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• İ.K. 

• 55 yaşında erkek 

• Yakınma: Balgamda kan, karın ağrısı, ateş yüksekliği,  

 

 



• Özgeçmiş: Bilinen bir hastalığı yok,  

• Soygeçmiş: Babasında hipertansiyon 

• Kullandığı ilaç: Yok 

• Alışkanlıkları: Alkol kullanmıyor 

• Sigara: Bırakmış 

 

 



Epidemiyolojik Öykü 

• Yaşadığı ev: Özellik yok 

• Seyahat: 2 yıl önce Umre’ye gitmiş 

• Hayvan besleme: Papağan 

• Taze peynir tüketimi: Var 

• Çevrede benzer yakınması olan: Yok 

• Kan nakli: Yok 

• Diş Çekimi: Mayıs 2016 

• Operasyon: Mayıs 2016 



Sistem sorgulaması:  
 
• Ateş+  

• Üşüme titreme+  

• Gece terlemesi+  

• Kilo kaybı+   

• Boğaz ağrısı-   

• Öksürük+  

• Balgam+ (Sarı renkli)   

 

 

•Nefes darlığı-  

•Göğüs ağrısı-  

•Çarpıntı-  

•Hemoptizi+  

•Bulantı+  

•Kusma+  

•Karın ağrısı-  

•İshal-  

•Kabızlık-  

•Dizüri-  

•Poliüri-  

•Pollaküri-  

•Noktüri-  

•Eklem ağrısı- 
 



Öykü: 

• 11.03.2016’da dış merkezde hemoptizi ve akciğerde kitle şüphesi 
nedeniyle bronkoskopi yapılmış ancak patoloji örneği alınmamış. 
Söylediğine göre bir bulgu yok. 

• Mide ağrısı nedeniyle DEÜ Genel Cerrahi polikliniğine başvurmuş. 

• 15.03.16-25.03.16 arasında genel cerrahi servisinde anemi tetkiki 
için yatırılmış. 

• EKG ve PAAC grafisi çekilmiş. SFT yapılmış. Torakoabdominal BT 
çekilmiş. PPD yapılmış. Üst GİS konseyinde bronkoskopi ve 
kolonoskopi kararı alınmış. 

 

 



Laboratuvar Sonuçları 



Laboratuvar Sonuçları 



17.03.16 Toraks ve Abdomen BT: 
 
• Akut apandisitten çok apendiküler bir tümörü düşündüren appendiks değişiklikleri.  

• Sol akciğer lobunda kalsifik nodül.  

• Sağ akciğer bazalinde biri kavitasyona uğramış 2 adet metastatik vasıfta nodüler lezyon.  

• Karaciğerde multiple hemanjiomlar.  

• Karaciğer 6. segmentte izlenen lezyonun metastazdan ayırıcı tanısı için MR tetkiki önerilir. 

 



Radyoloji Yorumu: 
 •     Olguda dikkat çekici patoloji appendiksin normalden ileri derecede geniş, uzun olması, duvarının ileri 

derecede heterojen kontrastlanması ve periapendikuler bölgede izlenen belirgin yağ dokusu 

inhomojenitesidir. Klinik olarak akut apandisit düşünülmeyen hastada aşağıda tanımlanacak diğer bulgular ile 

birlikte değerlendirildiğinde apendikuler bir tümörün ekarte edilmesi gerekmektedir. Böyle bir tümörün 

varlığı halinde tümörün komşuluğundaki yağlı dokuya spiküler uzanımlarla invaze olduğu göz önünde 

bulundurulmalıdır. Olguya sağ akciğer bazalinde 2 adet biri 3 cm ve kaviter ve diğeri 1,5 cm boyutlarında 

parankimal nodül izlenmektedir. Lezyonlar metastazı destekler niteliktededir. Yer yer subsegmental 

atalektaziler ve sol akciğer apeksinde kalsifik bir nodül izlenmektedir. Karaciğerde izlenen multıple 

hemanjiomlardan farklı olarak segment-6'da izlenen lezyon hemanjiomlar için çok tipik davranış özelliği 

göstermemektedir ve yine bu lezyonun metastazdan ayırıcı tanısı için MR tetkiki ile korele edilmesi önerilir.  









