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OLGU
• Doğum tarihi; 13/10/2003
• Bayan, öğrenci
• Perşembe, Ordu’da yaşıyor

• Özgeçmişinde bilinen hastalık yok
• Karın ağrısı, bel ağrısı, iştahsızlık, geceleri 

daha çok olan üşüme ve titreme yakınmaları 
mevcut

Enfeksiyon hastalıklarında takibe alındığı tarih
17/06/2020



ÖNCESİ

•Karın ağrısı
•Acil 

başvurusu
25/05/2020 

•Bel ağrısı
•Çocuk acil 

başvurusu
27/05/2020 

•Bel ağrısı
•Müdahale 

edildi
•Pediatri 

başvurusu

28/05/2020

Üriner enfeksiyon; sefuroksim aksetil



ÖNCESİ

•Bel ağrısı
•FTR 
Başvurusu

•Lomber
diskopati; 
reçete

28/05/2020

•Amenore
•Bel ve kasık 
ağrısı

•Kadın 
Doğum 
Başvurusu

09/06/2020

•Bel ağrısı 
•Yüksek ateş
•Dahiliye 
başvurusu

10/06/2020

•Karın 
ağrısı,bel
ağrısı 

•Yüksek ateş
•Acil 
Başvurusu

15/06/2021

Lomber MR; Lomber spondilozis, 
disk mesafelerinde protrüzyonlar

Kadın Doğum 
muayenesi;reçete ve kontrol

Lomber BT; L1-S5 
arası intervertebral diskleri, 
spinal sinir kökler, nöral
foramenler, ligamentum
flavumlar normal 
görünümdedir. Yumuşak doku 
patolojisi açısından 
ayrıntılı inceleme istenirse MRG 
ile tetkiki uygun olur

• Lomber ve Torakal
Kontrastlı MR

• MR sonucu ile Beyin 
Cerrahi poliklinik 
kontrolü



17/06/2020; 
Enfeksiyon Hastalıkları Konsultasyonu
• Acil servis başvurusunda değerlendiriliyor
• Şikayeti; karın ağrısı, bel ağrısı, geceleri artan ateş 

yakınması
• Ateş; 37.8 ◦C
• Fizik muayene; torakolomber vertebralarda

palpasyon ile yaygın hassasiyet

• Enfeksiyon Hastalıkları Servis yatışı



SERVİS KABUL

Eritrosit Sedimantasyon 
Hızı; 71 mm/h 

Ateş; 36.6 ◦C , Nabız; 93/dk , Kan Basıncı; 100-60 mmHg, 
Solunum sayısı 17/dk , Kan oksijen saturasyonu;% 98 

Rose Bengal Testi: Negatif

Vital Bulgular

Tetkik 
sonuçları

TEDAVİ 
TABELASI

• Ateş takibi
• Kan kültürü
• Analjezik, antipiretik (Lh’de) 



Lomber Kontrastlı MR
• Teknik: FSE T1 sagital, FSE T2 axial, sagittal
• Lomber lordoz normal görünümünü korumaktadır. Vertebraların

korpus yükseklikleri, kortikal ve medüller sinyal intensiteleri korunmuş 
olarak izlenmiştir.

• Vertebra endplatelerde Schmorl nodülleri izlendi.
• Diğer intervertebral disk konturlarında end plate dışına taşma 

izlenmemiştir. 
• Nöral foramenler açıktır. Konus medullaris normal lokalizasyondadır. 

Kauda equina lifleri normal olarak izlenmektedir. 
• Spinal kanal içerisinde yer kaplayıcı oluşuma rastlanmamıştır.
• Faset eklemler ve ligamentum flavumlar normal görünümdedir. 

Paraspinal yumuşak dokular tabiidir. 
• Patolojik kontrastlanma izlenmedi.

NORMAL



Torakal Kontrastlı MR
• Torakal kifoz artmıştır. Endplatelerde Schmol nodülleri izlendi.
• Anterior subaraknoid mesafe daralmıştır. T12-L1, T11-T12 santral bulging

dural keseye indentasyon izlendi. T6-7 santral protrüzyon, spinal korda 
santral indentasyon izlendi. T5-6 santral bulging dural keseye indentasyon
izlendi.

