
Bruselloz ülkemizde yaygın olarak görülen, pek
çok sistemi etkileyebilen ve tanısında güçlükler olabi-
len bir zoonozdur. Kontamine süt ve süt ürünlerinin
alımı, hastalığın endemik olduğu bölgelerde en sık
bulaşma şeklidir. Hayvancılıkla uğraşanlar ve veteri-
ner hekimler bruselloz için riskli gruplardır. 

Hastalığın klinik seyri; konağın direncine, yaşına,
etkenin türüne, virülansına ve uygun tedavinin baş-
lanmasına kadar geçen süreye göre değişir. Akut se-

yir ve büyük eklem tutulumu daha çok çocuk ve
gençlerde, kronik seyir ve spondilit, vertebral oste-
omiyelit ve paravertebral apseler ise daha çok yaşlı-
larda görülür. Çeşitli çalışmalara göre olguların %20-
85’inde osteoartiküler şikayetler mevcuttur[1,2]. Pe-
riferik eklem tutulumu olarak en sık sakroileit görü-
lür. Daha nadir görülen spondilit ve paraspinal piyo-
jen komplikasyonlar yaşlılarda ve lomber bölgede
olur[1]. Bu çalışmada, bruselloza bağlı spondilodiskit,
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ÖZET

Bruselloz, ülkemizin çeflitli bölgelerinde hala endemik olan, insan ve hayvanlarda görülen bir infeksiyon
hastal›¤›d›r.

Bu çal›flmada bruselloza ba¤l› spondilodiskit, epidural apse ve yayg›n paravertebral apsesi olan, hayvanc›-
l›kla u¤raflan bir ailede yetiflip, aile içi daha eski bruselloz hikayesi olan genç bir olgu sunulmaktad›r. Brusellar
spondilodiskit ve paravertebral apse, sinsi seyri ve uzun tedavi süresi nedeniyle, bel-boyun a¤r›s› olan ve disk
hernisi düflünülen hastalar›n ay›r›c› tan›s›nda mutlaka hat›rlanmal›d›r.
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SUMMARY
A Case of Brucellosis with Spondylodiscitis and Widespread Paravertebral Abscess

Brucellosis, is an infectious disease seen in animals and human, still endemic in several regions in our country.

In this study, a brucellosis case, who has spondylodiscitis, epidural abscess and widespread  paraverteb-
ral abscess is presented. In this case family history of brucellosis is present and the family is raising livestock.
Brucellar spondylodiscitis and paravertebral abscess, due to their insidious progress and long treatment pe-
riod, must be evaluated in the differential diagnosis of neck-back pain and in patients thought to have disc
hernia.
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epidural apse ve yaygın paravertebral apse ile seyre-
den genç yaşta bir olgu sunulmaktadır.

OLGU SUNUMU

Yedi ay önce bacaklarına doğru yayılan şiddetli
bel ağrısı ve diz ağrısı yakınması olan 15 yaşındaki
bayan hastaya, çekilen lomber tomografi sonucu bel
fıtığı tanısı konularak bazı anti-inflamatuvar ilaçlar
verilmiş. Uygulanan tedaviden fayda görmeyen has-
tanın bu süre içinde 15 kg kadar kilo kaybı, dönem-
ler halinde ateşi, el bileği, dirsek ve dizlerinde aralık-
larla süren ağrısı olmuş. Üç ay önce bruselloz oldu-
ğu düşünülerek yatırıldığı bir hastanede, standart tüp
aglütinasyon (Wright) testinde 1/320 titrede pozitif-
lik saptanmış ve doksisiklin 200 mg/gün ve rifampi-
sin 600 mg/gün ile tedavi başlanmış. Şikayetlerinde
düzelme olmayan hastanın tedavisine bir ay önce
streptomisin 1 g/gün olacak şekilde eklenip 15 gün
uygulanıp kesilmiş. Şikayetleri devam eden hasta kli-
niğimize başvurması üzerine yatırılmıştır. 

Hastanın soy geçmişi sorgulandığında ailesinin
hayvancılıkla uğraştığı, babası ve iki erkek kardeşinin
daha önce bruselloz tedavisi gördüğü öğrenilmiştir. 

