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ÖZET

Bu çal›flmada, Ocak 1995-Temmuz 2001 tarihleri aras›nda klini¤imizde bruselloz tan›s› ile yat›r›larak izle-
nen 146 olgu epidemiyoloji, klinik, laboratuvar ve tedavi yönünden retrospektif olarak de¤erlendirildi. Olgu-
lar›n 87 (%59.5)’si erkek, 59 (%40.5)’u kad›nd›. Yüzoniki (%76.7) olguda taze peynir yeme öyküsü vard›. Ol-
gular›n 122 (%83.5)’si akut, 13 (%8.9)’ü subakut ve 11 (%7.6)’i kronik bruselloz olarak de¤erlendirildi. En s›k
yak›nmalar; atefl 121 (%82.8) olguda, terleme 114 (%78) olguda, artralji 95 (%65) olguda gözlendi. Fizik mu-
ayenede; olgular›n %26.7’sinde hepatomegali, %28’inde splenomegali, %6.1’inde lenfadenopati, %14.3’ünde os-
teoartiküler tutulum saptand›. Üç olguda nörobruselloz, 2 olguda epididimoorflit ve 1 olguda da endokardit
geliflti¤i belirlendi. Olgular›n 26 (%17.8)’s›nda lökopeni, 71 (%48.6)’inde anemi saptan›rken, %53.4’ünde tran-
saminaz düzeylerinde yükselme oldu¤u görüldü. Olgular›n %95.2’sinde standart tüp aglütinasyon ile bafllang›ç-
ta saptanan titre düzeyi ≥ 1/160 idi. Kan kültür pozitifli¤i ise %22.6 olarak belirlendi. En s›k kullan›lan antibi-
yotik kombinasyonunun %69.8 ile rifampisin + doksisiklin oldu¤u belirlendi. Olgular›n %4.1’inde relaps gelifl-
ti¤i gözlendi. Sonuç olarak; farkl› klinik tablolarla seyredebilmesi, klinik ve laboratuvar olarak tan›s›nda güçlük-
lerin yaflanabilmesi, hastalar›n tedaviye uyumu, halen uygulanmakta olan antibiyotik kombinasyonlar› ile bafla-
r›s›zl›k ya da relapslar›n olabilmesi ülkemizde endemik olarak görülen bruselloz için karfl›lafl›lan sorunlard›r.
Klinik, tan›, laboratuvar ve tedavi boyutuyla deneyimlerimizi paylaflt›¤›m›z bu serimizin ülkemizde brusellozla
ilgili olarak karfl›lafl›lan sorunlar› çözmede katk› sa¤layaca¤› düflüncesindeyiz.
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SUMMARY

Brucellosis: Retrospective Evaluation of 146 Cases

In the present study, 146 cases diagnosed as brucellosis and hospitalized between January 1995-July 2001
were evaluated retrospectively in terms of epidemiology, clinic, laboratory findings and treatment. Eigthy-se-
ven (59.5%) of the cases were male whereas 59 of them (40.5%) were female. One hundred and twelwe
(76.7%) cases had a history of fresh cheese consumption. One hundred and twenty-two of the cases (83.5%)
were classified as acute whereas 13 (8.9%) and 11 (7.6%) were subacute and chronic, respectively. Most fre-
quent complaints were fever (121 patients; 82.8%), sweating (114 patients; 78%) and arthralgia (95 patients;
65%). Physical examinations revealed presence of hepatomegaly (26.7%), splenomegaly (28%), lymphade-
nopathy (6.1%) and osteoarticular involvement (14.3%). In some cases, development of neurobrucellosis
(n= 3), epididymo-orchitis (n= 2) and endocarditis (n= 1) were determined. Leukopenia and anemia were
present in 26 (17.8%) and 71 (48.6%) cases, respectively, whereas increase in transaminase activity levels was
determined in 53.4% of the cases. Antibody Titer levels of 95.2% of the cases were ≥ 1/160 as determined



