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ÖZET

Klini¤imizde befl y›ll›k sürede izlenen bruselloz olgular› sistem tutulumlar› aç›s›ndan geriye dönük olarak
de¤erlendirildi. En az bir sistem tutulum bulgusu gösteren 68 olgu çal›flmaya al›nd›. Sistem tutulumlar› s›kl›k
s›ras›na göre; hematolojik sistem %72, osteoartiküler sistem %49, hepatobiliyer sistem %37, sinir sistemi %7,
solunum sistemi, genitoüriner sistem, deri %3 ve kardiyovasküler sistem %1 oranlar›nda saptand›. En s›k he-
matolojik tutulum bulgusu anemi (%60), en s›k osteoartiküler tutulum bulgusu periferik artrit (%40) idi. K›rk-
sekiz olguda tek bir tutulum bulgusu gözlenirken, 20 olguda birden fazla (17 olguda iki, 16 olguda üç, sekiz ol-
guda dört) tutulum bulgusu birlikte bulunuyordu. En s›k birlikte bulunan tutulum bulgusu artrit ve anemi (15
olgu) idi. Üç (%4.4) hastada (iki radikülonevritli, bir endokarditli) cerrahi tedavi gerekti. ‹ki hastada nörobru-
selloza ba¤l› geliflen parapleji d›fl›nda di¤er tutulum bulgular›na ba¤l› önemli bir komplikasyon geliflmedi. Re-
laps oran› %4.7 olarak saptand›.

Anahtar Kelimeler: Bruselloz, Komplikasyonlar

SUMMARY

Evaluation of 68 Brucellosis Cases According to System Involvement

Involvement of systems in cases with brucellosis in a five year period were evaluated retrospectively.
Sixty-eight cases with at least one manifestation of involvement of systems were included. Rates of involve-
ment of systems was found; hematologic system 72%, osteoarticular system 49%, hepatobiliary system 37%,
neurologic system 7%, respiratory system, genitourinary system, cutaneous 3% and cardiovascular system
1%. Anemia (60%) was found as the most frequent manifestation of involvement of hematologic system and
peripheric arthritis (40%) was found as the most frequent involvement of osteoarticular system. Forty-eight
patients had one system involvement. Twenty patients had more than one system involvement (17 patients
had two, 16 patients had three, eight patients had four). Anemia and arthritis were found as the most frequ-
ent manifestations seen together. Surgical treatment was required in three (4.4%) patients with complicati-
ons (two patients with radiculoneuritis, one with endocarditis). There was not any important complication
related with system involvement of brucellosis except two cases with neurobrucellosis related paraplegia.
Relaps rate was 4.7%.
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Bruselloz özellikle gelişmekte olan ülkeler başta
olmak üzere, dünyanın birçok bölgesinde yaygın bir
hastalıktır. Birincil olarak yabani ve evcil hayvanların
hastalığı olup, insanlara infekte hayvanların bakımla-
rı ve kesimleri sırasında veya infekte hayvanın kon-
tamine et ve sütünden yapılmış ürünlerin yenmesi ile
bulaşır. Klinik olarak akut, subakut veya kronik bir
seyir gösterir. İnsanlarda brusellozun klinik belirti ve
bulguları hastalık için tipik ve tanı koydurucu değil-
dir. Hastalık birçok doku ve organı tutarak çeşitli
komplikasyonlara neden olabilir[1-3].

Bu çalışmada, en az bir sistem tutulum bulgusu
gösteren 68 bruselloz olgusu, sistem tutulumları açı-
sından değerlendirildi ve konu ile ilgili literatür göz-
den geçirildi.

MATERYAL ve METOD

Ocak 1998-Aralık 2002 tarihleri arasında kliniği-
mizde bruselloz tanısı alarak izlenen 71 hasta geriye
dönük olarak irdelendi. Üç (%4.2) olguda sadece ateş
ve terleme yakınması vardı, bu olgular tutulum bulgu-
su göstermediği için çalışmaya dahil edilmedi. En az
bir sistem tutulum bulgusu gözlenen 68 hasta çalışma-
ya alındı. Hastaların yaş, cinsiyet, yaşadığı yer, meslek
riski gibi demografik özellikleri kaydedildi. Bruselloz
tanısı, klinik belirti ve bulguların birlikteliğinde, Rose-
Bengal lam aglutinasyon testi, standart tüp aglutinas-
yon (STA) testi kullanılarak serolojik yöntemlerle ve
kan ve/veya diğer vücut sıvılarında Brucella bakteri-
lerinin üretilmesi ile kondu. STA testinde 1/160 titre
ve üzeri veya 1/160 titrenin altı olup, iki hafta sonra
titrede dört katı yükselme saptananlar pozitif kabul
edildi. Rose-Bengal testi pozitifliği mutlaka STA ile
doğrulandı. Prezon olayından kaçınmak için yüksek
titrede STA (1/2560) ve blokan antikorlar açısından
Coombs’lu STA testi kullanılarak tanı doğrulandı.

