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ÖZET

Behçet hastal›¤› farkl› klinik özelliklere sahip sistemik inflamatuvar vasküler bir hastal›kt›r. Hastal›¤›n sey-
rinde geliflen farkl› komplikasyonlar nedeniyle, yüksek dozda kortikosteroid veya di¤er immünsüpresif ajanla-
r› kullanmak gerekebilir. Nocardia ise s›kl›kla immünsüpresif hastalarda görülen, mortalitesi oldukça yüksek
olan f›rsatç› bir infeksiyondur. Biz, Behçet hastal›¤›na ba¤l› tedaviye dirençli üveit tan›s› ile izlenen, bu neden-
le uzun süre, yüksek doz immünsüpresif tedavi alan, sonuçta dissemine Nocardia infeksiyonu geliflen bir has-
tay› sunmak istiyoruz. Hastada Nocardia spp.’ye ba¤l› akci¤er infeksiyonu, kar›nda kas içi ve multipl beyin apse-
leri saptad›k. Tedaviye ra¤men genel durumu kötüleflen hastay› kaybettik. Hastada geliflen dissemine Nocar-
dia infeksiyonunun Behçet hastal›¤›ndan çok immünsüpresif tedavi ile iliflkili oldu¤unu düflünüyoruz. Konuyla
ilgili tarad›¤›m›z literatürde (Medline 1966-A¤ustos 2000) bu dönem içerisinde Behçet hastal›¤›nda bildirilmifl
dissemine Nocardia infeksiyonu saptayamad›k. 

Anahtar Kelimeler: Behçet hastal›¤›, Nocardia spp., ‹mmünsüpresyon, Beyin apsesi

SUMMARY

Systemic Nocardia Infection in a Patient with Behcet's Disease 

Behcet’s disease is a systemic inflammatory vascular disease with different clinical features. It may be ne-
cessary to use high-dose corticosteroids or other immunosuppressive agents during the course of the dise-
ase due to different complications. Nocardia is an opportunistic infection with a quite high mortality which
is frequently seen in immunocompromised subjects. We want to present a patient who was being followed
with the diagnosis of uveitis resistant to therapy and who used long-term, high-dose immunosuppressives;
consequently, he died due to systemic Nocardia infection. We diagnosed pulmonary infection, intramuscular
abscess in the abdomen and multiple brain abscesses due to Nocardia infection. The patient whose clinical
condition deteriorated under therapy died. We think that the disseminated Nocardia infection was related
to immunosuppressive therapy rather than Behcet’s disease. In our review of literature, we could not cite
any report about disseminated Nocardia infection in a patient with Behcet's disease during this period (Med-
line 1966-August 2000). 
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Behçet hastalığı rekürren oral aftöz ve genital ül-
serler, üveit ve deri lezyonları ile karakterize, nedeni
bilinmeyen inflamatuvar bir hastalıktır[1]. Gastroin-
testinal semptomlar, santral sinir sistemi tutulumu,
büyük damar veya oküler lezyonların varlığı yüksek
doz kortikosteroid ve diğer immünsüpresif ajanların
kullanımını gerektirebilir[2].

Nocardia türleriyle sistemik infeksiyon nadir ol-
makla beraber, genellikle immünkompromize kişiler-
de gözlenir[3]. Nocardia asteroides, insanlarda en
sık görülen tür olup, genelde deri, akciğer ve beyin
apseleri ile ilişkilidir[4]. Tüm beyin apselerinin yakla-
şık %2’sini nokardiyal apseler oluşturur[5]. Klinik ve
otopsi çalışmalarında sistemik Nocardia infeksiyon-
larının %15-44’ünde beyin apsesi gözlenmiştir[5].

Biz Behçet hastalığı tanısıyla uzun süre kortikos-
teroid ve immünsüpresif ilaç kullanmış olan, takibin-
de önce Nocardia spp. ile oluşan akciğer infeksiyo-
nu ve kas içi apse, sonrasında da beyin apsesi geli-
şen ve tedaviye cevap vermeyerek kaybedilen bir
hastayı sunmak istiyoruz. 

OLGU SUNUMU

Yirmidokuz yaşındaki erkek hasta, 5 yıl önce bu-
lanık görme yakınmasıyla başka bir hastaneye baş-
vuruyor. Öyküsünde son 4 yıldır sık tekrarlayan oral
aft ve yılda 1-2 kez genital ülser tanımlayan hastaya,
o tarihteki fizik muayenesinde de oral aft, genital
skar ve bacaklarda eritema nodozum saptanınca
Behçet hastalığı tanısı konuluyor. Ayrıca hastanın
gözdibi muayenesinde ön + arka üveit saptanarak
immünsüpresif tedavi başlanıyor. Takip sırasında re-
kürren üveit atakları, progresif görme kaybı ve ref-
rakter cilt lezyonları nedeniyle, hasta farklı kombi-
nasyonlarda uzun süre yüksek doz sistemik steroid
azatiyopirin ve siklosporin gibi immünsüpresif ilaçlar
kullanıyor. Tedavi sırasında hastada kuşingoid görü-
nüm, ciltte yaygın strialar, diyabet ve bilateral kata-
rakt gelişiyor, ayrıca 6 ay önce de sırtında Herpes-
Zoster infeksiyonu saptanıyor. 

