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ÖZ
Amaç: Apandisit çocuklarda en sık uygulanan ameliyat nedenidir. Apandisit nedeni olarak fekalit, lenfoid hiperplazi, parazit ve yabancı cisimler suçlanmaktadır. Biz bu çalışmada apandisit nedeni ile opere ettiğimiz hastalarda parazitik infeksiyonların rolünü tespit etmek istedik.
Yöntemler: Ocak 2008- 2014 yılları arasında çocuk cerrahi kliniğinde apandisit nedeni ile opere edilen hastaların histopatolojik sonuçları
değerlendirildi. Apandiks örneklerinde parazit saptanan hastalar tespit edildi. Örneklerde tespit edilen parazitler kaydedildi.
Bulgular: Ameliyat edilen 846 hastanın 14'ünün örneğinde parazit saptandı. Bunların 12'sinde Enterobius vermicularis, 2'sinde Taenia spp.
tespit edildi. Patolojik incelemelerinde apandisit tespit edilen hastaların 3'ünde parazit raporlanmıştı. Bu parazitlerin 2'si Enterobius vermicularis, 1'i Taenia spp. idi.
Sonuç: Enterobius vermicularis apandiks örneklerinde en sık rastlanan parazittir. Parazitler sıklıkla apandikste inflamasyona neden olmaksızın
karın sağ alt kadran ağrısına neden olmaktadır. Bununla birlikte bazı apandisit hastalarının etyolojisinde parazitler sorumlu tutulmuştur. Biz
çalışmamızda apandisit ile parazit birlikteliğini %0.39 oranında tespit ettik. Ayrıca parazitlerin zamanında tanı ve tedavisi ile sağ alt kadran
ağrısı ve apandisit sıklığının azalacağını düşünmekteyiz. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 190-3)
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ABSTRACT
Objective: Appendicitis is the most common cause of operation in the children. Fekalit, lymphoid hyperplasia, parasites and foreign bodies
are accused as the causes of appendicitis. In this study, we wanted to evaluate that the role of parasitic infections in pediatric apandicitis.
Methods: Histopathological results of the patients who underwent operations for acute appendicitis between January 2008 and 2014 were
evaluated. The patients who have parasite in appendiceal specimens were detected and parasites were recorded.
Results: Fourteen of 846 patients underwent appendectomy, were classified as parasitic appendicitis. Enterobius vermicularis was observed
in 12 and Taenia spp. was observed in 2 patients, Three children with appendicitis had parasitic infection in pathological examination. Two
of them were Enterobius vermicularis, and one was Taenia spp.
Conclusion: Enterobius vermicularis is the most common parasites in appendiks. Parasites often cause abdominal pain at right lower quadrant without any inflammation in the appendiks. However, parasites are responsible for some appendicitis as an etiologic factor. In our study,
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0.39% of patients with appendicitis, parasites were also detected. As a result, we think that right lower quadrant pain and the incidence of
appendicitis will reduce by time with the diagnosis and treatment of parasites. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 190-3)
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GİRİŞ
Apandisit popülasyonun %7’sinde meydana gelmektedir.
Çocuklardaki en sık acil cerrahi hastalıktır. Apandisit; apandiks
vermiformisin fekalit, lenfoid hiperplazi, parazit ve yumurtaları,
meyve ve sebze çekirdekleri, yabancı cisimler, baryum kontrast
veya tümoral kitleler nedeni ile tıkanması sonucu oluşur (1).
Parazitler özellikle çocuklarda olmakla birlikte tüm yaş gruplarında sık görülen enfeksiyon nedenleri arasında raporlanmıştır.
Toplumumuzda ise parazitik enfeksiyon oranı %9,3-77,1 gibi
yüksek değerlerde görülebilmektedir. Sosyoekonomik düzeyi
düşük bölgelerde ve çocuklar arasında sıklığı artmaktadır (2-4).
Sıklıkla Enterobius vermicularis akut apandisitin etyoloijisinde
suçlanmakla birlikte Taenia'lar ve Ascaris gibi parazitler de
sorumlu tutulmuştur (5). Son yıllarda apandisit etiyolojisinde
parazitik enfeksiyonların rolü tartışmalıdır (6). Toplumumuzda ise
çocuklarlardaki apandisit olgularında parazitlerin rolü net olarak
ortaya koyulmamıştır.

laris saptanan hastaların 10’unda (%71,4) ise inflamasyon saptanmadı (Resim 2). İnflamasyon saptanan hastaların histopatolojik incelemesinde nötrofilik infiltrasyon saptandı. Hiçbir hastada peritonit
bulgusu mevcut değildi. Bunların 12'sinde Enterobius vermicularis,
2'sinde Taenia saginata tespit edildi. Patolojik incelemelerinde
apandisit tespit edilen hastaların 3'ünde parazit raporlanmıştı. 14
parazitin sadece 3'ü raporlanmış, sonuçta 3 hasta tedavi almıştır.

