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Milier Tüberküloz Sonrasında Görülen 
Nocardia Beyin Apsesi: Olgu Sunumu*

Nocardia Cerebral Abscess in Miliary Tuberculosis: A Case Report
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ÖZET
Nocardia spp. yeryüzünde sıklıkla bulunan aerobik akti-
nomiceteslerdendir. En sık yerleşim yeri solunum siste-
midir. Sağlıklı kişilerde görülebilse de Nocardia enfeksi-
yonları genellikle immün direnci düşük hastalarda gözle-
nir. Serebral Nocardia apsesi ise nadirdir. En sık gözle-
nen semptomu baş ağrısıdır. Çalışmamızda nadir görünen 
bir Nocardia beyin apsesi olgusunu ve tedavisini tartışma-
yı amaçladık.
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SUMMARY 
Nocardia is an aerobic actinomycete found in soil. It is ac-
quired primarily by inhalation to the lung. Although nocar-
dial infections have been seen in immunocompromised pa-
tients, it has been seen rarely in non-immunocompromised 
patients. Cerebral nocardia abscesses are rare. Headaches 
seem to be the most frequent presenting symptom. In this 
case report, we discuss a nocardial brain abscess case and 
its management.
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GİRİŞ
Nocardia spp. yeryüzünde sıklıkla toprakta bulu-

nan, gram pozitif saprofitik aerobik actinomicetes-
lerdendir.[1-3] En sık yerleşim yeri solunum sistemi-
dir. Organizma ilk olarak soluma yoluyla akciğerle-
re, oradan hematojen yolla diğer organlara yayılır.[4] 
Her ne kadar sağlam bireylerde de gözlenebilse de, 
genellikle etkilenen hastalarda kronik hastalık ya da 
endojen-dış kaynaklı olan bir immünsupresyon mev-
cuttur. Hastalık bağışıklık sistemi bozukluğu olan ol-
gularda daha ciddi seyirli olmaktadır.[2,5]

Serebral Nocardia apsesi nadir olarak gözlenir. 
Tüm apseler içerisinde görülme sıklığı %1 ile %2 
arasındadır. Apse saptanan olguların %75’inde pri-
mer kaynağın akciğerler olduğu gözlenmiştir.[2,6] Er-

keklerde kadınlara oranla 2,5 kat daha fazla gözle-
nir. Apseler her yaşta gözlenebilir, literatürlerde 3 ile 
85 yaş arası olgularda gözlenmiştir.[2] Sinir sistemin-
de en sık beyin dokusunu, meninksleri ve spinal kor-
du tutar.[7]

Serebral Nocardia apsesi tedaviye oldukça di-
rençlidir. Özellikle immünitesi bozuk hastalarda göz-
lendiği için mortalitesi oldukça yüksektir. Genellikle 
cerrahi tedavi uygulanır. Mortalite oranı tek apse var-
sa %33, birden fazla apse varsa %66 kadardır. 

Çalışmamızda milier tüberküloz tedavisi sırasın-
da saptanan bir Nocardia beyin apsesi olgusunu in-
celemeyi ve mevcut literatürler ışığında tartışmayı 
amaçladık.
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OLGU SUNUMU
Elli iki yaşında, Tip-I diyabeti olan erkek hastaya 

2 ay önce aktif tüberküloz tanısı konulup takip ve te-
davisi başlanmış. Hastanın bir süre sonra şiddetli baş 
ağrılarının olması nedeniyle başvurduğu beyin cer-
rahisi kliniğinde çekilen bilgisayarlı beyin tomogra-
fisinde (BBT) beyin apsesi ve hidrosefali saptanmış 
ve apse boşaltılıp eksternal drenaj uygulanmış. İkin-
ci gün hastanın bilincinin kapanması üzerine tekrar 
BBT çekilmiş; baziller herniasyon ve ödem artması 
saptanmış. Hastaya sağ oksipital lobektomi uygulan-
mış. Hasta ameliyat sonrasında yoğun bakıma alındı. 

