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İLERİ YAŞ BİREYDE NEDENİ BİLİNMEYEN ATEŞE SEBEP OLAN PANSİTOPENİ
YAPMIŞ VE ANJİOÖDEMİN EŞLİK ETTİĞİ MEDİASTİNAL TUBERKÜLOZ
LENFADENİT OLGUSU
FEVER OF UNKNOWN ORIGIN; THE CASE OF MEDIASTINAL TUBERCULOSIS
LYMPHADENITIS ASSOCIATED WITH PANCYTOPENIA AND ANGIOEDEMA IN AN
ELDERLY PATIENT
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Özet
Günümüzde ateşli hastalıklar kavramı medikal alandaki gelişmeler ve farklı hastalıkların tespit edilebilir hale
gelmesi ile geniş sahalara yayılmış ve farklı disiplinleri ilgilendirir hale gelmiştir. Mycobacterium tuberculosis
kompleksi (MTB) halen nedeni bilinmeyen ateşler içinde en sık rastlanan enfeksiyon etkeni olma özelliğini
korumaktadır. Başlıca akciğerleri tutar ancak farklı pek çok sistemi etkiler ve tanısında güçlükler yaşanır.
Tuberküloz (TB) hastalığı primer ve postprimer (reaktivasyon) tüberküloz olarak sınıflandırılır. Primer TB daha çok
çocuk yaşlarda görülürken postprimer TB erişkinlerde daha sık görülmektedir. Burada sunmakta olduğumuz olgu
ileri yaş bir bireyde nedeni bilinmeyen ateş, anjioödem ve aynı zamanda trombositopeniye de neden olmuş primer
bir mediastinal lenfadenopati olgusudur. (Anatol J Clin Investig 2011:5(3):140-143).
Anahtar Sözcükler: Lenfadenit, tüberküloz, nedeni bilinmeyen ateş.
Abstract
Today, the concept of febrile diseases,advanced in the medical field and become different diseases can be
detected with a wide range of fields has been extended and includes the different disciplines.Mycobacterium
tuberculosis complex is still continues to be the most common causes of infections diseases in a fever of
unknown origin.Mainly involves the lungs,but in many sistems of different effects and difficulties experienced in
the diagnosis.Tuberculosis classified as a primer and postprimer (reactivasion).Primer tuberculosis is seen more
often in child but postprimer in adults.We were detected primary mediastinal lympadenitis in elderly individual.
(Anatol J Clin Investig 2011:5(3):140-143).
Key Words: Lymphadenitis, tuberculosis, fever unknown origin.

Giriş
Ateş eski çağlardan beri infeksiyon hastalıklarının
önemli belirtilerinden olduğu bilinmesine rağmen
bazı durumlarda infeksiyon dışı etkenler
nedeniyle oluşabilmektedir. Günümüzde ateşli
hastalıklar kavramı medikal alandaki gelişmeler
ve farklı hastalıkların tespit edilebilir hale gelmesi
ile geniş sahalara yayılmış ve farklı disiplinleri
içerir olmuştur. Nedeni Bilinmeyen Ateş (NBA)
kavramı 1961 yılında ilk kez tanımlanmıştır.
Bugün farklı durumlar için farklı tanımları bulunsa
da “3 hafta süreyle 38,3°C’nin üzerinde devam
eden ve hastane şartlarında bir haftalık
araştırmaya rağmen nedeni saptanamayan ateş”
NBA olarak tanımlanmaktadır [1].
Mycobacterium tuberculosis complexin (MTB)
neden olduğu tuberküloz hastalığı başlıca
akciğerleri tutsa da genitoüriner sistem, iskelet
sistemi, cilt gibi pek çok organ ve sistemi
tutabilmektedir. Tüberküloz (TB) hastalığı MTB
basili ile infekte olunduktan sonra hastalığın

