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GİRİŞ
• Bruselloz, dünyada yaygın görülen morbiditesi

yüksek zoonotik bir hastalıktır. 
• Güneydoğu, Doğu ve İç Anadolu bölgeleri başta 

olmak üzere ülkemizde de endemik olarak 
görülmektedir.

• Laboratuvar tetkiklerinden; lökosit sayısı ve CRP(C-
reaktif protein) brusellozda kullanılan başlıca 
enfeksiyon belirteçleridir.

• Son zamanlarda, lökosit alt grup oranlarının (başta 
nötrofil ve lenfosit sayısı olmak üzere), çeşitli 
hastalıklarda biyobelirteç olarak kullanıldığı 
görülmektedir¹.
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GİRİŞ 
• Ayrıca trombositlerin de inflamasyonla ilişkili olduğu 

bildirilmektedir.
• Bu çalışmada bruselloz tanılı hastalarda hematolojik 

bazı parametrelerin tanısal açıdan önemlerinin 
değerlendirilmesi amaçlandı.



YÖNTEM
• Bu vaka–kontrol çalışmasında Cizre Devlet Hastanesi 

Enfeksiyon Hastalıkları polikliniğinde Aralık 2018-Aralık 
2020 yılları arasında takip edilen bruselloz tanılı 
hastalar ile sağlıklı gönüllülerin verileri retrospektif 
olarak incelendi.

• Bruselloz tanılı hastalar; akut, subakut, kronik 
bruselloz olarak kategorize edildi.

• Kontrol grubundaki kişiler; başta bruselloz olmak 
üzere herhangi bir semptom / bulgusu 
olmayanlardan seçildi.



YÖNTEM
• Çalışmaya dahil edilen tüm kişilerin başvuru sırasında 

bakılan hematolojik tetkiklerinden; 
ü Beyaz küre, 
ü Hemoglobin (Hgb), 
ü Nötrofil, 
ü Lenfosit, 
ü Monosit, 
ü Platelet (trombosit), 
ü Nötrofil/lenfosit oranı (NLO), 
ü Platelet/lenfosit oranı (PLO), 
ü Monosit/lenfosit oranı (MLO) ve 
ü Mean Platelet Volüme (MPV) değerlerine  bakıldı.



BULGULAR
• Çalışmaya 209 (%68.5) bruselloz tanılı ve 96 (%31.5) 

kontrol grubundan olmak üzere 305 kişi dahil edildi. 
• Bruselloz tanılı hastaların 80’i (%26.2) akut bruselloz, 

75 ‘i (%24.6) subakut bruselloz ve 54’ü (%17.7) kronik 
bruselloz olarak değerlendirildi.

• Bruselloz grubunun yaş ortalaması 40.61, kontrol 
grubunun 39.09 olarak saptanmış olup bunların %68’i 
kadın %32’ si erkekti.



• Gruplar karşılaştırıldığında ;
• HGB düzeyi hastalık grubunda kontrol grubuna göre 

düşük saptandı ve istatistiksel olarak anlamlıydı.
• NLO ve MLO değerlerinin ortalamaları arasındaki 

farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olduğu görüldü.
• NLO ve MLO değerleri özellikle akut bruselloz

grubunda anlamlı derecede yüksekti 
• MPV ortalaması özellikle kronik bruselloz grubunda 

daha yüksek saptandı ama tüm gruplar arasında 
istatistiksel anlamlılık yoktu.

BULGULAR



BULGULAR

• Beyaz küre ve nötrofil sayı ortalamaları akut bruselloz
grubunda daha yüksekti ama tüm gruplar arasında 
istatistiksel anlamlılık yoktu.

• Lenfosit, platelet, monosit , PLO gruplar arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermedi 
(Tablo 1).





• Gruplar ile hematolojik parametreler arasındaki 
ilişkiyi belirlemek için Eta katsayısı (Eta coefficient)
kullanıldı.

• Hematolojik parametrelerin bağımlı değişken 
olduğu durumda hematolojik değişkenler ile hasta 
grupları arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı

• Hasta gruplarının bağımlı değişken olduğu durumda 
hematolojik parametrelerden WBC, nötrofil, lenfosit, 
monosit, platelet, NLO, PLO, MLO ile gruplar 
arasında yüksek korelasyon izlendi (Tablo 2).

BULGULAR





• Hematolojik parametrelerin genel tanı performansını 
değerlendirmek için ROC analizi yapıldı. 

• Akut bruselloz ve kontrol grupları arasında  Hgb, 
nötrofil ve NLO değerlerinin tanısal doğrulukları 
istatistiksel olarak anlamlı izlenmiş olup bu 
parametrelerin akut bruselloz açısından ayırt edici 
test olarak kullanılabileceği düşünülmektedir (Şekil-
1).

BULGULAR



Şekil-1



• Subakut ve kontrol grupları arasında ayırıcı test 
olarak kullanılabilecek değişkenler ise; Hgb, nötrofil, 
NLO, PLO, MLO olarak görülmektedir (Şekil-2). 

BULGULAR



Şekil-2



• Kronik bruselloz ve kontrol grupları arasında ayırıcı 
test olarak kullanılabilecek değişkenler ise ; WBC, 
Hgb, nötrofil ve monosit olarak görülmektedir (Şekil-
3).

BULGULAR



Şekil-3



• Hastalıkların erken tanı-tedavileri için bazı 
belirteçlerin erken tarama açısından kullanılabilirliği 
ilgi odağı olan bir husustur.

• Hemogram birçok klinikte rahatlıkla yapılabilmesi 
açısından kıymetli bir tetkiktir ve bazı parametreleri 
enfeksiyon hastalıkları açısından yol gösterici olabilir.

• Bu çalışma, hemogram tetkikinde çalışılabilen lökosit 
alt grupları, alt grup oranları ve MPV gibi bazı 
belirteçlerin brusellozda tanısal olup olmadığı veya 
hastalık alt gruplarında bu parametrelerin ayırt edici 
olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla yapıldı.

İRDELEME



İRDELEME
• Bu çalışmada:
• Hgb düzeyinin kontrol grubunda daha yüksek 

saptanması ve enfeksiyon hastalıkları pratiğinde 
aneminin sıklıkla saptanan bir bulgu olması 
açısından anlamlıdır

• NLO ve MLO değerlerinin özellikle akut bruselloz
grubunda anlamlı derecede yüksek saptanması, bu 
parametrelerin akut brusellozu diğer bruselloz alt 
gruplarından ayırt etmede kullanılabileceğini 
düşündürmektedir.

• MPV yüksekliği bruselloz tanılı hastalarda kronik 
bruselloz açısından önemli bir ipucu olabilir.




