
Toksoplazmozis özellikle T hücre defektlerine
bağlı immün yetmezliği olan ve/veya miyelosüpres-
yonu bulunan hastalarda önemli mortalite ve morbi-
dite ile seyretmektedir. Edinilmiş bağışıklık eksikliği
sendromunun (AIDS) yayılması ile son yıllarda daha
sık görülmektedir. AIDS dışında, transplantasyon ya-
pılan hasta sayısının artması, otoimmün hastalıklar-
da immünsüpresif tedavinin yaygın olarak kullanıl-
ması, malign hastalıklarda yüksek doz kemoterapi
kullanımının yaygınlaşması ve kemoterapi sonrası

destek tedavisinin iyileşmesi de bu artışa katkıda bu-
lunmuştur[1].

Malign hastalıkların seyri sırasında, primer hasta-
lığa bağlı olarak veya uygulanan tedavinin bir komp-
likasyonu sonucu miyelosüpresyon ve immün yet-
mezlik sık olarak görülmektedir. Bu hastalarda ateş
önemli bir sorundur. Nötropenik dönemde ateş ön-
celikle bir infeksiyon göstergesi olarak ele alınmalı
ve uygun ampirik tedaviye zaman geçirilmeden baş-
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ÖZET

Non-Hodgkin lenfomal› bir hastada nötropenik dönemde bafllayan ve nötropeni sonras› dönemde de
devam eden uzam›fl ateflin etiyolojisinde Toxoplasma gondii infeksiyonu saptand›. ‹nfeksiyon herhangi bir
organa lokalize de¤ildi. Hastan›n tek klinik bulgusu ateflti. Sülfadiazin ve klindamisin bafllanmas›ndan bir hafta
sonra atefl kontrol alt›na al›nd› ve tedaviye 10 hafta devam edildi. 
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SUMMARY

Toxoplasma gondii Infection in a Patient With Non-Hodgkin’s Lymphoma

Toxoplasma gondii infection was diagnosed  in a patient with non-Hodgkin’s lymphoma. There was no
sign and symptom except fever. Infection was not localized to any tissue. The patient’s fever was controlled
after initiation of sulfadiazine and clindamycin therapy. This treatment was continued for ten weeks after the
fever was under control.
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lanmalıdır[2]. Bu dönemde en sık olarak bakteriler,
sonra mantarlar ve virüsler daha az oranda ise para-
zitler bir infeksiyon etkeni olarak karşımıza çıkarlar.
Bu hastalarda özellikle fırsatçı infeksiyonların sıklığı
belirgin olarak artmıştır. İnfeksiyonların klinik şekli
ve seyri immün yetmezlik durumlarında değişiklik
göstermektedir. Bu hastalarda uzamış ateşin etiyolo-
jisini ortaya koymak bütün teknik gelişmelere rağ-
men sorun olabilmektedir. 

Bu olgu sunumunda non-Hodgkin lenfomalı bir
hastada tedavi sonrasındaki nötropeni döneminde
başlayan ve nötrofil sayıları normale geldiği halde
antibakteriyel ve antifungal tedaviye dirençli, sebebi
bilinmeyen ateşi olan bir hasta değerlendirildi. Has-
tada klinik ve serolojik verilere göre Toxoplasma
gondii infeksiyonu tanısı konuldu ve bu ajana yöne-
lik spesifik tedavi ile ateş kontrol altına alındı. 

