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Olgu  

•  yaş, kız hasta  
 

• Yakı ası, karı  ağrısı  
 

• Öyküsü,  

– Ara ara ola  karı  ağrısı yakı ası ede iyle aşka ir 
sağlık erkezi de yapıla  karı  to ografi i ele esi de 
kara iğer sol lo da yaklaşık   oyutu da kistik 

lezyo  ve sağ lo da ka a kalsifikasyo  ala ı izle iş.  
– Eşlik ede  yakı a ya da ulgusu yok.  

 

 



• Özgeç iş ve soy-geç işi de özellik yok.  
 

• Fizik i ele ede, ge el duru u iyi ola  hasta ı  siste  
incelemelerinde patolojik bulgu izlenmedi.  
 

• Laboratuvar incelemelerinde, 
 

– Hb:13,4 gr/dl  MCV:83 

– Beyaz küre: 10,000/mm3 (%40 nötrofil, %57 lenfosit) 

– Kan biyokimya incelemeleri ve tam idrar incelemesi normal 
sı ırlarda. 

– Akur faz belirteçleri negatif. 

 

 

 



 

 

                              Ta ı? 



 

• Ekinokok IgG: 16,2 (pozitif) 

• Ekinokokosiz IHA pozitif 



Kist Hidatik 

• Echinococcus, parazit  

• İ sa da hastalık etke i ola   tür  
 

– E. granulosus ,     kistik ekinokokoz  

– E. multilocularis,  alveolar ekinokokoz 

– E. vogeli                           nadir etkenler 

– E. Oligarthrus                  polikistik ekinokokoz nedeni  

 

• Türkiye’deki olguları  büyük bölümünde etken, E. granulosus 

• Görül e sıklığı oğrafi ölgelere göre değişiklik göster ekle 
irlikte ge el olarak yaşla irlikte artar. 

 

 



Kist Hidatik 

Erişki  for   
• Genellikle 2 -   uzu luğu da 

• Vü utları  ölü de  oluşur. 
– Baş skoleks) 

– Boyun  

– Halkalar (strobila) 

• Erişki  for larda -800 kadar yumurta bulunur.  

 

Larva (Metacestod) 



Yaşa  dö güsü 



Kist Hidatik 

• Kistleri  üyü e hızı -50 
/yıl  

 

• Doğal seyirde kistler 
ke diliği de  parçala a ilir 
ya da tamamen kaybolabilir. 

        

• Kara iğer kistleri ak iğer 
kistleri de  daha yavaş 

üyü e eğili i dedir. 

 



 
Klinik  

 
• Belirtisiz enfeksiyon 

 

– Olguları  çoğu etke i ço ukluk dö e i de edi ir a ak 
erişki lik dö e i e kadar e feksiyo  latent gizli  kalır, kli ik 
bulgu vermez. 

– Rastla tısal olarak radyolojik i ele eler sırası da sapta ır.  
– Latent  dö e i   yıl kadar uzu  ola ilir 
 

• Küçük ya da kalsifikasyo  gelişe  kistler hiç ir za a  kli ik 
bulguya neden olmayabilir.  

• Büyük kistler yerleştikleri orga lara göre ası, le fatik ya da 
vasküler dolaşı  ozukluğu a iki il yakı alarla aşvura ilir.  

• Kist yırtıl ası so u u anaflaksi görülebilir. 

 



Klinik  

• Herha gi ir orga a yerleşe ilir. 
• Olguları   

– Üçte ikisi de kara iğerde kist % -  sağ lo  yerleşi li  

– Dörtte iri de ak iğerde kist %  sağ lo  ve % -70 alt loblar) 

– Beyi , kas dokusu, ö rekler, ke ik, kalp, pa kreas yerleşi i 
daha az sıklıkta görülür 
 

– %85-  olguda yal ız a ir orga  etkilenimi, olguları  % ’i de 
de tek lezyon izlenir.  

