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ÖZET

Bruselloz, dünyada pekçok ülkeyi etkileyen bir zoonozdur. Bruselloz tedavisinde çok çeflitli ilaç kombi-
nasyonlar› kullan›lmas›na ra¤men en iyi rejimin hangisi oldu¤u kesin olarak tan›mlanmam›flt›r. Çal›flmam›zda,
rifampisin + doksisiklin ve rifampisin + trimetoprim-sülfametoksazol (TMP-SMZ) kombinasyonu alan 50 has-
ta prospektif olarak incelenerek her iki tedavi flemas›n›n etkinli¤i karfl›laflt›r›lm›flt›r. Bu kombinasyonlar›n et-
kinlikleri karfl›laflt›r›ld›¤›nda istatistiksel olarak anlaml› bir fark bulunmam›flt›r, ancak rifampisin + TMP-SMZ
kombinasyonuyla daha k›sa sürede klinik cevap al›nd›¤› gözlenmifltir. 

Anahtar Kelimeler: Bruselloz, Tedavi

SUMMARY

Comparison of Efficacy and Safety of Doxycycline + Rifampin Combination
Versus Rifampin + Trimethoprim-Sulfamethoxazole Combination in the 

Treatment of Brucellosis

Brucellosis is a zoonosis existing worldwide. Although a variety of combinations of drugs have been used
in the treatment of brucellosis, the best regimen has not been clearly determined. In our study 50 cases of
acute brucellosis were examined prospectively to compare the efficacy of doxycycline plus rifampin versus
rifampin plus trimethoprim-sulfamethoxazole combinations. No statistically significant difference was found
between the two regimens but early clinical response was observed in rifampin plus trimethoprim sulfamet-
hoxazole combination. 
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Bruselloz, dünyada pekçok ülkeyi etkileyen bir
zoonozdur. Yürütülen hastalık kontrol programları-
na rağmen halen önemli bir sağlık sorunu olmaya
devam etmektedir[1]. 1850’li yıllardan beri bilinen
bir hastalık olmasına rağmen brusellozun tedavisinde
en etkili ve en az toksik tedavi seçeneği halen tartış-
malıdır. Bruselloz tedavisinde bugüne kadar değişik
ilaç kombinasyonları denenmiştir[2,3]. Çalışmamız
bruselloz tedavisinde kullanılan, rifampisin (R) +
doksisiklin (D) ve R + trimetoprim-sülfametoksazol
(TMP-SMZ) kombinasyonlarını tedavi etkinliği, teda-
viye uyum ve nüks açısından karşılaştırmak amacıy-
la yapılmıştır.

MATERYAL ve METOD

Kliniğimizde yatırılarak izlenen ve akut bruselloz
tanısı konulan hastalar, tesadüfi sayılar tablosundan
randomize olarak seçilmiş, 25 hastaya R + D kom-
binasyonu, 25 hastaya da R + TMP-SMZ kombinas-
yonu verilerek her iki tedavi şemasının etkinliği, te-
daviye uyum ve nüks karşılaştırılmıştır. Çalışmaya alı-
nan 50 hasta erişkin yaş grubundan ve cinsiyet ayrı-
mı yapılmaksızın seçilmiştir. Komplikasyonlarla sey-
reden olgular, daha önceden bruselloz tedavisi alan
olgular, diabetes mellitus, kronik böbrek yetmezliği,
kalp hastalığı gibi ek hastalığı olanlar çalışma dışı bı-
rakılmıştır. Bruselloz tanısı için Brucella abortus’un
standart ısı ile öldürülmüş fenollü bakteri süspansiyo-
nu ile yapılan serum aglütinasyon testi çalışılmıştır.
1/200 ve üzerindeki titrede pozitif sonuç bulunan
olgular çalışmaya alınmıştır. Tüm olguların kan kül-
türleri alınmış ve brain heart infüzyon sıvı ve bifazik
Castenada besiyerlerine ekilmiştir. Kırkbeş gün sü-
reyle tedavi verilen hastalar 6 ay süreyle hematolo-
jik, biyokimyasal ve serolojik tetkiklerle kontrol edil-
miştir. Her iki grupta yer alan hastaların yaş, cinsi-
yet, fizik muayene ve laboratuvar bulguları değerlen-
dirilmiştir.

Verilerin istatistiksel değerlendirmesi, Microstat
bilgisayar programı ile student’s t-test ve Z testi kul-
lanılarak yapılmıştır.

