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ÖZET

Elli bir yaşında menenjit şüpheli bir hastadan alınan beyin omurilik sıvısı (BOS) örneğinden yapılan brusella için standart tüp aglüti-
nasyon (SAT) testi 1/128 pozitif olarak bulundu. Ayrıca BOS örneğinin mikroskobik ve biyokimyasal incelemesi sonucunda 280 lökosit/
mm3 (%92 lenfosit) görüldü. Glukoz düzeyi normal (52 mg/dL) ve protein yüksek (118 mg/dL) saptandı. Örnekten yapılan rutin 
BOS kültüründe üreme olmadı. Örneğin Gram ve Auramin-rhodamin boyalı preparatları incelendiğinde mikroorganizma görülmedi. 
Mikobakteri türlerinin izolasyonu için, geliştirilmiş olan Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) 320 cihazına, BOS örneğin dekon-
taminasyon ve homojenizasyon işlemi sonrası ekimi yapılarak yerleştirildi. MGIT şişesinde üreyen izolat Brucella spp. olarak tanımlandı. 
Olgumuz nörobruselloz olarak tanımlanarak tedavi edildi. Olgumuz BOS örneğinde BACTEC MGIT sisteminde Brucella türünün ürediği 
ve bakterinin patojen olarak kabul edildiği ilk rapordur.
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In cerebrospinal fluid (CSF) specimen of a 51-year-old patient suspected of meningitis, standard brucella agglutination test was de-
tected to be 1/128 positive. Also, microscopical and biochemical investigations of CSF specimen revealed 280 leukocytes/mm3 (92% 
lymphocyte), a normal level of glucose (52 mg/dL), and a high level of protein (118 mg/dL). No microorganism was observed in routine 
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GİRİŞ

Bruselloz ülkemizde olduğu gibi gelişmekte olan 
ülkelerde de sıklıkla görülen zoonotik bir infeksi-
yon hastalığıdır. Ülkemizde her yıl yaklaşık olarak 
18.000 yeni bruselloz olgusuna rastlandığı bildiril-
mektedir[1]. Bruselloz etkeni olan Brucella türleri, 
direkt veya indirekt yolla (sitokin veya endotoksin-
le) tüm sistemlerin yanı sıra santral sinir sistemi 
(SSS)’ni de tutabilir[2]. Özellikle kronik olgularda 
karşımıza çıkan ve nörobruselloz olarak adlandı-
rılan bu durum oldukça ciddi seyredebilmektedir. 
Nörobruselloz olguları menenjit, meningoensefalit, 
meningovasküler tutulum, periferal nöropati, ra-
dikülopati ve çeşitli davranış bozuklukları olan 
klinik görünümler şeklinde karşımıza çıkmakta-
dır[1]. Bunların içerisinde en sık menenjit olguları 
görülmektedir. Ülkemizden bildirilen çalışmalarda 
bruselloz olgularına %.5.6; %7.7 gibi oranlarda 
SSS tutulumunun eşlik ettiği bildirilmektedir[1,3]. 

Otomatize MGIT 960 (Mycobacteria Growth 
Indicator Tube) sistemi, içerisinde Modifiye Midd-
lebrook 7H9 sıvı besiyeri bulunan mikobakteri tür-
lerinin üremesini saptamak için oksijen tüketimine 
dayalı floresans sensörü içeren bir sistemdir[4]. Bu 
sistem MGIT 320 veya 960 cihazında (Becton 
Dickinson, Cockeysville, MD) klinik örneklerden 
konvansiyonel kültür yöntemlerine göre daha kısa 
bir sürede mikobakteri türlerinin izolasyonu ve 
antibiyotik duyarlılık testi yapılmasına olanak sağ-
lamaktadır[5]. Mikobakteriler sıvı besiyeri içerisinde 
ürediği zaman, tüpteki oksijenin tüketilmesine bağ-
lı olarak indikatör serbest kalmakta ve floresans 
açığa çıkmaktadır. Açığa çıkan floresans cihaz 
tarafından otomatik olarak ölçülmekte ve sonuçlar 
pozitif veya negatif olarak alınmaktadır.

Burada, menenjit ön tanısıyla hastaneye yatırı-
lan ve hastadan alınan beyin omurilik sıvısı (BOS) 
örneğinin aslında mikobakteri türlerinin izolasyonu 
düşünülerek MGIT şişesine dekontaminasyon ve 
homojenizasyon sonrası inoküle edilmesi, ancak 

besiyerinde mikobakteri türü üremesi beklenirken 
üreyen bakterinin Brucella spp. olarak tanımlan-
masıyla nörobruselloz olarak değerlendirilen bir 
olgu sunulmuştur.

