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Bruselloz geniş bir coğrafi dağılım gösterir. Akde-
niz ülkeleri, Afrika’nın bir kısmı ve Latin Amerika’da
halen büyük bir sorun olarak devam etmektedir. İn-
san brusellozunun gerçek insidansı bilinmemektedir.
Hastalığın endemik görüldüğü alanlarda bildirilen
oranlar 100.000 popülasyonda < 0.01’den >
200’e kadar geniş aralıktadır[1].

Bruselloz Türkiye’de endemik bir hastalıktır
(100.000 popülasyonda 22.9). Eskişehir’deki pre-
valans 100.000 popülasyonda 50.8 oranındadır[2].
Çolak ve arkadaşlarının Afyon’un Emirdağ ilçesinde
yaptıkları bir çalışmada 1988 yılında %2.8-30,
1989 yılında %9.2-39 oranlarında bruselloz olgusu
saptanmıştır[3]. Brucella melitensis infeksiyonu en
yaygın olarak; pastörize edilmemiş süt, peynir tüke-
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ÖZET

Bruselloz bir zoonozdur ve insanlara direkt ya da indirekt temas yoluyla bulafl›r. Santral sinir sisteminin
tutulumu olgular›n %5’inden az›nda görülür. Nörobruselloz; menenjit, ensefalit, miyelit-radikülonörit, beyin
apsesi, intramedüller spinal kord apsesi, epidural apse, granülom, demiyelinizasyon ve meningovasküler
sendromu içerir. Bu yaz›da ventriküloperitoneal flantl› hastada Brucella melitensis’e ba¤l› menenjit olgusu
bildirilmifltir.
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SUMMARY
Case Report: Meningitis Caused by Brucella melitensis in a 

Patient with Ventriculoperitoneal Shunt

Brucellosis is a zoonosis, and transmitted by direct or indirect exposure. Direct invasion of the central
nervous system occurs in fewer than 5% of cases. Neurobrucellosis includes meningitis, encephalitis, myelitis-
radiculoneuronitis, brain abscess, intra-medullary spinal cord abscess, epidural abscess, granuloma, and
demyelinating and meningovascular syndromes. We report a case of meningitis caused by Brucella meliten-
sis in a patient with ventriculoperitoneal shunt.
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timiyle bulaşmaktadır[1]. En sık görülen şikayetler;
ateş, üşüme, titreme, halsizlik, yaygın ağrı, baş ağrı-
sı ve yorgunluktur. Depresyon ve dikkatsizlik brusel-
lozda en yaygın görülen komplikasyonlar olmakla
birlikte, santral sinir sistemi (SSS)’nin direkt tutulu-
mu olguların %5’inden azında görülür[4]. Brucella
türleri; prostetik eklem infeksiyonu, prostetik kapak
endokarditi ve prostetik kalça infeksiyonu olan has-
talardan izole edilmiştir[5-7]. Bu yazıda ventrikülope-
ritoneal şantlı hastada B. melitensis’e bağlı menen-
jit olgusu sunulmuştur.

