
Özofajit, odinofaji (yutarken ağrı), substernal, ön
servikal veya epigastrik yanma veya disfaji (yutmada
güçlük), substernal tıkanma hissi belirtileri ile karak-
terize özofagus mukozası infeksiyonudur. Odinofaji
meyve suları veya asidik içeceklerde artabilir. Hem
odinofaji hem de disfaji katı gıdalar yenildiğinde ar-
tar[1]. 

Etyoloji ve Risk Faktörleri

Sık infeksiyöz özofajit etkenleri Candida spp.,
herpes simpleks virüsü (HSV), sitomegalovirüs
(CMV), insan bağışıklık yetmezliği virüsü (HIV)’dür.
Özofajit gelişimine zemin hazırlayan risk faktörleri
Tablo 1’de belirtilmiştir. 

Candida spp. ve HSV dışında bir etken ile özo-
fajit ortaya çıkarsa hemen daima hastanın immün
sisteminde bir sorun vardır. Kortikosteroid tedavisi,
lenfosit ve nötrofil fonksiyonunu baskılar. Lenfosit
fonksiyonlarının baskılanması yüzeyel mukoza infek-
siyonuna yol açarken, nötrofil disfonksiyonu da de-
rin mukoza invazyonuna ve dissemine fungal ve bak-
teriyel infeksiyon gelişimine yol açar. Uzun süreli ve
yüksek doz kortikosteroid, HSV ve CMV infeksiyo-
nuna da neden olabilirse de bu Candida infeksiyo-
nuna göre daha az sıklıktadır. İnfeksiyon riskinin art-
ması için kortikosteroidin sistemik verilmesi şart de-
ğildir. İnfeksiyöz özofajit solid organ transplantasyo-
nunu izleyen ilk birkaç hafta içinde gelişir. Çünkü
cerrahi travmanın neden olduğu immün hasar, kan
transfüzyonları, perioperatif antibiyotik kullanımı,
gastrik asit süpresyonu ve immünsüpresif ilaçlarla
daha da karmaşık bir tabloya ilerler[2]. Candida in-

feksiyonu karaciğer ve kalp transplantasyonuna gö-
re daha sıklıkla böbrek transplantasyonundan sonra
görülür. Bu durum böbrek transplantasyonu yapılmış
hasta popülasyonunda diabetes mellitus (DM) insi-
dansının yüksek olmasına bağlanmıştır. CMV ve
HSV infeksiyonu transplantasyondan haftalar sonra
primer veya latent infeksiyonun reaktivasyonu ile or-
taya çıkabilir. Kemik iliği transplantasyonunun infek-
siyon komplikasyonları daha ağırdır. Çünkü bu has-
talarda altta yatan malignite nedeniyle immünsüp-
resyon daha fazladır. Nötropenik kemik iliği transp-
lantasyonlu hastalarda fungal veya viral etyolojilere
göre daha az sıklıkta olmakla beraber bakteriyel özo-
fajit de görülebilir[3-5]. DM’li hastalarda Candida
özofajiti gelişebilir. İnfeksiyöz özofajit için diğer risk
faktörleri olan alkolizm ve ilerlemiş yaş da özofagus
hareketlerinin normal olmayışı nedeniyle Candida
kolonizasyonuna ve ilerleyerek infeksiyona yol aça-
bilir[6]. 
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Tablo 1. Özofajit için risk faktörleri

• HIV infeksiyonu

• Agresif kemoterapi

• Solid organ transplantasyonu

• Kemik iliği transplantasyonu

• Konjenital immünyetmezlik sendromları

• Kortikosteroid tedavisi

• Diabetes mellitus



Klinik Tablo

Disfaji ve odinofaji bulgularının olmaması infeksi-
yon olmadığını göstermez. İnfeksiyona bağlı olarak
%59-79 oranlarında görülürler. HIV infeksiyonuna
bağlı özofajitte bu oran %95’dir. Oral lezyonlar (ül-
serasyon veya kandidiyaz) Candida spp. dışında
HSV ve HIV infeksiyonunda da %27-37 oranların-
da görülebilir. Bu lezyonlar tüberkülöz özofajitine
bağlı olarak çok az vakada bildirilmişken, CMV özo-
fajitine bağlı olarak hiç bildirilmemiştir. Oral lezyon-
ların olması Candida dışı etkenlerin ayırıcı tanısını
sağlamadığı gibi oral lezyonların olmaması da Can-
dida özofajiti olmadığını göstermez. Herpetik orofa-
ringeal lezyonların HSV özofajitine eşlik etmesi %15
olarak bildirilmektedir. HIV infeksiyonuna bağlı özo-
fajitte boğaz ağrısı, deri döküntüleri, oral mukoza
lezyonları olabilir. CMV infeksiyonu daha sistemik
seyirli bir infeksiyon olduğu için özofajit sırasında
%42 oranında bulantı, kusma eşlik eder. CMV ve tü-
berkülozda, Candida spp., HSV veya HIV’a göre
ateş daha sık görülür. Makülopapüler deri döküntü-
leri HIV infeksiyonunda ve çok seyrek olarak da
Candida infeksiyonunda görülebilir[6]. 

