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ÖZET

Bruselloz, dünyada ve ülkemizde yayg›n olarak görülen bir zoonozdur. Brusella infeksiyonunda etkili im-
mün yan›t, Th1 hücresel immünite arac›l›¤›yla olmaktad›r. Brusellozun patogenezinde, sitokinlerin önemli bir
role sahip olduklar› ve Th1/Th2 dengesinin hastal›¤a duyarl›l›k ya da dirençte önemli rol oynad›¤› düflünülmek-
tedir. Bu çal›flmada, sa¤l›kl› kontrol grubunda ve akut bruselloz tan›s› konulan hastalarda, serum interferon-
gama (IFN-γ), interlökin-12 (IL-12) ve IL-6 düzeylerine bak›larak, iki grup aras›ndaki fark›n belirlenmesi ve has-
ta grubunda, bu sitokinlerin eritrosit sedimentasyon h›z› (ESH) ve C-reaktif protein (CRP) ile iliflkisinin arafl-
t›r›lmas› amaçlanm›flt›r. Çal›flmam›za, A¤ustos 2002-A¤ustos 2006 tarihleri aras›nda Sa¤l›k Bakanl›¤› Ankara
E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Klini¤inde akut bruselloz tan›s›
ile izlenen 50 hasta al›nd›. Kontrol grubu olarak, akut veya kronik herhangi bir hastal›¤› olmayan 31 sa¤l›kl› bi-
rey al›nd›. Hasta ve kontrol gruplar›nda, ortalama serum IFN-γ, IL-6 ve IL-12 düzeyleri aras›ndaki fark istatis-
tiksel olarak anlaml› bulundu (p< 0.05). Brusellozlu hasta grubundaki IFN-γ, IL-6, IL-12 düzeyleri ile ESH ve
CRP de¤erleri aras›ndaki iliflkiye bak›ld›¤›nda; CRP ile IFN-γ, IL-12 ve ESH aras›nda istatistiksel olarak anlam-
l› iliflki saptand› (r= 0.31, p< 0.05; r= 0.31, p< 0.05; r= 0.53, p< 0.01). Ayr›ca IFN-γ ile IL-12 aras›nda (r=
0.62, p< 0.01) istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki bulundu. Serum sitokin düzeyleri ile ESH aras›nda; IL-6 ile
di¤er sitokinler, ESH ve CRP aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki bulunmad› (p> 0.05). Sonuç olarak,
akut brusella infeksiyonunda, anlaml› derecede yüksek bulunan IFN-γ, IL-6 ve IL-12 düzeyleri, sitokinlerin bu
hastal›¤›n patogenezindeki rolünü desteklemektedir. Brusellozun patogenezinde sitokinlerin rolünün daha iyi
anlafl›labilmesi için farkl› klinik evrelerdeki daha fazla say›da hastada, serum sitokin düzeylerinin araflt›r›laca¤›
daha kapsaml› çal›flmalara ihtiyaç vard›r.
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SUMMARY

Serum Cytokine Levels in Acute Brucellosis and Their Relation with 
C-Reactive Protein and Erythrocyte Sedimentation Rate

Brucellosis is a common disease, seen worldwide and in our country as well. Effective immune response
is mediated by Th1 cells in brucellosis. Cytokines are thought to have an important role in the pathogenesis
of brucellosis and the Th1/Th2 balance may be involved in the susceptibility or resistance to the disease. The
aim of this study was to detect the difference of serum interferon-gamma (IFN-γ), interleukin-6 (IL-6) and IL-



Bruselloz, tüm dünyada ve ülkemizde yaygın ola-
rak görülen bir zoonozdur ve önemli bir halk sağlığı
sorunudur[1,2]. Bu hastalık, her yıl dünyada çok sayı-
da insanı etkilemekte, fiziksel yetersizlik ve önemli iş
gücü kaybına neden olmaktadır[3].

Brusellozun patogenezi tam aydınlatılamamış ol-
masına rağmen fakültatif hücre içi patojen olan bru-
sella türlerinin, konak fagositer hücrelerinde yaşaya-
bilme ve çoğalabilme yeteneğine sahip olduğu bilin-
mektedir. Bakterinin fagositozundan polimorfonük-
leer hücreler ve makrofajlar sorumludur[1,2]. 

