‹nfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2003; 17 (1): 107-109

TÜRK‹YE’DE ENDER GÖRÜLEN B‹R F‹LAR‹A ‹NFEKS‹YONU OLGUSU:
ONCHOCERCA VOLVULUS ‹NFEKS‹YONU
A RARE CASE OF FILARIAL INFECTION IN TURKEY: ONCHOCERCA VOLVULUS
INFECTION
Selvinaz ÖZKARA 1
1
2

Sarper IfiIKSEL2

Güray KILIÇ 1

Haydarpafla Numune Hastanesi, Patoloji Laboratuvar›;
Bahçelievler Ömür Hastanesi, Genel Cerrahi Klini¤i; ‹stanbul

Anahtar Sözcükler: Onchocerca volvulus, filarya infeksiyonu, dermatit, tan›, histopatoloji
Key Words: Onchocerca volvulus, filarial infection, dermatitis, diagnosis, histopathology

ÖZET
Afrika ve Orta Amerika’da endemik olan ve halk sa¤l›¤› problemi oluflturan onkoserkoz; fliddetli kafl›nt›l› dermatit,
deri-alt› nodüller ve körlü¤e yol açabilen göz lezyonlar›na neden olan bir filaria infeksiyonudur. Altm›fl-dört yafl›nda
erkek hastan›n iliak bölgesinde yerleflmifl kafl›nt›l› derialt› nodülünün eksizyonu ve histopatolojik incelenmesi ile tan›
konulan Onchocerca volvulus infeksiyonu olgusu, bu hastal›¤›n Türkiye’de ender görülmesi nedeni ile sunulmaktad›r.

SUMMARY
A great problem of public health, onchocerciasis, which is endemic in Africa and the middle parts of America, is a filarial
infection causing a heavy ithcy dermatitis, subcutaneous nodules and eye lesions. A 64-year-old male case of Onchocerca
volvulus infection diagnosed by the histopathologic examination of the excisional biopsy of the subcutaneous itchy
nodule located in the iliac region, is presented here due to its rarity in Turkey.

G‹R‹fi
Ço¤unlukla Bat› Afrika, Güney Arabistan ve Orta Amerika’da endemik olan onkoserkozun etkeni Onchocerca
volvulus adl› filarial nematottur. Dünyada 120 milyon
insan onkoserkoz için risk alt›ndad›r (1). Özellikle Bat›
Sahra Çölü ve çevresinde, ço¤unlu¤u Afrika’da olmak
üzere 18 milyon insan bu parazitle infektedir. Bunlar›n
6.5 milyondan fazlas›nda fliddetli kafl›nt›l› derialt› nodülleri, 270.000’de ise körlük vard›r (2).
Türkiye’de oldukça ender rastlanan onkoserkoz, bildirimi
zorunlu bir hastal›kt›r. ‹liak bölgedeki kafl›nt›l› derialt› nodülü
ile baflvuran ve biyopsinin histopatolojik incelenmesi ile
tan› konulan Onchocerca volvulus infeksiyonu olgusu,

bu hastal›¤›n Türkiye’de ender görülmesi nedeni ile sunulmaktad›r.

OLGU
Malatya’da yaflayan, Hac ziyareti nedeniyle Suudi Arabistan’da bulunmufl 64 yafl›ndaki erkek hasta, 15 gün içinde
h›zla büyüyen a¤r›l› ve kafl›nt›l› derialt› kitle yak›nmas› ile
baflvurdu. Kitle 8x5x4 cm ölçülerinde, sa¤ Spina iliaca
anterior superior’un 5 cm yukar›s›nda olup, hemen alt›ndaki çizgili kas dokusuna yap›fl›kt›. Kitleden al›nan biyopsi
örne¤inden haz›rlanan parafin bloktan yap›lan kesitler
hematoksilen-eozin ile boyand›. Ifl›k mikroskobunda derialt› ya¤ ve ba¤ dokusu içinde yerleflmifl nemotodun eriflkin
formu görüldü. Çevresindeki ya¤ ve ba¤ dokusu içinde
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yo¤un eozinofil, polimorf ve lenfoplazmositer yang›sal
hücre infiltrasyonu izlendi (fiekil 1).

Afrika’da görülen formunda nodüller, hastada da saptand›¤› gibi, özellikle koksiks ve sakrum üzerinde, femur

Biyopsi ile onkoserkoz tan›s› konulan hastaya ivermektin
tablet tedavisi uyguland›.

trochanter’i ile lateral ve anterior iliak kemik bölgesinde
bulunur. Amerika’da görülen onkoserkoz formunda ise
nodüller bafl, boyun ve omuz bölgesinde s›kt›r (1, 6-9).

