
TANIM
Bruselloz, Brusella cinsi bakterilerle oluflan; koyun, keçi,
s›¤›r, manda ve domuz gibi hayvanlardan insanlara geçebi-
len bir zoonozdur. Hastal›k enfekte hayvanlar›n etleri, süt,
idrar gibi vücut s›v›lar›, enfekte süt ile haz›rlanan süt
ürünleri, enfekte hayvan›n gebelik materyali arac›l›¤› ile
insanlara bulaflabilir; titreme ile yükselen atefl, kas ve bü-
yük eklem a¤r›lar› ile seyreder.

Hastal›k ilk olarak Hippocrates taraf›ndan “humma” ola-
rak tan›mlanm›fl olup, y›llar sonra farkl› co¤rafi bölgeler-
de görüldükçe “Akdeniz hummas›”, “Malta hummas›”,
“Gibraltar hummas›”, “K›br›s hummas›” gibi isimler al-
m›flt›r. Bunun yan›s›ra klinik seyirdeki tipik atefl trasesine
göre “dalgal› humma (undulent fever)”, B. melitensis'in
koyunlardan insanlara bulaflmas› nedeniyle “koyun hasta-
l›¤›”, hastal›¤›n hayvanlardan insanlara bulaflmas› nede-
niyle de halk aras›nda “mal hastal›¤›” gibi isimler de al›r.
Etken 1886’da ilk kez Bruce taraf›ndan “Malta humma-
s›” nedeniyle ölen hastalar›n dalak pulpas›ndan izole edil-
mifl ve Micrococcus melitensis olarak adland›r›lm›flt›r.
Zammit 1905'de Malta'da bruselloz rezervuar›n›n keçiler
oldu¤unu ortaya koymufl ve o dönemde askeri personelin,
pastörize edilmemifl keçi sütünü tüketmesi engellenerek
hastal›k insidans›nda önemli azalma sa¤lanm›flt›r. Veteri-
ner hekim olan Bang 1895’de s›¤›rlardan Brucella abor-
tus’u, 1914’de Traum domuzlardan B. suis’i, 1966’da Car-
michael köpeklerden B. canis’i izole etmifltir. Ülkemizde
bruselloz ilk kez I. Dünya Savafl› s›ras›nda askerlerde Ab-
dülkadir Noyan taraf›ndan tarif edilmifltir.

ET‹YOLOJ‹
Brusella bakterisi 0,6-1,5 um boyunda küçük, gram nega-
tif kokobasil olup, sporsuz ve hareketsizdir. S›v› besiyerin-
den haz›rlanan preparatlarda zincir fleklinde bulunabilir.
‹nsanlarda hastal›k etkeni olan brusella bakterilerinden;
B. melitensis (brusellozun bütün dünyadaki en yayg›n ve en
virülan nedenidir) esas olarak koyun ve keçilerde, B. abor-
tus daha çok s›¤›r ve mandalarda, B. suis domuzlarda bu-
lunur. Köpeklerde bulunan B. canis’in insanlarda hastal›k
yapmas› çok nadirdir.
Brusella cinsi bakteriler aerop ortamda ürerken, B. abor-

tus üremek için CO2 ihtiyac› gösterir. Brusella bakterileri
aside dirençli de¤ildir, ço¤u ilk izolasyonda geç ürerler. B.
abortus’u üretmek için ortam›n %5-10 aras›nda C02 içer-
mesi istenir. Bu nedenle bruselloz düflünülen hastalardan
al›nan kan kültürlerinde üreme oldu¤unda, pasajlar›n %5-
10 C02’li ortamda inkübe edilmesi tercih edilir. Brusella
bakterilerini üretebilmek için Beyin-Kalp ‹nfüzyon (BHI)
besiyerinin yan›s›ra; karaci¤er infüzyon agar, triptik soy
agar, brusella agar gibi besiyerleri de kullan›labilir. Bru-
sella bakterilerinin optimum üreme ›s›s› 37°C’d›r.

Brusella cinsi mikroorganizmalar 60°C’da 10 dakikada,
%0,1’lik fenolde 15 dakikada tahrip olur. Bunun yan›nda
hayvanlar›n bar›nd›¤› ah›r tozlar›nda 6 hafta, suda 10 haf-
ta canl›l›¤›n› sürdürebilir. Düflük yapm›fl hayvan fetüsünde
75 gün, enfekte çi¤ sütten yap›lm›fl dondurmada 30 gün,
çi¤ sütten yap›lm›fl tuzsuz krema ya¤›nda buzdolab›nda
142 gün, %10 tuz içeren salamura peynirde 45 gün, %17
tuz içerende ise 1 ay yaflayabilir. Bu nedenle salamura pey-
nirlerin yap›l›fl tarihleri tenekelerin üzerinde yaz›l› olmal›
ve buna dikkat edilmelidir.

Brusella bakterisi; streptomisin, tetrasiklin, rifampisin, 3.
kuflak sefalosporinler ve TMP/SMZ (Trimetoprim/Sulfa-
metoksazol)’e  duyarl›, penisilinlere dirençlidir. 
Brusella cinsi bakteriler baz› E. coli sufllar›, Francisella
tularensis, Stenotrophomonas maltophilia, Vibrio cholerae
ve Yersinia enterocolitica O9 ile serolojik çapraz reaksiyon
verirler. Bu nedenle kolera enfeksiyonu geçiren veya kole-
ra afl›s› yap›lanlarda brusellaya karfl› düflük titrelerde se-
rolojik pozitiflik saptanabilir.

