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Lökositoklastik vaskülitli bir çocukta nekrotizan pnömoniyi
taklit eden akciğerde kist hidatik hastalığı
Pulmonary hydatid cyst disease mimicking necrotizing pneumonia in a child with
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Öz

Abstract

Ekinokok enfeksiyonlarının endemik olduğu dünya ülkelerinde akciğerde kist hidatik hastalığının tanı ve tedavisi önemli bir klinik sorundur. Özgün olmayan klinik bulgular, akciğerde birden fazla kist
varlığı, plevral efüzyon gibi radyolojik bulgular bu hastalarda tanının
yanlış konulmasına ve gecikmesine neden olmaktadır. Hastanemizde
döküntü ve geniş spektrumlu antibiyotik tedavisine yanıt vermeyen
nekrotizan pnömoniye ait klinik ve radyolojik bulgular nedeniyle izlenen bir olgu sunuldu. Akciğer bilgisayarlı tomografi incelemesinde
birden fazla kalın duvarlı kistik lezyon ve plevral efüzyon vardı. Akciğerde kist hidatik hastalığı tanısı cerrahi ve serolojik olarak doğrulandı. Hastanın almakta olduğu antibiyotik tedavisi albendazol (10
mg/kg/gün) ile değiştirildi. Ultrasonografik incelemede kist hidatik
hastalığı açısından karaciğer tutulumu saptanmadı. Cilt biyopsisi lökositoklastik vaskülit ile uyumlu bulundu. Hastanın klinik ve radyolojik olarak tam düzelmesi üç ayda gerçekleşti, albendazol tedavisi altı
aya tamamlandı.
Anahtar Sözcükler: Akciğer, çocuk, hidatik kist, lökositoklastik vaskülit, nekrotizan pnömoni

The diagnosis and management of pulmonary hydatid cyst disease
represents an important clinical problem in countries of the world that
are endemic to echinococcal infection. Atypical clinical and radiologic
findings including multiple cavitary lesions in the lung and pleural effusion may lead to misdiagnosis or delay in diagnosis in these patients.
We report a patient who was followed up in our hospital with rashes and, clinical and radiologic findings of necrotizing pneumonia in
whom there was no response to broad spectrum antibiotherapy. Lung
computed tomography showed multiple thick-walled cystic lesions and
pleural effusion and the diagnosis of pulmonary hydatid cyst disease
was confirmed by surgical and serologic examinations. Antibiotic treatment was changed to albendazole 10 mg/kg/day. There was no liver
involvement in terms of cyst hydatid disease with ultrasonographic
examination. Skin biopsy showed leukocytoclastic vasculitis. Complete
clinical and radiologic improvement was achieved in three months and
albendazole treatment lasted six months.
Keywords: Child, hydatid cyst, leukocytoclastic vasculitis, lung, necrotizing pneumonia

Giriş
Kist hidatik hastalığında çocuklarda en sık tutulan organ
akciğerlerdir (1, 2). Akciğer kistleri sağlam olan birçok
hasta belirtisizdir. Sağlam akciğer kistleri, akciğer grafilerindeki tipik radyolojik görünümleri ile tesadüfen
saptanmaktadır. Enfeksiyonlar ve delinme kist hidatiğin
radyografik görünümünü değiştirerek yanlış tanıya ve
tedavide gecikmeye neden olabilmektedir (3). Çok sayıda kalın duvarlı kistik lezyon ve plevral efüzyon gibi alışılmışın dışında radyolojik ve klinik bulguları nedeniyle

