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ÖZET

Bruselloz, ülkemizde yayg›n olarak görülen zoonotik bir infeksiyon hastal›¤›d›r. Splenomegali, akut brusel-
lozlu olgular›n yaklafl›k %25’inde görülmesine ra¤men, dalak apsesi bu hastal›¤›n nadir bir komplikasyonudur.
Bu yaz›da dalak apsesi olan akut brusellozlu bir olgunun doksisiklin ve rifampisin kombinasyonu ile cerrahi gi-
riflime gerek kalmadan baflar›l› bir flekilde tedavisi sunuldu.
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SUMMARY
Antimicrobial Treatment in Brucellosis Related Splenic Abscess: A Case Report 

Brucellosis is a common zoonotic infectious disease in our country. Despite splenomegali occurs twen-
ty five percent of the cases with acute brucellosis, splenic abscess is a rare complication of the disease. A ca-
se of acut brucellosis with splenic abscess, which was successfully treated with doxycycline and rifampin com-
bination without surgery is presented. 
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Bruselloz, dünyada ve ülkemizde sıkça rastlanan,
zoonotik bir infeksiyondur. Özellikle hayvancılıkla yo-
ğun olarak uğraşan ve süt hijyenine gerekli önemi ver-
meyen toplumlarda yaygındır. Bakteri ile infekte olan
insanlarda ateş, bel, sırt, eklem ağrısı ve halsizlik en sık
semptomlardır[1].

Hastalık, değişik klinik form ve komplikasyonlarla
seyredebilir. Kas-iskelet sisteminin tutulumu en sık görü-
len komplikasyondur[1,2]. Splenomegali ise olguların

1/4’ünde görülebilmesine rağmen, dalak apsesi bu
hastalığın nadir gelişen bir komplikasyondur[3]. Akut
bruselloza bağlı gelişen dalak apsesinin tedavisine yöne-
lik literatürde çok az sayıda bilgi vardır.

Bu makalede, dalak apsesi gelişen akut bruselloz-
lu olgunun, cerrahi girişim yapılmadan, doksisiklin ve
rifampisin kombinasyonuyla tedavisi, literatür bilgileri
değerlendirilerek sunuldu.

Olgu Sunumu/Case Report



OLGU SUNUMU

Yirmi üç yaşında erkek hasta, 10 gün önce baş-
layan, kas-eklem ağrıları, ateş ve gece terlemesi şi-
kayeti ile başvurdu. Öyküsünde, ailesinin hayvancı-
lıkla uğraştığı ve taze peynir tükettikleri öğrenildi. 

Yapılan fizik muayenede; ateş 38.6°C, nabız
92/dakika, arteryel kan basıncı 100/70 mmHg idi.
Batın normal bombelikte olup sol üst kadran palpas-
yonla ağrılı idi. Traube kapalı, dalak kot altından 2
cm ele geliyordu. Diğer sistem muayeneleri normal-
di. Laboratuvar tetkiklerinde; beyaz küre
5400/mm3 (%60 nötrofil, %36 lenfosit, %4 mono-
sit), hemoglobin 11.8 g/dL, MCV 87, trombosit sa-
yısı 182.000/mm3 idi. Eritrosit sedimentasyon hızı
65 mm/saat,  CRP: 14.9 mg/L (0-3.3 mg/L) olan
hastanın biyokimyasal değerlendirmesinde AST:
149 IU/L (5-45 U/L), ALT: 191 U/L (5-45 U/L),
LDH: 566 U/L (207-414 U/L) idi ve diğer biyokim-
yasal değerler normal tespit edildi. Brusella standart
tüp aglutinasyonu (STA) testi 1/1280 bulundu. Ya-
pılan röntgenogramlarda kemik tutulumu tespit edil-
meyen hastaya, altı hafta devam etmek üzere oral
doksisiklin 2 x 100 mg ve oral rifampisin 1 x 600
mg tedavisi başlandı. Alınan kan kültürlerinde Bru-
cella melitensis izole edildi. Tedavi başlandıktan üç
gün sonra, hastanın ateşinin normal değerlere geri-
lemesine rağmen karın ağrısı şikayeti başladı. Yapı-
lan ultrasonografide (USG) dalak boyutu artmıştı ve
orta kesimde 12.4 mm ve üst polde 16 mm çapın-
da düzensiz kontürlü, heterojen iç yapıda apse ile
uyumlu hipoekoik alanlar izlendi. Karnın bilgisayarlı
tomografisi (BT)’nde dalak lateralinde subkapsüler
parankimde, yaklaşık 3 x 15 mm boyutlarında fuzi-
form fokal hipodens lezyon vardı (Resim 1A). Has-
tanın antibiyotiklerinde değişiklik yapılmadan teda-
viye devam edildi. Bir ay sonra yapılan kontrol ka-
rın USG’de hipoekoik lezyonda gerileme tespit edil-
di. Tedavi altında ikinci ayda yapılan kontrol
USG’de lezyonun kaybolduğu gözlendi. BT’de da-
lak boyutlarının küçüldüğü ve hipodens alanın ta-
mamen rezolüsyona uğradığı izlendi (Resim 1B).
Hastanın tedavisi sekiz hafta sonunda kesildi. Ta-
kiplerde 6. ve 12. ayda yapılan USG’de lezyonun
tamamen kaybolduğu, hastanın hiçbir semptomu-
nun kalmadığı gözlendi.

