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ÖZET

Sifiliz, etkeni Treponema pallidum isimli bir spiroket olan ve genellikle 
cinsel yolla bulaşan multisistemik bir hastalıktır. Hastalığın seyri bo-
yunca, vücuttaki tüm organlar tutulabilir. Nörosifiliz, hastalığın mer-
kezi sinir sistemi (MSS) tutulumu ile giden klinik bir formudur. Erken 
nörosifilizde başlıca meningeal ve vasküler yapılar tutulurken, beyin ve 
omurilik parankim tutulumu nörosifilizin geç dönemlerinde ortaya çı-
kar. Sifilitik menenjit, meningovaskülit ve parankimal nörosifiliz (genel 
parezi ve tabes dorsalis) gibi tablolarla karşımıza çıkabilir. Nörosifiliz 
klinik görünüm olarak; depresyon, psikoz, mani, deliryum, kişilik de-
ğişiklikleri ve demans gibi farklı psikiyatrik bozuklukları taklit edebilir. 
Hastalık seyri esnasında birçok sistemik ve nöropsikiyatrik hastalıklar ile 
benzer özellikler göstermesi, sifilizin “büyük taklitçi” olarak tanımlan-
masına neden olmuştur. Nörosifiliz günümüzde antibiyotiklerin yaygın 
kullanımı nedeni ile nadir olarak görülse de, nörolojik ve psikiyatrik bo-
zuklukların ayırıcı tanısında akılda tutulması gereken bir hastalıktır. Bu 
makalede farklı psikiyatrik belirtilerle başvuran üç nörosifiliz olgusunun 
sunumu yapılmış ve sifiliz ile ilgili literatür gözden geçirilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Nörosifiliz, Treponema pallidum, psikotik  
bozukluk, penisilin

SUMMARY
Neurosyphilis in Psychiatric Settings: Three Case Reports

Syphilis is a generally sexually transmitted and multisystem disease 
caused by the spirochete Treponema pallidum. All of the organs of the 
body may be involved during the course of the disease. Neurosyphilis 
is a clinical form of syphilis with the central nervous system (CNS) 
involvement. While primarily meningeal and vascular structures are 
involved in early neurosyphilis, a parenchymal affection of the brain 
and spinal cord emerges at later stages of neurosyphilis. It presents 
with symptoms of meningitis, meningovasculitis and parenchymal 
neurosyphilis (presenting as tabes dorsalis and general paresis). 
Clinically, it can mimic a variety of psychiatric disorders such as 
depression, psychosis, mania, delirium, personality changes and 
dementia. During its progression making presentations similar to 
many systemic or neuropsychiatric diseases, syphilis is defined as 
“great imitator”. Nowadays, neurosyphilis is a rare disease as a result 
of the widespread use of antibiotics that must be kept in mind in the 
differential diagnosis of neurological and psychiatric disorders. In this 
article, three neurosyphilis cases with different psychiatric presentations 
are reported and literature relevant to syphilis are reviewed.
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GİRİŞ 

Sifiliz, penisilinin keşfinden önce insanlık tarihinin en önem-
li ve tedavisi mümkün olmayan hastalıklarından biri olarak 
biliniyordu. Treponema pallidum ve sifiliz hastalığı ilişkisi, 
Schaudinn ve Hoffman tarafından sekonder lezyonlardan 
alınan sürüntülerde giemsa boyamada spiroketlerin görül-
mesiyle tanımlanmıştır (Echeverría 2010). Penisilinin keşfi 
ve tedavide kullanımıyla başarı elde edilebilmiş, böylece has-
talığın görülme sıklığında dramatik bir düşüş sağlanabilmiş-
tir. Sifiliz, hastalığın seyri boyunca çok çeşitli klinik belirtiler 
gösterebilmesi nedeniyle, literatürde sıklıkla “büyük taklitçi” 
olarak adlandırılmıştır (Fitzgerald 1981, Pavia 2008).  