– Olguları  % ’si de eş za a lı kara iğer ve ak iğer tutulu u 

– Ço uklarda ak iğer tutulu u erişki lerde  daha fazla 

 

 



Klinik 

Kara iğer tutulu u 

• Kist çapı >   ise kli ik yakı alar ve ulgular izle e ilir. 
• Kara iğer üyüklüğü, sağ üst kadra da ağrı, dolgu luk hissi, 

ide ula tısı, kus a 

• Kisti  yırtılarak safra yolları a açıl ası duru u da, kolanjit, 
pankreatit, sarılık gelişe ilir.  

• Safra ka alları a, inferior vena cavaya, portal ve hepatik 
venlere kisti  ası yap ası so u u portal hipertansiyon, venöz 
tıka ıklık, Budd Chiari sendromu görülebilir.  

• Piyojenik kara iğer apsesi, perito it, plevral aralığa yayılı … 

 



Klinik   



Klinik  

Ak iğer tutulu u 

• Öksürük, göğüs ağrısı, solu u  sıkı tısı, hemoptizi, kusma en 
sık izle e  yakı alar 

• Kisti  yırtıl ası e  ö e li ko plikasyo   
– İki il akteriyel e feksiyo  gelişi i 
– Parazitin protoskolex for u u  ro ş ağa ı a, plevra 

arağılı a yayıl ası so u u pnömotoraks, ampiyem, plevral 
efüzyon  

– Sı ırları elirgi  ol aya  ak iğer apseleri 
 

 

 

 





Klinik  

Diğer orga  tutulu ları  
• Seyrek a a kli ik so uçları daha ağır 

• Kalp yerleşi li kisti  yırtıl ası, etke  tü  ede e etke  yayıla ilir,  
perikardiyal tamponad gelişe ilir.  

• Merkez si ir siste i kistleri, ö et ve kafa içi ası ç artışı ulguları 
• O urilik yayılı ı, ası ulguları  
• Bö rek yerleşi li kistler, hematüri ve ya  ağrısı 
• Ke ikler kistleri, elirtisizidir a ak patolojik kırıklara ede  ola ilir. 
• Göz küresi de ve ilt altı dokuda yerleşi  göstere  kistlerde 

elirtil iştir.  



Klinik 

• Yerleşi  yeri de  ağı sız olarak kist rüptürü, ateş ve aşırı 
duyarlılık tepki eleri e ede  ola ilir.  

• A afilaksi gelişe ilir.  
 

• E feksiyo  gelişe  olgularda kilo kay ı, ateş görüle ilir.  
 



Ta ı 

Ta ı, radyoloji ve seroloji incelemeleri 

 

Radyoloji incelemeleri 

• Ultrasonografi 

• Manyetik rezonans görüntüleme 

• Bilgisayarlı to ografi  
 

Seroloji incelemeleri 

 

Kist sıvısı da protoskolekslerin görülmesi 

 

 



Ultrasonografi 

• Duyarlılığı % -95 

• E  sık ulgu, anekoik, sı ırları elirgi  kist 
• Kara iğer kistleri i  ayırı ı daha zor ola ilir.  

 

• Usg yardı ıyla kistler radyolojik olarak tiplendirilir. 

• Bu tiplendirme tedavi ve izlemde yol göstericidir.  

 

 

 

 





Tip 1: Basit kara iğer kisti e e zer, anekoiktir, sade e  sıvı topla ası 
vardır, çift çizgi işareti vardır. (Aktif kist) 

Tip 2: Kist içi de, al peteği i a dırır tarzda çok sayıda öl eler 
bulunur. (Aktif kist) 

Tip 3a: Kist duvarı kat a ları arası da sıvı iriki i vardır ilüfer 
yaprağı görü ü ü .  
Tip 3b: Kist içi de katı ir yapı içi de kız veziküller ulu ur.  
Tip 4: Kireçle ede  ötürü parlak görü ü lü heteroje  yapıda ala lar 
içere  kist. Kız vezikül ulu az. Yü  yu ağı görü ü ü  (İ aktif kist) 

Tip 5: elirgi  duvar kalsifikasyo u göstere  katılaş ış kist (İ aktif kist) 



Ta ı  

• Seroloji i ele eleri ilk ta ıda ve tedavi i  izle i de yararlı  
• E. granulosus ta ısı da a tikor sapta ası a tije  sapta a  

testlerde  daha duyarlı 
• Yaygı  olarak kulla ıla  incelemele yöntemleri ELİSA (Enzyme-

linked immunosorbent assay) ve İHA (İ direk 
Hemagglutinasyon)  