Brusella infeksiyonuna karşı oluşan immün yanıt,
hem humoral hem de hücresel immünite yoluyla ol-
maktadır[3]. Hücresel immün yanıtta, T-hücre kö-
kenli sitokinler ile aktive olan makrofajların bakteri-
leri fagosite etmesi ve öldürmesi söz konusudur[1,4].
Brusellozun patogenezinde, sitokinlerin önemli bir
role sahip oldukları ve Th1/Th2 dengesinin hastalı-
ğa duyarlılık ya da dirençte önemli rol oynadığı dü-
şünülmektedir[5,6]. 

Bruselloz patogenezini aydınlatmaya yönelik si-
tokin düzeylerinin araştırıldığı çok sayıda hayvan de-
neyi içeren çalışma mevcut olmakla birlikte, aynı
amaçla insanlarda yapılmış az sayıda çalışma bulun-
maktadır[7-15].

İnterlökin-12 (IL-12), Th1 hücrelerinden ve “na-
turel killer” hücrelerinden interferon-gama (IFN-γ)
sentezini uyarır[16-18]. IFN-γ ise CD4+ T-hücreleri-
nin Th1 alt grubuna farklılaşmasını sağlar ve Th2
hücrelerinin proliferasyonunu inhibe eder[16,19,20].
IFN-γ ve IL-12, Th1 aracılı immün yanıtın önemli bi-
rer mediatörüdür. IL-6, T lenfositler ve makrofajlar
başta olmak üzere çeşitli hücreler tarafından üretilen

çok fonksiyonlu bir sitokindir, karaciğer hücrelerinde
C-reaktif protein (CRP) ve diğer akut faz proteinleri-
nin sentezini uyarır[13,16]. 

Çalışmamızda, sağlıklı kontrol grubunda ve akut
bruselloz tanısı konulan hastalarda, serum IFN-γ, IL-
12 ve IL-6 düzeylerine bakılarak, iki grup arasındaki
farkın belirlenmesi ve hasta grubunda, bu sitokinle-
rin eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) ve CRP ile iliş-
kisinin araştırılması amaçlanmıştır.

MATERYAL ve METOD

Hasta Seçimi

Çalışmaya, Ağustos 2002-Ağustos 2006 tarihle-
ri arasında Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji Kliniğinde akut bruselloz tanısı ile yatı-
rılarak izlenen 50 hasta (26’sı erkek, 24’ü kadın)
alındı. 

Tüm hastaların detaylı öyküleri alındıktan sonra,
ayrıntılı fizik muayeneleri yapıldı. Bruselloz ile ilişkili
klinik bulguların varlığında, serum standart tüp aglu-
tinasyon (STA) testinin ≥ 1/160 olması veya iki haf-
ta arayla tekrar edilen testte antikor titresinde en az
dört kat artışın saptanması ve/veya kan kültürlerinde
üreme olmasıyla hastalara bruselloz tanısı konuldu.
Semptomların süresi iki aydan kısa olan hastalar akut
bruselloz olarak değerlendirilip çalışmaya alındı. Has-
taların hepsinden ilk başvurularında, kan kültürleri
alındı, tam kan, ayrıntılı biyokimyasal inceleme,
ESH, serum CRP, STA testleri yapıldı. 

Kontrol Grubu

Kontrol grubu olarak, akut veya kronik herhangi
bir hastalığı olmayan 31 sağlıklı birey (17 erkek, 14
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12 levels between patients with acute brucellosis and the control group and to investigate the correlation
between those cytokines, C-reactive-protein (CRP) and erythrocyte sedimentation rate (ESR) in acute bru-
cellosis patients. Fifty patients with acute brucellosis followed between August 2002 and August 2006 in An-
kara Research and Training Hospital Infectious Diseases and Clinical Microbiology Department were inclu-
ded to our study. The control group included 31 healthy persons. The mean serum IFN-γ, IL-6, and IL-12 le-
vels in patients with acute brucellosis were higher than the control group and the difference between the
two groups was statistically significant (p< 0.05). In acute brucellosis group, for CRP, we found positive cor-
relation with IFN-γ, IL-12 and ESR (r= 0.31, p< 0.05; r= 0.31, p< 0.05; r= 0.53, p< 0.01, respectively). Also
there was a positive correlation between IL-12 and IFN-γ (r= 0.62, p< 0.01). There was no significant cor-
relation between ESR and the cytokines. For IL-6, there was not any significant correlation with the other
cytokines, ESR and CRP (p> 0.05). In conclusion, significantly high levels of IFN-γ, IL-6 and IL-12 in acute bru-
cellosis implies the role of those cytokines in the pathogenesis of that infection. Further studies including mo-
re patients at different stages of the disease would be helpful to understand the precise role of cytokines in
brucellosis pathogenesis.
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kadın) alındı. Hamileler, sigara içenler ve sürekli ilaç
kullanma öyküsü olanlar kontrol grubuna dahil edil-
medi. Kontrol grubundaki hastaların serum sitokin
düzeylerine bakıldı.

