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44 y. bayan, 5 44 y. bayan, 5 ççocuk, ev hanocuk, ev hanıımmıı, , 
NevNevşşehir.ehir.
2 y2 yııldldıır bel ve her iki bacakta ar bel ve her iki bacakta ağğrrıı
yakyakıınmasnmasıı olan hastanolan hastanıın, son 4 aydn, son 4 aydıır r 
aağğrrııssıı giderek artmgiderek artmışış ve son ve son 
zamanlarda azamanlarda ağğrrıı nedeniyle ynedeniyle yüürrüüyemez yemez 
hale gelmihale gelmişş..
AyrAyrııca her iki bacakta uyuca her iki bacakta uyuşşma ortaya ma ortaya 
ççııkmkmışış. . 



15 g15 güün n öönce her iki ayak bilence her iki ayak bileğğinde inde 
kkıızarzarııklklıık ve k ve ııssıı artartışıışınnıın en eşşlik etmedilik etmediğği i 
aağğrrııllıı şşiişşlik olmulik olmuşş ve birkave birkaçç ggüün in iççinde inde 
kendilikendiliğğinden kaybolmuinden kaybolmuşş..
Son 4 aydSon 4 aydıır r öözellikle geceleri yzellikle geceleri yüükselen kselen 
ateateşşi ve gece terlemeleri de oluyormui ve gece terlemeleri de oluyormuşş. . 
Hasta bu sHasta bu süüre ire iççinde 6inde 6--7 kg kaybetmi7 kg kaybetmişş..



ÖÖzgezgeççmimişşinde 20 yinde 20 yııl l öönce sance sağğ
memeden kist memeden kist eksizyonueksizyonu ddışıışında nda 
öözellizelliğği bulunmayan ve soy i bulunmayan ve soy 
gegeççmimişşinde de inde de öönemli bir hastalnemli bir hastalıık k 
olmayan hasta ileri tetkik ve tedavi olmayan hasta ileri tetkik ve tedavi 
amacamacııyla hastanemizin dahiliye yla hastanemizin dahiliye 
servisine yatservisine yatıırrııldldıı..



HastanHastanıın yattn yattığıığında genel durumu iyiydi.nda genel durumu iyiydi.
Dalak kot altDalak kot altıında 2nda 2--3 cm ele geliyordu, alt 3 cm ele geliyordu, alt 
ekstremiteekstremite eklem hareketleri aeklem hareketleri ağğrrııllııydydıı, bunun , bunun 
ddışıışında sistemik muayene donda sistemik muayene doğğaldaldıı..
Laboratuar deLaboratuar değğerleri ise :erleri ise :
HbHb : 10.8 g/: 10.8 g/dldl,, B.K: 5600/mmB.K: 5600/mm33, , PltPlt : 214 000/mm: 214 000/mm33

ESR : 78 mm/hESR : 78 mm/h, K., K.ŞŞ : 71 mg/: 71 mg/dldl, , ÜÜRE : 24 mg/RE : 24 mg/dldl, , 
KRE : 0.7 mg/KRE : 0.7 mg/dldl,  ALT : 34 U/L, AST : 41 U/L, ,  ALT : 34 U/L, AST : 41 U/L, 
CRP : 45 mg/LCRP : 45 mg/L, ANA (, ANA (--), Anti DNA (), Anti DNA (--), RF (), RF (--), ), 
VB12 , VB12 , FolatFolat ddüüzeyleri normaldi.zeyleri normaldi.



BatBatıın USG : n USG : SplenomegaliSplenomegali (135 cm.) (135 cm.) 
ddışıışında normaldi.nda normaldi.
ToraksToraks BT : BT : Sol A.C Sol A.C apeksteapekste ve ve üüst lob st lob 
apikoposteriorapikoposterior segmenttesegmentte parankimalparankimal
kalsifikasyon, kalsifikasyon, fibrotikfibrotik dedeğğiişşiklikler, iklikler, 
konsolide alanlarkonsolide alanlar mevcuttu. Samevcuttu. Sağğda da minimal minimal 
plevralplevral effeffüüzyonzyon izlendi.izlendi.
EKO : Normaldi.EKO : Normaldi.