FUNGAL ÖZOFAJİTLER

Fungal özofajitler, Candida spp. (C. albicans, C.
tropicalis, C. krusei, C. glabrata), Aspergillus spp.
(A. fumigatus, A. flavus) ve Histoplasma capsula-
tum ile oluşabilir. Kandidiyaz riski taşıyan hastalarda
Candida kolonizasyonu ilk patolojik aşamadır. Taki-
ben epiteli içeren infeksiyon, pseudohif ve hif gelişi-
mi ile derin doku invazyonu gerçekleşir[7]. 

Candida özofajiti

HIV tanındığından beri HIV infeksiyonu kompli-
kasyonu olarak fırsatçı infeksiyonlar ve kanser orta-
ya çıkmaktadır. Bağışıklığın baskılanmasının derece-
sine göre ortaya çıkan fırsatçı infeksiyonların tipi de-
ğişmekte ve sıklığı artmaktadır. Candida özofajiti ge-
nellikle CD4 hücre sayısı 100-200/mm3 olan HIV
infeksiyonlu hastalarda ortaya çıkmaktadır[8,9]. Fır-
satçı mantar özofajitinin araştırılmasında çift ve tek
kontrast yöntemlerinin birlikte kullanılması %92 du-
yarlılık sağlar. Özofagografi çekilmesinin avantajları,
maliyetin ve hastaya getirdiği riskin düşük olması ya-
nında, her zaman yapılabilir olması ve sedasyon ge-
rektirmemesidir. Özofagoskopinin avantajları ise his-
tolojik inceleme ve kültür için biyopsi alınabilmesidir.
Bu yöntem hasta için daha invazivdir. Ayrıca hem
hekim hem de kullanılan aletlerin kontaminasyonu
açısından risk taşır. Endoskopi dışında kör fırçalama
yöntemi ile transoral veya peroral girilerek biyopsi
yapılabilir. Bu yöntemin dezavantajı endoskopide ol-

duğu gibi lezyon direkt görülerek örnek alınamadığı
için, hastalığın yaygınlığını ve ağırlığını saptamayı
mümkün kılmamasıdır. Endoskopik görünüme göre
yapılan evreleme Tablo 2’de gösterilmiştir[10,11]. 

Örnek alınırken flora elemanlarının bulaşması
kaçınılmaz olduğundan bakteri ve mantar kültürünün
yapılması güvenilir değildir. Kronik kortikosteroid te-
davisi altında olanlar, DM’li hastalar ve yaşlılar gibi
lenfosit ve nötrofil fonksiyonlarında minimal bozuk-
luk olan grupta yer alan hastalar topikal antifungal-
ler ile tedavi edilebilir. Klotrimazol (absorbe olmayan
imidazol) 5x10 mg pastil/gün veya oral nistatin pre-
paratları kullanılabilir. Sistemik tedavi flukonazol
1x200-400 mg/gün, 7-10 gün şeklinde uygulanır.
Anatomik veya motilite bozukluğu olanlarda, uzun
süreli absorbe olmayan bir ilaç kullanılması koloni-
zasyonu ve infeksiyonun yinelemesini önlemesi açı-
sından yararlıdır. Lenfosit bozukluğu olan, ancak
nötrofil sayıları normal olan hastalar (AIDS vd.) ikin-
ci grubu oluşturur. Tedavide klotrimazol tablet
3x1/gün ağızda eritilir. Topikal antifungaller etkili ol-
masına karşın bu hasta grubunda oral flukonazol da-
ha iyi bir seçimdir. Hasta yutma güçlüğü nedeniyle
oral tedavi kullanamıyorsa İV flukonazol veya düşük
doz 0.3 mg/kg/gün amfoterisin B kullanılabilir. Te-
davi süresi 14-21 gündür. Yüksek doz kemoterapi
uygulananlar, kemik iliği transplantasyonu yapılmış
hastalar veya ilaç tedavisi (zidovudin, kotrimoksazol,
gansiklovir) sonucu nötropeni gelişmiş AIDS’li has-
talarda disseminasyon riski yüksek olduğundan agre-
sif tedavi gerekir. Bu hastalara yüksek doz flukona-
zol 1x400 mg/gün 21 gün verilir. Ancak tedaviye
cevap vermeyen veya kültürde flukonazole dirençli
Candida spp. üremesi durumunda 0.5 mg/kg/gün
amfoterisin B verilmelidir[12-14]. Disseminasyon var-
sa kümülatif doz 1.5-2 g’ı aşmayacak şekilde 6-12
hafta tedavi sürdürülmelidir (Tablo 3). Yaşamı tehdit
eden durumlarda amfoterisin B’ye flusitozin 50-150
mg/kg/gün 6 saatte bir verilecek şekilde eklenmeli-
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Tablo 2. Endoskopik görünüme göre evrelendir-
me