Hasta 45 gün önce öksürük, balgam, titreme ile
yükselen ateş yakınmaları ile başka bir hastaneye
başvuruyor. Akciğer grafisinde sağda pnömonik in-
filtrasyon saptanarak, seftriakson 2 x 1 g IV başlanı-
yor. Hastaneye yatışının 4. gününde hastanın karnı-
nın sağ üst kadranında ağrı-hassasiyet gelişiyor ve 2
gün sonra bu bölgeden cilde fistülizasyon-akıntı olu-
şuyor. Akıntıdan alınan örnekte Nocardia spp. üre-
mesi üzerine, tedavinin 15. gününde seftriakson ke-
silerek kotrimoksazol (TMP/SMZ) PO başlanıyor. İki
hafta kadar bu tedavi ile izlenen hastanın sol alt ve
üst ekstremitelerinde uyuşukluk, güçsüzlük gelişiyor.

Klinik bulguları nörobehçetle uyumlu bulunarak,
hastaya yüksek doz pulse steroid uygulanıyor. Klinik
tablosu düzelmeyen hasta hastanemize naklediliyor. 

Hastanemize gelişteki fizik muayenesinde vücut
sıcaklığı 39°C, kan basıncı normal, kalp hızı
104/dakika bulundu. Hasta obez idi ve kuşingoid
görünümü mevcuttu. Sırtta, gövdenin üst bölümün-
de yaygın akneiform lezyonlar vardı. Lenfadenome-
gali ya da organomegali saptanmadı. Solunum ve
kardiyovasküler sistem muayenelerinde özellik yok-
tu. Karın sağ üst kadranda pü sızan fistül ağzı mev-
cuttu. Nörolojik muayenesinde solda alt ve üst ekst-
remitelerde güçsüzlük vardı ve hasta desteksiz yürü-
yemiyordu. Solda fasiyal sinirde santral zayıflık var-
dı. Meningeal irritasyon bulguları saptanmadı. 

Laboratuvar İncelemeleri

ESR, 132 mm/saat; hematokrit, %31.4; lökosit,
14.300/mm3 (%2 band, %90 parçalı, %6 lenfosit,
%2 monosit); trombosit, 234000/mm3; CRP, 19.8
mg/dL (0-0.5 mg/dL) idi. Serum elektrolitleri, üre,
kreatinin, ALT, AST, glukoz, idrar tetkiki normal sı-
nırlardaydı. Anti-HIV 1 + 2, anti-HCV, HBsAg ne-
gatif bulundu. Akciğer grafisinde sağ üst alanda pnö-
monik infiltrasyon görüldü. EKG'de patolojik bulgu
yoktu. 

Karındaki fistül ağzından alınan materyalin Gram
ve Ehrlich-Ziehl-Nielsen (EZN) boyamasında, aside
(%1 sulfürik asitle renk giderilme işlemi yapılan EZN
boyası) dirençli, dallanan gram-pozitif çomaklar gö-
rüldü. Hastanın balgamında da aynı bakteri saptan-
dı. Toraks, abdominopelvik ve kranium tomografile-
ri çekildi. Akciğerde sağ üst lob anterior segmentte
2 cm’lik kaviter imaj ve etraf dokuda infiltrasyon var-
dı. Karında iliak ve iliopsoas adalesi trasesinde loka-
lize apseyle uyumlu 1.2 ve 2.5 cm’lik cilde fistülizas-
yon gösteren kitlesel imajlar gözlendi. Kranial to-
mografide ise, büyüğü sağ hemisferde 2 x 2 cm bo-
yutlarında halka şeklinde apseyle uyumlu multipl lez-
yonlar tespit edildi (Resim 1). Lomber ponksiyonda
açılış basıncı normaldi. Beyin omirilik sıvısı
(BOS)’nda hafif yükselmiş protein düzeyi (67
mg/dL, normal: 14-34) saptandı. BOS’un aerob,
anaerob ve mantar hemokültürlerinde üreme olma-
dı. Fistül sıvısının ve balgamın kültüründe (%5 koyun
kanlı agar ve çukulatamsı agarda) 3. günden sonra
tebeşir tozu beyazlığında pürtüklü koloniler üredi.
Üreyen bakterinin Nocardia spp. olduğu, E-test ile
kotrimoksazol (TMP/SMZ) ve seftriaksona duyarlı
olduğu saptandı[6-9]. Tür ayrımı yapılamadı. Sistemik
Nocardia infeksiyonu nedeniyle TMP/SMZ (360
mg TMP ve 1600 mg SMZ, 6 saatte bir) intravenö-
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ze geçildi ve sinir sistemi tutulması dikkate alınarak
seftriakson 2 gram/gün IV eklendi. Hastanın yatışı-
nın 3. gününde sağ baldırda ağrısı gelişti ve Doppler
USG’de sağ popliteal venlerde, derin ven trombozu
ile uyumlu değişiklikler saptandı. Behçet hastalığı ze-
mininde gelişen vasküler komplikasyon olarak düşü-
nülerek hastaya antikoagülan tedavi başlandı.

