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ÖZET

Herpes simpleks özefajiti, genelde immünsüpresif hastalarda görülmesine karfl›n, nadiren sa¤l›kl› kiflilerde
de bildirilmifltir. Biz, akut piyelonefrit-sepsis tan›s›yla izlenen, odinofaji geliflen immünkompetan bir hastada
herpes özefajiti tan›s› koyduk. Parenteral asiklovir tedavisiyle, hastan›n odinofajisi h›zla düzeldi. Herpes öze-
fajiti tan›s›n› tipik endoskopik bulgular ve özofagustan al›nan biyopsi örne¤inde PCR ile HSV-DNA pozitifli¤i-
ne dayanarak koyduk. Hastam›zda özefajit gelifliminde predispozan faktörün sepsise sekonder geçici hücresel
immündisfonksiyon oldu¤unu düflünüyoruz. ‹lave kolaylaflt›r›c› bir faktör olmasa bile, sepsisli hastalarda her-
pes özefajiti geliflebilece¤i sonucuna varabiliriz. 
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SUMMARY

Herpes Simplex Esophagitis in an Immunocompetent Host with Sepsis

Herpes simplex esophagitis is generally seen in immunosuppressive patients; however, it has rarely been
encountered in healthy subjects. We diagnosed herpes esophagitis in an immunocompetent patient with acu-
te pyelonephritis-sepsis who developed odynophagia. The patients odynophagia recovered rapidly after pa-
renteral acyclovir therapy. We diagnosed herpes esophagitis based on the typical endoscopic findings and the
detection of HSV DNA by PCR in the esophageal biopsy specimen. We think that the predisposing factor
for the development of esophagitis in our patient was temporary cellular immune dysfunction secondary to
sepsis. We conclude that herpes esophagitis may develop in patients with sepsis without any other predis-
posing factor.
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Herpes simpleks özefajiti genellikle hücresel im-
münitesi bozulmuş hastalarda, özellikle AIDS hasta-
larında gelişebilmektedir[1]. Şimdiye kadar literatürde
immünkompetan kişilerde gelişmiş 40’a yakın her-
pes özefajiti olgusu bildirilmiştir[2]. Bu olgularda ge-
nelllikle gastroözefageal reflü, nazogastrik drenaj,
kostik madde alımı gibi travma oluşturan faktörlerin
predispozan olduğu düşünülmektedir[3]. Biz akut pi-
yelonefrit tablosuyla hastanemize başvuran, sepsis
ve sonrasında herpes özefajiti gelişen, immünkom-
petan bir hastayı, mevcut literatürü de gözden geçi-
rerek sunuyoruz.

OLGU SUNUMU

Kırk yaşındaki kadın hasta son 4 gündür mevcut
olan üşüme, titreme, ateş, dizüri, pollaküri ve her iki
lomber bölgede ağrı yakınmalarıyla başvurdu. Baş-
vurduğu başka bir hastanede 3 gün boyunca paren-
teral antibiyotik tedavisi uygulanmıştı. Ateşi devam
eden hasta, özefagus pasajı boyunca şiddetli disfaji-
sinin gelişmesi üzerine hastanemize başvurdu.

Yaklaşık 5 yıldır aralıklı olarak renal kolik ağrısı
ve hematüri tanımlayan hastanın, 2 yıl önce yapılan
ultrasonografi ve intravenöz piyelografisinde bilate-
ral nefrolitiyazis saptanmış ve bilateral lithotripsi uy-
gulanmıştı. Ayrıca hastanın 2 yıldır diyet ve oral an-
tidiyabetik ajanla iyi regüle olan tip II “diabetes mel-
litusu (DM)” vardı. Herhangi bir ilaç kullanımı, siga-
ra ve alkol anamnezi yoktu. HIV infeksiyonu için
herhangi bir risk faktörü tanımlamadı. Mukozada ve-
ya ciltte vezikül veya ülser gelişimi bildirmedi.