Hastalar hematolojik sistem, kas-iskelet sistemi,
sinir sistemi, kalp damar sistemi, solunum sistemi,
gastrointestinal sistem (GİS) ve genitoüriner sistem
(GÜS) tutulumları açısından değerlendirildi. Hemato-
lojik tutulum değerlendirmesinde periferik kan ince-
lemesinden yararlanıldı. Tanımlamada laboratuvarda
kullanılan referans değerleri dikkate alındı. Anemi;
hemoglobin (Hb) değerinin; kadınlarda ≤ 12 g/dL,
erkeklerde ≤ 14 g/dL, trombositopeni; trombosit
sayısının ≤ 150.000/mm3, trombositoz; trombosit
sayısının > 450.000/mm3, lökopeni; lökosit sayısı-
nın ≤ 3500/mm3, lökositoz; lökosit sayısının >
12.000/mm3 olması olarak tanımlandı. Pansitope-
ni gözlenen hastalara kemik iliği incelemesi de ya-
pıldı. Eritrosit sedimentasyon hızı (ESH)’nın saatte
20 mm’nin üstünde olması yüksek sedimentasyon
hızı, C-reaktif protein (CRP) serum düzeyinin 0.5

mg/dL’nin üstünde olması CRP değerinin yüksel-
mesi olarak değerlendirildi. GİS değerlendirmesinde
karaciğer tutulumu; serum alanin transaminaz
(ALT)’ın normal düzeyinin en az 1.5 katından yük-
sek olması şeklinde belirlendi. Osteoartiküler tutu-
lumda artralji yakınması ve artrit bulgusu olanlar de-
ğerlendirildi. Periferik eklemlerde şişlik, hareket kı-
sıtlılığı, ağrı, duyarlılık varlığında veya ağrı ile birlikte
radyolojik değişiklikler olması ile tanı konuldu. Peri-
ferik eklem tutulumlarında tanı için direkt grafi, sak-
roileit, spondilit, diskit tanılarında bilgisayarlı tomog-
rafi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG)
yöntemleri kullanıldı. Periferik eklemlerinde kolleksi-
yon saptanan hastalarda eklem sıvısının mikrobiyolo-
jik, sitolojik ve biyokimyasal incelemesi yapıldı. Nöro-
lojik tutulumda beyin omurilik sıvısı (BOS)’nın biyo-
kimyasal ve mikrobiyolojik incelemesi yapıldı. Nöro-
lojik tutulum BOS’da Brucella bakterilerine karşı öz-
gül antikorların serolojik yöntemlerle gösterilmesiyle
ve/veya kültür pozitifliğiyle tanımlandı. Radikülonev-
rit tanısında medulla spinalisin MRG’sinden yararla-
nıldı. GÜS tutulumunda orşit; testislerde palpasyon-
la duyarlılık, ödem, hiperemi olması, bruselloz için
serolojik test ve/veya kültür pozitifliği ile tanımlandı.
Bu hastaların tanısında testis ultrasonografisinden de
yararlanıldı. Solunum sisteminde klinik ve radyolojik
bulgu varlığında balgam ve plevral sıvının mikrosko-
bik incelemesi yapıldı. Kan veya plevral sıvı kültürü
pozitifliği yanında plevral sıvıda brusellaya özgü se-
rolojik test pozitifliği solunum sistemi tutulumu açı-
sından kriter olarak kullanıldı. Endokardit ekokardi-
yografi ile birlikte serolojik test ya da kültür pozitifli-
ği ile tanımlandı.

Tedavi seçenekleri; doksisiklin + rifampisin, dok-
sisiklin + streptomisin kombinasyonu ve diğer kom-
binasyonlar (siprofloksasin + doksisiklin, doksisiklin
+ rifampisin + seftriakson, netilmisin + doksisiklin +
trimetoprim-sülfametoksazol) şeklinde idi. Tedavi re-
jimleri Tablo 1’de görülmektedir.

Hastaların yaşadıkları bölgeler; il, ilçe ve köy ola-
rak gruplandırıldı. Meslekleri; risk grubu meslekler
(hayvancılıkla uğraş, yün işleme, veteriner, laboratuvar
çalışanı vb.) ve diğer meslek grupları şeklinde incelen-
di. Yaşlar ≤ 35, 35-50, > 50 olarak gruplandırıldı. 

Çalışmanın istatistiksel analizinde χ2 ve t-testi
kullanıldı.

BULGULAR

Bu çalışmada, en az bir sistem tutulum bulgusu
gösteren 68 bruselloz olgusu irdelendi. Çalışmada
yaş ortalaması 44.16 ± 1.96 (17-75) yıl bulundu.
Olguların %50’si erkek, %50’si kadındı. Hastaların
%54’ü ilde, %26’sı ilçede, %20’si köyde yaşıyordu.
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Olguların %54.4’ünde bruselloz için mesleki risk
varken, %45.6’sında yoktu. Hiçbir tutulum bulgusu
demografik özellikler (yaş, cinsiyet, yaşadığı yer,
meslek riski) açısından farklılık göstermiyordu (χ2,
p> 0.05). Tablo 2’de hastaların demografik özellik-
leri görülmektedir.