OLGU SUNUMU

Bilinen bir hastalığı olmayan, 51 yaşında ka-
dın hasta son bir aydır mevcut olan zonklayıcı 
tarzda baş ağrısı, iştahsızlık, bulantı ve kilo kaybı 
şikayetiyle nöroloji polikliniğine başvurdu. Hasta-
nın yapılan sistemik muayenesinde splenomega-
lisi mevcut iken, nörolojik muayenesi normaldi. 
Baş ağrısını açıklamak amacıyla yapılan beyin 
tomografi ve elektroensefalografi testleri normal 
bulundu. Şiddetli baş ağrısı devam eden hasta 
servise yatırılarak takip edildi. Takibinde ateşi göz-
lenmedi, ancak C-reaktif protein (CRP) 96 mg/dL 
değerinde (normal değer 6 mg/dL) ve karaciğer 
fonksiyon testlerinde yükseklik saptandı. Hasta-
ya uygulanan lomber ponksiyonda basıncı hafif 
artmış, görünüm opelesan, mikroskopisinde 280 
lökosit/mm3 (%92 lenfosit) olduğu görüldü. BOS 
örneğinin biyokimyasal incelenmesinde glukoz 52 
mg/dL (normal değer 40-70 mg/dL), protein 
yüksek 118 mg/dL (normal değer 15-45 mg/dL) 
saptandı. Hastada bu BOS bulgularıyla viral me-
nenjit veya kronik menenjit düşünülerek asiklovir 
3 x 750 mg intravenöz (IV) ve seftriakson 2 x 
2 g IV tedavisine başlandı. BOS örneğinin Gram 
boyamasında mikroorganizma görülmedi. Yapılan 
Erlich-Ziehl-Neelson (EZN) boyama yöntemiyle asi-
de dirençli basil aranması negatif bulundu. BOS 
örneğinden yapılan kültür sonucunda üreme ol-
madı. Hastadan alınan iki vasat kan kültürü ör-
neğinin otomatize kan kültürü (BACTEC 9240) 
sisteminde takip edilmesiyle herhangi bir üreme 
saptanmadı.

Hastanın alınmış olan BOS örneğinde çalışılan 
Coombs’lu standart tüp aglütinasyon (STA) testi 
1/128 titrede pozitif saptandı. Kan kültüründe 
üreme olmaması ve serumdan çalışılan Coombs’lu 

bacteriological CSF cultures. Also, there was no microorganism with Gram and Auramine-rhodamine staining. After the decontamina-
tion and homogenization process, CSF specimen were inoculated into Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) 320 device which 
was specifically developed for isolation mycobacteria species. The isolate which proliferated in MGIT was identified as Brucella spp. The 
case was diagnosed and treated as neurobrucellosis. This is the first reported case of Brucella spp. isolation of CSF specimen in BACTEC 
MGIT system and considered as the pathogen.
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STA testinin negatif olmasına rağmen, hasta se-
ronegatif bruselloz olgusu olarak değerlendirilerek, 
bruselloz tedavisine yönelik antibiyotikler başlandı. 
Asiklovir kesilerek yerine rifampisin 1 x 600 mg 
peroral (PO), doksisiklin 2 x 100 mg PO başlandı 
ve birlikte seftriakson 2 x 2 g IV ile devam edil-
di. Hasta sorgulandığında Van’dan gelen şüpheli 
bir peynir tüketiminin olduğu tespit edildi.

Tedavi başlandıktan iki hafta sonra yapılan 
kontrolünde hastanın semptomlarının gerilediği ve 
alınan BOS örneğinden yapılan Coombs’lu STA 
testi titresinin 1/8’e düştüğü, BOS biyokimyasal 
değerlerinin düzeldiği (protein: 36 mg/dL, BOS 
glukozu: 47 mg/dL), lökosit sayısının belirgin öl-
çüde azaldığı (50 lökosit/mm3) görüldü. 

