
Behçet hastalığı nedeni bilinmeyen, kronik, re-
kürrens gösteren vaskülitle karakterize multisistemik
bir hastalıktır. Genetik yatkınlık zemininde bazı çev-
resel faktörlerin hastalıktan sorumlu olduğu düşünül-
mektedir[1]. Behçet hastalığında multisistemik tutu-
lum içerisinde santral sinir sistemi (SSS) tutulumu
değişik oranlarda görülür[2,3]. SSS tutulumu iki şekil-

de olabilir. Birincisi SSS parankiminin primer etki-
lendiği meningoensefalomiyelit tablosu; ikincisi SSS
büyük damarlarının tutulmasıdır[4]. Beyin parankimi-
nin tutulması vasküler tutulumdan daha sıktır[3]. Nö-
rolojik tutulumlu hastaların %80’inde primer parankim
tutulumu söz konusudur ve olguların 2/3’ünde ge-
nellikle günler içerisinde tablo yerleşir[1]. Bu raporda
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ÖZET

Behçet hastal›¤› birçok sistemi tutan kronik, tekrarlay›c›, etyolojisi ve patogenezi bilinmeyen inflamatuvar
bir hastal›kt›r. Santral sinir sistemi (SSS) tutulumu daha önce Behçet hastal›¤› oldu¤u bilinen olgularda ya da
daha önce tan› almam›fl olgularda görülebilir. Bu raporda klinik ve laboratuvar bulgular› ile SSS infeksiyonu ön
tan›lar› ile klini¤e yat›r›lan üç Behçet hastas› sunulmufltur. Behçet hastal›¤› tan›s› klini¤e yatt›ktan sonra konul-
mufltur. 
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SUMMARY

Three Cases of Neuro-Behçet’s Disease Mimics Central Nervous System Infection 

Behçet’s disease is a multisystemic, chronic, relapsing inflammatory disease with unknown etiology or
pathogenesis. Central nervous system involvement can appear in prior diagnosed or primary diagnosed ca-
ses. In this paper three cases of Behçet’s disease were presented which misdiagnosed as a central nervous
system infection with clinical and laboratory findings. Behçet’s disease diagnosis were established after hos-
pitalization.
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öncesinde Behçet hastalığı tanısı olmayan ve SSS in-
feksiyonu ön tanıları ile kliniğe yatırılıp sonradan ta-
nı koyulan üç olgu sunulmuştur.

OLGU SUNUMU

Olgu 1

Onsekiz yaşında erkek hasta Ocak 1998 tarihin-
de bilinç kaybı nedeniyle getirildi. Üç gündür üst so-
lunum yolu infeksiyonu olan hasta bir kez epileptik
nöbet geçirmişti. Özgeçmişinde; başvurusundan dört
ay önce kalp etrafında sıvı olduğu söylenmiş.

Hastanın başvuru anındaki fizik muayenesinde
ateş: 38°C, nabız: 120/dakika, arteryel kan basıncı
(TA): 100/60 mmHg idi. Şuuru kapalı, meninks irri-
tasyon bulguları negatifti. Tam kan sayımında lökosit:
23.100 [%74 polimorf nüveli lökosit (PMNL)], he-
moglobin (Hb): 11.9 g/dL, trombosit: 377.000/mm3

ve eritrosit sedimentasyon hızı (ESH): 50 mm/saat
idi. Kreatinin fosfokinaz (CPK): 211 U/L dışındaki
kan biyokimya değerleri normaldi. Hastaya lomber
ponksiyon (LP) yapıldı. Beyin omurilik sıvısı
(BOS)’nın mikroskobik incelemesinde 70 eritro-
sit/mm3 ve 20 lenfosit/mm3 görüldü. BOS biyokim-
yasında protein: 64 mg/dL, BOS glikozu 101
mg/dL, eş zamanlı kan glikozu 250 mg/dL idi.
Gram ve aside alkole rezistan bakteri boyamada
(AARB) bakteri görülmedi, sık görülen menenjit et-
kenleri için antijen lateks aglütinasyon testi negatifti.
Hastada bu bulgularla meningoensefalit düşünüldü.
Ampirik olarak günde iki kez 2 g seftriakson ve gün-
de üç kez 500 mg intravenöz (IV) asiklovir tedavisi
başlandı. Bakteriyel kültürlerde üreme olmadı.