Evre 1: Hafif kabarık beyaz plaklar < 2 mm, ülserasyon
yok

Evre 2: Çok sayıda beyaz plaklar 2 mm, ülserasyon
yok

Evre 3: Birleşik lineer ve nodüler yüksek plaklar + ülse-
rasyon

Evre 4: Evre 3 bulguları + lümenin birbirine yakınlaş-
ması



dir. Flusitozin tek başına kullanıldığında hızla direnç
gelişebilmektedir. Flukonazol ve amfoterisin B birlik-
te kullanıldıklarında antagonist etki gösterir. 

Aspergillus özofajiti

Altta yatan akciğer hastalığı (özellikle büllöz lez-
yonları olan) bulunan kişileri infekte eder. Bağışıklığı
baskılanmış kişilerde agresif olarak ilerler. Sinüsleri,
akciğerleri ve komşu organları etkiler. Mediastinal
tutulum ile trakeo-özofageal fistül oluşabilir. Asper-
gillus spp. direkt özofajit de yapabilir. Kilo kaybı ve
eşlik eden mukoza kandidiyazı genellikle vardır. Can-
dida özofajiti düşünülen ve antifungal tedaviye yanıt
vermeyen hastalarda akla gelmelidir. Tedavide amfo-
terisin B kullanılır[6,15].

Histoplasma capsulatum özofajiti

İnfeksiyöz konidyaların inhalasyonunu izleyerek
alveollere ve retiküloendotelyal sisteme ulaşması so-
nucu primer infeksiyon ortaya çıkar. Akciğer ve me-
diastenden direkt yayılımla veya hematojen yolla
özofagusa gelebilir. Mediastinal lenf bezlerinin özofa-
gusa dıştan basısı ile veya ilerleyici mediastinal fibro-
za yol açarak disfaji yapabilir. Endoskopinin yararı
olmaz, çünkü özofagus mukozası olaya katılmamış-
tır. Özofagografide özofagusa dıştan bası görülür.
Tedavide amfoterisin B kullanılır[6,16]. 

VİRAL ÖZOFAJİTLER

Herpes simpleks virüsü özofajiti

Hem tip 1 hem de tip 2 neden olabilir. Primer
HSV, gingivostomatit şeklinde, kendi kendini sınırla-
yıcı, 3-5 yaşındaki çocuklarda görülen bir infeksi-
yondur. İnfeksiyondan sonra sinir gangliyon hücrele-
rinde virüs latent olarak kalır. Reaktivasyon normal
konakta hafif seyirlidir. Hastalarda ani ağrılı yutma
güçlüğü başlar. Sabit retrosternal ağrı olabileceği gi-
bi, bulantı, kusma, hematemez de görülebilir. Ağır
HSV infeksiyonunun komplikasyonu olarak mukoza
nekrozu, mukoza süperinfeksiyonu, hemoraji, strik-