Kültür

Hastanın laboratuvara steril tüpte gelen BOS 
örneğinden öncelikle %5 koyun kanlı, McConkey, 
çikolata agar ve mikobakteri türlerinin izolasyonu 
için, konsantrasyon işlemi sonrası MGIT’a ekimleri 
yapıldı. Ekim yapılan plakların inkübasyonu aerop 
ve %5 CO2 koşullarında gerçekleştirildi. MGIT’a 
ekimi yapılan örnek MGIT 320 cihazına yerleş-
tirildi. Cihaza yerleştirilen tüp 32. günde pozitif 
alarm verince cihazdan çıkarıldı. Tüpten alınan 
sıvı besiyeri örneği preparata yayılarak Auramin-r-
hodamin ve daha sonra üzerine EZN yöntemleriy-
le boyandı. Boyama sonucunda floresans ve ışık 
mikroskobu değerlendirmelerinde aside dirençli ba-
sile rastlanmadı. Yapılan Gram boyama sonucun-
da gram-negatif kokobasiller görüldü. Şişeden %5 
koyun kanlı, McConkey ve çikolata agara pasajları 
yapıldı ve plaklar 24-48 saat, aerop koşullarda, 
37°C’de inkübe edildi. Yirmi dört saat inkübasyon 
sonrasında %5 koyun kanlı agarda şeffaf, küçük 
üreyen koloniler olduğu görüldü. Gram boyama 
ile bu bakterilerin gram-negatif kokobasiller oldu-
ğu görüldü. Kolonilerden yapılan oksidaz testi ve 
üreaz aktivitesi pozitif bulundu. Brucella polivalan 
antiserumu ile pozitif aglütinasyon gözlenince izo-
lat Brucella spp. olarak tanımlandı.

Daha önce bruselloz tanısı alarak pozitif bir 
kan kültürü örneğinden izole edilen bir hastanın 
Brucella melitensis izolatı brusella agara pasajlan-
dı. Yirmi dört saat aerop koşullarda inkübe edil-
dikten sonra üreyen B. melitensis kolonilerinden 
steril serum fizyolojik içerisinde 0.5 McFarland bu-

lanıklığına getirilip 0.5 mL steril yeni bir MGIT’a 
aktarılıp ve MGIT 320 cihazına yüklendi. İkinci 
gününde cihaz pozitif alarm verdi. Bunun üzerine 
şişeden preparata yayılarak yapılan EZN boya-
ma yöntemiyle aside dirençli basiller görülmez-
ken, Gram boyama ile gram-negatif kokobasiller 
görüldü. Yine şişeden %5 koyun kanlı, çikolata 
ve McConkey agara yapılan pasajda 24 saatte 
inkübasyon sonrasında kanlı agarda üreme oldu. 
Üreyen kolonilerden yapılan tanımlama testleri 
sonucunda suş Brucella spp. olarak tanımlandı.

TARTIŞMA

Nörobruselloz kronik bruselloz olgularında kar-
şımıza çıkabilen, ciddi seyreden ve tedavisi hızlı 
bir şekilde başlanması gereken bir klinik durum-
dur. Kronik bruselloz olgularının tanısı konu-
sunda çeşitli sıkıntılar mevcuttur[6]. Laboratuvar 
testleriyle tanı koymak zorlaşırken tabloya nörob-
ruselloz eklendiği takdirde olay daha karmaşık 
hale gelmektedir. Brucella türlerinin, kan ve/veya 
tutulumun olduğu steril sıvı (plevra, periton, diz 
eklem mayi vb.) ve doku örneklerinden kültür 
yöntemiyle izolasyonu, tanı için altın standart 
yöntemdir. Ancak nörobruselloz olgularında BOS 
örneğinde etkenin daha az sayıda bulunması ne-
deniyle izole edilmesi zorlaşmaktadır. SSS tutulu-
mu olan olgularda etkenin BOS kültüründe izo-
lasyon oranlarını sırasıyla Nurgül ve arkadaşları 
%0; Buzgan ve arkadaşları %1.3-2; Hanifi ve 
arkadaşları %14; Hasan ve arkadaşları %17.6; 
Erdem ve arkadaşları %21.5 olarak bildirmiş-
lerdir[1-3,7,8]. Kan kültür pozitifliği daha yüksek 
oranlardadır (%28, %35)[1,7]. Nörobruselloz tanısı 
için BOS örneğinde anti-brusella antikorlarının 
ELISA yöntemiyle gösterilmesi önerilse de, bu 
testler rutin hizmet veren laboratuvarlarda sıklıkla 
bulunmamaktadır. 

Bizim olgumuzda, bakteri izolasyonuna yöne-
lik uygulanan konvansiyonel ve otomatize kültür 
sistemlerinde herhangi bir üreme gözlenmezken, 
mikobakteri türlerinin izole edilebileceği MGIT’ta 
etken bakteri izole edildi. Brusellozda seronegatif 
olgular da karşımıza çıkmaktadır. Bizim olgumuzda 
serum örneğinden yapılan Coombs’lu STA testi 
negatif olarak bulundu. BOS örneğinden yapı-
lan serolojik testte pozitiflik görülmesiyle olgumuza 
bruselloza yönelik tedavi başlandı ve hasta bu 
tedaviden fayda görerek iyileşti.
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MGIT sistemi; modifiye Middlebrook 7H9 broth 
ile birlikte floresans sensörü içeren, mikobakteri 
türlerinin izolasyonunu hızlandırmak ve antibiyotik 
duyarlılıklarını saptamak için kullanılan manuel 
veya otomatize sistemlerdir. Sistemin esası, tüpün 
dibindeki silikona gömülü oksijenle bileşik halde 
bulunan fenatrolin rutenyum klorid pentahidrat 
adındaki floresans veren bir indikatörün, miko-
bakteri veya diğer mikroorganizmalar tarafından 
tüpteki oksijenin tüketilmesine bağlı olarak serbest 
kalması sonucu floresansın açığa çıkması ve açığa 
çıkan floresansın cihaz tarafından otomatik olarak 
365 nm dalga boyundaki UV lambasında 60 da-
kikada bir sürekli ölçülmesidir[8].  

