
Mycobacterium tuberculosis kompleks dışında
kalan mikobakteriler; nontüberküloz mikobakteriler,
tüberküloz dışı mikobakteriler (TDM) ya da atipik mi-
kobakteriler olarak adlandırılmaktadır. M. fortu-
itum-chelonae kompleks TDM’lerin hızlı üreyenler

grubundandır. Bu mikroorganizmalar doğal çevrede
sularda, toprakta yaygın olarak bulunur. Hızlı üreyen
mikobakteriler doğal çevreden bulaşabileceği gibi,
hastanede kontamine solüsyonlar, tıbbi enstrüman-
lar (bronkoskop, kateter vb.) ve cerrahi protezlerden
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ÖZET

Bu makalede kronik ishal, kar›n a¤r›s› ve afl›r› kilo kayb› yak›nmas›yla baflvuran yayg›n Mycobacterium for-
tuitum-chelonae kompleks infeksiyonu ve IL-12 reseptör defekti olan 10 yafl›nda erkek hastan›n laboratuvar
tan›s› sunulmufltur.
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SUMMARY

Laboratory Diagnosis in a Patient Having Disseminated

Mycobacterium fortuitum-chelonae Complex Infection 

In this paper laboratory diagnosis of a ten year old male child admitted with chronic diarrhea, abdominal
cramp, weight loss and who has IL-12 receptor deficiency and Mycobacterium fortuitum-chelonae complex
infection is presented. 
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(prostetik kapak) de bulaşabilir. Pulmoner infeksi-
yonlar için kistik fibrozis ve bronşektazi, yumuşak
doku ve deri infeksiyonları için travma ve cerrahi
risk faktörleridir. Kortikosteroid tedavisi, kollajen do-
ku hastalıkları, kronik böbrek yetmezliği, hücresel
immün bozukluklar, lenfoma ve lösemiler de siste-
mik M. fortuitum-chelonae kompleks infeksiyonla-
rı için diğer risk faktörleridir. Birçok TDM gibi, M.
fortuitum-chelonae kompleks de klasik antitüberkü-
loz ilaçlara dirençlidir. Uygun antibiyotik tedavisinin
seçiminde duyarlılık testleri yol göstericidir. Bu mik-
roorganizmalar, amikasin, siprofloksasin, azitromi-
sin, imipenem, klaritromisin, doksisiklin ve sülfona-
midlere duyarlıdırlar[1]. 

İnfekte makrofajların tip-1 sitokinler, özellikle de
interferon-gama (IFN-γ) ile aktivasyonu hücresel im-
münitenin en önemli efektör mekanizmalarından bi-
ridir. IFN-γ doğal öldürücü hücreler ve Th1 hücreler
tarafından sentezlenir ve sentezleri dentritik hücre ve
makrofajlardan salgılanan interlökin-12 (IL-12) tara-
fından düzenlenir. IL-12’ye bağımlı IFN-γ sekresyo-
nunun mikobakteriyel infeksiyonların kontrolünde
önemli rol oynadığı bilinmektedir[2]. 

Bu makalede IL-12 reseptör defekti olan bir has-
tada görülen M. fortuitum-chelonae kompleks in-
feksiyonu sunulmuştur. 

OLGU

Kronik ishal, karın ağrısı ve aşırı kilo kaybı yakın-
masıyla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlı-
ğı ve Hastalıkları Kliniği’ne başvuran 10 yaşında er-
kek hasta. Altı hafta içinde 6 kg kaybetmiş, başka bir
hastanede 15 gün yatmış, giardiazis ve anemi tanı-
sıyla metronidazol ve demir tedavisi verilmiş, fakat
semptomlarında düzelme görülmemiş. Hasta 7 ya-
şında akciğer tüberkülozu tanısıyla izoniyazid, rifam-
pisin ve streptomisin tedavisi almış. 