Hastaların %85’inde ateş yakınması vardı ve he-
kime başvuru zamanına kadar ortalama 30.5 ± 4.7
(3-160) gün sürüyordu. Terleme hastaların %59
(40/68)’unda mevcuttu ve ortalama 25.3 ± 4.8 gün
sürüyordu. Geliş yakınması olarak en sık ateş %85
(58/68), üşüme-titreme %60 (41/68), terleme %59
(40/68), eklem ağrısı %40 (27/68) ve bel ağrısı
%18 (12/68) oranında gözlendi. Ateş yakınması ile
tutulum bulguları arasında anlamlı bir istatistiksel iliş-
ki gösterilememiştir (χ2, p> 0.05). Tablo 3’te geliş
yakınmaları görülmektedir. Fizik inceleme bulguları
olarak; en sık hepatomegali %25, splenomegali
%10, lenfadenopati %4 oranında bulundu.

Olguların %78’inde kan kültürlerinde üreme sap-
tanmazken, %22’sinde kan kültüründe bir Brucella

türü üretildi. Hastaların %48’inde kültür alınmadan
önce antimikrobik kullanım öyküsü mevcuttu. Tutu-
lum bulguları kültür pozitifliği olup olmaması açısın-
dan da farklılık göstermiyordu (χ2, p> 0.05).

Hastaların %92’sinde ilk kabulde brusella agluti-
nasyon testi 1/160 ve üzerinde bir titrede pozitif
bulundu (%3; 1/160, %21; 1/320, %45; 1/640,
%23; 1/1280 titrede pozitif). Hastaların %8’inde
ise başlangıçta 1/160 titrenin altında pozitif agluti-
nasyon saptandı (%6; 1/40, %2; 1/80). Bu olgu-
larda ikinci haftada titrenin dört ve daha fazla katı
titrasyonda pozitifliğe ulaştığı gözlendi. Tutulum
bulguları STA testinde brusella aglutinasyon titresi
açısından da farklılık göstermiyordu (χ2, p> 0.05).
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Tablo 1. Brusellozlu olgularda kullanılan tedavi rejimleri 

Tedavi rejimi Hasta sayısı Toplam tedavi süresi (gün)

• Doksisiklin 200 mg/gün + rifampisin 600 mg/gün 51 45

• Doksisiklin 200 mg/gün + streptomisin 1 g/gün 12 45

• Doksisiklin 200 mg/gün + siprofloksasin 1 g/gün 1 45

• Doksisiklin 200 mg/gün + rifampisin 600 mg/gün 3 45-90
+ seftriakson 2 g/gün 15 gün

• Doksisiklin 200 mg/gün + TMP-SMZ 1600 mg/gün 1 90
+ netilmisin 240 mg/gün 7 gün

TMP-SMZ: Trimetoprim-sülfametoksazol.

Tablo 2. Hastaların demografik özellikleri

• Yaş (ortalama/yıl)
44.16 ± 1.96

• Cinsiyet
Kadın 34 (%50)
Erkek 34 (%50)

• Yaşama yeri
İl 37 (%54)
İlçe 18 (%26)
Köy 13 (%20)

• Mesleki risk
Var 37 (%54.4)
Yok 31 (%45.6)

Tablo 3. Hastaların geliş yakınmaları

Yakınma Sayı %

• Ateş 58 85

• Üşüme-titreme 41 60

• Terleme 40 59

• Eklem ağrısı 27 40

• Bel ağrısı 12 18

• Halsizlik 5 7

• Yürüme güçlüğü 3 4

• Bilinç bulanıklığı 2 3

• Yürüyememe 2 3

• Bulantı 2 3

• Kusma 2 3

• Sarılık 1 2

• Karın ağrısı 1 2

• İshal 1 2

• Diğer 7 10



Tablo 4’te olguların kabuldeki brusella aglutinasyon
titreleri görülmektedir.

Hematolojik tutulum %72 (49/68) ile en sık bul-
gu olarak gözlendi. Hematolojik olarak sırasıyla;
anemi %60 (41/68), trombositopeni %27 (18/68),
lökopeni %18 (12/68), trombositoz %7 (5/68) ve
lökositoz %6 (4/68) oranlarıyla en sık saptanan bul-
gulardı. Çalışmada %9 (6/68) oranında pansitopeni
tablosu gözlendi. Periferik kan yayması incelemesin-
de ortalama lenfosit %26 (%3-51) olarak bulundu.
Pansitopenik hastaların kemik iliğinin incelemesi in-
feksiyon ile uyumlu görünüm şeklinde tanımlanmış-
tır. Sadece 1 (%17) hastada kemik iliğinde granülo-
matöz lezyon rapor edilmiştir. Olguların tutulum bul-
guları Tablo 5’te görülmektedir.

Hastaların %72 (49/68)’sinde ESH yüksekti.
ESH ortalama 50 (2-130) mm/saat idi. ESH hastala-
rın %31 (21/68)’inde 20-50 mm/saat, %34
(23/68)’ünde 50-100 mm/saat, %7 (5/68)’sinde
100 mm/saatten daha yüksek düzeyde bulundu. CRP
düzeyi hastaların %53 (36/68)’ünde yükselmişti. CRP
ortalama 16.6 ± 3.5 (0.5-96) mg/dL idi. ESH ve
CRP yüksekliği ile tutulum bulguları arasında anlamlı
bir istatistiksel ilişki gösterilememiştir (χ2, p> 0.05).

