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Amaç 

• Bruselloz, ülkemizde endemik  morbiditesi yüksek zoonoz 
 
• Semptomlar genelde nonspesifik, tanı ve tedavi gecikebilir 

 
• Komplike olgulara uygun tedavi uygulanmaması relaps, ve 

direnç gelişimi ve tedavi başarısızlığına neden olur 
 

• Bruselloz olgularında komplikasyonların erken tanısı için 
hızlı çalışılan ve ucuz belirteçlerin varlığı tedavi başarısı 
açısından önemli 



Amaç 

• Son yıllarda, dolaşımdaki lökositlerde meydana gelen 
oransal değişikliklerin birçok hastalıkta enflamasyon 
belirteci olarak kullanılabileceği belirtilmekte 
 

• Çalışmamızda bruselloz tanılı hastalarda komplikasyonu 
öngörmede  
 

 Nötrofil / Lenfosit Oranı (NLO) 
 Platelet / Lenfosit Oranı (PLO) 
 Lenfosit / Monosit Oranının (LMO)  

 

değerini araştırdık 



Gereç ve Yöntem 

• İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi 

 

• Ocak 2010-Ocak 2016  

 

• Bruselloz tanılı toplam 187 hastanın tıbbi 
kayıtları geriye dönük olarak incelendi 

 



Gereç ve Yöntem 

• Hastaların başvuru sırasında alınan kanlarından 
elde edilen enfeksiyon belirteçleri değerleri 
kaydedildi 
 

• Nötrofil, lenfosit, monosit, trombosit değerleri 
kullanılarak NLO, PLO ve LMO değerleri elde edildi 
 

• Komplikasyonu olan ve olmayan hastaların rutin 
enfeksiyon belirteçleri, NLO, PLO ve LMO 
değerleri istatistiksel olarak karşılaştırıldı 



Bulgular 

• 187 hasta 

 

• 89 (%47.6) kadın ve 98 (%52.4) erkek 

 

• Yaş ortalaması 45.4±17.4 yıl  

 

• Komplikasyonu olan 75 (%40.1) hasta ve olmayan 
112 (%59.9) bruselloz tanılı hasta değerlendirildi 



Bulgular 

• Semptomlar ; 

 
 Üşüme titreme (%48.7) 

 Bel ağrısı (%41.2) 

 Gece terlemesi (%25.1) 

 Yaygın vücut ağrısı (%24.6) 

 Eklem ağrısı (%24.1) 

 İştahsızlık (%13.9) 

 Kilo kaybı (%12.8)  



Bulgular 

• Komplikasyonlar; 
 
 Kas-iskelet sistemi tutulumu (%80) (45 spondilodiskit, 13 lomber abse, 6 

artrit, 5 sakroileit, 2 bursit, 1 entezit) 
 

 Genitoüriner sistem tutulumu (%7.8) (6 epididimoorşit, 1 skrotal abse) 
 

 Santral sinir sistemi tutulumu  (%5.6) (5 menenjit) 
 
 Kardiyovasküler sistem tutulumu  (%4.4) (3 endokardit, 1 aort trombozu) 
 
 Gastrointestinal  sistem tutulumu  (%1.1) (1 batında serbest asit) 

 
 Oküler tutulum (%1.1) (1 optik nörit) 



Bulgular 

• 40 (%21.4) hastada önceden bruselloz 
nedeniyle tedavi alma öyküsü 

 

• Komplikasyonu olan hastaların ortalama 
hastaneye yatış süresi, olmayan hastalara göre 
daha yüksek 

    (12.6±6.9 gün, 8.7±5.3 gün, p=0.001) 



Bulgular 

• Laboratuvar değerleri; 

 
 %5.9 anemi (hemoglobin<11 g/dl) 

 %8.6 lökositoz (>11000K/uL) 

 %9.6 lökopeni (<4000 K/uL) 

 %43.8 sedimentasyon artışı (>30 mm/s) 

  %72.5 CRP artışı (>0.8 mg/dl) 

 %44.7 prokalsitonin artışı (>0.1 ng/dl)  

