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Özet

Summary

Sülük endoparaziti nadir görülür ancak çok ciddi, ölümle
sonuçlanabilen komplikasyonlara neden olabilir. Burada 5
gündür yutma güçlü¤ü, hematemez, melena ve solukluk flikayeti olan bir olgu sunulmufltur. Endoskopik incelemede
özofagusta yerleflmifl sülük tespit edildi ve forseps yard›m›
ile ç›kar›ld›. Hastan›n yak›nmalar› ortadan kalkt›.

An unusal cause of swallowing difficulty: live leech in
the oesophagus
Leech endoparasitism, although rare, may cause serious,
even lethal complications. This paper presents a case with
a five days history of haematemesis, melena, pallor and
difficulty in swallowing. The cause was found to be a leech
in the oesophagus detected by means of endoscopic examination. This was removed by forceps and the patient's health improved.
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Girifl

a¤›z ve burundan kan gelme flikayetiyle klini¤imize
getirildi. Fizik incelemede hasta anemik görünümde
idi ve rektal tuflede melena mevcuttu. Di¤er sistem
incelemeleri do¤al idi. Orofarinkste yabanc› cisim
görülmedi. Tam kan say›m›nda; hematokrit % 26,
hemoglobin 9.12 g/desilitre idi. Biyokimyasal de¤erler normal s›n›rlarda idi. Akci¤er grafilerinde patoloji saptanmad›. Kontrastl› grafide özofagus 1/3 orta
k›sm›na uyan bölgede dolma defekti saptand› (Resim
1). Genel anestezi alt›nda yap›lan endoskopik incelemede özofagusun 1/3 orta k›sm›nda mukozaya yap›flm›fl bir adet canl› sülük görüldü. Bir endoskopik tutucu yard›m› ile sülük canl› olarak ç›kar›ld› (Resim
2). ‹fllem sonras› birinci gün hasta flifa ile taburcu
edildi.

Eski zamanlarda t›bbi sülük (Hirudo medicinali) kan
bas›nc›n› düflürmek için kullan›l›rken, modern t›pta
venöz dönüfl obstrüksiyonlar›nda kullan›lmaktad›r
(4,5,8). Sülük nadir de olsa çok ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Nazofarinkste yerleflti¤inde burunda
anjiofibrom veya polip bulgular› ile kendini gösterir
(3). Larinkste yerleflti¤inde yabanc› cisim aspirasyonuna benzer belirtiler, hemoptizi ve anemi ile bulgu
verir. Özofagusta yerleflince yutma güçlü¤üne ek olarak yine kanama ve anemiye neden olabilirler (1,11).
Bu çal›flmada özofagusta sülük enfestasyonu sonucu
yutma güçlü¤ü, hemoptizi, hematemez ve melena geliflen bir olgu nadir görülmesinden dolay› sunulmufltur.
Olgu Sunumu
Alt› yafl›nda bir k›z çocu¤u 5 gündür yutma güçlü¤ü,
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Tart›flma
Sülükler dünyan›n her taraf›na yay›lm›fllarsa da daha
çok kuzey ›l›man göl ve havuz sular›nda bulunurlar
(2,4,7). Suda yaflayan (Aquatic) sülükler filtre edilmemifl sularla y›kanma ve bu sular›n içilmesi s›ras›nda
vücuda al›n›rlar. Konjuktiva, burun, farinks/larinks,
trakea/bronfllar, özofagus, vajina ve rektum gibi mu-
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vafl iyileflen ve yaklafl›k on saatten fazla kanayan bir
lezyon oluflmas›na neden olur. Bunu da salyas›nda
bulunan bir antikoagulan olan hirudin sayesinde gerçeklefltirirler (6,10). Bu nedenle sülük yap›flt›¤› dokunun yerel kan ak›m›n›n artmas›na neden olarak fliddetli kanamalara yol açabilir. Solunum yollar›na yerleflince öldürücü kanama ve havayolu t›kan›kl›¤› oluflabilir. Sülük farinks veya özofagusa yerleflince yutma güçlü¤üne neden olabilen yabanc› cisim etkisi
oluflturur (1,11).
Burada sundu¤umuz hastan›n yaflad›¤› köyde kuyu
suyu tüketilmekte olup, daha önce nazal ve farinks
yerleflimli sülük vakalar› tespit edilmifl. Hastam›zda
da özofagus mukozas›na yap›flan sülük yaklafl›k befl
günlük bir sürede hemoptizi, hematemez ve melenaya sebep olacak kanama oluflturmufl ve hastada anemi meydana getirmifltir. Ancak hastam›z›n klini¤imize baflvurdu¤u dönemde yutma güçlü¤ü problemleri
daha çok ön plana ç›km›flt›r. Hastam›zda oldu¤u gibi
bu tür olgular acil olarak de¤erlendirilerek tüm di¤er
yabanc› cisimler ay›r›c› tan›da düflünülmeli ve genel
anestezi alt›nda endoskopik olarak ç›kar›lmal›d›r.
Resim 1. Kontrastl› grafisinde özofagus 1/3 orta k›sm›na uyan
bölgede dolma defekti görülmektedir.

Sonuç olarak, hematemez, melena ve yutma güçlü¤ü
ile baflvuran çocuklarda yak›n dönemde göl veya kuyu suyu ile temas öyküsü varsa yabanc› cisim t›kan›kl›klar›n›n ay›r›c› tan›s›nda sülük enfestasyonu olas›l›¤› gözard› edilmemelidir.
Kaynaklar

Resim 2. Endoskopik yolla özofagusun 1/3 orta k›sm›ndan ç›kar›lan canl› sülük görülmektedir.

koz membranlara yap›fl›rlar (9). Mukozaya yap›fl›nca
a¤›rl›¤›n›n 3-10 kat› kadar kan emer ve bir y›l boyunca beslenmeden yaflayabilirler (8). Bu nedenle hayat›
tehdit edici kan transfüzyonu gerektirebilen derin
anemiye neden olabilirler. Ayr›ca yap›flt›¤› yerde ya-
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