Sitokin, ESH ve CRP Düzeylerinin Tespiti

Hasta ve kontrol grubu serumlarında IFN-γ, IL-6
ve IL-12 düzeyleri eş zamanlı olarak “Enzyme Lin-
ked-Immuno-Sorbent Assay (ELISA)” yöntemi ile
çalışıldı. Bu amaç için ticari kitler (BioSource Inter-
national, Camarillo, Kaliforniya, ABD) kullanıldı ve
işlemler kitlerde tarif edilen protokole uygun olarak
yapıldı.

ESH değerleri Westergren metodu ile, CRP de-
ğerleri nefelometrik yöntem ile (Immage Immunoc-
hemistry Systems CRP reagent, Beckman Coulter,
ABD) saptandı. ESH için 20 mm/saat üzerindeki
değerler, CRP için 0.8 mg/L üzerindeki değerler
yüksek olarak kabul edildi. 

İstatistiksel Değerlendirme

Sonuçların istatistiksel değerlendirmesi “SPSS
13.0 for Windows” programı kullanılarak, Student t-
testi, Pearson korelasyon ve varyans analizi testi ile
yapıldı. p< 0.05 değerleri istatistiksel olarak anlam-
lı kabul edildi.

BULGULAR 

Çalışmaya 26 (%52)’sı erkek, 24 (%48)’ü kadın
olmak üzere toplam 50 akut bruselloz hastası alındı.
Hastaların yaş ortalaması 46.62 ± 15.86 (yaş dağı-
lımı 18-72) yıl idi. Kontrol grubu olarak alınan 31
(17 erkek, 14 kadın) sağlıklı bireyin yaş ortalaması
29.97 ± 11.05 (yaş dağılımı 16-65) idi. 

Brusellozlu hastalarda, ortalama IFN-γ düzeyi
14.26 pg/mL, ortalama IL-6 düzeyi 44.78 pg/mL
ve ortalama IL-12 düzeyi 176.06 pg/mL olarak bu-
lundu. Hasta ve kontrol gruplarının IFN-γ, IL-6 ve
IL-12 düzeyleri karşılaştırıldığında, hasta grubunda
sonuçlar daha yüksek saptandı ve iki grup arasında-
ki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p< 0.05).
Hastaların ve kontrol grubunun IFN-γ, IL-6 ve IL-12
düzeyleri Tablo 1’de görülmektedir. Hasta ve kontrol
gruplarında serum sitokin düzeyleri açısından cinsi-
yet farkına bakıldığında kadın ve erkek cinsiyet ara-
sında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı
(p> 0.05). 

Brusellozlu hastaların laboratuvar incelemelerin-
de 39/50 (%78) hastada ESH yüksekliği, 37/50
(%74) hastada CRP pozitifliği saptandı. Bu hastalar-
da ESH değeri ortalama 43.20 mm/saat, CRP de-
ğeri ortalama 3.50 mg/L olarak bulundu. Sonuçlar
Tablo 2’de gösterilmiştir.
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Tablo 1. Hasta ve kontrol grupları arasında serum IFN-γ, IL-6 ve IL-12 düzeyleri açısından farklılıklar

Hasta grubu Kontrol grubu
(n= 50) (n= 31) p

• IFN-γ (pg/mL)

Ortalama ± standart sapma 14.26 ± 32.39 0.46 ± 2.60

Minimum 0 0 0.021

Median 0.28 0

Maksimum 155.57 14.49

• IL-6 (pg/mL)

Ortalama ± standart sapma 44.78 ± 91.18 2.43 ± 8.28

Minimum 0 0 0.012

Median 20.52 0

Maksimum 500 43.76

• IL-12 (pg/mL)

Ortalama ± standart sapma 176.06 ± 149.19 76.97 ± 36.92

Minimum 23.62 21.32 0.001

Median 118.07 67.50

Maksimum 500 183.82



Akut brusellozlu hasta grubundaki IFN-γ, IL-6,
IL-12 düzeyleri ile ESH ve CRP değerleri arasındaki
ilişkiye bakıldığında; CRP ile IFN-γ (r= 0.31, p<
0.05), IL-12 (r= 0.31, p< 0.05) ve ESH (r= 0.53,
p< 0.01) arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki
saptandı. Ayrıca IFN-γ ile IL-12 arasında (r= 0.62,
p< 0.01) istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulun-
du. Sitokin düzeyleri ile ESH arasında ve IL-6 ile di-
ğer sitokinler, ESH ve CRP arasında istatistiksel açı-
dan anlamlı bir ilişki bulunmadı (p> 0.05). 