BULGULAR

Çalışmaya alınan 50 olgu randomize sayılar şe-
masına göre 2 gruba ayrılmıştır. Yirmibeş kişiden
oluşan 1. gruba R (1 x 600 mg) + D (2 x 100 mg),
2. gruba R (1 x 600 mg) + TMP-SMZ (160 + 800)
2 x 1 p.o uygulanmıştır. R + D grubunda 13 kadın,
12 erkek; R + TMP-SMZ grubunda ise yine 13 ka-
dın 12 erkek bulunmaktaydı. Grupların yaş ortala-
maları R + D grubunda 35 ± 3.2, R + TMP-SMZ
grubunda 38.5 ± 3.4 olarak bulunmuş olup, istatis-
tiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>
0.05). 

Olgular öykülerindeki özelliklerine göre değerlen-
dirildiğinde; R + D grubundaki olguların %78’inin, R
+ TMP-SMZ grubundaki olguların ise  %80’inin hay-
vancılıkla uğraştığı, taze süt ve süt ürünlerini tükettiği
tespit edilmiştir.

Her iki grup, hastaların yakınmaları açısından in-
celendiğinde; en sık ateş, terleme ve eklem ağrısı ya-
kınması olduğu gözlenmiştir (Tablo 1). 

Hastaların fizik muayene bulguları karşılaştırıldı-
ğında R + D grubunda ateş ortalaması 37.5°C, R +
TMP-SMZ grubunda 36.9°C olarak bulunmuş olup,
iki grup arasında istatistiksel fark tespit edilmemiştir
(p> 0.05). Hepatomegali, splenomegali veya hepa-
tosplenomegali görülme sıklığı R + D grubunda
%64 (16 olgu), R + TMP-SMZ grubunda %48 (12
olgu) olarak tespit edilmiş olup, iki grup arasında is-
tatistiksel olarak fark saptanmamıştır (p> 0.05). 

Olguların %62’sinde tanı kan kültüründen Bru-
cella spp. izole edilmesi ve pozitif seroloji ile,
%38’inde ise klinik bulgular ve pozitif seroloji ile ko-
nulmuştur. Hastalarda tespit edilen serum aglütinas-
yon testi titreleri Tablo 2’de belirtilmiştir (titre
1/50’den başlayan dilüsyonla çalışılmıştır).
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Tablo 2. Olguların serum aglütinasyon testi tit-
releri

R + D R + TMP-SMZ 
grubu grubu

SAT titresi n % n %

1/400 8 32 5 20

1/800 10 40 12 48

1/1600 4 16 5 20

1/3200 3 12 3 12

• Toplam 25 100 25 100

Tablo 1. Hastaların yakınmaları

R + D R + TMP-SMZ 
grubu grubu

Şikayetler n % n %

• Ateş 23 92 21 84

• Terleme 21 84 22 88

• Eklem ağrısı 17 68 21 84

• Halsizlik 17 68 18 72

• Bel ağrısı 10 40 9 36



Her iki grubun laboratuvar bulguları incelendiğin-
de olguların hepsinde C-reaktif protein (CRP)’de ar-
tış, %82’sinde anemi, %56’sında transaminaz yük-
sekliği tespit edilmiştir (Tablo 3).

Radyolojik incelemede R + D grubunun %28 (7
olgu)’inde, R + TMP-SMZ grubunun %12 (3 olgu)’sin-
de lumbosakral grafide patoloji tespit edilmiştir.

Tedavi sonrasında ateşin düşmeye başladığı gün
R + D grubunda 4.3 gün, R + TMP-SMZ grubunda
2.8 gün olarak bulunmuştur (p< 0.05). Şikayetlerin
kaybolması için geçen süre R + D grubunda 5.6
gün, R + TMP-SMZ grubunda 4.6 gün olarak bulun-
muş olup, aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır
(p< 0.05). R + TMP-SMZ grubunda 1 olguda teda-
vi başarısızlığı görülmüştür. Tedavi bitiminde R + D
grubundaki 25 olgunun hepsinde klinik ve laboratu-

var bulguları düzelmiş, R + TMP-SMZ grubunda ise
24 olguda klinik ve laboratuvar bulguları düzelmiş, 1
olgu tedavinin 45. gününde şikayetlerinin tekrarla-
ması (ateş yükselmesi ve eklem ağrıları) üzerine teda-
vi başarısızlığı olarak değerlendirilmiştir (Tablo 4). Al-
tı ay süreyle izlenen olgularda nüks saptanmamıştır.