EP‹DEM‹YOLOJ‹
Hastal›k bildirimi ve kay›t sistemleri ço¤u ülkede farkl› yön-
temlerle yap›ld›¤› için insan brusellozunun dünyadaki insi-
dans› tam bilinmemektedir.  Tüm dünyada Norveç, ‹sveç,
Finlandiya, Danimarka gibi baz› ülkelerde brusellozun olma-
d›¤›na inan›lsa da, baz› geliflmifl ülkelerde bile gerçek insi-
dans›n resmi rakamlar›n gösterdi¤inden 15-20 kat fazla ola-
bilmektedir. Amerika Birleflik Devletleri’nde bile her y›l 200
yeni olgu bildirilmesine karfl›n olgular›n ancak %4-10’unun
tan› konulup bildirimi yap›ld›¤› tahmin edilmektedir. 
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Ülkemizde bruselloz, morbiditesi oldukça yüksek ancak
mortalitesi çok düflük bir enfeksiyon hastal›¤›d›r. Her y›l
binlerce insan hastal›¤a yakalanmakta ve hastal›k insan-
larda sistemik yak›nmalar nedeniyle fizik yetersizli¤e ve ifl
gücü kayb›na neden olmaktad›r.

Sa¤l›k Bakanl›¤›na 1991-2000 y›llar› aras›nda, y›ll›k ?
9000 olgu bildirimi (insidans: 14/100000) yap›lm›flt›r, an-
cak ülkemizde yap›lan seroprevelans çal›flmalar› (Wright
test: 1054/58707; %1.8)  bu say›n›n çok daha fazla oldu-
¤unu düflündürmektedir.

Bruselloz bir yandan da hastal›¤›n esas kayna¤›n› olufltu-
ran evcil hayvanlarda süt verimini azalt›rken, hayvan dü-
flükleri ile ekonomik kayba da yol açar. Ergin ve gebe difli
hayvanlar bruselloza daha duyarl›d›r. Enfeksiyon etkeninin
gebe hayvanlarda uterusa, erkeklerde testise yerleflme e¤i-
limi daha fazlad›r. Gebe hayvanlarda kotiledonlarda yerle-
flen bakterinin meydana getirdi¤i enfeksiyon, yavrunun ye-
terli beslenmesini engeller ve anne karn›nda ölmesine, an-
nenin düflük yapmas›na neden olur. Brusella bakterisinin
hayvan sütüne kar›flmas› hayvanda oluflturdu¤u mastit ve-
ya genital ak›nt›dan kar›flma fleklindedir.

Geliflmifl ülkelerin bir k›sm›nda bruselloz hayvanlar ara-
s›nda tamamen eradike edilmifl olmakla birlikte, ülkemiz-
de hayvanlar aras›nda oldukça yayg›n bir hastal›kt›r. Özel-
likle Ankara ovas›nda, Konya yöresinde, Güneydo¤u Ana-
dolu'da Diyarbak›r ve Urfa yörelerinde hayvanlarda yay-
g›nd›r. Ülkemizde en çok B. melitensis enfeksiyonu görü-
lürken, büyük flehirlerde daha çok B. abortus enfeksiyonu-
na da rastlan›r. Ülkemizde B. suis enfeksiyonuna ait bildi-
ri henüz yoktur.

Hayvanlarda yayg›n bir enfeksiyon hastal›¤› olan brusel-
loz; hayvanlarla yak›n temas› olan insanlarda (veteriner,
çiftçi gibi) veya süt ve süt ürünlerini taze tüketme imkan›
olanlarda daha s›k görülmektedir.

Ülkemizde hastal›k her yafl ve cinste görülmektedir. Has-
tal›k görülme oran› 15-35 yafl grubunda en yüksektir. Ba-
z› meslek gruplar›; veteriner hekim ve sa¤l›k memurlar›;
hayvan yetifltirenler, mezbaha iflçileri, et sanayisinde çal›-
flanlar, veteriner araflt›rma laboratuvar›nda çal›flan ele-
manlar bruselloz aç›s›ndan riskli gruplard›r. Yaz aylar›nda
insanlar›n k›rsal kesime seyahat olanaklar›n›n artmas›, süt
ve süt ürünlerinden taze peynir ve krema tarz›nda ya¤lar›
taze olarak elde etme imkanlar›, enfeksiyonun yaz mevsi-
minde 4 kat fazla görülmesine neden olur.

Brusella enfeksiyonu insanlara çeflitli yollardan bulaflmak-
la birlikte, ülkemizde en çok bulaflma çi¤ sütten yap›lan
peynir ve krema ya¤larla olur. K›rsal kesimde sütler pastö-
rize edilmemektedir. S›cak yaz günleri hayvanlardan sa¤›-
lan sütlere, hiçbir ›s›tma muamelesi uygulanmadan peynir