Treponema pallidum, cinsel yolla ya da vertikal (anneden 
çocuğa) yolla bulaşan ince ve spiral yapılı spiroket grubu 
içinde yer alan bakterilerdir. Kronik ve multisistemik bir 
hastalık olan sifiliz; primer, sekonder ve tersiyer sifiliz ola-
rak kategorize edilmektedir. Primer sifiliz, genellikle etke-
ne maruz kalmadan ortalama 3-4 hafta sonra oluşan, ino-
külasyon bölgesine yerleşmiş ağrısız ve temiz tabanlı şankr 
adı verilen ülsere lezyonla karakterizedir. Ülsere lezyondan 
alınan sürüntülerde, karanlık saha mikroskopisiyle spiroket 
gösterilebilir. Ülsere lezyon genellikle tedavisiz kendiliğin-
den iyileşir. Sekonder sifiliz, etkene maruz kalmadan 2-12 
hafta (ortalama 4-6 hafta) sonrasında ortaya çıkar. Primer ve 
sekonder sifiliz arasında keskin geçişler olmayabilir; sekon-
der sifiliz bulunan hastaların yaklaşık 1/3’ünde primer şankr 
bulunabilmektedir. Sekonder sifilizde; özellikle avuç içi ve 
ayak tabanını tutan maküler, makülopapüler veya püstüler 
döküntüler, ateş, lenfadenopati, alopesi ve merkezi sinir sis-
temi (MSS) tutulumu görülebilir. Erken dönem sifilizde de 
asemptomatik MSS yayılımı olduğu bilinse de, sekonder ve 
özellikle de tersiyer dönem sifilizde MSS tutulumu klinik 
açıdan semptomatik olabilmesi ve ilerleme göstermesi nede-
niyle daha önemlidir. Sekonder sifiliz olgularının %30 kada-
rında meningeal enfeksiyonu destekleyen beyin omurilik sı-
vısı (BOS) bulguları gelişmesine rağmen ancak %1-2 kadarı 
semptomatiktir. BOS’ta lenfositik pleositoz, artmış protein, 
normal veya düşük glukoz değerleri saptanabilir. Sekonder 
sifiliz döneminde, olgunun klinik durumuna göre, deri lez-
yonlarından veya BOS’tan spiroket izole edilebilir. İkinci 
evre düzeldikten sonra hasta sessiz, asemptomatik  latent 
döneme girer. Latent dönemde tedavi olmayan yaklaşık 1/3 
hastada, gom (granülomatöz) lezyonlarının, kardiyovaskü-
ler ve MSS tutulum bulgularını içeren yavaş ilerleyici inf-
lamatuar özellik gösteren tersiyer sifiliz gelişir (Domantay-
Apostol ve ark. 2008, Acarel ve ark. 2002).

Spiroket enfeksiyonunun MSS tutulumu, genel olarak nöro-
sifiliz olarak tanımlanmakla beraber çoğunlukla ileri dönem 
tersiyer sifiliz olgularında karşımıza çıkar. Nörosifiliz, farklı 
MSS tutulum patolojisi ve birçok klinik görünümle kendisini 
gösterebilir. Nörosifilizin erken dönemlerinde duygudurum 

değişiklikleri, psikoz, kognitif bozulma ve demans gibi psi-
kiyatrik tablolarla daha sık karşılaşılırken, tedavi edilmemiş 
geç dönemlerde ağır nörolojik defisitler de görülebilmektedir 
(Bradly ve ark. 2008, Arısoy ve ark. 2014).

Bu yazıda farklı nöropsikiyatrik belirtiler ile başvuran nöro-
sifiliz vakalarının sunulması ve nörosifilizin psikiyatrik yansı-
malarının ilgili literatür dahilinde tartışılması amaçlanmıştır

OLGU SUNUMLARI

Olgu 1: 40 yaşında, ilköğretim mezunu, ikinci evliliğini yap-
mış, ilk evliliğinden tek çocuğu olan erkek hasta. Erkek kar-
deşiyle beraber 14 yıldır Macaristan’da yaşıyor ve kendilerine 
ait lokantada çalışıyor. İlk evliliği, eşine karşı kıskançlığı nede-
niyle 3 yıl sürmüş. İlk evliliğinden 13 yaşında bir kız çocuğu 
varmış. Eşinden ayrıldıktan sonra, yaklaşık 10 yıl boyunca 
uzun süreli bir ilişkisi olmamış. Yabancı uyruklu ikinci eşiyle 
yurtdışında tanışmış ve 2 yıl önce evlenmiş. 