Bruselloz, dünyada yaygın görülen bir zoonoz
olup özellikle Akdeniz ülkeleri ve gelişmekte olan ül-
kelerde önemini koruyan bir halk sağlığı sorunudur.
Brucella cinsi bakterilerle oluşan hastalık, infekte
hayvanlarla direkt temas ve pastörize edilmemiş süt
ve süt ürünleri gibi infekte hayvan ürünlerinin tüke-
tilmesi ile insanlara bulaşmaktadır[1-4]. Bruselloz bir-
çok organ ve dokuyu etkileyebildiği için çok değişik
klinik tablolara neden olabilmekte ve bu nedenle de
tanı koymada zorluklarla karşılaşılmaktadır. En sık
görülen semptomlar ateş, üşüme, titreme, terleme,
baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık,
eklem ve sırt ağrısıdır. En sık görülen komplikasyon
kas-iskelet sistemi komplikasyonudur[3-6]. Mikroor-
ganizmanın intraselüler yerleşmesi, yüksek oranda
relaps göstermesi ve komplikasyonlara neden olma-
sı dolayısıyla tedavide çeşitli ilaç kombinasyonları
önerilmekte olup farklı tedavi seçenekleri uygulan-
maktadır[5,7,8].

Bu çalışmada, kliniğimizde izlenen bruselloz ol-
gularının epidemiyolojik, klinik, laboratuvar ve sağal-
tım özellikleri retrospektif olarak değerlendirildi.

MATERYAL ve METOD

Ocak 1995-Temmuz 2001 tarihleri arasında İn-
feksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Klini-
ği’nde yatırılarak izlenen 146 bruselloz olgusu çalış-
maya alındı. Olgular öykü, fizik muayene, rutin labo-
ratuvar, mikrobiyolojik ve radyolojik verileri yönün-
den değerlendirildi. Hastalığın tanı kriterleri; uygun
klinik bulgular varlığında, standart tüp aglütinasyon
(STA) testinde ≥ 1/160 antikor titresinin saptanma-
sı, etkenin kan ve/veya diğer vücut örneklerinden
izole edilmesi, komplikasyonlar için uygun radyolo-
jik görüntüleme yöntemleri (direkt grafi, sintigrafi,
bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans) olarak be-
lirlendi. Serolojik tanı amacıyla kullanılan antijen
Pendik Veteriner Araştırma Enstitüsü’nden temin
edildi. Nörobruselloz tanısı, beyin omurilik sıvısında
(BOS) STA ile serum düzeyi ya da serum düzeyi üze-

rinde antikor pozitifliğinin saptanması ve/veya BOS
kültüründe etkenin izolasyonu ile konuldu. Olguların
tümünde tam kan sayımı, eritrosit sedimentasyon hı-
zı, C-reaktif protein (CRP), tüm kan biyokimyası,
tam idrar tetkiki değerlendirildi. Hastalar en az 6 ay
süre ile izlendi. Semptomların süresi 8 haftadan kısa
olan olgular akut, 8-52 hafta arasında olanlar suba-
kut, 1 yıldan daha uzun süreli olanlar kronik olarak
değerlendirildi[9].

Hastalara doksisiklin, rifampisin, streptomisin,
tetrasiklin, seftriakson, ko-trimoksazol gibi değişik
antibiyotikleri içeren ikili veya üçlü sağaltım kombi-
nasyonları uygulandı. Sağaltıma başlanan olgularda
ateşin düşmesi, semptom ve bulguların gerilemesi
sağaltıma yanıt; sağaltımın sonunda semptom ve
bulguların devam etmesi terapötik başarısızlık olarak
değerlendirildi. Sağaltım sonunda iyileşen olgularda
3-6 ay içinde klinik belirti ve bulguların tekrarlaması
relaps olarak değerlendirildi[5].

BULGULAR

Bruselloz tanısı konulan 146 olgunun 87
(%59.5)’si erkek, 59 (%40.5)’u kadın olup yaş orta-
laması 36.9 ± 16.9 (14-69) idi. Hastaların yaş ve
cinsiyet dağılımları Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Olguların 122 (%83.5)’si akut, 13 (%8.9)’ü suba-
kut ve 11 (%7.6)’i kronik bruselloz olarak değerlen-
dirildi. İnfeksiyonun bulaş yolunun sorgulamasında
112 (%76.7) olguda taze peynir yeme öyküsü, 7
(%4.7) olguda hayvanlarla direkt temas öyküsü alın-
dı. Olguların %18.4’ünde olası kaynak saptanamadı.
En sık yakınmalar ateş, terleme, artralji ve halsizlik
olup saptanan yakınmalar Tablo 2’de sunulmuştur. 