mayas› ilave edilir veya santrifüj esas›na dayanan ya¤ ma-
kinelerinden krema ya¤lar elde edilir. Hastal›¤›n yo¤urt ile
bulaflmas› söz konusu de¤ildir çünkü yo¤urt yap›l›rken süt
mutlaka kaynat›l›r ve ilave edilen maya (yo¤urt) sütü asi-
difiye eder. Sütün mutlaka pastörize edilerek tüketildi¤i
yerlerde, direkt temas ile bulaflma oral yoldan daha ön
plandad›r. Direkt temasta; hayvan›n genital ak›nt›s›, düflük
materyali veya idrar›n›n hasarl› cilt ile temas› yoluyla en-
feksiyon al›nmaktad›r. ‹nhalasyon yolu ile de bulafl söz ko-
nusudur. Fransa'da yap›lan bir araflt›rmada bruselloz olgu-
lar›n›n %60'›n›n bu yolla oldu¤u saptanm›flt›r. Bruselloz
nedeni ile düflük yapm›fl s›¤›r›n plasentas› uterusa yap›fl›k-
t›r. Plasentay› ç›kartmak için veteriner veya hayvan bak›-
c›s›n›n eli ile müdahale etmesi s›ras›nda direkt temas ile
bulafl meydana gelebilir. Enfekte hayvan›n etinin, özellikle
dalak, karaci¤er gibi retiküloendoteliyal sistem (RES) or-
ganlar›nm yeterince piflirilmeden yenmesi ile de enfeksiyon
al›nabilir. ‹nsandan insana seksüel yolla bulaflma son dere-
ce nadirdir.

PATOGENEZ VE PATOLOJ‹
Brusella bakterisi, gastrointestinal sistem, deri, nadiren de
solunum yolu veya di¤er mukoza yüzeylerinden al›nd›ktan
sonra, ilk üremesini bölgesel lenf bezlerinde (mezenterik,
aksiller, servikal, supraklaviküler) yapar. Bakterinin oral
yoldan al›m›nda; mide asidinin yetersizli¤i veya herhangi
bir ilaçla ya da diyetle nötralize edilmifl olmas›, bakterinin
geçiflini kolaylaflt›r›r.

Bakteri ilk üremesini bölgesel lenf bezlerinde yapt›ktan
sonra hematojen yolla RES organlar›na yay›l›r. Bafll›ca
karaci¤er, dalak kemik ili¤i, böbrek, santral sinir sistemi,
endokard, testis ve over gibi organlara yerleflir. Brusella
cinsi bakteriler fakültatif intrasellüler patojenler olup, ko-
nakç›n›n fagositik hücreleri içerisinde ço¤alabilirler. Özel-
likle karaci¤er, dalak ve kemik ili¤inde epiteloid hücreler,
plazma hücreleri ve mononükleer hücrelerle çevrili granü-
lomlar, brusellozdaki karakteristik histopatolojik görünü-
mü oluflturur. Brusellozda karaci¤er hemen daima tutul-
makla birlikte, karaci¤er fonksiyon testlerindeki yükselme
genellikle düflük düzeydedir.

Brusellalar büyük eklem ve vertebralarda da yerleflerek
buralarda da bir dizi patolojik de¤iflikli¤e neden olur. En
çok tutulan periferik eklemler kalça, diz ve dirseklerdir.
Spondilite daha çok yafll›larda rastlan›r ve paraspinal ap-
se geliflebilir.

Brusella bakteriyemisi s›ras›nda, etken meninkslere ve en-
dokarda yerleflebilir. Brusella endokarditi, önceden valvül
lezyonu olan veya prostetik valvülü olan hastalarda daha
s›k oluflur.

‹nsan plazentas›nda eritritol bulunmamas› nedeniyle, in-
sanlarda bruselloza ba¤l› düflük riski, di¤er bakteriyel en-



KL‹N‹K GEL‹fi‹M 101

feksiyonlar›n seyrinde görülebilecek düflük riskinden fazla
de¤ildir. Overler ve endometriyumun tutulumu daha nadir-
ken, genç-eriflkin erkek hastalarda testis, epididim ve vezi-
küloseminallere yerleflim sonucu akut orflit, epididimit ge-
liflimi daha s›kt›r.

Hastal›¤›n seyri s›ras›nda görülebilen vaskülit, eritema no-
dosum ve çeflitli cilt döküntüleri, immun komplekslere ba¤-
l› olarak aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r. Baz› hastalarda anti-
nükleer antikor (ANA) veya romatoid faktör (RF) pozitif-
li¤i saptanm›flt›r.

KL‹N‹K SEY‹R
Hastal›¤›n inkübasyon süresi 2-3 hafta aras›ndad›r. Baz›
durumlarda bu süre bir haftaya kadar indi¤i gibi bir aya
kadar da uzayabilir. Hastal›k genellikle halsizlik, ifltahs›z-
l›k, etraf a¤r›lar› ve subfebril ateflle, yani genel enfeksiyon
belirtileri ile bafllar. Hastalar hekime; akut belirtilerle, su-
bakut veya fokal odak belirtileri ya da tüberküloza benze-
yen lenfogranülomatöz tipte kronik belirtilerle baflvurabi-
lirler. Hastalarda yorgunluk, halsizlik, miyalji ve artralji
bulgular› ile birlikte intermittan veya remittan atefl olur.
Atefl üflüme, titreme ile 40-41°C'a kadar yükselebilir. Atefl
genellikle gece yar›s›ndan sonra bol terleme ile düfler. Ba-
zen 7-10 gün bu flekilde devam eden atefl, yükseldi¤i gibi
yavafl yavafl düflerek 37°C’a dek iner. 3-5 günlük ateflsiz
dönemi takiben bafllang›çta oldu¤u gibi ateflin tekrar yük-
seldi¤i görülür. Tarif edilen bu atefl flekli, bruselloz için ti-
pik ondülan atefl trasesi olarak tan›mlanmakla birlikte,
pratikte ondülan atefle s›k rastlanmamaktad›r. Brusellozda
atefl genellikle remittan veya intermittan olarak seyreder.

