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BRUSELLOZ

§ Brusella cinsi bakterilerle oluşur

§ Koyun, keçi, sığır, manda ve domuz 

gibi evcil hayvanların hastalığı

§ Hayvanlardan insanlara bulaşan 

zoonotik bir enfeksiyon



BRUSELLOZ

� Malta ateşi

� Malta humması

� Akdeniz humması 

� Mediterranean fever

� Ondülan ateş

� Peynir hastalığı

� Mal Hastalığı

� Koyun Hastalığı

� Keçi humması

� Cebelitarık ateşi

� Bang hastalığı



TARİHÇE

u M.Ö. 2500 ?

u M.Ö.450 Hippokrat 
tarafından tanımlanmış

u İlk bulgular İtalya’da 
M.S. 97 yılına ait



TARİHÇE
u 1854 Kırım Savaşı’nda ilk olgu
u 1860 J.A. Maraston, Malta’da İngiliz Ordusunda cerrahi 

asistanı, ilk kez tanımlandı “Mediterranian Gastric 
Remittent Fever”

u David Bruce, 1883 yılında Malta’ya sağlık 
hizmeti için gönderildi, İngiliz askeri doktoru 
ve mikrobiyolog, 
1887 yılında hastalıktan ölen 4 askerin 
dalaklarından “Micrococcus melitensis” izole etti.
u 1897 A.E. Wright, İngiliz ordusunda patolog, aglütinasyon 

testini geliştirdi
u 1897 E. Bang, Danimarkalı veteriner, sığırlarda 
düşüğe neden olan intrasellüler patojeni tanımladı, 
Bacterium abortus



TARİHÇE

u 1904 Mediterranean Fever Komisyonu toplandı. 
Kaynak araştırması

u 1905 Zammit; Maltalı doktor, infeksiyon kaynağı keçiler

u 1918 A. Evans; Amerikalı mikrobiyolog Bacterium abortus
ve Micrococcus melitensis arasındaki ilişkiyi saptadı ve 
Bacteriaceae olarak adlandırdı

u 1920 Meyer and Shaw Brucella olarak isimlendirme önerdi

u 1914 Mohler domuzların dalak ve karaciğerinden B.suis’i 
izole etti

u 1957 B. neotome, 1963 B. ovis, 1966 B. canis



HASTALIK ETKENİ

� Brucella spp, 0.6-1.5 µm boyunda, küçük, Gram 
negatif, hareketsiz, sporsuz, aerop veya 
mikroaerofil özellikte kokobasildir.

� Brucella spp ideal üreme ısısı 37°C’dir, ancak 
20-40°C’de de üreyebilirler.



� Bruselloz, esas olarak hayvanların hastalığıdır. 

� Hastalık çoğunlukla hayvanlardan insanlara, 
kontamine süt ve süt ürünleri ile bulaşır. 

� Hasta hayvanlarla temas ve diğer hayvansal 
ürünlerle de bulaşabilir.

EPİDEMİYOLOJİ



Bruselloz-Epidemiyoloji

§ Tüm dünyada yaygın olarak bulunur
§ Dünya çapında yıllık insidans 500 bin olgunun 

üzerindedir
§ En sık görülen zoonoz
§ Endemik alanlar mevcut

§ Akdeniz bölgesi
§ Arap yarımadası
§ Orta ve Güney Amerika



Bruselloz-Epidemiyoloji

§ B. melitensis insanlardan en sık izole edilen 
ve en virulan etken
§ 10-100 bakteri enfeksiyona yol açabilir

§ B. abortus daha sıklıkla subklinik seyrediyor
§ B. suis diğer iki etkene göre daha nadir,
§ B. canis insanlarda nadir gözleniyor ve hafif 

seyrediyor
§ Türkiye de Seropozitiflik % 2-6’dır



Brucella türleri ve konak hayvanlar 

Tür Konak hayvan Dünyada insanlarda
yaygınlığı

B. melitensis Koyun, keçi, deve ++++ (olguların %70’i)
B. abortus Sığır, manda, çakal, sırtlan +++ (olguların %25’i)
B. suis Domuz, kurt, tilki ++ (olguların %5’i)
B. canis Köpek Nadir



� Akdeniz, Orta Doğu, Orta Asya, Orta Amerika’nın 

bazı bölgelerinde görülüyor

� Akdeniz ve Orta Doğu’da;