TARTIŞMA

Bruselloz, tüm dünyada insan ve hayvanlarda en-
demik olarak görülen bir zoonozdur. Değişik klinik
şekillerde ortaya çıkması nedeniyle tanıda güçlüklere
neden olmaktadır. Zamanında ve etkili tedavi edil-
mediği takdirde, hastalık kronik gidiş göstermekte,
komplikasyonlar ve relapslarla seyredebilmektedir[1]. 

Brusella infeksiyonuna karşı asıl koruyucu im-
mün yanıtın hücresel immünite yoluyla olduğu bilin-
mektedir. Hücresel immün yanıtta, T-hücre kökenli
sitokinler ile aktive olan makrofajların bakterileri fa-
gosite etmesi ve öldürmesi söz konusudur[2,4].

IFN-γ, Th1 hücreleri tarafından salınan en önem-
li makrofaj uyarıcı sitokindir. Aktive makrofajlarda,
reaktif oksijen metabolitlerinin salınımını uyararak
fagosite ettikleri mikroorganizmaların öldürülmesini
sağlar[16]. Brusella infeksiyonunun kontrolünde IFN-
γ’nın önemli role sahip olduğu çok sayıda çalışmada
gösterilmiştir[21,22]. 

IL-12, aktive mononükleer fagositler ve dendritik
hücrelerden salınan, hücre içi mikroorganizmalara
karşı, erken doğal immünitede önemli bir sitokin-
dir[16,17]. IL-12’nin hem IFN-γ salınımına neden ola-
rak, hem de IFN-γ’dan bağımsız bir yolla brusella in-
feksiyonuna dirençte önemli bir role sahip olduğunu
gösteren çalışmalar mevcuttur[14,23].

Brusella infeksiyonundaki Th1 hücrelerinin öne-
mini gösteren, insanlarda yapılmış az sayıdaki çalış-
malardan birinde Ahmed ve arkadaşları, brusellozlu
hastaların serumlarındaki IFN-γ ve IL-12 düzeyleri-
nin, brusella negatif olanlar ve sağlıklı kontrol grubu-
na göre anlamlı derecede yüksek olduğunu göster-
mişlerdir[7]. Akbulut ve arkadaşları, 25 akut brusel-
lozlu hastada tedavi öncesi ve sonrası IFN-γ düzeyle-
rini araştırmışlar, tedaviye cevap veren hastalarda,
tedavi öncesi IFN-γ düzeylerinin yüksek olduğunu ve
tedavi sonrası IFN-γ düzeylerinde istatistiksel olarak
anlamlı bir azalma olduğunu göstermişlerdir[8].

Yukarıda bahsedilen çalışmaların sonuçlarına
benzer şekilde, bizim çalışmamızda da akut bruselloz-
lu hastalarda serum IFN-γ ve IL-12 düzeyleri, kontrol
grubuna göre daha yüksek saptandı ve iki grup ara-
sındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Bu
sonucun, interlökinlerin brusellozun patogenezinde
oynadığı rolü desteklediğini düşünmekteyiz.

IL-6, inflamasyonun erken göstergelerinden biri-
dir ve karaciğer hücrelerinde akut faz proteinlerinin
sentezini uyarır[13,16]. Cerrahi veya travmatik doku
hasarlarında, otoimmün hastalıklarda, maligniteler
ve infeksiyon hastalıklarında serum IL-6 düzeyleri
yüksek saptanır[13,24]. Saunders ve arkadaşları, fare-
lerde brusella infeksiyonu sırasında, artan aktif mak-
rofaj sayısına bağlı olarak, serum IL-6 düzeylerinin
yükseldiğini göstermişlerdir[9]. Refik ve arkadaşları,
akut brusellozlu hastalarda serum IL-6 düzeylerini,
subakut brusellozlu hastalar ve sağlıklı kontrol grubu-
na göre yüksek bulmuşlar ve sitokin düzeylerinin
yüksekliğinin, hastalığın ciddiyeti ve klinik şekline
bağlı olduğunu ileri sürmüşlerdir[10].

