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Olgu 

• 35 yaşında, erkek 

• Evli, 2 çocuğu var 

• Esnaf 



• Şikayeti; 
    Ateş yüksekliği, nöbet geçirme, insanları 
tanımada güçlük, ajitasyon, baş ağrısı, ara ara olan 
öksürük 
• Öykü; 
    10 aydır farklı zamanlarda nöbet geçirme ve baş 
ağrıları. Depakin kullanmış. 
     3-4 ay öncesinde hacamat için bilmediği bir 
merkeze gitmiş ve vücudundan kan akıtılmış.  
     



Öykü 

•  3 hafta önce nöbet geçirme, bayılma şikayeti 
olması nedeniyle hastanemizin beyin cerrahisi 
polikliniğine  başvurdu. 

• Kranial görüntülemede kitle görülmesi üzerine 
operasyon planlandı.  

• Operasyon öncesi tarama tetkiklerinde şüpheli 
HIV pozitifliği saptanması üzerine İHKM 
polikliniğimize yönlendirildi. 



Fizik Muayene 

• Ateş: 38 C  

• Genel durumu iyi, bilinç açık,  kooperasyon tam 
değil 

• Solunum ve dolaşım sistemleri muayenesi doğal 

• HSMG saptanmadı  

• Ense sertliği yok 

• Göz/Göz dibi muayenesi normal 

• BCG skarı mevcut 



Laboratuvar (17 Şubat 2017) 

• Anti HIV: Pozitif  Doğrulama testi pozitif 

• CMV IgG: Pozitif 

• HBsAg: Negatif 

• Anti HBs: Negatif 

• Anti HBc total: Negatif (aşılandı; 0,1,6 antikor 
oluşamadı) 

 



Laboratuvar (17 Şubat 2017) 

• CD4: 14 

• CD8: 560 

• HIV RNA (PCR), kantitatif: 84800 kopya/ml 

• Quantiferon TBGold: Negatif 

• ALT: 31 U/ml 

• AST: 18 U/ml 

 



Kontrastlı Kranial MR (17 Şubat 2017) 

• Sağ kaudal nükleus ve sol talamusda kitlesel 
oluşumlar 

• Sol temporal lobda geniş vezojenik ödemin 
eşlik ettiği kitlesel oluşum 

 











Görüntüleme 

• Kontrastlı Toraks BT 

    Sol akciğer üst lob lingulada çizgisel atelektaziler 

       Sağ akciğer orta lobda vasküler yapı komşuluğunda 3.6 mm çapında olan 
nodül 

• Abdomen BT: 

    KC minimal büyük, 18.5 cm, hafif yağlanma 

       Dalak büyük, 15 cm 

       Peripankreatik, aortokaval ve sol paraaortik, çekum mezenteri içinde, Sol 
parailiak, bilateral eksternal iliak  1 cm'den küçük lenfadenopatiler  

 

 
 



Ön tanılar? 

• CMV infeksiyonu 

• Toksoplazmoz 

• Progresif Multifokal Lökoensefalopati 

• SSS Lenfoması 

• Kriptokok menenjiti 

• SSS tüberkülozu 



Anahtar 

• Serolojik testlerden Toxo IGg  Pozitif 

• Kontrastlı Kranial MR  HIV(+) olduğu bilinen 
olguda bulgular öncelikle intrakraniyal 
toksoplazmoz lehine değerlendirildi  

• PET CT: Tümör yok 

 



Tanı nasıl konur? 

• Baş ağrısı, ateş, sensoriyel değişiklikler  

• Fokal nörolojik bozukluk  

• Toksoplazma IgG pozitifliği 

• BT/MR’da beyinde halka lezyonlarının 
görülmesi (kontrast) 

• Toksoplazma tedavisine yanıt (2 hf) 



İzlem 

• Hasta HIV + Toksoplazmoz tanısıyla 28 Şubat 
2017 tarihinde İHKM kliniğine yatırıldı 

• 3 Mart 2017’de ART tedavisine başlandı  
• Tenofovir Disoproksil/Emtrisitabin + Ritonavir/Lopinavir  

• Serebral Toksoplazmoz tedavisi 
• TMP_SMX (10/50 mg/kg/gün) , 6 hf  sonrasında profilaksi dozuyla 

devam  

• Fırsatçı infeksiyon profilaksisi 
           *Azitromisin 

           *Flukonazol 

 

 

 

 

 



Serebral Toksoplazmoziz tedavisi 

• TMP-SMX fort tb 2x2  

• Fokal nörolojik bulgu ve beyin ödemi 
varlığında deksametazon 4 mg tb 3x1 

• Konvülziyon varlığında antikonvulziv tedavi 



Sekonder profilaksi 

• TMP-SMX fort tb 2X1 

    CD4>200 (6 ay)  kesilir 

    CD4<200’e indiğinde tekrar profilaksi dozunda 
başlanır 



İzlem 

• İki hafta boyunca İHKM kliniğinde takip ve 
tedavileri yapılan hasta taburcu edilerek 
izlemine devam edildi 

 



İzlem 

 

 

 

 

• 3 Mayıs 2017’de çekilen kontrol kranial MR’da 
intrakranial toksoplazmoz lehine 
değerlendirilen kitlesel oluşumlar 23 Şubat 
2017 tarihli kranial MR’la kıyaslandığında 
belirgin regresyon izlendi 



Son durum 

• 01 Ocak 2018’den itibaren 
Elvitegravir/Kobisistat/Emtrisitabin/Tenofovir 
Disoproksil Fumarat tedavisine geçildi 

• Proflaktik TMP-SMX alıyor 

• Halen CD4 :100 

• Nöbet geçirmiyor 

• Bilinç ve oryantasyonu normal 

• Günlük işlerini yapmakta sağlığı ile ilgili bir sorun 
yok 



Olgudan öğrendiklerimiz 

• Dünyada tehdit edici boyut kazanan HIV 
‘’epidemisi’’ ülkemizi de etkilemeye devam 
etmektedir 

• Tanı güçlüğü çekilen olgularda ve risk 
grubunda akılda tutulmalı ve test istenmelidir 



Olgudan öğrendiklerimiz 

    *Toksoplazmoz HIV pozitif hastalarda en sık 
görülen SSS infeksiyonu etkenidir 

• CD4<200  

• Ateş, başağrısı, fokal nörolojik bulgular, nöbet 
geçirme şikayetleri olduğunda serebral 
toksoplazmoz akla gelmelidir 
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