Gelişteki fizik muayenesinde, aksiller ateş:
39.2°C, kan basıncı: 110/70 mmHg, nabız hızı:
108/dakika ve solunum hızı: 18/dakika idi. Fa-
rienks hiperemik, dil üzerinde ve yanak mukozasın-
da ağrılı beyaz herpetiform lezyonlar mevcuttu. Sol-
da belirgin olmak üzere, bilateral kostovertebral açı
hassasiyeti vardı. Kardiyovasküler sistem muayenesi
normal olup, tüm periferik nabızlar palpabl idi. Nö-
rolojik muayene ve fundoskopi normaldi.

Hastanın ilk başvurusundaki laboratuvar değerleri
şöyleydi: Sedimentasyon hızı: 124 mm/saat, CRP:
14.2 mg/dL (normal < 0.5), hematokrit: %34.1, lö-
kosit: 15.200/mm3, trombosit: 516.000/mm3. Pe-
riferik yaymada %2 çomak, %85 parçalı ve %13
lenfosit saptandı. İdrar tahlilinde pH 7.0 idi; sedi-
mentte mm3’te 14 lökosit ve bir eritrosit mevcuttu.
İdrarda albümin ve glukoz yoktu. Serum elektrolitle-
ri, BUN, kreatinin, glukoz ve diğer biyokimya değer-
leri normal sınırlar içindeydi. Kreatinin klirensi 98
mL/dakika, HbA1c %5.5 (normal < %6.5) idi. Ak-
ciğer grafisi ve elektrokardiyografi normal olarak de-

ğerlendirildi. Olası özefajit kliniğini açıklamak için
bakılan anti-HIV 1 + 2 negatif bulundu. Ayrıca, T
hücre sayımları (CD4 ve CD8) ve immünglobülin öl-
çümleri de normaldi. Tüberkülin deri testi (Mantoux)
5 mm’nin altındaydı. Ultrasonografide solda pelvika-
liseal dilatasyon, sol böbreğin pelvikaliseal duvarında
kalınlaşma görüldü; taş saptanmadı. Abdominopel-
vik tomografide, sol böbreğin üst polünde fokal pi-
yelonefritle uyumlu değişiklikler ve orta kalikste en
büyüğü 3 mm olarak ölçülen 3 adet taş vardı. Gram-
la boyanmış idrar örneğinin mikroskopik inceleme-
sinde lökosit ve bakteri görülmedi. İdrar kültürlerin-
de de, muhtemelen daha önce kullanmış olduğu an-
tibiyotiklerin etkisine bağlı olarak bakteri üremedi.
Ancak kan kültürlerinde metisilin-duyarlı Staphylo-
coccus aureus üredi. Tipik akut piyelonefrit kliniği
olan hastada, buna bağlı gelişen S. aureus sepsisi ta-
nısı konularak ampisilin/sulbaktam (1 g/0.5 g, 6 sa-
atte bir) IV olarak uygulanmaya başlandı.

Hastanın dilindeki herpetiform lezyonlardan ya-
pılan sürüntüde çok sayıda psödohif yapan maya
hücreleri görüldü. Tzanck yayması negatif idi. Ağız-
daki herpetiform ve süperpoze kandidal lezyonlar ve
odinofaji nedeniyle yapılan özefagoskopide, özefa-
gusun üst ucundan alt ucuna kadar uzanan, kısmen
lineer görünümlü, 1-2 cm çapında, temasla kolayca
kanayan dev ülserler saptandı. Özefagustaki ülsere
alanların Tzanck yaymasında dev hücreler yoktu, di-
rekt mikroskopik incelemede Gram boyasında psö-
dohif görülmedi. Endoskopik bulguları gözönüne
alarak, orofarengeal herpesle beraber HSV özefajiti
tanısı konuldu: Asiklovir 5 mg/kg 3 x 1 IV, omepra-
zol 20 mg/gün IV olarak başlandı. Orofarengeal
kandidiyazis için, flukonazol 200 mg/gün PO ve nis-
tatin süspansiyon 500.000 U (4 x 1) PO verildi.