OLGU SUNUMU

Onaltı yaşında erkek hasta, boyunda şişlik ve za-
yıflama yakınması ile kliniğe kabul edildi. Hastanın
yakınmaları iki ay önce başlamış ve hızla ilerlemişti.
Fizik muayenede en büyüğü sağ alt servikalde olmak
üzere 6 x 8 cm boyutlarında yaygın lenfadenopati
vardı. Lenf bezinin eksizyonel biyopsisi ile hastaya
lenfoblastik tip yüksek dereceli non-Hodgkin lenfo-
ma tanısı konuldu. Toraks ve abdomenin bilgisayarlı
tomografi (BT) ile incelenmesinde mediastende ve
paraaortik bölgede çok sayıda lenfadenopati bulun-
du. Ekokardiyografide az miktarda perikardiyal sıvı
saptandı. İmmünhistokimyasal çalışmada CD45 ve
CD20 pozitif, CD3 ve CK negatif bulundu. Evrele-
me çalışmasında beyin omurilik sıvısının (BOS) sito-
lojik incelemesi class II olarak, kemik iliği biyopsisi
ise normal olarak bulundu. Hastaya lenfoblastik len-
foma evre IIIA tanısı ile akut lenfoblastik lösemi
(ALL) ve lenfoblastik tip non-Hodgkin lenfomada
kullanılan tedavi protokolünün indüksiyon fazına
başlandı. Faz 1 tedavi vinkristin (1.5 mg/m2 1., 8.,
15. ve 22. günler), adriamisin (30 mg/m2 1., 8.,
15. ve 22. günler), prednizolon (60 mg/m2 1. ve
28. günler arası hergün) ve L-asparaginaz (5000
U/m2 15. ve 28. günler arasında) içermekteydi.
Hastada tedaviye başladıktan 3 hafta sonra ateş yük-
sekliği saptandı. Nötrofil sayısı < 1000/mm3 idi.
Hastanın fizik muayenesinde kemoterapiyle birlikte
gittikçe küçülerek 1 cm’nin altına inen birkaç servi-
kal lenfadenopati dışında bulgu yoktu. Çekilen pos-
teroanterior akciğer grafisi normaldi. Febril nötrope-
ni kabul edilerek imipenem-silastatin 2000 mg/gün
dört eşit dozda ve amikasin 1000 mg/gün tek doz-
da intravenöz başlandı. Hastanın nötropeniden çık-

ma döneminde yeterli ampirik tedaviye rağmen ate-
şin kontrol altına alınamaması, alkalen fosfataz ve
gama glutamil transpeptidaz yüksekliği saptanması
üzerine, bu dönemde sık olarak invaziv fungal infek-
siyonlar görülebildiği için 3 mg/kg lipozomal amfo-
terisin B başlandı. Antifungal tedavi ile ateş kontrol
altına alınamadı. Kültürlerde üreme olmadı. Ek geli-
şen patolojik bulgu ve belirti yoktu. İkinci hafta için-
de yapılan değerlendirmede ateş ve ara ara olan tit-
reme nöbetleri dışında patolojik bulgu yoktu. Poste-
roanterior akciğer grafisi ve kan gazları normaldi.
Beyin-omurilik sıvısının (BOS) incelenmesinde, biyo-
kimyasal tetkikler ve hücre sayımı normaldi. BOS
kültüründe üreme yoktu. Sitolojik incelemesi class II
olarak yorumlandı. Hepatobilier ultrasonografisi,
kranial BT ve kranial manyetik rezonans görüntüle-
me (MRG) normal olarak değerlendirildi. Titremele-
ri olduğu için çekilen elektroensefalografide (EEG)
anormal aktivasyon saptanmadı. Bu dönemde has-
tanın küçülmüş olan lenf bezlerinde tekrar büyüme
gözlendi. Hepatit A, B ve C’ye ait antijen ve antikor-
lar, CMV IgG ve IgM negatif bulundu. Brucella ve
Gruber Widal aglütinasyon testi negatifti. Yapılan
toksoplazma serolojik testlerinde IgM ve IgG pozitif
bulundu. Aynı dönemde tekrarlanan incelemede
IgM (6.651 IMX System Abbott) ve IgG (6.65 IMX
System Abbott) ikinci kez pozitif bulundu. Göz mu-
ayenesinde koryoretinit saptanmadı. Protein elek-
troforezinde patolojik bulgu yoktu. Sabin Feldman
testi pozitif bulundu. Bu bulgularla hastada toksop-
lazma infeksiyonu olduğu düşünülerek ateşin yüksel-
mesinden sonraki 3. haftada klindamisin 1800
mg/gün ve sülfadiazin 4800 mg/gün başlandı. Te-
daviye başlandıktan sonraki birinci haftada ateş
kontrol altına alındı. Hastanın 1. ayda yapılan ince-
lemelerinde toksoplazma IgG ve IgM antikorları ha-
la pozitifti. Tedaviye 6 hafta bu dozlarda devam edil-
di. Daha sonra klindamisin 1200 mg/gün sülfadi-
azin ise 2400 mg/gün dozunda devam edilerek 4
hafta sonunda tedavi kesildi. Tedavi sonunda serolo-
jik incelemelerde IgG ve IgM pozitifliği daha düşük
titrede devam ediyordu. Hastanın ateşi kontrol altı-
na alınınca primer tedaviye yönelik olarak tekrar ke-
moterapiye başlandı. İndüksiyon ve konsolidasyon
tedavileri ile SSS profilaksisi için intrakraniyal me-
totreksat ve kranial radyoterapi tamamlandı ve len-
foma açısından da 18. ayında tam remisyonda idi. 

