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1. 1. GGİİRRİŞİŞ
ZoonotikZoonotik bir enfeksiyon olan bir enfeksiyon olan 
BrusellozisBrusellozis, insan ve hayvanlarda, , insan ve hayvanlarda, 
BrucellaBrucella cinsine ait cinsine ait 
mikroorganizmalar tarafmikroorganizmalar tarafıından ndan 
oluoluşşturulan bulaturulan bulaşışıccıı ve genellikle, ve genellikle, 
subakutsubakut veya kronik seyirli bir veya kronik seyirli bir 
hastalhastalııktktıır. r. 

BrusellozisBrusellozis’’inin ilk tanilk tanıımlanmasmlanmasıı
1883 y1883 yııllıında Malta adasnda Malta adasıında nda 
İİngiliz bir cerrah olan ngiliz bir cerrah olan MarstonMarston
taraftarafıından yapndan yapıılmlmışışttıır.r.



Temelde bir hayvan Temelde bir hayvan 
hastalhastalığıığı olan olan BrusellozisBrusellozis, , 
bulabulaşşmanmanıın kolayln kolaylığıığı ve ve 
yaygyaygıınlnlığıığı nedeniyle nedeniyle 
ddüünyada ve nyada ve üülkemizde lkemizde 
öönemli bir problem nemli bir problem 
olmaya devam olmaya devam 
etmektedir. etmektedir. 

Hasta hayvanlarla birlikte yaHasta hayvanlarla birlikte yaşşayanayan--ççalalışışan an 
ççiftiftççiler, kasaplar, veteriner hekimler, mezbaha iler, kasaplar, veteriner hekimler, mezbaha 
ggöörevlileri, laboratuar elemanlarrevlileri, laboratuar elemanlarıı ile ile enfekteenfekte ççiiğğ
et, set, süüt ve st ve süüt t üürrüünlerini tnlerini tüüketenler hastalketenler hastalığıığın n 
risk grubunu olurisk grubunu oluşşturmaktadturmaktadıır.r.



2. BRUCELLALARIN BAZI 2. BRUCELLALARIN BAZI GENEL  GENEL  
KARATERKARATERİİSTSTİİKLERKLERİİ
2. 1. Genel 2. 1. Genel ÖÖzelliklerzellikler
B. B. abortusabortus 9 9 biyotipebiyotipe sahiptirsahiptir
ssığıığırlarda rlarda enzootikenzootik yavru atmayavru atma
hastalhastalığıığı nedenidir. Koyun, kenedenidir. Koyun, keççi, i, 
domuz ve insanlara da buladomuz ve insanlara da bulaşışır.r.

B. B. abortusabortus

B. B. melitensismelitensis 3 3 biyotipebiyotipe sahiptir. sahiptir. 
koyun ve kekoyun ve keççilerde ilerde brucellozisbrucellozis’’inin
primerprimer nedenidir. Snedenidir. Sığıığırlarda ve rlarda ve 
insanlarda insanlarda öönemli nemli brucellabrucella
infeksiyonlarinfeksiyonlarıınana neden olur.neden olur.

B. B. melitensismelitensis
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B. B. suissuis ’’in 4 in 4 biyotipibiyotipi vardvardıır. r. 
Domuzlarda Domuzlarda brucellozisbrucellozis’’inin
primerprimer nedenidir. Koyun ve nedenidir. Koyun ve 
kekeççilerde de hastalilerde de hastalıık yapar.k yapar.

B. B. suissuis

B. ovis koçlarda epididimitis etkenidir.

B. B. ovisovis B. neotomae ağaç ratlarından izole   
edilmiştir. İnsanlarda ve evcil   
hayvanlarda hastalık yapmaz.

B. canis köpeklerde brusellozis
etkenidir. İnsanlarda da infeksiyon
yaptığı bilinmektedir 

B. B. caniscanis
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BrucellaBrucella cinsi mikroorganizmalar, cinsi mikroorganizmalar, 
Gram negatif, hareketsiz, sporsuz, Gram negatif, hareketsiz, sporsuz, 
flagellasflagellasıızz, 0.6, 0.6--1.51.5µµm  boyunda, m  boyunda, 
0.50.5--0.70.7µµm genim genişşliliğğinde kinde kıısa sa 
ççomak, kok veya omak, kok veya kokobasillerdirkokobasillerdir
((BanwartBanwart, 1989, K, 1989, Kıınnıık ve ark., k ve ark., 
1998). 1998). 