Takip sırasında hastanın genel durumu bozuldu,
antibiyotik tedavisine rağmen ateşi devam etti. İntra-
venöz tedavinin 3. haftasında tekrarlanan görüntüle-
melerinde akciğer, kas içi ve serebral apse odakları-
nın aynen sebat ettiği görüldü. Hastanın kranial ap-
selerinin drenajı planlandı. Bir hafta sonra tekrarla-
nan kranial MRI’da apse odaklarının devam ettiği
gözlendi. Hastada konfüzyon, genel durum bozuklu-
ğu ve nörolojik defisit gelişmesi üzerine cerrahi ope-
rasyon yapılamadı. Hasta sistemik Nocardia infeksi-
yonu nedeni ile kaybedildi. 

TARTIŞMA

Behçet hastalığı, patogenezi tam olarak bilinme-
yen, birçok sistemi tutabilen ve ülkemizde sık gözle-
nen bir hastalıktır[1]. Hastalığın tanısında uluslararası
klinik tanı kriterleri kullanılmaktadır[10]. Bu kriterlere
göre, tekrarlayan oral ülserler yanında aşağıdaki bul-
guların ikisinin varlığında Behçet hastalığı tanısı ko-
nulabilir: Tekrarlayan genital ülserler, göz veya deri
lezyonları ve pozitif paterji testi. Hastamızda ilk tanı
sırasında paterji testi yapılıp yapılmadığını öğreneme-
dik. Fakat olgumuzun sık oral aft ve eritema nodo-
sum öyküsü, genital skar ve üveit varlığı klinik bulgu-
lar yönünden Behçet hastalığı tanısı ile uyumluydu.

Hastamızın balgamından ve karındaki fistül ağ-
zından alınan materyalde, hem başka bir hastanede,
hem de merkezimizde Nocardia benzeri bakteriler

görüldü ve kültürlerinde Nocardia spp. üredi. Bu
bulgular dissemine Nocardia infeksiyonu varlığını
gösteriyordu. Hastanın hemokültürlerinde ise üreme
olmadı. Ancak nokardiyoz olgularında kan kültürle-
rinin nadiren pozitif olarak sonuçlandığı bildirilmek-
tedir[11]. 

Nokardiyoz esas olarak fırsatçı bir infeksiyon
olup, altta yatan birçok hastalıkla ve immünsüpresif
durumla ilişkisi bilinmektedir[12]. Fakat hastaların ya-
rısından fazlasında predispozan risk faktörü tanımla-
namamaktadır[13]. Nokardiyoz primer olarak akci-
ğerlere yerleşir ve buradan diğer organlara, özellikle
de merkezi sinir sistemi (MSS)’ne yayılır[14]. Nocar-
dia spp. ile sistemik infeksiyon gelişimi ise nadir ol-
makla beraber, genelde immünitesi baskılanmış kişi-
lerde görülür. Ayrıca sistemik infeksiyon ve MSS tu-
tulumu gelişen olgularda hastalık daha hızlı ilerleme
eğilimindedir[14]. Sistemik nokardiyoz kötü progno-
za sahiptir ve %7-44 arasında mortalite oranları bil-
dirilmektedir[5]. 

Behçet hastalığında sistemik Nocardia infeksiyo-
nu gelişimine, 1966-2000 yılları arasındaki süreyi
içeren literatür taramasında rastlayamadık. Behçet
hastalığında nötrofil hiperfonksiyonu, lenfosit fonk-
siyon bozuklukları gibi immün değişiklikler bildirilme-
sine karşılık bilinen belirgin immündisfonksiyon yok-
tur[2]. Hastamızda sistemik Nocardia infeksiyonu-
nun, primer hastalıktan ziyade yoğun immünsüpre-
sif tedavi ile ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Bu olgu-
da, sistemik nokardiyoz gelişiminde immünsüpresif
tedaviye ek olarak, steroid kullanımına bağlı gelişen
diyabetin de rolü olabilir. Diyabet, muhtemelen hüc-
resel immünitenin bozulmasına katkıda bulunarak,
nokardiyal infeksiyonun gelişimine zemin hazırla-
maktadır[15]. 

