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Hasta 

•   Yaşı da  Erkek Hasta  
 

• Yakı ası : Karı  ağrısı, ateş, iştahsızlık, halsizlik, 
ağız içi de yara, vü utta dökü tüler. 



Hikayesi 

•  Yaklaşık ,  ay ö e gü  içi de dalgala a göstere   
ateş, aş ağrısı, gözlerde ağrı şikayetleriyle dış 
merkeze giden hasta akut sinüzit ta ısı ko ulup 
ağızda  a ti iyotik  tedavisi ile eve gö deril iş. 
 

• A ti iyotik tedavisi so rası ateşi -8 gün devam 
et iş. 
•  Ateşle eş za a lı karı  ağrısı, ekle  ağrısı 

oluyor uş. 
 

 

 

 

• tedavisi ile eve gö deril iş.

• A  tedavisi de  so ra ateşi  gü  deva  et iş.

• Ateşle eş za a lı karı  ağrısı,ekle  ağrısı oluyor uş.



•  gü  şikayeti ol aya  hasta ,  ay ö e yi e ateş -
39°C , aş ağrısı, halsizlik şikayetleriyle dış erkeze 

aşvur uş ve oğaz e feksiyo u de ilip IM  a  
tedavisi e aşla ış. 
 

 

•  gü  IM a ti iyotik tedavisi kulla ıp düzel e ol a ası 
üzeri e hasta e ize aşvurul uş. 
 



 

• Tarafı ıza aşvurulduğu da gözlerde ağrı, 
sulanma, yüksek ateş, karı  ağrısı, halsizlik, 
döküntü, ağızda yara şikayetleri ev uttu. 

 

• Dökü tüleri kaşı tısız, basmakla solan 
makülopapüler tarzdaydı. 
 

 



Özgeçmiş 
• Prenatal:A e i  . ge eliği. Ge elik oyu a düze li heki  ve 

ultraso  izle i var. İzle lerde ir soru  sapta a ış. Ge elik 
sırası da sigara, alkol, ilaç, adde kulla ı ı, ka a a, akı tı, 
radyasyo la karşılaş a, idrar yolu e feksiyo u, dökü tülü ya da ateşli 
hastalık geçir e öyküsü yok 

• Natal: Dış erkezde ,doktor yardı ıyla, izle e göre  haftalık 
ge elik ertesi de aş gelişiyle  or al yolla   gr olarak doğ uş. 

• Postnatal: Doğar doğ az ağla ış. Morar a, kordo  dola ası 
ol a ış. He e  soluk al ış. Soluk al ası ya da ağla ası içi  özel ir 
işle  uygula a ış. 

• Beslenme:Doğu da  so ra ilk kez .saatte a e sütü. İlk  ay 
yal ız a a e sütü al ış. A e sütü topla   ay veril iş. Be ek 

aylık olduğu da ek yiye eklere geçil iş. Ma a kulla aya aylık 
olduğu da aşla ış. Özel ir a a kulla ı ı gerek e iş. 

• Büyüme-gelişme: Yaşıtları a uygu  olarak geliş iş. 
• Aşılar: Sağlık o ağı aşıları ta  
     Daha ö esi de ili e  ir hastalığı ,alerji ,kaza  öyküsü yok . 



Soygeçmiş 

• Anne: 37 yaşı da,ilkokul ezu u, ev ha ı ı, sağ-
sağlıklı . 
• Baba:  yaşı da, lise ezu u, çiftçi, sağ- sağlıklı  
•  A e a a arası da akra alık yok . 
• 1. çocuk: Erkek,15 yaş,sağ-sağlıklı. 

    2. çocuk: Erkek,14 yaş,sağ-sağlıklı. 
    3.ço uk: Hasta ız  
• Ailede sürekli hastalık yok. 
 
   



Fizik Muayene 

• Ateş: 38,3 °C                             

• Na ız:100/dk  

• Solu u  sayısı: 20/dk 

• Tansiyon: 110/50 mmHg  

• Boy: 156 cm 

• Ağ: 57 kg 



Fizik Muayane 
• Genel durum: orta. 
• Cilt: Turgor, to us doğal. Öde , ikter, siya oz yok. Yüz 

hariç tüm vücutta basmakla solan makülopapüler 
döküntü mevcut. 
• Baş oyu : Saç ve saçlı deri doğal. Boyu da tek taraflı 

, *   ivarı da ele gele  LAP sapta dı. 
• Gözler: Işık refleksi ilateral mevcut. Pupiller izokorik. 

Konjonktivalar ve skleralar hiperemik.Gözlerde sulanma 
ev ut. Göz küreleri i  her yö e hareketi doğal.    

• Kulak-burun- oğaz: Bilateral kulak zarları doğal. Buru  
tıka ıklığı, akı tısı yok.  Stomatit mevcut. 

