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Öz

Abstract

Amaç: Kist hidatik dünyada yaygın görülen endemik bir parazitik
hastalıktır. Çalışmamızda kist hidatikli çocuk hastaların verilerinin
gözden geçirilmesi, hastalık bulguları ve verilen tedaviler ile tedavi yanıtının değerlendirilmesi, tedavi yanıtını etkileyen etmenlerin
saptanması amaçlanmıştır.

Aim: Hydatid cystic disease is an endemic parasitic disease that is
common in the world. We aimed to review the demographic, clinical
and laboratory findings, and treatments and outcomes of children
with hydatid cyst disease, and to determine the factors affecting treatment response in two pediatric pulmonology centers in the central
region of Turkey.
Material and Methods: The clinical records of patients aged below
18 years who were followed up between January 2006 and December
2016 because of hydatid cyst disease were reviewed retrospectively.
The patients’ ages at the time of diagnosis, sexes, living areas (rural /
urban), dog contact history, presence of hydatid cyst in other family
members, symptoms, organs involved, dimensions of cysts, laboratory results, treatments and post treatment responses, follow-up, and
outcomes were noted.
Results: In a period of 10 years, 50 pediatric patients were followed up
with a diagnosis of hydatid cyst. The mean age was 9.3±0.5 years and
33 (66%) of the patients were male. Fifteen patients were living in a
rural area and 35 were living in an urban area. Fifteen patients had a
history of contact with a dog and 10% had a positive family history.
Thirty-six patients had lung involvement, 25 had liver involvement,
14 (28%) had both lung and liver involvement, and six patients had
organ involvement other than lung and liver. The indirect hemagglutination test for hydatid cyst was positive in 24 of 40 patients and
Echinococcus granulosus-specific IgE positivity was detected in 8 of
17 patients. Surgery was performed in 31 patients with lung involvement and PAIR was performed in 13 patients who had liver involvement. Cyst excision was performed in two patients who had isolated
spinal involvement. All patients were treated with albendazole, and
additional praziquantel treatment was given to seven patients. Relapse occurred in seven patients in this period. The relapse frequency
was higher in patients who had organ involvement other than in the
lung and liver (p<0.05), and these patients’ treatment durations were
longer compared with the others (p<0.05).
Conclusion: Hydatid cysts can involve different organs in children.
Patients with organ involvement other than the lung and liver should
be followed up carefully in terms of recurrence.
Keywords: Children; hydatid cyst; organ involvement