LomberLomber vertebralvertebral B.T : B.T : L5L5--S1 dS1 düüzeyinde sol zeyinde sol nnööralral
forameniforameni daraltan ve sinir kdaraltan ve sinir köökküüne ne şşiddetli basiddetli basıı
yapan geniyapan genişş tabanltabanlıı disk disk protrprotrüüzyonuzyonu ggöözlendi.zlendi.
Dahiliye servisinde yatarken 2 kez 38 C ateDahiliye servisinde yatarken 2 kez 38 C ateşşi olan i olan 
hastanhastanıın n BrusellaBrusella serum serum STASTA’’ssıı 1/640 (+)1/640 (+) gelmesi gelmesi 
üüzerine hasta buradan ileri tetkik ve tedavi zerine hasta buradan ileri tetkik ve tedavi 
planlanmasplanlanmasıı iiççin servisimize nakledildi.in servisimize nakledildi.



Hasta Hasta torakstoraks B.B.TT’’dekideki lezyonlarlezyonlarıı nedeniyle nedeniyle 
ttüüberkberküüloz aloz aççııssıından da dendan da değğerlendirildi. 3 gerlendirildi. 3 güün n üüst st 
üüste balgamda ARB (ste balgamda ARB (--) bulundu. G) bulundu. Gööğğüüs s 
HastalHastalııklarklarıı’’na da danna da danışıışılan hastada aktif lan hastada aktif 
ttüüberkberküüloz dloz düüşşüünnüülmedi.lmedi.
Servisimizde Servisimizde ççekilen ekilen LomberLomber MRIMRI’’dada L5L5--S1 S1 
ddüüzeyinde sazeyinde sağğ nnööralral forameniforameni dolduran sadolduran sağğda da 
bariz bariz paraspinalparaspinal yumuyumuşşak doku planlarak doku planlarıında nda 
kalkalıınlanlaşşmaya neden olan kitle lezyonumaya neden olan kitle lezyonu
saptandsaptandıı.Kitle .Kitle tekaltekal saksakıı ve 1. ve 1. sakralsakral siniri siniri 
baskbaskıılamaktaydlamaktaydıı. Hastada . Hastada brusellabrusella
spondilodiskitisispondilodiskitisi ddüüşşüünnüüldldüü..



Hasta bu lezyon yHasta bu lezyon yöönnüünden Beyin nden Beyin 
CerrahisiCerrahisi’’ne danne danışıışıldldıı. Lezyondan . Lezyondan skopiskopi
altaltıında biyopsi alnda biyopsi alıındndıı. Sonu. Sonuçç nonnon spesifik spesifik 
inflamasyoninflamasyon olarak rapor edildi. olarak rapor edildi. MaligniteMalignite
ve tve tüüberkberküüloz ekarte edildi.loz ekarte edildi.
NistagmusuNistagmusu ortaya ortaya ççııkan hastada kan hastada 
nnöörobrusellozrobruselloz olabileceolabileceğği di düüşşüünnüüldldüü. . 



B.B.B.B.TT’’sisi normal olan hastaya L.P yapnormal olan hastaya L.P yapııldldıı. . BOSBOS’’tata
hhüücre gcre göörrüülmedi. BOS protein : 26 mg , lmedi. BOS protein : 26 mg , şşeker : 95 eker : 95 
mg, S.K.mg, S.K.ŞŞ : 84 idi. : 84 idi. BOSBOS’’tata brusellabrusella
agglutinasyonuagglutinasyonu ((--),  ),  BrusellaBrusella serum S.T.A 1/1280 serum S.T.A 1/1280 
(+)(+) saptandsaptandıı..
Bunun Bunun üüzerine hastada zerine hastada nnöörobrusellozrobruselloz
ddüüşşüünnüülmedi. lmedi. BrusellaBrusella spondilodiskitisispondilodiskitisi
ddüüşşüünnüülerek, lerek, seftriaksonseftriakson, , trimetoprimtrimetoprim--
sulfometeksozolsulfometeksozol, , doksisiklindoksisiklin tedavisi batedavisi başşlandlandıı..



3 g3 güün 38 C n 38 C üüzerinde atezerinde ateşşi devam eden i devam eden 
hastanhastanıın tedavinin 3. gn tedavinin 3. güünnüünden sonra nden sonra 
yyüüksek ateksek ateşşi olmadi olmadıı.Kemik a.Kemik ağğrrıılarlarıı devam devam 
etti. etti. 
3 hafta yatarak tedavi alan hastada 3. hafta 3 hafta yatarak tedavi alan hastada 3. hafta 
sonunda sonunda seftriaksonseftriakson kesilip yerine kesilip yerine 
RifampisinRifampisin babaşşlandlandıı. Hasta, kontrollere . Hasta, kontrollere 
gelmesi gelmesi öönerilerek taburcu edildi. nerilerek taburcu edildi. 
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