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Özet

Abstract

Akciğer nokardiozisi, sıklıkla immünsüpresif hastalarda görülen gram pozitif bo-

Pulmonary nocardiosis frequently observed in immunosuppressive patients as an

yanma özelliği gösteren, modifie Ziehl Nielsen benzeri Fite-Faraco methodu ile bo-

opportunistic agent and is difficult to diagnose. It shows gram-positive staining

yanabilinen ve zor tanı konulunan bir fırsatçı enfeksiyondur. Akut, subakut ve kro-

feature and is paintable with Fite-Faraco method which is similar to modified

nik formda klinik tablo oluşturabilmektedir.Konsolidasyon ya da plevral effüzyon

Ziehl Nielsen. Pulmonary nocardiosis can be presented in acute, subacute and

şeklinde karşımıza çıkmaktadır.Spesifik tanı metodlarının azlığı, sadece iki hafta-

chronic clinical forms with consolidation or pleural effusion. Considering the lack

lık prednizolon tedavisi sonrası immünsüpresyon gelişmesi nedeni ile tanı konul-

of specific diagnostic methods, immunosuppression improvement only two weeks

masının da güç olması ve tedavi zorluğu nedeni ile mortalitesi yüksek olan pulmo-

after prednisolone treatment and high mortality due to difficulty of diagnosis and

ner nokardiozlu bir olguyu sunduk.

treatment let us to present this pulmonary nocardiosis case.
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Giriş
Dünyada yaygın olarak bulunan, insan ve hayvanlarda sporadik
enfeksiyonlara neden olabilen, immünsüprese kişilerde fırsatçı
enfeksiyonlara neden olan akciğer nokardiozu, inhalasyon yoluyla vücuda alınabilmektedir (1).
Öksürük, balgam çıkarma, kilo kaybı, gece terlemesi gibi tüberkülozla özdeşleşmiş olan semptom ve bulgularla karakterize
olan, radyolojik olarak kaviter akciğer lezyonu ile prezente olan
pulmoner nokardioz, tanı zorluğu ve rutin kullanılan antibiyotiklere dirençli olması ile de özellik arz etmektedir (1).
Bilinen immünsüpresif durumların dışında geçici immünsüpresyon durumunda da fırsatçı enfeksiyonların hastalık yapabileceği
olgumuzda olduğu gibi görülebilmektedir.
Olgu Sunumu
Olgumuz, yaklaşık iki haftalık prednizolon tedavisi sonrası immünsüpresyon gelişmesi ile pulmoner nokardioz tanısı koyduğumuz bir olgu idi.
63 yaşında erkek hasta öksürük, balgam çıkarma ve ateş yüksekliği şikayetleriyle polikliniğimize başvurdu. Hastanın, fasial
paraliziye bağlı iki hafta süre ile prednizolon 80 / 40 mg/gün
dozda azaltılarak kullanım hikayesi mevcuttu. Fizik muayenesinde; ateş yüksekliği (38 derece) dışında vitallerinin stabil olduğu
ve sağ hemitoraks bazalinde inspiratuar ralleri oskülte edildiği izlendi. P/A akciğer grafisinde sağ alt zonda kaviteyle uyumlu dansite artışı görüldü (Resim 1).Hastanın akciğer tomografisinde sağ alt lobta kaviter lezyon mevcuttu (Resim 2). Mevcut bulgularla bakteriyel apse, akciğer tüberkülozu ön tanıları
ile amoksisilin klavulunat ve metronidazole tedavisi başlandı ve
balgam ARB tetkiki ardışık üç günde değerlendirildi. ARB sonuçlarının negatif olması, ateş yüksekliğinin devam etmesi ve
radyolojik regresyon da olmaması nedeni ile hastaya fiberoptik
fleksibl bronkoskopi yapıldı. Bronkoskopide endobronşial lezyon
saptanmayan olguda, BAL alınarak işleme son verildi. BAL ARB
direkt bakısı negative gelen hastada, BAL nonspesifik kültürde ise nokardia üredi. Enfeksiyon hastalıkları ile de görüşülerek,
trimetoprim-sulfametaksazol 400 mg 3x1 ve amikasin 500 mg

Resim 1. PA akciğer grafisinde, sağ akciğer alt zonda parakardiak yerleşimli, kalın duvarlı kaviter lezyon
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Resim 2. Toraks tomografisinde sağ akciğer alt lob superior segmente lokalize
5x6 cm ebatlarında ortası nekrotik, kavite-konsolidasyon görünümü

1x2 tedavisi başlandı. Bu tedavi altında hastada belirgin radyolojik regresyon ve klinik düzelme izlendi.
Tartışma
Nokardioz, immün sistemi sağlam kişilerde rapor edilmemiştir
(2). Bilinen malignite, malnütrisyon, ileri yaş, diabetes mellitus,
organ transplantasyonu, antineoplastik tedavi altındaki kişiler
ve özellikle hücresel immün fonksiyon bozukluğu olanlarda nokardia vb fırsatçı enfeksiyonlar görülebilmektedir (3, 4).
Olgumuzda olduğu gibi, kısa süreli steroid kullanılması gereken
hastalıkların seyri sırasında çoğu kez hastaların immünsüpresif olduğu unutulabilmektedir. 20 mg/gün üzerindeki prednizolon dozu beyaz küre sayılarını azaltmakta ve antikor formasyonunda değişiklikler yapabilmektedir (4). Bir çok hastalıkta geçici ya da uzun süreli steroid tedavi ihtiyacı doğabilmektedir. Ancak çoğu kez de bu hastaların bu tedavi sırasında immünsüpresif oldukları gözden kaçabilmektedir.
Literatürdeki akciğer nokardioz vakalarına bakıldığında en çok
kavite-konsolidasyon şeklinde (%40-70) prezente oldukları görülmektedir (5). Ayırıcı tanısında kaviter lezyonlarla seyrdebilen
akciğer tüberkülozu, kist hidatik, fungal enfeksiyonlar akla gelmelidir (6).
Vücut sıvılarında görülmesi patolojik olarak kabul edildiğinden
dolayı, görüldüğü taktirde mutlak tedavi endikasyonu vardır (4,
7). %15-40 oranında mortalitesi olması, belki de tanının geç konulması ve uygun antibiyotik rejiminin seçilmemesine bağlı olabilmektedir (8). Tedavisi yaklaşık altı ay süren akciğer nokardiozu, olgumuzda BAL kültüründe üreme olması ile tedavi başlanmış ve cevap alınmıştı.
Sonuç
Kaviter infiltrasyonu olan ve tüberküloz ile uyumlu klinik bulguları olan hastalarda, tüberküloza yönelik tanısal tetkiklerin yanında mutlaka immünsüpresyon durumunun da sorgulanması ki
özellikle steroid kullanım hikayesinin, klinisyenin nokardia fırsatçı enfeksiyonunun düşünmesini ve tanıya gidilmesini sağlayabilmektedir.
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Çıkar Çakışması ve Finansman Beyanı
Bu çalışmada çıkar çakışması ve finansman destek alındığı beyan edilmemiştir.
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