Gereç ve Yöntemler: Ocak 2006 ve Aralık 2016 yılları arasında kist
hidatik nedeniyle izlemde olan hastaların dosyaları gözden geçirildi.
Hastaların tanı yaşları, cinsiyetleri, yaşam alanları (kırsal/kent), köpek
temas öyküsü, ailede başka bireylerde kist hidatik varlığı, yakınmaları, tutulan organları, boyutları, laboratuvar sonuçları, uygulanan
tedaviler ve tedavi sonrası yanıtları kayıt edildi.
Bulgular: On yıllık sürede 50 çocuk hasta kist hidatik tanısı ile izlendi.
Hastaların 33’ü (%66) erkekti. Ortalama tanı yaşı 9,3±0,5 yıldı. Hastaların 15’i kırsal kesimde yaşarken; 35’i kentsel kesimde yaşıyordu ve
%10’unda ailede başka bireyde kist hidatik öyküsü vardı. Hastaların
36’sında akciğer tutulumu, 25’inde karaciğer tutulumu vardı. On dört
hastada hem akciğer hem karaciğer tutulmuştu. Altı hastada akciğer
ve karaciğer dışı organ tutulumu vardı. Kist hidatik indirekt hemaglutinasyon testi bakılan hastaların %60’ında pozitif iken, kist hidatik
spesifik IgE 17 hastanın 8’inde pozitif saptandı. Hastaların tümü albendazol tedavisi almıştı. Yedi hastaya ek olarak praziquantel tedavisi verilmişti. Akciğer tutulumu olan 31 hastaya cerrahi, karaciğer
tutulumu olan 13 hastaya PAİR (perkütan aspirasyon, enjeksiyon ve
reaspirasyon) yapılmıştı. Spinal tutulumu olan iki hastada operasyonla kistler çıkarılmıştı. Akciğer ve karaciğer dışı organ tutulumu
olan hastalarda yineleme sıklığı fazlaydı (p<0,05) ve bu hastaların
tedavi süresi daha uzundu (p<0,05).
Çıkarımlar: Kist hidatik çocuklarda farklı organ tutulumları ile karşımıza çıkabilir. Akciğer ve karaciğer dışı organ tutulumu olan hastaların izleminde yineleme açısından daha dikkatli olmak gereklidir.
Anahtar sözcükler: Çocuk; kist hidatik; organ tutulumu
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Giriş
Kist hidatik (KH) Dünya’da ve ülkemizde yaygın görülen
endemik bir parazitik hastalıktır. İnsan akciğerinde en sık
enfeksiyona neden olan parazit Echinococcus granulosustur (1). Hastalığa özgü bir klinik bulgu yoktur ve yerleştiği
bölgeye, kistin büyüklüğüne göre farklı yakınmalar ortaya
çıkabilir. Çocuklarda en sık akciğerler, erişkinlerde ise karaciğer tutulumu olur. Ancak tüm organlarda görülebilir.
Hidatik kistlerin çoğu belirti vermez ve kendiliğinden gerileyebilir (2). Hastalığın tanısı, klinik, radyolojik görüntüleme yöntemleri ve serolojik testlerle konulur. Tedavide
albendazol tek başına ya da cerrahi tedavi ve perkutan
girişimlerle birlikte kullanılır (3–8). Tedavi şekli ile ilgili
klinik kontrollü çalışmalar ve standart bir protokol olmadığından, her hastanın klinik, radyolojik ve serolojik testlerinin sonuçları ayrı olarak ele alınıp tedaviye yanıtı değerlendirilmektedir (9, 10). Ülkemizde ve Dünya’da KH’li
çocukların verilerinin sunulduğu farklı çalışmalar bulunmaktadır ancak veriler hastaların yaşına, sosyoekonomik
durumuna, yaşanılan bölgelere göre değişmektedir.
Çalışmamızda İç Anadolu bölgesinde yer alan iki merkezde izlenen KH’li çocuk hastaların verilerinin gözden
geçirilmesi, hastalık bulguları ve verilen tedaviler ile tedavi yanıtının değerlendirilmesi, tedavi yanıtını etkileyen
etmenlerin saptanabilmesi ve tanı, tedavi ve izlem açısından dizine katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler
Ocak 2006 ve Aralık 2016 yılları arasında İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan iki çocuk Göğüs Hastalıkları Polikliniği’nde KH nedeniyle izlemde olan hastaların dosyaları
gözden geçirildi.
Hastaların tanı yaşları, cinsiyetleri, yaşam alanları (kırsal/
kent), köpek temas öyküsü, ailede başka bireylerde KH
varlığı, yakınmaları, tutulan organları, kistlerin boyutları
ve sayısı kaydedildi.
Laboratuvar bulgularında indirekt hemaglutinasyon
(IHA) testi, Echinococcus granulosus spesifik Ig E, tam
kan sayımında eozinofil sayı ve yüzdeleri kaydedildi.
Hastalara uygulanan tıbbi tedaviler ve süreleri, perkütan
aspirasyon, enjeksiyon ve reaspirasyon (PAİR) ya da cerrahi yapılan hastaların ortalama hastane yatış ve izlem süreleri kaydedildi. Tedavi komplikasyonları kaydedildi. Uzun
süreli izlemde yineleme olan ve olmayan hastaların tüm
bulguları birbirleri ile karşılaştırıldı.
Çalışma Helsinki Deklerasyonu 2008 prensiplerine uygun olarak yapılmıştır. Tıp Fakültesi Etik Kurulu’nun
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Tablo 1. Kist hidatikli hastaların demografik özellikleri
		