• Kardiyovasküler: S , S  doğal. S  yok. Üfürü  yok.  AFN 
her iki alt ekstre itede alı ıyor. Kalp tepe atı ı . 
i terkostal aralıkta.    
• Solunum sistemi: Her iki he itoraks solu u a eşit 

katılıyor. Toraks defor itesi yok. Retraksiyo  
yok.Di le ekle ral , ro küs, ekspiryu  uzu luğu yok.  



• Gastrointestinal sistem: Batı  or al 
o elikte. Barsak sesleri doğal. Palpasyo la 

defans, rebound yok. Hepatomegali ve 
sple o egali yok. Trau e ala ı açık.  
• Genitoüriner sistem: Haricen erkek. Anomali 

yok. Sol testis skrotu da değil. Sü etli. 
• Nöromüsküler sistem: Bili ç açık. Koopere, 

orya te, E se sertliği, ker ig, rudzu ski egatif. 
Babinski, klonus negatif. Kranial sinir 

uaye eleri doğal.  
• Ekstremiteler: Kas kitlesi ve to usu doğal. 

Deformite yok.  
 



Laboratuvar(19/09/2016) 

• BK: 2.468/uL 

• Hgb: 12,62 g/dl 

• PLT: 121.600/uL 

• LYM: %45,88  

• Sed.: 6 mm/st 

• CRP: 6,54 mg/dl 
 

BUN: 9,0 mg/dl 

Kreatinin: 0,74 mg/dl 

AST: 117 U/L 

ALT: 80 U/L 

Alb: 4,0 g/dl 

Na: 134,7 mEq/l 

K: 4,43 mEq/l 

Ca:9,1 mg/dl 



 

• Hasta, çocuk servisinde 5 gün takip edildi.  

• Se pto ları  viral e feksiyo u kay aklı olduğu düşü ülüp, 
farengo-konjonktival ateş ö  ta ısıyla  gü  so ra ateşi 
olmayan, genel durumu düzelen hasta poliklinik kontrolü 
önerilerek taburcu edildi.  

 

• A ak ta ur uluk so rası tekrar ateş, karı  ağrısı, halsizlik 
şikayetleri aşlaya  hasta içi , dış merkezde bir genel cerrahi 
polikli iği e aşvurul uş ve  çocuk hematolojiye 
yö le diril iş. 

 



Ön Tanınız? 

 



Patolojik bulguları 
 
• Karı  ve ekle  ağrısı 
• Dalgala a göstere  ateş 

• Halsizlik 

• Kilo kay ı ,  ayda  kilo  

• Gözlerde sula a, kaşı tı, at a, ağrı 
• Basmakla solan makülo-papüler tarzda döküntü 

• Stomatit 

• Servikal LAP  

 

 



• Tekrar tarafı ıza ko trole getirile  hastaya Ço uk He atoloji 
Bölü ü tarafı da  ke ik iliği aspirasyonu KİA  yapıldı.  
 

 

• KİA so u u da ya an ı hü re infiltrasyonu sapta adı. 
Eritroid ve myeloid hü re sayı ve matürasyonu uygun sapta dı.  



 

Hasta ı  öyküsü deri leştirildiği de köyde 
yaşadığı ve kay atıl a ış sütte  yapıla  
pey iri tükettiği öğre ildi. 



 

• Hastaya yapıla  Brusella aglütinasyonu  

    (Wright)  / ’da  pozitif olarak geldi. 

• Yapıla  ke ik iliği  aspirasyonu aerop kan 
kültüründe B. melitensis üredi. 

 

Doksisiklin + Rifampisin (6 hafta) 

ve 

Gentamisin (ilk 7-  gü   tedavisi aşla dı. 



 

Bruselloz  

 
•  Bruselloz primer olarak hayva ları  hastalığı 
olmakla birlikte insanlar da hayvan ve hayvan 
ürünleriyle temas ettiklerinde enfekte olurlar. 

• Brusellalar hareketsiz, spor oluştur aya  gra  -) 
kokobasillerdir. Çoğal aları çok yavaş olduğu da  
en az 21 günde kültürde pozitif üreme gözlenir. 



•  İ sa da en çok enfeksiyon yapan 

B. melitensis, 

B. abortus,  

B. suis tir.  

• B. Canis ile insanda enfeksiyon seyrek 



B. melitensis E  i vaziv ve ağır ta lo 

                     Keçi, koyu ,i ek; ulaş kay ağı  
                      *  Malta Hu ası  
B. SuisYaygı  e feksiyo /Süpüratif hastalık 

                     Do uz,i ek  ; ulaş kay ağı  
B.abortusÇok hafif seyreder ve yayıl az 

                     İ ek , at ; ulaş kay ağı 
                         * Ba g Hastalığı   





 

Patogenez 

  
•  Brusellalar RES hücrelerinde, özellikle mono-

nükleer fagositik hü relere yerleşe  intra-sellüler 
basillerdir.  