Hasta entübe, bilinci kapalı, IR (-/-), kornea ref-
leksi (-/-), ağrılı uyarana yanıtsız olarak yoğun ba-
kıma alındı. Solunum sesleri dinlemekle bronkove-
ziküler, kardiyovasküler sistem doğal, cilt ve ekstre-
mitelerde özellik saptanmadı. Mekanik ventilasyo-
na başlanan hastada, beyin omurilik sıvısı kültürün-
de gram boyama ile çok sayıda lökosit, bol gram (+) 
dallanan çomak görüldü, Ehrlich-Ziehl-Neelsen tek-
niği ile aside dirençli bakteri görülmedi. Aerop kül-
türde Nocardia asteroides üreyen hastaya antibiyog-
rama göre seftriakson sodyum 2x1 gr, vankomisin 
4x500 mg başlandı. İntrakaranial basınç kontrolü al-
tında antiödem tedavi ve drenaj sürdürüldü. Altıncı 
gün bilinç kapalı, IR (-/-), kornea refleksi (-/-), ateşi 
39°C olan hasta tedaviye dirençli hipotansiyon son-
rası gelişen kardiyopulmoner arrest neticesinde kay-
bedildi.

TARTIŞMA
Nocardia spp. yeryüzünde sıklıkla bulunan, sap-

rofitik aerobik actinomiceteslerdendir. İnsanlarda en-
feksiyonlarının %86’ından N. asteroides sorumludur.
[8] En sık yerleşim yeri solunum sistemidir. Organiz-
ma daha sonra hematojen yolla diğer organlara ya-
yılır. En sık sekonder enfeksiyon nörolojik sistemde 
(%20-40) gözlenir.[4] Sağlam bireylerde gözlenebil-
se de, genellikle etkilenen hastalarda kronik hastalık 
yada immünsupresyon mevcuttur. 

Serebral Nocardia apsesi nadir olarak gözlenir. 
Tüm apseler içerisinde görülme sıklığı %1 ile %2 
arasındadır. En sık gözlenen semptomu baş ağrısı-
dır.[2,9,10] Fokal nörolojik defisitler ise apsenin yerle-
şim yerine göre gözlenir. Mamelak ve ark. hastaların 

%42’sinde fokal defisit gözlemiştir.[2] Ateş ve gece 
terlemeleri olgularda sıkça (%50) gözlenir.[11] Bizim 
olgumuzda baş ağrısına eşlik eden ateş olsa da, bu 
ateşin kaynağının milier tüberküloza da bağlı olabi-
leceği düşünüldü. 

Serebral Nocardia apsesi tedaviye oldukça di-
rençlidir. Özellikle immünitesi bozuk hastalarda göz-
lendiği için mortalitesi oldukça yüksektir. Mortalite 
oranları apse saptandığında kraniyotomi ve eksizyon 
yapılan olgularda %24, aspirasyon ve drenaj yapılan 
olgularda %50, konservatif yaklaşılan olgularda %30 
kadardır.[2] Olgumuzun BT’sinde beyin apsesi ve hid-
rosefali saptanıp, eksternal drenaj uygulanmıştı. An-
cak hastanın bilincinin kapanması üzerine tekrar BT 
çekilmiş ve baziller herniasyon ve ödem artması sap-
tanmıştı. Bunun üzerine hastaya sağ oksipital lobek-
tomi uygulanmıştı.

Sağlıklı kişilerde görülebilse de Nocardia enfek-
siyonları genellikle immün direnci düşük hastalarda 
gözlenir. Bizim olgumuzda milier tüberküloza bağ-
lı oluşan immünsupresyonun beyin apsesi oluşumu-
na zemin hazırladığını düşünmekteyiz. Literatürlerde 
immünsüpresif hastalar ile ilişkili çok sayıda yayın 
olmasına karşın milier tüberküloza eşlik eden Nocar-
dia beyin apsesi olgusu saptamadık. 

Sonuç olarak, immünsüpresif hastalarda sıkça 
gördüğümüz Nocardia enfeksiyonlarının nadirde olsa 
beyin apselerine yol açabileceği, en sık görülen semp-
tomun baş ağrısı olduğu unutulmamalıdır. Benzer şi-
kayetleri olan olgularda bu açıdan araştırma yapılma-
sı ve apse saptanan olgularda hızlı cerrahi müdaha-
lenin mortaliteye olan etkisi göz ardı edilmemelidir. 
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