube.com/watch?v=foAaFti_13U
http://www.youtube.com/watch?v=foAaFti_13U
http://www.youtube.com/watch?v=foAaFti_13U


 

17-18 Mayıs 2012’de Türk Mikrobiyoloji 
Cemiyeti (TMC) ve Türkiye Parazitoloji Derneği 
işbirliği ile Manisa’da gerçekleşen Kistik 
Ekinokokkoz Sempozyumu’nda, KE ayrıntıları ile 
ele alınmış, çeşitli dernek ve kuruluşla işbirliği 
kararlaştırılmıştır. 



TMC Parazitoloji Çalışma Grubu ve Yaşar 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi soruna kökten 
çözüm bulmak amacıyla Hayvanları Koruma 
Kanunu üzerinde değişiklik tasarısı hazırladı.
Tasarı Orman ve Su İşleri; Sağlık; Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlıkları’na 
sunuldu.



Sokak Köpekleri ile İlgili 
Durum

HKK 6. maddesindeki “Müşahede 
yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve 
rehabilite edilen hayvanların 
kaydedildikten sonra öncelikle 
alındıkları ortama bırakılmaları esastır” 
ifadesine bağlı olarak birçok bölgede sokak 
köpeği nüfusunda artma; açlık sonucu 
insanlara veya diğer hayvanlara saldırılar



Kanunun 4/g maddesi “Hayvanların 
korunması ve rahat yaşamalarının 
sağlanmasında; insanlarla diğer 
hayvanların hijyen, sağlık ve güvenlikleri 
de dikkate alınmalıdır.” hiç dikkate 
alınmamakta…
Kulağı işaretlenerek salınan köpekler 
doğal olarak “insan sağlığına zararsız” 
olarak algılanmakta ve halk enfeksiyona 
karşı önlem almamakta…



Hayvanları Koruma 
Kanunu İle İlgili Sorunlar

Kanun Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
denetiminde; oysa bu bakanlığın görevleri 
konuyu kapsamıyor. 
Bu bakanlıkta çalışan ve konuyu insan 
sağlığı açısından değerlendirebilecek 
eleman sayısı çok yetersiz
Köpekler ve kediler arasında ayrım yok. 



 
Kanun Değişiklik 

Taslağının Getirdikleri 
1- Gerekli düzenlemeleri sağlamak ve 
denetlemekle görevli, Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı 
temsilcilerinden oluşan Hayvanları 
Koruma Koordinasyon Kurulu (HKKK) 
2-Sahipli köpeklere mikroçip ve veteriner 
hekim kontrolü zorunluluğu



3-Yeterli bakımevi kurulması, 
geliştirilmesi; kısırlaştırılan köpeklerin 
büyük bölümünün burada bakımı
4- Bakımevindeki kısırlaştırılmış sahipsiz 
köpeklerin en çok yüzde yirmisinin sırt 
derisi altına mikroçip yerleştirildikten 
sonra alındıkları ortama bırakılmaları; iki 
ayda bir yerel hayvan görevlisi 
yardımıyla belediyelerce toplanıp, 
antiparaziter ilaçların verilmesi 



5- Kesimlerin sadece kesim 
merkezlerinde, veteriner hekim 
kontrolünde yapılması 
6-Kesilen hayvanların hastalıklı veya 
kullanılmayan iç organlarının 
dezenfeksiyonu zorunluluğu
7- İl Hayvanları Koruma Kuruluna Tıp 
fakültesi temsilcisi; yoksa uzman bir tıp 
doktoru













Romanya’da yeni kanun sahipsiz köpeklerin 
bölgesel idareler tarafından yakalanmasını 
zorunlu kılıyor.
Hayvan barınağı yoksa uyutulmalarına izin 
veriyor. 



Somut Öneri
İlgili bakanlık yetkilileri, hukukçu, 
veteriner hekim, tıp doktorları, 
hayvanseverler  bir araya gelip tartışabilir 
ve yasal düzenleme üzerinde uzlaşabilir.
Özellikle hem hayvansever (ve 
insansever), hem de konularında uzman 
olanlara önemli görev düşüyor.