Hastaların %49 (33/68)’unda osteoartiküler tu-
tulum vardı. Periferik artrit %40 (27/68) oranında
bulundu. Bunların %56 (15/27)’sında tek eklem tu-
tulumu gözlenirken, %44 (12/27)’ünde birden fazla
eklem tutulumu gözlendi. En fazla kalça eklemi %33
(9/27) ve diz eklemi %33 (9/27) tutulumu gözlenir-
ken, daha az oranda ayak bileği eklemi %30 (8/27)
ve dirsek eklemi %4 (1/27) tutulum gösteriyordu.
Sakroileit %6 (4/68), diskit %3 (2/68) oranında
gözlendi. Osteoartiküler tutulum gösteren olgularda
çekilen direkt grafilerin %45.5 (15/33)’inde radyo-
lojik anormallik saptandı. Olguların %37’sinde hepatit şeklinde karaciğer

tutulumu gözlendi. Tanısal amaçlı biyopsi uygulan-
madı. Sadece bir hasta sarılık yakınması ile başvur-
du ve kliniği hepatotrop virüslerin serolojik olarak
gösterilemediği akut hepatit tablosu şeklinde idi.

Nörolojik tutulum %7 (5/68) oranında gözlendi.
İki (%3) hastada radikülonevrit şeklinde medulla spi-
nalis tutulumu, 1 (%2) hastada menenjit ve 1 (%2)
hastada ensefalit olmak üzere iki hastada santral si-
nir sistemi tutulumu gözlendi. Bir (%2) hastada ise
psikiyatrik semptomlar gözlendi. Psikiyatrik yakın-
maları olan hasta dışındaki hastalara lumbal ponksi-
yon yapıldı. Menenjit ve ensefalit tanısı alan hasta-
larda BOS’un mikroskobik ve biyokimyasal incele-
mesinde lenfositik pleositoz gözlendi, glikoz düzeyi
düşük, protein değeri hafif yüksek bulundu. Paraple-
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Tablo 4. Olguların kabuldeki brusella aglutinas-
yon titreleri 

Brusella aglutinasyon titresi Sayı %

• 1/40 4 6

• 1/80 1 2

• 1/160 2 3

• 1/320 14 21

• 1/640 31 45

• 1/1280 16 23

• Toplam 68 100

Tablo 5. Altmışsekiz hastada tanımlanan sistem
tutulumları

Sayı %

• Hematolojik 49 72
Anemi 41 60 
Trombositopeni 18 27
Lökopeni 12 18
Trombositoz 5 7 
Lökositoz 4 6 
Pansitopeni 6 9
Sedimentasyon ↑ 49 72
CRP ↑ 36 53

• Osteoartiküler 33 49
Artrit 27 40

Poliartiküler 12 44
Monoartiküler 15 56 

Sakroileit 4 6
Diskit 2 3

• Gastrointestinal 25 37
Hepatit 25 37

• Nörolojik 5 7
Ensefalit 1 2
Menenjit 1 2
Psikiyatrik semptomlar 1 2
Radikülonevrit 2 3

• Solunum 2 3
Pnömoni 2 3

• Genitoüriner 2 3
Orşit 2 3

• Cilt 2 3
Peteşi 2 3

• Kardiyovasküler 1 1
Endokardit 1 1

CRP: C-reaktif protein.



ji tablosunda başvuran iki hastanın BOS incelemesi
normaldi. Bununla birlikte MRG incelemesinde radi-
külonevrit tanısı kondu. Lumbal ponksiyon yapılan
hastaların hepsinin BOS’unda Brucella bakterilerine
karşı oluşan özgül antikorlar anlamlı titrede pozitifti.

İki hastada pnömoni bulgusu ile %3 (2/68) ora-
nında solunum sistemi tutulumu gözlenmiştir. Kuru
öksürük, yan ağrısı, ateş gibi solunum sistemi yakın-
maları olan iki hastadan birinde akciğerin direkt rad-
yografik incelemesinde pnömonik infiltrasyona hiler
ve paratrakeal lenfadenopati eşlik ediyordu. Diğerin-
de parapnömonik plevral efüzyon mevcuttu. Her iki
hastanın balgam kültüründe üreme saptanmazken
serumlarında brusella aglutinasyon titresinde anlam-
lı yükseklik bulundu. Plevral efüzyonu olan hastanın
efüzyon sıvısında da brusella aglutinasyonu anlamlı
derecede yüksek idi ve plevral sıvı kültüründe üreme
saptandı. Diğer hastada ise sadece kan kültüründe
Brucella türü üretildi.