Fizik muayene bulguları incelendiğinde; olgula-
rın %82.8’inde ateş yüksekliği, %26.7’sinde hepa-
tomegali ve %28’inde splenomegali saptandığı be-
lirlendi. Olguların 21 (%14.3)’inde saptanan oste-
oartiküler komplikasyonlar arasında 10 (%47.6)
hastada sakroiliak eklem, 6 (%28.5) olguda kalça

Flora 2002;7(2):120-125 121

Bruselloz: 146 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi Demirdağ K, Özden M, Kalkan A, Çelik İ, Kılıç SS.

by standard tube agglutination and blood culture positivity was 22.6%. Most frequently used antibiotic com-
bination (69.8%) was rifampicin and doxycycline. Relaps was observed in 4.1% of the cases. In conclusion; dif-
ferent clinical presentations, difficulties in clinical and laboratory diagnosis, compliance of patients to treat-
ment, failure rate or relaps in response to presently applied antibiotic combinations are among the main
problems encountered in brucellosis which is seen endemically in our country. We believe that this report
where we share our experience about clinic, diagnosis, laboratory and treatment will contribute to solve
problems about brucellosis. 

Key Words: Brucellosis, Clinical features, Laboratory findings, Complications, Treatment 

# Bu çalışma, X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (15-19 Ekim 2001, Adana)’nde sunulmuştur.



eklemi, 2 (%9.5) olguda diz eklemi, 1 (%4.7) olguda
omuz eklemi tutulumu olduğu ve 2 (%9.5) olguda
spondilit geliştiği belirlendi. Üç olguda meningoen-
sefalit, 2 olguda epididimoorşit, 1 olguda ise endo-
kardit saptandı. Hastaların fizik muayene bulguları
ve komplikasyonları Tablo 3’te özetlenmiştir.

Olgularımızın başlangıç laboratuvar bulguları
Tablo 4’te özetlenmiştir. Serum transaminazları için
40 IU üzerindeki ölçümler yüksek olarak değerlendi-
rildi. Nörobrusellozlu olguların BOS incelemesinde,
lenfosit hakimiyetinin olduğu hücre artışı (lenfositik
pleositoz) ve protein yüksekliği saptanırken, BOS
glikozu her 3 hastada normal sınırlarda idi. 

Olguların başlangıç STA titreleri; 139 (%95.2)
olguda ≥ 1/160, 4 olguda ≤ 1/80, 3 olguda ise
seronegatif olarak saptandı. ≤ 1/80 ve seronega-
tif 7 olgunun 4’ünde 2 hafta sonraki kontrollerde
≥ 1/160 serokonversiyon görüldü. Bir olgu kan kül-

tür pozitifliğine rağmen başlangıçta seronegatif idi.
Kan kültürlerinde 33 (%22.6) olguda Brucella spp.
izole edildi. Nörobrusellozlu 2 olguda BOS kültürün-
de etken izole edildi. BOS’da STA titresi 2 olguda
1/80, 1 olguda 1/160 olarak saptandı. 

Olguların 102 (%69.8)’sinde doksisiklin + rifam-
pisin, 16 (%10.9)’sında tetrasiklin + streptomisin,
13 (%8.9)’ünde doksisiklin + streptomisin, 11
(%7.5)’inde rifampisin + tetrasiklin kullanıldı. Strep-
tomisine 3 hafta, diğer antimikrobiyal ajanlara 6
hafta süreyle devam edildi. Tedaviye alınan olgular-
da ortalama 3.4 ± 1.5 günde ateşin normale döndü-
ğü görüldü. Relaps gelişen olgularda 6 hafta süreyle
ikinci bir tedavi kombinasyonu uygulandı ve bu olgu-
larda tam kür sağlandı. Nörobrusellozlu olgularda
üçlü antibiyotik tedavisi 6 ay, steroid tedavisi ise 45
gün olarak uygulandı. Bu olguların birine doksisiklin
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Tablo 1. Yaş ve cinsiyet gruplarına göre olgula-
rın dağılımı