Yaş (yıl)
Cinsiyet (erkek)
Yaşam yeri
Köy
Kent
Köpek temas öyküsü olan
Ailede başka bireyde KH

Sayı (n)
33
15
35
15
5

Yüzde (%)
9,3±0,5
66
30
70
30
10

KH: Kist hidatik

27/02/2017 tarihli ve 36 numaralı etik kurul onayı ile yürütülmüştür. Çalışmanın geriye dönük olarak yapılması
nedeni ile hasta onamı alınmadı.
İstatistiksel Çözümleme
İstatistiksel çözümlemelerde SPSS v.16.0 programı (SPSS
Inc., Chicago, IL, USA) kullanıldı. Tanımlayıcı veriler frekans, yüzde ortalama ve standart hata şeklinde sunuldu.
Sürekli değişkenlerin analizinde parametrik varsayımlar
karşılanmadığı için Mann Whitney U testi, nominal değişkenlerin analizinde ki kare testi, nominal değişkenlerin analizinde dağılımın ki-kareye uygunluğu sağlanamadığı durumlarda Fisher exact test kullanıldı. P<0,05
olması anlamlı kabul edildi.

Bulgular
On yıllık sürede iki merkezde 50 çocuk hasta KH tanısı
ile izlendi. Hastaların 33’ü (%66) erkekti. Ortalama tanı
yaşı 9,3±0,5 yıldı. Hastaların demografik özellikleri tabloda gösterilmektedir (Tablo 1). En sık başvuru yakınması öksürüktü (%46), daha sonra ateş, karın ağrısı, göğüs
ağrısı, nefes darlığı gelmekteydi. Bir hasta kolda uyuşma
yakınması ile ve bir hasta yürüyememe yakınması ile başvurmuştu.
Hastaların 36’sında (%72) akciğer tutulumu, 25’inde (%50)
karaciğer tutulumu vardı. On dört hastada hem akciğer
hem karaciğer tutulmuştu. Altı hastada akciğer ve karaciğer dışı organ tutulumu vardı. Akciğer tutulumu olan
hastalardan beşinin bronşa açılımı vardı. Bronşa açılımı
olan hastaların ikisinde kist sağ üst lobda, birinde sağ alt,
birinde sol üst ve diğerinde sol alt lobda yerleşmişti. Hastaların tutulan organları ve kistlerin büyüklükleri Tablo
2’de yer almaktadır.
Tanıda 40 hastada KH IHA testi yapılmış ve 24 (%60) hastada pozitif saptanmıştı. Spesifik Ig E 17 hastada bakılmış,
sekiz hastada (%47) pozitif saptanmıştı. Tanıda hastaların
ortalama eozinofil sayısı 558±258/µL iken, ortalama yüzdesi 4,8±1,3 idi.
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Tablo 2. Kist hidatikli hastaların tutulan organları, kist sayısı ve büyüklükleri
Tutulan organ (n)
Yer (n)
Kist sayısı (n)			Kist büyüklüğü (cm)
				