İki hastada orşit bulgusu ile %3 (2/68) oranında
GÜS tutulumu vardı. Her iki hasta da üroloji bölü-
münden devralındı. Sistemik ateş, sol testislerde ağ-
rı, kızarıklık ve şişlik yakınması ile başvuran hastalar-
da 10 günlük ikinci kuşak sefalosporin tedavisi ile
kısmi yanıt alınmıştı. Periferik kan incelemesinde lö-
kositoz saptanmamış olup, idrarın direkt ve mikros-
kobik incelemesinde patoloji saptanmadı. Testislerin
ultrasonik incelemesinde sol testiste büyüme, da-
marlanmada artma, sağ testise oranla sol testis eko-
sunda azalma ve duvarda kalınlaşma rapor edildi.
Her iki hastada da serum aglutinasyon testi anlamlı
derecede yüksek bulunurken, sadece birinde kan
kültür pozitifliği elde edilmiştir.

İki hastada ciltte peteşi bulgusu ile %3 (2/68)
oranında deri tutulumu gözlendi. Her iki hastada da
trombositopeni mevcut olup, antitrombosit antikor-
lar pozitifti.

Bir hastada endokardit olmak üzere %1 oranın-
da kardiyovasküler sistem tutulumu gözlendi. 

Kırksekiz olguda tek bir tutulum bulgusu gözlenir-
ken, yirmi olguda birden fazla (17 olguda iki, 16 ol-
guda üç, sekiz olguda dört) tutulum bulgusu birlikte
bulunuyordu. En sık birlikte bulunan tutulum bulgu-
su artrit ve anemi (15 olgu) idi.

Hastaların %75 (51/68)’i rifampisin + doksisik-
lin kombinasyonu, %18 (12/68)’i doksisiklin +
streptomisin kombinasyonu, %7 (5/68)’si diğer
kombinasyonlar ile tedavi edildi. Tedavi sonrası ateş-
te düşme en erken birinci günde, en geç dokuzuncu
günde meydana geldi. Tedavi sonrası ateşte düşme

süresi ortalama 4.14 ± 0.31 gün; doksisiklin-rifam-
pisin kombinasyonu ile 3.96 ± 1.84 gün, doksisik-
lin-streptomisin kombinasyonu ile 4.33 ± 1.80 gün
idi ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi
(t-test, p> 0.05).

Tedavisini tamamlayan hastaların %62 (42/68)’si-
nin bilgisine ulaşılabildi. Bu hastaların hiçbirinde te-
davi başarısızlığı gözlenmedi. İki (%4.7) hastada bir
yıl sonra relaps gelişti. Bunlardan biri doksisiklin +
rifampisin, diğeri streptomisin + doksisiklin kombi-
nasyonunu kullanmıştı. Her iki hasta da doksisiklin +
rifampisin kombinasyonunun tekrar 45 gün süreyle
kullanımı ile tedavi edildi.

Altmışsekiz olguluk serimizde tutulum bulguları-
nın çoğu özgün brusella tedavisi ile klinikte yattıkları
sürede (minimum bir hafta-maksimum üç hafta) ge-
rileme gösterdi. Klasik tedavi süresi altı hafta olarak
belirlenmekle birlikte, endokarditli vakada ve medul-
la spinalis tutulumlu olgularda klinik yanıta göre be-
lirlenerek üç aya uzatıldı. Üç olguda (iki komplike
nörobruselloz, bir endokardit) cerrahi tedavi gerekti.
İki komplike nörobruselloz olgusuna bağlı gelişen
parapleji tablosu dışında sistem tutulumlarına bağlı
önemli bir komplikasyon gelişmedi. Hiçbir hastada
mortalite gözlenmedi.

TARTIŞMA

Brusellozlu hastalarda birçok organ tutulumu ile
ilişkili yakınmalar olabilir. Hematopoietik sistem,
kas-iskelet sistemi, GİS, GÜS, solunum sistemi, kalp
damar sistemi, sinir sistemi ya da yumuşak dokuya
ait tutulum ve yakınmalar olabilir[1-3]. Bizim hastala-
rımızda en sık geliş yakınması hem yurt içi hem de
yurt dışından çok sayıda hastayı içeren bruselloz ol-
gu serilerinde bildirilenlere benzer şekilde ateş, üşü-
me-titreme, terleme, eklem ağrısı ve bel ağrısı şek-
linde idi. Bu yakınmalar ile gelen hastalarda özellik-
le hastalığın sık görüldüğü bölgelerde ayırıcı tanıda
mutlaka bruselloz ön planda yer almalıdır.

Brusellozda aynı anda birden fazla sistem birlikte
tutulabilir[1-3]. Bizim olgularımızın %71’inde tek bir
tutulum bulgusu saptandı. Bununla birlikte %29 olgu-
da birden fazla tutulum bulgusu birlikte gözlendi. Bir-
den fazla tutulum bulgusunun gözlenmesinin nedeni
genellikle hematolojik bulguların eşlik etmesi idi. En
sık birlikte bulunan tutulum bulgusu; artrit ve anemi
idi. Bu sonuç bizim hastalarımızda da olduğu gibi he-
matolojik ve kemik eklem tutulumunun brusellozlu
hastalarda sık gözlenmesi ile ilişkili gözükmektedir.