Yatışının ikinci günü hastanın şuuru açıldı. Beyin
tomografisinde (BT) ensefalit lehine bulgu yoktu.
Çekilen elektroensefalografide (EEG) frontal bölgede
hafif derecede aktif epileptiform anomali saptandı
ve ensefalitle uyumlu olarak değerlendirildi. HSV1
ve HSV2 için IgM BOS ve periferik kanda negatifti.
Yatışının beşinci günü hastanın damarsal girişim yer-
lerinde paterji pozitifliği, oral ve genital aftlarının
saptanması nedeniyle yapılan dermatoloji konsültas-
yonu sonucu Behçet hastalığı tanısı kondu. Seftriak-
son ve asiklovir tedavisi beşinci gününde sonlandırıl-
dı. Kolşisin ve topikal steroid tedavisi önerilen hasta
taburcu edildi.

Olgu 2

Yirmialtı yaşında erkek hasta Ağustos 1999 tari-
hinde şuur değişikliği, baş ağrısı, kusma ve ajitasyon-
ları nedeniyle başvurdu. Özgeçmişinde; 13 yaşınday-
ken menenjit geçirme öyküsü vardı.

Hastanın başvuru anındaki fizik muayenesinde
ateş: 37°C, nabız: 104/dakika, TA: 100/70 mmHg
idi. Şuur kapalı, oryantasyon ve kooperasyon kuru-
lamıyordu. Oral aftöz lezyonları vardı, ense sertliği
pozitif, diğer meningeal irritasyon bulguları negatifti.
Tam kan sayımında lökosit: 13.600/mm3 (%77
PMNL), Hb:12.5 g/dL, trombosit: 262.000/mm3,
ESH: 44 mm/saat idi. Kan biyokimyasında CPK:
272 U/L dışında diğer değerler normaldi. Hastaya
LP yapıldı. BOS incelemesinde 220 lökosit/mm3

(%69 PMNL) görüldü. BOS proteini: 102 mg/dL,
BOS glikozu: 51 mg/dL eş zamanlı kan glikozu:
89 mg/dL idi. Gram ve AARB bakteri görülmedi.
Bu bulgularla akut bakteriyel menenjit düşünülerek
günde iki kez 2 g seftriakson tedavisi başlandı. Ta-
kiplerinde ateş 39°C oldu. BOS kültürlerinde üreme
olmadı. Kontrastlı BT sonucu normal olarak değer-
lendirildi. EEG de normal sınırlardaydı. Seftriakson
tedavisi 10 güne tamamlanarak hasta şifa ile tabur-
cu edildi. 

Hasta, Ağustos 2000 tarihinde ateş, genital böl-
gede yara, baş ağrısı ve bulantı-kusma nedeniyle tek-
rar kliniğimize başvurdu. Başvurusunda ateş: 38.4°C,
nabız: 100/dakika, TA: 110/60 mmHg idi. Fizik
muayenesinde; şuur açık, oryantasyon ve kooperas-
yon kurulabiliyordu. Oral aftöz lezyonları ve testisler
üzerinde yaygın 1.5 cm çapında ağrılı ülsere lezyon-
lar mevcuttu. Meninks irritasyon bulguları yoktu.
Tam kan sayımında lökosit: 15.200/mm3 (%80
PMNL), Hb:13.9 g/dL, trombosit: 364.000/mm3