<1
1–4
5–9
Akciğer (36)
Sağ akciğer
		
Üst lob (8)
10		
2
7
		
Alt lob (10)
10			
8
		
Sol akciğer
		
Üst lob (10)
13		
3
6
		
Alt lob (12)
15		
2
8
Karaciğer (25)
Sağ lob (16)
26		
15
8
		
Sol lob (11)
13			
10
Spinal (2)		
2		
2		
Dalak (1)		
1		
1		
Safra kesesi (1)		
1		
1		
Beyin (1)		
1			
1
Böbrek üstü bezi (1)		
1			
1
Hastaların tümü albendazol tedavisi almıştı. Ortalama
tedavi süresi 15,5±1,5 aydı. Yedi hastaya ek olarak praziquantel tedavisi verilmişti. Albendazol tedavisi alan bir hasta karaciğer enzimlerinde yükseklik saptanıp tedaviye ara
verilmişti. Diğer hastalarda tıbbi tedavi ile yan etki görülmedi.
Akciğer tutulumu olan 31 hastaya cerrahi, karaciğer tutulumu olan 13 hastaya PAİR yapılmıştı. Spinal tutulumu
olan iki hastada operasyonla kistler çıkarılmıştı. Operasyon sonrası ortalama hastane yatış süresi 12,8±6,6 gündü.
Hastaların tedavi ve izlemi ile ilgili veriler Tablo 3’te görülmektedir.
Ortalama izlem süresi 26,4±3,8 aydı. İzlemde yedi hastada
yineleme görüldü. Yineleme görülen ve görülmeyen hastalar arasında tanı yaşı, cinsiyet, kist büyüklüğü, sayısı, laboratuvar bulguları açısından fark saptanmazken (p>0,05),
akciğer ve karaciğer dışı organ tutulumu olan hastalarda
yineleme sıklığı fazlaydı (p=0,033). Yinelemesi olan ve
olmayan hastaların klinik özelliklerinin karşılaştırılması
Tablo 4’te görülmektedir. Akciğer ve karaciğer dışı organ tutulumu olan hastaların ortalama operasyon yaşları
6,2±2,4 yıl iken olmayanların 10,2±3,4 yıl idi ve istatistiksel
olarak anlamlı fark vardı (p=0,026). Yine akciğer ve karaciğer dışı organ tulumu olan hastaların albendazol tedavi
süresi (28,5±13,5 ay) olmayanlara göre (13,7±9,2 ay) anlamlı
olarak daha uzundu (p=0,007).

Tartışma
Kist hidatik hastalığı ülkemizde ve Dünya’da hala önemli bir halk sağlığı sorunudur. Ağız yolu ile alınan larvalar
bağırsaklardan portal ven aracılığı ile karaciğere geçmek-

>9
1
2
4
5
3
1

Tablo 3. Kist hidatikli hastaların tedavi ve izlemi
		
Tıbbi tedavi
Albendazol
Praziquantel
Cerrahi tedavi
PAİR
Yineleme
Ortalama izlem süresi (ay)

Sayı (n)

Yüzde (%)

50
7
33
13
7

100
14
66
26
14
26,4±3,8

PAİR: Perkütan aspirasyon, enjeksiyon ve reaspirasyon

tedir ve en sık tutulan organ karaciğerdir (11). Çocuklarda
ise akciğerler sıkıştırılabilir yapısı, damarlanması ve negatif basıncı sayesinde kistin daha hızlı büyümesine olanak
sağlayabilmesi nedeni ile kistin en sık rastlandığı bölgedir
(12). Sıklıkla akciğerlerin alt loblarının tutulduğu ve en sık
sağ akciğerin tutulduğu bildirilmiştir (13). Çalışmamızda
dizinle uyumlu olarak en sık akciğerlerin ve sıklıkla akciğerlerin alt loblarının tutulmuş olduğunu gözlemledik;
ancak sol akciğerin sağ akciğerden biraz daha fazla tutulmuş olduğu gözlendi. Organ tutulumlarının bölgelere ve
yaşlara göre değişiklik gösterebileceği bilinmektedir.
Larvalar ilk filtre olan karaciğer ve akciğerlerden geçerlerse ya da lenfatikleri kullanarak bu organları atlarlarsa, hastalığın kan ve lenf yolu ile yayılmasına neden olabilirler
ve böylece vücudun herhangi bir bölümünde enfeksiyon
oluşturabilirler (11, 14). Dizinde birçok çalışmada akciğer
ve karaciğer tutulumundan sonra en sık dalak tutulumunun olduğu bildirilmiştir (11, 15), ancak farklı sonuçlar bildiren çalışmalar da vardır (16, 17). Çalışmamızda akciğer
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Tablo 4. İzlemde yineleme olan ve olmayan hastaların karşılaştırılması
		
Yaş
Cinsiyeta (erkek)
Yaşam yeria
Köy
Kent
Köpek temas öyküsü olana

Yineleme olan (%) (n=7)
7,1±0,9
5 (71,4)

Yineleme olmayan (%) (n=43)
9,7±0,5
27 (64,3)

1 (14,3)
6 (85,7)
1 (14,3)