� İnsidans, yılda 78 olgu/ 100000

� Türkiye de Seropozitiflik % 2-6’dır

Bruselloz



Pappas, Papadimitriou, et al. Lancet Infect Dis 2006

vEndemik alanlar
v Akdeniz bölgesi
v Arap yarımadası
v Orta Asya
v Orta ve Güney Amerika



Ülke                         Yıllık insidans 

(yıllık olgu sayısı/ 
106)

Pappas, Papadimitriou, et al. Lancet Infect Dis 2006

Yılda 500 000 
civarında

olgu bildirilmekte 

Bir çok ülkede 
prevalans

10/100 000 un 
üzerinde





Bruselloz-Epidemiyoloji









■ B. melitensis > abortus

■ Türkiye’de laboratuvar olarak 
konfirmasyonu olan ilk vaka 1915’de 
bildirilmiş.

■ İlk Brucella abortus vakası 1932’de 
tanımlanmış

■ 1984 Ulusal bruselloz kontrol ve 
eradikasyon  planı



Bruselloz-Epidemiyoloji

v Bruselloz sürü prevalansı

u 2011 yılı itibarı ile

u Sığırlarda%7.8 

u Koyunlarda % 22.5 

v 2012 yılında Brusellanın konjonktival aşı ile kontrol ve

Eradikasyon Projesi başladı

Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı (2019-2023), 2019



BRUSELLOZ BULAŞ YOLLARI

1. Hayvanlarda Bulaş

2. İnsanlarda Bulaş
a) Gıdalarla bulaş

b) Mesleki bulaş

c) Kontamine çevreden bulaş

d) İnsandan insana bulaş



Hayvanlarda Bulaş

v Ergin ve gebe dişi hayvanlar hastalığa daha duyarlıdır

v Enfeksiyon etkeni

v Gebe hayvanlarda uterusa

v Erkeklerde testise yerleşme eğilimi daha fazladır

v Gebe hayvanlarda kotilodonlarda yerleşen bakterinin 
meydana getirdiği enfeksiyon, yavrunun yeterli 
beslenmesini engeller düşük olur



Hayvanlarda Bulaş

v Brucella
v Mastit oluşturabilir

v Hayvanın sütüne karışır

v Hayvanın genital akıntısında

v Düşük materyalinde

v İdrarında 

v Retiküloendotelyal organlarında

v Etinde bulunabilir



Kontamine çevreden bulaş

u Enfekte hayvanların genital akıntıları, sütleri, atık 
yavruları, plasentaları, fetal sıvı ve membranları ile 
çevre, meralar, gıdalar ve sular kontamine olur. 

u Güneş ışığını az alan kontamine toprakta, hayvan 
dokularında, süt veya uterus akıntıları içinde bakteri 
uzun süre canlılığını korur.

u Brucella türleri toz, hayvan gübresi, su, sulak alan, 
atık yavru, toprak, et ve süt ürünlerinde uzun süre 
canlılığını korur.



Gıdalarla Bulaş



Gıdalarla Bulaş

� Kaynatılmadan hazırlanan süt ve süt ürünlerinin 
tüketilmesi en önemli kaynak

4Buzdolabındaki yumuşak peynirlerde 6 ay, 

4Dondurmada 30 gün, 

4Suda 10 hafta 

4Tuzsuz krema yağında buzdolabında 142 gün,

4Tereyağında 4 ay, 

4%10 tuzlu salamura peynirde 45 gün, 

4%17 tuzlu salamura peynirde 1 ay 

canlılığını korur.



� Et ve et ürünleri ile bulaş riski daha azdır.

� Hasta hayvanlardan elde edilen kırmızı ette bakteri 
konsantrasyonu az olmasına rağmen, karaciğer, dalak, 
böbrek, meme ve testislerde bakteri konsantrasyonu 
yüksektir. 

� Et ürünlerinin hiçbiri çiğ tüketilmemelidir.

Gıdalarla Bulaş



1993-2019 tarihleri arası
169 çalışma
29’u Türkiye’den



%22.5



Gıda Kaynaklı Bulaşın Önlenmesi:

u Tereyağ, ekşi süt, ekşimiş krema, yoğurt, bunlarda 

asidifikasyon işlemi nedeni ile daha az bulaş riski 

taşırlar. 

u Eğer gıdada pH 3.5 altına düşer ise Brucella türleri 

bu asidik ortamda kısa sürede ölürler.



