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Mycobacterium tuberculosis kompleksi 

dışında kalan tüm mikobakteriler tüberküloz 

dışı mşikobakteriler [Nontuberculous 

mycobacteria (NTM)] diye bilinir. Yaklaşık 50 

kadar tür bulunan bu grup bakterilerin çoğu 

insanda hastalık oluşturmaz ancak birkaç 

NTM türü hem immun sistemi baskılanmış 

hem de normal olan konaklarda tuberküloz 

dışı hastalıklar meydana getirir. Eskiden 

NTM ile oluşan infeksiyonlar, hastalığın 

bulunduğu yer ve etkenin türü dikkate 

alınmaksızın “atipik tüberküloz” olarak 

değerlendirilirken, günümüzde, her NTM 

türünün virulansı, infeksiyonun yeri ve özel 

tedavi yöntemleri klinik gidişi 

yönlendirmektedir. 

NTM infeksiyonlarının bildirimi zorunlu 

olmadığı için prevalansı ancak tahmin 

edilebilmektedir. Amerika’da çoğu pulmoner 

olmak üzere her yıl 2 / 100.000 NTM 

infeksiyonu görüldüğü ve prevalansın giderek 

arttığı bildirilmektedir. İncelenen örnek 

sayısının artmasının yanısıra, son yıllarda 

NTM hastalığının klinik tanımlanmasındaki 

gelişmelerin de bu artışa katkıda bulunduğu 

belirtilmektedir . 

NTM, çevrede (toprak, toz, su, vahşi ve evcil 

hayvanlar, kuşlar, süt ve yiyecekler) yaygın 

olarak bulunmakta olup insan 

infeksiyonlarının çoğunda bulaş kaynağının 

su olduğu kabul edilir. İnsandan insana bulaş 

bildirilmemiştir. Tüm mikobakteri 

infeksiyonlarının % 0.5 – 30’undan sorumlu 

olup bölgesel farklılıklar göstermektedir. 

NTM, insanlarda altı önemli klinik tablo 

oluşturur. Bunlar, sırası ile pulmoner 

infeksiyonlar, lenfadenitler, dissemine 

infeksiyonlar, lokalize deri ve yumuşak doku 

infeksiyonları, tendon-kemik-eklem 

infeksiyonları ve kateter infeksiyonlarıdır . 

PULMONER İNFEKSİYONLAR: 

Human Immundeficiency Virus (HIV) 

infeksiyonu bulunmayan kişilerde kronik 

akciğer hastalığı, NTM ile oluşan en sık 

lokalize klinik hastalıktır. Bölgesel farklılıklar 

olmakla birlikte, erişkinlerde kronik 

bronkopulmoner hastalıklarda en sık 

saptanan etkenler M.avium complex (MAC), 
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M. kansasii ve M. abscessus’dur. Nadiren 

diğer NTM’ler ile oluşan infeksiyonlar da 

görülebilir. 

M. avium complex; HIV infeksiyonu 

bulunmayan konaklarda iki önemli hastalık 

tablosu oluşturur. 

a)-Üst lop kaviteli hastalık: 50 yaş 

civarında, genellikle alkol ve sigara kullanan 

erkeklerde görülen ve tüberkuloza benzeyen 

bir hastalıktır. 

b)-Sağ-orta lop ve lingulada birden fazla 
alanda nodüler bronşiyektazi: Daha çok 

sigara içmeyen, altta yatan bir hastalığı 

olmayan, 60 yaşından büyük kişilerde ve 

daha çok kadınlarda görülür. Pulmoner NTM 

infeksiyonlarının radyolojik özellikleri tablo 

1’de görülmektedir. MAC ile oluşan pulmoner 

hastalık için bulaş kaynağı çevre, özellikle de 

doğal sulardır. MAC infeksiyonları daha çok 

kırsal alanda yaşayanlarda görülür. 

Semptomlar nonspesifiktir ve klasik akciğer 

tüberkülozuna benzer. Hastalarda produktif 

öksürük, balgam çıkarma, yorgunluk 

vardır.Tüberkülozda görülen semptomlardan 

daha az sıklıkta kırıklık, dispne, ateş, 

hemoptizi ve kilo kaybı olabilir. Hastalığın 

seyri genellikle yavaş olmakla birlikte önemli 

mortalite ve morbidite nedenidir. Belirti ve 

bulgular değişken ve nonspesifik olduğu için 

tanı zordur. Klinik bulgular yanı sıra rutin 

akciğer filmi ve birkaç mikrobiyolojik kültür 

gereklidir. Ağır nodüler bronşektazili 

hastalarda High Resolution Chest 

Tomography (HRCT) tanıya yardımcıdır. Tek 

bir balgam örneğinden NTM izolasyonu 

hastalığı kanıtlamaz. Amerikan Toraks 

Derneği (ATS),  NTM akciğer hastalığı için 

tanı kriterleri saptamıştır. Radyolojik 

özelliklerinin farklılığına karşın tüberküloz ile 

karışabilir. İlerlemiş HIV hastalığı, post 

tüberküloz bronşiyektazi, kistik fibroz gibi 

akciğer problemi olanlarda da pulmoner NTM 

infeksiyonları görülür, çocuklarda, kistik 

fibrozlu çocuklar dışında, pulmoner NTM 

infeksiyonları  çocuklarda görülmez.  