 
 
21.03.16 Özofagoskopi, Gastroskopi, Duodenoskopi 
 
• Bulgular AÖS endoskopu sarmıyor. Küçük hiatus hernisi izlendi. Z çizgisinde 5 

mm erozyon görüldü. Kardia, fundus, korpus ve antrum normal. Pilor forme. 
Bulbus ve duodenum 2. segment normaldi.  

• Hızlı üreaz testi negatif 

• Sonuç: 

• Küçük hiatus hernisi 

• Özofajit grade A 

 

• 18.03.16 PPD testi negatif 

 

 



24.03.2016 Üst Abdomen MRG 
• Olguda karaciğer segment 2'de 3,5 cm, segment 7'de 4,5 cm ve segment 4A'da 1,5 cm boyutlarında 

kontrast ve intensite özellikleri hemanjiyom için tipik kitlesel lezyonlar izlenmiştir. Ancak segment 6'da 

izlenen kitlesel lezyon hemanjiyomlar için tipik sinyal ve kontrastlanma paternine sahip değildir. Yine 

lezyonun çevresel kontrast tutması kistik için tipik olmayan bir bulgudur. Primer bir malignite ve 

sekonderler açısından değerlendirilen olgunun bu lezyona yönelik olarak yakın takip altında 

bulundurulması önerilir. Retrospektif olarak yapılan analizde BT tetkikinde izlenen 6. segmentteki 

lezyonun yine kist için tipik bir davranış özelliği bulunmadığı gözlenmektedir.  

• Sağ akciğer bazalinde iki adet kitlesel lezyon mevcuttur.  

SONUÇ: 

• Sağ akciğer bazalinde iki adet parankimal kitlesel lezyon. 

• Karaciğerde üç adet hemanjiyom. 

•  Segment 6'da izlenen lezyon gerek hemanjiyomlar gerekse kistler için tipik özellikler taşımamaktadır. 
Yakın takibi önerilir. 





25.3.16 Kolonoskopi:  

 
• Anal inspeksiyon OLAĞAN 

• Rektal tuşe OLAĞAN 

• Endoskopik Bulgular 

• Çekuma dek ilerlendi. İleoçekal valvden geçildi, ileumda 10 cm 
ilerlendi, ileum mukozası olağandı. Çekum tabanı olağan izlenmekle 
beraber apendiksin kolon lümenine doğru protrüze görünümde 
olduğu olduğu, apendiks etrafında mukozanın hiperemik,ödemli ve 
granüler görünümde izlendi, biyopsiler alındı. Geriye yönelik 
incelemede lümende yer yer katı sulu gaita artıkları izlendi, görülen 
alanlarda mukoza olağandı. İnversiyonda anal kanal olağandı. 

• Endoskopik Tanı: Protrüze ve ödemli apendiks + Biyopsi 

 



25.3.16: Patoloji Raporu 
 

• TANI: Difüz aktif kolit, endoskopik biyopsi 

 

• YORUM: Kriptit ve  kript absesi izlenmeyen olguda nötrofillerin 
lamina propriada infiltrasyonu ve bunlara belirgin eozinofil lökosit 
eşliği nedeniyle olgunun ön planda enfeksiyon ile uyumlu 
düşünülmüştür. Ancak İBH'nın erken safhasında da benzer bulgular 
olabileceğinden klinik-endoskopik korelasyon önerilir. 



1.4.16 Bronkoskopi: 
• Ana bronş ve segmentler açık. Endobronşial lezyon izlenmedi. 

Bronkoalveolar lavaj (BAL) kültür ve sitoloji örnekleri gönderildi. 
 

• Üreme saptanmadı. Bakteri/lökosit görülmedi. 
• ARB Bakı ve Mikobakteri PCR: Negatif (7 hf sonra üreme olmadı) 
• Mantar görülmedi ( 4 hf sonra üreme olmadı) 

 
• Patoloji raporu: 
• TANI: Malignite yönünden negatif bronş lavaj sıvısı 

 
 Hasta operasyon planıyla taburcu 



Servis İzlemi 

• 12.05.2016 ‘da Genel Cerrahi servisine yatırılmış 

• 16.05.2016’da sağ hemikolektomi  

 

 

• 22.05.2016’da ateş yüksekliği nedeniyle Kan kültürü ve 
Enfeksiyon Hastalıkları konsultasyonu 



• 1 haftadır burun tıkanıklığı + boğaz ağrısı + geniz akıntısı + baş ağrısı 
+öksürük + döküntü + kaşıntı yakınmaları mevcut 

• 2-3 gündür öksürük ve balgam+, 4-5 gündür ishal+ ,günde2-3kez ,sarı 
renkli ,kan-mukus? 

