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Bruselloz, gram-negatif Brucella cinsi bakteriler-
le (B. melitensis, B. abortus, B. suis, B. canis) olu-
şan, infekte hayvanlardan insanlara bulaşabilen sis-
temik zoonotik bir infeksiyon hastalığıdır[1,2]. Hasta-
lık; yüksek ateş, splenomegali, gece terlemesi ve ek-
lem ağrısı gibi belirti ve bulgularla seyredebilen akut
bir tabloya yol açabildiği gibi, sinsi başlangıçlı, roma-
tizmal ve psikiyatrik hastalıkları taklit edebilen atipik
belirti ve bulgularla seyreden çeşitli klinik tablolara
da neden olabilir[3]. Brusellozda santral sinir sistemi
(SSS) tutulumu yaygın değildir ve hastaların %3-5’ini
kapsamaktadır[4]. Bu vaka sunumunda iyi tedavi

edilmemiş menenjit düşünülerek tedavi edilen, an-
cak standart menenjit tedavisi ile tedavide başarı
sağlanamadığı için nörobruselloz olduğu anlaşılan bir
nörobruselloz vakası literatür eşliğinde tartışılmıştır.

OLGU SUNUMU

Yirmi altı yaşındaki erkek hasta; bir aydır ara ara
ateş ve bel ağrısı, son üç gündür de ateş, bulantı,
kusma şikayetleriyle başvurduğu merkezde akut
bronşit tanısıyla, dört gün 3 x 1 g sefazolin tedavisi
almış. Bu tedavi ile şikayetlerinin artmasından dolayı
yapılan lomber ponksiyon (LP) sonrası beyin omuri-
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ÖZET

Bruselloz dünyan›n çeflitli bölgelerinde yayg›n bir zoonozdur. Brusellozda santral sinir sistemi tutulumu
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SUMMARY
Neurobrucellosis: A Case Report

Brucellosis is a common zoonosis in many parts of the world. Central nervous system involvement in
brucellosis has been reported with the average of 3-5%. In this case report we report a neurobrucellosis that
was misdiagnosed as mistreated purulent meningitis. Clinicians, particularly in Turkey which is brucellosis-en-
demic area, must bear mind this entity in the differential diagnosis of atypical meningitis. 
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lik sıvısı (BOS) incelemesinde; 176 lökosit/mm3 gö-
rülmüş ve %65’i lenfosit olarak saptanmış. BOS
proteini 110 mg/dL (15-45), BOS glikozu 41 (45-
80 mg/dL), eş zamanlı kan glikozu 139, BOS klo-
rürü 113.6 mmol/L (122-131) olan hastaya iyi te-
davi edilmemiş menenjit tanısı ile 4 g/gün seftriak-
son verilmiş. İki gün seftriakson tedavisi sonrasında
hastanın genel durumunun bozulması nedeniyle kli-
niğimize sevk edilmişti. Kentte yaşayan hastanın ta-
ze pastörize edilmemiş peynir yeme dışında öz geç-
mişinde ve soy geçmişinde özellik yoktu. Fizik mu-
ayenede; ateş: 38°C, nabız: 80/dakika, kan basıncı
110/80 mmHg idi. Bilinci açık ve şüpheli bir ense
sertliği vardı. Kernig bulgusu pozitif ve Brudzenski
bulguları negatifti. Diğer sistem muayeneleri nor-
maldi.

Laboratuvar incelemesinde; hemoglobin: 15.2
g/dL, lökosit sayısı: 8200/mm3, trombosit sayısı:
227.000/mm3 idi. Kan biyokimyası incelemeleri ve
akciğer grafisi normaldi. Hastanın seftriakson teda-
visine iki gün daha devam edildi, ancak genel duru-
munun düzelmemesi nedeniyle yapılan kontrol
BOS’unun direkt mikroskobik incelemesinde 275
hücre/mm3 görüldü. Hücrelerin %90’ı lenfositti.
Gram ve Ziehl Neelson boyamasında ise özellik yok-
tu. BOS proteini 130 mg/dL (15-45), BOS glikozu
33 (45-80 mg/dL), eş zamanlı kan glikozu 102,
BOS klorürü 115 mmol/L (122-131 mmol/L) bu-
lundu. BOS ve kan kültüründe üreme olmadı. BOS
sıvısında ve kanda brusella aglutinasyon testlerinde;
BOS’ta 1/160 titrede, kanda 1/640 titrede pozitif-
lik saptanması nedeniyle hastada brusella menenjiti,
nörobruselloz düşünüldü. Bu nedenle tedaviye seftri-
aksona ilave olarak doksisiklin 2 x 100 mg, rifampi-
sin 1 x 600 mg eklendi. Bu tedavi sonrası genel du-
rumu düzelmeye başlayan hastanın bir hafta sonraki
kontrol BOS’unun direkt incelemesinde 88 hüc-
re/mm3 görüldü. Hücrelerin %90’ı lenfositti. BOS
proteini 83 mg/dL (15-45), BOS glikozu 37 (45-80
mg/dL), eş zamanlı kan glikozu 98 mg/dL, BOS
klorürü 117 mmol/L (122-131) idi. Nörobruselloz
tedavisinin 30. gününde yapılan BOS direkt incele-
mesinde 22 hücre/mm3 görüldü. Hücrelerin %80’i
lenfositti. BOS proteini 52 mg/dL (15-45), BOS gli-
kozu 67 (45-80 mg/dL), eş zamanlı kan glikozu 102
mg/dL, BOS klorürü 118 mmol/L (122-131) idi.
Seftriakson tedavisi 30 güne tamamlanan ve genel
durumu düzelen hasta rifampisin + doksisiklin ile ta-
burcu edildi. Takiplerinde yapılan BOS değerlendir-
melerinde tam düzelme olmadığı için rifampisin +
doksisiklin tedavisi altı aya tamamlandı.