Hastamızın kranial tomografisinde saptanan
multipl apselerin etyolojisine yönelik herhangi bir ta-
nısal işlem veya drenaj yapılmadı. Fakat, mevcut
olan sistemik Nocardia infeksiyonu ve apselerin rad-
yolojik görünümü dikkate alındığında etkenin Nocar-
dia olabileceği düşünüldü. 

Nokardiyal beyin apseleri, ekstrakranial hastalık
olmaksızın izole MSS tutulumu şeklinde olabileceği
gibi, pulmoner veya kutanöz infeksiyonla ilişkili dis-
semine hastalığın bir parçası da olabilir[16]. Serebral
nokardiyoz hücresel immünitesi bozuk olan -korti-
kosteroid ve immünsüpresif ilaç alan- kişilerde görü-
lür. Hastalarda serebral nokardiyoz bulguları bazen
silik, şüpheli olabilir bu nedenle serebral Nocardia
infeksiyonu düşünülen olgularda mutlaka serebral
görüntüleme yapılmalıdır[17]. 
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Resim 1. Kranial tomografide sağ hemisferde halka
şeklinde, çevresinde ödem olan iki adet apseyle
uyumlu görünüm. 



Serebral nokardiyozlu hastaların çoğunda uygun
tedavi yüksek doz TMP-SMZ’dir. Hastamızda da üre-
tilen Nocardia spp.’nin TMP-SMZ’ye duyarlı olduğu
gözlendi. Nocardia için etkin tedavi seçiminde du-
yarlılık testleri faydalı olabilir, fakat bu gibi testler
standardize edilmemiştir ve in vitro testler in vivo so-
nuçlarla her zaman uyum göstermeyebilir[18]. Bu ne-
denle duyarlı antibiyotik kullanılmasına karşın klinik
yanıtsızlık durumunda bu durum gözönünde bulun-
durulmalıdır. İmipenem veya üçüncü kuşak sefalos-
porin içeren kombinasyon rejimleri (TMP-SMZ ile)
özellikle immünkompromize hastalarda önerilmek-
tedir[17]. Sulfonamidlerle tedavi 1 yıla dek öneril-
mektedir, çünkü primer rezistans ve geç relaps sık
karşılaşılan problemlerdir[19,20]. Ayrıca farklı olgu
bildirimlerinde seftriakson-amikasin, sulfadiazin-se-
fotaksim, seftriakson-minoksilin ve imipenem-ami-
kasin gibi kombinasyonlarla etkinlik sağlandığı da
bildirilmiştir[21-24]. Olguların bir kısmında özellikle
immünkompromize, büyük, multiloküle apsesi olan-
larda kraniotomi ve cerrahi eksizyon tedavi için ge-
rekebilir[17]. Hastaların bir kısmında ise stereotaktik
iğne aspirasyonu ve antimikrobiyal tedavi ile başarı-
lı sonuçlar alındığı bildirilmiştir[25]. Hastamızda disse-
mine nokardiyoz varlığı, genel durum bozukluğu ne-
deniyle cerrahi operasyon planlanmasına rağmen
yapılamadan hasta kaybedildi.

Behçet hastalığında nörolojik ve pulmoner arter
tutulumu olan hastalarda mortalite oranları belirgin
artmıştır[26,27]. Hastalık genç erkeklerde daha ciddi
seyreder[26]. Geniş bir çalışmada hastalığın %5 ora-
nında nörolojik tutulumla seyrettiği bildirilmiştir[27].
Olgularda en sık gözlenen nörolojik tablolar; beyin
sapı ve piramidal semptomlar, intrakranial hipertan-
siyon, aseptik menenjit ve medüller semptomlar-
dır[27]. BOS’ta spesifik bir bulgu olmamakla beraber,
kranial tomografi ve MRI en önemli tanı yöntemleri-
dir[28]. Tedavide yüksek doz steroid kullanılmaktadır. 

Behçetli hastalarda, özellikle genç erkeklerde or-
taya çıkan nörolojik bulgular ön planda nörobehçeti
düşündürmelidir. Fakat hastamızda olduğu gibi yo-
ğun immünsüpresif kullanımına bağlı olarak gelişen
fırsatçı etkenlerin -Nocardia gibi- MSS tutulumuna
benzer nörolojik tablo oluşturabileceği unutulmama-
lıdır. Bu yüzden immünsüpresif tedavi öncesi sereb-
ral görüntüleme önemlidir. MRI hem nörobehçeti ta-
nımlamada hem de nokardiyal infeksiyon -apseyi ta-
nımlamada seçilecek yöntemdir. Literatürde immün-
süpresif tedavi- nokardiyoz ilişkisi çok iyi bilinmekle
beraber bu olgu Behçet hastalığı ile nokardiyal beyin
apsesi gelişen ilk olgudur. 
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