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Ascaris lumbricoides insan gastrointestinal sis-
teminde en sık rastlanan helminttir[1]. Dünya gene-
linde prevalansı %25 olarak tahmin edilmektedir ve
daha çok gelişmekte olan Asya ve Latin Amerika ül-

kelerinde görülmektedir[2,3]. Endemik bölgelerde
her yıl 20.000 kişi askariyazis nedeniyle ölmekte-
dir[3]. Askariyazis embriyonlu yumurtaların oral ola-
rak alınmasıyla bulaşır. A. lumbricoides’in erişkin
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ÖZET

Hepatobiliyer sistem askariyazisi akut kolesistit, akut kolanjit, akut pankreatit, obstrüktif sar›l›k ve karaci-
¤er apsesine neden olabilir. Elli iki yafl›nda erkek hasta 15 günlük sar›l›k öyküsü ile klini¤imize yat›r›ld›. Fizik mu-
ayenede cilt ve skleralar ikterik olarak saptand›. Laboratuvar bulgular›nda; aspartat aminotransferaz (AST) 1414
U/L, alanin aminotransferaz (ALT) 1327 U/L, alkalen fosfataz 1039 U/L (normal de¤er: 40-150 U/L), total bili-
rubin 7.33 mg/dL, direkt bilirubin 5.15 mg/dL olarak saptand›. Akut viral hepatite yönelik testler negatif bulun-
du. Bat›n ultrasonografisinde safra kesesi duvar›nda ödem ve kese boynunda 4 mm boyutlar›nda iki adet polip-
le uyumlu lezyon saptand›. ‹zlemde; hasta kusarak 18 cm uzunlu¤unda Ascaris lumbricoides ç›kard› ve bunu ta-
kiben sar›l›k bulgular› geriledi. Kontrol bat›n ultrasonografisinde daha önce saptanan ve askaris olarak yorum-
lanan polipler saptanmad›. Askariyazis t›kanma sar›l›¤› nedeni olabilir ve özellikle endemik bölgelerde bu olas›-
l›k klinisyenler taraf›ndan göz ard› edilmemelidir.
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SUMMARY
Hepatobiliary Ascariasis: A Case Report

Ascariasis in the hepatobiliary tract can cause acute cholecystitis, acute cholangitis, obstructive jaundice,
acute pancreatitis, and hepatic liver abscess. A 52 years old male patient was admitted with a 15 days history
of jaundice. On physical examination the skin and scleras were icteric. Laboratory examination revealed AST
1414 U/L, ALT 1327 U/L, alkaline phosphatase 1039 U/L (normal range: 40-150 U/L), total bilirubine 7.33
mg/dL, direct bilirubine 5.15 mg/dL in serum. Viral markers for acute hepatitis were negative. Abdominal ult-
rasound showed two polyp like lesions sized as 4 mm on the neck of the gall bladder and wall edema. At the
follow up, the patient vomited Ascaris lumbricoides which was measured 18 cm length and the day after vo-
miting the worm, the jaundice regressed. The repeated abdominal ultrasound was completely normal, the
polyps which were interpreted as ascaris disappeared. Ascariasis can lead to obstructive jaundice and the cli-
nicians should be aware of this possibility especially at the endemic regions.
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formu genellikle belirgin bir semptom vermeksizin
bağırsak lümeninde yaşar. Bununla birlikte parazit
yumaklar oluşturarak bağırsak tıkanıklığı, volvulus
veya perforasyona neden olabilir. Nadiren tek bir
erişkin parazit invazyon yaparak lokal hasara yol
açabilir. A. lumbricoides’in biliyer sisteme invazyo-
nu sonucu biliyer kolik, tekrarlayan piyojenik kolan-
jit, kolesistit ve pankreatit görülebilir[2,4,5].

Bu yazıda, safra kesesi yerleşimli A. lumbrico-
ides’in neden olduğu tıkanma sarılığı olan bir olgu
sunuldu.