ortaya çıkma zamanı ve klinik prezentasyonu ile
beraber değerlendirildiğinde primer, postprimer
(reaktivasyon) tüberküloz olarak sınıflandırılırlar
[2,3,4]. Mediastinal TB lenfadenit daha çok
primer TB olarak kabul edilebilir. Primer TB daha
çok çocuk yaşlarda görülürken postprimer TB
erişkinlerde daha sık görülmektedir. Tüberküloz
lenfadeniti akciğer dışı tüberkülozların 1/3’ünü,
tüm tüberküloz olgularının ise yaklaşık % 5’ini
oluşturmaktadır [5]. En sık görülen akciğer dışı
tüberküloz formları, sırasıyla plevra, ekstratorasik
lenfadenit ve intratorasik lenfadenit olarak
belirtilmiştir. Farklı topluluklarda bu oranlar
değişebilir [3,6,7]. Bu çalışmamızda sebebi
bilinmeyen ateş ile prezente olan bir primer
mediastinal TB lenfadenit olgusu sunmayı
amaçladık.
Öykü
75 Yaşında erkek hasta; 3 aydır 39 °C’nin
üzerinde seyreden ateş, halsizlik terleme, ağız
içinde yaralar, kollarda ve bacaklarda döküntüler,
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Mediastinal tuberküloz lenfadenit olgusu

son 3 ayda 10 kg kilo kaybı olan hasta ileri tetkik
amacıyla kliniğimize yatırıldı. Özgeçmişinde
diabetes mellitus, hipertansiyon, alerji öyküsü
mevcuttu. Yapılan fizik muayenesinde; ateş:
39°C, nabız: 80 vuru/dk, solunum sayısı 18/dk,
arteryel kan basıncı: 140/90 mm/hg, sol yanak
içinde ve dilaltında aftöz lezyonları saptandı.
Akciğer ve kalp oskültasyonu tabii, patolojik
lenfadenopati saptanılmadı. Batın serbest,
organomegalisi yoktu. Laboratuar bulgularında
ise; beyaz küre: 3100/mm3, (% 85 PMNL ve
toksik granülasyon) ilk gelişinde, sedimantasyon
hızı: 92/sa, kırmızı küre: 3.59x 106 /mm3, platelet:
171x103/mm3, hb: 9.8 gr/dl, hct: 29.4, l, platelet:
78x103/mm3 pansitopeni mevcuttu. CRP: 45 gr/dl,
fibrinojen: 671(200–400), tümör markerleri:
normal sınırlarda idi. Parvovirüs B19, CMV DNA,
EBV DNA PCR’ları negatif, Ig G, Ig A ve Ig M
normal sınırlarda idi. Otoimmün markerlar; ANA,
Anti ssA, Anti ssB, P-ANCA, C-ANCA negatif
olarak sonuçlandı. Hepatit markırları, VDRL ve
Anti HIV tetkikleri negatif olarak sonuçlandı.
Lenfosit alt grupları; periferik kan CD4, CD8
oranında düşüklük mevcut. Balgam ARB, balgam
ve idrarda TB-PCR tetkikleri negatif olarak
sonuçlandı. Kan kültüründe bakteri izole edilmedi.
Protein elektroforezi: Alb 40.2 (60-71), alpha1 5.3
(1.4-2.9), alpha2 17.1 (7-11), beta14.9 (8-13),
gamma 22.5 (9-16) olarak saptandı. Tüm
abdominal ultrasonografi ve kranial BT normal
olarak raporlandı. Yüksek rezonanslı toraks
tomografisi (HRCT). Mediastinal reseslerde
büyükleri pretrakeal ve paratrakeal alanlarda
olmak üzere en büyüğünün kısa aksı yaklaşık 1,5
cm ölçülen çok sayıda lenf nodları izlendir.
Akciğer parankim alanlarının görünümü normal
olup, aktif infiltrasyon veya kitlesel lezyon
izlenmemişti.
Abdomino
pelvik
BT’sinde;
Karaciğer parankiminde sağ lobta 3 adet
milimetrik boyutlu kalsifikasyon izlenmiştir. Dalak
boyutu uzun askta 15 cm ile artmış olup, dalak
parankiminde çok sayıda milimetrik boyutlu
hipodens lezyonlar izlenmiştir. Batın içerisinde
patolojik boyutlara ulaşan lenf nodu veya serbest
mayii izlenmemiştir.
PET: Sağ alt paratrakeal ve pretrakeal alanı
tamamen dolduran yaklaşık 2,5 cm çapına
ulaşan konglomere lenf nodunda, sağ hiler sol alt
paratrakeal, aortopulmoner pencere, sol hiler,
paraözefagial, subkarinal, pulmoner ligament
düzeyinde lenf nodlarına ait çok sayıda fokal
artmış FDG tutulumları dikkati çekmiştir.
PET bulgularına göre radyoloji tarafından yapılan
yorumda; “servikal, mediastinal, diafragma altı
lenf nodlarında, ayrıca iskelet sistemi, dalak ve
şüpheli olmak üzere karaciğerde tanımlanan
metabolik
aktivite
artışları
öncelikle
lenfoproliferatif sistemin malign infiltrasyonu ile