Bizim çalışmamızda da hastaların serum IL-6 dü-
zeyleri yüksek bulundu. Hasta grubumuzu oluşturan
bireylerin hepsi akut brusellozlu olduğu için, yüksek
serum IL-6 düzeylerinin hastaların inflamasyonun er-
ken evresinde olması ile ilgili olabileceği düşünüldü.

Demirdağ ve arkadaşlarının, 27 akut brusellozlu
hastada yaptıkları çalışmada, tedavi öncesi hastala-
rın IFN-γ düzeyleri ile ESH ve CRP değerleri, sağlık-
lı kontrol grubuna ve hastaların tedavi sonrası düzey-
lerine göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur.
Ayrıca bahsedilen bu çalışmada IFN-γ artışı ile CRP
artışı korele bulunmuştur[25]. 

Akut brusellozlu hasta grubumuzda CRP değerle-
ri ile IFN-γ düzeyleri ve ESH arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir ilişki saptandı. ESH ve serum sito-
kin düzeyleri arasında ise istatistiksel açıdan anlamlı
bir ilişki bulunmadı. Farklı hastalıklarda IFN-γ ile
ESH ve CRP arasında pozitif korelasyon olduğunu
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Tablo 2. Brusellozlu hastaların ESH ve CRP
değerleri

ESH (mm/saat) CRP (mg/L)

n 50 50

Ortalama ± SS 43.20 ± 28.43 3.50 ± 3.90

Minimum 5 0.05

Median 42.00 1.90

Maksimum 145 15.50

SS: Standart sapma, n: Hasta sayısı.



gösteren çalışmalar mevcuttur, ancak literatür tara-
malarında Demirdağ ve arkadaşlarının çalışması dı-
şında, brusellozda sitokinler, ESH ve CRP ilişkisini
araştıran benzer başka bir çalışma bildirilmemiştir[26-

27]. Çeşitli çalışmalarda brusellozlu hastalarda ESH
ve CRP değerlerinin yükseldiği ve özellikle CRP’nin
akut brusellozun tanısı ve takibinde faydalı bir gös-
terge olduğu rapor edilmiştir[28-31]. IL-6’nın, karaci-
ğer hücrelerinde akut faz proteinlerinin sentezini
uyardığı bilinmektedir, ancak çalışmamızda serum
IL-6 düzeyleri ile bir akut faz reaktanı olan CRP ara-
sında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanma-
dı. Bu durum beklemediğimiz bir sonuç olmakla bir-
likte karşılaştırabileceğimiz başka bir çalışma bulun-
madığından doğruluğunu ve nedenini açıklayacak
daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Çalışmamız, daha önce yapılan çalışmalarda or-
taya konulan, brusellozda etkili immün yanıtın Th1
hücreleri aracılığıyla oluştuğu şeklindeki sonuçlar ile
uyumludur. Diğer birçok çalışmanın sonucuna ben-
zer şekilde, brusellozlu hastalarda serum IFN-γ, IL-
12 ve IL-6 düzeylerini yüksek bulduk. 

Sonuç olarak; akut brusella infeksiyonunda, an-
lamlı derecede yüksek bulunan IFN-γ, IL-6 ve IL-12
düzeyleri, sitokinlerin bu hastalığın patogenezindeki
rolünü desteklemektedir. Akut brusella infeksiyonun-
da ESH ve CRP düzeyleri beklendiği gibi yüksek bu-
lunmuş, aralarında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Ay-
rıca, bu anlamlı ilişkinin serum IFN-γ ile IL-12 düzey-
leri arasında ve CRP ile serum IFN-γ ve IL-12 düzey-
leri arasında da olduğu görülmüştür. Ancak IL-6 ile
diğer sitokinler ve bir akut faz reaktanı olan CRP
arasında bir ilişki bulunmamıştır. Benzer şekilde ESH
ile sitokinler arasında da ilişki saptanmamıştır. 

Brusellozun patogenezinde sitokinlerin rolünün
daha iyi anlaşılabilmesi için farklı klinik evrelerdeki
daha fazla sayıda hastada, serum sitokin düzeyleri-
nin araştırılacağı daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç
vardır.
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