Kas iskelet sistemi bulgular›: Ateflle beraber en önemli
ikinci bulgu kas ve eklem a¤r›lar›d›r. Hastal›¤›n ilerleyen
dönemlerinde atefl ve terleme azal›rken, hareket sistemi
bulgular› ön plana ç›kar. Hastal›¤›n geç dönemlerinde, ya-
k›nmalar›n non spesifik olmas› nedeniyle tan› koymak güç-
leflir. Hastalar›n bir k›sm› nörotik oldu¤u düflünülerek psi-
kiyatri kliniklerine dahi gönderilebilirler. Kas a¤r›lar› ba-
zen erken dönemde ç›kar ve tek bulgu olabilir. Eklem bul-
gular› hastal›¤›n 3. ve 4. haftas›nda en s›kt›r. Spontan a¤-
r› d›fl›nda hareketle de duyarl›l›k artar. Tedavi baflland›k-
tan sonra k›sa süre içerisinde flikayetler azal›r veya kaybo-
lur. Tedavinin erken kesildi¤i veya yeterli dozda uygulan-
mad›¤› durumlada flikayetler tekrar ortaya ç›kabilir. Bru-
selloz tüm eklemleri tutabilmekle birlikte daha çok sakro-
iliak, kalça, omuz, diz, el ve ayak bilekleri tutulur. Spon-
dilit, brusellozlu hastalar›n %10-65'inde görülür. Hastal›-
¤›n seyri s›ras›nda vertebralarda meydana gelen harabiyet,
apseleflmeye neden olabilir. Spondilitle beraber sakroilit,
nörobruselloz, genç-eriflkin erkek hastalarda orflit, epididi-
mit görülebilir.

Radyolojik de¤ifliklikler en çok vertebra korpuslar›n›n kenar-
lar›nda dikkat çekicidir. ‹nterver-tebral aral›klarda daralma

%90 vakada saptanabilir. ‹leri dönemlerde vertebralarda
füzyon meydana gelebilir. Yine radyolojik olarak vertebra
korpusu-nun ön üst köflesinde güve yeni¤i manzaras› fleklinde
osteoporoz görülebilir, osteofit ve sindesmofitler oluflabilir.
Bazen subperiostal ve subkondral apseler oluflabilir. 

Sakroilit, hastalarda erken dönemde bafllayabildi¤i gibi,
tek bafl›na veya yayg›n artrit ve atefl ataklar› ile birlikte de
olabilir. Radyolojik olarak eklem aral›¤› düzensizleflebilir;
Akdeniz koksaljisi' ad› da verilir.

Nörolojik bulgular: Hastalar›n bir k›sm›nda kas ve eklem
a¤r›lar›n›n yan›s›ra bafl a¤r›s› da bulunur. Baz› olgularda
menenjite ait klinik bulgular da tabloya ilave olur. Bu has-
talarda beyin omurilik s›v›s›n›n (BOS) incelmesinde daha
çok lenfositlerin hakim oldu¤u pleositoz, protein art›fl› var-
d›r. Glukoz düzeyi normal veya hafif azalm›flt›r. BOS kül-
türünde etkenin üretilmesi mümkündür ve kesin tan› çin
gereklidir. Ancak tan›, BOS'da spesifik antikorlar›n bulun-
mas› ile de konabilir. Nadiren menenjitle beraber ensefalit
de oluflabilir. Kronik bruselloz vakalar›nda, hastan›n yat-
k›nl›¤› da varsa psikoz efllik edebilir.

Hematolojik bulgular: Bazen hastal›¤›n seyri s›ras›nda
anemi, lökopeni, trombositopeni oluflabilir; lokalize veya
jeneralize lenfadenopati görülebilir.

Gastrointestinal sistem bulgular›: Bulant›, kusma, kar›n
a¤r›s›, diyare veya konstipasyon gibi gastrointestinal sis-
tem belirtileri görülebilir. Brusellozlu hastalarda dalak ve
karaci¤er büyüklü¤ü genellikle birlikte bulunur. B. abortus
granülomatöz hepatit yaparken, B. melitensis enfeksiyo-
nunda periportal mesafelerde mononükleer hücre infiltras-
yonu ile safra ak›m›n›n bozulmas› ve sar›l›k geliflimi görü-
lebilir. Hastalarda karaci¤er fonksiyon testleri yükselebilir.

Cilt bulgular›: Hastal›¤›n yüksek ateflle seyretti¤i toksik
dönemde nadir olgularda makülopapüler veya eritematöz
deri döküntüleri de görülebilir. Bazen düflük yapan hayvan-
lar›n plasentas›n› ç›kartmak için müdahale eden veteriner
hekim, hayvan sa¤l›k memurlar› veya hayvan bak›c›lar›n›n
ön kollar›nda bruselloza ba¤l› dermatit görülebilir.

Kardiyovasküler sistem bulgular›: Brusella endokarditinde
daha çok aort ve mitral kapaklar tutulur. Endokardit geli-
flen vakalarda mortalite yüksektir. Endokardit flüphesi olan
vakalarda ekokardiyografi ile valvüllerin durumu incelen-
melidir. Literatürde bu vakalarda antimikrobiklerle teda-
vinin mümkün olabilece¤i bildirilmifl olsa da, endokarditin
cerrahi endikasyonlar›ndan birisinin de brusella endokar-
diti oldu¤u unutulmamal›d›r. Di¤er kardiyovasküler sistem
bulgular› aras›nda miyokardit ve perikardit de say›labilir.