Fizik muayenesinde; hasta bilinci açık, halsiz ve
soluk görünümlü, oryante, koopere idi. Kan basıncı
120/80 mmHg, nabız dakika sayısı 74/dakika, ak-
siller ateşi 37°C, farenks hiperemik, tonsiller doğal,
submandibüler, hareketli, ağrısız, 1 x 1 cm büyüklü-
ğünde lenfadenopati mevcuttu. Akciğer sesleri sağ
hemitoraksta daha belirgin olmak üzere kaba, her iki
kostofrenik sinüsler açık, Traube alanı kapalı saptan-
dı. Lomber paravertebral hassasiyet mevcuttu. 

Laboratuvar tetkiklerinde; lökosit 7300/mm3,
hemoglobin 9.9 g/dL, hematokrit % 29.7, trombo-
sit 432.000/mm3 olarak saptanmıştır. Biyokimyasal
değerler normal sınırlarda, CRP: 64 mg/L (normal
değerler ≤ 5 mg/L), ESH: 48 mm/saat idi. Wright
tüp aglütinasyon testinde 1/640 titrede pozitiflik
saptanan ve hemokültürlerinde üreme olmayan has-
taya doksisiklin 100 mg 2 x 1 ve streptomisin 1 g 1
x 1 tedavisi başlanmıştır. 

Hastanın lomber paravertebral hassasiyeti nede-
ni ile yapılan lomber manyetik rezonans (MR) görün-
tülemesinde; L5-S1 seviyesinde spondilodiskit ve bu
seviyeden başlayarak paravertebral alan boyunca
uzanım gösteren, solda belirgin olmak üzere bilate-
ral psoas ve iliyak kaslara devamlılık oluşturmuş, ka-
udalde presakral alanı tümüyle doldurarak rektumu
anteriora itmiş, spinal kanal içinde anteriorda belir-
gin olmak üzere epidural mesafeyi doldurarak yakla-
şık S2 alt kenarına kadar devamlılık gösteren yaygın
yumuşak doku komponenti, T12-L1 dejeneratif dis-

kopati, annulus bulging, hafif dural kese indentasyo-
nu saptanması üzerine brusella spondilodiskiti ve pa-
ravertebral apse düşünülerek, hastanın daha önce-
den kısa süreli tedavilere cevapsızlığı da göz önünde
tutularak ve bu bölgeye penetrasyonu iyi olan seftri-
akson (2 x 2 g/gün intravenöz) tedaviye eklenmiştir.
Hastanın yatışının 13. gününde kardiyak oskültas-
yonda mitral ve pulmoner odakta 2/6 sistolik üfü-
rüm saptanması üzerine yapılan ekokardiyografik in-
celeme normal bulunmuştur. Tedavinin dördüncü
haftasındaki kontrol lomber MR’de ilk görüntüle-
meyle karşılaştırıldığında apse formasyonunda an-
lamlı regresyon saptanması üzerine altı hafta doksi-
siklin, streptomisin ve seftriakson tedavisi sonrası,
doksisiklin ve rifampisin ile tedavinin üç aya tamam-
lanması, klinik ve radyolojik bulgulara göre tedavi
süresinin değerlendirilmesi planlanmıştır. 

TARTIŞMA

Brusella infeksiyonu esas olarak hayvanlarda bu-
lunur ve insanlara infekte gıdalar ve hayvan temasıy-
la bulaşır. Hayvancılıkla uğraşanlarda ve aynı aile bi-
reylerinde görülebilir[1]. Bu olgu da hayvancılıkla uğ-
raşan bir aileye mensup idi ve daha önce ailenin üç
ferdi bruselloz tanısı ile tedavi görmüştü. 