TARTIfiMA
Onchocerca volvulus iki uca do¤ru sivrilmifl silindir fleklinde bir filarial nematoddur (7-9). Similium (Similium Damnosum) cinsinden sineklerin ›s›rmas› ile insanlara bulafl›r.
‹nfektif larva, deri-alt› dokusuna ilerler ve geliflerek erkek
ve difli bireyleri oluflturur. Çiftleflme sonras› k›l›fs›z mikrofilarialardan serbestleflen antijenler deri-alt› dokusunda
allerjik reaksiyona yol açarak eozinofilden zengin kronik
yang›sal infiltrasyona ve bu flekilde nodül oluflumuna
neden olur (5-7).
En s›k deri, deri-alt› dokusu, lenf dü¤ümleri ve gözleri
tutar. ‹nfeksiyoz larvadan eriflkin solucan oluflumuna kadar
olan kuluçka devri, birkaç aydan birkaç y›la de¤iflir. Bafllang›ç bulgular› atefl, eozinofili ve ürtikerdir. Solucanlar
olgunlafl›p mikrofilarialar› oluflturdukça, vücudun herhangi
bir yerinde deri-alt› nodüller oluflturmaya bafllar.

Hastan›n yaklafl›k bir y›l önce bu hastal›¤›n endemik
olarak görüldü¤ü bölgelerden olan Suudi Arabistan’da
bulunmas› ve lezyonun bu bölgelerde görülen formda
olmas› nedeniyle bulaflman›n Hac ziyareti s›ras›nda oldu¤u düflünülmektedir.
Tan›, derialt› nodüller ve sklerokorneal biyopsilerde mikrofilaryalar ve eriflkin formunun gösterilmesine dayan›r.
Seroloji ve kültür tan›da yard›mc› de¤ildir. Tan› için polimeraz zincir reaksiyonu önerilmektedir.
Tedavide cerrahi olarak nodülün ç›kart›larak eriflkin formlar›n yok edilmesi temeldir. Bu flekilde mikrofilarya üretimi
de sonlan›r. Ek olarak, ivermektin tedavisi önerilmektedir.
‹vermektin tek doz olarak 150 µg /kg deri ve gözdeki
mikrofilaryalara etki eder. Endemik bölgelerde her 6-12
ayda bir ivermektin tekrarlanabilir (4, 7, 8).

KAYNAKLAR
1. Ogunrinade A, Boakye D, Merriweather A, Unnasch TR.

Distribution of the blinding and nonblinding strains of Onchocerca volvulus in Nigeria.

J Infect Dis 1999; 179: 1577-9.
2. WHO Information, Fact Sheet N° 95; Revised 2000.
3. Ergüven S. Nematodlar ve yapt›klar› hastal›klar. Ustaçelebi fi, ed. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji’de. Ankara: Günefl Kitabevi, 1999: 1253-65.
4. Murray P, Rosenthal K, Kobayashi G, Pfaller M.

Medical Microbiology. New York: CV Mosby Co, 1998: 646-61

5. Greene BM. Modern medicine versus an ancient scourge: Progress toward control of onchocerciasis. J Infect Dis 1992; 166: 15-21.
6. Nutman TB, Weller PF. Filariasis and related infections (Loiasis, Onchocerciasis and Dracunculiasis). Fauci AS, Braunwald E, Isselbacher KJ, et
al., eds. Harrison’s Principles of Internal Medicine. Vol 1. 14th ed. New York: McGraw-Hill, 1998: 1212-6.
7. Ottesen EA. Filarial infections. Infect Dis Clin North Am 1993; 7: 619-33.
8. Liu LX, Weller PF. Drug therapy: Antiparasitic drugs. N Engl J Med 1996; 334: 1178-84.
9. Gallin MY, Gardon J, Lazarov A, Siddiqui MA, Stingl P, Yarzabal L, Zimmerman PA.

Parasitic infestations, stings and bites. Odom RB, James

WD, Berger TG, eds. Andrews’ Diseases of the Skin, Clinical Dermatology. 9th ed. Philadalphia: WB Saunders Co, 2000: 526-50.

108

‹nfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection)

fiekil 1. Derialt› ya¤ ve ba¤ dokusu içinde yerleflmifl Onchocerca volvulus’un eriflkin formu görülmektedir. Çevre ya¤ ve
ba¤ dokusu içinde yo¤un eozinofil polimorf, lenfosit ve plazma hücre infiltrasyonu izlenmektedir (H-E x 40).
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