• 2 gündür ateş yüksekliği 

 

 

22.05.2016 



22.05.2016 

• VS: 37.8 TA:110/70 SS:24 NB:100 

 

• Orofarinks: Postnazal akıntı 

• SS: Ral-ronküs yok 

• Batın: İnsizyon hattı temiz, drenden serohemorajik gelen+ 

 

• CRP:1103316 

• KRE:0.62 

• WBC:3900 NEU%72, PCT:0,196     

 

 

Tigesiklin 
                            



26.05.2016 

 

• 22.05.16 Kan kültüründe maya üremesi  Enfeksiyon Hastalıkları 

 

 Anidulafungin + Siprofloksasin + Tigesiklin 

 



 

• 21-23.05.16 Kan kültürlerinin tiplendirme sonucu çıktı:  

• Cryptococcus neoformans 

  

Öneriler: 

• Anidulafungin kesilmesi(5 gun) 

• Lipozomal Amfoterisin B 1x3mg/kg başlanması  

• Kriptokok meningoensefaliti? Açısından acil beyin BT çekilmesi 
önerilir 

• BT sonucuyla LP açısından değerlendirilecektir 

 

 

 

30.05.16 



31.05.2016 

• 31.05.2016 HIV RNA: 1.268.642 Kopya 

• HIV Ab/ Ag: + 

 

 

• 01.06.2016 Tigesiklin + Siprofloksasin kesildi 

• Lipozomal Amfoterisin B devam edildi 

 



01.06.2016 Beyin BT 

• Her iki tarafta serebral ve serebellar hemisferlerin dansite dağılımı, bazal gangliyonlar ve beyin 
sapı oluşumları doğal görünümdedir.  

• Serebral sulkuslarda ve ventriküllerde atrofik değişikliklere sekonder genişleme dikkati çekmiştir.   

• Orta hat oluşumları, lateral ventriküller simetrik yerleşimlidir. Sella, parasellar oluşumlar, her iki 
orbita olağan görünümdedir.  

• Kranyum kemik yapıları doğal görünümdedir.  

• Paranazal sinüslerde kronik sinüzit ile uyumlu  

mukozal kalınlaşmalar mevcuttur.  

 

SONUÇ:  

 

•  Serebral  atrofik değişiklikler.   

•  Paranazal sinüslerde kronik sinüzit ile uyumlu mukozal kalınlaşmalar mevcuttur.  



02.06.2016  
Enfeksiyon Hastalıkları Servisine Devir ve Lomber Ponksiyon 

• BOS Glukoz:15 mg/dL, eş zamanlı KŞ:95 mg/dL 
• BOS Protein:85 mg/dL  
• Lökosit: - 
• Eritrosit:150/mm3 

 
• HSV 1/2-DNA(BOS):Negatif    
• Enterovirus PCR :Negatif 
• Adenovirüs PCR (BOS): Negatif  
• Mikobakteri PCR/ARB: Negatif ( 7 hf sonra üreme olmadı) 

 
• Maya hücreleri görüldü  Cryptococcus neoformans üredi  

          
 



02.06.2016 

 

• Lenfosit sayısı:100 hc/microL 

 

• CD4 Lenfosit sayısı: 2 hc/microL  !!! 



02.06.2016 
Profilaksi 

Hastaya 

• Klaritromisin 1x500 mg tb 

• TMP-SMX 1x800 mg tb 

• I.N.H 1x300 mg tb başlandı 

 



• HBsAg: (-) 

• AntiHBc Total: (+)  

• AntiHBs: 21,96mIU/mL 

 

• Anti HCV:  (-) 

 

• Anti-HAV Total: (+)  

 

• Anti-CMV IgM: -  

• Anti-CMV IgG >250 AU/mL  

• CMV DNA: 202 kopya/mL 

 

03.06.2016 
 

• Anti-Toxoplasma IgM: (-) 