başlangıçta kist hidatik hastalığı tanısı düşünülmeyen,
döküntülü bir çocuk hasta sunulacaktır.
Olgu
Önceden bilinen bir hastalığı olmayan 10 yaşındaki kız
hasta dört gündür öksürük, ateş yüksekliği, döküntü ve
giderek artan solunum sıkıntısı nedeniyle hastanemize
başvurdu. Fizik bakısında; ateş yüksekliği, takipne, solunum seslerinde sağ hemitoraksda sola göre azalma,
hipoksi ve cildinde çok sayıda palpabl purpura saptandı.
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Tam kan sayımında beyaz küre: 41 300/mm3 olup periferik yaymasında; %92 granülosit, %1 eozinofil ve %7
lenfo-monositer hücre saptandı. Eritosit çökme hızı 115
mm/sa, C-reaktif protein 373 mg/dL idi. Akciğer grafisinde sağ hemitoraksta çok sayıda kaviter lezyon ve plevral efüzyon vardı (Resim1). Plevral sıvı eksuda ile uyumlu
saptandı. Hastaya hızlı ilerleyen nekrotizan pnömoni
ön tanısı ile ven içi seftriakson ve vankomisin tedavileri
başlandı. Tüberküloz açısından yapılan PPD testi negatifti. Plevral sıvının aerop/anaerop bakteriler açısından
yapılan kültüründe üreme saptanmadı ve M. Tuberculosis açısından yapılan PCR incelemesi negatifti. Akciğer
bilgisayarlı tomografi (BT) incelemesinde her iki hemitoraksta kalın duvarlı kistik lezyonlar, sağ hemitoraksta
konsolidasyon ve plevral efüzyon saptandı (Resim 2). Tedaviye yetersiz klinik ve radyolojik yanıt olması nedeniy-

Resim 1.

a

Akciğer grafisinde sağ hemitoraksta hava sıvı seviyesi veren kaviter lezyonlar görülmektedir. Aynı zamanda sağ alt-orta zonda plevral efüzyon ve kaviter
lezyona yakın konsolidasyon alanı vardır
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le hastaya torakotomi uygulandı. Delinen kistik lezyonlar
kistektomi ile onarıldı ve ampiyem boşaltıldı. Ekinokok
enfeksiyonu açısından yapılan ELISA testi 1/640 pozitif saptandı. Tedavi 10 mg/kg/gün dozda albendazol ile
değiştirildi. Batın ultrasonografisinde karaciğerde kist
hidatik hastalığı tutulumu saptanmadı. Yirmi dört saatten uzun süredir devam eden cilt lezyonlarına yönelik
yapılan cilt biyopsisi lökositoklastik vaskülit ile uyumlu
bulundu. Hastanın klinik ve radyolojik olarak tam düzelmesi üç ayda gerçekleşti, albendazol tedavisi altı aya
tamamlandı. Hastanın ailesinden yazılı onam alınmıştır.
Tartışma
Akciğerlerde kist hidatik hastalığı, ekinokok enfeksiyonlarının endemik olduğu ülkelerde hala önemli bir klinik
sorundur (1). Kist hidatik hastalığı olan olguların %10-20
kadarı çocukluk çağında tanı almaktadır (3). Akciğerler,
çocuklarda en sık tutulan organdır (1-3). Akciğer kistleri
genellikle larvaların hepatik sinüzoidlerden transfrenik
geçişleri ya da midedeki parazit yumurtasının delinmesi
sonucu metasestodların hematolojik yayılımı ile meydana gelmektedir (1). Akciğer kistleri nadir de olsa parazitin
lenfatik dolaşıma yayılımı ile de oluşabilmektedirler (2).
Kistik lezyonları sağlam olan hastalar genellikle belirtisizdir. Akciğerdeki kistin kendiliğinden, travma ya da
ikincil enfeksiyona bağlı delinmesi; ani başlayan öksürük, ateş, hempotizi ve aşırı duyarlılık reaksiyonlarına
neden olabilmektedir (4).
Serolojik testler hastalığın tanısında kullanılmakla birlikte,
tüm kist hidatik hastalığı tanısı alan olgularda pozitif sonuç
saptanmayabilir (5). Bizim hastamızın serolojik incelemesi
ekinokok enfeksiyonu açısından pozitif sonuçlanmıştır.
Bilgisayarlı tomografi, akciğerde kist hidatik hastalığının
saptanmasında başarılı olup kistin doğası ve yerleşimi
b