2. 2. Morfoloji ve Geli2. 2. Morfoloji ve Gelişşme me ŞŞartlarartlarıı
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İİnsan ve hayvan insan ve hayvan iççin zorunlu parazit olup hin zorunlu parazit olup hüücre cre 
iiççinde inde üürerler. Gerrerler. Gerççek kapsek kapsüülleri yoktur. lleri yoktur. 

GeliGelişşmeleri imeleri iççin optimum in optimum pHpH 6.66.6--7.4 aras7.4 arasıında nda 
dedeğğiişşmektedir. Optimum gelimektedir. Optimum gelişşme sme sııcaklcaklığıığı 3636--
3838°°CC’’dirdir. . 

Genellikle aerobiktirler. Ancak, Genellikle aerobiktirler. Ancak, 
bazbazıı brucellabrucella’’larlar ((B. B. abortusabortus ve ve B. B. 
ovisovis) ilk izolasyonlar) ilk izolasyonlarıında %5nda %5--10 10 
COCO22 iiççeren atmosfer koeren atmosfer koşşullarullarıına na 
gereksinim ggereksinim göösterirler (Gsterirler (Göökkççe ve e ve 
ark., 2000).ark., 2000).
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2. 3. Dayan2. 3. Dayanııklklııllıık ve Canlk ve Canlıı Kalma SKalma Süürecireci

Uygun Uygun pHpH ((pHpH>4), y>4), yüüksek ksek nisbinisbi nem, serin konem, serin koşşullar ve direkt gullar ve direkt güüneneşş
ışığıışığınnıın bulunmadn bulunmadığıığı ortamlarda ortamlarda BrucellalarBrucellalar su, su, abortabort edilmiedilmişş fetusfetus ve ve 
fetalfetal membranlarmembranlar, d, dışışkkıı, s, sııvvıı atatıık, yk, yüün, kuru ot, ekipman ve giysiler n, kuru ot, ekipman ve giysiler 
üüzerinde bazen aylarca canlzerinde bazen aylarca canlııllığıığınnıı ssüürdrdüürmektedir.rmektedir.

BrucellaBrucella’’larlar pastpastöörizasyon srizasyon sııcaklcaklığıığında (65nda (65ooC) 10C) 10--15 dakikada 15 dakikada ööllüürler. rler. 

Dezenfektan ve antibiyotiklere deDezenfektan ve antibiyotiklere değğiişşik derecede duyarlik derecede duyarlııddıırlar. Etkenler rlar. Etkenler 
%0.1 s%0.1 süüblimeblime’’de birkade birkaçç dakikada, %2 dakikada, %2 formalinformalin ve %1 lizol ive %1 lizol iççinde 15 inde 15 
dakikada dakikada ööllüürler.rler.

DDüüşşüük k pHpH’’lardalarda ((pHpH 3.5 ve alt3.5 ve altıında) yanda) yaşşayamazlar. ayamazlar. 

BrucellaBrucella’’larlar iyonizasyoniyonizasyon uygulamalaruygulamalarıına da oldukna da oldukçça duyarla duyarlııddıır ve uygun r ve uygun 
kokoşşullarda ullarda γγ ışıışınlarnlarıı ile sterilizasyonda ile sterilizasyonda öölmektedir. lmektedir. 



3. GIDALARDA BRUSELLOZ3. GIDALARDA BRUSELLOZİİSS

BrusellozisBrusellozis temelde bir hayvan temelde bir hayvan 
hastalhastalığıığıddıır. Bular. Bulaşşma ma 
genellikle, sindirim sistemi, genellikle, sindirim sistemi, 
deri, deri, konjunktivakonjunktiva, , ççiftleiftleşşme ve me ve 
meme bameme başışı kanalkanalıı yollaryollarıı ile ile 
oluoluşşur. ur. İİnfeksiyonnfeksiyon kaynaklarkaynaklarıı
arasarasıında atnda atıık yavrular, k yavrular, fetalfetal
membranlarmembranlar, , uterusuterus akakııntntıılarlarıı, , 

ssüüt, idrar, ve sperma bat, idrar, ve sperma başşta gelir. ta gelir. İİlk lk infeksiyoninfeksiyon ssüürrüüye ye 
ddışışararııdan dan infekteinfekte hayvanlarhayvanlarıın sokulmasn sokulmasııyla girer.yla girer.