Yakınmaları; küfür etme, saldırganlık, kendi kendine ko-
nuşma, şüphecilik, altına idrar ve dışkı yapma şeklindeydi. 
Hastanın yakınları tarafından; daha önceleri içine kapanma 
varken son bir haftadır hiç uyumadığı, ara ara saldırgan dav-
ranışları olduğu, yemek yemediği ve iki gündür çok konuş-
masının olduğu bildirildi. Çevresine karşı şüpheci yaklaşım-
ları bulunan hastanın, “Bir ayağımı kestiniz götürdünüz, tek 
ayakla kaldım” şeklinde suçlamaları oluyormuş. Evin içinde 
beyaz giyimli yaşlı birinin olduğunu ve kendisinden başka bu 
ihtiyarı kimsenin görmediğini söylüyormuş. Yurtdışında be-
raber yaşadığı kardeşi tarafından; hastanın 2-3 aydır ara ara 
ağladığı, içine kapandığı, uyku düzeninin bozulduğu, çok ça-
buk sinirlendiği ve alkol kullanımında artış olduğu bildirildi. 
Yaklaşık bir ay önce, başta aşırı sinirlilik olmak üzere, psikiyat-
rik yakınmaları nedeniyle Macaristan’da hastaneye başvurmuş 
ve bir psikiyatri kliniğine yatışı yapılmış. Aripiprazol 15mg/
gün, alprazolam 0,5 mg/gün ve lamotrijin 100 mg/gün ilaç 
verilerek taburculuğu yapılmış. Yakınmalarında herhangi bir 
değişiklik olmayan hasta, yakınları tarafından tanı ve tedavi 
amacı ile Türkiye’ye getirilmiş. Bir hafta önce gittikleri hekim 
tarafından hastaya, venlafaksin 150 mg/gün ve ketiapin 50 
mg/gün başlanmış. İlaçlarını, yakınlarının yardımı ile düzenli 
kullanmış. Tedaviye rağmen, şüpheci ve saldırgan tutumunun 
devam etmesi nedeniyle tarafımıza getirildi. 

Yapılan psikiyatrik muayenesinde; yaşında gösteren, öz-
bakımı kısmen azalmış hastanın duygulanımı kısıtlıydı. 
Hastanın psikomotor aktivitesinde ajitasyon tarzında artış 
mevcuttu. Kooperasyon kısıtlılığı nedeniyle iletişime kısmen 
girilebildi. Yer ve kişi yönelimi bozulmuştu, zaman yöneli-
mi tamdı. Hastanın konuşma miktarı artmıştı. Çağrışımları 
gevşek olup, cevapları amaca yönelik değildi. Dikkati azal-
mış, soyut düşünme, gerçeği değerlendirme ve yargılaması 
bozulmuştu. Görüşme sırasında düşünce içeriğinde, “Niye 



63

yükseklik (AST: 126 IU/L, ALT: 203 IU/L) ve sedimentas-
yonda yükselme (60 mm/saat) saptandı. VDRL (Veneral 
Disease Resarch Laboratory) ve TPHA (Treponemal Pallidum 
Hemagglutination) seroloji pozitifti. Diğer tetkikleri normal 
sınırlarda bulundu. Dahiliye konsültasyonu sonucunda öne-
rilen tüm batın ultrasonografisi (USG) normal olarak değer-
lendirildi ve karaciğer enzim takibi önerildi.

Hastaya, başlanmış olan seftriakson tedavisinin ikinci gü-
nünden itibaren klinik durumunda dramatik düzelme 
gözlemlendi, nöropsikiyatrik bulgu ve belirtileri geriledi. 
Hastanın hastalık hikayesi temelinde klinik durumu, nö-
ropsikiyatrik muayenesi ve laboratuvar bulguları değer-
lendirilerek meningovasküler nörosifiliz teşhisi konuldu. 
Antibiyoterapisi 14 güne tamamlanarak kesildi. Hastanın 
taburculuğu sırasında özbakımı iyi, duygudurumu ötimik, 
kooperasyonu ve oryantasyonu tam, çağrışımları düzgün, 
konuşması amaca yönelik, gerçeği değerlendirme yetisi ve 
algılaması normal olarak değerlendirildi. Hasta klinik salah 
halinde taburcu edildi.

