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ÖZET

Ülkemizde bruselloz ve tüberküloz endemik olarak görülmektedir. Bruselloz ve tüberküloz perikardite neden olabilir. Bu etkenlere bağlı
perikarditin klinik ve laboratuvar bulguları benzerdir. Burada bruselloz ve tüberkülozun koinfeksiyon olarak görüldüğü bir perikardit ol-
gusu sunulmuştur. Ülkemiz gibi tüberküloz ve brusellozun endemik olduğu bölgelerde perikarditin ayırıcı tanısında, tüberküloz ve bru-
selloz akılda tutulmalıdır.
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SUMMARY

The Possibility of Pericarditis Due to Brucellosis and Tuberculosis Co-infection: A Case Report
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Brucellosis and tuberculosis are endemic disease in Turkey. Hence the clinical and laboratory findings are frequently similar, pericarditis
caused by brucellosis and tuberculosis may be confused. In this case, pericarditis due to brucellosis and tuberculosis co-infection has be-
en reported. This report emphasizes the co-infection possibility of brucellosis and tuberculosis in endemic countries.
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GİRİŞ

Multisistemik bir hastalık olan brusellozda sıklıkla
osteoartiküler tutulum gözlenirken, bunun dışında nö-
rolojik, genitoüriner, kardiyovasküler, gastrointesti-
nal, pulmoner, hematopoietik sistem ve deri tutulumu
da görülür[1-3]. Kardiyovasküler tutulum hastalığın na-
dir bir komplikasyonu olup, hastaların %1-2’sinde bil-
dirilmiştir. Hastalığın en sık görülen kardiyovasküler
komplikasyonu endokardittir. Brusella endokarditinde
en sık aort kapağı, daha az sıklıkta ise mitral kapak
tutulmaktadır. Bunu miyokardit, perikardit ve aort
anevrizması izlemektedir[4,5]. Perikardit genellikle en-
dokarditin bir komplikasyonu olup, nadiren primer
perikardit şeklinde de görülebildiği bildirilmiştir[6-8]. 

Gelişmekte olan ülkelerde konstrüktif perikarditin
en sık nedeni tüberkülozdur[9,10]. Tüberküloz perikar-
ditin ön planda gözlenen bulguları öksürük, dispne ve
göğüs ağrısıdır. Bulgu olarak en sık kardiyomegali,
perikardiyal sürtünme sesi, ateş ve taşikardi gözlenir.
Ek olarak hepatomegali, boyun venlerinde dolgunluk,
plevral efüzyon ve kalp seslerinin derinden gelmesi
gibi bulgular görülebilir[11,12].

Ülkemizde bruselloz ve tüberküloz endemik olarak
görülmektedir. Bu etkenlere bağlı perikarditin klinik
ve laboratuvar bulguları benzerdir. Burada bruselloz
ve tüberkülozun koinfeksiyon olarak düşünüldüğü, bu
nedenle başlangıçta tedavi sorunu yaşanan bir olgu
sunulmuştur.

OLGU SUNUMU

Yirmi beş yaşında erkek hasta baş ağrısı, ateş, bu-
lantı, kusma, dispne, yaygın kas ağrısı ve kilo kaybı şi-
kayetleriyle kliniğimize başvurdu. Öyküsünde taze süt
ve peynir tüketimi vardı, başka bir merkezde brusel-
loz tedavisi başlanmıştı. Fizik muayenede ateş 38°C,
nabız 96/dakika, solunum sayısı 30/dakika ve kan
basıncı 110/70 mmHg olarak saptandı. Kalp sesleri
derinden geliyordu ve ek ses, üfürüm yoktu. Hepa-
tosplenomegali ve juguler venöz dolgunluk mevcuttu.
Tetkiklerinde; hemoglobin 12.7 g/dL, lökosit
11.800/mm3, alanin aminotransferaz (ALT) 53
U/L, aspartat aminotransferaz (AST) 82 U/L, albu-
min: 2.1 g/dL, alkalen fosfataz (ALP) 127 U/L, ga-
maglutamil transferaz (GGT) 50 U/L, eritrosit sedi-
mentasyon hızı 34 mm/saat, C-reaktif protein 2.63
mg/dL idi. ANA (-), RF (-), Epstein-Barr virüs, sitome-
galovirüs ve hepatit virüsleri için yapılan serolojik
testler negatif bulundu. Bir adet BCG skarı olan has-

tanın, tüberkülin deri testi anerjikti. Brusella tüp ag-
lütinasyon testi 1/2560’ta pozitif bulundu.
Elektrokardiyografide düşük voltajlı QRS kompleksle-
ri görüldü. Bilgisayarlı tomografi ve ultrasonografide
intraabdominal boşluklarda efüzyon, hepatospleno-
megali ve plevral efüzyon, ekokardiyografide ise orta
derecede perikardiyal efüzyon saptandı.