TARTIŞMA

İn vitro çalışmalarda birçok antibiyotiğin Brucel-
la suşlarına etkili olduklarının bildirilmesine karşın,
bu bakterilerin makrofaj ve retiküloendotelyal sistem
hücrelerine yerleşmeleri nedeniyle in vivo tedavide
sorunlar yaşanmaktadır. Bu hücreler içinde yüksek
konsantrasyona ulaşamayan antibiyotiklerle tedavi
başarısız kalmakta, uygun antibiyotikler kullanılsa bi-
le hücre içinde saklı kalabilen bakterilere bağlı nüks-
ler görülebilmektedir[2,4]. Direnç gelişimini önlemek
ve yüksek nüks oranını düşürmek için antibiyotikle-
rin mutlak kombine edilmesi ve yeterli sürede kulla-
nılması önerilmektedir[2-4]. 

R + D ve R + TMP-SMZ kombinasyonlarını ilaç
etkinliği, yan etkiler ve nüks açısından karşılaştırdığı-
mız çalışmamızda, R + TMP-SMZ grubunda ateşin
düşme süresi anlamlı olarak kısa tespit edilmiştir.
Bruselloz tedavisinde, TMP-SMZ’nin diğer antibiyo-
tiklerle kombine kullanıldığında başarı oranını yük-
selttiği ve tedavi süresini kısalttığı bildirilmektedir[5].
Bu özellik, çalışmamızda R + TMP-SMZ grubunda
ateşin erken düşmesini açıklayabilir, ancak R + D
grubunda radyolojik olarak daha fazla patoloji tespit
edilmiş olması, bu grupta fokal tutulumun daha faz-
la olduğunu göstermektedir ve ateşin daha geç süre-
de düşmesini açıklayabilir. 

Olgularımızda hepatomegali, splenomegali veya
hepatosplenomegali görülme oranı R + D grubunda
%64, R + TMP-SMZ grubunda %48 olarak saptan-
mıştır. Bu bulgu literatürde bildirilen %10-20 oranın-
daki splenomegali ve %10-28 oranındaki hepato-
megali görülme sıklığına göre daha yüksektir[1,6,7].
R + D grubunda tedavi bittikten sonra yapılan kont-
rollerde olguların hiçbirinde organomegali tespit
edilmemiştir. R + TMP-SMZ grubunda ise tedavi ba-
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Tablo 3. Olguların laboratuvar bulguları

R + D R + TMP-SMZ 
Laboratuvar grubu grubu

bulgusu n % n %

• Hemoglobin (g/dL)

7-9 3 12 0 0

10-12 17 68 21 84

> 12 5 20 4 16

• Sedimentasyon (mm/saat)

< 10 1 4 0 0

10-20 4 16 1 4

21-40 12 48 9 36

41-60 4 16 4 16

61-90 2 8 8 32

90 > 2 8 3 12

• SGOT (> 40 U/L) 8 32 6 24

• SGPT (> 30 U/L) 8 32 6 24

• CRP (> 6 U/L) 25 100 25 100

Tablo 4. Olguların tedaviye klinik yanıtı

Klinik yanıt R + D grubu R + TMP-SMZ grubu

• Ateşin düşme süresi (gün) 4.3 2.8

• Şikayetlerin azalma süresi (gün) 5.6 4.6

• Tedavi başarısızlığı (olgu sayısı) 0 1



şarısızlığı olarak değerlendirilen 1 olgu dışında teda-
vi sonrası organomegali saptanmamıştır.

Brusellozlu hastalarda anemi, sedimentasyon hı-
zında artış ve CRP yüksekliği beklenen bir durum-
dur[8-10]. Çalışmamızda sedimentasyon yüksekliği ve
CRP yüksekliği tespit edilen olguların tedavi bitimin-
de bu parametrelerinin normal değere indiği saptan-
mıştır. 

R + D grubunda 8 olguda (%32), R + TMP-SMZ
grubunda 6 olguda (%24) transaminaz değerlerinde
yükselme tespit edilmiştir. Bu hastalığın kliniği ve
tespit edilen hepatosplenomegali ile birlikte değer-
lendirildiğinde beklenen bir durumdur[7,8,11]. Tedavi-
ye başlarken karaciğer enzim değerleri yüksek bulu-
nan olgulardan; R + D grubunda 7 olgunun tedavi-
nin ortalama 20. gününde yapılan biyokimyasal tet-
kiklerinde karaciğer enzimlerinin normal değere in-
diği, 1 olguda ise tedavi bitiminden 1 ay sonra yapı-
lan kontrolde düzeldiği saptanmıştır. R + TMP-SMZ
grubunda karaciğer enzimleri yüksek olan 6 olgunun
5’inde tedavinin ortalama 18. gününde transaminaz
değerlerinin normal olarak saptandığı, 1 olguda ise
tedavi bitiminden 20 gün sonra normal değere indi-
ği saptanmıştır. Hepatotoksisite her iki ilaç kombi-
nasyonunun beklenen yan etkisidir, ancak çalışma-
mızda bu yan etkiye rastlanmamıştır.