BulaBulaşşmanmanıın kolayln kolaylığıığı ve yaygve yaygıınlnlığıığı nedeniyle, nedeniyle, 
insan insan BrusellozisiBrusellozisi hemen hemen bhemen hemen büüttüünnüüyle yle 
hayvanlardan ve hayvansal hayvanlardan ve hayvansal üürrüünlerden nlerden 
kaynaklanmaktadkaynaklanmaktadıır.r.

Hayvansal gHayvansal gııdalar idalar iççinde en inde en öönemli nemli BrucellaBrucella
kaynaklarkaynaklarıınnıın ban başışında pastnda pastöörize edilmemirize edilmemişş ssüüt ve t ve 
ssüüt t üürrüünleri ile nleri ile ççiiğğ veya yeterli piveya yeterli pişşirilmemiirilmemişş etler etler 
ve sakatatlar  gelmektedir (ve sakatatlar  gelmektedir (MontanaroMontanaro ve ark., ve ark., 
1992, G1992, Göökkççe ve ark., 2000).e ve ark., 2000).



SSüüt ve st ve süüt t üürrüünlerinde nlerinde Brucella'larBrucella'larıınn
canlcanlııllığıığı tip, tip, üürrüünnüün depolama sn depolama süüresi, resi, 
nem miktarnem miktarıı, s, sııcaklcaklıık, k, pHpH’’dakidaki dedeğğiişşim, im, 
mevcut mevcut didiğğer er bakterilerin biyolojikakterilerin biyolojik

davrandavranışıışı ve depolama ve depolama 
kokoşşullarullarıı gibi gibi ççok sayok sayııda da 
faktfaktöörden etkilenmektedir rden etkilenmektedir 
((BastujlBastujl ve ve VergerVerger, 1998). , 1998). 
Konu ile ilgili bazKonu ile ilgili bazıı ççalalışışmalar malar 
ÇÇizelge 1izelge 1’’de verilmide verilmişştir.tir.
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ÇÇizelge 1. Sizelge 1. Süüt Mamullerinde t Mamullerinde BrucellaBrucella sppspp..’’lerinlerin canlcanlııllıık sk süüreci (Kreci (Kıınnıık ve k ve ark, ark, 
1998)1998)

Mamul Mamul BrucellaBrucella ttüürlerirleri CanlCanlıı Kalma SKalma Süüresiresi SSııcaklcaklıık (k (°°C)C) pHpH

SSüütt B. B. abortusabortus
B. B. abortusabortus
B. B. abortusabortus
B. B. abortusabortus

55--15 s15 s
<9 S<9 S
24 S24 S
18 a18 a

71.771.7
3838

2525--3737
00

--
4.04.0
--
--

KremaKrema B. B. abortusabortus
B. B. melitensismelitensis

6 h6 h
4 h 4 h 

44
44

--
--

Dondurma Dondurma B. B. abortusabortus 30 g 30 g 00 --

TereyaTereyağığı B. B. abortusabortus 142 g142 g 88 --

PeynirPeynir
MuhtelifMuhtelif
MuhtelifMuhtelif
FetaFeta
PecorinoPecorino
RoquefortRoquefort
CamembertCamembert
ErythreanErythrean
CheddarCheddar
Beyaz peynirBeyaz peynir

B. B. abortusabortus
B. B. melitensismelitensis
B. B. melitensismelitensis
B. B. melitensismelitensis
B. B. abortusabortus &  B. &  B. melitensismelitensis
B. B. abortusabortus
B. B. melitensismelitensis
B. B. abortusabortus
B. B. melitensismelitensis