M.kansasii; ile oluşan pulmoner 

infeksiyonlar da aerosol ile bulaşan ancak 

daha çok şehirlerde görülen infeksiyonlardır. 

Tüberküloza çok benzeyen bir klinik tablo 

oluşturur. M.kansasii pulmoner infeksiyonlu 

hastalar çoğunlukla yaşlı, kentli, sigara içen 

ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), 

geçirilmiş tüberküloz, bronşiyektazi, 

pnömokonyoz gibi altta yatan akciğer 

hastalığı bulunan kişilerdir. Klinik olarak ve 

akciğer filmindeki değişikliklerle reaktive 

pulmoner tüberküloza benzer,  % 90 hastada 

üst lop tutulumu ve kavitasyon vardır. AIDS’li 

hastaların yaklaşık yarısında akciğer grafisi 

atipik olup kavitesiz değişiklikler bulunur. Bu 

hastaların çoğu tüberküloz kuşkusu ile 

hastanelere gönderilirler. 

M.abscessus; pulmoner infeksiyonu tipik 

olarak yaşlı, sigara içmeyen altta yatan 

zemin hazırlayıcı akciğer hastalığı olup 

olmadığı bilinmeyen kadınlarda görülür. 

Klinik ve radyolojik olarak kavitesiz pulmoner 

MAC hastalığına benzer. Bazı hastalardan 

M.abscessus ve MAC birlikte ya da ardısıra 

izole edilebilir. 
DİSSEMİNE İNFEKSİYONLAR: 

AIDS’li olmayan kişilerde yaygın MAC 

infeksiyonları nadir olmakla birlikte ilerlemiş 

HIV infeksiyonu durumunda yaygın NTM 

infeksiyonlarının çoğu M. avium ile oluşur. 
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Tablo 1. Pulmoner NTM infeksiyonlarının özellikleri 

 

Radyolojik bulgu Etken Özellik 

Üst lopta kavite MAC,  M.kansasii Sigara içen, alkol alışkanlığı 

olan, 50 yaş civarı erkekler 

Sağ orta lop, lingular 

nodüler bronşiyektazi 

MAC,  M.abscessus          

(M.kansasii) 

Sigara içmeyen, 60 yaştan 

büyük kadınlar 

 

Lokalize- alveolar kaviteli 

lezyon 

 

M.abscessus, MAC 

Önceden bronsiektazi ile 

birlikte granülomatöz hastalık 

(genellikle tuberkuloz) varlığı 

İyi tanımlanamayan 

bulgular 

MAC, M.abscessus Kistik- fibrozlu genç erişkinler 

Retikulonoduler veya 

alveolar alt lop tutulumu 

 

M.fortuitum (M.abscessus,     

MAC,  M.smegmatis) 

Akalazi, gastrointestinal 

hastalığa bağlı kronik kusma, 

eksojen lipoid pnömoni 

 

Retikulonodüler hastalık 

 

MAC 

HIV pozitif hastalar ? Önceden 

bronşiyektazi (PCP’e 

sekonder) vb. 

 

AIDS’li kişilerde NTM ile bulaş, genellikle 

çevresel kaynaklardan, muhtemelen su 

kaynaklarından olur ve sonuçta genellikle 

MAC ile oluşan intestinal ya da pulmoner 

infeksiyon gelişir. Ağız yolu ile alınan NTM 

direkt doku invazyonu yapar ve konak 

immunitesinin azaldığı durumlarda da 

yayılarak bakteriyemi meydana gelir. 

Dissemine hastalık, AIDS yanı sıra immun 

sistemi baskılanmışlarda, kronik kortizon 

kullananlarda, organ alıcılarında ve 

lösemililerde de görülür. Dissemine NTM 

hastalığının %95’inden fazlası AIDS’li 

kişilerde görülmekte olup en sık izole edilen 

etken MAC’dır. Pulmoner MAC 

infeksiyonlarının aksine; dissemine 

infeksiyonlarda MAC izolatlarının % 90’ında 

etken M. avium’dur.  Ancak diğer NTM 

suşları da dissemine hastalık meydana 

getirebilir. 