Örnekler, cihaza yerleştirilmeden önce şişenin 
içerisine diğer bakterilerin ve mantar türlerinin 
üremesini engellemek ve mikobakterilerin üreme-
sini artırmak için MGIT PANTA/Growth Supp-
lement eklenir. PANTA içerisinde polimiksin B, 
amfoterisin B, trimetoprim, azlosilin, nalidiksik 
asit bulunurken; Growth Supplement içerisinde 
bovine albumin 50 g; dekstroz 20 g, kata-
laz 0.03 g; POES 1.1 g; oleik asit 0.1 g/1 
L bulunur. Mikobakteri türlerinin metabolizması 
için gerekli önemli maddelerden biri oleik asittir. 
Albumin mikobakteri türlerinin üremesini engelle-
yen serbest yağ asitlerini bağlar, dekstroz enerji 
kaynağıdır. 

MGIT sistemi sadece mikobakteri türlerinin 
izolasyonuna yönelik geliştirilmiştir. Bu bakterilerin 
dışında üreyen mikroorganizmalar kontaminasyon 
olarak değerlendirilir. MGIT 960 otomatize siste-
minin mikobakteriler dışındaki mikroorganizmalar-
la kontaminasyon oranlarına bakıldığında sırasıyla 
6.4, 6.9, 9.8, 9.9, 17.1 düzeylerindedir[9-13]. 
Bunun nedeni, ekim öncesinde sıvı besiyerine 
eklenen muhtemelen hem mikobakteri, hem de 
mikobakteriler dışındaki organizmaların üremesini 
artıran zenginleştirme ürünleridir[8].

Mikobakteri türleri dışında MGIT’ta üreyen 
bakteriler sıklıkla stafilokok ve diğer gram-po-
zitif mikroorganizmalar ve Pseudomonas türleri-
dir[11,12]. BACTEC MGIT 960 sisteminde üreyen 
ve patojen olarak kabul edilen mikroorganizmalar 
olan Nocardia ve Rhodococcus spp.’nin ürediği 
Tortoli ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada 
belirtilmiştir[12]. 

Brucella türleri, bakteremisi mevcut olan has-
taların kan örneğinin otomatize kan kültür sistem-
lerinde inkübasyon sonrasında pozitif alarm veren 
şişenin %5 koyun kanlı agara inokülasyonuyla 
üreyebilen bir mikroorganizmadır. Ancak Brucella 
türlerinin BACTEC MGIT sisteminde ürediğine 
dair literatür gözden geçirildiğinde sadece tek bir 
olgu olduğu görüldü. Olgu balgam örneğinin de-
kontaminasyon ve likefaksiyon işlemi sonrasında 
MGIT’a ekilmesi ve etkenin Brucella spp. olarak 
izole edildiği bir olgudur[14]. Olgularımız BOS ör-
neğinin BACTEC MGIT sisteminde inokülasyonu 
sonucu Brucella spp. üremesi ve üreyen bakte-
rinin patojen olarak kabul edildiği ilk rapordur. 

Ayrıca nörobruselloz veya tüberküloz menenjit 
ayırımı zor olan klinik ve laboratuvar bulguları 
açısından birbirine benzerliği olan olgulardır. Bu 
iki klinik tablonun iyi ayırt edilmesi uygulanacak 
tedavilerin farklılığı yönünden önem arz etmek-
tedir.

Sonuç olarak, özellikle menenjit şüpheli olgu-
larda, klinik yönden de birbirinden ayırt edilmesi 
zor olan nörobruselloz ve tüberküloz menenjit 
olgularında kültür sonuçlarının değerlendirilmesi 
sırasında dikkatli olunması gereklidir. Brucella tür-
lerinin MGIT mikobakteri türlerinin izolasyon sis-
temlerinde de üreyebileceğini, BOS örneği pozitif 
alarm veren hastalarda şişeden yapılması gereken 
aside dirençli boyama yöntemleriyle basillerin gö-
rülemediği durumlarda Brucella türü de olabileceği 
düşünülerek hastanın bu yönden de değerlendiril-
mesi gerektiğini düşünmekteyiz.
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