Olgu 2: 59 yaşında, ilköğretim mezunu, eşinden boşanmış 
erkek hasta. Herhangi bir işte uzun süredir çalışmıyor ve 
İstanbul’da yalnız yaşıyor. Geçmişte evlilik dışı birçok kez 
şüpheli ilişkileri olduğu belirtiliyor. Hastanın yaklaşık 40 
yıldır alkol kullanımı mevcut olup ilk kez alkol bağımlılığı 
nedeniyle AMATEM başvurusu olmuş. Hastanın öyküsün-
den yaşamı boyunca alkol bağımlılığı haricinde hiçbir ciddi 
rahatsızlığının olmadığı ve ilk kez hastaneye yatışının olduğu 
öğrenildi. 

Hastanın uzun süredir günde yaklaşık 70 cl rakı kullanımı 
ve son 3 yıldır günlük 3-4 şişe yüksek alkollü bira kullanı-
mı olduğu belirtiliyor. Bu zamana kadar kendi çabasıyla al-
kol bırakma ya da alkol bağımlılığı tedavi girişimi olmamış. 
Hastanın sosyal desteği kısıtlı olmakla beraber, çevresiyle olan 
ilişkilerinde geçimsiz olduğu ve çevresinde daha çok ken-
di gibi alkol kullanan arkadaşları ile ya da tek başına zaman 

beni buraya hapsettiniz? Beni öldürmek mi istiyorsunuz?” 
gibi sorularla ifade ettiği kötülük görme hezeyanlarının ol-
duğu gözlendi. 

Nörolojik muayenesinde şüpheli ense sertliği mevcuttu. 
Pupilleri izokorik, ışık refleksi +/+, plantar yanıt bilateral 
fleksördü. Hastanın kooperasyonu olmamasından dolayı kas 
gücü değerlendirilemedi, duyu muayenesi yapılamadı.

İlk planda organik veya madde kullanımına bağlı psikiyatrik 
bozukluk tanılarının dışlanması amacı ile hemogram, tüm 
rutin biyokimya, tiroid fonksiyon testleri (TFT), sedimentas-
yon, CRP, antiHIV, HBsAg, antiHBs, HCV, TPHA, VDRL-
titrasyon, idrarda psikoaktif madde metaboliti taraması ve 
aktivasyonlu elektroensefalografi (EEG) tetkikleri istendi. 
Ensefalit ve menenjit açısından değerlendirilme amacıyla 
lomber ponksiyon (LP) ile BOS hücre sayımı ve biyokimyası 
planlandı. 

Hastanın genel takiplerinde ateşinin 38-39 oC olduğu göz-
lemlendi. Acil hemogram sonucunda lökositoz (16.103/ µL) 
ve nötrofili (12.103/ µL) vardı. BOS hücre sayımında lökosit 
40/mm3 ve eritrosit 70/mm3 saptandı. 

Hastanın aktivasyonlu EEG sonucu normal sınırlar içinde 
değerlendirildi. Kranial manyetik rezonans görüntülemede 
(MRG) frontal subkortikal beyaz cevherde ve sağ lateral vent-
rikül oksipital, frontal boynuzların kenarlarında olmak üze-
re birkaç adet 3-4 mm çaplarda hiperintens odaklar izlendi 
(Resim 1).

Hastadan ayırıcı tanı amacı ile BOS kültürü, Ziehl-Neelsen 
ile ARB (Asido- Rezistan Basil) aranması, BACTEC miko-
bakteri kültürü, BOS VDRL-RPR istendi. Hastaya bakteriyel 
meningoensefalit ön tanısıyla, profilaktik olarak, parenteral 
seftriakson 1 g flakon 3x1 başlandı.

Hastanın laboratuar sonuçlarında hemogramda nötrofi-
li ile beraber lökositozun yanında karaciğer enzimlerinde 

Resim 1. Kranial MRG’de frontal subkortikal beyaz cevherde ve sağ lateral ventrikül oksipital, frontal boynuzların kenarlarında olmak üzere birkaç adet 3-4 mm çap-
larda hiperintens odaklar.
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geçirdiği öğrenildi. Yatışında hastaya intramusküler tiamin 
ve piridoksin replasmanını takiben, diazepam 40 mg/gün ve 
ketiapin 300 mg/gün oral tedavi başlandı. Vitamin B komp-
leksi ve folat oral olarak replase edildi. Yatışının üçüncü günü; 
huzursuz şekilde dolandığı, zaman zaman bir şeyler toplarmış 
gibi hareketler yaptığı ve kendi kendine mırıldandığı gözlen-
di. Uykusunda bağırdığı ve elleri ile bir şeyleri itmeye çalıştığı 
bildirildi. 