66--57 g57 g
55--100 g100 g
44--16 g16 g
<90 g<90 g

2020--60 g60 g
<21 g<21 g
44 g44 g
6 a6 a

11--8 h 8 h 

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

Peynir suyu Peynir suyu B. B. abortusabortus
B. B. abortusabortus

< 4 h< 4 h
> 6 h > 6 h 

1717--2424
5 5 

4.34.3--5.95.9
5.45.4--5.9 5.9 

s: Saniye, S: Saat, g: Gün, h: hafta a: Ay 



SSııvvıı ortamlarda dortamlarda düüşşüük k 
konsantrasyonlarda konsantrasyonlarda BrucellaBrucella’’larlar
ııssııya oldukya oldukçça duyarla duyarlııddıır. Bu yr. Bu yüüzden zden 
ssüütteki seyrelmitteki seyrelmişş
ssüüspansiyonlarspansiyonlarıında pastnda pastöörizasyon rizasyon 
(Y(Yüüksek sksek sııcaklcaklıık kk kıısa ssa süüre ve re ve flashflash
yyööntemler) ya da kaynatma ile ntemler) ya da kaynatma ile 
inaktiveinaktive olabilmektedir (olabilmektedir (DaviesDavies ve ve 
CaseyCasey, 1973)., 1973).

SSüütt

Burdur yBurdur yööresinde inek ve koyun sresinde inek ve koyun süütlerinde tlerinde BrucellaBrucella etkenleri ve etkenleri ve 
bu etkenlere karbu etkenlere karşışı oluoluşşan antikorlaran antikorlarıın varln varlığıığı araaraşşttıırrıılarak, larak, 
infeksiyonuninfeksiyonun bböölgedeki durumunun belirlenmesi amaclgedeki durumunun belirlenmesi amacııyla yla 
yapyapıılan bir lan bir ççalalışışmada, Burdur ymada, Burdur yööresinden toplanan 630 sresinden toplanan 630 süüt t 
öörnerneğğinde inde BrucellaBrucella ttüürleri izole edilmedirleri izole edilmediğği vei ve BrusellozisBrusellozis oranoranıınnıın n 
ineklerde % 1, koyunlarda % 3,5 olarak tespit edildiineklerde % 1, koyunlarda % 3,5 olarak tespit edildiğği i 
bildirilmibildirilmişştir (tir (TTüürrüütotoğğlulu ve ark., 2003).ve ark., 2003).
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ÜÜlkemizde ve bazlkemizde ve bazıı üülkelerde lkelerde 
yetiyetişştiriciler peynir tiriciler peynir üüretimi iretimi iççin, in, 
ssüüttüü sasağığıllıır sar sağığılmaz lmaz 
mayalamaktadmayalamaktadıır. r. 

PeynirPeynir

Bu sBu süütlerden elde edilen peynirler de taze olarak tlerden elde edilen peynirler de taze olarak 
ttüüketilmektedir. Bu durumda hayvanda ve ketilmektedir. Bu durumda hayvanda ve 
dolaydolayııssııyla da syla da süütte bulunan tte bulunan BrusellozisBrusellozis etkenleri etkenleri 
taze peynir vastaze peynir vasııtastasııyla tyla tüüketicilere bulaketicilere bulaşşmaktadmaktadıır.r.
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ÜÜlkemizde slkemizde süüt t üürrüünlerinde nlerinde 
BrucellaBrucella varlvarlığıığınnıın belirlenmesi n belirlenmesi 
konusunda yapkonusunda yapıılan lan 
ççalalışışmalardan birinde 24 adet malardan birinde 24 adet 
civilcivil ve 18 adet taze lor peyniri ve 18 adet taze lor peyniri 
öörnerneğğinde inde BrucellaBrucella izole izole 
edilmemiedilmemişştir (Sert ve Ktir (Sert ve Kııvanvançç, , 
1985). 1985). 

