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ÖZET

Bruselloz tüm dünyada görülen en önemli zoonotik hastalıklardan birisi olup, günümüzde birçok ülkede halk sağlığı sorunu olmaya de-
vam etmektedir. Türkiye’de bruselloz endemik olarak görülmektedir. Bruselloz multisistemik bir hastalıktır ve nörolojik komplikasyonlar
hastalığın herhangi bir aşamasında ortaya çıkabilmektedir. Nörobruselloz sistemik brusella infeksiyonunun önemli bir komplikasyonu-
dur ve klinik prezentasyon çok farklı şekillerde olabilmektedir. Bu çalışmada, multipl sklerozu taklit eden bir nörobruselloz olgusunun su-
nulması amaçlanmıştır. Ülkemizde demiyelinizan hastalıkların ayırıcı tanısında nörobruselloz da yer almalıdır.
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Brucellosis is one of the most important zoonotic diseases worldwide and continues to be a public health problem in many countries.
Turkey  is  one  of  the  endemic  countries  for brucellosis.  Human brucellosis  is  a  multisystem  disease  and neurological  complica-
tions  may  develop  in  any  stage  of  brucellosis. Neurobrucellosis  is  an  important  complication  of  systemic  brucellosis  infecti-
on, and the clinical presentation of neurobrucellosis can be highly variable. With this study, we aimed to present a neurobrucellosis ca-
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GİRİŞ 

Bruselloz; dünyanın her bölgesinde görülebilen,
ülkemizde endemik olarak seyreden zoonotik bir in-
feksiyon hastalığıdır. Sistemik brusellozda ilk atakta
tanı koymak kolay ise de nükslerde, kronik bruselloz-
da ve komplikasyonlarda klinik bulgularla tanıya ulaş-
mak güçtür[1-5]. 

Nörolojik bulgular akut hastalığın başlangıcında,
konvalesan dönemde veya ilk ataktan haftalar, aylar
sonra ortaya çıkabilmektedir. Nörobruselloz; menen-
jit, ensefalit, miyelit-radikülonörit, epidural apse, be-
yin apsesi, granüloma, demiyelinizan sendromlar ve
meningovasküler sendromlar şeklinde görülebilmek-
tedir[1-5]. Nörobrusellozda santral sinir sistemi (SSS)
tutulumu beyin omurilik sıvısı (BOS)’nın bakteriyolojik
ve/veya serolojik incelemesiyle gösterilmelidir. Nö-
robruselloz olgularında uygun tedaviye yanıt iyidir, fa-
kat nörolojik sekelle sonuçlanan olgular da bildirilmiş-
tir[1-4]. 

Bu olgu sunumunda, SSS’de multipl demiyelinizan
plakları olan, nörobruselloz teşhisi konulan ve nörob-
ruselloza yönelik tedaviyle büyük oranda klinik iyileş-
me gösteren bir olgunun paylaşılması amaçlanmıştır.

OLGU SUNUMU

Kırk beş yaşında kadın hasta, altı aydır devam
eden bacaklarda güçsüzlük, ağrı ve uyuşukluk şikayet-
leriyle başvurdu. Hastanın öyküsünde yaklaşık iki yıl-
dır halsizlik, baş ağrısı, bulantı ve gece terlemesi oldu-
ğu öğrenildi. Köyde yaşayan hastada hayvancılık ve
taze peynir yeme öyküsü vardı. Fizik muayenede;
ateş: 36.7°C, TA: 120/70 mmHg, nabız: 80/daki-
ka, genel durumu iyi, bilinç açık oryante ve kooperey-
di. Nörolojik muayenede patolojik olarak sağ pupil
minimal miyotikti. Sol üst ekstremitede dismetri mev-
cuttu. Hasta kısa adımlarla spastik ataksik yürüyordu,
romberg testi pozitifti. Her iki alt ekstremite 4/5 mo-
tor kuvvetteydi, spastisitesi mevcuttu. Her iki diz altın-
da hipoestezi saptandı. Derin tendon refleksleri hipe-
raktif ve taban cildi refleksi bilateral ekstensör yanıtlı
(babinski +) olarak tespit edildi. Diğer sistem muaye-
neleri normaldi. Laboratuvar incelemesinde, beyaz