TARTIŞMA
Apandisit çocuklardaki en sık uygulanan ameliyat nedenlerinden
biridir. Etyolojisinde lenfadenopati, fekalit, yabancı cisimler ve
parazitler suçlanmaktadır. Apandisit semptomları olan hastaların
%0,2-41,8’inde parazit enfeksiyonu raporlanmıştır. Trichura trichura, Enterobius vermicularis, Taenialar, Ancilostoma duodenale
gibi parazitler apandisitin etyolojisinde suçlanmıştır. Turkiye’de
(1, 7) yapılan çalışmalarda opere edilen apandiks örneklerinin

Biz bu çalışma ile çocuk apandisit olgularında parazit enfeksiyonlarının etyolojideki yerini tespit etmeyi amaçladık.

YÖNTEMLER
Çalışmamıza Ocak 2008- 2014 yılları arasında çocuk cerrahi servisinde opere edilen 846 çocuk hastanın apandektomi örneği
sonuçları incelendi. Bu çalışma için Sakarya Üniversitesi yerel etik
kurulunda retrospektif araştırma için onay alınmıştır. Hastaların
yaşı, cinsiyeti, apandiks örneklerinde tespit edilen parazit veya
yumurtaları kaydedildi. Ayrıca apandiks inflamasyonu olan hastalardaki parazit veya yumurtaları tespit edildi. İnsidental apandektomiler çalışmaya dahil edilmedi.
Histopatolojik inceleme: %10’luk formalin ile tespit edilen tüm
doku örneklerinden, doku takip ve bloklama işlemi sonunda 4
mikrometrelik kesitler alınarak deparafinize edildi. Hazırlanan
kesitler, Hematoksilen-Eozin (HE) boyası ile boyandı. Preperatlar
ışık mikroskobu altında incelenip inflamasyonun mevcudiyeti ve
parazitin varlığı tespit edildi.

Resim 1. Appendiks lümeninde süpüratif inflamasyon ve kan
elemanları içerisinde Taenia spp. yumurtaları, H&Ex40

BULGULAR
Total 846 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 501’i erkek
olup, 345’i kız çocuğu idi. Ortalama yaş 12,1±2,98 (range 3-17)
idi. Örneklerin 90’ında apandiks normal diğer 756 hastada akut
veya perfore apandisit mevcuttu. Ayrıca tüm örneklerin 14 (%1,6)
ünde parazit saptandı. Histopatolojik olarak apandiks inflamasyonu saptanan hastaların %0.39'unun örneklerinde parazit saptandı. Parazit görülen hastaların yaş ortalaması 12,5±3,1 di.
Hastaların 6’sı kız, 8’i erkekti (K/E:1/1,3). Bu hastaların 12’sinde
(%85,7) Enterobius vermicularis'in erişkin parazit formu, 2’sinde
(%14,3) Taenia spp. yumurtası tespit edildi. Parazit görülen hastaların 3’ünde (%21,4) apandikste inflamasyon olup, diğer 11
hastada (%78,7) apandiks normaldi. İnflamasyon saptanan hastaların 2’sinde Enterobius vermicularisin erişkin formu ve bir hastada Taenia spp. yumurtası görüldü (Resim 1). Enterobius vermicu-