14 (33,3)
28 (66,7)
14 (33,3)

>0,05

1 (14,3)

4 (9,5)

>0,05

3 (42,9)

3 (7,3)

0,033

Albendazol süresi (ay)

19,2±4,7

14,9±1,6

>0,05

Operasyon yaşı

7,8±0,9

9,9±0,7

>0,05

Ailede başka bireyde KH

a

Akciğer karaciğer dışı tutulum

a

p
>0,05
>0,05
>0,05

KH: Kist hidatik; Fisher Exact testi kullanılmıştır
a

ve karaciğer tutulumundan sonra en sık iki hastada spinal
tutulum olduğu ve bunların dışında dalak, beyin, safra kesesi, böbrek üstü bezinde tutulum olduğu görüldü. Spinal
tutulum çocuklarda çok nadir görülmektedir ve sıklığı
oldukça düşüktür (18–23). Endemik olmayan bölgelerde
ayırıcı tanıda akla gelmemesi ve tanı koymada yaşanan
güçlükler nedeni ile sıklığının diğer organlara göre daha
az olabileceği düşünülmektedir.
Hastalarımızda KH IHA pozitifliği %60 ve spesifik Ig E
pozitifliği %47 olarak saptanmıştır. Kist hidatikli hastalarda yapılmış serolojik çalışmalarda farklı serolojik yöntemler birbirleri ile karşılaştırılmış ve tanıda en duyarlı
yöntemin spesifik Ig G olduğu daha sonra spesifik Ig M,
IHA ve en az duyarlı yöntemin ise spesifik Ig E olduğu
gösterilmiştir (24–26). Çalışmamızın yapıldığı iki merkezde spesifik Ig G çalışılamadığı için değerlendirilememiştir. Ancak daha önce yapılmış çalışmalarla uyumlu olarak
IHA pozitifliğinin spesifik Ig E’den daha yüksek olduğu
görülmüştür.
Farklı tedavi yaklaşımlarını karşılaştıran klinik kontrollü
çalışmalar olmadığı için ‘en iyi tedavi seçeneği’ yoktur.
Hastanın yaşına, kistin yapısına, yerleşimine, büyüklüğüne, tedavi yapacak ekibin deneyimine ve hastanın uzun
süreli izlemine göre tedavi yaklaşımı belirlenir. Tedavi
yaklaşımları cerrahi tedavi, perkutan girişimler, tıbbi tedavi ve bekle-gör yaklaşımıdır. Bazı hastalarda birkaç yaklaşım beraber kullanılır (5). Yakın zamanda yayımlanmış
187 çocuğun alındığı çocukluk çağı Echinococcus granulosus hastalığı ile ilgili bir çalışmada çocuklarda tedavi
yaklaşımı ile ilgili bir algoritma önerilmiştir. Buna göre
hastalara operasyon öncesi 1-4 hafta albendazol ya da mebendazol tedavisi verilmesi, 10 cm’den küçük komplike
olmayan kistlerde kistektomi sonrası uzun dönem izlem;
10 cm’den büyük komplike olmayan kistlerde kistektomi
176