Ülserlerin kenarından endoskopik olarak alınan
biyopsinin histolojik olarak incelemesinde skuamöz
epitelde şiddetli ülserasyon gösteren özefajit, infla-
masyon saptandı; ancak, viral inklüzyon cisimcikleri,
maya hücreleri ve psödohifler görülmedi. İmmünpe-
roksidaz boyamada HSV 1 ve CMV’ye karşı antikor-
lar negatif reaksiyon verdi (K675, DAKO, Danimar-
ka). Mantar için yapılan boyalar da negatifti. Serolo-
jik olarak HSV 1’e karşı serum IgG antikoru (ELISA)
pozitif iken, IgM antikoru negatif idi. Diğer taraftan,
hem dil üzerindeki lezyonda hem de özefagus biyop-
sisinde PCR ile HSV-DNA pozitif bulundu.

Tedavinin 2. gününde, disfaji ve odinofaji hızlı
olarak düzelmeye başladı. Tedavinin 5. gününde,
hasta tamamen asemptomatik oldu. Ondört gün bo-
yunca sürdürülen antibiyoterapi sonrasında tekrarla-
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nan ultrasonografide iyileşmekte olan piyelonefrit
bulguları ve özefagoskopide iyileşmiş bir ülser sap-
tandı. Bunların yanında, tüm klinik bulgular ve
semptomlar geriledi, CRP ve lökosit sayısı normal-
leşti. Taburcu olduktan itibaren 8 ay geçen hasta hiç
şikayetsiz olup asemptomatikti ve bütün laboratuvar
değerleri normal sınırlar içindeydi.

TARTIŞMA

S. aureus’a bağlı üriner sistem infeksiyonlarına
genellikle nefrolithiyazis veya instrumentasyon
anamnezi olan hastalarda rastlanır[4]. Akut piyelo-
nefrit çok nadiren üriner kanal obstrüksiyonu, diya-
beti olan veya immünsüpresif ilaç kullananlarda, aşi-
kar sepsis tablosuna yol açabilir[5,6]. Fakat ciddi bir
derlemede, diyabetiklerde S. aureus infeksiyonları-
nın riskinin artmamış olduğu sonucuna varılmıştır[7].

Hastamıza lomber ağrısı, ateşi, dizürisi, belirgin
piyürisi ve ultrasonografik ve tomografik olarak böb-
reklerin görünümüne dayanılarak, akut piyelonefrit
tanısı konuldu. Klinik bulgulara ek olarak (ateş, löko-
sitoz, taşikardi), hemokültürlerde de S. aureus’un
üremesiyle hastaya sepsis tanısı kondu. Hastada ge-
lişen S. aureus sepsisi, başka bir infeksiyon odağı ol-
maması ve tipik klinik bulguların varlığı nedeniyle
akut piyelonefrite bağlandı. Ancak idrar kültürlerinin
steril kalması, diğer bir sağlık merkezinde antibiyotik
verilmiş olmasıyla açıklandı.

HSV tip I, sağlıklı kişilerde gingivostomatit veya
farenjit etkeni olabilir. Ancak, immünkompromize
olan hastalarda, özefagusun fırsatçı infeksiyonlarına
yol açabilir[8]. Şimdiye kadar, immünkompetan şa-
hıslarda herpes özefajiti, sadece olgu bildirimleriyle
sınırlı kalmıştır. Bunun sebepleri sağlıklı yetişkinlerde
bu tanıyı düşünmemek, olayın spontan olarak düzel-
mesi ve şiddetli disfaji nedeniyle özefagoskopi yapa-
mamak olabilir. Oral kavite tutulumu özefagus tutu-
lumuyla beraber olabilse de, yukarıda sayılan sebep-
lere bağlı olarak, tanı gingivostomatitin ilerisine git-
mez.

İmmünkompetan hastalarda, herpes özefajiti ge-
nellikle akut başlangıçlı ateş, odinofaji ve kendi ken-
dini sınırlayabilen retrosternal ağrı ile karakterize-
dir[9]. İmmünkompetan hastalarda, gastroözefageal
reflü, nazogastrik drenaj, kostik madde alımı ve ya-
bancı cisim gibi dokularda travmaya yol açan faktör-
ler, herpes özefajiti için predispozisyon oluşturabi-
lir[3]. Hastamızda bu faktörlerin hiçbirisi yoktu. Lite-
ratürde, immünkompetan herpes özefajitli hastalar-
dan sadece birinde bizim hastamızda olduğu gibi DM
olduğu görüldü[9]. DM’li hastalarda immünitenin ba-
zı kollarında, örneğin polimorfonükleer lökosit fonk-