• T11, T12 vertebralarda kemik iliği ödemi izlendi. Bu düzey disk aralığında 
T2A' da hafif hiperintens sinyal değişikliği, kontrastlı incelemede disk 
aralığı ve tariflenen vertebralarda yoğun kontrastlanma artışı izlenmiştir 
(spondilodiskit?). 

• Bu düzeyde anterior paravertebral alanda paravertebral apse ile uyumlu 
olabilecek yaklaşık 2 mm kalınlığa ulaşan T1A hipointens, T2A hiperintens
yoğun periferik kontrastlanan sinyal alanı saptanmıştır. 

• Diğer düzeylerde disk konturları düzgün olup, herniasyon bulgusu 
izlenmedi. Nöral foramenler açıktır. Spinal kanal genişliği normal 
sınırlardadır. Paravertebral alanlarda patolojik sinyal artışı saptanmadı.

SPONDİLODİSKİT
PARAVERTEBRAL APSE



18/06 2020

• Takipte ateşi yok, şiddetli bel ağrısı devam ediyor 
• FM ‘de vertebral hassasiyet devam ediyor 
• Beyin Cerrahi AD’ı konsulte ediyor;

• Acil nöroşirurjikal patoloji düşünülmedi
• Medikal tedavi 
• Nörolojik muayene değişikliği olursa yeniden konsulte edilmesi

Seftriakson 2x1 g/iv 



20/06/2020

• Coombs’lu Brusella agl. testi >1/1280 (+)
• ppd testi: (-)
• Rifampisin ve doksisiklin tedaviye ekleniyor

Yatış sonrası ateşi olmayan hastanın 4. günden 
itibaren gün içerisinde bir kez 39 ◦C’ ye ulaşan 
ateş yüksekliği!!

• 25 /06/2020 ‘ye kadar medikal tedavi ile takip ediyoruz
• NSAI düzenli kullanım



Takip değerleri
……06.2020 19 20 22 25 26 27

CRP (g/L) 11.7 15 12 17 26 42

WBC 10.000 9000 7900 9100 21.000 20.000

ESR (mm/h) 71 80 60

*Kan Kültürleri; saptanan üreme yok

*İdrar Kültürü; üreme yok

• Abdomen USG: Periuterin sıvı, başka patoloji yok

• Günlük muayenede sol AC bazalde solunum seslerinde azalma 



Bruselloz
• Mevcut komplikasyonun progresyonu?
• İlişkili başka komplikasyon?

• Başka bir enfeksiyon odağı?

• Başka bir tanı?

• Enfeksiyöz veya nonenfeksiyöz?

±



Bruselloz Komplikasyonları??

• Spondilodiskit ve paravertebral apse



KARDİYOLOJİ
• EKG; Sinüs taşikardisi ( 135)
• Transtorasik EKO; EF%65; Yaş ile uyumlu normal 

bulgular
• Endokardit lehine bulgu saptanmadı.

BEYİN CERRAHİ • Ek önerimiz yok
• Yeni görüntüleme için erken; bekleyin!

KADIN DOĞUM • İki aydır amenore ve periuterin sıvı
• Hormon testleri doğal
• Ek önerimiz yok; takip

25. 06.2020 sabah muayenesinde sol arcus costarum alanında ağrı; 
palpasyonla hassasiyet ve şişlik

Yüzeyel Doku USG ( Apse? Kondrit?): Sol arcus kostarum bölgesinde tarif edilen 
yerde cilt altında sınırları ayırt edilebilen solid ya da kistik lezyon izlenmemiştir. 

KONSULTASYON        /        DEĞERLENDİRME



TETKİKSEL TELAŞ….
• 25-27/ 06/2020

– ADBG, PA AC; sol plevral effüzyon

– Abdomen USG; sağ böbrek parankim ekosunda artış 

(Grade 1-2)

– Tüm Abdomen MR

– Vertebral Torakal MR

– Vertebral Lomber MR

– Dinamik MR??