Pulmoner sistem bulgular›: ‹nhalasyon yoluyla enfeksiyo-
nun al›nd›¤› vakalarda; bronflit, bronkopnömoni, akci¤erde
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soliter veya multipl nodul, akci¤er apsesi, hiler lenfadeno-
pati ve plevral effüzyon meydana gelebilir.

Genitoüriner sistem bulgular›: Erkeklerde en s›k rastlanan
bulgu unilateral epididimo-orflittir. Piyelonefrit ve renal
apse nadir rastlanan komplikasyonlardand›r.

LABORATUVAR BULGULARI
‹yi bir anamnez bruselloz tan›s›n›n konulmas›na yard›mc›
olmakla birlikte, laboratuvar bulgular› tan› için büyük
önem tafl›r. Rutin laboratuvar tetkiklerinde; lökosit say›s›
normal olmakla birlikte, bazen lökopeni bazen de lökositoz
saptanabilir. Hastan›n lökosit formülünde hafif bir lenfo-
monositoz bulunabilir. Baz› kronik vakalarda anemi, trom-
bositopeni de görülebilir. Eritrosit sedimentasyon h›z› ge-
nellikle orta derecede artm›flt›r, akut eklem romatizmas›n-
daki yüksek de¤erlere ulaflmaz. ‹drar incelemesi sonucu
normaldir veya hastan›n yüksek ateflli oldu¤u dönemde
febril albuminüri bulunabilir. Böbrek tutulumu oldu¤u za-
man; idrar dansitesi düflebilir, proteinüri belirginleflir, id-
rar sedimentinde eritrosit, lökosit ve silendir görülebilir.
Akut belirtilerle baflvuran hastalarda, etkenin izolasyonu
için yap›lacak en önemli ifllem kan kültürlerinin al›nmas›-
d›r. Yak›n tarihe kadar kan kültürlerinin en az 3-4 hafta
süre ile takip edilmesi önerilirdi, ancak tam otomatize he-
mokültür sistemlerinde bu süre 5-7 güne indirilmifltir. Ben-
zer flekilde yak›n geçmifle kadar etkenin üretilebilmesi için
ön planda kemik ili¤i kültürü önerilmekteydi ancak tam
otomatize hemokültür sistemlerinde periferik kan kültürle-
riyle de etkeni üretme oranlar› yeterli düzeyde saptanm›fl-
t›r. Özellikle kronik bruselloz vakalar›nda kan kültürleri
her zaman olumlu sonuç vermeyebilir. Menenjitli olgular-
da BOS'dan, hepatit belirtileri ile seyreden vakalarda ka-
raci¤erden al›nan kültürde etkeni üretme olas›l›¤› vard›r.
Özellikle k›rsal kesimlerdeki sa¤l›k birimlerinde kültür al-
ma olanaklar›n›n bulunmay›fl› veya hastalar›n, bruselloz
tan›s› almadan önce çeflitli antibiyotikler kullanm›fl olma-
lar› nedenleriyle hastal›¤›n tan›s› büyük ölçüde dolayl› yön-
temlere dayan›r. Brusellozda bafllang›ç humoral immun
cevap, IgM s›n›f› antikorlar›n art›fl› ile karakterizedir.
Yaklafl›k 7-14 gün sonra bunu IgG s›n›f› antikorlar›n art›-
fl› izler. ‹yileflme döneminde IgG s›n›f› antikorlar›n düzeyi
birkaç ay içerisinde düfler, buna karfl›l›k IgM s›n›f› antikor-
lar enfeksiyondan y›llar sonra bile serumda düflük düzeyde
kalabilir. IgG s›n›f› antikorlar›n kal›c› olmas› veya IgG dü-
zeyinin düfltükten sonra tekrar yükselmesi persistan en-
feksiyonu veya relaps› düflündürür.

Brusella serum aglütinasyon testi: Bruselloz tan›s› için, et-
kene karfl› oluflan antikorlar›n serumda saptanmas› için
çeflitli yöntemler kullan›lmakla birlikte, en yayg›n kullan›-
lan ve yap›lmas› en kolay olan serum aglütinasyon testi
(SAT) dir. SAT'inde, antikorlar›n total miktar› de¤erlendi-
rilmektedir. Aktif enfeksiyonu olan kiflilerde aglütinasyon
titresi genellikle 1/80 veya üzerindedir. IgG s›n›f› antikor-

lar›n zaman içerisinde azalmas› iyi prognostik gösterge
olarak kullan›lmaktad›r.

SAT'inde antijen olarak, B. abortus'un S99 standart, ›s› ile
öldürülmüfl fenollü bakteri süspansiyonu kullan›l›r (Ülke-
mizde standart brusella antijenleri Pendik Veteriner Arafl-
t›rma Enstitüsü'nde haz›rlanmaktad›r). Hasta serumunun,
2-merkaptoetanol gibi disülfid ba¤lar›n› çözen bir madde
ile muamele edilmesi, serumdaki immunglobulin s›n›flar›-
n›n ay›rdedilmesini sa¤lar. 2-merkaptoetanol, IgM s›n›f›
antikorlar›n aglütine olma özelli¤ini ortadan kald›r›r; böy-
lece saptanan aglütinasyon IgG s›n›f› antikorlara aittir.
Brusella aglütinasyon testi bazen düflük titrelerde negatif
iken, 1/320'nin üzerindeki titrelerde pozitiflik saptan›r.
Prozon olay› nedeniyle düflük titrelerde meydana gelebile-
cek bu yalanc› negatiflik nedeniyle, aglütinasyon titresi kli-
nik kuflku durumunda 1/1280'e kadar uzat›lmal›d›r.