� Sığır besicileri ve süt hayvancılığı çalışanları
� Hayvan bakıcıları
� Aile hayvancılığı yapanlar
� Çobanlar
� Sütçüler
� Veteriner Hekimler
� Mezbaha işçileri
� Et paketleme işleminde çalışanlar
� Süt ürünleri işletmelerinde çalışanlar
� Deri ve yün işleri ile uğraşanlar
� Laboratuar çalışanları

Mesleki bulaş





Brucellosis in laboratory workers at a Saudi Arabian 
hospital
Am J Infect Control. 2001 Feb;29(1):48-52.

•1991 -2000 yıllarında 7 hastane çalışanında brusellloz

•6 mikrobiyoloji teknisyeni, 1 patolog

•Brucella sp serum aggl. titresi ≥1:1280; 1 hastada kan 
kültürü pozitif

•6 mikrobiyoloji teknisyeni Brucella kültürleri ile 
çalışmaktaymış

•Enfeksiyon kontrol önlemlerine ve Biyogüvenlik II kabini 
kullanılmasına rağmen laboratuvarda çok sayıda örneğin 
çalışılıyor olması bulaşta etkili 



J Clin Microbiol. 2013 Sep;51(9):3055-62.





İndeks vaka sonrası, 
26 laboratuvar çalışanında maruziyet
7 laboratuvar çalışanında yüksek riskli maruziyet (plağı koklama)
7 lab.çalışanına 3 hafta süreyle PEP önerilmiş, 1 kişi kabul 
etmemiş
10 hafta sonra profilaksiyi kabul etmeyen lab.teknisyeninde 
hastalık gelişmiş
Laboratuvarda bulunan ancak üreme olan plak ile işlem 
yapmayan 19 çalışanda hastalık ya da serokonversiyon
gelişmemiş.









Bruselloz-Patogenez

Gastrointestinal
sistem

Brusella spp

Deri

Solunum 
sistemi

Diğer mukozal
yüzeyler



Bruselloz-Patogenez
v Brusella, ilk üremesini bölgesel lenf bezlerinde 

yapar

v Mezenterik

v Aksiler

v Servikal

v Supraklavikular) 

v Brusella hücre içinde yaşayabilen bir bakteridir

v Hematojen yolla RES organlarına yayılır



Bruselloz-Patogenez
v Hematojen yolla retiküloendotelyal

dokudan 
zengin organlara yerleşir 
v Karaciğer
v Dalak
v Kemik iliği
v Böbrek
v Santral sinir sistemi
v Endokard
v Testis ve overler

v Kan yayılımı ile bütün doku ve organlara 
gider



Bruselloz-Patogenez

v Özellikle karaciğer, dalak ve kemik iliğinde 
karakteristik  histopatolojik görünüm granülomlar

Makrofaj içinde yaşama
%15-30

TNFa inhibisyonu

Makrofaj ve Natural Killer 
Hücrelerinin etkisini engeller

Brucella O-zinciri 
MCH class II 
antijen sunumunu 
bloke eder.



Bruselloz-Patogenez- Bağışıklık

v Esas rol oynayan hücresel immünitedir
v Humoral immünite

v İlk hafta IgM antikor titresi yükselir 
v 3 ay kadar yüksek kalır

v İkinci haftada ise IgG yükselmeye başlar
v Tedavi edilmeyen olgularda 1 yıl yüksek 

devam eder
v Tedavi edilen olgularda 6 ay içinde düşer, 

negatifleşebilir
v Tekrarlaması durumunda düşmüş antikor 

titresi tekrar yükselir (IgM ve/veya IgG) 
v Relapsta IgG, Reenfeksiyonda IgM



Bruselloz-Klinik



Bruselloz-Klinik

v İnsanlardaki inkübasyon süresi

v 1-3 hafta-3 ay

v Başlangıç semptomları sessiz veya akut

v Tüm organ ve sistemleri tutabilir

v Genellikle genel infeksiyon belirtileri ile başlar

v Halsizlik,

v İştahsızlık

v Baş ağrısı

v Etraf ağrıları, sırt ağrısı 

v Subfebril ateş

v Terleme



Bruselloz-Klinik

Semptomların Süresine Göre

Akut Bruselloz

Semptom süresi 

8 haftadan az

Subakut Bruselloz

Semptom süresi 

8-52 hafta

Kronik Bruselloz

Semptom süresi 

1 yıldan uzun

Hastalar genellikle 
bakteriyemiktir, yüksek 
ateş ile beraber diğer 
sistemik semptomlar 

eşlik eder

vLokalize form: Herhangi bir organ tutulumu vardır
v Akut formun komplikasyonu olarak görülebileceği gibi

v Kronik brusellozun klinik tablosuna da eşlik edebilir.