Cinsiyet

Yaş grubu Erkek Kadın Toplam %

11-20 21 7 28 19.2

21-30 29 12 41 28.1

31-40 19 10 29 19.8

41-50 3 5 8 5.5

51-60 5 9 14 9.6

> 60 10 16 26 17.8

Tablo 2. Bruselloz olgularının yakınmaları

Semptomlar Hasta sayısı %

• Ateş 128 87.6

• Terleme 114 78

• Artralji 95 65

• Halsizlik 85 58.2

• Üşüme-titreme 55 37.6

• Bel ağrısı 52 35.6

• İştahsızlık 45 30.8

• Baş ağrısı 44 30.1

• Kalça ağrısı/yürümede zorluk 28 19.1

• Miyalji 21 14.3

• Kilo kaybı 14 9.5

Tablo 3. Fizik muayene bulguları ve komplikas-
yonlar

Bulgular Hasta sayısı %

• Ateş 121 82.8

• Splenomegali 41 28

• Hepatomegali 39 26.7

• Osteoartiküler tutulum 21 14.3

• Lenfadenomegali 9 6.1

• SSS tutulumu 3 2

• Orşit 2 1.3

• Endokardit 1 0.6

SSS: Santral sinir sistemi.

Tablo 4. Olguların laboratuvar bulguları

Hasta sayısı %

• Beyaz küre/mm3

Lökopeni 26 17.8

Lökositoz 9 6.16

• Anemi 71 48.6

• Sedimentasyon (> 40 mm/saat) 62 42.4

• Lenfomonositoz 78 53.4

• AST (> 40 IU) 78 53.4

• ALT (> 40 IU) 83 56.8

• CRP pozitifliği 112 76.7

• STA (≥ 1/160) 139 95.2

• Kan kültür pozitifliği 33 22.6



+ rifampisin + seftriakson; birine ise doksisiklin + ri-
fampisin + ko-trimoksazol kombinasyonları kullanıl-
dı. Bir olguya ise 2 ay seftriakson, 4 ay rifampisin ve
tetrasiklin verildi. Endokardit gelişen 1 olguda pros-
tetik kapak replasmanı yapılarak 6 ay tedavi edildi.

TARTIŞMA

Brusellozlu olguların bildirimindeki eksiklikler ve
tanıdaki zorluklar nedeniyle hastalığın insidansı tam
olarak bilinmemektedir. Ülkemizde 1999 yılında
11.482 olgu, 2000 yılında 10.742 olgu bildirilmiş-
tir[10]. Hastalığın mesleki risklere bağlı olarak erkek-
lerde daha sık görüldüğü belirtilmekte idi. Son yıllar-
da ülkemizden ve dünyadan bildirilen serilerden her
iki cinste de brusellozun benzer sıklıkta görüldüğü
anlaşılmaktadır[11-15]. Bizim serimizde olguların
%59.5’i erkek, %40.5’i kadın olup, istatistiksel ola-
rak anlamlı olmamakla birlikte erkek olgularda has-
talığın daha sık olduğu görülmektedir. Bruselloz özel-
likle 20-40 yaş arası üretken yaş grubunda hayvan-
larla temas derecesine bağlı olarak daha sık izlen-
mektedir[11-13]. Colmenero ve arkadaşları, 530 bru-
sellozlu olgunun %58.2’sinin 14-40 yaşları arasında
olduğunu bildirirken, Gotuzzo ve arkadaşları olgula-
rın ortalama yaşının 19.2 olduğunu bildirmişler-
dir[8,16]. Serimizde olguların büyük bir kısmının
(%67) aktif çocukluk çağı ve genç erişkin dönem
olan 11-40 yaşlar arasında olduğu görülmüştür. Bru-
sellozda başlıca bulaş yolunu, çiğ süt ve süt ürünleri-
nin tüketilmesi ve infekte hayvanlarla direkt temas
oluşturmaktadır[3-5,17]. Olgularımızın çoğunda
(%76.7) taze peynir yeme öyküsü saptandı.