Fizik bakıda karaciğer kot altında 5 cm ele geli-
yor. Laboratuvar bakıda beyaz küre 7200/mm3, for-
mülde %54 nötrofil, %40 lenfosit, %6 monosit; he-
moglobin 8.3 g/dL, trombosit 490.000/mm3, sedi-
mentasyon hızı 56 mm/saat, C-reaktif protein 5.1
mg/dL, total protein 5.3 g/dL, albümin 2.7 g/dL,
ALT: 39 IU/L, AST: 73 IU/L, LDH: 470 IU/L.
Dışkı ve kan kültürlerinde üreme olmadı. Anti-EBV,
CMV ve herpes simpleks 1 virüs antikorları ile anti-
HIV antikorları, tüberkülin deri testi olumsuz akciğer
grafisi normaldi. Üç gün üst üste alınan gastrik aspi-
ratta asidorezistan basil üremedi. Batının bilgisayarlı
tomografi ile taramasında hepatomegali, çok sayıda
paraaortik ve mezenterik lenfadenopati ve ileum,
çekum ve inen kolon duvarında dilatasyon ve hafif

mukozal incelme saptandı. Lenfoma ve intestinal tü-
berküloz ön tanısıyla eksploratis laporatomi yapıldı
ve alınan örneklerin patolojik incelemesinde granü-
lomatöz hepatitis (safra kanallarında ve portal alan-
larda granülomlar, makrofaj içinde asidorezistan ba-
siller) ve mezenterik lenfadenitis (difüz histiosit infilt-
rasyonu ve içinde asidorezistan basiller) saptandı.
Patolojik bulgular atipik mikobakteri infeksiyonunu
düşündürdüğünden rifampin (15 mg/kg gün), etam-
butol (15 mg/kg gün), klaritromisin (25 mg/kg gün)
ve siprofloksasin (40 mg/kg gün) tedavisine başlan-
dı. Etyolojiye yönelik çalışmalarda periferik kan mo-
nonükleer hücrelerinde IL-12 reseptör ß1 eksikliği
saptandı (Dr. Jean-Laurent Casanova, Paris, Fran-
sa). Antimikobakteriyel tedaviden 2 hafta sonra ishal
ve karın ağrısı yakınmaları düzeldi. Tedavinin başla-
masından 1 ay sonra transaminazların yükselmesi
üzerine rifampin ve siprofloksasin kesildi ve tedaviye
streptomisin eklendi. Hastanın klinik durumu stabil
olmakla beraber tedavinin başlangıcından 2 ay son-
ra en büyüğü 1.5 x 1.5 cm boyutunda olan çok sa-
yıda servikal, aksiller ve inguinal lenfadenopati geliş-
ti. Hastadan periferik servikal lenf nodu biyopsisi ya-
pıldı. Örnekler hem patolojik hem de mikrobiyolojik
inceleme için, patoloji ve mikrobiyoloji ve klinik mik-
robiyoloji mikobakteriyoloji laboratuvarlarına gönde-
rildi. Patolojik incelemede difüz histiosit infiltrasyonu
ve içinde asidorezistan basiller saptandı. Tedavi, kla-
ritromisin, etambutol, klofazim olarak değiştirildi ve
rekombinan IFN-γ (50 µg/m2 subkutan haftada 3
kez) tedavisine başlandı. Bu tedaviye rağmen lenf
düğümlerinde küçülme olmadı ve splenomegali ge-
lişti. Beyaz küre sayısı 2000/mm3, trombosit sayısı
68.000/mm3’e düştü. Hipersplenizm tanısıyla sple-
nektomi yapıldı. Patolojik incelemesinde granülom
ve makrofaj içerisinde asidorezistan basiller görüldü.
Splenektominin ardından beyaz küre ve trombosit
değerleri yükseldi. 