DiDiğğer bir er bir ççalalışışmada mada İİstanbul semt stanbul semt 
pazarlarpazarlarıından alndan alıınan 100 adet nan 100 adet 
beyaz peynir numunesinin 8beyaz peynir numunesinin 8’’inde inde 
BrucellaBrucella abortusabortus tespit edilmitespit edilmişştir tir 
((NaminNamin, 1990)., 1990).
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İİnek snek süüttüüne 1.5x10ne 1.5x1099 adet/g ve adet/g ve 
koyun skoyun süüttüüne 2.0x10ne 2.0x1099 adet/g adet/g 
miktarmiktarıında nda BrucellaBrucella melitensismelitensis
RevRev 11 susuşşuu ilavesiyle ilavesiyle enfekteenfekte
edilen tulum peyniri, edilen tulum peyniri, üüretim ve retim ve 
depolama adepolama aşşamalaramalarıında nda 
izlenmiizlenmişştir.tir.
BrucellalarBrucellalarıınn; p; pııhthtıılalaşşma, teleme, 1. baskma, teleme, 1. baskıı, 2. , 2. 
baskbaskıı sonunda, olgunlasonunda, olgunlaşşmanmanıın 7., 14. ve 21. n 7., 14. ve 21. 
ggüünlerinde devamlnlerinde devamlıı ve birbirine paralel ve birbirine paralel şşekilde ekilde 
azaldazaldığıığı ve olgunlave olgunlaşşmanmanıın 30. gn 30. güünnüünden itibaren nden itibaren 
her iki her iki öörnekte de rnekte de BrucellaBrucella melitensismelitensis RevRev 11
tespit edilmeditespit edilmediğği bildirilmii bildirilmişştir (Ytir (Yııldldıırrııccıı, 1993)., 1993).
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BalBalııkesir bkesir böölgesinde lgesinde üüretilen retilen 
krema ve beyaz peynirlerde, krema ve beyaz peynirlerde, 
BrucellaBrucella melitensismelitensis’’inin canlcanlıı
kalma skalma süüresinin belirlenmesi resinin belirlenmesi 
ile ilgili bir ile ilgili bir ççalalışışmada, mada, ııssııl il işşlem lem 
ggöörmemirmemişş ssüütten yaptten yapıılanlan
beyaz peynirbeyaz peynir öörneklerinin %16rneklerinin %16’’ssıınnıın n BrucellaBrucella
varlvarlığıığı aaççııssıından pozitif oldundan pozitif olduğğu, bu u, bu şşekilde ekilde 
imal edilen peynirlerin ancak salamurada imal edilen peynirlerin ancak salamurada 
(%10 tuzlu su) 4 ay kald(%10 tuzlu su) 4 ay kaldııktan sonra satktan sonra satışışa a 
sunulmassunulmasıı gerektigerektiğği bildirilmii bildirilmişştir (tir (ÜÜnal ve nal ve 
ark., 1993).ark., 1993).
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ElazElazığığ'da t'da tüüketime sunulan taze ketime sunulan taze 
beyaz peynirler ile tulum beyaz peynirler ile tulum 
peynirlerinde peynirlerinde BrucellaBrucella etkenlerinin etkenlerinin 
varlvarlığıığınnıın incelendin incelendiğği bir arai bir araşşttıırmada rmada 
30 adedi beyaz peynir, 55 adedi de 30 adedi beyaz peynir, 55 adedi de 
tulum peyniri olmak tulum peyniri olmak üüzere toplam zere toplam 
85 adet 85 adet öörnek kullanrnek kullanıılmlmışışttıır.r.

ÇÇalalışışmada, biri beyaz peynir mada, biri beyaz peynir öörnerneğğinde inde 
(%3.33) di(%3.33) diğğeri ise tulum peynirinde eri ise tulum peynirinde 
(%1.18) olmak (%1.18) olmak üüzere toplam 2 zere toplam 2 öörnekte rnekte 
(%2.35) (%2.35) BrucellaBrucella sppspp. . ne rastlanmne rastlanmışışttıır. Bu r. Bu 
iki iki öörnekten izole edilen rnekten izole edilen susuşşlarlarıınn BrucellaBrucella
abortusabortus ve ve BrucellaBrucella melitensismelitensis sppspp..i oldui olduğğu u 
ve miktarlarve miktarlarıınnıın sn sıırasrasııyla 3.4 x 10yla 3.4 x 1055 kobkob/g ve /g ve 
4.6 x 104.6 x 1022 kobkob/g oldu/g olduğğu saptanmu saptanmışışttıır (Patr (Patıır r 
ve ve DinDinççooğğlulu, 2001)., 2001).