küre sayısı 6400/mm3, C-reaktif protein (CRP) 3.3
mg/L (0-5 mg/L), eritrosit sedimentasyon hızı 12
mm/saat olarak bulundu. Hepatik ve renal fonksi-
yonları içeren diğer testler normal sınırlar içindeydi.
Serum standart tüp aglütinasyon (STA) ve Coombslu
tüp aglütinasyon testi antikor titreleri sırasıyla, 1/160
ve 1/1280 olarak saptandı. Hastaya yapılan lomber
ponksiyon işlemi sonucunda, BOS hücre sayımında
10 lökosit/mm3 (%90 lenfosit) saptandı. BOS biyo-
kimyasal incelemesinde glukoz 48 mg/dL (eş zaman-
lı kan glukozu 116 mg/dL), protein 194 mg/dL ola-
rak saptandı. BOS STA ve Coombslu aglütinasyon
testleri sırasıyla 1/40 ve 1/320 tespit edildi. Beyin
manyetik rezonans görüntüleme (MRG)’de T2 ve
FLAIR görüntülerde bilateral sentrum semiovale dü-
zeyinde, perikallozal alanda, korpus kallozum spleni-
um düzeyinde, bilateral pariyetal lob derin beyaz
cevher içerisinde demiyelinizan plak ile uyumlu lez-
yonlar tespit edildi, İV Gad DTPA enjeksiyonu son-
rasında T1 ağırlıklı görüntülerde bu lezyonlarda belir-
gin kontrast tutulumu gözlenmedi (Resim 1,2). Tora-
kal MRG’de benzer demiyelinizan oluşumlara rastlan-

Güven T, Arslan Gülen T, Yılmaz GR, Güner R, 
Kaya Kalem A, Anlar Ö, Taşyaran MA.Multipl Sklerozu Taklit Eden Bir Nörobruselloz Olgusu

51FLORA 2013;18(1):50-54

se mimicking multiple sclerosis. Neurobrucellosis should be considered in the differential diagnosis of demyelinating disorders in our co-
untry.
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Resim 1. Kraniyal MRG, T2 flair sagittal kesitte
demiyelinizan plak görünümü.



madı. Nöroloji tarafından demiyelinizan plak ayırıcı
tanısı için değerlendirilen hastanın istenen vaskülit
markırları negatif bulundu. SEP; N18 dalga latansı
solda hafif uzamış (26.9 msn), VEP; normal, BAEP;
V. dalga latansı solda normalin üst sınırında, sağda ise
uzamış olarak bulundu, BOS oligoklonal bant pozitif
(IgG indeksi 1.7) tespit edildi. Hastaya nörobruselloz
tanısıyla seftriakson 4 g/gün, doksisiklin 200
mg/gün ve rifampisin 600 mg/gün olarak başlandı.
Seftriakson tedavisi 21 güne tamamlanarak kesildi ve
tedaviye ikili kombinasyonla devam edildi. Tedavinin
ikinci ayında hastanın desteksiz yürüyebildiği görüldü.
Kontrol nörolojik muayenede alt ekstremitede kas gü-
cü 4/5 olması dışında patoloji tespit edilmedi. Altıncı
ayın sonunda şikayetlerinin büyük oranda gerilediği,
ancak kontrol beyin MRG’de demiyelinizan lezyonlar-
da gerileme olmadığı tespit edildi. Altı aylık tedaviden
sonra hastaya tekrar lomber ponksiyon yapıldı. BOS
oligoklonal bant negatif bulundu. Bir yıllık takip sıra-
sında hastada multipl skleroz düşündüren yeni bir
atak görülmedi. Hasta nöroloji tarafından multipl
skleroz açısından tekrar değerlendirildi ve hastada
multipl skleroz düşünülmedi. Hastada alt ekstremite-
lerde 1/5 motor kuvvet kaybı sekel olarak kaldı. 

