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Orofarengeal tularemi tedavisinde streptomisin
kullan›m›na ba¤l› vestibülotoksisite geliﬂimi:
Olgu sunumu
Development of vestibulotoxicity by streptomycin usage for treatment of oropharyngeal tularemia:
a case report
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Summary

Tularemi, Francisella tularensis’in neden oldu¤u zoonotik bir
hastal›kt›r. Bakterinin giriﬂ bölgesine göre klinik formlar de¤iﬂiklik
göstermektedir. Tulareminin klinik formlar› orofarengeal, ülseroglandüler, glandüler, tifoid, pnömonik ve oküloglandüler form olup
ülkemizde en çok görülen orofarengeal formdur. Tularemi tan›s›
konulan hastalarda antibiyotik tedavisine erken baﬂlanmal› ve ilk tercih edilen antibiyotik streptomisin olmal›d›r. Alternatif olarak gentamisin, doksisiklin veya siprofloksasin tercih edilebilir. Bu çal›ﬂmada
orofarengeal tularemi tedavisinde streptomisin kullan›m›na ba¤l›
vestibülotoksisite geliﬂen bir olgu sunulmaktad›r.

Tularemia is a zoonotic disease caused by Francisella tularensis.
Clinical forms vary according to the place of entry of bacteria. The
main clinical forms are oropharyngeal ulceroglandular, glandular,
typhoidal, pneumonic and oculoglandular. The most common form
›n Turkey is oropharyngeal. Antibiotic therapy should be initiated
early in patients diagnosed with tularemia and streptomycin must
be the first choice. Gentamicin, doxycycline or ciprofloxacin may be
alternative antibiotics. In this study, we presented a case that developed vestibulotoxicity during streptomycin therapy for oropharyngeal tularemia.
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ularemi, gram negatif hareketsiz kokobasil olan
Francisella tularensis’in neden oldu¤u zoonotik bir
hastal›kt›r.[1] Bakterinin giriﬂ bölgesi, bakterinin
virulans özelli¤i ve kona¤›n immun yan›t›na göre, orofarengeal, ülseroglandüler, glandüler, tifoid, pnömonik ve
oküloglandüler gibi de¤iﬂik klinik formlar› vard›r. Ülkemizde en çok görülen orofarengeal formdur. Orofarengeal form, kontamine su ve g›dalarla oral mukozadan etkenin giriﬂiyle meydana gelmektedir.[2,3]

T

Kültür, alt›n standart olmas›na ra¤men, bakterinin
zor üremesi ve yüksek bulaﬂ riski nedeniyle rutin tan›da
yap›lamamaktad›r. En yayg›n kullan›lan tan› yöntemi
mikroaglütinasyon ve tüp aglütinasyondur. Son y›llarda
Real Time-PCR ile h›zl› tan› konulabilmektedir.
Tularemi tan›s› konulan hastalarda komplikasyonlar›
önlemek için antibiyotik tedavisi erken baﬂlanmal›d›r. ‹lk
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tercih edilen antibiyotik streptomisindir. Alternatif olarak
gentamisin, doksisiklin veya siprofloksasin kullan›labilir.[4]
Aminoglikozid grubu antibiyotiklerden biri olan
streptomisin, olas› yan etkilerini azaltmak ve bakterilere
karﬂ› h›zl› direnç geliﬂmesini önlemek için uzun y›llard›r
uygun antibiyotiklerle kombine edilmektedir. Tüberküloz ve bruselloz gibi hastal›klar›n tedavisinde kombine
kullan›l›rken, son y›llarda ülkemizde görülme s›kl›¤› artan tularemi olgular›n›n tedavisinde tek baﬂ›na kullan›lmaktad›r.[5] Streptomisine ba¤l› nefrotoksisite ve ototoksisite gibi yan etkilerin ortaya ç›kmas› di¤er aminoglikozidlere göre düﬂüktür, fakat vestibülotoksisite s›kl›kla bildirilmektedir.[6]
Bu olguda orofarengeal tularemi tan›s› ile streptomisin tedavisi alan ve streptomisin kullan›m›na ba¤l› vestibülotoksisite geliﬂen bir hasta sunulmuﬂtur.
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Lenf bezi ince i¤ne aspirasyon biyopsisinde Real-Time
PCR ile tularemi pozitif bulundu. Hasta serum örne¤i tularemi tüp aglütinasyon testi için Kocaeli Üniversitesi T›p
Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar›na gönderildi ve >1/640 titrasyonda pozitiflik saptand›.
Servise yat›ﬂ›nda beyaz küre 8300/mm3, CRP 8.93 mg/dl,
sedimentasyon 97 mm/saat, karaci¤er enzimleri ve böbrek
fonksiyon testleri normal olan hastaya doksisiklin (2x100
mg) baﬂland› ve ayaktan takip edilmek üzere taburcu edildi. Enfeksiyon hastal›klar› poliklini¤ine kontrole gelen
hasta, 14 gün doksisiklin (2x100 mg) tedavisine ra¤men
boynundaki ﬂiﬂlikte de¤iﬂiklik olmamas›, boyun, baﬂ ve bo¤az a¤r›s›n›n devam etmesi nedeniyle tekrar hastaneye yat›r›ld›. Fizik muayenede boynun sol taraf›ndaki ﬂiﬂlikte büyüme, hassasiyet, etraf›nda k›zar›kl›k ve fluktuasyon tespit
edilmesi üzerine streptomisin 1x1.5 g baﬂland›. Absenin
drene edilmesi gerekti¤i düﬂünüldü fakat KBB uzman› taraf›ndan fistülizasyon baﬂlamas› nedeniyle spontan drenaj›n uygun olaca¤› belirtildi.
Hastan›n klinik durumunda belirgin gerileme olurken,
tedavinin dokuzuncu gününde hastada baﬂ dönmesi ve kulakta u¤ultu yak›nmas› baﬂlad›. Baﬂ dönmesi ﬂiddetlendi,
hafif iﬂitme kayb›, yürüme ve denge bozuklu¤u baﬂlamas›
üzerine streptomisin tedavisi kesilerek siprofloksasin
(2x500 mg) baﬂland›. Kontrastl› beyin manyetik rezonans
görüntülemesinde patolojik bulguya rastlanmad›. KBB uzman› taraf›ndan otoskopik inceleme yap›ld› ve otoakustik
emisyon test sonuçlar›na göre bilateral çok hafif derecede
sensoriyal iﬂitme kayb› tespit edildi.
Spontan drenajla birlikte siprofloksasin tedavisi toplam
14 güne tamamland›. Tedavi sonras›nda lezyonda belirgin
küçülme, CRP ve sedimantasyon de¤erlerinin düﬂme, lö-