Rose Bengal testi: Küçük sa¤l›k birimlerinde veya polikli-
niklerde bruselloz tan›s›n›n k›sa sürede konulmas›n› sa¤la-
yan, B. abortus 99S suflunun boyal› antijen olarak kulla-
n›ld›¤› bir lam aglütinasyonu testidir. Lam üzerine bir
damla antijen ve ayn› miktarda hasta serumu damlat›l›r.
3-4 dakika süre ile kar›flt›r›l›p aglütinasyon olup olmad›¤›
de¤erlendirilir. ELISA (Enzimle iflaretli immun deney), in-
direkt hemaglütinasyon, RIA (Radioaktif immun deney) gi-
bi yöntemlerle de brusellozun serolojik tan›s› mümkündür. 

Brusellergen Deri Testi: Brusella cinsi bakterilerin prote-
inlerinden elde edilerek saflaflt›r›lan ekstreler, intrakutan
olarak enjekte edilir. Test uygulanan ciltte 24 saat içerisin-
de eritem, ödem ve endurasyon oluflumu reaksiyonun pozi-
tif oldu¤unu bildirir. Epidemiyolojik çal›flmalarda tarama
testi olarak kulandan bir testtir. Polimeraz zincir reaksiyo-
nu (PZR) klinik örneklerde Brusella DNA’s›n› do¤rudan
saptayabilecek baflka bir duyarl› ve özgül yöntemdir. Kla-
sik yöntemlerle k›yasland›¤›nda çok k›sa sürede yan›t al›n-
mas›, ayr›ca etkenin üretilmesinden kaynaklanabilecek la-
boratuvar içi bulafl gibi komplikasyonlar›n olmay›fl› neden-
leriyle son zamanlarda baflta ABD olmak üzere baz› mer-
kezlerde ilk basamak yöntem olma özelli¤ini kazanm›flt›r.

TEDAV‹
Brusellozda tedavi, Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ)'nün de
önerdi¤i flekilde ikili, baz› durumlarda da üçlü kombine
antibiyotik uygulanmas› fleklindedir. Günümüzde tek ajan-
la bruselloz tedavisi baflar›s›zl›k ve relaps oranlar›n›n yük-
sekli¤i ve direnç geliflme olas›l›¤› nedeniyle terk edilmifltir.
Ayr›ca bakterinin intrasellüler olarak ço¤alabilmesi nede-
niyle tek ilac›n yetersiz kalarak relapsa yol açabilece¤i gö-
rülmüfltür. 1981 y›l›nda DSÖ taraf›ndan bruselloz tedavi-
si; tetrasiklin oral (6 hafta) + streptomisin im (3 hafta)
süreyle kullan›lmas› fleklinde önerilmiflti.
1986'da ise, uzun etkili bir tetrasiklin türevi olan doksisikli-
nin 200mg/gün (12 saat ara ile 100 mg) + rifampisinin tek
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kurabilir. Renal tübüllerde hastal›k oluflturmaks›z›n uzun
süre kalabilir. Leptospiralar›n infekte hayvan›n idrar› veya
plasenta ve amniyotik s›v› gibi materyalle at›ld›¤› saptan-
m›flt›r. Suda, toprakta haftalar, aylarca yaflayabilir. Konak
serovar iliflkisi dinamiktir ve co¤rafik alanlar aras›nda ve
zamanla de¤iflir. 

Leptospiralar genellikle hasarl› deri ve muküz membran-
lardan vücuda girer. Mikroorganizma afl›r› hareketlili¤i
nedeni ile kan dolafl›m›na kat›larak tüm vücuda yay›l›r. Be-
yin omurilik s›v›s› ve göze de yay›ld›¤› bildirilmifltir. ‹nkü-
basyon süresi 2-26 gün aras›nda de¤iflir, ortalama 10 gün-
dür. Etkenle karfl›laflt›ktan 5- 10 gün içerisinde spesifik
IgM antikorlar› oluflur. Leptospiralar kandan ve dokular-
dan fagositoz ile yok edilir. Defans mekanizmas› yeterli ise
infeksiyon sonlan›r, yetersiz ise konjonktival k›zar›kl›k,
yayg›n vasküler geniflleme, kaslarda fokal dejenerasyon,
interstisiyel nefrit, di¤er organ tutulumlar› görülebilir.
Lezyonun yay›l›m› infekte eden serotipe ve etkenin mikta-
r›na da ba¤l›d›r. Leptospirozun patogenezi halen çok iyi
anlafl›lamam›flt›r. Hücre duvar›nda endotoksine benzer bir
madde tan›mlanm›flt›r. Ölüm nedenlerinin bafl›nda renal
yetmezlik yer al›r. Di¤er ölüm nedenleri karaci¤er yetmez-
li¤i, nadiren de kalp yetmezli¤idir. Renal yetmezli¤in me-
kanizmas› iskemi, hipoksi, renal tübül hasar›d›r. Renal ha-
sardan, dolafl›mdaki immun kompleksler sorumlu tutulur.
Hipovolemi ve hipotansiyonun nedeni endotel hasar› sonu-
cu intravasküler volüm kayb›d›r. ARDS’nin fizyolojisi iyi
anlafl›lamam›flt›r. 