Yapılan psikiyatrik muayenesinde; yaşından büyük göste-
ren, özbakımı kısmen azalmış hastanın duygulanımı öfke-
li, yer ve kişi yönelimi tam, zaman yönelimi bozulmuştu. 
Çağrışımlarının gevşemeye meyilli olduğu ve amaca yönel-
mekte zorlandığı saptandı. Düşünce içeriğinde, sistemli ol-
mayan kötülük görme hezeyanları vardı. Mini mental durum 
değerlendirme testinden 13/30 puan alan hastanın bellek per-
formansının düşük olduğu görüldü.

Hastanın nörolojik muayenesinde; bilinç açık, konfüze görü-
nümde, kooperasyonu kısıtlı ve konuşması hafif dizartrikti. 
Pupilleri izokorik, ışık refleksi +/+, plantar yanıt bilateral flek-
sör, derin tendon refleksleri normoaktifti. Denge ve yürüyüş 
kusuru bulunmayan hastanın kas gücü tam, derin tendon ref-
leksleri normoaktif, serebellar testleri normaldi. 

İlk planda alkol yoksunluğuna bağlı deliryum tanısı düşünü-
len hastaya tüm rutin tetkiklerle beraber, antiHIV, HBsAg, 
antiHBs, HCV, TPHA, VDRL-titrasyon,  idrarda psikoaktif 
madde metaboliti taraması ve kranial MRG istendi. Yapılan 
tetkikler neticesinde TPHA testinin pozitif çıkması üzerine 
nörosifilizden şüphelenildi. BOS’ta VDRL ve hücre sayımı 
yapılan hastada, VDRL pozitif ve hücre sayımında lenfosit 
3/mm3 bulundu. Kranial MRG’de serebral ve serebellar at-
rofiyle beraber her iki periventriküler beyaz cevherde iskemik 
gliotik odaklar saptandı. 

Nörosifiliz tanısı konulan hastaya, enfeksiyon hastalıklarının 
önerisi ile günlük 24 milyon ünite kristalize penisilin G pa-
renteral olarak başlandı ve 3 hafta süresince uygulandı. Zaman 
zaman eksitasyonu olması nedeni ile tedaviye ketiapin 25 mg/
gün eklendi ve klinik duruma göre 400 mg/gün dozuna çı-
karıldı. Hastanın taburculuğunda yapılan psikiyatrik muaye-
nesinde bilinci açık, kooperasyonu tam, oryantasyon zamana 
karşı bozuk, öz bakımı iyi, konuşması açık ve amaca yönelik, 
çağrışımları düzgün olarak değerlendirildi. Duygudurumu 
ötimik olan hastanın düşünce içeriğinde hezeyan saptanma-
dı, algı sapması yoktu. Mini mental durum muayenesi, hafif 
kognitif bozulma olarak değerlendirildi. Klinik salah halinde 
taburculuğu yapıldı.

Olgu 3: 55 yaşında, ilköğretim mezunu, evli erkek hasta. 
Kocaeli’nde ailesi ile beraber ikamet eden hasta Hollanda ile 
Irak arasında tır şoförlüğü yapıyor. Yaklaşık 2 yıldır aşırı sinir-
lilik ve öfke patlamaları varmış. Yakınları tarafından; olmayan 
şeyler görme, polis gördüğünde kaçma, şüphecilik ve tele-
vizyondan birilerinin kendisini yönettiğine dair düşünceler 

olduğu belirtiliyor. Bu süreç içerisinde hastanın yakınmaları 
giderek artmış. Son 1-2 aydır, hastanın konuşmasında azalma 
ile birlikte içe kapanma başlamış. Hasta, çevresiyle iletişime 
girmeye isteksiz davranıyormuş. Yakınları hastayla iletişime 
girmeye çalıştıklarında konuşmasının bozuk ve kısmen anla-
şılabilir olduğunu fark etmişler. Hastanın yürüme güçlüğü za-
manla giderek artmış, gündelik yaşantısına dayalı işlevselliğini 
kaybetmeye ve yatağa bağımlı hale gelmeye başlamış. 