tür, pnömoni, trakeo-özofageal fistül ve dissemine
infeksiyon gelişebilir. Özofagografide tipik bulgular,
yüzeyel yıldız şeklinde ülserler ve diğer kısımları nor-
mal mukozanın görülmesidir. İlerlemiş HSV özofaji-
tinde oluşan plaklar, kaldırım taşı veya kaba ülseratif
görünümleri ile Candida özofajitinden ayırt edileme-
yebilir. Endoskopik görünüm infeksiyon süresi ile
ilişkilidir. Yuvarlak 1-3 mm büyüklüğünde görülen
veziküller erken lezyonlardır. Veziküller frajildir ve
zamanla epitele batarak, keskin sınırlı, kenarları yük-
sek ve sarı/gri renkli tabanı olan ülserler oluşturur.
Ülserlerin etrafında eritem vardır, geriye kalan mu-
koza sağlamdır. İnfeksiyon ilerlediğinde ülserler bir-
leşir. HSV skuamöz epiteli tuttuğu için ülser tabanın-
dan biyopsi almak tanı için yeterli olmayabilir, ülser
kenarından örnek almak gerekir. HSV diploid fib-
roblast veya tavşan böbrek hücrelerinde ürer. Sito-
patik değişiklikler 24-96 saat sonra ortaya çıkar.
Histopatolojik incelemede çok sayıda nükleusu olan
dev hücreler, balon dejenerasyonu, buzlu cam görü-
nümü, Cowdry tip A inklüzyon cisimleri ve kromatin
marjinasyonu görülür. Sitoplazmik inklüzyon cisim-
leri yoktur. Normal konakta tedavi sadece anestezik
ve analjeziklerle yapılır. Yapılan bir çalışmada ilk bul-
gu veya semptom ortaya çıktıktan bir saat sonra baş-
lanan asiklovirin, lezyonun rezolüsyonu için gereken
zamanı %27, ağrının azalması için gereken zamanı
%36 oranında azalttığı saptanmıştır. Tedavide asik-
lovir, eğer direnç sözkonusu ise foskarnet kullanılır.
Asiklovir ağızdan alabilen bir hastada 5x200-400
mg/gün oral iki hafta, parenteral kullanım gereken
durumlarda 3x5-10 mg/kg/gün, İV 7-10 gün verilir.
Foskarnet 3x60 mg/kg/gün, İV 14-21 gün ve
1x90-120 mg/kg/gün iki hafta idame şeklinde veri-
lir (Tablo 3). Foskarnet, asiklovire göre daha pahalı
ve böbrek yetmezliği, hipokalsemi, konvülzyon gibi
yan etkileri daha fazla olan bir tedavidir[17]. Seropo-
zitif transplant alıcıları ve AIDS’li hastalara HSV
profilaksisi 4-5x200-400 mg veya 2x800 mg
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Tablo 3. Özofajitlerde tedavi

Etkenler Tedavi

Candida Lenfosit ve nötrofillerde minimal bozukluk: Topikal antifungaller; lenfositlerde fonksiyon bozukluğu,
Nötrofiller normal: Oral antifungaller, 1x400 mg PO flukonazol veya 0.3 mg/kg/gün amfoterisin B İV
Nötropeni: Parenteral antifungaller, 0.5 mg/kg/gün amfoterisin B

HSV Asiklovir 5x200 mg/gün PO 2 hafta veya 3x5-10 mg/kg/gün,  İV 7-10 gün veya foskarnet 3x60 
mg/kg/gün İV 2  hafta ve 1x90-120 mg/kg/gün 2 hafta  idame

CMV Gansiklovir 2x5 mg/kg/gün, İV ile 2-3 hafta indüksiyon; cevap vermeyen durumlarda foskarnet ile 
3x60 mg/kg/gün İV 2 hafta, 1x90-120 mg/kg/gün 2 hafta idame



oral/gün veya 2x500-750 mg/gün İV asiklovir şek-
linde önerilmektedir.