Brusellozda hematolojik değişiklikler yaygın ol-
makla birlikte tedavi ile kolayca gerilemektedir. Bun-
lar; anemi, lökopeni, trombositopeni ve kemik iliği
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granüloması nedeniyle pansitopeni şeklinde olabi-
lir[4,5]. Literatür gözden geçirildiğinde anemi en sık
gözlenen bulgu olup, seçici trombositopeniden,
trombositopenik purpura ve mikroanjiyopatik he-
molitik anemiye kadar değişik dağılımda olgular bil-
dirilmiştir. Hastalarda bir ya da birden fazla hemato-
lojik bulgu aynı anda görülebilir. Bu konuda yapılmış
değişik çalışmalarda anemi %8.3-62.8, lökopeni
%6.6-21, trombositopeni %0.5-26 oranlarında bil-
dirilmiştir[5-7]. Trombositopeni; hipersplenizm, reak-
tif hemofagositoz gibi immün hasarlanmaya bağlan-
mıştır[4,8]. Bizim olgularımızda literatüre benzer şe-
kilde anemi en sık olmakla birlikte trombositopeni
ve lökopeni de sık gözlenen hematolojik tutulum bul-
guları idi. Pansitopeni brusellozlu hastaların %5-
20’sinde bildirilmiştir[2]. Hastalarımızın ise %9’unda
pansitopeni gözlenmiştir. Hastalarda hematolojik tu-
tuluma bağlı önemli bir komplikasyon gözlenmemiş
olup, sadece pansitopenili bir hastada transfüzyon
gerekmiştir.

Hastalarımızın %72’sinde ESH yüksek bulun-
muş olup, ortalama ESH 50 mm/saat olarak belir-
lenmiştir. Çalışmamızda CRP düzeyi hastaların yarı-
dan fazlasında yüksek bulunmuştur ki diğer çalışma-
lar ile benzerdir[9,10]. Brusellozu içeren 530 vakalık
bir seride; klinik hastalık süresinin uzaması, lökosi-
toz, ESH’nin > 40 mm/saat, α2 globulin düzeyinin
< 7.5 g/L, gama glutamil transferaz (GGT)’ın 150
U/L’nin üzerinde olması ve hepatomegali olmasının
brusellozda fokal formların varlığı ile önemli istatistik-
sel ilişkisi olduğu bildirilmiştir[3]. Bizim çalışmamızda
lökositoz, ESH ve CRP düzeyi ile tutulum bulguları
arasında istatistiksel bir ilişki saptanmamıştır. Bu so-
nuç bizim hasta sayımızın azlığı ile ilişkili olabilir.

Kemik eklem tutulumu %36.5-69 oranı ile en sık
komplikasyonlardan biridir. Artrit, bursit, tenosino-
vit, sakroileit, spondilit ve osteomiyelit gözlenebi-
lir[1,11,12]. Olgu sunumları şeklinde birçok yayın ol-
makla birlikte incelenen birçok seride, kemik eklem
tutulumu içinde sakroileit %60.9-70, spondilit
%11.6-13.8, bursit %5-5.7, artrit %15-41 oranla-
rında bildirilmiştir[3,6,12-15]. Ülkemizde 238 olguluk
bir araştırmada %36.5 oranında, 283 olguluk bir se-
ride %69 oranında osteoartiküler tutulum bildirilmiş-
tir. İlk seride osteoartiküler tutulumun %60.9’u sak-
roileit, %19.5’i periferik artrit, %13.5’i spondilit ve
%5.7’si bursit olarak bildirilmiştir[13]. İkinci seride yi-
ne en sık sakroiliak eklem tutulumuna (%55) dikkat
çekilmiş olup, periferik eklemlerden en sık diz ve kal-
ça eklem tutulumu bildirilmiştir[2]. Bizim olgularımız-
da ise periferik artrit %40 oranında en sık gözlenen
kemik eklem tutulum bulgusu idi. Periferik eklemler-

den en sık tutulum bulgusu olan eklem, diğer çalış-
malara benzer şekilde diz ve kalça eklemi idi. Sakro-
ileit diğer çalışmalardan farklı olarak %6 gibi çok dü-
şük oranda gözlendi[16,17]. Bizim çalışmamızda, sa-
dece iki hastada diskit tablosu saptandı. Bu sayının
azlığı bu grup hastaların klinik seyrin subakut ya da
kronik olması nedeniyle daha çok fizik tedavi ve be-
yin cerrahi bölümlerinde izlemde ve tedavi olmaları
olabilir. Böyle yakınması olan hastalarda özellikle öy-
kü de varsa mutlaka bruselloz araştırılmalıdır.