• Anti-Toxoplasma IgG: 11,3 IU/mL   

 

• Anti-Rubella IgM: (-) 

• Anti-Rubella IgG: 82.5  IU/mL  

 

• EBV VCA IgM: (-) 

• EBV VCA IgG: (+)  

• Anti-EBV EBNA1 IgG (+)   

 

• Anti-T.pallidum IgM, IgG (–) 
 



15.06.2016 

• Kontrol kan kültürlerinde üreme olmadı 



16.06.2016 Korioretinit? Göz Muayenesi 

• Hastada sağ göz arkası salim, sol göz arkası üst temporalinde 
hipopigmente alan mevcut 

• Hastaya FFA uygulandı, aktif lezyon görülmedi 

• Hastada koryoretinit düşünülmedi 



Dermatoloji Muayenesi 

• Periumblikal sol yüzde eritemli zeminde nodular kitle  

• Yüzeyel USG: Epidermoid kist / Fronkül  ile uyumlu  Lokal tedavi 

• Tekrarlayan döküntü Biyopsi alındı 

• Dermiste vasküler yapıların duvarlarında kalınlaşma ve endotel hücrelerinde raktif değişiklikler, 

yer yer lenfositik vaskülit paterni ve az sayıda eritrosit ekstravazasyonları, perivasküler ve 

interstisyel pigmentli makrofajlar  

• TANI: Vaskülopatik doku reaksiyonu  Lokal tedavi 

• Onikomikoz  Lokal tedavi 



21.06.2016 
• Emtrisitabin + Tenofovir Disoproksil 1x245 mg 

• Raltegravir 2x400 mg başlandı 

 

• INH, TMP-SMX, Klaritromisin devam edildi 

 

• Hastanın böbrek fonksiyonları bozuldu!  

• Kre:1,51 mg/dL  GFR:51  Na:131 mmol/L 

 

• 21 gündür aldığı lipozomal Amfoterisin B kesildi 

• Flukonazol 1x400 mg IV başlandı 

 



27.06.2016 

 

• Lenfosit sayısı: 300 hc/microL 

 

• Kontrol CD4 sayısı: 20 hc/microL 

 ( Tedavi 1. haftası) 

 



28.06.2016 
• Aralıklı ateş yüksekliği devam eden hastaya kontrol LP yapıldı. 

• Bos biyokimyası:  

• Glukoz 43 mg/dL, eş zamanlı KŞ:103 mg/dL  

• Protein 70 mg/dL  

• Lökosit -  

• Eritrosit - 

 

• HSV 1/2-DNA(BOS):Negatif    

• Enterovirus PCR :Negatif 

• Adenovirüs PCR (BOS): Negatif  

• Mikobakteri PCR/ARB: Negatif 

 

• BOS direk bakısında kapsüllü maya hücreleri görüldü 

 





11.07.2016 

• Aralıklı ateş yüksekliği nedeniyle kontrol BT çekildi 

 

 

Beyin BT:  

• Hafif atrofik değişiklikler.   

• Her iki maksiller sinüste kronik sinüzit ile uyumlu mukus retansiyon 
kisti  

 



Toraks BT:  

• Kesitler akciğer parankim penceresi ile birlikte değerlendirildiğinde, 

sağ akciğer alt lobda posterior bazal segmentte kaviter lezyonların 

boyutlarında artış ve lümen içerisinde büyük boyutlu seviye veren, 

yeni gelişen sekresyon varlığı gözlenmiştir. Sol akciğerde üst lobda 

superior lingular segmentte izlenen milimetrik parankimal nodülde 

de boyutsal artış mevcut olup, tanımlanan bu alanda enfeksiyon 

odağı ile uyumlu olduğu düşünülmüştür.  