uyumludur. Öncelikli olarak mediastinal lenf
nodlarından histopatolojik evalüasyon önerilir”
denilmiştir. Bunun üzerine sol bukkal mukozadan
punch
biyopsi
yapılmış
ve
ülserasyon,
inflamatuar granülasyon dokusu oluşumu,
malignensi tespit edilememiştir. Kemik iliği
biyopsisi yapılmış: “Kemik iliği %60 oranında
selülarite
göstermektedir.
Eritroid
seri
hiperplastiktir ve hafif derecede diseritropoez
bulguları mevcut. %5–7 oranında monoklonal
özellik
göstermeyen
plazma
hücreleri
bulunmaktadır” olarak rapor edilmiştir.
Takiben yapılan sağ paratrakeal lenf nodu
eksizyon biyopsisi histopatolojik incelemesi
“kazaifiye
granülomatöz
lenfadenit,
aside
dirençli basil izlenmiştir. Morfolojik bulgular
tüberküloz ile uyumludur” olarak bildirilmiştir.
Klinik seyir
Hastanın sürekli 39°C’ i geçen ateşi olmaktaydı.
Üst dudakta şişlik, vücutta döküntüler, anjioödem
tanısıyla alerji konsültasyonu sonucu cetirizine tb
tedavisi başlandı. Göğüs hastalıkları, yüksek
rezonanslı toraks tomografisi sonucuna göre lenf
nodu eksizyonu önerdi. Kardiyoloji, enfektif
endokardit lehine bulgu saptamadı. Hematoloji,
kronik hastalık anemisinden başka hematolojik
bir patoloji düşünmedi. Romatolojik hastalık
yönünden
patoloji
düşünülmedi.
Lenfoma
açısından araştırılmak üzere PET sonucuyla
rekonsultasyonu önerildi. ANA, ANCA, lenfosit alt
grupları, C1q, C3, C4, CH50, protein elektroforez
tetkikleri sonucunda herhangi bir patoloji
saptanılamadı. KBB konsültasyonu sonucu sol
yanak içindeki lezyondan punch biyopsi yapıldı.
Malign oluşum saptanmadı.
Göğüs cerrahisi kliniği tarafından hastaya,
mediastinoskopi ile sağ paratrakeal lenf nodu
eksizyonu uygulandı. Histopatolojik incelemede
kazeifiye granülomatöz lenfadenit, aside dirençli
basil izlenmesi, morfolojik bulguların tüberküloz
ile uyumlu olması üzerine hastaya rifampisin
1X600 mg, etambutol 3X500 mg, izoniazid 1X300,
pirazinamid 4X500 mg, B vitamini başlandı.
Başlanılan anti-TB tedavi sonrasında hastanın
hiç ateşi olmadı. Hasta verem savaş
dispanserinde tedavi ve takibini yaptırmak üzere
haliyle taburcu edildi.
Tartışma
Biz bu çalışma ile nedeni bilinmeyen ateş ile
presente olan bir MTB lenfadenit olgusunu ortaya
koyduk. Güncel literatürü taradığımızda NBA ile
prezente olan pansitopeni yapan mediastinal
MTB lenfadenit olgusuna rastlamadık. Bu yönü
ile bakıldığında olgumuz NBO nedeni olarak
literatüre sunulan ilk mediastinal MTB lenfadenit
olgusu özelliğini taşımaktadır. MTB basili
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alveollere ulaştıktan ve alveolar makrofajlar ve
dendritik hücreler tarafından fagosite edildikten
sonra başlayan bir dizi olaylar esnasında yine
dentritik hücreler tarafından hiler lenf nodlarına
taşınırlar [8,9].

materyalinin kültürü tanıda değerlidir. Bizim
olgumuzda
histopatolojik
olarak
kazeifiye
granülomatöz lenfadenit tanımlanmış (Resim 1)
olup aynı zamanda mikrobiyolojik olarak Aside
dirençli basil izlenmiştir (Resim 2). Ancak biopsi
materyalinin kültüründe üreme saptanmamıştır.
Diğer yanda MTB lenfadenitinde basil yükünün
az olduğu bilinmektedir. Ayrıca biyopsinin
alınmasından kültür olayının gerçekleşmesine
kadar geçen sürede yapılan bir dizi işlemler kültür
sonucunu etkileyebilmektedir.