OLGU SUNUMU

Altmış iki yaşında kadın hasta üç gündür olan
halsizlik, kusma, baş ağrısı şikayetleriyle kliniğimize
başvurdu. Hastanın ateş tarifi yoktu. Hastanın iki yıl
öncesine ait syringomiyeli nedeniyle suboksipital
kraniektomi, C7-Th1 laminektomi, ventriküloperito-
neal şant operasyonu öyküsü mevcuttu. Hastanın üç
ay öncesinde fasiyal paralizi ve uzun yıllardır hayvan-
cılık ile uğraş öyküsü mevcuttu. Başvuruda fizik mu-
ayenede; genel durumu iyi, bilinci açık, oryantasyon
ve kooperasyonu tamdı. Meninks irritasyon bulgusu
olmayan hastanın diğer sistem muayeneleri de do-
ğaldı. Vücut ısısı: 36.5°C, nabız: 76 atım/dakika,
kan basıncı: 110/65 mm/Hg idi. Tam kan sayımın-
da anemi mevcuttu (Hb: 9 g/dL). Lökosit sayısı:
5800/mm3, trombosit sayısı: 223.000/mm3, erit-
rosit sedimentasyon hızı 110 mm/saat olarak bulun-
du. Laktat dehidrogenaz (LDH) düzeyi yüksekti (426
IU/L). Diğer biyokimyasal parametreler normal sı-
nırlardaydı. İdrar incelemesi ve ön-arka akciğer gra-
fisi normal idi. Spiral bilgisayarlı beyin tomografisi
(BT)’nde üçüncü, dördüncü ve her iki lateral ventri-
külde hidrosefali ile uyumlu görüntüler mevcuttu.
Şanttan alınan beyin omurilik sıvısı (BOS)’nın mik-
roskobik incelemesinde lökosit saptanmadı. BOS’un
biyokimyasal incelemesinde protein değeri yüksek
(254.7 mg/dL), diğer biyokimyasal değerleri normal
olarak bulundu. BOS kültürü yapıldı. Ampirik olarak
seftriakson (günde iki kez 2 g) tedavisi başlandı. Has-
tadan gönderilen BOS örneğinde B. melitensis üre-
mesi olması üzerine tedaviye doksisiklin (günde iki
kez 100 mg), rifampisin (günde bir kez 600 mg) ek-
lendi. Eş zamanlı yapılan kan kültüründen de B. me-
litensis izole edildi. Serumda standart tüp aglutinas-
yon testi 1/1280, BOS’ta 1/20 olarak bulundu. Te-
davinin beşinci gününde yapılan BOS incelemesinde
glikoz, protein ve diğer değerler normal olarak bu-
lundu, mikroskobisinde lökosit saptanmadı. Seftriak-
son tedavisinin üç hafta, doksisiklin ve rifampisin te-
davisinin sekiz hafta sürmesi planlandı. Hızlı klinik
yanıt alınan hasta yatışının 12. gününde iki hafta

sonra kontrole gelmek üzere taburcu edildi. İki hafta
sonra yapılan kontrolde hasta herhangi bir şikayet ta-
riflemiyordu. Fizik muayenesi doğal olan hastanın la-
boratuvar testlerinde anormal bir bulgu saptanmadı. 

TARTIŞMA

Nörobruselloz; menenjit, ensefalit, miyelit-radi-
külonörit, beyin apsesi, intramedüller spinal kord
apsesi, epidural apse, granülom, demiyelinizasyon
ve meningovasküler sendromu içerir[4,8-11]. Akut ve-
ya kronik menenjit en sık görülen sinir sistemi
komplikasyonudur ve klinik olarak multipl skleroza
benzeyebilir. BOS incelemesinde; lenfositik pleosi-
toz, protein düzeyinde yükselme olur. Glikoz düzeyi
normal veya yüksektir. Gram boyama genellikle ne-
gatiftir ve hastaların dörtte birinde kültür pozitiftir.
BOS’ta spesifik antikor varlığıyla tanı koyulabilir.
Nörobruselloz antimikrobiyal tedaviye genellikle iyi
yanıt verir. Fakat şiddetli nörolojik sekelli olgular da
bildirilmiştir[4].

Hatipoğlu ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada
240 sistemik bruselloz olgusunun 11’inde atipik seyir,
bunların da ikisinde de nörobruselloz saptanmıştır[12].

Bodur ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada ise
73 bruselloz olgusunun 13’üne nörobruselloz tanısı
konulmuştur. Bunların üçü akut, diğerleri kronik me-
nenjit tanısı almıştır. Hastaların üçünde kranial sinir
tutulumu görülmüştür (nervus vestibulocochlearis,
nervus facialis, nervus abducens)[13]. Bizim hasta-
mızda da üç ay öncesine ait fasiyal paralizi öyküsü
mevcuttu. 