MAC ile oluşan dissemine hastalık ateş ve 

kilo kaybı ile seyrederken, M.chelonae, 

M.abscessus ve M.haemophilum ile 

oluşanlarda diffuz subkutan nodüller veya 

abseler görülebilir. AIDS’li hastalarda 

dissemine hastalık yapan bazı izolatlar, 

immun sistemi normal hastalardan izole 

edildiğinde nonpatojenik gibi düşünülse de 

AIDS’lilerden izole edilen tüm NTM izolatları 

en azından başlangıçta potansiyel patojen 

olarak kabul edilmelidir. Semptomlar birkaç 

haftadır süren ateş, üşüme, diyare, 
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zayıflamadır. Bulantı, kusma, inatçı karın 

ağrısı, sıklıkla gastroinrtestinal tutulumu 

gösterir. Fizik bakıda hepatosplenomegali, 

intraabdominal lenfadenopati saptanır. 

Laboratuvar bulguları olarak transaminaz ve 

alkalen fosfataz yüksekliği ile  anemi görülür. 

MAC infeksiyonu olan AIDS’li hastaların % 

5’inden azında lokalize pulmoner hastalık 

görülür. AIDS’lilerde dissemine MAC 

infeksiyonu  ciddi immunosupresyon ile 

birliktedir. Profilaksi almayan ve CD4 < 100 

/mm3 olan hastaların yılda % 20’sinde 

dissemine MAC hastalığı gelişirken HIV 

infekte ve CD4 > 100 /mm3 olan kişilerde ise 

dissemine dissemine M. avium tanısı 

nadirdir. 

 Dissemine NTM infeksiyonlarında ikinci 

sıklıkta soyutlanan etken M.kansasii’dir. 

AIDS’li hastalarda dissemine M. kansasii 

infeksiyonlarına benzemez. Daha çok normal 

konaktakine benzer semptomlar görülür. 

Organ nakli yapılmış, HIV ile infekte veya 

kroniklenfositik lösemili hastalarda pulmoner 

ve deri belirtileri olabilir. İnfeksiyon AIDS’li 

hastaların yaklaşık % 35’inde yayılır. Klinik 

olarak nonspesifiktir ve dissemine MAC 

infeksiyonuna benzer ancak dissemine M. 

kansasii infeksiyonunda birden çok deri altı 

nodülü de bulunabilir. Dissemine M. kansasii 

infeksiyon olan hastalarda CD4+ T lenfosit 

sayısı ortalama 24/mm3 olup, bu olgularda 

aynı zamanda dissemine MAC infeksiyonu 

da bulunabilir. 

LOKALİZE DERİ VE YUMUŞAK DOKU 
İNFEKSİYONLARI 

Kütanöz NTM infeksiyonlarına tüm NTM 

türleri neden olmakla birlikte esas olarak M 

marinum ve hızlı üreyen mikobakteriler 

lokalize deri infeksiyonlarından en sıklıkla 

izole edilenlerdir. Çeşitli travmalar, cerrahi 

girişimler veya enjeksiyonlar vasıtasıyla  

veya kontamine su kaynakları ile direkt 

teması sonucu oluşan infeksiyonlardır. 

Önceden sağlıklı insanlar balık veya deniz 

ürünlerini, klorlanmamış su havuzlarını veya 

su tanklarını temizlerken yaralanmalar 

sonucu infekte olurlar. Temastan 2-3 hafta 

sonra el ve kollarda küçük menekşe 

renginde papüller olarak başlar, derin 

olmayan kabuklu ülserler ve skar şekilleri 

oluşur. Lezyonlar genellikle tektir, ancak 

bazen sporotrikoza benzer şekilde birden 

çok olabilir. Tanı, öykü, lezyondan alınan 

biyopsi örneğinin kültürü ve histopolojik 

incelenmesi ile konur. 

Hızlı üreyen mikobakteriler daha çok NTM 

ile oluşan toplum kökenli deri ve yumuşak 

doku infeksiyonlarına neden olurlar. Lokalize 

travmatik incinme, açık kırıklar veya 

yırtılmalar önemlidir. Hastane kökenli 

sporadik infeksiyonlar da tanımlanmıştır. Bu 

infeksiyonlar uzun süre intravenöz veya 

intraperitoneal kateter kullanımı, enjeksiyon 

sonucu abse, kardiyak cerrahi,mammoplasti 

gibi operasyonlardan sonra görülebilir. 

Oftalmolojide; hızlı üreyen mikobakterilerle 

oluşan keratit ve korneal ülserler 

bildirilmiştir. Yine özellikle buz yapılan 

sıvılar, enjeksiyon sıvıları, lokal deri sıvıları 

gibi sıvılardan mikobakteriyel deri ve 

yumuşak doku, kemik infeksiyon salgınları 

veya pseudo salgınları tanımlanmıştır. 

