AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ, 2004; 3 (1): 46-48

Tıkanma sarılığının bir sebebi: Askariazis ve endoskopik tedavi
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A cause of obstructive icter: Ascariasis and endoscopic treatment
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Askariazis en s›k görülen helmintik infeksiyonlardan birisidir. Biliyer
askariazis daha az s›kl›kta görülmekle birlikte çeşitli komplikasyonlar›
nedeniyle önemlidir. Bu yaz›da, kar›n ağr›s› ve ilerleyici sar›l›k nedeniyle kliniğimize başvuran hasta sunuldu. Hastan›n karaciğer fonksiyon
testleri bozuktu. Abdominal ultrasonografi kolanjitle ve muhtemelen safra yollar›nda parazitle uyumlu idi. ERCP yap›ld›ğ›nda papillada çok say›da askaris görüldü. Endoskopik papillatomi uyguland› ve medikal tedavi verildi. Takiplerinde hastan›n semptomlar› ve karaciğer fonksiyon
testleri düzeldi. Özellikle endemik bölgelerden, obstrüktif kolanjitle gelen hastalarda bilier askariazis düşünülmelidir ve bu infestasyonlar›n tedavisinde medikal tedavinin yan›s›ra endoskopik yaklaş›m etkili ve güvenilirdir.

Ascariasis is one of the most common helmintic diseases. Biliary ascariasis is less frequent but important because of its complications. In this
paper, we present a patient who admitted to our clinic with the complaints of abdominal pain and progressive icterus. His liver function tests
were abnormal. Abdominal ultrasonography was compatible with
cholangitis and possible parasitic infection of biliary ducts. ERCP was
performed and several ascaris worms were seen at the papilla.
Endoscopic papillotomy was performed and the patient was given medical treatment. The patient subsequently became asymptomatic, and his
liver function test improved. Particularly in patients coming from
endemic regions for A.lumbricoides and presenting with obstructive
cholangitis, biliary ascariasis should be considered. Medical treatment in
conjuction with endoscopic removal is a safe and effective treatment for
this infestation.

Anahtar sözcükler: T›kanma sar›l›ğ›, askariazis

Key words: Obstructive icterus, ascariasis

G‹R‹ﬁ VE AMAÇ
Ascaris lumbricoides insanlarda en sık rastlanan
parazit infestasyonlarından birisidir. Vakaların
çoğunda bulgu vermeden seyreder. Genellikle ince barsaklarda yerleşmekle birlikte, endemik bölgelerde hepatobiliyer sistem ve pankreas hastalıklarının büyük bir kısmından sorumludur (1).
Biliyer kolik, kolanjit, kolesistit (2-5) gibi bulguların yanı sıra nekrohemorajik pankreatit, hepatik
abse (6-7), portal ampiyem (8) gibi ağır tablolarla karşımıza çıkabilir.
Bu yazıda biliyer sistemde obtrüksiyon oluşturan
askariazis vakası sunuldu.

OLGU SUNUMU
50 yaşındaki erkek hasta giderek artan sarılık ve
karın ağrısı nedeniyle polikliniğimize başvurdu.
Hastanın özgeçmişinden bir ay önce bulantı, kus-