Tart›ﬂma
Tulareminin enfekte hayvana ait doku yada s›v›lar›n
deri, mukoza, konjuktiva ve inhalasyon yolu ile bulaﬂaca¤›
bilinmektedir. Ayn› zamanda kontamine su ve iyi piﬂmemiﬂ g›dalarla da bulaﬂabilir. Olgumuzda bulaﬂman›n ortak
kullan›lan kuyu suyu ile olmas› kuvvetle muhtemel görünmektedir.
Hastal›k 3-10 günlük inkübasyon döneminden sonra
ani baﬂlayan yüksek ateﬂ, titreme, baﬂa¤r›s›, halsizlik iﬂtahs›zl›k, myalji ve atralji ile karakterizedir. Bakterinin giriﬂ
yoluna göre semptomlar de¤iﬂiklik gösterebilmektedir.
Baﬂl›ca klinik formlar orofarengeal (kriptik tonsillit, bölgesel lenfadenopati), ülseroglandüler (kutanöz ülser ve bölgesel lenfadenopati), glandüler (ülsersiz bölgesel lenfadenopati), tifoidal (deri ve mukozada lezyon olmadan ateﬂli ciddi hastal›k), pnömonik (plevral effüzyon, hiler lenfadenopati ve nodüler infiltrasyon) ve oküloglandüler (konjonktivit ve preaurikuler lenfadenopati) ﬂeklindedir. Orofarengeal form kontamine su ve g›dalar›n al›nmas› s›ras›nda bakterinin oral mukozadan girmesi ile oluﬂmaktad›r. Hastada
s›kl›kla kriptik tonsillit nadiren de farenjit vard›r. Tek veya
iki tarafl› servikal lenfadenopati mevcuttur. Olgumuz orofarengeal formun klinik özelliklerini taﬂ›maktad›r.
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Elli beﬂ yaﬂ›ndaki bayan hasta, Kas›m 2010 tarihinde
bo¤az a¤r›s› ve sol boyunda ﬂiﬂlik nedeni ile Kulak Burun
Bo¤az (KBB) poliklini¤ine baﬂvurdu. Akut tonsillit ön tan›s›yla yedi gün ampisilin-sulbaktam verilen hasta ﬂikayetleri geçmemesi üzerine KBB servisine yat›r›ld›. ‹ntramüsküler klindamisin (2x600 mg) tedavisi ile de boyundaki ﬂiﬂlikte azalma olmad›¤› görülen hastan›n boyun ultrasonografisinde bilateral servikal zincirlerde multiple lenfadenopati ve üst bat›n ultrasonografisinde hepatosplenomegali
tespit edildi. Hematoloji uzman› taraf›ndan hasta de¤erlendirildi ve üç haftal›k takip sonras›nda lenfadenopatide
gerileme olmazsa lenfoma ay›r›c› tan›s› için ekzisyonel biyopsi önerildi. Enfeksiyon Hastal›klar› konsültasyonu sonucunda; içme suyu olarak kuyu suyu kulland›¤› ve eﬂinin
kardeﬂinde de benzer ﬂikayetler oldu¤u anlaﬂ›lan hasta tularemi ön tan›s› ile Enfeksiyon Hastal›klar› klini¤ine nakledildi.

kositozda gerileme olmas› nedeniyle hasta taburcu edildi.
Bir ay sonra kontrole gelen hastada baﬂ dönmesinin tamamen geçti¤i, denge bozuklu¤unun hafifledi¤i, absenin geriledi¤i ve fistülün tamamen kapand›¤› gözlendi.