ve ESH: 78 mm/saat idi. Kan biyokimyası normal-
di. Baş ağrısı ve bulantı-kusma nedeniyle yapılan
LP’de BOS basıncı normal, görünümü berraktı. Mik-
roskopide 10 lenfosit/mm3 görüldü. BOS biyokimya-
sında protein: 33 mg/dL, BOS glikozu: 58 mg/dL,
eş zamanlı kan şekeri: 95 mg/dL idi. Paterji testi po-
zitifti. Kranial manyetik rezonans (MR)’ta sağda se-
rebral pedinkül anteriorunda yaklaşık 7-8 mm bo-
yutlu T2 imajlarda hiperintens lezyon; solda globus
pallidus inferiorunda yaklaşık 8-9 mm boyutlu T1’de
hipointens, T2’de hiperintens lezyon izlendi. Ayrıca,
lateral ventrikül oksipital hornlarında milimetrik
T2’de sinyalsiz T1’de hipointens alanlar görüldü.
Klinik ve laboratuvar bulgularıyla hastaya Behçet
hastalığı tanısı kondu. Kolşisin ve topikal steroid baş-
lanan hasta şifa ile taburcu edildi. 

Olgu 3

Otuzaltı yaşında erkek hasta Ocak 2000 tarihin-
de baş ağrısı, halsizlik ve sağ taraf kuvvet kaybı ne-
deniyle polikliniğimize başvurdu. Bir aydır baş ağrısı
olan hastada son 10 gündür sağ tarafta güçsüzlük
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şikayeti gelişmiş. Özgeçmişinde; genital bölgede tek-
rarlayan ülserler tarifliyordu. 

Hastanın başvuru anında ateş: 36.2°C, nabız:
84/dakika, TA: 120/60 mmHg idi. Fizik muayene-
sinde uvula sol tarafında 0.5 cm çapında oral aft,
skrotum ve peniste yaklaşık 3-5 mm çaplı ülsere
alanlar mevcuttu. Nörolojik muayenesinde sağ hemi-
parezi, derin tendon refleksleri (DTR) hiperaktif, sağ
bacakta hipoestezi, serebellar muayene iki taraflı be-
ceriksiz, sağda aşil klonusu mevcut, Babinski solda
lakayttı. Tam kan sayımında lökosit: 14.200/mm3

(%72 PMNL), Hb: 14.5 g/dL, trombosit:
351.000/mm3, ESH: 44/saat idi. Kan biyokimya-
sında CPK: 281 U/L dışında diğer değerleri normal-
di. LP’de BOS basıncı normal ve görünüm berraktı.
Mikroskopide 110 lökosit/mm3 (%70 PMNL) görül-
dü. BOS biyokimyasında protein: 79 mg/dL, BOS
glikoz: 56 mg/dL, eş zamanlı kan şekeri: 123 mg/dL
idi. Rapid plazma reagin (RPR), Treponema palli-
dum hemaglütinasyon (TPHA) testleri negatifti. Kra-
nial MR’de sağda “capsula interna” bacağında zayıf,
solda “capsula interna” bacağında belirgin; beyin sa-
pında, ponsta, pedinküllerde kontraslanan lezyonlar
izlendi. Bu görünüm Behçet hastalığı lehine yorum-
landı. Gözde posterior üveit saptandı. Paterji testi
negatifti. Bu bulgularla hastaya Behçet hastalığı tanı-
sı kondu. Kolşisin ve topikal steroid tedavisi başla-
nan hasta taburcu edildi.

TARTIŞMA

Behçet hastalığı tanısı için hastada tekrarlayan
oral ülserasyona ek olarak aşağıdakilerden en az iki-
sinin olması gerekmektedir: Tekrarlayan genital ül-
serasyon, göz tutulumu, cilt lezyonları, pozitif pater-
ji testi[5]. Bu bulguların dışında başta venöz sistem ol-
mak üzere vasküler yapı, pulmoner arterler, eklem-
ler, gastrointestinal sistem ve sinir sistemi tutulabilen
başlıca sistemlerdir. 