ve kapitonaj ile operasyon sonrası 1-3 aylık tıbbi tedavi devamı; herhangi bir boyutta komplike olan kistlerde segmentektomi ya da lobektomi sonrası uzun süreli izlem
yapılması ve inaktif ya da kalsifiye kistlerde görüntüleme
ile izlem önerilmiştir (27). Çocuklarda akciğer KH tedavisi
ile ilgili yapılmış bir başka çalışmada ise özellikle endemik bölgelerde enfeksiyonun tekrarlama riskinin yüksek
olması ve çocuklarda akciğer yenilenme kapasitesinin iyi
olması nedeni ile akciğer rezeksiyonu yerine parankim
koruyucu cerrahinin (kistektomi ve kapitonaj) öncelikle
tercih edilmesi önerilmektedir (28). Çalışmamızda akciğer tutulumu olan 36 hastanın 31’ine cerrahi uygulanırken, beş hastaya sadece tıbbi tedavi verildi. Cerrahi yapılmayan hastalar birden çok sayıda, her iki akciğerde küçük
kistleri olan (<5 cm) hastalardı ve tıbbi tedaviden yarar
gördüler.
Karaciğer kistlerinde cerrahi tedavi, PAİR ya da tıbbi tedavi uygulanabilir. Karaciğer tutulumu olan 25 hastamızın
13’üne PAİR uygulandı, hiçbir hastaya cerrahi yapılmadı.
Cerrahi daha çok komplike kistleri olan (rüptüre kist, biliyer fistülü olan, yaşamsal yapılara bası yapan, ikincil enfeksiyon gelişen ya da kanamalı kistler), 10 cm’den büyük
kisti olan, yüzeyel yerleşimli olup kolayca rüptüre olabilecek hastalarda tercih edilir (29). On iki hastamıza kistlerinin çok sayıda, çok küçük olmaları ve karaciğerin farklı
loblarında yerleşmiş olmaları nedeni ile sadece tıbbi tedavi verildi. Kistleri inaktif olan hastaların tıbbi tedavileri
kesildi, klinik olarak izlendiler.
Akciğer ve karaciğer dışı organ tutulumlarında tedavi
yaklaşımı konusunda açık veriler bulunmamaktadır. Kalp
ve kemik tutulumlarında öncelikle cerrahi önerilmektedir
(5). Ancak akciğer ve karaciğer dışı tutulumu olan olgularda PAİR yöntemini ilk tercih olarak öneren yayınlar da
vardır (30). Bizim hastalarımızda spinal tutulumu olan iki
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hastaya cerrahi uygulandı, diğer hastalar tıbbi tedavi ile
izlendi ve kistlerin inaktif şekle ilerlediği görüldü. Ancak
bu hastalarda tıbbi tedavi süresi, ilaç seçimi ile ilgili de
kesin öneriler bulunmamaktadır. Akciğer ve karaciğer dışı
tutulumu olan olgularımızda yinelemenin daha sık görülmesi de dikkat çekici bir sonuçtur. Erişkinlerde yapılmış
bir çalışmada da benzer şekilde akciğer ve karaciğer dışı
tutulumu olan hastalarda yinelemenin daha sık saptandığı görülmüştür (31).
Çalışmamızda akciğer ve karaciğer dışı organ tutulumu olan olgularda yinelemenin sık görülmesini hem bu
hastalara geç tanı konmuş olabileceğine hem de albendazolun biyoyararlanımının düşük olup bu organlarda
yeterince etkili doza ulaşamaması ile ilişkili olabileceği
düşünüldü (32, 33). Bu hastaların izleminde daha dikkatli
olunması gerektiği sonucu çıkarıldı.
Çalışmamızın bazı kısıtlılıkları vardı. Çalışmamız ülkemizde yalnızca Orta Anadolu Bölgesi’nde iki merkezde
geriye dönük olarak yapılmıştır. Hasta sayımız az olup;
hem akciğer, hem karaciğer, hem de her iki organ dışı
tutulumu olan çocuk hastalar çalışmaya alınmıştır. Çok
merkezli ve daha fazla hasta ile yapılacak ileriye dönük
çalışmalarla sonuçların doğrulanması yararlı olacaktır.
Sonuç olarak, KH ülkemizde hala yaygın bir enfeksiyon
sorunu olup çocuklarda farklı organ tutulumları ile karşımıza çıkabilir. Şüpheli olgularda tanıda serolojik yöntemlerin her zaman yardımcı olamadığı ve ülkemizde KH’nin
sık görüldüğü unutulmamalıdır. Tedavi seçiminde tutulan
organa, kistlerin sayı ve büyüklüğüne ve komplikasyonlara göre seçim yapılması gereklidir. Akciğer ve karaciğer
dışı organ tutulumu olan hastaların izleminde yineleme
açısından daha dikkatli olmak gereklidir.
Etik Kurul Onayı: Çalışma Helsinki Deklerasyonu 2008
prensiplerine uygun olarak yapılmıştır. Tıp Fakültesi Etik
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