– Toraks BT

Doksisiklin kesilip Trimetoprim/ Sulfametoksazol başlanıyor



• Tüm Abdomen MR:

– Karaciğer boyutu uzun eksende 188 mm 

– Dalak boyutu uzun eksende 140 mm 

– Her iki böbrek pelvisinde hafif genişleme

– İnceleme alanına giren sol hemitoraksta orta alt kesim boyunca yaygın plevral

sıvı ve Douglasta minimal serbest sıvı 

• Vertebral Torakal MR:

• T12-L1, T11-T12 disklerinde yoğun kontrastlanma artışları (spondilodiskit)

• T11-T12 düzeyinde ve T12-L1 düzeyine doğru uzanan en kalın yerinde yaklaşık 

5 mm kalınlığa ulaşan anterior kesimde paravertebral apse alanı ve yaklaşık 3 

mm kalınlığa ulaşan anterior epidural yağlı alanda epidural apse

• Toraks BT:

• Solda plevral efüzyon





Tanı?
• Radyoloji ile birlikte görüntüler yeniden değerlendirildi

– Apse odakları ve plevral sıvı birlikteliği; Sol AC ampiyem ??

• Göğüs Cerrahi konsultasyonu; ampiyem lehine düşünüldü

• Tüp torakostomi ( kapalı su altı drenaj) uygulandı;

• Hemopürülan, eksuda vasıflı

• Gram inceleme; bol lökosit, mikroorganizma görülmedi

• Kültür; üreme saptanmadı

5 günlük Göğüs Cerrahi izlemi



HASTA GÖĞÜS CERRAHİ BÖLÜMÜNDEN DEVRALINDI

• TMP/SXT + Rifampisin+ Seftriakson devam

• 03.07.2020 saat 10:00 Ateş; 38.9 C

• Kan kültürü, kontrol kan tetkikleri….. 
– Yükselmiş akut faz değerleri
– PA AC; bilateral plevral sıvı
– Radyoloji önerisi ile kontrastlı Toraks BT





TORAKS BT RAPORU

• Sağda en kalın yerinde 3 cm , solda en kalın yerinde 25 
mm kalınlığa ulaşan, solda içerisinde hava değerleri de 
bulunan, yoğun içerikli plevral sıvı görünümleri

• Ayrıca sağda parakardiyak alanda mediastinal plevra 
yaprakları arasında kalınlığı yaklaşık 1 cm plevral sıvı 

• Mediastende parakardiyak ve prevasküler alanlarda en 
büyüğünün kısa çapı 7 mm olan birkaç adet lenf nodu

• İnceleme alanına giren T11-T12 düzeyinde diske komşu kemik 
yüzlerde kortikal düzensizlikler, hipodens değişiklikler mevcut 
olup, hafif skleroz artışı izlenmiştir (spondilodiskit?).

• Bu düzeyde anterior paravertebral alanda yaklaşık 10 mm 
kalınlığa ulaşan paravertebral abse ile uyumlu olabilecek 
heterojen hipodens ile uyumlu görünüm mevcuttur



Başa mı döndük??..

• Torasentez ile alınan plevral sıvı incelemesi;

– Görünüm; hemorajik
– Lökosit sayısı 15.000/mm3

– PH 7.0
– Protein: 3.5 gr/dl
– Plevra sıvı/ serum protein: 0.61( 3.5/5.7)
– Plevra sıvı /serum LDH: 8.61 (2534/256)
– Glukoz 50 mg/dl



SONUÇ
• Torasentez ; 

– Gram boyama; bakteri yok, %75 PMNL

– ARB negatif

– Mycobacterium tuberculosis; PCR negatif

– Patoloji sonucu; miks iltihabi hücre infiltrasyonu, mezotel hücre grupları; 

plevral effüzyon mayii, neoplastik hücreye rastlanmadı

– Plevral sıvıda Brusella agl >1/1280+

• Plevral sıvı ve kan kültürlerinde üreme saptanmadı

• Göğüs Cerrahi Konsultasyonu;

– Devir ve tüp torakostomi

– 05-16.07.2020 tarihleri arasında takip ve tedavi devamı

• On günlük Enfeksiyon Hastalıkları servis izlemi sonrası; 

• (TMP/SXT+Rifampisin+ Doksisiklin) devamı ile taburcu

• Tedavi 6 aya tamamlandı.





RİSK FAKTÖRLERİ

Diyabet (en yaygın risk faktörü)

Bakteriyemi için herhangi bir risk faktörü (IV ilaç kullanımı, vasküler cihaz gb)

İmmünsüpresyon

Malignite

Siroz, kronik böbrek hastalığı veya alkol kullanımı

HIV veya AIDS

Romatoid artrit

Spinal travma veya kırık öyküsü

Spinal işlem öyküsü

Diğer enfeksiyon odakları

* Pek çok hastada en az bir risk faktörü mevcuttur.