 %97.9 Rose bengal testi pozitifliği 

 %88.8 Wright testi pozitifliği (1/160 titre ve üstü) 

 %40.1 Kan kültürü pozitifliği 



Bruselloz tanılı hastaların komplikasyon durumuna göre 
laboratuvar değerleri 

Laboratuvar 

parametreler 

Komplikasyon var 
(75, %40.1) 

(ortalama± standart sapma) 

Komplikasyon yok 
(112, %59.9) 

(ortalama± standart sapma) 

p 

Lökosit (K/uL) 7474.9±2476.4 6636.2±2776.2 0.036 

Nötrofil (K/uL) 4593±1998.3 3767.8±2094.8 0.008 

Lenfosit (K/uL) 2167.7±761.6 2253.2±963.7 0.520 

Monosit (K/uL) 566.4±266.3 532.3±316.6 0.442 

Platelet (K/uL) 281116±101663.9 233188.4±96699.5 0.001 

Hemoglobin (g/dL) 12.4±1.5 12.6±1.8 0.632 

MPV (fL) 8.6±1.2 9.2±1.7 0.005 

Sedimentasyon 

(mm/s) 
42.1±27.1 29.6±22.7 0.001 

CRP (mg/dl) 3.5±3.7 3.3±3.7 0.707 

PCT (ng/dl) 0.1±0.1 0.2±0.2 0.423 

NLO 2.3±1.2 1.8±1.1 0.01 

PLO 138.1±57.1 122.2±67.5 0.095 

LMO 4.3±1.7 5.3±3.8 0.027 



NLO, PLO ve LMO düzeylerinin tanılı hastalarda 
komplikasyonu öngörme gücü için yapılan ROC analizi 

sonuçları 

Değişkenler AUC p 
Kesme 

değeri 

Duyarlılık 

(%) 

Özgüllük 

(%) 
+LR -LR 

+PV 

(%) 

-PV 

(%) 

NLO 0.649 0.0002 1.4 84 46.4 1.6 0.3 51.2 81.2 

PLO 0.607 0.0094 116.6 66.7 59.8 1.7 0.6 52.6 72.8 

LMO 0.589 0.0337 4.1 54.7 64.3 1.5 0.7 50.6 67.9 

AUC: Eğri altında kalan alan, LR: Olabilirlik oranı, PV: Tahmini değer 



NLO, PLO ve LMO düzeylerinin bruselloz tanılı 
hastalarda komplikasyonu öngörme gücü için çizilen 

ROC eğrisi 
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Bulgular 

• Bruselloz tanılı komplikasyonu olan hastalarda 
incelenen belirteçler arasında; 

 
 Lökosit, nötrofil , trombosit, MPV, sedimentasyon ve NLO 

anlamlı yüksek saptandı  
     (p=0.036, p=0.008, p=0.001, p= 0.005, p=0.001, p=0.01). 
 
 LMO anlamlı düşük saptandı (p=0.027). 
 
 PLO komplikasyonu öngörmede anlamlı bulunmadı 

(p=0.095). 



Sonuçlar 

 

 

• Bruselloz tanılı hastalarda NLO ve LMO 
değerleri, rutin enfeksiyon belirteçleri ile 
birlikte değerlendirildiğinde komplikasyonları 
öngörmede faydalıdır 

 

 



 

 

 

Teşekkür ederim  

 



Tanımlar  

• Duyarlılık: Gerçekte sağlık problemine sahip olan bireyler 
içinde testin sağlık problemlileri bulabilme özelliği  
 

• Özgüllük: Gerçekte sağlıklı olan bireyler içinde testin sağlıklı 
bireyleri bulabilme özelliği 
 

• Pozitif Prediktif Değer: Testin sağlık problemli olarak 
bulduğu bireyler içinde gerçekten sağlık problemine sahip 
olan bireylerin oranı 
 

• Negatif Prediktif Değer: Testin sağlıklı olarak bulduğu 
bireyler içinde gerçekten sağlıklı olanların yüzdesi 
 