Yapılan psikiyatrik muayenesinde; yaşında gösteren, öz ba-
kımı azalmış hastanın bilinç durumu konfüzeydi. Çevresine 
karşı kayıtsızlık durumu mevcuttu ve iletişime girmiyordu. 
Muhakeme ve soyut düşünme değerlendirilemedi. Bellek mu-
ayenesi yapılamadı. Yakınlarından alınan bilgiye göre; 7-8 ay 
öncesinde hastanın düşünce içeriğinde, televizyondan birileri 
tarafından beyninin kontrol altına alınıp yönetildiğine dair 
kontrol edilme ve kötülük görme hezeyanlarının bulunduğu 
öğrenildi. 

Nörolojik muayenesinde; hastanın bilinci açık, kooperasyonu 
kısıtlı, dezoryante ve apatik görünümdeydi. Kranial alan mu-
ayenesinde gözler orta hatta ve her yöne göz hareketi normal-
di. Pupilleri izokorik, ışık refleksi +/+, plantar yanıt bilateral 
fleksör, derin tendon refleksleri dört ekstremitede canlıydı. 
Hasta desteksiz oturamıyor ve yürüyemiyordu. Hastanın ko-
opere olamaması nedeniyle, duyu ve serebellar sistem muaye-
nesi değerlendirilemedi.

Hastanın kliniğe yatış vital bulguları stabildi. Ateşi 36.5 oC 
olarak ölçüldü. Rutin tetkikler ile beraber AntiHIV, HBsAg, 
antiHBs, HCV, TPHA, VDRL-titrasyon, idrarda psikoaktif 
madde metaboliti taraması istendi. Hastada organik nedene 
yönelik testlerde kraniyal MRG’de her iki serebral hemisfer 
beyaz cevherde kronik iskemiye sekonder fokal hasar alanları, 
sol frontal lobda iki adet iskemik gliozis odağı ve her iki yan 
ve 3. ventrikülde minimal genişleme saptandı. EEG’si yaygın 
biyoelektriksel dezorganizasyon ve her iki frontal bölgede ha-
fif nöronal hipereksitabilite ile uyumlu olarak değerlendiril-
di. Hastanın takibinde bakılan TPHA ve VDRL sonucunun 
pozitif bulunması ile BOS’ta VDRL ve hücre sayımı istendi. 
Yapılan BOS incelemesinde lenfosit 25/mm3, protein 171 
mg/dl ve VDRL pozitif olarak saptandı. Nörosifiliz düşü-
nülen hastaya, enfeksiyon hastalıkları bölümünün önerisi ile 
24 milyon IU/gün kristalize penisilin G tedavisi başlandı ve 
20 gün süre ile devam edildi. Tedavi boyunca hastanın genel 
durumunda kısmen iyileşme hali olduğu görüldü. Huzursuz 
davranışları nedeni ile penisilin tedavisine ek olarak 25 mg/
gün ketiapin başlandı. Hastanın taburculuğu sırasında; bilin-
cin açık, kooperasyonun tam olduğu, tek basamaklı emir aldı-
ğı fakat daha kompleks emirleri yerine getirmekte zorlandığı, 
desteksiz oturabildiği, konuşmasının ve yürüyüşünün kısmen 
düzeldiği görüldü. Hastanın kısmi iyileşme hali ile taburcu-
luğu yapıldı.
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TARTIŞMA

Nörosifiliz, yani sifilizin MSS tutulumu, sekonder ve tersiyer 
evrelerde görülür. Nörosifilizin erken döneminde meningeal 
ve meningovasküler, geç dönemde ise parankimal tutulum 
daha belirgindir. 

Sekonder sifiliz vakalarının ancak %1-2’si semptomatiktir. 
Semptomatik vakalar, menenjit ve meningovaskülit tablola-
rıyla karşımıza çıkar. Sekonder evreden latent döneme geçen 
hastaların yalnız 1/3’ünde tersiyer sifiliz görülür. Tersiyer si-
filizin erken dönemlerinde meningeal ve meningovasküler 
tutulum görülürken, ileri dönemlerde parankimal etkilenme 
ağırlık kazanır. 