Tedavi süresi boyunca R’ye bağlı hepatotoksisite,
döküntü, miyalji, TMP-SMZ’ye bağlı allerji, hepato-
toksisite, böbrek fonksiyon bozukluğu, D’ye bağlı
hepatit, cilt döküntüleri, böbrek fonksiyon bozuklu-
ğu, trombositopeni, lökopeni gibi yan etkiler tespit
edilmedi. Tedavi süresi boyunca R + D grubundaki 2
olguda izlenen dispepsi dışında hiçbir olguda ilaç yan
etkisi gözlenmemiştir. D’nin gastrik irritasyona ne-
den olması tedavide gözönünde bulundurulmalıdır.

İlaç kombinasyonlarının etkinliğinin bir gösterge-
si olarak ateşin düştüğü gün ortalaması ve şikayetle-
rin kaybolması için gereken süre R + TMP-SMZ gru-
bunda istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha kısa
bulunmuştur. Bu haliyle R + TMP-SMZ kombinas-
yonu ile daha çabuk klinik iyileşme sağlandığını söy-
lemek mümkündür. TMP’nin intraselüler penetras-
yonunun iyi olduğu, SMZ’nin ise ekstraselüler or-
tamdan ayrılmadığı, TMP-SMZ’nin birlikte kombi-
nasyonunun Brucella için minimal inhibitör kon-
santrasyon (MIC) değerini düşürdüğü, TMP-
SMZ’nin diğer antibiyotiklerle beraber kullanıldığın-
da bruselloz tedavisinde başarı oranını arttırdığı ve
tedavi süresini kısalttığı bildirilmektedir[5]. Ancak,
çalışmamız sırasında tedavi başarısızlığı tespit edilen
tek olgu R + TMP-SMZ kombinasyonunun kullanıl-

dığı grupta yer almaktadır. Tedavi yanıtsızlığı oranı,
literatürde belirtilen oranın altında olmakla birlikte
bunun reinfeksiyona bağlı olması da muhtemel-
dir[9,12-14]. Çocuklar üzerinde yapılan bir çalışmada,
ko-trimoksazol + R ve tetrasiklin + R kombinasyon-
ları karşılaştırılmış ve 2 tedavi rejimi de başarılı bu-
lunmuştur[15].

Acocella ve arkadaşlarının, D + R (45 gün),
D (45 gün) + streptomisin (21 gün) ve tetrasiklin (14
gün) + streptomisin (21 gün) kombinasyonlarını kar-
şılaştırdığı çalışmada; D + R ve doksisiklin + strepto-
misin kombinasyonlarında %95 ve %96 iyileşme
oranı saptandığı, kısa süre uygulanan tetrasiklin +
streptomisin kombinasyonunda ise iyileşme oranının
%59 olduğu bildirilmekte, lokalize infeksiyonlarda
bu rejimlerin etkinliğinde istatistiksel olarak anlamlı
fark saptanmadığı belirtilmektedir[16].

El ve arkadaşları R + D ve R + siprofloksasin
kombinasyonlarını karşılaştırdıkları çalışmalarında,
R + D alan hastalarda %5 nüks ve bu gruptaki has-
talarda gastrointestinal sisteme ait yan etkileri %30
olarak saptamışlardır[17]. 

Çalışmamızda, klinik iyileşmenin R + TMP-SMZ
kombinasyonu ile daha kısa sürede sağlandığını söy-
lemek mümkün olsa da bu grupta 1 olguda tedavi
başarısızlığının saptanması gözardı edilmemesi gere-
ken bir konudur. Her iki tedavi şeması etkinlik açısın-
dan karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir
fark saptanmamıştır.

Sonuç olarak, bruselloz ülkemizde halen ciddi bir
infeksiyon hastalığı olmaya devam etmektedir. Ge-
rekli olan uzun ve kombine tedavinin önemli bir kıs-
mı hastane dışında sürdürülmektedir. Bu nedenle te-
mini kolay ve ucuz ilaçlar seçilmesi, hasta uyumu ve
tedavi başarısı açısından avantaj sağlayacaktır. İlaç
etkinliği ve yan etkileri açısından R + D ve R + TMP-
SMZ kombinasyonlarının birbirine üstünlüğü olmadı-
ğı kanaatine varılmıştır. Bruselloz tedavisi planlanır-
ken hasta özelliklerinin (dispeptik şikayetler, TMP-
SMZ allerjisi, altta yatan karaciğer hastalığı, alkolizm
vs.) gözönünde bulundurularak uygun şemanın seçil-
mesi gerektiğini düşünmekteyiz.
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