Leptospirozda klinik görünüm de¤ifliktir. Ateflli hastal›k-
tan böbrek ve akci¤er tutulumu ile karakterize ikterik-he-
morajik fliddetli forma kadar de¤iflen klinik tablolara ne-
den olabilir. fiiddetli formu Weil hastal›¤› olarak adland›-
r›lm›flt›r. 

Leptospira ile infekte olan kiflilerde %90 oran›nda anikte-
rik formu gözlenir. Hastal›k hafif seyretti¤inde belirgin bir
bulgu olmayabilir, ateflle seyreden di¤er hastal›klarla kar›-
flabilir. Bu nedenle ancak seroepidemiyolojik çal›flmalarla
ortaya konulabilmektedir. S›kl›kla L. hardjo, L pomona, L
canicola gibi sufllar sorumlu bulunmufltur.

Özellikle endemik alanlarda asemptomatik infeksiyon s›k-
t›r. Leptospiral› olgular›n ço¤unda hafif fliddetli infeksiyon
ya da subklinik hastal›k belirlenmifltir. Antimikrobiyal te-
davisiz, tipik olarak bifazik hastal›k fleklinde seyreder.
Bafllang›çta akut septisemik faz 4- 7 gün sürer. Ani baflla-
yan atefl, titreme, güçsüzlük, bafl a¤r›s›, fliddetli kas a¤r›-
s›, konjonktival suffüzyon, kar›n a¤r›s›, anoreksi, bulant›,
kusma, daha az›nda maküler, makülopapüler, ürtikeryal ya
da purpurik deri döküntüsü belirtileridir. Atefl 3- 4 günlük
bir remisyondan sonra tekrar ortaya ç›kar, bifazik bir se-
yir gösterir. Bu dönemde mikroorganizma kanda, BOS’ta,
humör aközde bulunur. Bunu leptospiralar›n idrarda at›l›-

m› ile immun faz (4- 30 gün) izler. Komplikasyonlar genel-
likle immun faz s›ras›nda ortaya ç›kar. Bu dönemde atefl
düfler, ya da normaldir. Bafl a¤r›s› karakteristiktir. Leptos-
pirozlu olgular›n %25’inde aseptik menenjit görülür. fiuur
bulan›kl›¤›, bafl a¤r›s›, kusma, menenjiyal irritasyon bulgu-
lar›n› içeren menenjizmle karakterizedir. BOS bas›nc› pro-
teini artm›fl, glukoz normal, lenfositik pleositoz vard›r.
fiiddetli hastal›kta kardiyak tutulum s›kt›r. 

Ay›r›c› tan›da influenza, HIV, dang, tifo, ensefalit, poliom-
yelit, riketsiyoz, glandular atefl, bruselloz, infeksiyoz mo-
nonükleoz, s›tma, viral hepatit, pnömonit yer almaktad›r.

Weil hastal›¤› olarak bilinen ikterik formu tüm olgular›n
%10’unu oluflturur. Sar›l›k, atefl, konjonktival suffüzyon,
hemoraji, proteinüri önemli bulgular›d›r. Bilurubin seviye-
leri yüksektir, trombositopeni, orta fliddette transaminaz
yüksekli¤i, hafif ALP yüksekli¤i, üre, kreatinin yüksekli¤i,
steril pyüri, hematüri, silendirüri gözlenir. Böbrek tutulu-
mu s›kt›r, interstisiyel ödem, tübüler nekroz görülür. Akci-
¤er tutulumu olgular›n %20-70’inde bildirilmifltir. Solu-
num bulgular› öksürük, nefes darl›¤›, hemoptiziden
ARDS’ye kadar de¤iflebilir.

Hastal›¤›n yönetiminde erken tan› önemlidir. Belirtileri
spesifik olmad›¤› için öncelikle hastal›¤›n ay›r›c› tan›da
düflünülmesi önemlidir. Leptospiralar›n herhangi bir klinik
örnekten izolasyonu ile direkt olarak ya da serolojik tan›
yöntemleri ile indirekt tan› konulur. Karanl›k alan mikros-
kopisinin genellikle duyarl›l›¤› düflüktür, yan›lg›ya yol aça-
bilir. Hastal›¤›n ilk 10 gününde etken kan ve BOS’tan,
ikinci haftas›nda idrardan saptan›r. Örnek al›n›rken kesin-
likle sitratl› tüpe kan al›nmamal›d›r. Spesifik besiyerlerine
ekim yap›lmal›d›r. Etkenin izole edilemedi¤i durumlarda
leptospiroz genellikle serolojik olarak do¤rulan›r. Klinik
bulgular›n varl›¤› ile yüksek titrede antikor pozitifli¤i ya
da 2 hafta ara ile al›nan örneklerde antikor titre art›fl›n›n
gösterilmesi tan›y› destekler. Canl› antijenlerin kullan›ld›¤›
mikroaglütinasyon testinin sensitivitesi ve spesifitesi güve-
nirli¤i makroaglütinasyondan yüksektir. Makroaglütinas-
yon testinde 1/400ün üzerindeki antikor testleri anlaml›-
d›r, ancak bu test daha çok geçirilmifl infeksiyonlar›n tan›-
s› için daha uygundur, erken tan› için çok duyarl› de¤ildir.
EL‹SA ya da dot-EL‹SA gibi yöntemler de tan›da kullan›-
l›r. PCR referans laboratuvarlarda yap›labilmektedir.