Bruselloza yönelik rifampisin 1 x 600 mg/gün,
doksisiklin 2 x 100 mg/gün ve prednizolon 60
mg/gün (iki hafta sonra doz azaltılarak kesildi) tedavi-
si başlandı. Bir ay sonra hastanın devam eden juguler
venöz dolgunluk, dispne, pulsus paradoksus ve hipo-
tansiyonunun olması üzerine tekrarlanan transtorasik
ekokardiyografide, konstrüktif perikardit ve 2 cm ka-
lınlığa ulaşan perikardla birlikte perikardiyal efüzyo-
nun arttığı, sağ ventriküler kollapsa neden olduğu ve
kardiyak tamponada ilerlediği görüldü. Perikardiyo-
sentez ve torasentez yapılarak 1 L sıvı boşaltıldı. Dre-
naj sonrası dispne ve diğer bulguları geriledi. Perikard
sıvısının nonspesifik, tüberküloz ve bruselloz yönün-
den yapılan kültüründe üreme olmadı, aside dirençli
basil ve Gram boyasında mikroorganizma görülmedi.
Perikard sıvısında brusella tüp aglutinasyonu 1/640
titrede pozitif, adenozin deaminaz (ADA) seviyesi
140 U/L olarak saptandı. Olgumuz kardiyoloji, kalp-
damar cerrahisi ve göğüs hastalıkları klinikleriyle kon-
sülte edildi ve antitüberküloz tedavi başlandı. Doksi-
siklin, rifampisin, izoniazid, etambutol ve pirazinamid
tedavilerine iki ay devam edildi. İzoniazid ve rifampi-
sin tedavisi 12 aya tamamlandı. Tedavinin üçüncü
ayında perikardiyaktomiye gerek kalmadan hastanın
konstrüktif perikarditi ve tüm bulguları düzelmişti.
Kontrol serum brusella tüp aglutinasyon titresinin ise
1/80’e gerilediği görüldü.