• İ ele elerde sıklıkla kulla ıla  iki a tije , a tije   ve 
antijen B  



Ta ı  

• Seroloji i ele eleri i  egatif sapta ası ta ıyı dışla az.  
• Kara iğer kistleri de seroloji pozitifliği % -  ike  ak iğer 

yerleşi li kistlerde %  

• Dalak, eyi , ö rek yerleşi li kistlerde seroloji incelemeleri 
ge ellikle egatif izle irke , ke ik yerleşi li kistlerde 
pozitiflik ora ı yüksek 

• Bütü lüğü ozul uş, kalsifikasyo  geliş iş, içi de a lı 
parazit arı dır aya  kistlerde de seroloji incelemeleri 
negatif 

  



Ta ı  

Seroloji i ele eleri de ya lış pozitiflik 
 

• Taenia saginata, Taenia solium, nörokistoserkosiz gibi parazit 
e feksiyo ları  

• Maligniteler 

• Bağışıklık siste i soru ları  
 

     Ta ıda kuşku ol ası duru u da kist aspirasyonu ve kist 
içeriği i  değerle diril esi düşü üle ilir.  



Tedavi 

• Tedavisiz izlem 

• Perkütan tedavi 

– Kistin aspirasyon yoluyla ta a e  çıkarıl ası  
– Puncture, Aspiration, İnjection, Reaspiration PAİR  

• Cerrahi tedavi  

• İlaç tedavisi  
– Albendazol 

– Mebendazol 

– Prazikuantel    



Tedavi  

Cerrahi tedavi 

• Cerrahi işle de hedefle e  kisti  çıkarıl ası yada  içeriği i  
oşaltıl ası ve geride kala  kist çeperi i  kapatıl ası  

• Kist sıvısı ı  işle  sırası da karı  içi e yayıl a ası ö e li  
– Etke i  iki il yayılı ı  
– İki il akteri e feksiyo ları  
– Anaflaksi  



Tedavi  

Cerrahi tedavi 

• Kist boyutu >10 cm  

• Kara iğer dışı da yerleşi  göstere  kistler 

• Trav a ede iyle yırtıl a riski yüksek ola  yüzeysel yerleşi li 
kistler 

• Perkütan tedavi i  uygu  ol adığı olgular 

• Kist yırtıl ası, biliyer fistül geliş esi, kisti  yaşa sal orga lara 
ası yap ası, iki il akteri e feksiyo ları ı  geliş esi 

duru u da ter ih edile  tedavi yaklaşı ıdır.  
  



Tedavi  

Cerrahi tedavi 
 

• Cerrahi işle  sırası da kisti  yırtıl ası ve protoskolekslerin 
karı  içerisi e yayıl ası riski ede iyle errahi işle de   
hafta önce hastalara albendazol tedavisi aşla alı ve işle  
so rası  hafta deva  edil elidir.  
 

• Albendazol + praziquantal kulla ı ı? 
 

• Cerrahi so rası yi ele e ora ı % -25 



Tedavi  

– Hipertonik salin  

– Albendazol  

– Praziquantel  

– İver ekti  

 

    Kist çıkarıla ıyorsa kist içeriği 
oşaltıl ada  ö e işle  

sırası da kisti  içi e ki yasal 
aja lar verilerek olası 
soru ları  ö ü e geçil esi 
a açla ır.  



Tedavi  

• İşle  sırası da kisti  yırtıl ası ve protoskolekslerin 
perito  içi e yayıl ası duru da 

 

– Karı  içi hipertonik salinle yıka ır 

– İşle  so rası -6 ay anbendazol tedavisine devam edilir.  

– Ek olarak kısa süreli praziquantel tedavisi verilebilir.  



Tedavi  

Perkütan tedavi  

• PAİR 

 

• Kisti  ta a ı ı  aspirasyon yoluyla çıkarıl ası 
– PAİR işle i i  uygula a adığı kistlerde 

– Kız kistleri  varlığı da  
– Septalar içeren multioküler kistlerde  

– A ato ik olarak deri  yerleşi li kistlerde 

 



PAİR 

• Uygun endikasyonlarda uygula dığı da %9  aşarılı 
 

• Ha gi duru larda yapıl a alı? 