Resim 2. a, b. Aksiyel akciğer BT kesitlerinde hava sıvı seviyesi veren kistik lezyonlar (ok) ve sağ akciğer alt lobda konsolidasyon ile
çevrelenen iyi sınırlı kistik lezyonlar izlenmektedir (çizgili ok). Aynı zamanda sağ hemitoraksta torasenteze bağlı hava
kabarcığı içeren plevral efüzyon görülmektedir. Radyolojik bulgular süpüratif enfeksiyöz patolojilere işaret etmektedir
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hakkında bilgi verebilir (3, 5). Akciğerde delinen hidatik
kistlere ait tanı koydurucu BT özellikleri; ayrılmış ya da
çöken endokist membranı, çöken kız kist membranı ya
da sağlam kız kistleridir (5). Akciğerdeki delinen kistin
enfekte olması BT ile tanınmasında güçlük yaratabilmektedir (3, 5). Bizim hastamızın BT incelemesinde çok
sayıda kalın duvarlı kistik lezyon, plevral efüzyon ve sağ
akciğerde konsolidasyon vardı.
Akciğer kist hidatik hastalığında yanlış tanı sık olarak
görülebilmektedir (6). Bir çalışmada, akciğerde kist
hidatik hastalığı tanısı alan hastaların %8,3 kadarına
plevral abse ya da ampiyem gibi yanlış tanılar nedeniyle cerrahi girişim uygulandığı belirtilmektedir (7). Bizim hastamıza, hastane başvurusu sırasında nekrotizan
pnömoniye ait klinik ve radyolojik bulgular sergilemesi
nedeniyle geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi başlanmış olup, bu tedaviye yeterli yanıt alınamaması üzerine
cerrahi girişim uygulanmıştır.
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Akciğer kist hidatik hastalığının cerrahi tedavisinde; kistektomi, segmentektomi, kama rezeksiyon, lobektomi
ya da pnömonektomi uygulanmaktadır (6). Bizim hastamızda delinen kist, kistektomi ile tedavi edilmiştir.
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Akciğer kist hidatik hastalığı olan hastaların yaklaşık
%15-40 kadarında eş zamanlı olarak karaciğerde de kist
saptanabilmektedir (8). Bizim hastamızın batın ultrasonografisinde karaciğerde kistik lezyon saptanmamıştır.
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Kaynaklar
1.

Lökositoklastik vaskülit; aşırı duyarlılık vasküliti, aşırı duyarlılık anjiti olarak da bilinen, küçük damarların inflamatuvar bir hastalığıdır. Bu hastalık daha çok immun sistemi
uyaran ilaçlar ve hepatit, kronik bakteriyemi (endokardit,
enfekte şant gibi), HIV gibi enfeksiyonlara ikincil olarak
ortaya çıkabilmektedir (9). Cilt bulguları klasik olarak palpabl purpura ile belirgin olup, ürtikeryal plaklar, vezikül,
bül ve püstüller daha nadir rastlanır. Bizim hastamızda
lökositoklastik vaskülit enfeksiyon ile ilişkilendirilmiş
olup, dizinde daha önce ekinokok enfeksiyonuna ikincil
gelişen lökositoklastik vaskülit olgusu tanımlanmamıştır.
Sonuç olarak, hastamız lökositoklastik vaskülit ve nekrotizan pnömoni kliniği ile başvurmuş olup akciğer kist
hidatik hastalığı tanısı almıştır. Kist hidatiğin endemik
olduğu ülkelerde, geniş spektrumlu antibiyotik tedavisine yanıt alınamayan nekrotizan pnömoni düşünülen
olgularda, akciğerde delinmiş hidatik kistler akılda tutulmalı ve lökositoklastik vaskülit etiolojisinde ekinokok
enfeksiyonu unutulmamalıdır.
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Hasta Onamı: Hastanın ailesinden yazılı onam alınmıştır.
Hakem Değerlendirmesi: Dış bağımsız.
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