u Ateş, halsizlik, iştahsızlık, baş ağrısı, sırt 
ağrısı, kilo kaybı, miyalji ve artralji sıktır

u %85’inden fazlasında ateş 38.5°C’nin 
üzerinde

u Splenomegali ve hepatomegali hastaların 
%6-35’inde gözlenmektedir 

u Herhangi bir organ tutulumu olabilir, ancak 
en sık artrit (%40-50) izlenir

Akut Bruselloz
Semptom süresi 8 haftadan az



v Ülkemizde nedeni bilinmeyen ateş tanısı ile takip 
edilen hastaların çoğunluğunu subakut bruselloz
oluşturmaktadır

v Eksik veya yetersiz antibiyotik tedavisi ve yanlış tanı 
nedeniyle uygunsuz antibiyotik tedavisi alan 
hastalarda izlenir 

v Semptomlar genellikle hafiftir ve lokal organ 
yerleşimleri

görülebilir

v Farklı klinik tablolarda karşımıza çıkmaktadır

Subakut Bruselloz
Semptom süresi 8-52 hafta



u Kronik yorgunluk sendromuna benzer

u Çocuklarda nadir, yaşlılarda sık görülür 

u Hastalar genellikle depresyon gibi psikiyatrik 
semptomlardan, halsizlik, çabuk yorulma, güç kaybı, 
terleme ve kilo kaybından yakınır 

u Ateş nadirdir ve genellikle lokal semptomlar izlenir

u Semptomlar uzun süre sonra tekrarlayabilir

Kronik Bruselloz
Semptom süresi 1 yıldan uzun



Brusellozda klinik bulgular: metaanaliz

1990-2010 yıllarında yayınlanmış 57çalışma, 24 Türkiye’den

Dean AS, Crump L, Greter H, Hattendorf J, Schelling E, et al. (2012) Clinical Manifestations of Human Brucellosis: A Systematic 
Review and Meta-Analysis. PLoS Negl Trop Dis 6(12): e1929. doi:10.1371/journal.pntd.0001929



• Osteoartikuler tutulum 1839 vaka (%44)

• Hematopoetik tutulum 1401 vaka (%33)

• Nörolojik tutulum 413 vaka (%9)

• Gastrointestinal sistem 182 vaka (% 4.3)

• Ürogenital sistem 171 olgu (%4)

•Cilt Tutulumu 146 olgu(%3.5)

• Kardiyovasküler sistem 67 olgu (%2)

• Respiratuvar sistem 46 olgu (%1)

• Okuler tutulum 12 olgu (%0.2)

287 basılı makale

29 kongre sunumu

Toplam 4204 hasta



Bruselloz-Komplikasyonlar

u Osteoartiküler (~%40) 
u Genitoüriner (%2-40) 
u Nörobruselloz (%1-2) 
u Endokardit (%1) 
u Gastrointestinal (%1) 
u Cilt (%5) 



Bruselloz-Komplikasyonlar-
Osteoartiküler

Spondilit (%7)

Spondilodiskit

Osteomiyelit

Paravertebral abse

İleopsoas absesi

Artrit (%40)
Bursit
Tenosinovit

Sakroileit (%45)

Olguların ~% 40 



Bruselloz-Komplikasyonlar-
Osteoartiküler

v Kemik eklem tutulumu en sık komplikasyon…..%40 
civarı

v Eklem bulguları hastalığın 3 ve 4. haftasında en sıktır

v Spontan ağrı dışında hareketle de duyarlılık artar

v Bruselloz tüm eklemleri tutabilir,

v Tedavi başladıktan sonra hızla şikayetler azalır ve 
kaybolur 

v Tedavinin erken kesildiği ya da yeterli dozda 
uygulanmadığı durumlarda şikayetler tekrar ortaya 
çıkabilir