Colmenero ve arkadaşları toplam 530 bruselloz
olgusunda dokuz nörolojik komplikasyon saptamış-
lardır. Bunların beşi menenjit, ikisi meningoensefalit,
biri meningomiyelo-radikülit, biri spinal araknoidit
tanısı almıştır[14]. 

Son çalışmalarda Brucella türleri; prostetik ek-
lem infeksiyonu, prostetik kapak endokarditi ve
prostetik kalça infeksiyonu olan hastalardan izole
edilmiştir[5-7].

Ventriküloperitoneal şant kafa içi basıncın sürdü-
rülmesi amacıyla kullanılır ve genellikle kalıcıdır.
BOS şant implantasyonlarının en başta gelen komp-
likasyonu infeksiyondur[15]. İnfeksiyonun patogene-
zi, mikroorganizmanın virülansı, şantın tipine bağlı
olarak BOS şant infeksiyonlarının klinik özellikleri
oldukça çeşitlidir. En sık görülen belirtiler baş ağrısı,
bulantı, letarji, mental durumda değişikliktir[16]. Çok
sıklıkla infeksiyona sebep olan mikroorganizmalar
SSS protezine yerleşen koagülaz-negatif stafilokok
(KNS)’lardır. İkinci sık patojen, Staphylococcus au-
reus’tur[17]. 

Flora 2007;12(4):205-207206

Nayman Alpat S, Özgüneş İ, Ant Atasoy M, 
Erben N, Doyuk Kartal E, Ünlü F, Usluer G.

Olgu Sunumu: Ventriküloperitoneal Şantlı Bir Hastada 
Brucella melitensis Nedenli Menenjit



Literatürde Brucella türlerinin etken olduğu şant
ve SSS infeksiyonları üç hastada bildirilmiştir. Birin-
ci olgu 27 yaşında, hidrosefali ve görme kaybı nede-
niyle ventriküloperitoneal şant yapılmış bir hastadır.
Üç ay sonra karın ağrısı nedeniyle tekrar hastaneye
yatırılmış, asit sıvısı, şant sistemi ve beyin ventrikül-
lerindeki BOS’un bakteriyolojik incelemesinde B.
melitensis izole edilmiştir[18]. İkinci olgu beş aylık
iken hidrosefali tedavisi amacıyla ventriküloperitone-
al şant takılan hastadır. On altı ay sonra ateş ve kus-
ma şikayetleriyle tekrar başvuran hastanın BOS ör-
neğinin mikroskobik incelemesinde 120 hüc-
re/mm3 (%18 parçalı çekirdekli lökosit, %82 lenfo-
sit) saptanmış ve kültüründe B. melitensis üremiştir.
B. melitensis aglutininleri serum ve BOS’ta 320 tit-
rede pozitif saptanmıştır[19]. Üçüncü olgu, yedi yıl-
dan beri epilepsi öyküsü olan 38 yaşında bir erkek-
tir. Hidrosefali nedenli ventriküloperitoneal şant takı-
lan hastada üç gün sonra peritonit atağı gelişmiş,
asit sıvısında B. melitensis izole edilmiştir. Dört ay
sonra ateş ve ajitasyon şikayetleri nedeniyle hastane-
ye tekrar yatırılan hastanın BOS örneğinin mikros-
kobik incelemesinde 240 hücre/mm3 (%90 parçalı
çekirdekli lökosit) saptanmış ve kültüründe B. meli-
tensis üremiştir[20]. Bu olgulardan farklı olarak bizim
olgumuzda ateş, ajitasyon yoktu ve BOS örneğinin
mikroskobik incelemesinde hücre saptanmadı. Her
üç olguda olduğu gibi bizim olgumuzda da tedaviye
iyi yanıt alındı. 

Sonuç olarak; brusellozun endemik olduğu böl-
gelerde şantı olan SSS infeksiyonlu hastalarda Bru-
cella türlerinin de olası etkenler arasında düşünül-
mesi gerektiği kanaatindeyiz. 
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