Leptospirozda biyokimyasal testler de tan›ya yard›mc›d›r.
ALT, AST (100-200mg aras›) bilurubin, ALP, serum kre-
atinin fosfokinaz, üre, kreatin, sedimantasyon, lökosit ar-
t›fl› saptan›r. Trombositopeni s›kt›r. Weil olgular›nda bilu-
rubin 20-40mg/dL, serum kreatini 8 mg/dl, üre 100mg/dL
ye yükselebilir.

Leptospirozun tedavisi, hastal›¤›n fliddeti ve baflvuru za-
man›ndaki semptomlar›n süresi ile iliflkili olarak farkl›
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doz 600-900 mg/gün kombine olarak 6 hafta uygulanmas›
önerildi. Doksisiklin + rifampisin kombinasyonu ile doksi-
siklin + streptomisin kombinasyonunun karfl›laflt›r›ld›¤› bir
çal›flmada her iki rejimin de 45 gün süreyle uyguland›¤›nda
eflde¤er etkinlikte oldu¤u saptanm›fl; ancak spondiliti olan
hastalarda doksisiklin + streptomisin kombinasyonu daha
etkili bulunmufl. Streptomisin kullan›lan kombinasyonda
streptomisine ba¤l› ototoksisite, rifampisin kullan›lan kom-
binasyonda ise rifampisine ba¤l› hepatotoksisite aç›s›ndan
hastalar yak›ndan takip edilmelidir. 8 yafl›n üzerindeki ço-
cuklarda; oral doksisiklin (5mg/kg/gün) veya oksitetrasiklin
(30mg / kg / gün) 3 hafta süre ile + gentamisin im
(5mg/kg/gün) ilk 5 gün kombine tedavisinin verilmesi öneri-
lir. 8 yafl›n alt›ndaki çocuklarda; TMP/SMZ (Trimetop-
rim/Sulfametoksazol) 3 hafta + gentamisin ilk 5 gün veril-
mesi önerilmifltir. Tetrasiklini tolere edemeyen kiflilerde veya
gebelerde TMP/SMZ + rifampisin veya TMP/SMZ + gen-
tamisin kombinasyonlar› önerilebilir.
Nörobruselloz, endokardit gibi komplikasyonlar özel du-
rumlard›r ve tedavide kullan›lacak rejimler konusunda gö-
rüfl birli¤i yoktur. Ço¤u araflt›rmac›, içerisinde doksisiklinin
bulundu¤u ikili veya üçlü kombinasyonlar›n, hastan›n verdi-
¤i cevap dikkate al›narak en az 3-4 ay gibi uzun süre uygu-
lanmas›n› önermektedir. Doksisiklin kan-beyin bariyerini,
di¤er tetrasiklinlerle k›yasland›¤›nda daha iyi geçer ve
TMP/SMZ veya rifampisin ile kombine edilerek brusella
menenjiti veya endokarditinde kullan›labilir. Brusella me-
nenjiti tedavisinde, bakterinin duyarl› oldu¤u belirlenen 3.
kuflak sefalosporinler, beyin-omurilik s›v›s›na iyi geçebilme-
leri nedeniyle tercih edilirler. Baz› brusella endokarditi olgu-
lar›, antimikrobiyal ajanlarla tedavi edilebilmekle birlikte,
ço¤u olgu medikal tedaviye ek olarak cerrahi giriflimi de ge-
rektirir. ‹n vitro çal›flmalar florokinolonlar›n brusella bakte-
rilerine etkili oldu¤u göstermekle birlikte, bu ajanlar tek ba-
fl›na kullan›ld›klar›nda relaps saptanm›flt›r. Bruselloz teda-
visinde, antimikrobiyal tedaviye ilaveten hastan›n semptom-
larma yönelik olarak analjezik ve antiinflamatuvar ilaçlar-
dan da yararlan›labilir. Kortikosteroidler nörobruselloz va-
kalar›nda, antimikrobiyal tedavinin yan›nda beyin ödemini
gidermek, yap›fl›kl›klar› önlemek amac›yla önerilebilir.

KORUNMA
‹nsanlarda brusellozun önlenmesi, evcil hayvanlarda bru-
sellozun kontrolü ve erad›kasyonuna ba¤l›d›r. Bu aç›dan
veteriner hekimlerin doktorlarla iflbirli¤i halinde çal›flmas›
önem tafl›r. Brusella bakterisi ile enfekte olmam›fl süt da-
nalar› B. abortus 19 suflu, süt kuzular› B. melitensis Rev 1
suflu afl›s› ile afl›lan›r. Özellikle k›rsal kesimde yaflayan halk
bilinçlendirilmeli, çi¤ sütten peynir ve ya¤ yap›m› önlenme-
lidir. Sütün pastörize edilerek tüketilmesi, peynirlerin sa-
lamura yap›l›p teneke üzerinde ve sat›fl yerlerinde yap›l›fl
tarihlerinin belirtilmesi, enfeksiyonun epidemik oldu¤u yö-
relerde kaflar ve tulum peynirinin tüketilmesi önerilir.
Hastal›¤›n temas yoluyla bulafl›n› önlemek için; mezbaha
iflçileri, veterinerler, hayvan sa¤l›k memurlar›, hayvan ba-

k›c›lar›, et paketleyicilerinin, hayvanlar›n at›klar› ile te-
mas etmemeleri ve eldiven giymeleri önerilmektedir.
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