 

 





 

Abdomen BT:   

 

• Karaciğer segment 6'daki 1.5 cm çaplı lezyon hastanın eski MR 
incelemesi ile birlikte değerlendirildiğinde hemanjiom olarak 
değerlendirilmiştir 

• Karaciğer parankiminde önceki incelemede de tanımlanan ve 
hemanjiom ile uyumlu olarak değerlendirilen lezyonlar, benzer 
görünümdedir 

 



13.07.2016 

• 3 kez balgam ARB istendi, hasta çıkaramadı 

• Göğüs konseyine sunuldu 

• Bronkoskopi kararı alındı 

 

 

• Piperasilin-tazobaktam 4x4,5 g başlandı 

 



22.07.2016 Bronkoskopi  

• Girilebilen tüm havayolları açık, endobronşial lezyon görülmedi 

• Bronkoalveolar lavaj sıvısı alındı 

 

• Aerop kültür: Üreme yok 

• ARB Bakı ve Mikobakteri PCR: Negatif (7 hf sonra üreme olmadı) 

• Mikotik kültür: Mantar elemanı görülmedi, üreme olmadı 

• BAL Aspergillus Galaktomannan antijeni: POZİTİF (1.1) 

 

• Periferik kandan Aspergillus Galaktomannan antijeni negatif 



Taburcu 

• Piperasilin-Tazobaktam 14 güne tamamlanıp kesildi 

 

• Ateşi geriledi 

 

• Flukonazol 37gündür, INH, TMP-SMX, Klaritromisin 54 gündür 
almaktayken 

 

• CD4 kontrol randevusu ile taburcu edildi 

 

 



Öneriler 

• Raltegravir 2x1 tb 

• Emtrisitanin+Tenofovir 1x1 tb  

• TMP-SMX 1x800 mg tb 

• INH 1x300 mg tb 

• Klaritromisin 2x500mg tb  

• Flukonazol 1x400 mg tb PO kullanacak  



05.08.2016 Kontrol 

• Lenfosit sayısı :100 hc/microL 

• CD4 sayısı: 10 hc/microL 

 

Tedavi devam edildi 

 



04.10.2016 Kontrol 

•Lenfosit sayısı: 800 hc/microL 
•CD4 sayısı:68 hc/microL 
•HIV RNA: + <34 Kopya 
 
•KCFT ve CK normal sınırlarda 
 



PLAN 

• Akciğerdeki lezyonun BT ile yakın takibi 

• CD4 T lenfosit >200 hc/microL olduğunda; 

• PPD tekrarı 

• Aşılarının yapılması 

• 8 haftalık flukonazol ile konsolidasyon tedavisi bittikten sonra, 

• Sekonder profilaksi   



Cryptococcus neoformans Meningoensefaliti 

• Kapsüllü bir maya 

• Dünyada her yıl 957.900 olgu, 600.000’den çoğu exitus 

• Güney Afrika, Güneydoğu Asya 

• Çoğu CD4 sayısı< 100 hc/microL olan AIDS hastaları 

• Erken tanı ve tedavi mortaliteyi azaltabilir 

 

 



Semptomlar 

• 1-2 haftada başlar 

• Halsizlik, baş ağrısı, ateş yüksekliği 

• Boyun tutulması, fotofobi, kusma 

• Görme ve duyma kaybı 

• Koma 

• Öksürük, solunum sıkıntısı, cilt döküntüsü 

 

• FM  Nörolojik defisitler 

 



Tanı 

• Anamnez (İzole ateş yüksekliği ve baş ağrısı) 

• Nörolojik muayene 

• Serum Kriptokok antijeni 

• Kan kültürü 

• Nörolojik Görüntüleme: Kitlesel lezyon, hidrosefali 

• LP  BOS bakısı (çini mürekkebi) 

• BOS kültürü (3-7 günde krem rengi mukoid koloniler) 

 



Ayırıcı Tanı 

• Toxoplasmosis 

• Progresif multifokal lökosensefalopati 

• Tüberküloz 

• SSS lenfoması 

• Sekonder sifiliz 

 



Kötü Prognostik Faktörler 

• Anormal bilinç durumu (İntrakranyal basınç artışı?) 

• BOS antijen titresinde yükseklik>1/1024 

• BOS lökosit sayısı< 20 /microL 

 

 



Tedavi  
• IV Amfoterisin B deoksikolat / lipozomal form 3 -4 mg/kg gün (Fungisid)  

• PO Flusitozin 100 mg/kg/gün 4 dozda(Fungisid) 

 İlk 2 hafta induksiyonda 

 

• PO Flukonazol 400 mg/gün (Fungistatik) 

8 hafta konsolidasyon 

 

• CD4 T lenfosit, en az 6 ay  > 200 hc/microL olana kadar sekonder profilaksi 

En az 12 ay 

 