Genitoüriner komplikasyonlar %2-14 oranında
gözlenirken, epididimoorşit en sık komplikasyon
olarak rapor edilmiştir[3,18]. Ülkemizde epididimoor-
şit olgularının %2’sinin bruselloza bağlı olduğu bildi-
rilmiştir[2,19]. Bruselloza bağlı olarak gelişen granülo-
matöz orşit, akut veya kronik olarak genelllikle tek
taraflı şişlik şeklinde ortaya çıkar ve akut skrotal pa-
toloji yapan diğer nedenlerden ayırıcı tanısı güçtür.
Orşitli iki hastamız da üroloji kliniğinde 10 günlük
ikinci kuşak sefalosporin tedavisine yanıt alınamayıp
bizim kliniğimize yönlendirilen hastalardı. Bir diğer
dikkat edilmesi gereken konu bu grup hastalarda
ampirik olarak kinolonların sık kullanımının gerçek
olgu sayısını maskeliyor olabilmesidir. Uygun anti-
mikrobiyal tedaviye rağmen persistan infeksiyonla-
rın nedeni olarak lokalize bruselloz önemli bir klinik
tablodur. Hastalığın yaygın görüldüğü bölgelerde ayı-
rıcı tanıda mutlaka akla getirilmelidir.

Nörobruselloz yaygın olmayan fakat, hem santral
hem de periferik sinir sistemini etkileyen ciddi bir tu-
tulumdur. Sinir sistemi tutulumu; menenjit, ensefalit,
miyelit-radikülonörit, beyin apsesi, epidural apse, de-
miyelinizan sendrom ve meningovasküler sendrom-
lardır. Santral sinir sistemi tutulumu %3-5.5 oranında
rapor edilmiştir[2,3,6]. Menenjit en sık bildirilen santral
sinir sistemi tutulumudur. Menenjit vakalarının prog-
nozu genellikle iyi olmakla birlikte spinal kord tutulu-
munda sekel sık gözlenmektedir[2]. Bizim olgularımız-
da ensefalit ve menenjit tanısı alan hastaların BOS in-
celemesinde lenfositik pleositoz gözlendi, glikoz düze-
yi düşük, protein değeri hafif yüksek ve Brucella bak-
terilerine karşı oluşan özgül antikorlar anlamlı titrede
pozitif idi. Her iki hasta da sekel kalmaksızın iyileşti.
Medulla spinalis tutulumlu bruselloz genellikle parap-
leji ve lumbar disk hernisini taklit eden kliniği olan
hastalarda bildirilmiştir[20-22]. Ülkemizde lomber disk
hernisini taklit eden lomber epidural apse tanısı alan
altı olgu ile torasik bölgede ekstradural granülom tanı-
sı alan başka bir olgu bildirilmiştir[20,21]. Bizim radi-
külonevritli iki hastamız da parapleji tablosunda baş-
vurmuştu. Biri disk hernisi tanısı ile uzun süre teda-
vi almış olan bir hasta idi. Hastalarımız üç ay süre
ile üçlü kombinasyon (biri netilmisin + doksisiklin-
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TMP-SMZ, diğeri ise seftriakson + doksisiklin + ri-
fampisin) almalarına rağmen üçüncü aydaki kontrol-
lerinde parapleji tablosu gerilememişti. Bu aşamada
medikal tedavi kesilerek cerrahi tedavi planlandı. Altı
ayın sonunda parapleji tablosu tamamen düzelme-
mekle birlikte bir miktar gerileme saptandı. Daha son-
raki izlem ise hastaların kontrole gelmemesi nedeniy-
le yapılamamıştır. Bu iki hastada nörobruselloza bağlı
parapleji tablosu bir komplikasyon olarak önemli bir
morbidite nedeni olmuştur. Bu açıdan bu grup hasta-
ların erken tanısı ayrıca önem taşımaktadır ki spinal
brusellozlu hastalarda erken tanı ve yeterli tedavi ile
nörolojik sekeller azaltılabilir. Bu hastalarda medikal
tedavi yanında cerrahi tedavi endikasyonu da mutlaka
değerlendirilmelidir. Bunun yanında özellikle depres-
yon şeklinde psikiyatrik bozukluklar brusellozda sıktır.
Bizim bir hastamızda da dikkat azlığı, uykusuzluk ve
depresyon şeklinde psikiyatrik yakınmalar mevcut ol-
makla birlikte tedavi ile kısa sürede gerilemiştir.

Endokardit brusella infeksiyonlarının nadir fakat
mortal seyreden bir tutulumudur[23]. Sekiz yıllık bir
izlemde 65 infektif endokardit olgusunun %16.9’un-
da etken Brucella bakterileri olarak bildirilmiştir[24].
Bizim olgularımızda bir hasta aort kapak endokardi-
ti tanısı aldı. İlk iki hafta seftriakson ilavesi ile doksi-
siklin ve rifampisin kombinasyonu başlandı. Tedavi-
nin ikinci haftasının bitiminde vejetasyonun büyüklü-
ğü nedeniyle cerrahi tedavi uygulandı ve antimikro-
bik tedavi süresi üç aya uzatıldı.

