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Nöropati ile baﬂvuran Fasciola hepatica olgusu
A case of Fasciola hepatica presenting with neuropathy
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Fascioliazis insanda fasciola türlerinin, özellikle Fasciola hepatica’n›n
neden oldu¤u zoonotik bir hastal›kt›r. Fascioliazis koyun, s›¤›r gibi ot
yiyen evcil hayvanlarda yayg›n olarak görülmekle beraber insanlar rastlant›sal konaklard›r. ‹nsan enfeksiyonu genellikle koyun yetiﬂtirilen yerlerde su teresi tüketilmesiyle al›r. Eriﬂkin Fasciola hepatica 2.5–3 cm
boyunda 1–1.5 cm çap›nda yaprak ﬂekilli bir yass› solucand›r. Fasciola
kistleri as›l konak veya insanlar taraf›ndan oral yolla al›nd›¤› zaman duodenumda kist yap›s›ndan ç›karak larvalara dönüﬂürler. Larvalar ince
barsak duvar›n› geçerek peritona geçer, daha sonra karaci¤er kapsülünü penetre eder ve karaci¤er parankiminde ilerleyerek safra kanallar›na ulaﬂ›rlar. Göç eden larvalar karaci¤er parankiminde nekroz ve fibrozis yoluyla hasara yol açar. Eriﬂkin Fasciola hepatica’lar da safra kanallar›nda k›smi t›kan›kl›¤a yol açarak proksimal safra a¤ac›nda kal›nlaﬂma, dilatasyon ve fibrozise neden olabilirler. Genellikle enfeksiyon ve
kolestaz belirti ve bulgular›yla hastal›k ortaya ç›kar. Biz burada nörolojik tutulum, nöropati ile ortaya ç›kan bir Fasciola hepatica olgusu sunuyoruz.

Fascioliasis is a zoonotic disease caused by Fasciola species, especially
Fasciola hepatica in humans. Fascioliasis is a commonly seen in herbivorous domestic animals such as sheep and cattle. Human infection
usually takes place with the consumption of watercress. Adult Fasciola hepatica is a 2.5-3 cm long leaf-shaped flat worm 1.5 cm in diameter. When Fasciola hepatica cysts are taken orally they turn into larvae form in the duodenum. Larvae passes the wall of the small intestine
through the peritoneum, and then penetrates the liver capsule and
migrate in the liver parenchyma finally reaching the bile ducts. The
migrating larvae in the liver parenchyma may cause damage by necrosis and fibrosis. Adult Fasciola hepatica may also cause thickening of
the proximal biliary tree leading to partial obstruction of the bile ducts.
Generally, the disease occurs with the signs and symptoms of infection and cholestasis. We herein present a case of Fasciola Hepatica
emerging with neurological involvement, neuropathy.
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G‹R‹ﬁ
Fascioliazis insanda fasciola türlerinin, özellikle Fasciola hepatica’n›n neden oldu¤u zoonotik bir hastal›kt›r (1). Fascioliazis koyun, s›¤›r gibi ot yiyen evcil hayvanlarda yayg›n
olarak görülmekle beraber insanlar rastlant›sal konaklard›r. ‹nsan enfeksiyonu genellikle koyun yetiﬂtirilen yerlerde
su teresi tüketilmesiyle al›r (2). Eriﬂkin Fasciola hepatica
2.5–3 cm boyunda 1–1.5 cm çap›nda yaprak ﬂekilli bir yass› solucand›r. Fasciola kistleri as›l konak veya insanlar taraf›ndan oral yolla al›nd›¤› zaman duodenumda kist yap›s›ndan ç›karak larvalara dönüﬂürler. Larvalar ince barsak duvar›n› geçerek peritona geçer, daha sonra karaci¤er kapsülünü penetre eder ve karaci¤er parankiminde ilerleyerek
safra kanallar›na ulaﬂ›rlar. Göç eden larvalar karaci¤er parankiminde nekroz ve fibrozis yoluyla hasara yol açar. Eriﬂkin Fasciola hepatica’lar da safra kanallar›nda k›smi t›kan›kl›¤a yol açarak proksimal safra a¤ac›nda kal›nlaﬂma, dilatasyon ve fibrozise neden olabilirler. Genellikle enfeksi‹letiﬂim: Salih BO⁄A
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yon ve kolestaz belirti ve bulgular›yla hastal›k ortaya ç›kar
(3-4). Biz burada nörolojik tutulum, nöropati ile ortaya ç›kan bir Fasciola hepatica olgusu sunuyoruz.

OLGU
Yetmiﬂ yaﬂ›nda erkek hasta 2 ayd›r olan yürümede güçlük ve halsizlik ﬂikayetiyle bir üniversite hastanesi nöroloji klini¤inde yat›r›lm›ﬂ. Hasta beyin bilgisayarl› tomografisi, magnetik rezonans görüntüleme ve elektromiyografi
(EMG) ile tetkik edilmiﬂ. Görüntülüme sonuçlar› normal
s›n›rlarda iken EMG’de sensorimotor polinöropati saptanm›ﬂ. Polinöropatiye yönelik olas› paraneoplastik etiyoloji
aç›s›ndan çekilen bilgisayarl› tomografide safra yollar›
normalken, karaci¤er parankiminde birkaç adet hipoekoik s›n›rlar› düzgün olmayan lezyon izlenmesi üzerine hasta klini¤imize yönlendirilmiﬂ.
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Fasciola hepatica