Sitomegalovirüs özofajiti

Lökositlerdeki latent infeksiyon kan ve kan ürün-
leri ile geçişten sorumludur. Serolojik testlerin nega-
tif olması infeksiyon olasılığını ekarte etmediği gibi
pozitif olması da reaktivasyon veya latent infeksiyon
anlamına gelmez. CMV özofajitinin kliniği diğerleri-
ne göre daha değişiktir. Subakut başlar. Bulantı, kus-
ma, ateş, epigastrik ağrı, ishal ve kilo kaybı ön plan-
da iken, zor ve ağrılı yutma ile retrosternal ağrı HSV
infeksiyonuna göre daha az sıklıktadır. HSV ve Can-
dida infeksiyonu ile aynı anda ortaya çıkabilir. Çift
kontrastlı özofagografide HSV özofajitinden ayırt
edilemeyen yüzeyel ülserler olabileceği gibi, HSV’de
görülmeyen ve daha çok HIV infeksiyonuna bağlı
özofajitlerde rastlanılan büyük düz uzun ülserler de
görülebilir. Klinik tablo ve radyolojik görünüm kesin
tanı koydurucu olmadığından biyopsi gereklidir. Er-
ken dönemdeki yüzeyel erozyonlar infeksiyon ilerle-
dikçe 10-15 cm uzunluğunda ülserlere dönüşebilir.
HSV ülserlerinin tersine özofagusta tam soyulma
görülmez. Ülserler derin değildir. CMV fibroblastları
ve endotelyal hücreleri infekte ettiği için, skuamöz
epiteli tutmadığı için biyopsi örneği ülserin tabanın-
dan alınmalıdır[6]. Histopatolojisinde büyük hücreler,
intranükleer inklüzyonlar, nükleusun etrafında halo
ve HSV ile varisella zoster virüsü (VZV)’nde görül-
meyen çok sayıda sitoplazmik inklüzyon cisimleri
vardır. İnsan diploid fibroblast kültüründe üretilebilir.
Sitopatik değişiklikler 3-14 günde ortaya çıkar. Böb-
rek ve karaciğer transplantasyonu yapılmış hastalar-
da lökosit sayısı düzelene kadar asiklovir profilaksisi
uygulanır. CMV içeren lökositlerin kan ve kan ürün-
lerinden uzaklaştırılması primer CMV infeksiyon ris-
kini azaltır. Gansiklovir 2x5 mg/kg/gün, İV ile 2-3
hafta indüksiyon tedavisine yanıt vermeyen durum-
larda foskarnet ile 3x60 mg/kg/gün, İV iki hafta,
1x90-120 mg/kg/gün iki hafta idame önerilmekte-
dir. Gansiklovir ile indüksiyon tedavisi gastrointesti-
nal CMV infeksiyonlarında tek başına genellikle ye-
terlidir. CMV retiniti dışında uzun süreli idame teda-
visinin ek bir yarar getirmediği görülmüştür. Kemik
iliği transplantasyonu yapılacak seropozitif hastalara
ve seropozitif kişiden organ transplantasyonu yapı-
lacak kişilere asiklovir 3x5-10 mg/kg/gün veya gan-
siklovir 2x5 mg/kg/gün, 5 gün sonra günde 1 kez
5 mg/kg/gün idame şeklinde profilaksi önerilmekte-
dir[18,19]. 

Varisella zoster virüsü özofajiti

Primer infeksiyon immün sistemi baskılanmış ki-
şilerde ağır seyreder. Tanı için en önemli bulgu deri

döküntüleridir. Endoskopik görünümü veziküller, ağ-
rılı ülserler ile nekrotizan özofajit şeklindedir. VZV
özofajiti çok seyrektir ve çok ağır hastalarda ortaya
çıkar. Tedavide asiklovir ya da vidarabin, asiklovire
dirençli vakalarda foskarnet önerilmektedir[6]. 

Epstein Barr virüsü özofajiti

Epstein Barr virüsü (EBV) özofajiti seyrektir. Ül-
serlerinin HSV ülserlerinden farkı lineer olmaları ve
özofagus orta kısmında yer almalarıdır. 

İnsan bağışıklık yetmezlik virüsü özofajiti 

HIV serokonversiyonu sırasında mukoza ülserle-
ri gelişebilir. Diğer infeksiyon etkenleri araştırıldıktan
sonra HIV’a bağlı olduğu düşünülen özofajitlerde sis-
temik kortikosteroid tedavisi, 1 ay süreyle, 40
mg/gün prednizon + sukralfat şeklinde uygulanabi-
lir[20-23]. 

Papilloma virüs özofajiti

İmmün sistemi normal kişilerde skuamöz epitel-
de hiperplastik, verrüköz, papillamatöz lezyonlar
oluşturur. Virüsün geçişi yakın kontakt, cinsel temas
veya anneden çocuğa şeklindedir. Serviksin sku-
amöz hücreli karsinomundan sorumludur. Homo-
seksüel AIDS’li erkeklerde Kaposi sarkomundan da
sorumlu olabileceği düşünülmektedir. Özofagus in-
feksiyonu asemptomatik olabileceği gibi eritematöz
maküller, beyaz plaklar, nodüller veya ülserler gelişe-
bilir. Büyük lezyonların görünümü malignite ile, kü-
çük lezyonlar ise glikojenik akantoz ile karışabilir.
Histolojik özelliği skuamöz epitelde koilositoz olma-
sıdır. Çoğu deri ve orogenital papillomatöz lezyonlar
özofagusta olanlar gibi kendiliğinden geriler. İnatçı
deri lezyonları topikal podofilin, 5-florourasil, kriyo-
terapi veya cerrahi girişim ile tedavi edilebilir.

BAKTERİYEL ve PARAZİTER ÖZOFAJİT-
LER

Normal flora bakterileri, Mycobacterium tuber-
culosis, Mycobacterium avium-intracellulare
kompleks, Treponema pallidum, Corynebacteri-
um diphtheriae, Nocardia spp. ve Clostridium te-
tani, Trypanasoma cruzi, Pneumocystis carinii,
Cryptosporidium spp. ile oluşabilir. HIV infeksiyo-
nu olan bir hastada özofagusta Leishmania infeksi-
yonu bildirilmiştir[24].
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