Bruselloz-Komplikasyonlar-
Osteoartiküler

v Daha çok sakroiliak, kalça, omuz, diz, el, 

ve ayak bilekleri tutulur

v Sakroileit

v Spondilit (vertebral osteomyelit)

v Periferal artrit

v Osteomyelit

v Bursit, tenosnovit görülebilir



Bruselloz-Komplikasyonlar-
Osteoartiküler

v Sakroileit özellikle yaygın

v Hastada ; ateş, bel ağrısı, bacağa vuran ağrı olabilir

v Sakroileit erken dönemde başlayabildiği gibi, tek 
başına veya yaygın ateş atakları ile birlikte

v Radyolojik olarak eklem aralığı düzensizleşebilir

v Bu duruma eklem 

koksaljisi adı verilir



Bruselloz-Komplikasyonlar-
Osteoartiküler

v Vertebral osteomyelit

v Spondilit %10-65’inde görülür

v Genellikle hastalığın 1-2. ayında 
ortaya çıkar

v Lomber bölge tutulumu daha sık

v Vertebra harabiyeti görülebilir

v Vertebra korpusunun ön üst 
köşesinde güve yeniği manzarası 
şeklinde osteoporoz görülebilir 
(pedro-pons arazı), osteofit ve 
sindesmofitler oluşabilir



Bruselloz-Komplikasyonlar-
Osteoartiküler

v Vertebral osteomyelit

v Bazen sub periostal ve 

subkondral apseler oluşabilir

v Paravertebral abse spinal
tüberküloza göre   daha nadir

v Radyolojik değişiklikler en çok 
vertebra korpuslarının
kenarlarında dikkat çekicidir

v %90 vakada intervertebral 
aralıklarda daralma saptanabilir

v İleri dönemlerde vertebral füzyon 
meydana gelebilir





Bruselloz-Komplikasyonlar-
Genitoüriner

Orşit
Epididimit

Prostatit

Sistit İntersitisiyel nefrit
Glomerülonefrit



Bruselloz-Komplikasyonlar-
Genitoüriner

v Genitoüriner (%2-40) 

v Erkeklerde en sık rastlanan bulgu unilateral
epididimiorşittir

v Brusellar epididimorşit testis kanseri veya tbc taklit 
edebilir 

v Brucella bakterileri spermlerden izole edilmesine 
karşın cinsel yolla bulaşa dair az sayıda rapor var 

v Pyelonefrit ve renal apse nadir 

v Kadınlarda nadiren pelvik abse ve salpenjit gelişebilir 

v İntrauterin infeksiyon spontan düşük, erken doğum, 
fetal ölüm ile sonlanabilir









Bruselloz-Komplikasyonlar-
Nörolojik Sistem 

v Meningoensefalit

v Serebral abse

v Depresyon

v Psikoz

Sıklık: <%5

Miyelit

Nörit



Bruselloz-Komplikasyonlar-
SSS 

v En sık menenjit veya meningoensefalit şeklinde seyrediyor

v Akut veya kronik olabilir

v BOS incelemesinde daha çok lenfositik pleositoz, protein artışı, 
normal veya hafif azalmış glikoz düzeyi saptanır

v BOS kültüründe etkenin üretilmesi mümkündür

v BOS ve serumda spesifik antikorların saptanması ile konabilir 

2002-2005 yılları arasında
Nörolojik semptom ve/veya 
bulgusu olan 128 olguya LP yapıldı
48 olguda nörobruselloz bulundu





Bruselloz-Komplikasyonlar-
SSS

v Kronik bruselloz olgularında hastanın yatkınlığı varsa 
psikoz gelişebilir

v Serebral vaskülit, mikotik anevrizma, beyin ve epidural
abse, infarkt, hemoraji, serebellar ataksi görülebilir

v Periferik sinir komplikasyonları; nöropati, radikülopati, 

Guillain-Barre sendromu gelişebilir

v Beyin BT ve MRI menenjitlerde sıklıkla normal ancak 
yer kaplayıcı lezyon varlığında yardımcı olabilir

v Bazı olgularda bazal gangliyonlarda kalsifikasyon 
bildirilmiş



Bruselloz Komplikasyonları-
Kardiovasküler Sistem

Miyokardit
Nadir

İnfektif Endokardit
(Aortik > Mitral)

Perikardit
Nadir

En sık gelişen 
komplikasyonu ~ %2

Bu hastalığın 
en sık 

ölüm nedenidir

Antimikrobiyal tedavi 
yetersiz 

cerrahi girişim
gerekebilir



44 fatal bruselloz olgusu otopsi bulguları

u 35 olguda (%80) Endokardit mevcut

u Brucella abortus’a bağlı ölümlerde endokardit %95

u B. melitensis’e bağlı ölümlerde endokardit %69

Am J Pathol 1960;36:673-97.