Sifilitik menenjit, meningovasküler sifiliz, paretik nörosifi-
liz ve tabes dorsalis sırası ile meningeal invazyon, obliteratif 
endarterit ve parankimal invazyon gibi farklı patolojilerin 
yansıyan klinik durumlarıdır. Meningeal ve meningovasküler 
sifiliz, nörosifiliz olgularının yaklaşık %10’unu oluşturmak-
la beraber, genellikle ilk enfeksiyondan 4-7 yıl sonra ortaya 
çıkar. Vasküler tutulumla inme ve tutulum yerine göre fo-
kal bulgular, uykusuzluk,  bilinçte dalgalanmalar şeklinde 
bozulmalar, kişilik değişiklikleri, emosyonel labilite görüle-
bilir. Meningeal tutulum nedeniyle baş ağrısı sıktır. Paretik 
nörosifiliz ve tabes dorsalis ilk enfeksiyondan ortalama 15-
20 yıl sonra başlayan, nörosifilizin MSS ve spinal kordun 
parankimal tutulumu ile giden klinik durumlarıdır. Paretik 
nörosifilizde emosyonel labilite, kişilik değişiklikleri, mani, 
paranoya, psikoz ve demans gibi farklı birçok klinik tablonun 
görülebilmesi nedeniyle psikiyatrik tanı önemlidir (Bradly ve 
ark. 2008, Arısoy ve ark. 2014). Günümüzde antibiyotiklerin 
yaygın kullanımı ve HIV enfeksiyonu nedeniyle, birbiri içine 
geçmiş ve atipik klinik tabloların daha sık görülebildiği belir-
tilmektedir (Hooshmand ve ark. 1972, Johns ve ark. 1987, 
Musher ve ark. 1990). 

İlk olgumuzda şüpheli ense sertliğinin olması ve menenjit ön 
tanısı ile gelmesi, meningeal ve meningovasküler tutulumun 
belirgin olduğu erken dönem tersiyer nörosifiliz tanısını dü-
şündürmektedir. Antibiyoterapi ile tedaviye yanıtın iyi olması 
nörosifilizin erken evre MSS tutulumunu desteklemektedir. 
Ayrıca kranial MRG’de parankimal tutuluma işaret eden hi-
perintens odaklar da saptanmıştır. Hastanın klinik görünü-
münde erken dönemde içine kapanma tablosunu, davranış 
değişiklikleri, paranoid hezeyanlar ve ara ara olan eksitasyon 
tablosu izlediği, daha sonra bilişsel bozulma ile dezorganize 
davranışların belirginleştiği anlaşılmaktadır. Klinik görünüm 
ile bulgular beraber değerlendirildiğinde parankimal tutu-
lumun, meningeal ve meningovasküler tutuluma eşlik ettiği 
düşünülmüştür. 

İkinci olgumuzda alkol bağımlılığı ile beraber nörosifiliz varlı-
ğı tespit edilmiştir. Nörosifiliz ile delirium tremens tablosu iç 
içe geçmiş, teşhisi ve tedaviyi karmaşık hale getirmiştir. Tablo 

karşımıza irritabilite, konfüzyon, bellek performansında düş-
me, halüsinasyon ve paranoid hezeyanlar olarak çıkmaktadır. 
Tek başına deliryum tremens teşhisi var olan tabloyu açık-
lamada yetersiz kalmıştır. Serum TPHA pozitifliği ardından 
yapılan BOS VDRL pozitifliği, nörosifiliz ek tanısının ko-
nulmasını sağlamıştır. Kranial MRG’de nonspesifik perivent-
riküler iskemik gliotik odaklar tek başına sifilitik vaskülitik 
tabloyu açıklamasa da, sifilitik obliteratif endarterit akılda tu-
tulmalıdır. Serebral ve serebellar atrofinin, kronik alkol kulla-
nımının sebep olduğu beyaz ve gri cevher hacim kaybına bağlı 
olabileceği düşünülmüştür (Bühler ve Mann 2011). Tablonun 
hızlı ilerleyişi, eşlik eden klinik durumların iç içe olmasının 
yanında hastanın kronik alkol kullanımına eşlik eden malnüt-
risyonu ve immün sistem baskılanması ile de bağlantılı olabi-
lir (Molina ve ark. 2010). Alkol kullanımı beraberinde riskli 
cinsel davranışlara da sebep olmaktadır. Alkol kötüye kullanı-
mı ve bağımlılığı ile beraber cinsel yolla bulaşan hastalık riski 
artmaktadır (Saggurti ve ark. 2010, Muchimba ve ark. 2013).  