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://mayaci35.sitemynet.com/mynet_resimlerim/tulum_peyniri.jpg&imgrefurl=http://mayaci35.sitemynet.com/koroglu/id4.htm&h=192&w=313&sz=42&tbnid=bzNexS9OynoJ:&tbnh=69&tbnw=113&hl=tr&start=2&prev=/images%3Fq%3Dtulum%2Bpeyniri%26svnum%3D10%26hl%3Dtr%26lr%3D%26sa%3DG
http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.nizampeynirleri.8m.com/peynir.jpg&imgrefurl=http://www.nizampeynirleri.8m.com/&h=211&w=221&sz=6&tbnid=rDohLam4BuoJ:&tbnh=97&tbnw=102&hl=tr&start=63&prev=/images%3Fq%3Dbeyaz%2Bpeynir%26start%3D60%26svnum%3D10%26hl%3Dtr%26lr%3D%26sa%3DN


PastPastöörize edilmemirize edilmemişş koyun ve kekoyun ve keççi i 
ssüütlerinden yaptlerinden yapıılan yumulan yumuşşak peynirlerde ak peynirlerde 
BrucellaBrucella’’nnıınn varlvarlığıığı, 1995 y, 1995 yııllıında Avrupa nda Avrupa 
Veteriner DanVeteriner Danışışmanlar Komitesi ile yapmanlar Komitesi ile yapıılan lan 
ggöörrüüşşmeler de dikkate almeler de dikkate alıınarak tartnarak tartışıışılmlmışış
ve ve 60 g60 güünlnlüük peynir olgunlak peynir olgunlaşşmama ssüüresinin resinin 
ttüüketicileri tehdit eden potansiyel keticileri tehdit eden potansiyel 
BrusellozisBrusellozis’’inin eliminasyonu ieliminasyonu iççin yeterli in yeterli 
olabileceolabileceğği sonucuna vari sonucuna varıılmlmışışttıır (r (ClaessensClaessens
ve Ring, 1996).ve Ring, 1996).



1987 y1987 yııllıında Amerikanda Amerika’’da yapda yapıılan lan 
bir bir ççalalışışmada, Meksikalmada, Meksikalıı bir bir 
hastada hastada BrucellaBrucella meningitismeningitis
vakasvakasıı tespit edilmitespit edilmişştir. Yaptir. Yapıılan lan 
araaraşşttıırmada 36 yarmada 36 yaşışındaki ndaki 
hastanhastanıın Meksikan Meksika’’da pastda pastöörizerize
edilmemiedilmemişş kekeççi si süüttüü ve bu sve bu süütten elde edilen peynir tten elde edilen peynir 
ttüükettikettiğği belirlenmii belirlenmişştir (tir (ChallonerChalloner ve ark., 1990).ve ark., 1990).

1991 y1991 yııllıında nda İİtalyatalya’’da yapda yapıılan bir lan bir ççalalışışmada, insanlarda mada, insanlarda 
BrusellozisinBrusellozisin oluoluşşumu anket yumu anket yööntemi ile arantemi ile araşşttıırrıılmlmışışttıır. r. 
Anket deAnket değğerlendirmesi sonucunda  hastalerlendirmesi sonucunda  hastalıık ile taze k ile taze 
koyun peyniri tkoyun peyniri tüüketimi arasketimi arasıında gnda güçüçllüü bir korelasyon bir korelasyon 
bulunmubulunmuşştur.tur.



1995 y1995 yııllıında Almanyanda Almanya’’da rapor da rapor 
edilmiedilmişş 34 34 BrucellaBrucella vakasvakasıında nda 
(bu say(bu sayıı TTüürk rk orjinliorjinli 11 ki11 kişşiyi de iyi de 
kapsamaktadkapsamaktadıır), r), BrusellozisBrusellozis’’inin
transferinde hayvan temastransferinde hayvan temasıınnıın n 

yanyanıında, nda, ççiiğğ ssüüt veya et t veya et üürrüünleri nleri 
gibi hayvansal ggibi hayvansal gııdalardalarıın da n da öönemli nemli 
rol oynadrol oynadığıığı ggöörrüülmlmüüşşttüür. (r. (RashRash ve ve 
ark., 1992).ark., 1992).
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HastalHastalığığa yakalanma olasa yakalanma olasııllığıığı ççiiğğ ssüütten tten 
yapyapıılan kremalarlan kremalarıın yenilmesi halinde daha n yenilmesi halinde daha 
yyüüksektir. ksektir. ÇüÇünknküü krema yapkrema yapıımmıında nda 
uygulanan santrifuygulanan santrifüüj yj yöönteminde nteminde BrucellaBrucella’’larlar
ssüüt yat yağığında yaygnda yaygıın bin biççimde toplanmakta, imde toplanmakta, 

TereyaTereyağığı Ve KremaVe Krema

etkenin miktaretkenin miktarıı 1010--15 kat artmaktad15 kat artmaktadıır. Bu nedenle tereyar. Bu nedenle tereyağğlarlarıı
daha ydaha yüüksek oranda ksek oranda BrucellaBrucella iiççerebilmektedir.erebilmektedir. Buna karBuna karşışın n 
yayağğssıız sz süütte bulatte bulaşşma olasma olasııllığıığı daha azddaha azdıır (r (İİnal ve nal ve ErgErgüünn, 1990)., 1990).