• Epitelyal hü relerde çoğalırlar. 
• Brusella e feksiyo u tü erküli  tipi de ge ik iş 

aşırı duyarlılık reaksiyo u a ede  olur. 
• Brusella ı  azı kökenleri diğer gra -) mikro- 

organizmalara benzer endotoksin içerir. 
 



• Brusellalar vü uda sıyrıl ış deri, orofarenks ve daha 
az olarak da konjuktiva ve solunum sisteminden 
girerek lenfatik sisteme geçer.  

• Bölgesel lenf odları da çoğalıp ka a geçerler. 
Buradan RES hücrelerinden zengin organlar olan 
Dalak, kara iğer, ke ik iliği, le f bezi, ö reğe 
yerleşirler. 
• Brusellalar çeşitli orga larda granülomlar oluşturur. 

B.suis ve bazen B.melitensis e feksiyo ları da apse 
oluşa ilir. 

 



Klinik 

•  Çocuklarda semptomatik e feksiyo  erişki de  
sıktır.  
•  Kuluçka dönemi 1-  hafta arası dadır. Bazı 

hastalarda birkaç ay kadar uzayabilir.)  

•  Olguları  he e  yarısı da aşla gıç si sidir ve 
uzu  sürer. A i aşla gıç da ola ilir.  



 Başlı a se pto lar; 
Ateş, 
Titreme, 

Terleme, 

Halsizlik, 

Artralji’dir.  



•  Ateş irkaç gü  veya hafta süre  ateşli ve ateşsiz 
dönemler göstererek (febris ondülans) aylarca 
sürer.  

• Ço uklarda ateşi  gidişi ge ellikle atipiktir. 

•  İştahsızlık, kilo kay ı, öksürük, dizüri, aş 
dö esi, kulak çı la ası, epistaksis de 
görülebilir. 



•  Özellikle servikal ve aksiller bölgede olmak üzere 
lenfadenopatiye sık rastla ır.  
• Bakteremili olguları  % ’si de HM, % ’i de SM 

sapta ır. Ağır olgularda ikter ve ka a alar oluşa ilir. 
• Kronik bruselloz halsizlik, aş ağrısı, terle e, depresyo  

gibi özgül olmayan belirtiler ve omirilikte apselere neden 
olabilir.  

• Çocuklarda kronik bruselloz nadirdir. 



Tanı 
• ÖYKÜ 

•Anemi, lökopeni, relatif bir lenfositoz vardır. 
•Klinik tablosu non-spesifik olduğu da  kesi  ta ı 

.o’ ı  ka , ke ik iliği, le f ezi veya 
granülomatoz lezyonlardan izole edilmesi ile konur. 

• Kültür yapıla aya  veya kültürde  so uç 
alı a aya  vakalarda ta ı içi  serolojik yöntemler 
kulla ılır.  







• En iyi serolojik test aglütinasyon testidir. / 6 ’ın 
üstündeki titreler akut brusella enfeksiyonu 

düşündürür.  
 Tekrarla a  ör eklerde titrelerde aşla gıçta   
kat kadar artış görül esi kesi  ta ıyı koydurur.  
• Çapraz reaksiyon nedeniyle F.tularensis, 
V. holerae e feksiyo ları ya lış pozitif so uç 
verebilir. 



Tedavi 

•  Erke  a ti iyotik tedavisi ko plikasyo  ora ı ı 
a la lı dere ede azaltır. 
•  Doksisiklin e  etkili aja dır, aminoglikozidlerle 
ko i e edildiği de relaps ora ı üyük ölçüde 
azal aktadır. 
 



  < 8 yaş  
       TMP-SMZ(TMP 10mg/kg/gün max. günlük doz 
480mg/gün) 

                              + 

         Rifampisin(15-20mg/kg/gün) 

  

                                                       45gün 

(ve               

Gentamisin 3-5mg/kg/gün  1-2 hafta eklenebilir) 

 



  >8 yaş   
             Doksisiklin (200mg/gün)    6hafta 

                                 + 

             Rifampisin (600-900mg/gün)  

 

(ve               

Gentamisin 3-5mg/kg/gün  1-2 hafta eklenebilir) 

              

 



•Prognoz genellikle iyidir.  

•Olguları   % - ’i de ko plikasyo  oluşur.  
•E  sık olarak süpüratif artrit ve osteomyelit 

• daha nadir olarak da meningoensefalit, 
intrakranial kanama, endokardit, pnömoni, plevral 
efüzyon, diffüz interstisyel nefrit görülür. 

•Mortalite genellikle endokardite ağlıdır. 



                  

 

    TEŞEKKÜRLER 