Resim 2. Appendiks lumeninde erişkin Enterobius vermicularis'in
enine kesiti, H&E x40
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%0,45-3,15’de, Brezilyada Da Silva ve ark. (5) yaptığı çalışmada
ise hastaların %1,5’inde parazit raporlanmıştır (1, 7). Akut apandisitli hastalarda apandiksin enterobius vermicularis ile infeksiyonu
ise %0,2-3,8 oranında raporlanmıştır (8). Çalışmalarda apandiksin
parazitik infeksiyonu her iki cinste eşit oranda görülmüştür (7, 9).
Bizim çalışmamızda ise apandisit kliniği ile ameliyat edilen hastaların %1,6’sının patolojisinde, apandisit saptanan hastaların ise
%0,39’unda parazit tespit ettik. Çalışmamızda literatür ile uyumlu
olacak şekilde Kız/Erkek oranı 1:1,3.
Apandisit nedeni ile ameliyat edilen hastaların apandikslerinde insidental olarak parazitler tespit edilmiştir. Apandisitlerin
etyolojisinde parazitlerin rolü tartışmalıdır (7). İntestinal parazitler veya yumurtaları apandiküler membran injurileri ile veya
lümende direkt obstruksiyona neden olarak apandisite neden
olduğu ileri sürülmektedir (9). Çalışmalarda parazitik enfeksiyon
ile apandisit birlikteliği nadir olarak raporlanmıştır, daha sıklıkla
normal apandiks ile birlikte görülmüştür (7, 10). Bu hastaların
histopatolojik incelemelerinde lenfoid hiperplaziden akut flegminöz inflamasyona kadar değişebilen patolojik değişiklikler
raporlanmıştır (5). Normal apandiksli hastalarda parazitler sağ alt
kadran ağrısına neden olabilmektedir. Bu durum apandikste
infeksiyon olmaksızın lümen tıkanıklığına bağlı apandikolit nedeni ile olduğu ileri sürülmüştür (11). Çalışmamızdaki hastalar karın
ağrısı ile bize başvurdu. Üç hastamızda apandikste inflamasyon
mevcut olup histopatolojik incelemelerinde nötrofilik infiltrasyon
tespit edildi. Diğer 11 hastada ise apandikste inflamasyon mevcut değildi ve histopatolojik incelemelerinde parazitin erişkin
formunun enine kesitleri dışında patolojik bulgu mevcut değildi.
Enterobius vermicularis gastrointestinal sistemin (GİS) en sık helmint infeksiyonu olup sıklıkla kalın bağırsakta çekum ve rektum
bölgesinde daha nadir olarak ise terminal ileumda yerleşir (12).
Ayrıca apandisit etiyolojisinde en sık suçlanan parazittir (9).
Dünyada ve Türkiye’de tüm yaş gruplarında görülebilmekle birlikte okul çağı döneminde daha sık raporlanmıştır (13). Enterobius
vermicularis asemptomatik olabildiği gibi anal püriritis, iştahsızlık, uykusuzluk ve karın ağrısı şikâyetlerine neden olabilir. Karın
ağrısı kısa süreli geçici karın ağrısından sağ alt kadrana yerleşen
apandisiti taklit edebilen şiddette klinik tablolara kadar değişebilmektedir. Tanısı direkt görülmesi veya yumurtasının selofan
band yöntemi ile tespiti ile koyulabilir. Enterobius vermicularis
ve apandisit birlikteliği ilk defa 1899 yılında tariflenmiştir (14).
Nackley ve ark. (10) çalışmalarında apandisit ile enterobius
infeksiyonu düşük oranda tespit edilmiştir. Buna karşılık değişik
serilerde %13-37 gibi yüksek oranlar raporlanmıştır (15-18).
Bizim çalışmamızda bulunan hastaların tümü sağ alt kadranda
karın ağrısı ile başvurdu. Enterobius vermicularis saptanan iki
hastada apandiks inflamasyonu tespit edildi. İnflamasyon saptanan hastaların histopatolojik incelemelerinde nötrofilik infiltrasyon tespit edildi.
Taenia insan bağırsağının iyi bilinen helmintlerindendir. Bu
enfeksiyonlar Türkiye'de sıklıkla sığır etinin çiğ tüketilmesi sonucu oluşur. Enfeksiyon çoğu vakada herhangi bir semptoma
neden olmaz iken karın ağrısı, kilo kaybı görülebilir (13). Apandiks
içinde Taenia ise nadiren raporlanmıştır (7). Bizim çalışmamızda 2
hastada Taenia yumurtası görüldü. Hastaların her ikiside karın
ağrısı ile başvurdu, histopatolojik incelemede bir hastada apandikste inflamasyon görüldü.
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SONUÇ
Enterobius vermicularis apandisit kliniği ile ameliyat edilen hastalarda en sık rastlanan parazit olmakla birlikte daha nadir olarak
Taenia spp. görülmektedir. Parazitler sıklıkla apandikste inflamasyona neden olmadan karının sağ alt kadranında ağrıya neden
olmaktadır. Daha nadiren ise inflamasyona neden olabilmektedir.
Biz apandisit vakalarında parazitlerin insidansını %0,39 olarak
tespit ettik. Bu nedenle parazit ile enfekte çocukların zamanında
tanı ve tedavilerinin düzenlenmesi ile sağ alt kadran karın ağrısı
ve apandisit ile buna bağlı komplikasyonların azaltılabileceğini
düşünmekteyiz.
Etik Komite Onayı: Bu çalışma için etik komite onayı Sakarya Üniversitesi
yerel etik kurulundan alınmıştır.
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