OLGU SUNUMU

Elli iki yaşında erkek hasta 15 gündür devam
eden sarılık ve koyu renk idrar yapma yakınmasıyla
yatırıldı. Fizik muayenede cilt ve skleralar ikterik olup
batın muayenesi ve diğer sistem muayeneleri normal-
di. Laboratuvar incelemede; lökosit 8510/mm3 (gra-
nülosit %48, lenfosit %35, monosit %11, eozinofil
%6), sedimentasyon hızı 9 mm/saat, C-reaktif prote-
in (CRP) 3.13 mg/dL (normal değer: 0-5 mg/dL),
aspartat aminotransferaz (AST) 1414 U/L, alanin
aminotransferaz (ALT) 1327 U/L, alkalen fosfataz
1039 U/L (normal değer: 40-150 U/L), total biliru-
bin 7.33 mg/dL, direkt bilirubin 5.15 mg/dL olarak
saptandı. Diğer biyokimyasal testleri normaldi. Akut
viral hepatit testleri (HBsAg, anti-HBc IgM, anti-HAV
IgM, anti-HCV) negatif bulundu. Batın ultrasonogra-
fi (USG)’sinde; safra kesesi duvarında ödem ve kese
boynunda 4 mm çaplı iki adet poliple uyumlu lezyon
saptandı. İzlemde sarılığın noninfeksiyöz nedenleri
araştırılırken, yatışından beş gün sonra, hasta kusa-
rak 18 cm uzunluğunda A. lumbricoides çıkardı ve
sonrasında karaciğer enzimleri ile sarılığı geriledi.
Hastada askaris kustuktan bir gün sonra bakılan AST
28 U/L, ALT 63 U/L ve total bilirubin 1.41 mg/dL
olarak bulundu. Kontrol batın USG’si ile tomografisi
tamamen normaldi, daha sonradan askaris olarak
yorumlanan polipler kaybolmuştu. Hastaya meben-
dazol 3 x 100 mg üç gün verildi. Hastanın bir yıllık
izleminde şikayetlerinde tekrarlama olmadı ve takip-
te AST, ALT seviyeleri normal bulundu.

TARTIŞMA

A. lumbricoides’e bağlı biliyer hastalıklar Güney
Afrika, Uzak Doğu ve Latin Amerika’da yüksek dü-
zeyde endemik olarak görülür. Türkiye’de askariya-
zisin neden olduğu hepatopankreatik biliyer hastalık-
lar nadirdir. Bir çalışmada endoskopik retrograd ko-
lanjiyopankreatografi (ERCP) yapılan 1854 hastada
hepatopankreatik askariyazise rastlanmadığı bildiril-
miştir[6]. Bununla birlikte, askariyazis endemik böl-
gelerde hepatik ve pankreatik hastalıkların sık rastla-

nan nedenlerindendir. Erişkinlerdeki hepatobiliyer
ve pankreatik komplikasyonlar ile ilgili daha çok Gü-
ney Afrika, Hindistan ve Çin kaynaklı yayınlar bu-
lunmaktadır[1]. Örneğin; Hindistan’da askariyazis,
erişkin biliyer hastalık nedenleri arasında safra taşla-
rı kadar sık görülmektedir[7]. Sandouk ve arkadaşla-
rı ERCP yapılan olguların %18’inde hepatopankre-
atik askariyazis gözlemlemişler ve bu olguların
%80’inin kolesistektomi ve/veya sfinkterektomi öy-
küsü olduğunu saptamışlardır. Bunun sonucunda
sfinkterektominin hepatopankreatik askariyazis geli-
şimine neden olduğunu ileri sürmüşlerdir[8]. Olgu-
muzda kolesistektomi veya sfinkterektomi öyküsü
bulunmamaktaydı.