‹ki ayda 15 kg. kaybetti¤ini belirten, ileri derecede halsizli¤i olan hastada herhangi bir abdominal belirti yoktu. Fizik muayenede hastan›n genel durumu bozuktu, epigastriumda hassasiyet, derin tendon refklekslerinin global
al›namamas›, taban derisi reflekslerinin bilateral lakay›t
olmas›, alt ekstremitelerde kas gücünün 4/5 olmas› d›ﬂ›nda baﬂka bir bulgu yoktu.
Geliﬂinde karaci¤er enzimleri normal olan hastan›n izlemde
ateﬂ ve hiperbillirubinemisi geliﬂti. Kolestaz enzimleri yükseldi. Hastan›n laboratuvar bulgular›: Hemoglobin: 10.5
g/dl Hct: %32,9 lökosit: 10400/mm3, PLT: 185000 /mm3,
ESR: 21mm/h idi. Eozinofili yoktu. AST: 220 IU/L, ALT: 232
IU/L GGT: 124 IU/L ALP: 428 IU/L total/direkt billirubin:
4.54/1.52 idi.
Ultrasonografide koledok dilatasyonu saptand›. Endoskopik retrograd kolanjiopankreotografi (ERCP)’de koledok
dilateydi, intrahepatik safrayollar›nda yer yer sakküler dilatasyonlar izlendi (Resim 1). Sfinkteretomi yap›larak, balonla koledok s›vazland›¤›nda 2 adet canl› yaprak görünümünde Fasciola hepatica, ç›kar›ld› (Resim 2,3). ERCP
sonras› hastan›n ateﬂi ve kolestaz› azald›. Hastaya Enfeksiyon Hastal›klar› önerisi ile triklabendazol tedavisi baﬂland›. ‹zlemde hastan›n klini¤inin geriledi¤i yürümede güçlük ﬂikayetinin tamamen ortadan kayboldu¤u görüldü.

Resim 1. Koledok ve intrahepatik safrayollar›nda dilatasyonlar.

TARTIﬁMA
Fasciola enfestasyonu iki aﬂamada seyreder: Akut
Faz/karaci¤er faz›: Parazitlerin karaci¤er içinden göçü genellikle ateﬂ, sa¤ üst kadran a¤r›s› ve hepatomegaliyle
birlikte olur. Genellikle kistlerin al›m›ndan 6-12 hafta sonra baﬂlar. Ayr›ca iﬂtahs›zl›k, bulant›, kusma, myalji ve ürtiker görülebilir. Genellikle birkaç hafta- ay içinde semptomlar iyileﬂir. Erken fazda genellikle belirgin periferik eozinofili görülür.

Resim 2. Balonla koledok s›vazland›¤›nda ç›kar›lan canl› Fasciola Hepatica.

Kronik faz/biliyer faz: Genellikle asemptomatik olmakla
birlikte ortak safra kanal› eriﬂkin yass› solucan taraf›ndan
t›kanabilir. Kronik enfeksiyon biliyer kolik, kolanjit ve t›kanma sar›l›¤›na neden olabilir (5,6). Eozinofili ﬂart olmamakla birlikte görülebilir. Bizim hastam›zda safra yollar›nda geniﬂleme ve kolestaz bulgular› vard›. Bizim hastanemizde yap›lan tetkiklerinde eozinofili saptanmad›. Bu da
kronik fazda eozinofilinin tan›da yard›mc› olmayabilece¤ini göstermektedir.
Tan› genellikle gaita, duodenal aspirat veya safra s›v›s›nda yumurta gösterilmesi ile konur. Ayr›ca safra yolu obstrüksiyonu için yap›lan cerrahi veya endoskopide eriﬂkin
Fasciola hepatica görülebilir. Bilgisayarl› tomografi
(BT)’lerde hipodens tünel benzeri dallanan lezyonlar gö-

Resim 3. Balonla koledok s›vazland›¤›nda ç›kar›lan canl› Fasciola hepatica.
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rülebilir. Biliyer fazda ultrasonografi veya ERCP ile Fasciola hepatica görülebilir. Bizim hastam›zda ERCP ile canl›
yass› solucan›n gösterilmesi ile tan› konuldu. Karaci¤er biyopsisinde nadiren fasciola yumurtalar› görülür.
Genellikle triklobendazol, 1-2 gün 10 mg/kg dozunda
kullan›l›r. Genellikle iyi tolere edilir. Eriﬂkin ve immatür
formlarda etkilidir. Yemek sonras› al›n›nca absorpsiyon
artar. Di¤er bir ilaç olan bithionol ise 3x30-50 mg/kg günaﬂ›r› toplam 10-15 doz halinde verilir. Yan etkiler s›kt›r
(iﬂtahs›zl›k, bulant›, kaﬂ›nt› vb) ve etkinli¤i triklobendazol-

dan daha düﬂüktür. ERCP’nin mekanik temizli¤i ile kolestaz›n ve semptomlar›n giderilmesinin de tedavide yeri
vard›r.
Sonuç olarak Fasciola hepatica enfestasyonu ülkemizin
özellikle Do¤u ve Güneydo¤u bölgelerinden gelen ve su
kenar›nda yetiﬂen bitki tüketimi bulunan hastalarda akut
veya kronik faza ait bulgularla karﬂ›m›za gelebilir. Hastan›n ateﬂ, periferik eozinofili, kolanjit, t›kanma ikteri gibi
ﬂikayetler d›ﬂ›nda yürüme güçlü¤ü de oluﬂturan nöropati
ile de baﬂvurabilece¤i ak›lda tutulmal›d›r.
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