TARTIŞMA

Bruselloz, retiküloendotelyal hücrelerden zengin
organlar olan dalak, karaciğer, lenf bezleri ve kemik ili-
ğinde yerleşerek çeşitli klinik görünümler gösterebilir.

Brusellozda, splenomegaliye ek olarak dalakta
apse ve kalsifikasyonlar nadir de olsa gelişebilir. He-
patosplenik apse ve kalsifikasyonlar sıklıkla hastalı-
ğın kronik komplikasyonlarıdır. Hastaların bir kısmı
10 ila 25 yıl öncesinde geçirilmiş bruselloz öyküsü
vermektedirler[3]. Bu olgularda kan kültüründe Bru-
cella spp. suşlarını üretme olasılığının ve STA pozi-
tifliğinin çok düşük olması nedeniyle, hastalara an-
cak uzun bir febril dönem sonrasında tanı konulabil-
mektedir[3]. Bizim olgumuzda ise USG ve BT’de da-
lakta kalsifikasyon yoktu;  hastanın kısa bir febril dö-
nemi vardı, STA testi yüksek titrede pozitifti ve kan
kültüründen B. melitensis izole edildi. Bu bulgular-
la, hastamızdaki dalak apsesi, akut bruselloza bağlı
gelişen bir komplikasyon olarak değerlendirildi.

Akut bruselloza bağlı dalak apsesi, literatürde az
sayıda olgu sunumuyla yer almaktadır[4-7].  Bu olgu-
ların bir kısmı da brusella endokarditine bağlı gelişen
sekonder dalak apsesi olarak bildirilmiştir[6]. Bizim
hastamızda daha önce kalp kapak hastalığı olmama-
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Resim 1. A. Tedavi öncesi fokal hipodens lezyon,
B. Tedavi sonunda rezolüsyon.
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sı ve fizik muayenede bu yönde bulgu tespit edilme-
mesi nedeniyle brusella endokarditi düşünülmedi ve
ekokardiyografi yapılmasına ihtiyaç duyulmadı.

Bruselloza bağlı gelişen dalak apsesinin, en uy-
gun tedavisinin nasıl olacağına dair kesin bilgiler
mevcut değildir. Literatürde sunulan bazı olgularda
tek başına antibiyotik tedavisi kullanılmışken, bazıla-
rında antibiyotiğe ek olarak perkütan drenaj veya
splenektomi de uygulanmıştır[4-8]. Arco ve arkadaş-
ları, USG’de dalakta kalsifiye granülom ve dalak ap-
sesi görüntüsü olan bir bruselloz olgusunu, öncelikle
sadece antibiyotik ile tedavi etmeyi denemişlerdir.
Ancak, başlangıçta tedaviye yanıt alınmasına rağ-
men, ilerleyen günlerde hastanın şikayetleri artmış
ve splenektomi ihtiyacı olmuştur[8]. Bizim olgumuz-
da ise USG ve BT’de dalakta tespit edilen apsenin,
kalsifikasyon içermemesi ve boyutunun küçük olma-
sı nedeniyle cerrahi girişimden önce sadece antibi-
yotik kullanılarak tedavi edilmesi planlandı. Hastanın
USG ile takibinde lezyonda küçülme olması, ateş ve
diğer semptomların geriliyor olması nedeniyle teda-
viye aynı şekilde devam edildi.

Bruselloza bağlı gelişen dalak apsesi, tedavi edil-
mediği takdirde ciddi bir komplikasyondur[8]. Bu ol-
gularda, eğer dalakta kalsifikasyon ve granülomlar
mevcutsa ve apse boyutu büyükse, apsenin kronik
bir komplikasyon olduğu düşünülerek antibiyotik te-
davisine ek olarak drenaj veya splenektomi planlan-
ması uygun bir seçenek olabilir. Ancak akut brusel-
lozlu olgularda dalakta kalsifikasyon görülmeden ap-
se tespit edilirse ve boyutu küçükse, bizim olgumuz-
da da olduğu gibi sık USG takibiyle birlikte sadece
antibiyotik tedavisi verilmesi öncelikle izlenebilecek
bir yöntem olarak kullanılabilir.
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