Bruselloz sistemik bir infeksiyon hastalığı olup,
birçok organ ve dokuyu etkileyebilmektedir. Bu ne-
denle çok değişik klinik semptom ve bulgularla orta-
ya çıkabilir ve birçok hastalıkla karışabilir. Olguları-
mızda en sık rastlanan semptomlar ateş, terleme,
artralji ve halsizlik idi. Bunlar içerisinde ateş yakın-
malarının ilk sırayı aldığı ve fizik muayenede de
%82.8 oranında ateş saptandığı görülmektedir. Bru-
sellozda çeşitli organ tutulumları ve komplikasyonlar
gelişmektedir. Özellikle osteoartiküler, karaciğer ve
dalak tutulumu ön plandadır[1-5]. Brusellozun en sık
komplikasyonu osteoartiküler komplikasyonlar olup,
farklı serilerde %20-85 arasında değişen oranlar bil-
dirilmiştir[5,6,8]. Ülkemizden bildirilen çalışmalarda
ise bu oranın %9.3-36.5 arasında değiştiği görül-
mektedir[13-15,18]. Serimizdeki olgularda splenome-
gali %28, hepatomegali %26.7, osteoartiküler tutu-
lum %14.3 oranlarında saptandı. Bu oranlara göre
osteoartiküler tutulumun üçüncü sırada olduğu gö-
zükmektedir. Bunun tanı yöntemlerinin duyarlılığın-

dan kaynaklandığını düşünmekteyiz. Çünkü, oste-
oartiküler komplikasyon oranları duyarlı radyolojik
yöntemlerin kullanılıp, kullanılmamasına bağlı olarak
değişmekte, duyarlı radyolojik yöntemler kullanıldı-
ğında belirtilen oranlar yüksek olabilmektedir. Seri-
mizdeki oranın düşüklüğü de duyarlı yöntemlerin
kullanılmasına bağlı olabilir. Osteoartiküler tutulum
yeri sıklığı ile ilgili olarak kaynaklarda farklı oranlar
bildirilmektedir. Çoşkun ve arkadaşları en sık spon-
dilit (%11.6), Taşova ve arkadaşları sakroiliit
(%58.9), Aygen ve arkadaşları periferik artrit
(%47.2), Mousa ve arkadaşları ise kalça eklemi tutu-
lumu (%53) olduğunu saptamışlardır[6,13,14,18]. Seri-
mizde en sık tutulumun sakroiliak eklemde (%47.6)
olduğu, bunu %28.5’lik oranla kalça ekleminin izle-
diği görülmektedir. 

Brusellozun santral sinir sistemi tutulumu ve en-
dokardit gibi ciddi komplikasyonları gelişebilmekte-
dir[5,19,20]. Menenjit, ensefalit, meningoensefalit ve-
ya miyelit şeklinde gelişen santral sinir sistemi
komplikasyonları %2-5 arasındadır[5,19]. Olgularımı-
zın %2’sinde meningoensefalit saptandı. Bunu sıra-
sıyla orşitin (%1.3) ve endokarditin (%0.6) izlediği
görülmektedir. 

Brusellozun klinik seyri sırasında anemi, lökope-
ni, lenfomonositoz gibi hematolojik değişiklikler da-
ha sık, trombositopeni, pansitopeni ve dissemine
intravasküler koagülasyon (DIC) gibi hematolojik
komplikasyonlar ise nadiren görülebilmektedir[21].
Serimizde lenfomonositoz (%53.4) ve anemi
(%48.6) sık olarak saptanırken, lökopeni (%17.8)
daha az sıklıkta izlenmiştir. Trombositopeni ve DIC
gibi çok nadir olabilen komplikasyonlar bizim seri-
mizde de izlenmemiştir. Karaciğer tutulumuna bağlı
aminotransferaz seviyelerinde orta düzeyde yüksel-
meler olabilmektedir. Enzim yüksekliği olmayan ol-
gularda da karaciğer tutulumunun olabileceği biyop-
si sonuçları ile ortaya konulmuştur[5]. Olgularımızın
%53.4’ünde AST, %56.8’inde ALT yüksekliği göz-
lenmiş, ancak biyopsi araştırması yapılmamıştır. 

Brusellozun tanısında STA testi en sık kullanılan
testtir. Akut olgularda çoğunlukla STA testi pozitif ol-
makla birlikte bazı olgularda seropozitiflik birkaç haf-
ta sonra ortaya çıkabilmektedir. Başlangıçta düşük
titrede olabilen antikor düzeyi daha sonra yükselebil-
mektedir[22]. Olgularımızın 139’unda başlangıçta,
4’ünde ise izleyen günlerde ≥ 1/160 seropozitiflik
saptandı. Bir olguda kan kültüründe Brucella spp.
izole edilmesine rağmen başlangıçta seropozitiflik
saptanmadı. Bu olguda da 1 hafta sonra yapılan
kontrolde 1/640 titre pozitifliği saptandı. Olguların
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tümünde semptomlar başladıktan en geç 1 hafta
sonra antikor pozitifliğinin saptandığı görüldü.