Nörolojik tutulumlu olguların yaklaşık %80’inde
primer parankim tutulumu söz konusudur. Olguların
2/3’ünde ortaya çıkan tablo genellikle günler içinde
yerleşir. Tipik bir olguda sıklıkla baş ağrısı, bir taraf-
ta motor kayıp, dengesizlik, sfinkter kusuru ve dav-
ranış değişikliği olabilir. Yaklaşık %20 olguda ateş
saptanabilir[1]. İzlediğimiz hastalardan ikisinin başvu-
ru anında ateşi yüksekti. Serdaroğlu ve arkadaşları-
nın prospektif bir çalışmasında nörolojik tutulumun
%5.3 sıklıkta görüldüğü saptanmıştır[2]. Kidss ve ar-
kadaşları 50 SSS tutulumu gösteren Behçet hastası-
nı incelemiş ve 25 hastada meningoensefalit tablosu
tarif etmişlerdir[3]. Bu 25 hastanın 18’inde LP ile alı-
nan BOS örneğini incelemişler ve hastaların 17’sin-

de BOS’ta hücre artışı görmüşler, 11’inde de prote-
in seviyesinde artma tespit etmişlerdir[3]. 

Beyin parankimi tutulan olguların yaklaşık
2/3’ünde BOS’ta hücre reaksiyonu ile birlikte orta
düzeyde protein artışı saptanır[3]. %50 olguda
PMNL eşit ya da fazla, geri kalanında lenfositik ple-
ositoz söz konusudur[1]. Aktif hastalığı olanlarda
BOS’ta mikst tipte lenfosit ve nötrofil içeren pleosi-
toz gösterilmiştir[3]. Olgularımızdan ikinci ve üçüncü-
sünde polimorfonükleer hücre hakimiyeti; birinci
hastada ise lenfosit hakimiyeti mevcuttu. Üç hasta-
mızda da BOS proteini orta düzeyde artmış olup; en
yüksek 102 mg/dL değeriyle ikinci hastada saptan-
dı. İlk iki hastamızda başvurularında ateş ve tam kan
sayımında lökositoz saptanmıştı. 

Nöro-Behçet olgularında nöroradyolojik görün-
tüleme yöntemlerinden MR BT’ye oranla çok daha
duyarlıdır. Akut dönemde MR bulgusu çok tipiktir.
Beyin sapından diensefalik bölgeye ve bazen bazal
ganglia bölgesine uzanan tek, bazen iki yanlı lezyon
görülür. Yoğun inflamasyon spontan veya immün-
süpresyondan sonra gerileyen ödem ve kitle etkisine
neden olabilir. Akut dönem geçtikten sonra lezyon-
lar küçülebilir ve aynı bölgede sınırları silik dağınık
küçük lezyonlar görülebilir[1,6]. Son iki olgumuzda
kranial MR bulguları Behçet hastalığı lehine yorum-
landı. 

Daha önceden Behçet hastalığı olduğu bilinen bir
hastada oluşan nörolojik tablo Nöro-Behçet olarak
değerlendirilebilir. Ancak bu hastalarda da nörolojik
hastalık gelişebileceği ve sistemik tutulum nedeniyle
immünsüpresif tedavi aldıkları için SSS infeksiyonu
gelişebileceği akılda tutulmalıdır. Klinik ve MR bulgu-
ları olan hastalar geçmişe yönelik sorgulandığında
Behçet hastalığına ait bulgular saptanabilir veya en-
jeksiyon yerinde paterji reaksiyonu gözlenebilir[1].