TARTIŞMA

İntraselüler bir parazit olan T. gondii infeksiyonu
malign hastalıklarda önemli mortalite ve morbidite
ile seyretmektedir[1]. Toksoplazmozis malign hasta-
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lıklar içinde en çok Hodgkin hastalığında, non-
Hodgkin lenfoma ve lösemilerde gözlenmekte-
dir[1,3]. Solid organ malignitelerinde daha az oranda
görülmektedir. Kemik iliği nakli yapılan veya solid
organ transplantasyonu sonrası immünsüpresif teda-
vi alan hastalarda da bildirilmiştir[4-6]. Özellikle lenfo-
malarda olduğu gibi T hücre defektine bağlı immün-
süpresyonu olan hastalarda daha sık olarak görül-
mektedir.

Toksoplazmozis tanısı oldukça güçtür. Parazit ya-
pay besiyerlerinde üretilemez ancak, deney hayvan-
ları, embriyonlu yumurta veya doku kültürlerinde
üretilebilmektedir. Tanıda etkenin örneklerde göste-
rilmesi veya üretilmesi gereklidir. Örneklerde Giem-
sa boyası, direkt floresan antikor testi veya peroksi-
daz-antiperoksidaz ile boyanarak görülebilir. Polime-
raz zincir reaksiyonu (PCR) ile parazite ait DNA ya-
pılarının gösterilmesi de tanıda kullanılabilecek bir
yöntemdir[7]. Diğer bir yöntem ise serolojik tanıdır.
Toksoplazmaya karşı gelişen spesifik immünglobü-
linlerin saptanması tanıda değerlidir. Özellikle IgM
pozitifliği ve IgG titrelerinde görülen artış aktif infek-
siyon için anlamlıdır. Sabin Feldman testi de hala ta-
nıda önemini koruyan bir IgG testidir[8].

İmmün yetmezlikli hastalarda görülen toksoplaz-
ma infeksiyonlarında en sık olarak santral sinir siste-
mi tutulumu ile karşılaşılmaktadır. Daha sonra kori-
oretinit, akciğer ve kalp tutulumları gelmektedir [3,8].
En sık görülen bulgu veya semptom ateştir. Ateş
%70 oranında bildirilmektedir. Hastaların %84’ünde
nörolojik bulgu saptanır. Bilinç düzeyinde komaya
kadar uzanan değişik bulgular görülebilmektedir. Ak-
ciğer tutulumu olan hastalarda en sık karşılaşılan be-
lirti nefes darlığı ve öksürüktür. Kardiyak tutulumda
kalp yetmezliği bulguları ile karşılaşılabilir[9,10].

İmmün yetmezlikli hastalarda infeksiyon, lokalize
bulgu vermeden yaygın sistemik bir infeksiyon ola-
rak görülebilir. Kemik iliği nakli yapılan hastalarda
bu şekilde seyreden toksoplazmozis vakaları yayın-
lanmıştır. İmmün yetmezlik durumlarında veya nöt-
ropeni durumunda hastalarda infeksiyon hiçbir klinik
bulgu ve belirti vermeden sadece ateş ile seyredebi-
lir[4,5]. 