Üçüncü olgu için klinik tablo daha ağır sürecin varlığına işa-
ret etmektedir. Geç dönem nörosifilizin yaygın parankimal 
tutulumu ile uyumlu görünmektedir.  Kranial MRG’de kro-
nik iskemik fokal hasar alanları mevcuttur. Hastanın klinik 
tablosunda progresif bir bilişsel yıkım mevcut olup, hasta gi-
derek yatağa bağımlı hale gelmiştir. Demansiyel tablo ve bul-
gular, MSS’nin parankimal etkilenmesini yani paretik nörosi-
filizi düşündürmektedir. Tedaviye olan cevabın kısmi olması, 
parankimal nöronal hasarın şiddetini ve geri dönüşümsüz 
olduğunu göstermektedir. Paretik nörosifiliz başlangıç en-
feksiyonundan 10-20 yıl sonra ortaya çıkan parankimal for-
mudur ve psikiyatrik belirtileri sinsi başlangıçlıdır. Belirtiler 
emosyonel labilite, dikkatte bozulma ve unutkanlık ile başlar. 
İlerleyen dönemlerde kişilik değişiklikleri, öforik mani, para-
noya, varsanı ve hezeyanlar görülür. Tedavi edilmeyen hasta-
larda, başlangıç belirtileri başladıktan yaklaşık beş yıl sonra 
demans gelişir ve bu süreç ölümle sonuçlanır (Simu ve ark. 
2007). Demans ve kranial tutulumla giden tabloların ayırıcı 
tanısında dikkate alınmalıdır (Gürses ve ark. 2007). 

Literatürde nörosifilizin psikiyatrik görünümleri ile ilgili bil-
dirimler genellikle olgu sunumu şeklindedir. Timmermans 
ve Carr (2004) tarafından 161 nörosifiliz olgunun yaklaşık 
%51’inde nöropsikiyatrik belirtiler olduğu, Danielsen ve ar-
kadaşları (2004) tarafından 92 olgunun %36’sında nörolojik 
belirtilerin, %12’sinde ise psikiyatrik belirtilerin ilk başvuru 
nedeni olduğu bildirilmiştir. Bu olguların çoğu parankimal 
nörosifiliz tanısı ile takip edilmiştir. Roberts ve Emsey (1992), 
psikiyatrik yakınmalar nedeni ile yatışı yapılan 21 olguda; 
%76 kişilik değişikliği, %67 psikotik belirtiler, %62 bilişsel 
bozulma, %52 saldırgan davranışlar ve %38 taşkınlık belirti-
leri olduğunu bildirmişlerdir. Nörosifiliz, hemen hemen tüm 
nörolojik ve psikiyatrik bozuklukları taklit edebilir (Kohler ve 
Johnson 2005). 
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Nörosifilizde erken dönem teşhis ve tedavi önemlidir. Çünkü 
tedaviye yanıt nörolojik hasarın kronikleşmesi ile ilişkilidir. 
Tedavi ile paretik nörosifilizin erken dönemdeki bilişsel ve 
psikiyatrik belirtileri düzelebilir. Ancak geç dönem olgularda 
yanıt kötüdür ve hastalık sekelleri kalıcıdır. 

Nörosifilizin tanısı klinik bulgulara, BOS incelemelerine 
(BOS VDRL, lökosit ve protein), treponemal (TPHA, FTA-
ABS) ve nontreponemal (VDRL, RPR) serolojik testlere da-
yanır. Treponema pallidum penisiline oldukça duyarlı olmak-
la birlikte penisilin her evre sifiliz tedavisinde etkin biçimde 
kullanılır. 18-24 milyon ünite/gün intravenöz kristalize peni-
silin G (3-4 milyon ünite her dört saatte bir) 10-14 günlük 
tedavi önerilmektedir.

SONUÇ 

Sunduğumuz olgular ve derlediğimiz bilgilerden yola çıkarak;

1.  Günümüzde antibiyoterapilerin yaygın olarak kullanı-
mıyla nadir olarak görüldüğü düşünülen nörosifiliz, farklı 
birçok psikiyatrik klinik tabloya neden olabilir. Şüpheli 
olgular için nörosifilizin ayırıcı tanılar içerisinde değerlen-
dirilmesi önemlidir. 

2.  Sekonder ve erken dönem tersiyer nörosifiliz, parente-
ral penisilin ile etkili biçimde tedavi edilebilmektedir. 
Hastalığın erken teşhis ve tedavisi, nöropsikiyatrik klinik 
tabloları geriye döndürebilir. 

3.  Nörosifilize alkol ve madde kullanım bozukluklarının da 
eşlik edebileceği akılda tutulmalıdır.
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