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Olgu 

• 44 yaşında erkek hasta  
 

• Ateş yüksekliği              şikayetleri ile başvurdu 

• Bulantı 

• Kusma 

• İştahsızlık 

• Üşüme-titreme 

 

• Tetkik amacı ile servisimize yatışı yapıldı.  

 

                 

 



Öykü  

 

• 18 ay Uganda'da aşçı olarak çalışma 

• 1 ay önce kesin dönüş yapmış 

 

• 6-7 ay kadar önce Anti-HIV+ saptanmış   

• Tedaviye başlanmamış 

• Ek hastalık yok 

• 30paket/yıl sigara 

• Kullandığı ilaç öyküsü yok 



Fizik Muayene 

• Yatışında; 

– Bilinci açık, oryante-koopere 

– Ense sertliği yok 

– Meninks irritasyon bulguları negatif 

– Orofarinks: hiperemi yok, dil kuru 

– Boyun: ele gelen LAP yok 

– Akciğer: ral-ronküs yok 

– Batın: defans-rebound yok 

– Kalp: ritmik, ek ses-üfürüm yok 

 



Laboratuar 

• Sedimentasyon: 111mm/sa  
• CRP: 45 mg/dl  
• Trombosit sayısı: 140000/ml  
• Lökosit sayısı: 4100/ml 
• Nötrofil: 1900  
• LDH: 528 U/l 
• Ferritin: 1650 mg/dl  
• Sodyum düzeyi: 129mEq/l  
• Albumin: 3,1g/dl  
• Koagülasyon testleri olağan 

 



Laboratuar 

• Nedeni bilinmeyen ateş? 
 

• Periferik yayma: Hipokromi+, Atipik hücre ve 
fragmente eritrosit izlenmedi 

• Anti- HBs:+ 
• Anti- HCV:- 
• Leishmania, Brusella, sifiliz serolojisi →negatif  
• CMV, Toxoplasma serolojisi 

• IgM: negatif 
• IgG:pozitif  

• Tiroid fonksiyon testleri: olağan  
• Otoantikor düzeylerine negatif  
 



Laboratuar 

• İdrar ve kan kültürleri (3 set) alındı Üreme 
saptanmadı.  

• İdrar ve balgam ARB/PCR: negatif 
 

• Plazmodium için gönderilen kalın damla ve ince 
yaymada parazit görülmedi. 

 



Görüntüleme 

• Yüzeyel USG’de  
– Bilateral inguinal bölge sağda  en büyüğü 16*7  

mm boyutunda solda en büyüğü 19*6  mm 
boyutnda yağlı hilusu belirgin ovoid şekilli reaktif 
karakterli birkaç adet ;  

– Bilateral aksillar bölgede büyüğü 22*9  mm 
boyutunda  3 adet ,sağda büyüğü 18*7  mm 
boyutunda  3  adet  ovoid şekilli yağlı hilusu 
belirgin ancak hipoekoik kalın korteksli;  

– Servikalde bilateral  2. bölgelerde solda  21*5  mm 
boyutunda , sağda 18*5  mm boyutunda yağlı 
hilusu belirgin ovoid şekilli reaktif karakterli birkaç 
adet lenf bezi izlendi.  

 



Görüntüleme 

• Batın USG’de; 
• KC 135 mm 
• Dalak  140 mm  

 
• EKO’su iki kez yapıldı 

•  EF olağan  
• Vejetasyon izlenmedi. 

 



Görüntüleme 
 Kontrastlı Tüm Batın BT:  

 KC boyutu 17 cm, parankim dansitesi ve konturları olağan  

 Safra kesesi, yolları ve pankreas olağan 

 Dalak boyutu 16 cm  

 Batın içerisinde serbest sıvı yok 

 SMA çevresinde en büyüğü 14 mm olan birkaç adet lenf 
nodu 

 

 Toraks BT:  

 İnfiltrasyon/kitlesel oluşum yok 

 Mediastinal yerleşimli birkaç reaktif LAP  

 

 



Tedavi 

• Ampirik olarak parenteral piperasilin 
tazobaktam 3*4,5gr iv tedavisi başlandı. 

    (dış merkezde de yatış öyküsü +)  



İzlem 

• Ateş yüksekliği devam… 
 

• Trombosit: 51000 olması sonrası           
hematoloji konsültasyonu 
– Kemik iliği biyopsisi  

– Leishmania spp izlenmedi,  

– Kemik illiği yaymasında Plasmodium falciparum ile uyumlu 
görünüm 

 
  

 

 



İzlem 
 Periferik yayma: Plasmodium falciparum 

trofozoitleri izlendi. 

 

 

 

 

 

 Hiperendemik bölgeden gelmesi… 

 P.falciparum’a bağlı SITMA tanısı konuldu 



Tedavi 

 Arthemeter 20 mg/lumefantrin 120 mg 
 

• 72 saat 2x4 tablet po  
• İlk iki doz arası 8 saat 

 
 

  
• Destek tedavi 

 
 



Takip 
• Tedavinin 2.gününde ateş yanıtı alındı.  

 
• Tedavi başlangıcından 7 gün sonra yapılan kontrol 

yaymada Plasmodium spp izlenmedi.  
 