Doğal kapak Brucella Endokarditi

u 31 doğal kapak 
endokarditi

u Kapak tutulumu: 

uAort :19 (56%)

uMitral: 7 (44%)

uAort+mitral: 5 
(11%)

u Kan kültür pozitifliği(45%)

u 10 hastada ameliyatta 
alınan doku kültürü 
pozitif

u Tümü Brucella mellitensis

Inan et al, Clin. Cardiol. 33, 2, E20–E26 (2010)



Brucella endokarditi

u Hafif derecede kapak tutulumu, semptom süresi kısa

medikal tedavi

u Kalp yetmezliği, apse varlığı, prostetik kapak tutulumunda 

cerrahi tedavi

Cohen , et al. Clin Cardiol.1997; 20: 291- 294.
Uddin et al. Ann Thorac Cardiovasc Surg 1998;4: 209 -213.
Quiroga et al. Cardiovasc Surg 1996; 4: 227-230.
Mert, et al. Ann Thorac Cardiovasc Surg. 2002;8:381-5.
Murdaca et al. Int J Cardiol. 2007;117:e35-6. 





Bruselloz Komplikasyonlar-
Gastrointestinal Sistem

Bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare veya konstipasyon %70 olgu

Nadiren ileit, kolit, bakteriyel peritonit 

NADİR
Hepatik abse
Akut kolesistit
Pankreatit
Spontan peritonit

HepatosplenomegaliHepatit
KcFT leri hafif düzeyde ↑
B. abortus granülomatöz

hepatit
B. melitensis sarılık





Brusellozda Cilt Tutulumu

•Makül,

•Papül, 

•Peteşi, 

•Purpura,

•Raş, 

•Granülomatöz

vaskülit

•Eritema nodozum

. A brucellosis case with macular rash and peripheral neuropathy.
Mikrobiyol.Bul 2009 Jan;43(1):147-51. 
. Allergic vasculitis in brucellosis
Ann.Dermatol Venereol. 1994;121(3):240-1.

Sıklık ~ % 1-13
Direk inokülasyon, 
hipersensitivite fenomeni, 
immunkompleks depolanması, 
hematojen yolla yayılım sonrası 
direk invazyon

http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://galeri.uludagsozluk.com/41/soru-i%C5%9Fareti_98705.jpg&imgrefurl=http://galeri.uludagsozluk.com/r/el-kadar-hayvan-98705/&usg=__g1KaGnHGQWuHp6YHXRTYqwQowMI=&h=604&w=733&sz=37&hl=tr&start=12&zoom=1&tbnid=ifXcgKzbhYh9JM:&tbnh=116&tbnw=141&ei=BDCHTaWrMJSG4QbHxsTkCA&prev=/images?q=soru+i%C5%9Fareti&um=1&hl=tr&sa=N&tbs=isch:1&um=1&itbs=1


Perivasküler lenfohistiyositik reaksiyon





Cilt tutulumu %13.6



Bruselloz Komplikasyonlar-
Diğer

v Pulmoner Sistem

v İnhalasyon yolu ile infeksiyonun alındığı vakalarda; bronşit, 
bronkopnömoni, akciğerde soliter veya multipl nodül, 
akciğer apsesi, hiler lefadenopati ve plevral effüzyon
Balgamdan nadiren Brucella spp izole edilmiş

v Hematopoetik Sistem

v Anemi, lökopeni, trombositopeni, pansitopeni

v Hemafagositoz

v Kemik iliğinin granülomatöz tutulumu

v Uveit,  Konjunktivit

v Tiroidit

v Mastit



Bruselloz-Tanı

v Anamnez

v Fizik muayene

v Laboratuvar

v Hemogram

v Biyokimyasal 
Testler 

v Mikrobiyolojik 
Testler

v Radyolojik 
Tetkikler 

v Mikrobiyolojik Testler

v Direkt tanı testleri
v Gram boyama
v Kültür
v Moleküler testler

v İndirekt Yöntemler
v Serolojik testler
v Rose Bengal tarama testi
v Standart tüp aglutinasyonu
v Coombs testi
v IFA testi
v ELISA
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Bruselloz-Tanı