ma, sağ hipokondrial ağrı nedeniyle başka bir
hastaneye başvurduğu ve 15 gün önce kolesistektomi geçirdiği öğrenildi. Operasyon sonrası dönemde ilerleyici ikteri olması üzerine Erciyes Üniversitesi Hastanesine gönderilen hastanın fizik
muayenede skleralar ve cilt ikterikti, karında geçirilen operasyona ait insizyon skarı ve yaygın
hassasiyet vardı. Diğer sistemlerin muayenesi
normal olarak değerlendirildi. Karaciğer fonksiyon testleri anormal bulunan hastanın değerleri
(normal değerler parantez içinde verildi): Total bilirübin: 15. 7 mg/dl (0. 2-1. 3), direk bilirübin:13.
8 mg/dl (0-0.4), AST: 241 U/L (0-40), ALT: 297 U/L
(0-40), alkalen fosfataz: 1609 U/L (100-280), GGT:
818 U/L (0-50)’idi. Abdominal ultrasonografi
(USG) kolanjitle uyumlu değerlendirildi ve safra
yolarında parazitik infeksiyon varlığı düşünüldü.
Dışkı incelemesinde parazit veya yumurtası gö-
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rülmedi. Obstrüktif ikter ayırıcı tanısı için ERCP
yapıldı. İşlem sırasında papilladan sarkan çok sayıda hareketli askarisler görüldü (Resim 1, 2). Üç
tanesi, snare kullanılarak çıkarıldı (Resim 3).
Kontras madde verilerek yapılan görüntülemede,
safra yollarında genişleme ve içinde uzunlamasına yerleşmiş dolum defektleri görüldü (Resim 4).
Endoskopik papillatomi yapılarak işlem sonlandırıldı. Hastaya 2 hafta süreyle 400mg/gün albendazol kullanması tavsiye edilerek taburcu
edildi. Takiplerinde asemptomatik hale gelen
hastanın karaciğer fonksiyon testleri de düzeldi.

TARTIﬁMA
Askariazis en sık karşılaşılan parazitik hastalıklardan birisidir. Ascaris lumbricoides (A. Lumbricoides) in hepatobiliyer yerleşimi ise daha az sıklıkta görüldüğü halde komplikasyonları nedeniy-

le önemlidir. biliyer kolik, pyojenik kolanjit, septisemi, biliyer darlıklar (2-5) gibi komplikasyonların yanı sıra nadir vakalar olarak granülomatöz
peritonit (9), akut hemorajik pankreatit (3), portal ampiem (8), karaciğer absesi (6, 7) bildirilmiştir. Safra kanal darlıkları, tekrarlayan kolanjitlere zemin hazırlar (4, 10). Askariazis tespit edilen
300 vakanın incelenmesinde %1. 3 vakada askarise bağlı tıkanma sarılığı bildirilmiştir (11). Parazitik infeksiyonlar azgelişmiş/ gelişmekte olan ülkelerde yaygındır ve hastalar pankreatobiliyer
sistem bulguları açısından değerlendirilmelidir.
Komplikasyonların ve gereksiz cerrahi girişimlerin önlenmesi için erken tanı önemlidir. Bizim vakamızda da görüldüğü gibi tekrarlayan biliyer
semptomlarla başvuran, özellikle endemik bölge-

Resim 3. Snare yard›m› ile ç›kar›lan bir askaris

Resim 1. Ampulla vateriden sarkan askarisler

Resim 2. İşlem s›ras›nda askarislerin duodenuma doğru hareketi

Resim 4. Ekstrahepatik ve baz› intrahepatik safra yollar›nda yerleşmiş askarislerin ERCP görünümü
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lerden gelen hastalarda, biliyer askariazis düşünülmelidir. Abdominal USG non-invaziv görüntüleme tekniğidir ve tıkanma sarılığının ayırıcı tanısında ilk yapılması gereken işlemlerden birisidir. Bununla birlikte hepatobiliyer askariazis,
hastaların yarısından fazlasında gözden kaçabilir (1, 12). USG ile ERCP nin birlikte değerlendirilmesi, biliyer askariazis tanı ve tedavisinde daha
efektiftir. Medikal yaklaşımın biliyer askariazisli
hastaların tedavisinde yetersiz olduğu, endoskopik uygulamanın daha etkili ve güvenilir olduğunu bildiren çalışmalar vardır (7, 13). Diğer taraf-

tan, Gonzales ve ark. biliyer sistemde yerleşen A.
Lumbricoides infeksiyonlarında öncelikle medikal tedaviye yer verilmesini, konservatif tedaviye
cevap vermeyen hastalarda sfinkterotomi veya
cerrahi gibi invaziv metodların uygulanması gerektiğini ileri sürmüşlerdir (14).
Sonuç olarak, endemik bölgelerden obstrüktif kolanjit tablosu ile gelen hastalarda biliyer askariazis düşünülmeli, tanı ve tedavide etkili, güvenilir bir yöntem olan endoskopik yaklaşım değerlendirilmelidir.
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