Alveolar Ekinokokkoz



Etken ve Evrim
AE etkeni E. multilocularis’in evrimi E. 
granulosus’unkine benzer. 
Köpeğin yerini tilki, koyun ve sığırın 
yerini ise fare almıştır,.
İnsan yine rastlantısal olarak; tilki, köpek, 
kedi dışkısıyla atılan halkalardan açığa 
çıkan yumurtaları enfekte sebze, meyve, 
sular veya eller aracılığı ile ağız yoluyla 
alarak enfekte olur.



Epidemiyoloji
Enfeksiyona daha çok Kuzey Avrupa, 
Asya, Kuzey Amerika ve Kuzey 
Kutbu’nda rastlanmaktadır. 
Türkiye’de özellikle Doğu Anadolu’da 
endemik
2000-2010 yılları arasında olgu 
sunumları şeklinde 162 AE vakasının 
rapor edildiği bildirilmiştir.



Klinik
Enfeksiyon, primer olarak karaciğerde, 
sıklıkla sağ lobdadır; ancak diğer 
organlara doğrudan yayılımın yanında, 
kan yoluyla akciğerlere ve beyine 
metastaz nadir değildir. 
Kitlenin görünümü ve davranış biçimi 
karaciğer kanserini taklit eder ve sıklıkla 
ileri yaşlardaki insanlarda tanı konur. 



Klinik
Yıkıcı nitelikteki tümör yavaş ilerler, 
karın ağrısına, safra tıkanıklığına yol 
açabilir. 
Tanı sıklıkla enfeksiyon ilerledikten ve 
inoperabl olduktan sonra konur; mortalite 
oranı bu nedenle yüksektir (%50-75).



Tanı
Düz radyografilerde hepatomegali ve 2-4 
mm çapında kalsifiye halkalar içeren 
enfekte alanlar izlenir. 
BT’de görüntü solid tümörlerden ayırt 
edilemez. 
Serolojik testler tanıya yardımcıdır ve 
invaziv yöntemlerden önce 
uygulanmalıdır. 



Hastaların çoğu heterolog E. granulosus 
veya homolog E. multilocularis antijeni 
kullanan serolojik testlerle pozitiftir. 
Saflaştırılmış antijen kullanan ELISA 
yöntemi ile  hastaların %95’inde antikor 
saptanabilir; bu yöntem cerrahi sonrası 
izlemde de yararlıdır. 



Sağaltım
Uygun olgularda radikal cerrahi tercih 
edilir. 
Cerrahi uygulansa da, uygulanmasa da 
kemoterapi gereklidir.
Albendazol sağaltımına KE’ye oranla 
daha iyi yanıt verir. 



En az iki yıl boyunca kesintisiz (aralıklı değil) 
albendazol uygulanır ve hastalar 10 yıl veya 
daha uzun zaman boyunca olası rekürrens 
açısından izlenir. 
Bu şekilde olguların yaklaşık yarısında 
enfeksiyonun ilerlemesi inhibe olur ve lezyon 
çapı küçülür. 
Sıklıkla karaciğer transplantasyonuna 
gereksinim ortaya çıkar. 



Korunma
Tilki ve çakal gibi vahşi hayvanlardan, 
köpeklerden, kedilerden ve bu 
hayvanların dışkılarından korunmak 
gerekir. 
Tilkilerin dışkısıyla enfekte olabilecek 
yerlerdeki sebze ve meyveler çiğ 
yenmemeli, sular içilmemelidir. 



Özellikle endemik sahalarda ev 
köpeklerinin ve kedilerin gezinme 
sahaları çok iyi gözlenmeli, enfekte 
kemiricileri yemeleri önlenmelidir. 
Köpek ve kedileri sevdikten sonra ve 
yemek öncesinde eller iyice yıkanmalı; 
çocukların bu alışkanlığı edinmeleri 
sağlanmalıdır.



Mücadele
Enfeksiyonun Türkiye’deki durumunun 
netleşmesi için endemik bölgelerde 
serolojik ve radyolojik tarama 
çalışmalarına gereksinim vardır. 
AE ile mücadele vahşi hayvan döngüsü 
nedeni ile KE’den daha güçtür. 



Evcil hayvanlara periyodik olarak 
prazikuantel gibi antihelmintiklerin 
verilmesi önemlidir. 
Avrupa ve Japonya’da sahipsiz ve vahşi 
hayvanlara antihelmintik içeren yem 
verilmesi ile AE prevalansında önemli 
düşme sağlanmıştır. 



Sabrınız için teşekkürler…