TARTIŞMA

Nörolojik sistem tutulumu sistemik bruselloz infek-
siyonlarında görülebilen önemli bir komplikasyondur

ve hastalığa ait klinik bulgular ve laboratuvar testleri
nonspesifik olabileceği için tanı koymak zordur[1-5].
Nörobruselloz görülme sıklığı literatürlerde %0.5-25
arasında bildirilmektedir. Brusellozda nörolojik komp-
likasyonlar hastalığın herhangi bir döneminde gelişe-
bilmektedir. Literatürde nörobruselloz tanısının, olgu-
ların çoğunda semptomların başlangıcından sonraki 2
ay-12 ay arasındaki sürede konulduğu bildirilmekte-
dir. Brusellozda SSS tutulumunun klinik görünümü
değişkendir ve patognomonik değildir[1-5]. Literatür-
lerde sistemik bruselloz infeksiyonlarında baş ağrısı,
halsizlik ve bazı nöropsikiyatrik yakınmaların olabile-
ceği ve bu yakınmaların direkt SSS tutulumuna bağ-
lanamayacağını bildiren yayınlar yanında, özellikle
baş ağrısı ve depresyonun nörolojik semptom olarak
tanımlandığı, baş ağrısı dışında nörolojik bulguların
olmadığı nörobruselloz olgu bildirimleri de var-
dır[1,3,5-7]. Sunduğumuz olgunun öyküsünde yaklaşık
iki yıldır devam eden halsizlik, baş ağrısı, bulantı, ge-
ce terlemesi gibi nonspesifik semptomlar ile yaklaşık
altı aydır devam eden bacaklarda güçsüzlük, ağrı,
uyuşukluk semptomları mevcuttu. Bu nedenle hasta
geç tanı konulan ve tedavisi gecikmiş bir nörobrusel-
loz olgusu olarak değerlendirildi. Hastanın nörolojik
muayenesinde demiyelinizan sendromu düşündüren
nörolojik muayene bulgularıyla beyin MRG’de multipl
demiyelinizan plak ile uyumlu lezyonlar mevcuttu.
BOS’ta oligoklonal bant pozitif saptandı. BOS kültü-
ründe üreme olmayan hastada BOS STA ve Co-
ombslu aglütinasyon testleri sırasıyla 1/40 ve 1/320
olarak tespit edildi ve nörobruselloz tanısı konuldu.
Nörobrusellozda BOS kültüründen etken izolasyon
oranı %30’dan daha düşüktür[1,7-9]. STA testi, Co-
ombs testi ve ELISA testi gibi yöntemlerle BOS’ta an-
tibrusella antikorlarının tespitiyle nörobruselloz tanısı
konulabilmektedir. STA testi, nörobruselloz tanısında
en sık kullanılan serolojik testtir[2-4,7,10]. Coombs tes-
ti yapılıp blokan ve inkomplet antikorlara bağlı yalan-
cı negatiflikler ortadan kaldırılarak STA testinin du-
yarlılığı artırılabilir[4,10]. Nörobruselloz tanısı için
BOS’ta serolojik yöntemlerle tespit edilen antikor tit-
resinin düzeyi tartışmalıdır. Bazı literatürlerde nörob-
ruselloz tanısı için BOS’ta saptanan antikor titresi ≥
1/80 olarak alınırken, birçok literatürde BOS’ta sap-
tanacak herhangi bir antikor titresi nörobruselloz ta-
nısında anlamlı olarak kabul edilmektedir[3,4,7,9-11]. 

Nörobruselloz klinik ve/veya radyolojik olarak de-
miyelinizan sendromları taklit edebilmektedir[3,4,12-
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Resim 2. Kraniyal MRG, T2 aksiyel kesitte demiyeli-
nizan plak görünümü.