siyonları, lökosit adherensi, kemotaksis ve fagositoz-
da değişiklikler olur[10,11]. Ancak, glisemik kontrol
düzeldiğinde immün fonksiyonlar da düzelir[11]. Has-
tamızın glisemik kontrolü iyiydi ve DM’ye ait makro
veya mikrovasküler komplikasyon yoktu. Orofaren-
geal kandidiyazisin diyabetiklerde daha sık olduğu bi-
linmesine rağmen, herpes özefajiti insidansında art-
ma bildirilmemiştir. Şimdiye kadar, sepsise bağlı her-
pes özefajiti genelde immünkompetan hastalarda
bildirilmiştir. Hastamızda herpes özefajiti gelişmesi-
ne predispozan olan faktörün akut piyelonefrite se-
konder sepsis olduğu düşünülmüştür. Sepsisin baş-
langıcında T hücre proliferasyonunun, IL-2 ve TNF
sekresyonunun defektif olduğu ve bunların mortalite
ile korelasyon gösterdiği bildirilmiştir[12]. Bu olguda
sepsisin yol açmış olduğu hücresel immünitedeki dis-
fonksiyonun, herpes özefajiti gelişiminden sorumlu
olması olasıdır.

Hastamızın özefagus biyopsisi şiddetli ülserleşen
özefajitle uyumluydu. Ancak, hem Tzanck yaymasın-
da dev hücreler görülmedi, hem de immünperoksi-
daz boyamayla HSV I’e karşı antikor saptanmadı.
Bir çalışmada, HSV özefajitli hastaların %45’inde
inklüzyon cisimcikleri saptanamamıştır[9]. Tzanck
yaymasının veziküler evrede daha sık olarak pozitif
olabileceği bildirilmiştir[13]. HSV özefajitindeki en-
doskopik bulgular 3 evreye ayrılır: Veziküler erken
evre, erozyon ve ülserler olan ikinci evre ve nekro-
zun oluştuğu geç evre[14]. Erken evrelerde, biyopsi
ve kültür sonuçları negatif olabilir[15]. Herpes simp-
leks virüsünün izolasyonu için altın standart doku
kültürüdür; ancak, olgumuzda yapılamamıştır. Bu ol-
guda, herpes özefajiti tanısını doğrulayan test PCR
ile HSV-DNA pozitifliğidir. Son yıllarda yapılmış bir-
çok çalışmada, herpes simpleks infeksiyonlarını ta-
nımlamada PCR’nin en duyarlı, ekonomik ve kolay
metod olduğu kanıtlanmıştır[13,16,17]. Ayrıca,
PCR’nin immünhistokimyadan daha duyarlı olduğu
bulunmuştur (%90, %50)[16]. Diğer bir çalışma, mu-
kokütanöz herpes infeksiyonlarının tanısında,
PCR’nin virüs kültüründen daha duyarlı olduğunu
göstermiştir[18]. 

İmmünkompetan hastalarda, HSV özefajiti
spontan olarak gerileyebilir; ancak, kanama ve per-
forasyon gibi ciddi komplikasyonlar da bildirilmiştir
[19,20].

Sağlıklı kişilerde asiklovirin etkilerine dair kont-
rollü klinik çalışmalar olmasa da; iyileşmeyi hızlan-
dırdığı, kısa sürede semptomları giderdiği ve komp-
likasyonların profilaktik olarak tedavisine imkan ver-
diği için tavsiye edilebilir[21].
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İmmünkompetan hastalarda predispozan faktör
olmadan sepsis geliştiğinde ve stomatite disfaji eşlik
ettiğinde, kandida özefajiti dışında herpes özefajiti
de hatırlanmalıdır. Beraber olma olasılığı oldukça
yüksek olan bu iki durum karşısında, eğer 48-72 sa-
at içinde antifungal tedaviye yanıt alınamazsa, anti-
viral tedavi düşünülmelidir. 
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