TARTIŞMA

Perikarditte göğüs ağrısı, nefes darlığı ve ateş en
sık görülen semptomlar olup, kardiyak muayenede
olguların yarısına yakınında perikardiyal frotman tes-
pit edilir. Brusella ve tüberküloza bağlı perikardit na-
dir görülmektedir. Brusellozun en önemli kardiyovas-
küler komplikasyonu genellikle aort kapağını tutan
ve cerrahi olmaksızın prognozu kötü seyreden endo-
kardittir. Özellikle, endokarditin eşlik etmediği bru-
sellaya bağlı perikardit olguları oldukça nadir izlen-
mektedir[13-15]. Colmenero ve arkadaşlarının 530
brusellozlu olguyu içeren çalışmalarında sekiz olguda
kardiyak tutulum tespit edilmiş olup, bunların sadece
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birinde endokardiyal tutulum olmaksızın perikardit
saptanmıştır[6]. Ülkemizde Taşova ve arkadaşlarının
238 olguyu inceledikleri bir çalışmada sadece bir ol-
guda kardiyak tutulum (endokardit) saptanmıştır[5].
Büke ve arkadaşları tarafından brusellozlu bir kadın
hastada ekokardiyografide perikard tamponad oluş-
turmayacak düzeyde efüzyon saptamışlar ve brusella
perikarditi olarak tanımlamışlardır[16]. Kliniğimizde
daha önce yapılan bir çalışmada ise izole perikardit;
240 hastanın 2 (%0.8)’sinde saptanmıştır[8]. Hasta-
mızda bruselloz tanısı, epidemiyolojik öyküsü (riskli
bölgede çiğ süt ve ürünleri tüketimi) uyumlu klinik
bulgular ve yüksek titrede (1/2560) tüp aglutinasyon
testi pozitifliğiyle konulmuştur. Ayrıca, perikard sıvı-
sında 1/640 oranında serolojik olarak pozitiflik bu-
lunmuştur. Her ne kadar bazı çalışmalarda tüberkü-
lozlu hastalarda düşük oranda da olsa özellikle ELISA
ile yanlış pozitiflikler olabileceği gösterilse de, brusel-
la tüp aglutinasyon testi negatif bulunmuştur[17,18].
Bizim hastamızdaki yüksek titrede ve tekrarlanan
testlerde bulunan brusella tüp aglutinasyon pozitifliği
ve tedaviyle antikor düzeyinde belirgin düşmeyle
yanlış pozitiflik olasılığı ortadan kalkmaktadır. Hasta-
mızda bruselloz tedavisine başlanması ve bruselloz
tedavisi almasına rağmen özellikle de steroid tedavi-
si sonrası bulguların azalması, tüberkülozun da birlik-
te olabileceğini düşündürmüştür, poliseroziti de olası-
lığı artırmıştır. Tüberküloz yönünden, büyük olasılık-
la rifampisin almasına bağlı olarak kültür ve polimer-
az zincir reaksiyonu pozitifliği saptanmamıştır. ADA
düzeyi özellikle CD4 T lenfositleri mitolojik stimülas-
yonu ve yanıtı sırasında artar. Hastamızda ADA dü-
zeyinin yüksekliği tanıyı destekleyici bir bulgu olarak
kabul edilmiştir. Göldeli ve arkadaşlarının yaptığı ça-
lışmada, 108 perikardiyal efüzyonu olan hastanın
ikisinde histolojik olarak, dördünde tüberküloz basili
perikard sıvısında üretilerek, dokuzunda ekstra peri-
kardiyal tüberküloz tespitiyle ve beş olguda da antitü-
berküloz tedavisine yanıt vermesine dayanarak tü-
berküloz perikardit tanısı konulmuş ve bu 20 olgu-
nun perikardiyal sıvılarında ADA düzeyi, diğer peri-
kardit nedenleriyle karşılaştırıldığında anlamlı olarak
yüksek bulunmuştur (p< 0.001). ADA değeri 70
U/L’nin üzerinde alındığı takdirde tüberküloz peri-
kardit için duyarlılığının %100, özgüllüğünün %91
olduğu bildirilmiştir[19].

Tüberküloz perikardit genelde akciğer tüberkülo-
zuna sekonder kabul edilir; çünkü hastalık perikard

kesesine plevra ya da akciğerden, mediastinal lenf
ganglionlarından veya lenfatiklerden ulaşır. Hasta kli-
nik semptomların başlangıç tarihini kesin olarak ha-
tırlayamayabilir. Akciğer tüberkülozuna ilişkin bir bilgi
ve semptom bulunmayabilir[20].

Brusellaya bağlı perikardit olgularında çoğunlukla
akut brusellozda olduğu gibi 45 günlük süreyle kom-
bine tedavi önerilmektedir ve tedaviye kısa sürede ya-
nıt alınmaktadır[21]. Özellikle seröz membran tutulu-
mu olan olgularda rifampisin-doksisiklin tedavisine,
trimetoprim-sülfametoksazol de ilave edilebileceğini
önerenler mevcuttur[5].

Bu olguda ise sadece rifampisin-doksisiklin tedavi-
siyle ekokardiyografide perikardiyal sıvının kardiyak
tamponada neden olabilecek kadar artması ve hasta
kliniğinin kötüleşmesi nedeniyle rifampisin-doksisiklin
tedavisine antitüberküloz tedavi eklenerek hastanın
kliniğinin düzeldiği, perikardiyal efüzyonun azaldığı ve
konstrüktif perikarditin gerilediği tespit edilmiştir.

Bu olguda tek başına bruselloz tedavisine yanıt alı-
namayıp steroidle aktive olması ve tüberküloz tedavi-
siyle alınan klinik yanıt, her iki infeksiyonun birlikte
olduğunu düşündürmüştür. Her iki hastalık için ülke-
mizin endemik olduğu dikkate alındığında, iki hastalı-
ğın koinfeksiyonunun olabileceği ve klinik tabloların
karışabileceğinin göz önünde bulundurulması gerekti-
ği vurgulanmıştır.
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