Olgularımızın üçünde de daha önce Behçet has-
talığı tanısı yoktu. İlk olgumuzda dört ay öncesinde
halsizlik şikayeti ile birlikte perikardiyal efüzyon öy-
küsü vardı. Hastadan Behçet hastalığı tanısı aldığına
dair öykü alınamadı ama tedavi olarak steroid veril-
mişti. Ancak hastanın başvuru anında oral aft ve ge-
nital bölgede ülseri mevcuttu. Anamnezde geçirilmiş
eritema nodosum öyküsü vardı. Hastada paterji tes-
ti pozitifti. İkinci olgumuz ilk yatışında meningoense-
falit olarak izlenmiş, ancak BOS Gram ve AARB bo-
yamada bakteri görülmemişti. BOS kültürlerinde
üreme olmamıştı. Hastanın ikinci başvurusunda oral
aft ve genital ülseri mevcuttu. Behçet hastalığını des-
tekleyen göz bulguları ve paterji pozitifliği de mev-
cuttu. Son olgumuzda skrotum ve peniste ülsere
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lezyonlar, öyküsünde yineleyen oral aftları mevcuttu.
Hastada paterji testi negatif, gözde üveit saptanmış-
tı. Nöroradyolojik görüntü son iki hastada saptan-
mıştı. 

Farah ve arkadaşlarının 41 hastalık serilerinde
24 hastada nörolojik bulgu saptanmış ve bunların
beşinde tablo meningoensefalitle seyretmiştir[7].
Yüksek ESH ve anemi nörolojik bulguları on hasta-
da rapor edilmiştir. BOS’ta pleositoz ve protein dü-
zeyinde yükseklik yedi hastada bildirilmiştir. O’duffy
ve arkadaşlarının 25 hastalık çalışmasında yedi has-
tada SSS tutulumu görülmüştür[8]. Bu hastalarda
BOS’ta lenfosit hakimiyetli pleositoz ve ortalama
BOS protein düzeyi 55 mg/dL bulunmuştur. Pros-
pektif plasebo kontrollü çalışma olmamasına rağ-
men erken ve yeterli dozda başlanan steroid tedavi-
sinin SSS tutulumunda progresyonu önleyeceği bil-
dirilmiştir[3]. 

Hastalığın tedavisi görülen lezyonlara göre değiş-
mektedir. Oral ve genital lezyonlarda topikal steroid
tedavisi kullanılır. Nörolojik tutulumda özellikle akut
safhada sistemik steroid tedavisi, immünsüpresif
ajanların (azotiopirin, siklofosfamid, siklosporin) kul-
lanımı önerilmektedir. O’duffy ve arkadaşları klo-
rambusil ve steroid tedavisini nöro-Behçet olguların-
da karşılaştırmış; klorambusil alan hasta grubunda
tedavi daha başarılı bulunmuştur[9]. Olgularımızda
meningoensefalit tablosu olan ilk iki hasta kolşisin
tedavisi ile iyileşmişti. Hastalara yapılan cildiye ve
nöroloji konsültasyonları sonucu steroid tedavisi kul-
lanılmadan kolşisin tedavisi uygulanmıştır. Daha son-
raki yakın kontrollerinde SSS hastalığına ait bulguya
rastlanılmamıştır. Bu hastalarda relapslar olabileceği
bilinmektedir[10]. Ancak hastalar tekrarlayan kont-
rollere gelmediğinden uzun dönem izlemlerine ait
bilgi verilememektedir. 

Nöro-Behçet olgularının yaklaşık %5’inde epi-
leptik nöbet görülebileceği bildirilmektedir[11]. Sun-
duğumuz olguların birincisinde epileptik nöbet öykü-
sü mevcuttu ve yapılan EEG incelemesinde hafif de-
recede aktif epileptiform anomali saptandı. 

Sonuç olarak; ülkemizde sık görülmesi nedeniyle
de meningoensefalit tablosu ile gelen hastalarda ay-
rıntılı anamnez alınmalı ve iyi bir sistemik muayene
yapılmalıdır. Behçet hastalığının nörolojik tutulumu-
nun olması ve ülkemizde sık görülen bir hastalık olma-

sı nedeniyle özellikle erkek hastalarda tanı olarak akla
getirilmeli ve geriye dönük sorgulama yapılmalıdır.
Meningoensefalit bulguları ile başvuran hastalarda et-
yolojide Behçet hastalığı da akılda tutulmalıdır.
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