ÇÇonon ve Gve Göökalp (1997), tarafkalp (1997), tarafıından ndan 
depolama kodepolama koşşullarullarıı belirtilmeksizin belirtilmeksizin 
tereyatereyağğlarlarıında nda BrucellaBrucella’’larlarıınn 4 ay canl4 ay canlıı
kalabilecekalabileceğği belirtilmektedir.i belirtilmektedir.
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YoYoğğurt ile urt ile BrucellaBrucella
bulabulaşşmasmasıınnıın yok denecek n yok denecek 
kadar az olmaskadar az olmasıınnıın nedeni, n nedeni, 
yoyoğğurdun urdun üüretim prosesinderetim prosesinde

YoYoğğurturt

ssüüttüün n ııssııl il işşleme tabi tutulmasleme tabi tutulmasıı ve ve 
yoyoğğurt kurt küültltüürlerinin meydana getirdirlerinin meydana getirdiğği i 
asitliasitliğğin bu bakterilerin geliin bu bakterilerin gelişşmesini mesini 
engellemesine baengellemesine bağğlanmaktadlanmaktadıır r 
(Y(Yııldldıırrııccıı, 1993)., 1993).
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DondurulmuDondurulmuşş karkaslar harikarkaslar hariçç
tutulacak olursa etlerde tutulacak olursa etlerde BrucellaBrucella’’nnıınn
canlcanlııllıık sk süüresi son derece kresi son derece kıısadsadıır. r. 
DondurulmuDondurulmuşş karkaslarda ise ykarkaslarda ise yııllarca llarca 
canlcanlıı kalabilmektedir. Normal olarakkalabilmektedir. Normal olarak

Et ve Et Et ve Et ÜÜrrüünlerinleri

Ette asit fermantasyonu ile de 
BrucellaBrucella sayısı hızla azalmaktadır. Bu 
yüzden et tüketimi enfeksiyon 
kaynaklarında düşük risk faktörü
oluşturmaktadır (Kınık ve ark., 1998). 

kas dokularkas dokularıında organizma yoktur veya saynda organizma yoktur veya sayııssıı
ddüüşşüüktktüür ve normal pir ve normal pişşirme sirme sııcaklcaklııklarklarıında yok olur.nda yok olur.
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Et genel olarak çiğ tüketilmediği 
için de bulaşı kaynağı olarak 
sayılmaz. Fakat ülkemizde çiğköfte 
kültürünün yaygın olması risk 
oluşturmaktadır. 

İnfekte hayvanların yeterince 
pişmemiş etleri, özellikle 
sakatatları (karaciğer, dalak) ile 
de hastalık bulaşabilir. 
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DiDiğğer Ger Gııdalardalar

Hayvan gHayvan güübresi ile bulabresi ile bulaşşan an 
sebzelerin tsebzelerin tüüketiminin de ketiminin de 
insanlarda enfeksiyona insanlarda enfeksiyona 
neden olabileceneden olabileceğği i 
bildirilmektedir bildirilmektedir 
(www.(www.kkmgkkmg.gov.tr, 2005). .gov.tr, 2005). 
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4. ALINMASI GERKEN 4. ALINMASI GERKEN ÖÖNLEMLER  NLEMLER  
VE KONTROLVE KONTROL

İİnsanlarnsanlarıın n BrusellozisBrusellozis’’tenten
korunmaskorunmasıı iiççin in ööncelikle, ncelikle, 
hayvanlarhayvanlarıın kontroln kontrolüü, hasta , hasta 
hayvanlarhayvanlarıın imha edilmesi, n imha edilmesi, 
uygun hijyenik uygun hijyenik öönlemlerinnlemlerin

alalıınmasnmasıı (kullan(kullanıılan tlan tüüm malzemelerin dezenfekte m malzemelerin dezenfekte 
edilmesi) ve diedilmesi) ve diğğer hayvanlarer hayvanlarıın dn düüzenli olarak zenli olarak 
kontrol edilmesi gerekir.kontrol edilmesi gerekir.