Tedavinin gecikmesinin en önemli sebebi baﬂlang›çta
yanl›ﬂ tan› konulup klini¤e geç baﬂvurmas›d›r. Sunulan olguda da oldu¤u gibi önce bakteriyel kriptik tonsillit düﬂünülerek antibiyotik baﬂlanm›ﬂt›r. Ayr›ca orofarengeal
formda en s›k servikal lenfadenopati görülmektedir. Servikal lenfadenopati genellikle tüberküloz lenfadenit veya
lenfoma ile kar›ﬂmaktad›r. ‹yi bir anamnez al›narak di¤er
aile bireylerinde benzer ﬂikayetlerin olmas› tularemi düﬂündürmelidir.
Tularemi tan›s› en k›sa sürede konulmal› ve tedavi baﬂlanmal›d›r. Erken antibiyotik baﬂlanmas› ile iyileﬂme süresi k›sal›r, komplikasyon geliﬂimi, nüks s›kl›¤› ve mortalite
oran› azalmaktad›r. Tularemi tedavisinde genellikle monoterapi önerilmektedir. Ancak tedavide kombinasyon
ﬂeklinde antibiyotiklerde verilebilir.[3,7] Streptomisin veya
gentamisin di¤er ajanlara göre relaps oran› düﬂük olmas›
nedeniyle ilk tercihtir.[8] Alternatif olarak tetrasiklin, doksisiklin, kloramfenikol ve kinolonlar kullan›labilinir.[1] Tedavi süresi bakterisit ilaçlar (gentamisin, streptomisin, siprofloksasin) için 10-14 gün, bakteriyostatik ilaçlar (doksisiklin, kloramfenikol) için 14-21 gündür. Uygun süre ve
dozda tedavi verilmesine ra¤men gecikmiﬂ vakalarda lenf
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nodu süpürasyonu görülebilir, lenf bezlerinin küçülmesi
uzun zaman alabilmektedir.
Hastada yaﬂ›ndan dolay› ilk olarak streptomisin tercih
edilmeyip doksisiklin ile tedaviye baﬂlanm›ﬂt›r. Ancak iki
haftal›k tedaviye ra¤men hastan›n bo¤az ve baﬂ a¤r›s›n›n
artmas› ve lenf bezinde abse geliﬂmesi nedeniyle streptomisin ile de¤iﬂtirilmiﬂtir. Aminoglikozid grubu antibiyotiklerlerden biri olan streptomisinin en önemli yan etkileri aras›nda ototoksisite ( koklear ve/veya vestibüler) ve nefrotoksisite vard›r.[9,10] Streptomisine ba¤l› ototoksisite geliﬂme riski, nefrotoksisite geliﬂme riskinden yüksektir.[11]
Vestibülotoksisite geliﬂen hastalarda önce baﬂ a¤r›s›, sonra
kulak ç›nlamas›, vertigo ve ataksi olmaktad›r. ‹ﬂitme azl›¤›
daha geç fark edilebilir.[6]
Toksik etkiler, kullan›m süresinden ba¤›ms›z olarak
geliﬂmekle birlikte, ilaç kesildikten sonra da ortaya ç›kabilmektedir. ﬁahin ve ark, yay›nlad›klar› bir olgu sunumunda,
tüberküloz nedeni ile streptomisin alan bir hastada düﬂük
dozda ve k›sa sürede otoktoksisite ve nefrotoksisite geliﬂti¤ini belirtmiﬂlerdir.[12]
Ancak ileri yaﬂ, karaci¤er ve böbrek fonksiyon durumu, kiﬂinin duyarl›l›¤› ve bilinen kulak patolojilerine ba¤l›
olarak, toksisite geliﬂme riski artmaktad›r. Charles ve ark,
yapt›klar› bir çal›ﬂmada, ortalama 56 yaﬂ üzerinde olan
hastalarda ototoksisite görülme s›kl›¤›n›n artt›¤›n› vurgulam›ﬂlard›r.[13] Bu nedenle yaﬂl› ve kulak patolojileri öyküsü olan hastalarda, tedavi s›ras›nda düzenli olarak odiyometrik kontroller yap›lmal›d›r. Olgumuzda belirgin iﬂitme
kayb› ﬂikayeti olmamakla birlikte, yap›lan odiyometrisinde
hafif iﬂitme kayb› tespit edilmiﬂtir.
Sonuç olarak bu olguda, doza ve süreye ba¤›ml› olmadan belirgin iﬂitme kayb› görülmeksizin kulak ç›nlamas›,
baﬂ dönmesi ve denge bozuklu¤u meydana gelmiﬂtir. Bu
nedenle, streptomisin ile tedavi edilecek hastalar›n yaﬂ› ve
kulakta patolojik bir durum olup olmad›¤› dikkate al›nma-

l›, tedavi öncesi ve tedavi s›ras›nda odiyometri ve vestibüler testler düzenli yap›lmal›d›r. Böylece, oluﬂabilecek yan
etkilerin önlenmesinde önemli katk› sa¤lanabilece¤i öngörülmüﬂtür.
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