ÖZGÜN GÖRÜNTÜLER

ERCP’de davetsiz misafir
Unsuspected inhabitant during ERCP
90 yaﬂ›nda erkek hasta, 1 hafta önce baﬂlayan kar›n a¤r›s› ﬂikayeti ile baﬂvurdu¤u hastanede karaci¤er enzimleri yüksek saptan›nca hastanemiz acil servisine sevk edilmiﬂ. Yap›lan tetkiklerinde karaci¤er fonksiyon testleri, amilaz ve lipaz
de¤erleri yüksek saptanan, bat›n US ve BT’sinde intra ve ekstra hepatik safra yollar›nda dilatasyon, kolelitiazis, koledokolitiazis ve akut pankreatit bulgular› tespit edilen hasta yat›r›ld›. Yap›lan ERCP’de koledok taﬂlar› saptanan ve ekstrakte edilen olguda; ayr›ca, duodenumda distale do¤ru uzanan hareketli beyaz helmint görüldü (Resim 1) ve biyopsi pensi ile tutularak duodenoskopla birlikte d›ﬂar› çekildi. Yaklaﬂ›k 30 cm uzunlu¤unda Taenia saginata parças› (Resim 2) parazitolojik inceleme için laboratuvara gönderildi. ‹nceleme sonucu Taenia saginata olarak rapor edilen olguya Niklosamid tedavisi verildi. Klinik takibinde a¤r›s› geçen ve laboratuvar testleri normale gelen hasta taburcu edildi.

Resim 1. ERCP s›ras›nda saptanan Taenia
saginata.

Resim 2. Ç›kar›lan parçan›n görünümü.
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YORUM:
Tenya, s›¤›r etinden bulaﬂan ve Türkiye'de en yayg›n olan türü Taenia saginata olarak da bilinen, ince barsakta yaﬂayan, yass› solucanlar tak›m›n›n sestod familyas›na ait bir parazit cinsidir. Tenyalar hermafrodit canl›lard›r. Son kona¤›
insan ve etçillerdir. S›¤›r tenyas› 6-10 metre aras› uzunlu¤a ulaﬂabilir.
‹nce barsakta infeksiyona neden olup, kar›n a¤r›s›, barsak boﬂalt›m›nda sorunlara ve kilo kayb›na sebep olabilir. Gerçi sunulan hastada akut pankreatit ve semptomlar›n sebebi safra kesesi ve yollar›ndaki taﬂlar, ama çok nadiren T. saginata’n›n koledok ve safra kesesine girdi¤i, biliyer ﬂikayetlere, akalküloz kolesistite ve hatta kese perforasyonuna neden oldu¤u bildirilmiﬂtir. Ülkemizde safra yollar› ile iliﬂkili en s›k gördü¤ümüz parazitler Fasciola hepatica, Echinococ
türleri ve Ascaris lumbricoides olmakla birlikte parazit hastal›klar› yönünden endemik olan ülkemizde endoskopi veya
ERCP yaparken tenya ile de karﬂ›laﬂ›rsak ﬂaﬂ›rmamak gerekir.
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