16]. Nörobrusellozda hastalığın kronik seyri nedeniy-
le, immün mekanizmaların tetiklenmesi sonucunda
demiyelinizasyon geliştiği düşünülmektedir[5,15,17].
Türkoğlu ve arkadaşları tarafından sunulan bir çalış-
mada da klinik değerlendirme ve radyolojik görüntü-
leme sonucunda multipl sklerozu düşündüren iki olgu-
da nörobruselloz tanısı konulduğu, hastalara bruselloz
tedavisi başlandığı ve tedavi sonucunda bir hastanın
tamamen iyileştiği, bir hastada ise büyük oranda iyi-
leşme gözlendiği ancak nörolojik sekel kaldığı bildiril-
miştir[14]. Karaoğlan ve arkadaşlarının sunduğu,
SSS’de demiyelinizasyonla seyreden brusella menen-
jiti olgusunda, iki ay süreli tedavi ile klinik ve radyolo-
jik bulgularda belirgin düzelme sağlandığı bildirilmiş-
tir[18]. Bussone ve arkadaşlarının sunduğu nörobru-
selloz olgusunda ise multipl, periventriküler demiyeli-
nizan lezyonlar saptanmış ve BOS’ta miyelin basic
protein seviyesinin yüksek olarak bulunduğu bildiril-
miştir[15]. On beş nörobruselloz olgusunun değerlen-
dirildiği diğer bir çalışmada ise, meningoensefalit tab-
losu olan bir olguda, radyolojik olarak SSS’de demi-
yelinizasyon saptanmış ve olgunun minör sekelle iyi-
leştiği bildirilmiştir[17]. Ülkemizden yayınlanan ve 18
nörobruselloz olgusunun irdelendiği bir çalışmada, üç
hastanın beyin MRG bulgularında demiyelinizasyon
saptandığı ve bu hastaların antibiyoterapi ile sekelsiz
iyileştiği bildirilmiştir[19]. Literatürde, demiyelinizas-
yonla seyreden nörobruselloz olgularında, tedaviye
yanıt alınabildiği, klinik ve radyolojik olarak tam veya
kısmi iyileşme sağlanabildiği ve bazı olgularda sekel
kalabildiği bildirilmiştir[2-5,15-19]. Bizim hastamızda da
antibiyoterapiyle klinik bulgularda büyük oranda iyi-
leşme sağlanırken, radyolojik olarak tedaviye yanıt
alınamamış ve tedavi sonunda çekilen kraniyal
MRG’de demiyelinizan plakların aynı şekilde sebat et-
tiği tespit edilmiştir. Nörobruselloz tedavisinin altı ayı
tamamlandıktan sonra hastaya kontrol amaçlı lomber
ponksiyon yapıldı ve BOS’ta oligoklonal bant negatif
olarak tespit edildi. Takipler sırasında multipl sklerozu
düşündürecek yeni bir atak tespit edilmeyen hasta nö-
roloji tarafından da fizik muayene, laboratuvar sonuç-
ları ve kontrol beyin MRG sonuçlarıyla multipl skleroz
tanı kriterleri açısından tekrar değerlendirilmiş ve has-
tada multipl skleroz düşünülmemiştir[20,21]. 

Nörobruselloz tedavisinde antibiyotik seçimi, dozu
ve tedavi süresiyle ilgili henüz bir görüşbirliği oluşma-
mıştır[1,22]. Doksisiklin, rifampisin, trimetoprim-sülfa-
metoksazol, streptomisin ve seftriaksonun ikili ya da

üçlü kombinasyonları ile iki aydan daha uzun süreli
tedavi önerilmektedir[1-3,23]. Bazı çalışmalarda nö-
robruselloz hastalarında 4-9 ay süreyle antimikrobiyal
tedaviye devam edildiği bildirilmektedir[3,5,18,19,23].
Erdem ve arkadaşları tarafından yakın zamanda ya-
yınlanmış çok merkezli bir çalışmada, nörobruselloz-
da tedavi rejimleri karşılaştırılmış ve seftriakson bazlı
tedavi rejimlerinin oral standart tedaviye göre daha
etkili olduğu bildirilmiştir[24].

Nörobrusellozda diğer SSS infeksiyonlarında oldu-
ğu gibi erken tanı ve tedavi önem arz etmektedir[1-4].
Brusellozun endemik olarak bulunduğu bölgelerde,
açıklanamayan nörolojik semptomları veya multipl
sklerozu düşündüren demiyelinizan plakları olan hasta-
larda ayırıcı tanıda nörobruselloz mutlaka yer almalıdır. 
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