Bizim vakamız non-Hodgkin lenfoma tedavisi al-
makta olan, fizik muayene, kültürler ve görüntüleme
metodları ile herhangi bir infeksiyonu düşündüren
bulgusu olmayan, nötropenik dönemde başlayıp,
nötropeni düzeldikten sonra da devam eden ve diğer
geniş spektrumlu antibakteriyel, antifungal tedaviye
yanıt vermeyen 39.5˚C kadar yükselen ateş ile sey-
reden bir hasta idi. Kliniğe hakim bulgu ateşti. Para-

zitin tutabileceği primer organ ve dokularla ilgili in-
celemelerde pozitif bir bulguya (koryoretinit, menin-
gioensefalit, kardiyomiyopati, pnömoni vb) rastlanıl-
madı. Fizik muayenede hepatosplenomegali ve len-
fadenopati yoktu. Hastada yaygın olarak mediastinal
lenf bezi büyüklüğü vardı. Üç haftalık kemoterapi ile
lenf bezlerinde anlamlı küçülme olmuş ve ateş ile be-
raber tekrar büyüme görülmüştü. Bu büyüme para-
zit ile ilişkili olabileceği gibi kemoterapiye ara veril-
mesinden sonra primer hastalığın progresyonu ile
de ilişkili olabilir. Hastanın toksoplazma IgG ve IgM
titresi anlamlı olarak yüksek, Sabin Feldman testi
pozitifti. İncelenen viral ajanlara ait tetkikler negatif-
ti. Bu klinik bulgular ve serolojik kanıtlar ile ateş se-
bebinin toksoplazma infeksiyonu olabileceği düşü-
nüldü. Daha önce imipenem-silastatin ve amfoteri-
sin B gibi geniş spektrumlu antibakteriyel ve antifun-
gal etkili ilaç kombinasyonuna cevap vermediği hal-
de toksoplazmaya yönelik tedavi ile ateşin kontrol
altına alınması ve takiplerde IgM titrelerinin norma-
le düşmesi ön tanımızın doğruluğunu desteklemekte-
dir. Toksoplazmozis tanısında serolojik testlerin tek
başına değeri tartışmalıdır ve kesin tanı ancak etke-
nin gösterilmesi ile konabilir. Ancak teknik yetersiz-
likler dokularda parazitin gösterilmesini güçleştir-
mektedir. 

Tedavide primetamin ve sülfadiazin kombinasyo-
nu en çok önerilen ilaçlardır. İmmün yetmezlikli has-
talarda primetamin daha yüksek dozlarda öneril-
mektedir. Tedaviye 100-150 mg’lık yükleme dozun-
dan sonra 75-100 mg/gün dozu ile devam edilmesi
önerilmektedir. Sülfadiazin ise 4-6 g/gün önerilmek-
tedir. Sülfonamid kullanılamadığı durumlarda prime-
tamine klindamisin eklenebilmektedir[3,5]. Primeta-
min kullanılmadığı durumlarda sülfadiazin ve klinda-
misin kombinasyonu kullanılabilmektedir. Klindami-
sin 450 mg günde dört kez önerilmektedir[3,9]. Ayrı-
ca makrolid grubu antibiyotikler de (klaritromisin,
azitromisin ve roksitromisin) kullanılabilecek diğer
seçeneklerdir. İnterferon gamma hayvan çalışmala-
rında etkili bulunmuştur. Özellikle AIDS hastalarında
kullanılmak üzere interlökin 1, interlökin 2, tümör
nekrozis faktör ve interferon beta üzerinde çalışma-
lar devam etmektedir[3]. 

Biz hastamızda tedavide primetaminin temin zor-
luğu nedeni ile klindamisin ve sülfadiazin kullandık.
Tedavi 6 hafta tam doz kullanılmış, daha sonra 4
hafta daha doz redüksiyonu ile bu tedaviye devam
edilmiştir. İmmün yetmezlikli hastalarda tedavinin
hemen kesilmemesi ve bir süre daha düşük dozlarla
devam edilmesi özellikle AIDS vakalarında tedavinin
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hiç kesilmeden tek ajan ile uzun süre devam ettiril-
mesi gerektiği bildirilmiştir[3,8]. 

Sonuç olarak; özellikle hücresel immün yetmezli-
ği olan hastalarda sebebi bilinmeyen ateşin ayırıcı ta-
nısında toksoplazmozis hatırlanmalıdır. Kesin tanı
parazitin gösterilmesi ile konulmakla birlikte bu her
zaman mümkün olmayabilir. Bu durumda toksoplaz-
mozis lehine güçlü serolojik veriler mevcut ise etke-
ne yönelik spesifik tedavinin verilmesi gerektiğini dü-
şünüyoruz. 
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