Bunların çoğunda etken hızlı üreyen 

mikobakterilerdir. Salgınların kaynağı 

hastanelerde kullanılan distile su kaynakları 

veya şehir suları olabilir. MAC, M.xenopi, 

gibi türler kullanılan dezenfektan ve ısıya 
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dirençli oldukları için sağaltımda büyük 

sorunlar yaşanmaktadır. 

LENFADENİTLER 
Çocuklarda lokalize lenfadenopatinin en 

önemli nedeni NTM infeksiyonlarıdır. En çok 

1-5 yaşlarında görülür. Oniki yaşın üstündeki 

çocuk ve erişkinler bağışıklık sistemleri 

sağlıklı olduğu sürece nadiren hastalanırlar. 

Genellikle ön servikal, submandibuler, 

submaksiller lenf bezlerini tutar, tek taraflı ve 

ağrısız olup , lenf nodülleri hızla büyür, deriye 

fistülize olur ve uzun  süre akar. Bazen baş 

ve ense dışında örneğin mediastinal lenf 

bezleri de tutulabilir. Olguların % 60-80’inde 

etken MAC’dır. Bunu M. scrofulaceum, M. 

malmoense M. abscessus takip eder. Bu yaş 

grubundaki lenfadenitlerin ancak % 10-

20’sinde etken M. tuberculosis’tir. Ancak 

farklı coğrafik bölgelerde farklı etkenlerin 

daha ön planda görüldüğü bildirilmektedir. 

Nontüberküloz lenfadenopatili hastalarda 

genelde tüberkülozlu birisi ile temas öyküsü 

yoktur. Akciğer grafisi normaldir, PPD negatif 

veya zayıf pozitiftir. Kesin tanı lenf bezi ince 

iğne aspirasyonu sitolojisi ve mikroorganizma 

izolasyonu ile konur. Rutin biyopsi, ekzisyon 

ve drenajdan kaçınılmalıdır. Çünkü bu 

işlemler sıklıkla fistül oluşumları ve kronik 

akıntı ile sonlanmaktadır. 
TENDON KILIFLARI, KEMİK, EKLEM 
İNFEKSİYONLARI 
Hem hızlı hem de yavaş üreyen NTM’ler 

tarafından oluşturulan infeksiyonlardır. 

Sıklıkla herhangi bir kaza sonucu direkt 

inokulasyon, yaralama, cerrahi kesiler veya 

enjeksiyon v.b. girişimler ile mikroorganizma 

yerleşir. Hastaların çoğunda immun sistem 

normal olmakla birlikte, M.chelonae ve 

M.haemophilum infeksiyonları daha çok 

immun sistemi bozuk olanlarda görülür. MAC 

ve M.marinum el tenosinovitine neden 

olurken, M.kansasii, M.terrae complex kronik 

hastalığa neden olurlar. Kardiyak cerrahi 

sonrası sporadik veya küçük salgınlar 

şeklinde M.fortuitum ve M.abscessus ile 

oluşan sternum osteomyelitleri 

bildirilmektedir. M.haemophilum ile oluşan 

infeksiyonlarda kemik ve eklem tutulumu 

daha sık olup, akıntılı deri lezyonları ve 

bakteremi de sıklıkla tabloya eşlik eder.   

Mikobakterilerle oluşan kemik-eklem 

infeksiyonlarının gerek tanı, gerekse 

tedavisinde genellikle cerrahi debridman ve 

spesifik patojenler için ilaç gereklidir. 

KATETERLE İLİŞKİLİ  İNFEKSİYONLAR 

En sık karşılaşılan hastane kökenli NTM 

infeksiyonlarıdır. Olguların çoğu, uzun süre 

santral venöz kateter uygulanması sonucu 

görülür, ayrıca peritoneal ve şant kateterleri 

uygulanması sonucu da görülebilir. En sık 

soyutlanan etkenler hızlı üreyen NTM’lerdir. 

Bu infeksiyonlar sıklıkla ateş, kateter bölgesi 

akıntısı, bakteriyemi ile seyreder, veya 

nadiren akciğer infiltratları ya da 

granülomatöz hepatit olarak görülebilir. 

Genellikle kateterin çıkarılması ve 6-12 

haftalık uygun antibiyotik verilmesi tedavi için 

uygundur. 

Özellikle immun sistemi baskılanmış 

konaklarda birçok sistemde ciddi hastalıklara 

neden olan NTM infeksiyonlarına klinik 

yaklaşımda izlenecek yol, her bir olgunun 

ayrı olarak ele alınması ve 

değerlendirilmesidir.  
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