– Aspire edile eye ek kadar yoğu  içerikli kistler 

– Yüzeyel yerleşi li, yırtıl a ve karı  içerisi e yayıl a riski 
yüksek kistler 

– Perito  içi e yırtıl ış kistler 

– Safra yollarıyla ağla tısı ola  kistler  
– İ aktif kistler  

 
 

 



Tedavi  

• PAİR işle i uygula a  hastaları  % - ’ü de ateş ve ürtiker 
izlenirken, anaflaksi geliş e riski % ,  

 

• İşle de  e  az  saat ö e albendazol tedavisi aşla alı ve 
işle  so rası e  az  ay süreyle tedaviye deva  edil eli.  
 

PAİR işle iyle ilişkili yaşa a ile ek olası soru lar 
 

• Kist içeriği i  perito a yayıl ası ve u u  so u u da iki il 
ekinokokoz , ürtiker ya da a afilaksi gelişi i, 

• Kimyasal sklerozan kolanjit  

• Biliyer fistül  

• Kanama, enfeksiyon 

 

 



Tedavi-ilaç tedavisi 

• Albendazol 15 mg/kg/gün 2 dozda maks 400 mg/doz 

 

Hangi durumlarda ilaç tedavisi? 

• Sadece evre 1 ve 3a ( septa içer eye  ve  ’de  küçük  kistlerde 
tek aşı a ilaç tedavisi . seçe ek  

• Kara iğerde çok sayıda <   oyutlu kist ulu ası  
• Kist yerleşi i i  ya da içeriği i  errahi tedaviye uygu  ol a ası  
 

• Tedaviye ara verilmeden devam edilmeli  

• Tedavi süresi? 

– 1-  ay arası değişe  sürelerde, kli ik izle e göre  aya kadar 
uzatıla ilir.  

 

 



Tedavi  

• Albendazol ye eklerle irlikte alı alı 
 

• Geri dö üşü lü kara iğer hasarı % -5) 

• Sitopeni ( <%1) 

• Alopesi  <%                                                        olası iste eye  

• Transaminaz değerleri de yüksel e                       etkiler 

• Mide ula tısı, aş dö esi, dökü tü 

 

• Tedavi i  ilk  ayı da  hafta aralarla, daha so ra aylık olarak 
AST, ALT  düzeyleri kontrol edilmeli 

 

 

 



Tedavi  

Albendazol tedavisiyle  

• %  ta  iyileş e  
• %30-  kist oyutları da küçül e  
• %20-40  kist oyutları da değişiklik izle ez.  



İzle   

• Tedavide  yıllar so ra hastalık yi eleye ilir. 
• Tedaviye ya ıt ve doğal seyir çok değişke   
• İzle de ulgular sa it hale geli eye kadar -  aylık aralarla, daha 

so ra yılda  kez radyolojik i ele e 

•  yıllık izle   
 

• Cerrahi tedavi uygulanan olgularda seroloji incelemeleriyle izlem 
yapıla ilir, güve ilirlik ?  

• Cerrahiyi izleyen ilk 3 ayda IgG titresi yükselirken, 1-  yıl içi de 
seroloji egatifleşir.  

• Ancak seroloji pozitifliği i  yıllar a deve  ettiği olgular ulu akta 

 

 

 



Olgu  

• Karı  ultraso ografisi: Kara iğer sol lo  . segmentte yaklaşık 
5,4 cm boyutlu tip 1 hidatik kist, sağ lo  . segmentte 2,9 cm 
boyutlu kalsifiye ol uş hidatik kist izlendi.  

 

• Ak iğer grafisi or al sı ırlarda 

• Kemik grafileri or al sı ırlarda  
• Beyi  to ografi i ele esi or al sı ırlarda 

• EKO değerle dir esi or al sı ırlarda  
 

• Albendazol  g/kg/gü   dozda aşla arak izle e alı dı.  

 



Teşekkürler… 