Mikobakteriyoloji laboratuvarına gönderilen lenf
dokusu biyopsi örneğinden hazırlanan Auramine ve
Kinyoun boyalı preperatlarda asidorezistan basil gö-
rüldü. Örneğin Löwenstein-Jensen (LJ), Middlebro-
ok 7H11 agar ve MB/BacT sıvı besiyerine ekimleri
yapıldı. LJ ve Middlebrook 7H11 agar besiyerleri,
%10 CO2’li ortamda 37°C’de inkübe edildi.
MB/BacT otomatize sıvı besiyerinde 8.3 günde üre-
me oldu. LJ, Middlebrook 7H11 agar besiyerinde
ise üreme saptanmadı. Üreme saptanan kültürden
hazırlanan preperatların Kinyoun boyalı preperatla-
rında asidorezistan basiller görüldü. Tanımlama için
biyokimyasal ve nükleik asit temelli testlerden yarar-
lanıldı. Bu amaçla ilk aşamada Mycobacterium tu-
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berculosis kompleks, Mycobacterium intracellula-
re, Mycobacterium avium probları [Accuprobe
(Gen-Probe)] kullanılarak üreyen bakterinin M. tu-
berculosis kompleks, M. intracellulare, M. avium
olmadığı gösterildi. Bu aşamadan sonra Kent PT ve
arkadaşlarının belirttiği şekilde biyokimyasal testlerle
tanımlama işlemi sürdürüldü[3]. İlk olarak üreme hızı
ve pigment oluşumu değerlendirildi. Beşinci günde
pigment oluşturmayan koloniler saptandı ve bakteri
hızlı üreyen mikobakteri olarak değerlendirildi. Tür
düzeyinde tanımlama için 28°C’de Mc Conkey agar-
da üreme, 3 günlük aril sülfataz, nitrat indirgeme ve
demir alınım testleri yapıldı. M. fortuitum ve M.
chelonae ayrımında anahtar bir test olan demir alı-
nım testinin sağlıklı değerlendirmesi yapılamadığın-
dan izolat M. fortuitum-chelonae kompleks olarak
tanımlandı. Antibiyotik duyarlılık testi OADC (oleik
asit, albümin, dekstroz, katalaz) ilave edilmiş Muel-
ler-Hinton agarda E-test yöntemiyle yapıldı. İdentifi-
kasyon için yapılan testler Tablo 1, duyarlılık testleri
Tablo 2’de özetlenmiştir. 

Etken patojen M. fortuitum-chelonae kompleks
olarak tanımlandıktan sonra tedavi klofazim, doksi-
siklin ve amikasin olarak değiştirildi. Bu tedaviden 1

ay sonra hasta kilo almaya başladı (8 kg), hepatome-
gali ve lenfadenomegalisi düzeldi. Karaciğer fonksi-
yon testleri ve sedimentasyon hızı normal değerler-
deydi. Radyolojik incelemede paraaortik ve mezen-
terik lenfadenopatilerin kaybolduğu saptandı. Ami-
kasin tedavisi 2 ay, doksisiklin, klofazim ve IFN-γ te-
davisine 6 ay süreyle devam edildi.

TARTIŞMA

AIDS ve diğer bağışıklık sistemi baskılanmış has-
ta sayısındaki artışa bağlı olarak TDM’lerle olan in-
feksiyonlarda da artış gözlenmektedir. IL-12 ve IFN-
γ reseptör defekti de bu hastalıklardandır. IL-12, tip
1 yardımcı T hücre (TH1) yanıtını ve IFN-γ üretimi-
ni uyararak hücre içi patojenlere karşı hücresel im-
müniteyi arttıran bir sitokindir. IL-12, T hücreleri ve
doğal öldürücü hücreler üzerindeki IL-12 reseptör
kompleksine bağlanarak etkisini gösterir. Bu resep-
törün yokluğu insanlarda immünyetmezliğe neden
olur ve mikobakteriler gibi hücre içi patojenlerle olu-
şan infeksiyonlara duyarlılık artar[4-6]. De Jong R ve
arkadaşları IL-12 reseptör defekti olan iki Salmonel-
la ve mikobakteri infeksiyonu olgusu bildirmişlerdir.
Türkiye’de yapılan çeşitli çalışmalarda Sağlam M ve
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Tablo 2. Mycobacterium fortuitum-chelonae kompleks kökeninin antibiyotik duyarlılıkları 

Antibiyotikler* MİK (µg/mL) Duyarlılık

• Siprofloksasin 0.125 Duyarlı

• İmipenem 1 Duyarlı

• Amikasin 4 Duyarlı

• Doksisiklin 6 Orta duyarlı

• Klaritromisin 0.8 Duyarlı

* Streptomisin, etambutol, rifampisin ve INH’a dirençli olarak saptandı.