Brusellozun en sık komplikasyonu osteoartiküler
tutulumdur (%20-60)[3]. Kemik ve eklem lezyonları
artrit, spondilit, osteomiyelit, tenosinovit ve bursittir.
En sık bildirilen sakroileittir[4]. Türkiye’de de en sık
görülen osreoartiküler komplikasyon sakroileit-
tir[2,5]. Sakroileit daha çok gençlerde, spondilit ise
sıklıkla yaşlılarda veya tedavisi geç başlanan olgular-
da görülür. Spondilit en çok lomber vertebralarda,
özellikle L4-L5’de izlenir[6]. Bizim izlediğimiz olgu
brusellozun spondilodiskit komplikasyonu için olduk-
ça genç bir yaştadır. Tekkök ve arkadaşlarının 1970-
1990 yılları arasında takip ettikleri 15 brusella spon-
dilitli hastanın sadece üç tanesi 30 yaşın altında, en
genç hastaları ise 17 yaşındadır[6]. Olgumuzun bu
kadar genç yaşta olmasına rağmen spondilodiskit ve
paravertebral, epidural apse gelişmesinin nedeni,
hastanın semptomlarının başlangıcından tedavinin
başlangıcına kadar geçen sürenin uzunluğu olabilir.
Brusellozda epidural apse nadiren bildirilir, nörolojik
komplikasyonların %1.5’den daha azını oluşturur ve
genellikle spondilit ile ilişkilidir[7]. Akut brusellozda
epidural apseli hastaların başlıca yakınması yayılma
gösteren veya göstermeyen lomber ağrıdır[8]. Yapı-
lan birçok çalışmada Türkiye’de daha önce spinal
apse oluşturan bruselloz olguları bildirilmiştir[9,10].

Bel ağrısı olan hastada direkt grafi çabuk, ucuz
ve kolay uygulanabilir bir yöntem olmakla birlikte
spondiliodiskitin başlangıcında duyarlılığı düşüktür,
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çünkü brusella spondilodiskiti yavaş ilerler ve genel
olarak osteomiyelit bulguları direkt grafiye geç yan-
sır[4]. Vertebral lezyonlar sıklıkla zengin kan akımının
olduğu “Superior end plate” içinde başlamakla bir-
likte “Inferior end plate” de tutulabilir. Spinal tutulu-
ma ait semptomların başlangıcı ile direkt grafideki
destrüktif değişikliklerin ortaya çıkması arasında ge-
çen süre yaklaşık üç aydır[6]. Şencan ve arkadaşları-
nın yaptığı çalışmada; üç yıl disk hernisi tanısıyla
medikal tedavi görmüş, ancak bruselloza bağlı epi-
dural apse gelişen hastanın lomber ön-arka ve yan
grafilerinin normal olduğu, MR’de spinal epidural
apse saptandığı gösterilmiştir[11]. Nörolojik defisit
bulguları olmasa da uzun süren bel ağrısı yakınmala-
rı olan olgularda MR apse varlığını göstermek bakı-
mından oldukça yararlıdır[12]. MR tanının yanı sıra
tedaviye yanıtı değerlendirmede de önemlidir[4]. 

Bruselloz tedavisinde Dünya Sağlık Örgütü’nün
en son önerdiği tedavi rejimi en az altı hafta süreyle
doksisiklin ve rifampisin kombinasyonudur[13]. Alter-
natif olarak streptomisin ve doksisiklin veya tetrasik-
lin kombinasyonu önerilmektedir. Spondilitli hasta-
larda doksisiklin/streptomisin kombinasyonunun
doksisiklin/rifampisin kombinasyonuna göre daha
etkili olduğu gösterilmiştir[14]. Brusellozda kesin bir
tedavi süresinden bahsetmek zordur. Önerilen tedavi
rejimleri akut infeksiyonu kontrol etmesine rağmen
relapsları önlemek için tedavi süresi uzun tutulmakta-
dır[15,3]. Tedavi süresi ve seçilecek ilaç kombinasyo-
nu hastanın kliniğine göre düzenlenmelidir. Fokal tu-
tulum gösteren hastalarda tedavi süresi üç aydan kısa
olmamalıdır. Cerrahi girişim medüller kompresyon
olmadıkça gerekli görülmemektedir[8,10,16]. Uygula-
nacak her çeşit cerrahi tedavi mutlaka uzun süreli an-
tibiyotik tedavisi ile kombine edilmelidir. Sunulan has-
tada üçlü antibiyotik tedavisi uygulanmış, klinik ola-
rak uzun süre izlenen hastada klinik ve radyolojik ola-
rak regresyon sağlandığı görülmüştür. 