TARTIŞMA

Nörobruselloz, SSS’nin Brucella spp. tarafından
direkt invazyonu ile oluşur. Hem santral hem de pe-
riferik sinir sistemini etkileyen ciddi bir tutulumdur.
Brusellozlu hastalarda SSS’nin tutulumu çeşitli çalış-
malarda farklılık göstermekle birlikte, ortalama %3-
5 olarak bildirilmektedir, menenjit ise nörobruselloz
vakalarının %50’sinde görülmektedir[4-6]. Sinir siste-
mi tutulumu; menenjit, ensefalit, miyelit-radikülonö-
rit, beyin apsesi, epidural apse, demiyelinizan send-
rom ve meningovasküler sendromlardır[6,7].

Nörobrusellozda belirti ve bulgular nonspesifik
olduğundan tanı zor olabilir. Kronik SSS infeksiyon-
larıyla ya da migren, konvülziyon, hemipleji, geçici
parkinsonizm, tremor, genel rijidite, psikoz ve nöroz
tablolarıyla karışabilir[8]. Brusellozda basit bir soğuk
algınlığını taklit eden bronşit, bronkopnömoni, tek
ya da çoğul nodül, akciğer apsesi, miliyer lezyonlar,
hiler lenfadenopati ve plevral efüzyon görülebilir[9].
Nitekim hastamızda da klinik tablonun karışık olma-
sı tanıda zorluğa yol açmış ve önce bronşit daha son-
ra pürülan menenjit tedavisi almasına neden olmuş-
tur. Nörobrusellozun tanısı anormal BOS bulguları
olan BOS glikozunda düşüklük, BOS proteininde
artma, lenfositer pleositoz ve BOS’ta herhangi bir
titrede saptanan Brucella antikor titresinde pozitiflik
saptanması veya BOS kültüründe etkenin üretilme-
siyle konmaktadır. 

BOS kültüründe brusellanın izolasyon oranı dü-
şüktür, bu nedenle hastamızda olduğu gibi standart
menenjit tedavisi ile tedavide başarı sağlanamayan
vakalarda nörobruselloz düşünülmektedir. Bruselloz
açısından ülkemiz endemik olduğu için menenjit dü-
şünülen hastalarda pastörize edilmemiş süt ürünleri-
nin tüketimi de sorgulanmalıdır. 

Nörobruselloz hastalarında seçilecek antibiyotik
ve tedavi süresi için fikir birliği yoktur. Tedavide kul-
lanılan antibiyotiklerin BOS’a geçişi iyi olmalı ve bak-
terisidal olmalıdır. Streptomisin BOS’ta tedavi edici
düzeylere ulaşmadığından nörobruselloz tedavisinde
kullanılmaz. Doksisiklinin diğer tetrasiklinlere göre
BOS’a geçişi daha iyidir. Rifampisin, BOS’a geçişinin
iyi olması nedeniyle tüm kombinasyonlarda kullanıl-
malıdır[1,10]. Nörobruselloz tedavisinde rifampisin +
doksisiklin ve trimetoprim-sülfametoksazol (TMP-
SMZ) kombinasyonları tercih edilir. BOS’a geçişi iyi
olan üçüncü kuşak sefalosporinler tedaviye eklenebi-
lir[11]. Tedavi süresi uzundur ve en az üç ay olmak üze-
re, hastanın kliniği düzelip BOS bulguları normale dö-
nünceye kadar tedaviye devam edilmelidir[1,10,12]. 
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Sonuç olarak; ülkemizde atipik menenjit tablosu
ile gelen ve standart menenjit tedavisine cevap alına-
mayan hastalarda ayırıcı tanıda nörobruselloz da
akılda tutulmalıdır.
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