Pek çok kişide infeksiyondan 2–8 hafta sonra
hücresel tipte immunite gelişir. Duyarlaşmamış Tlenfositler bu olay sonucu duyarlı hale gelirler.
Aynı zamanda makrofajlardan salınan başta TNF
α olmak üzere pek çok sitokinler aracılığı ile
ortama diğer makrofajlar ve inflamatuvar hücreler
eşlik eder. Bu esnada oluşan granülomlar ile
hastalık sınırlandırılmaya çalışılır. Aynı olay lenf
nodlarındada cereyan eder. Etkin bir konakçı
immun yanıtı M. tuberculosis enfeksiyonunu
sınırlasa da birçok faktör sessiz enfeksiyonun
reaktive olarak aktif hastalığa dönüşmesini
tetikleyebilir. HIV başlı başına bir risk faktörüdür.
Kontrol altında olmayan diyabet (DM), renal
yetmezlik, maliğn hastalık, kemoterapi, kortizon
kullanımı, malnütrisyon, D vitamini veya A
vitamini eksikligi bağışıklık sistemini bozarak
hastalık gelismesinde predispozan bir faktör
olabilir. Interferon gama ve TNF-alfa üretimindeki
bozukluklar gibi interferon gamma reseptörleri ve
interlökin-12 reseptör beta 1 üretiminde bozukluk
olması da hastalık oluşmasında etken olarak
bildirilmiştir [4,8,9,10,11].

Resim 1. Granülomatöz inflamasyon (Ok nekrozu
göstermekte), HE, x100.

Bu
olayın
sınırlandırılmayıp
progresyon
göstermesi halinde proğresif primer TB denilen
durum ortaya çıkar. Farklı organ ve sistemlerde
primer TB ortaya çıkışı 2–5 yıl arasındadır. TB bu
hastalık insidansının orta ya da yüksek olduğu
ülkelerde çocukluk çağında veya erken yaşlarda
ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde TB insidansı
gelişmiş batı ülkelerinde olduğu kadar düşük
değil ancak Afrika ve Asyadaki bazı ülkeler kadar
yüksek değildir. Ülkemizde tüberküloz insidansı
yüzbinde 27’dir. Dünya sağlık örgütü tarafından
orta dereceli yüksek grupta yer almaktadır
[4,9,12]. Bu nedenle ülkemizdeki MTB lenfadenit
olgularının daha çok genç ve orta yaşta ortaya
çıkmasını beklemekteyiz [13]. Olgumuzun 75
yaşında olduğu göz önünde bulundurulduğunda
mediastinal MTB lenfadenit tanısının dikkat çekici
olduğu düşünülmektedir. Ayrıca bizim olgumuzda
DM bulunması mediastinal MTB lenfadenit ortaya
çıkmasında rolü olabileceğini düşündürmektedir.

Resim 2. Mycobacterium, asit fast, x1000 (Ok
Mikobakteriyi göstermekte)

Pulmoner yada ekstrapulmoner MTB’de standart
olarak başlangıçta 2 ay boyunca dörtlü H
(izoniazid), R(rifampisin), Z (pyrazinamid),
E(ethambutol) daha sonra 4 ay boyunca HR
tedavisi kullanılmaktadır [4]. Bizde tedavimize
dörtlü antitüberküloz tedavi ile başladık. Hastanın
3 ay boyunca düşmeyen ateşi üç (3) gün sonra
subfebril hale geldi, yedi (7) gün sonra ise normal
değerine ulaştı. İleri yaşlarda NBA’ e sebep olan
bir pansitopeni yapmış ve anjioödemin eşlik ettiği
mediastinal TB lenfadenit olgusunu sunduk.
Sonuç olarak; bu çalışma bize mediastinal MTB
lenfadenitin ileri yaşlarda da görülebileceğini ve
NBA nedeni olabileceğini göstermektedir.

Teorik olarak aile bireylerinde ya da yakın
temasta bulunduğu kişilerde yayma pozitif
akciğer TB varlığı beklenirken son birkaç yıl
içinde hastanın öyküsünde böyle bir şeye
rastlanmamıştır.
Akciğer TB tanısı bakteriyolojik yöntemler ile
konurken
ekstrapulmoner
TB
olarak
değerlendirdiğimiz MTB lenfadenit tanısı daha
çok histopatolojik olarak konulur. Biyopsi
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