Brusellozda kan ve kemik iliği gibi değişik klinik
örneklerden etkenin izole edilmesi kesin tanı koydu-
rur[5,16]. Kan kültür pozitifliği için değişik oranlar bil-
dirilmiştir. Taylor ve arkadaşları %86.4, Gotuzzo ve
arkadaşları %70, Özkurt ve arkadaşları %48, Aygen
ve arkadaşları %45.8, Tekeli ve arkadaşları %31.7,
Taşova ve arkadaşları %12 oranında pozitiflik sapta-
dıklarını bildirmişlerdir[11,14,16,18,23,24]. Özellikle ön-
ceden antibiyotik kullanma öyküsü olan olgularda bu
oranın düşük olduğu bilinmektedir[8]. Serimizde kan
kültür pozitifliği %22.6 olarak saptandı. Bu oran dü-
şük olarak değerlendirilebilir. Bunun büyük oranda,
olgularımızın önceden antibiyotik kullanmasına bağ-
lı olabileceğini düşünmekteyiz. 

Brusellozda değişik antibiyotik kombinasyonları
uygulanabilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün öner-
diği ve günümüzde en sık tercih edilen kombinasyon
şekli 6 hafta süre ile doksisiklin (200 mg/gün) ve ri-
fampisindir (600-900 mg/gün). Alternatif olarak
tetrasiklin veya doksisiklin 6 hafta ve streptomisin 3
hafta süre ile uygulanabilmektedir[4,25]. Özellikle ek-
lem tutulumu olanlarda streptomisin ve tetrasiklin
kombinasyonu önerilmektedir[2,5]. Olgularımızda
birkaç farklı kombinasyon uygulandı. Olguların ço-
ğunda (%69.8) doksisiklin ve rifampisin kombinas-
yonu uygulandı. Tüm olguların %4.1’inde relaps ge-
liştiği gözlendi. Relaps gelişen olguların 3’ü doksisik-
lin + rifampisin; 2’si streptomisin + tetrasiklin; 1’i
ise rifampisin + ko-trimoksazol alan olgular idi. Ço-
lak ve arkadaşları, streptomisin + tetrasiklin kombi-
nasyonu alan olgularda %10.8 oranında relaps bil-
dirmişlerdir[26]. Aygen ve arkadaşları streptomisin +
tetrasiklin ve doksisiklin + streptomisin kombinasyo-
nu alan olgularda relaps oranının sırasıyla %2.6 ve
%4.2 olduğunu bildirmişlerdir[14]. Serimizde saptanı-
lan relaps oranının diğer çalışmalarda bildirilen oran-
lardan düşük olduğu gözükmektedir. Bunun olası ne-
denleri; hastaların sık kontrollerle düzenli tedavi al-
maları ve tedaviye erken dönemde başlanılmasına
bağlı olabilir. Çalışmamızda antibiyotik kombinasyo-
nu ile relaps arasında bir ilişkinin varlığı gözükme-
mektedir. Olgularımızda tedaviye başladıktan ortala-
ma 3.4 ± 1.5 günde ateşin normale düştüğü saptan-
dı[1-7]. Aynı şekilde, ateşin düşme süresi ile antibiyo-
tik kombinasyonu arasında ilişkinin olmadığı, bu sü-
renin hastalığın klinik seyri ile ilişkili olduğu gözük-
mektedir. Nörobrusellozlu olgularda sekelsiz iyileşme
sağlanmıştır. Endokardit gelişen olgumuzda da re-
laps gözlenmedi.

Sonuç olarak; farklı klinik tablolarla seyredebil-
mesi, klinik ve laboratuvar olarak tanısında güçlükle-
rin yaşanabilmesi, hastaların tedaviye uyumu, halen
uygulanmakta olan antibiyotik kombinasyonları ile
başarısızlık ya da relapsların olabilmesi ülkemizde
endemik olarak görülen bruselloz için karşılaşılan so-
runlardır. Klinik, tanı, laboratuvar ve tedavi boyutuy-
la deneyimlerimizi paylaştığımız bu serimizin ülke-
mizde brusellozla igili olarak karşılaşılan sorunları
çözmede katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz.
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