v Direkt tanı testleri
v Gram boyama

v Kültür

v Moleküler testler

v Mikrobiyolojik Testler

Kan ve alınan diğer materyallerin kültürü

Gram boyama



Bruselloz-Tanı

v İndirekt Yöntemler

v Serolojik testler

v Rose Bengal tarama testi

v Standart tüp aglütinasyonu

vİmmunyakalama (Brucellacapt)

v Coombs testi

v IFA testi

v ELISA

v Mikrobiyolojik Testler

Brusella (Wright) 
Standart Tüp Aglutinasyon (STA) Testi

Endemik olmayan bölgelerde 
1/160 titre pozitif
Endemik bölgede 

1/ 320 titre pozitif





Brusellozun ayırıcı tanısında akla gelmesi gereken 

enfeksiyon ve enfeksiyon dışı hastalıklar 



Bruselloz – Tedavi 

v Brusella intrasellüler bir mikroorganizma

v Tedavide kullanılacak antibiyotikler hücre içine iyi 
penetre olabilmeli

v İntrasellüler ve asidik pH da etkili olmalı

v Relapsları önlemek açısından kombine tedavi gerekir

v Optimal tedavi süresine uyum sağlanmalı



Monoterapide relaps yüksek
4 haftadan kısa rejimlerde relaps yüksek

Caspian J Intern Med. 2013 Spring; 4(2): 636–641. 
Seyed Mohammad Alavi, Leila Alavi,

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alavi%20SM%5bauth%5d
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alavi%20L%5bauth%5d


Bruselloz tedavisinde kullanılan antibiyotikler
Antibiyotik MIK Doz Kombinasyon

Doksisiklin 0.06-1 2x100mg 6 hafta +Streptomisin
+Rifampisin
+Gentamisin
+Ciprofloksasin

Streptomisin 0.25-16 15/mg/kg 2-3 hafta Streptomisin+ Doksisiklin
Streptomisin+ Doksisiklin +Rifampisin
Streptomisin+ Doksisiklin+TMP/SMX

Rifampin 0.1-2 1200mg/g 6hafta Rifampisin + Doksisiklin +Streptomisin
Rifampisin + Doksisiklin +TMP/SMX
Rifampisin +Kinolon 

Gentamisin 0.25-2 5mg/kg/g 5-7gün Gentamisin + Doksisiklin

Ofloksasin 0.1-2 2x400mg/g 6hafta Rifampisin + Ofloksasin 

Ciprofloksasin 0.25-1 2x500mg/g 6hafta Ciprofloksasin + Doksisiklin
Ciprofloksasin + Rifampisin

TMP/SXT 0.38-8 2xforte tab/g 6hafta TMP/SMX + Rif + Doksisiklin
TMP/SMX + Streptomisin+ Doksisiklin



WHO-1986

u Doksisiklin 6 hafta

u Streptomisin 2-3 hafta
u Doksisiklin 6 hafta

u Rifampisin 6 hafta

Meta-analysis of the efficacy of the combination of +rifampicin and doxycycline
in the treatment of human brucellosis.
Solera J . Med Clin 1994

Sonuç: rifampisin + doksisiklin nüks > streptomisin + rifampisin



Çalışma Tedavi başarısızlığı
%

Relaps oranı
%

Solera 2 5.3

Hashemi 4.6 4.6

Bayındır 10 0

Roushan 11 6.1

Roushan 7.4 3.2

Ersoy 9.7 9.7

Çalışma Tedavi başarısızlığı
%

Relaps oranı
%

Solera 8 16

Bayındır 15 10

Akova 3.3 3.3

Ranjbar 11.8 9.3

Agalar 3.8 10

Karabay 3.1 14.3

Alavi 9.8 11.7

Doksisiklin + streptomisin tedavisinde 
relaps ve tedavi başarısızlığı oranları

Solera J, An,microb Agents Chemother. 1995;39:2061–7
Hashemi SH, Int J Infect Dis. 2012;16:e247–51 
Bayindir Y, J Chemother. 2003;15:466–71. 
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