 
 
 

• İzlemde yakınması olmayan ve pansitopenisi de 
gerileyen olgu taburcu edilerek poliklinik 
kontrolüne çağırıldı 
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 Tedavi bitiminden 15 gün sonra poliklinik kontrolü 
 Kalın damla-periferik yayma: Plasmodium spp görülmedi 

 WBC:4700   

    Hb:9,5   

    PLT:243000   

 CRP:6,9 

 

• Rutin kontrollerinde bakılan CD4 sayısı:1280 
saptandı  

• HIV RNA için EÜTF’ye yönlendirildi 
• HIV RNA sonucu:4473 log IU/ml 

 

 



Sıtma 

• Günümüzde halen dünya için önemli bir sağlık 
sorunu 

• Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
– 2016’da 91 ülkeden toplam 216 milyon vaka rapor 

edilmiş 

– Malaryaya bağlı ölüm 445000  

– Vaka sayısının %90’ı Afrika’dan 

 

• Afrika’ya seyahat malarya için majör risk 
faktörüdür. Bu bölgedeki tüm ülkeler endemik 
kabul edilir.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WHO Malaria Report 2017 

TR: Son 3 yılda 

bildirlmiş yerli vaka 

sayısı:0 



Bölgelere göre tür dağılımı 
 



2010-2016 yılları arasında Malarya 

insidansı 

 



Etkenler 

• P. falciparum kliniği ölümcül seyredebilen en ciddi 
sıtma etkenidir.  
 

• P. vivax, P. ovale ve P. malariae da  insanda 
hastalık oluşturmaktadır.  

 

 

 



 



Plasmodium falciparum 

 Periferik kanda olgun trofozoit, geç şizont ve olgun 
şizont formu yok çünkü bunların gelişimi organ 
kapillerlerinde olmaktadır. Olgun trofozitlere şiddetli 
enfeksiyon seyri sırasında rastlanır 

 Genç trofozoitler ve ve gametositler görünür 



Klinik  

• Anofel cinsi dişi sivrisinek ısırığından 10-15 gün 
sonra bulgu verir 

 
• Ateş, anemi, splenomegali ile seyreden 

paraziter bir hastalık 
 

 
 

  

 



 



Tanı 
 Öykü, fizik muayene, laboratuar değerleri yararlı 

 

 Klinik olarak kuşkulanılan olgularda kesin tanı, periferik kan 
yayması ve/veya kalın damla kan preparatlarında 
plazmodiumların görülmesi ile konulmaktadır.  

 



 

Sıtma Saha Rehberi 



Malarya+ HIV 

• Malarya bulaşının fazla olduğu bölgelerde; 
HIV, yetişkinlerde özellikle ağır 
immünsupresyonu olanlarda olmak üzere 
malarya enfeksiyonu riskini arttırmaktadır.  

• Malarya bulaşının nadir olduğu bölgelerde 
ise HIV ile enfekte yetişkinler artmış 
komplike ve ciddi sıtma veya ölüm riskine 
sahiptir.  

 



Malarya+ HIV 

• Global sağlık problemleri olan malarya ve 
HIV enfeksiyonları geniş bir coğrafyada 
koenfeksiyon ile sonuçlanabilmektedir.  

• Bu iki hastalığın birlikteliği her yıl iki 
milyondan fazla ölüme neden olmaktadır. 

 

     Chandramohan D, Jaffar S, Greenwood B. Use of clinical 

algorithms for diagnosing malaria. Trop Med Int Health 2002; 7:45.  

    WHO/ Malaria in HIV/AİDS patients 

 



Malarya+ HIV 

• Quigley ve ark.’nın yaptığı 222 HIV+ hastayı içeren 
kohort çalışmasında, sıtmanın HIV  ile enfekte 
hastalarda mortalite üzerinde herhangi bir güçlü 
etkisi saptanmamıştır. 

 
   Quingley  et ark. The effect of malaria on mortality in a cohort of HIV-

infected Ugandan adults . Tropical Medicine and International Health,2005 

 

• Ayrıca araştırmalar da HIV enfeksiyonu 
olmayanlarla kıyaslandığında düşük CD4 hücreli 
HIV+’lerde antimalaryal tedavi başarısızlığının 
daha yaygın olduğunu bildirmektedir.  

 
 



Tedavi  

 WHO tedavi rehberinde, özellikle akut, komplike 
olmayan, klorokin direnci olan bölgelerde, dirençli P. 
falciparum enfeksiyonun tedavisinde artemisinin 
bazında kombinasyon terapisi önerilmektedir: 
• Artemeter ve lumefantrin 

• Artesunate ve amodiaquine 

• Artesunate ve mefloquine,  

• Artesunate ve sulfadoxine-pyrimethamine… 

 
World Health Organization. Guidelines for the Treatment of Malaria, 2010 

               



• Olgumuzda  
1.Afrika seyahati öyküsü  
2. Uzun süren ateş yüksekliği  
 

• Hastanın anti-bakteriyel tedaviye rağmen ateş ve 
genel durum bozukluğunda gerileme olmaması  
kemik iliği ve periferik kan yayması 

    seyahat bölgesinde de endemik olan Plasmodium 
falciparum trofozoitleri  



 

 

   

 

 

 

 

 Kalın damlada parazit saptanamayan latent enfeksiyon 
kuşkusunda tanı için kemik iliği, dalak ve karaciğer 
ponksiyon materyalinin incelenmesi gerekli 

 

  Gülez P ve ark. 2003. Plasmodium falciparum’a bağlı bir sıtma olgusu. İnfek Derg 



Sonuç 

 
• Endemik bölgelerden gelen  

+ 
• Ateş yüksekliği olan hastalarda 

immünsupresyon durumunda da P. 
falciparum sıtmasının tanıda 
düşünülmelidir… 

 



Sabrınız için teşekkür ederim 