ŞÜPHEYİ ARTIRAN KLİNİK ÖZELLİKLER

• Genellikle sinsi başlangıçlı sırt ağrısı
– Geceleri kötüleşiyor
– Fokal
– Ek sistemik semptomlar (anoreksi, letarji, kilo kaybı, kusma gb)

• Ateş değişken; %35-60
– Ateş olmaması olasılığı kaldırmaz

• Fokal nörolojik semptomlar:
– Disestezi
– Radiküler ağrı
– Yürüyüş bozukluğu
– Bağırsak veya mesane disfonksiyonu

• Semptomlar tutulum bölgesine göre değişir
(servikal; disfaji gb)



GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMİ TERCİHİ

Mevcut en üst sıradaki modaliteyi seçin ve omurgayı görüntüleyin.

1. IV kontrastlı MRI ; Kontrast alerjisi nedeniyle bu hemen yapılamıyorsa veya IV 

kontrast kullanılması işlemi geciktirecekse, sonraki tercihi kullanın.

2. IV kontrastsız MRG. MRG yapılamıyorsa (örneğin, büyük vücut yapısı, implante

edilmiş bir cihaz veya metalik yabancı cisim nedeniyle) sonraki tercihi kullanın.

3. BT miyelogramı. Mümkün değilse, sonraki tercihi kullanın.

4. IV kontrastlı BT. BT'de kemik yıkımı varsa, epidural boşluğu değerlendirmek için MR 

veya miyelogram/BT'yi yeniden deneyin.







• İnsidans
– 2.4/100.000- yıl
– Yaş ile artıyor ( 20 yaşın altı; 0.3/100.000, 70 yaşın üzeri 6.5/ 100.000)

• Teşhis ve Zamanlama Sorunları
– Zamanında tanı, teşhis ve tedavi önemli; kalıcı nörolojik sorunlar
– Semptomların başlangıcından tanıya kadar süre 11- 59 gün bildirilmiş

• Bu gecikmelere katkıda bulunan faktörler:
– Teşhis zorluğu

• Klasik öykü ve fizik muayene bulguları yok
• Vertebra ağrısı; daha az ciddi durumlarla sıklıkla ilişkili yaygın bir 

şikayet
– Teşhis ve tedaviye tutarsız yaklaşımlar

• Ampirik antibiyotiklerin zamanlaması ve kombinasyon seçenekleri 
net değil

• Gerekli çalışmaların yapılmasında ve multidisipliner
değerlendirmelerde gecikmeler



MİKROBİYAL ETİYOLOJİ

• Genellikle bakteriler sorumlu;
– S.aureus (%32-67), Koagülaz negatif stafilokoklar
– E.coli ( üriner sistem kaynaklı)
– Pseudomonas (özl ivdu)

• Mycobacterium tuberculosis
• Brusella spp.
• Fungal nedenler; nadir



ATEŞ VE PLEVRAL EFFÜZYON
• Belirtiler altta yatan hastalığa göre değişebilir
• Semptom olmayabilir veya farkedilemeyebilir

Kalp Yetmezliği Transüda • Hikaye, ödem, hipoksi

Malignite Eksüda • Kanser Hikayesi (AC, 
meme, lenfoma gb)

• İntratorasik kitle

Bakteriyel pnömoni Eksüda • Öksürük,ateş, 
infiltrasyon

Pulmoner emboli Transüda veya eksüda • Dispne
• İmmobilizasyon
• Plöretik göğüs ağrısı







Bruselloz ve pulmoner tutulum





Clin Infect Dis, Volume 37, Issue 7, 1 October 2003, Pages e95–e99, https://doi.org/10.1086/378125

The content of this slide may be subject to copyright: please see the slide notes for details.

Clinical and epidemiological characteristics of patients with respiratory brucellosis.

https://doi.org/10.1086/378125


NEDEN BU VAKA?

• Ampiyemi tanımak ve bağlantı kurmakta 
zorlandık

• Az görülen iki komplikasyon ilişkili şekilde 
birlikte gelişti

• Multidisipliner yaklaşım gerektirdi??
• Tüberküloz kuşkusu tedavi sonuna kadar 

aklımızda kaldı..
• Algoritma karışıklığı ve gereksiz veya yetersiz  

tetkikler??



TEŞEKKÜR EDERİM..


