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Soru(n)

Fasiyolazis tanısı konulan hastalarda tedavi amaçlı triklabendazol kullanılması gerekmektedir. Bu etken madde-

yi içeren ticari insan preparatları ülkemizde bulunmamakta ve ilaç yurt dışından temin edilebilmektedir.

Olay/Olgu

Otuz dört yaşında kadın hasta yaklaşık üç ay önce başlayan halsizlik, karın ağrısı, baş ağrısı, bulantı ve iştahsız-

lık şikayetleri ile başvurdu. Hastanın son bir aydır artan karın ağrısı şikayeti özellikle sağ üst karın bölgesinde

oluyormuş. Fizik muayenede sağ üst kadranda palpasyonla hassasiyet dışında başka bir bulguya rastlanmadı.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Hastanın laboratuvarında; ALT: 25 IU/L, AST: 30 IU/L, Hgb: 13 mg/dL, WBC: 16.900/mm3, %30 eozinofili ve

Total IgE: 60 IU/L idi. Bilgisayarlı tomografi (BT): “Karaciğer normal büyüklükte, konturları düzenli, parankimi

homojen, segment altıda yaklaşık 6 x 3 cm ebatlı birbiri ile bağlantılı olma eğiliminde sınırları düzensiz hipo-

dens lezyon alanları dikkati çekmektedir, görünüm parazitoz ile uyumludur” şeklinde rapor edildi. Hastanın

bakılan fasciola hepatica İHA testi pozitif olarak geldi. Klinik, laboratuvar ve görüntüleme bulgularıyla hastaya

fasiyolazis tanısı konuldu. Hastaya triklabendazol (Egaten®, Novartis Pharma, Switzerland) satın alması için

reçete edildi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Hasta yaklaşık bir haft a sonra elinde etken maddesi triklabendazol olan bir kutu ilaç ile başvurdu. İlacın yurt dı-

şından (İran) temin edildiği ve hayvan preparatı olduğu görüldü. Hastaya bu ilacın hayvanlarda kullanıldığı, bu

ilacı kullanamayacağı ve bizim önerdiğimiz (Egaten) ilacı alması gerektiği söylendi. Hasta: “ Maddi durumunun

iyi olmadığını, bu ilacı temin edemediğini, akrabalarında da benzer hastalığın görüldüğünü, başka hekimlere

gittiği ve bu ilacın kullanıldığı, hastaların iyileştiğini söyledi.” Hastaya önerilen ilaç eczaneler aracılığıyla bir

haft a sonra temin edildi. Triklabendazol 10 mg/kg tek doz başlandı, 24 saat sonra doz tekrarlandı. Bir ay sonra

yapılan kontrolde BT bulguları gerilemiş ve hastanın şikayetleri kalmamıştı.

Egaten ticari preparatı ülkemizde bulunmamakta ve yurt dışından temin edilmektedir. Bölgemizde Fasiyolazis

hayvanlarda endemik görülmekte ve insanlarda bazen salgınlar şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Hastalar ço-

ğunlukla alım gücü zayıf olan, hijyen koşullarının zayıf olduğu kırsal kesimlerden gelmektedir. 

Egaten ticari preparatı ülkemiz de SGK tarafından ödenebilir mi?

İnsan preparatı temin edilemeyen yerlerde hayvan preparatı kullanılabilir mi?

Bu konuların tartışılması istenmektedir.

Diğer