Tablo 1. İzole edilen kökenin identifikasyonu için yapılan testler

Testler Sonuç

• Üreme hızı 37°C Hızlı üreyen (5 gün)

• Pigment oluşumu Nonfotokromojen

• 28°C’de Mc Conkey’de üreme +

• Üç günlük aril sülfataz +

• Nitrat indirgeme -/+

• Demir alınım testi ?

• Mycobacterium tuberculosis kompleks prob -

• Mycobacterium intracellulare prob -

• Mycobacterium avium prob -



arkadaşları[7], Akbal H ve arkadaşları çeşitli klinik ör-
neklerden TDM izole etmişlerdir[8]. 

Uygulanacak tedavi yöntemini temelinden değiş-
tirdiği için özellikle immünsüprese hastalarda yaygın
TDM infeksiyonlarını tüberkülozdan ayırmak gerek-
lidir. Biyokimyasal testlerle TDM’lerin tür düzeyinde
tanımlanması hala zor ve zaman alıcıdır. Ayrıca, bi-
yokimyasal testlerin yorumlanması da güçtür[9]. Gaz-
likit kromotografisi ve “High-Performance Liquid
Chromatography (HPLC)” gibi lipid analizini temel
alan yöntemler identifikasyon süresini kısaltmakla
birlikte uygulaması güç ve pahalı yöntemlerdir ve
çok az laboratuvar tarafından kullanılabilmekte-
dir[10]. Tüm bu sorunlar nedeniyle kültürden üreyen
mikobakterilerin tür düzeyinde hızlı tanımlanması
için nükleik asit temelli yöntemler geliştirilmiştir.
Bunlardan biri şu anda laboratuvarımızda da kullanı-
lan DNA:RNA hibridizasyonu temeline dayalı [Ac-
cuprobe (Gen-Probe)] yöntemidir. Fakat bu yöntem-
le sadece 5 türün ayrımı yapılabilir (M. tuberculosis
kompleks, M. avium, M. intracellulare, Mycobac-
terium cansasii, Mycobacterium gordanae). Kısa
süre önce reverz hibridizasyon yöntemiyle M. avi-
um, Mycobacterium celatum, Mycobacterium
chelonae, Mycobacterium fortuitum, M. gorda-
nae, M. intracellulare, M. cansasii, Mycobacteri-
um malmoense, Mycobacterium peregrinum,
Mycobacterium phlei, Mycobacterium scrofulace-
um, M. tuberculosis kompleks ve Mycobacterium
xenopi’yi içeren 14 mikobakteri türünü ayırabilen
nükleik asit temelli yöntemler kullanıma sunulmuştur
(Genotype mycobacterien). Bu testin kullanılması
ile insanda patojen olan mikobakteri türlerinin he-
men hemen tümünü kısa bir süre içinde tanımlamak
mümkündür. Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile
çoğaltılan 16S rRNA’yı kodlayan gen bölgesinin
parsiyel dizi analizi ile PCR ile çoğaltılan hsp 65 ve
16S rRNA geninin restriksiyon enzim analizi son yıl-
larda mikobakterilerin hızlı identifikasyonu amacıyla
kullanılan diğer nükleik asit temelli yöntemlerdir[10-

13]. 

Hızlı üreyen mikobakterilerin antibiyotik duyarlı-
lıkları E-test yöntemiyle belirlenebilir. E-test yönte-
miyle 3-4 gün gibi kısa bir süre içinde mikroorganiz-
manın araştırılan antibiyotikler için MİK değerini
saptamak olasıdır[14]. 

İmmünsüprese hasta sayısındaki artışa bağlı ola-
rak TDM’lerin neden olduğu infeksiyonlarda da artış
olmaktadır. Özellikle bu mikroorganizmaların neden
olduğu yaygın infeksiyonlar yaşamı tehdit etmekte-
dir. Bu nedenle, mikobakterileri tür düzeyinde ta-

nımlayabilecek donanıma sahip mikobakteri labora-
tuvarlarına gereksinim vardır. 
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