Sonuç olarak; bruselloz ülkemizde endemiktir.
Bel ağrısı ile gelen hastalarda anamnezde bruselloza
özgü bulgular sorgulanmalıdır. Lomber tomografi
veya MR ile disk hernisi düşünüldüğünde, akut infek-
siyon bulguları tanımlanmamış olsa da bruselloz ve
buna bağlı spondilit ve paravertebral apse de ayırıcı
tanıda akla gelmelidir.

KAYNAKLAR
1. Ertek M. Bruselloz: Klinik formları ve özellikleri. ANKEM

Dergisi 2003;17:333-5.
2. Taşova Y, Saltoğlu N, Şahin G, Aksu HS. Osteoarticular

involvement of brucellosis in Turkey. Clinical Rheumatol
1999;18:214-9.

3. Young EJ. Brucella species. In: Mandell GL, Benett JE,
Dolin R (eds). Principles and Practices of Infectious Dise-
ase. 6th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone,
2000:2669-74.

4. Solera J, Lozano E, Martinez-Alfaro E, Espinosa A, Cas-
tillejos ML, Abad L. Brucellar spondylitis: Review of 35 ca-
ses and literature survey. Clin Infect Dis 1999;29:1440-9.

5. Aygen B, Sümerkan B, Kardaş Y, Doğanay M, İnan M.
Bruselloz: 183 olgunun değerlendirilmesi. Klimik Dergisi
1995;8:13-6.

6. Tekkök İH, Berker M, Özcan OE, Özgen T, Akalın E.
Brucellosis of the spine. Neurosurgery 1993;33:838-44.

7. Karadenizli A, Mıstık R, Bekar A, Akalın H, Helvacı S,
Doygun M. Brucella melitensis’in neden olduğu bir spi-
nal epidural abse olgusu. ANKEM Dergisi 2003;17:40-1.

8. Perez-Calvo J, Matamala C, Sanjovaquin I, et al. Epidu-
ral abscess due to acute Brucella melitensis infection.
Arch Intern Med 1994;27:1410-1.

9. Başaranoğlu M, Mert A, Tabak F, Kanberoğlu K, Aktuğ-
lu Y. A case of cervical brucella spondylitis with paraver-
tebral abcess and neurological deficits. Scand J Infect Dis
1999;31:214-5.

10. Nas K, Gur A, Kemaloğlu MS, et al. Management of spi-
nal brucellosis and outcome of rehabilitation. Spinal Cord
2001;39:223-7.

11. Şencan İ, Bahtiyar Z, Yazıcı B. Disk hernisini taklit eden
Brucella’ya bağlı lomber epidural apse olgusu. İnfeksiyon
Dergisi 2004;18:113-5.

12. Ozates M, Ozkan U, Buket Y, Ceviz A, Sarı I, Simsek M.
Lumbar epidural brucellar abscess cause nerve root
compression. Spinal Cord 1999;37:448-9.

13. Joint FAO/WHO Expert Committes on brucellosis. Ge-
neva, World Health Org, 1986.

14. Ariza J, Gudiol F, Pallares R, et al. Treatment of human
brucellosis with doxycycline plus rifampin or doxycycline
plus streptomycin. A randomized, double-blind study.
Ann Intern Med 1992;117:25-30.

15. Doğanay M. Spinal brusellozda antimikrobiyal sağaltım.
Paloğlu S (editör). Spinal İnfeksiyonlar. İzmir: Türk Nöro-
şirurji Derneği-Spinal Cerrahi Grubu Yayınları Yayın No. 1,
2001:117-21.

16. Kurt H, Turkcapar N. Bruselloz. Uzun Ö, Ünal S (editör-
ler). Güncel Bilgiler Işığında İnfeksiyon Hastalıkları II. An-
kara: Bilimsel Tıp Yayınevi, 2002:1015.

Yazışma Adresi:

Uzm. Dr. Gönül ŞENGÖZ

SB Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve 

Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Aksaray-İSTANBUL

e-mail: gonul.sengoz@sm34.gov.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 24.11.2007 Kabul Tarihi: 03.03.2008

Flora 2008;13(2):93-95 95

Spondilodiskit ve Yaygın Paravertebral Apse ile Seyreden
Bruselloz Olgusu Kart Yaşar K, Şengöz G, Altuntaş Aydın Ö, Özdemir R, Nazlıcan Ö.