Biliyer askariyaziste biliyer sistemde genellikle
bir veya iki parazit bulunur, fakat biliyer kanalda 84
parazitin bulunduğu bir olgu da bildirilmiştir[9,10].
Hepatobiliyer ve pankreatik askariyazisin kliniği pa-
razitin lümende veya duktal sistemde olmasına bağ-
lı olarak değişir. Duodenumda bulunan parazit am-
puller orifisi invaze ederse, safra veya pankreatik
kanalları tıkayarak biliyer kolik veya pankreatite ne-
den olabilir. Safra kanalında bulunan parazit genel-
likle sistik kanal ağzını tıkayarak sistik kanalda ve
safra kesesinde dilatasyona neden olur ve sonuç
olarak akut kolesistit tablosuna yol açar. Ayrıca, saf-
ra ve hepatik kanalda bulunan parazit akut kolanjit
ve hepatik apse oluşumu ile sonuçlanabilir[11]. Tı-
kanma parazit biliyer sistemde kaldığı sürece devam
eder [1]. Olgumuzda diğer bulgular olmaksızın sade-
ce tıkanma sarılığı mevcuttu ve A. lumbricoides’i
kustuktan sonra sarılık bulguları ve yüksek transami-
naz değerleri geriledi.

Hastaların çoğunda biliyer ve/veya pankreatik
semptomların görülmesinden sonraki 24 saat içinde
parazit kanalları terk eder. Bu nedenle, hepatobili-
yer askariyazisin tanısını oral kolanjiyografi, intrave-
nöz kolanjiyografi gibi görüntüleme yöntemleriyle
veya cerrahi eksplorasyonla koymak güçtür[11]. Bili-
yer askariyazis tanısında en iyi yöntem USG ile bili-
yer sistem veya safra kesesinde parazitin görüntü-
lenmesidir[12]. USG sırasında safra kanalı içerisinde
parazitin hareketinin görülmesi karakteristik bulgu-
dur. Hastaların %85.7’sinde USG ile safra kanalın-
daki parazit görüntülenebilir. USG hızlı, güvenilebilir
ve noninvaziv olduğundan hepatobiliyer askariyazis
tanısında en yararlı metoddur ancak incelemeyi ya-
pan radyoloğun deneyimli olması gereklidir ve safra
kesesinde tek parazit bulunan hastalarda biliyer as-
kariyazis tanısının koyulması güçtür[1,7,13]. Olgu-
muzda USG ile safra kesesi duvarında ödem ve ke-
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se boynunda 4 mm çaplı iki adet poliple uyumlu lez-
yon saptandı. Hastanın askaris kusmasından sonra
yapılan kontrol USG’si ise tamamen normaldi ve da-
ha önce görülmüş olan poliple uyumlu lezyonlar
kaybolmuştu. Ülkemizde hepatobiliyer askariyazisin
nadir görülmesi nedeniyle ilk USG’de askarisin po-
lip olarak yorumlandığı düşünüldü.

Biliyer askariyazis olgularında acil duodenoskopi
ve sfinkterotomi yapılarak parazitin çıkartılması ve
intrahepatik askariyazisli olgularda cerrahi gerekliliği
ileri sürülmekle birlikte, genel kabul edilen görüş bi-
liyer sistemdeki A. lumbricoides’in öncelikle medi-
kal olarak tedavi edilmesidir[5,14]. Antihelmintik te-
davi parazitin eradikasyonunu sağlamak ve kompli-
kasyon gelişimini önlemek için önerilmektedir. Me-
bendazol, albendazol ve pirantel pamoat askariyazis
tedavisinde en yaygın kullanılan ilaçlardır[12,15]. Ol-
gumuzda da cerrahi tedaviye gerek duyulmadı ve
hastanın askaris kusmasından sonra 3 x 100
mg/gün mebendazol üç gün süre ile kullanıldı. Bir
yıllık izlemde hastanın şikayetlerinde ve bulgularında
tekrarlama olmadı.

Sonuç olarak; özellikle endemik bölgelerde aska-
riyazisin tıkanma sarılığı nedeni olabileceği akılda tu-
tulmalı ve tıkanma sarılığı etyolojisinde diğer neden-
ler araştırılırken göz ardı edilmemelidir.
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