Brusella infeksiyonlarında solunum sistemi tutu-
lumu, hepatit, karaciğer apsesi, peritonit şeklinde tu-
tulumların ve nadir olgular şeklinde, memede apse,
göz kapağı dermoid tümöre yerleşim, hipofiz bezi-
nin tutulumu ve deri döküntüsünün rapor edilmesi
bu infeksiyonun multisistemik tutulumuna dikkat çe-
kilmiştir[25-30]. Brusellozda solunum sistemi tutulumu
infekte aerosollerin inhalasyonunu takiben olabildiği
gibi bakteremi sonrası da meydana gelebilir. Bizim
pnömoni tanısı alan iki hastamızda da mesleki risk
mevcuttu. Birisinde plevral efüzyondan diğerinden
ise kandan Brucella bakterileri izole edilmiştir. Pnö-
moni semptom ve bulguları ile başvuran hastalarda
bruselloz ön planda düşünülmemekle birlikte mesle-
ki riski olanlarda ve tipik-atipik toplum kökenli pnö-
moni tedavilerine yanıt alınamayan olgularda ayırıcı
tanıda akla gelmelidir.

Karaciğer tutulumu sık olmakla birlikte, amino-
transferaz seviyelerinde hafif yükselme, yumuşak ve
ağrısız hepatomegali ile küçük bir klinik önemi bulun-
maktadır[1,2]. Bu klinik ve laboratuvar anormallikler
tedavi ile kısa sürede gerilemektedir. Bizim hastaları-
mızda %37 oranında karaciğer tutulumu gözlendi.

Fakat tanısal amaçlı biyopsi uygulanmadı. Sadece bir
hasta sarılık yakınması ile başvurdu ve akut hepatit
tablosu vardı. Sarılıkla başvuran hastalarda beklenen
viral nedenler dışlandıktan sonra brusella gibi bakteri-
yel etkenler ayırıcı tanıda mutlaka düşünülmelidir.

Olgularımızda deri döküntüsü iki hastada gözlen-
di. İkisinde de alt ekstremitelerde yaygın peteşi tar-
zında idi. Bu hastalarda trombositopeni olması ve
antitrombosit antikorların da pozitif olması peteşinin
trombositopeniye bağlı olabileceğini düşündürmekle
birlikte brusella infeksiyonlarında çoğu geçici ve öz-
gül olmayan peteşi, purpura, eritema nodosum, pa-
püllü ülserler ve vaskülit gibi cilt bulgularının olabile-
ceği dikkate alınmalıdır[1,8,31].

Brusellozda tedavinin amacı hem akut hastalığı
kontrol altına almak hem de komplikasyon ve relaps-
ların önlenmesidir. Brusellozun başarılı tedavisi kombi-
ne antimikrobiklerin uzun süre kullanımı ile mümkün
olabilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ilk tercih
olarak doksisiklin + rifampisin kombinasyonunun altı
hafta süre ile kullanımını önermektedir. Fokal tutulum-
lu bruselloz olgularında tedavi süresi klinik bulgulara
göre altı haftadan daha uzun süre olabilir. Doksisiklin
+ streptomisin kombinasyonu diğer bir seçenek olup,
streptomisin yerine bir hafta süre ile netilmisin ya da
gentamisin kullanılabilir[1]. Bizim hastalarımızın %75’i
doksisiklin + rifampisin kombinasyonu aldı. Uygula-
nan tedaviye ateş yanıtı değerlendirildi. Bizim olgula-
rımızda tedaviye başladıktan sonra ateşte düşme en
erken birinci günde, en geç dokuzuncu günde meyda-
na gelirken, ortalama 4.14 ± 0.31 gün olarak saptan-
dı. Doksisiklin-rifampisin kombinasyonu ile doksisik-
lin-streptomisin kombinasyonu arasında fark saptan-
madı. Her iki tedavi rejimi de yeterli süre kullanıldığın-
da klinik başarı oranı yüksektir[1,2,6,9]. Hastalarımızın
%62’sinde relaps değerlendirmesi yapabildik. İki has-
tada bir yıl sonra relaps gelişti (%4.7). Bu sonuç hem
ülkemizde hem de yurt dışında yapılan çalışmalarla
benzer görünmektedir[2,3,6,7,9]. Doksisiklinin rifampi-
sin ya da streptomisin ile kombinasyonu dışındaki te-
davi kombinasyonlarını alan hastaların sayıları az ol-
duğu için farklı tedavi rejimleri ile relaps oranı değer-
lendirmesini yapamadık. Bu konuda yapılacak karşı-
laştırmalı çalışmaların sonuçları özellikle relaps olgula-
rında ve fokal tutulumlu olgularda tedavi seçimini ko-
laylaştırabilecektir.

Brusella infeksiyonlarının birçok sistemi tutmasına
bağlı komplikasyonları mortal olmasa da morbiditeyi
önemli ölçüde etkilemektedir. İki komplike nörobru-
selloza bağlı gelişen parapleji tablosu dışında sistem
tutulumlarına bağlı önemli bir komplikasyon gelişme-
di ve mortalite gözlenmedi. Beş yıllık sürede kliniği-
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mizde yatırılarak izlenen bruselloz olgularını sistem tu-
tulumları ve bunlara bağlı oluşan komplikasyonlar açı-
sından irdeleyerek brusella infeksiyonlarında nadir ol-
mayan tutulum bulguları bakımından uyanık olup, er-
ken tanımlanmasının gerekliliğini ve bu şekilde önem-
li komplikasyonların gelişiminin önlenebileceğini vur-
gulamak istedik.
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