Hastalıkla savaşta ikinci 
prensip ise hastalığa duyarlı
olan hayvanların ve bu 
hayvanlarla temas halindeki 
risk grubunu oluşturan

kişilerin çeşitli yöntemlerle hazırlanmış olan aşılarla 
aşılanmalarıdır. 



ÇÇalalışışanlaranlarıın direkt n direkt kontaminasyonunukontaminasyonunu
öönlemek inlemek iççin yin yüüksek oranda ksek oranda kontaminekontamine
olmuolmuşş meme dokularmeme dokularıında, nda, üüreme reme 
organlarorganlarıında ve lenf bezlerindenda ve lenf bezlerinde uygun uygun 
hijyenik hijyenik öönlemlerin alnlemlerin alıınmasnmasıı gerekir:gerekir:

En yaygın şekilde kullanılan 
dezenfektanların normal koşullarda   
önerilen konsantrasyonlarındaki sulu 
çözeltileri Brucella spp.’lerini
öldürmek için yeterlidir (%0.1 %0.1 
ssüüblime, %2 blime, %2 formalinformalin ve %1 lizol).ve %1 lizol).



SeyreltilmiSeyreltilmişş hipoklorithipoklorit çöçözeltileri, etil alkol, zeltileri, etil alkol, 
isopropanolisopropanol, , iyodoforlariyodoforlar ve tercihen fenol ve tercihen fenol 
bilebileşşikleri cilt ikleri cilt dekontaminasyonundadekontaminasyonunda
oldukoldukçça yararla yararlııddıır (Kr (Kıınnıık ve ark., 1998). k ve ark., 1998). 
BunlarBunlarıın aksine alkali n aksine alkali kuarternerkuarterner amonyum amonyum 
bilebileşşikleri ikleri öönerilmemektedir.nerilmemektedir.

ÖÖzellikle yzellikle yüüzeylerde zeylerde dekontaminasyondekontaminasyon ııssıı
uygulamasuygulamasıı ile gerile gerççekleekleşştirilmelidir.tirilmelidir.



HastalHastalığıığın hayvansal gn hayvansal gııdalar ve dalar ve öözellikle szellikle süüt ve st ve süüt t 
üürrüünleri ile bulanleri ile bulaşşmasmasıınnıın n öönlenmesi inlenmesi iççin mutlaka in mutlaka 

ssüütlerin pasttlerin pastöörize edilerek trize edilerek tüüketilmesi ve sketilmesi ve süüt t 
üürrüünlerine inlerine işşlenmesinin salenmesinin sağğlanmaslanmasıı gereklidir. gereklidir. 

öözellikle kzellikle kööylerde ylerde ççiiğğ ssüütten tten üüretilen retilen 
peynirlerin en az 3 ay speynirlerin en az 3 ay süüreyle reyle 
salamurada bekletilmesi, salamurada bekletilmesi, yaya da kada kaşşar ar 
peynirine ipeynirine işşlenmesi ile de etkenin lenmesi ile de etkenin 
bertaraf edilmesi mbertaraf edilmesi müümkmküündndüür. r. 

AyrAyrııca, ca, ççiiğğ etlerin kesinlikle etlerin kesinlikle 
ttüüketilmemesi ve sakatatlarketilmemesi ve sakatatlarıın iyice n iyice 
pipişşirilerek tirilerek tüüketilmesi ketilmesi öönerilmektedir.nerilmektedir.



Fakat hastalFakat hastalığıığın hayvansal gn hayvansal gııdalar ve dalar ve 
öözellikle szellikle süüt ve st ve süüt t üürrüünlerinleri ile bulaile bulaşşmasmasıınnıın n 
engellenmesinde esas engellenmesinde esas çöçözzüüm; yetim; yetişştirici ile tirici ile 
halkhalkıın bilinn bilinççlendirilmesi ve lendirilmesi ve üüretilen sretilen süütlerin tlerin 
modern imodern işşletmelerde HACCP ve Toplam letmelerde HACCP ve Toplam 
Kalite YKalite Yöönetimi sistemleri dahilinde netimi sistemleri dahilinde 
iişşlenmesidir.lenmesidir.
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