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ÖZET

Giriş: Bruselloz dünya çapında en yaygın görülen zoonotik hastalıklardan biridir. Bruselloz ülkemizde sık görülmekle birlikte özellikle do-
ğu bölgelerinde hiperendemiktir.

Materyal ve Metod: Bu çalışmada Eylül 2008-Ocak 2010 tarihleri arasında Adıyaman Devlet Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Kli-
nik Mikrobiyoloji Polikliniğinde izlenen 213 brusellozlu hastanın klinik, laboratuvar bulguları ve tedavi özellikleri retrospektif olarak de-
ğerlendirilmiştir. 

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 36.5 yıldı, %58.2’si kadınlardan oluşmaktaydı. Hastalarda akut, subakut ve kronik bruselloz oran-
ları sırasıyla %77, %20.7 ve %0.9 idi. En sık bulaş yolu pastörize edilmemiş sütten yapılan peynir tüketimi olarak belirlendi (%94.4).
Başvuruda saptanan başlıca belirtiler artralji (%78.4), ateş (%60.6), üşüme-titreme (%58.2), bel ağrısı (%57.3) ve gece terlemesi
(%55.4) olarak sıralanıyordu. En sık karşılaşılan klinik bulgular splenomegali (%15), ateş (%14.6) ve hepatomegali (%5.2) idi. Altmış
yedi (%31.5) hastada ALT düzeyi normalin (> 40 U/L) üzerindeydi. Hastaların %57.2’sinde bruselloza bağlı komplikasyon saptandı ve
en sık osteoartiküler komplikasyonlar görüldü (%31.9). Hepatit (%31.5), sakroileit (%20.1), monoartrit (%5.6), orşit (%1.9) ve me-
nenjit (%0.9) rastlanan diğer komplikasyonlardı. Brusella aglütinasyon testi hastaların %8.5’inde 1/160 sulandırmanın altındaydı. Po-
zitif kan kültürü, kültür için kanı alınan 46 hastanın 39 (%84.8)’unda saptandı. Hematolojik bulgular anemi (%18.8), lökopeni
(%11.7), trombositopeni (%8.5) olarak sıralanmaktaydı. Eritrosit sedimentasyon hızı hastaların %38’inde 20 mm/saat’in üzerinde sap-
tanırken, C-reaktif protein pozitifliği (> 6 mg/dL) %66.2 oranındaydı. Hastaların %68’i doksisiklin-rifampisin, %24.4’ü doksisiklin-strep-
tomisin ve %4.7’si rifampisin-trimetoprim-sülfametoksazol tedavisi aldı. Hasta yaşı ile tedavi süresi arasında zayıf bir korelasyon
(0.231) saptandı (p= 0.001). Menenjitli iki hasta doksisiklin, rifampisin ve seftriakson tedavisi aldı. Tüm hastaların %1.4’ünde relaps
gözlendi.

Sonuç: Endemik bölgelerde klinik olarak uyumlu olgularda bruselloz akılda tutulmalıdır. Klinik olarak brusellozla uyumlu seronegatif ol-
gularda kan kültürü alınması tanıya yardımcı olabilir. 
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GİRİŞ

Bruselloz dünya çapında en yaygın görülen zo-
onotik hastalıklardan biridir. Halk sağlığı ve hayvan
sağlığı programlarının yeterince uygulanmadığı ülke-
lerde daha sık görülmektedir. Dünyada yılda
500.000’den fazla yeni bruselloz olgusu görüldüğü
belirtilmektedir[1,2]. Türkiye’de insidansı ise yıllık 1
milyonda 262.2 olgu olarak bildirilmiştir. Türkiye’de
sağlıklı bireylerde seropozitiflik oranı %1.8, yüksek
riskli grupta ise %6 olarak rapor edilmiştir. Bruselloz
özellikle ülkemizin doğu bölgelerinde hiperendemik-
tir[3]. Bruselloz, Brucella cinsi bakterilerin sebep ol-
duğu multisistemik bir hastalıktır. Develerin önemli ol-
duğu bazı alanlar dışında genel rezervuar koyun ve
keçilerdir. Bunun yanında inek ve bizonlar da bulaş-
mada önemli diğer hayvanlardır. İnfekte hayvanlarla
direkt temas, kontamine aerosollerin solunması ve

pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerinin tüketilme-
siyle insanlara bulaşmaktadır[2]. 

Bu çalışmanın amacı; bir ikinci basamak hastane-
si olan SB Adıyaman Devlet Hastanesi İnfeksiyon
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Polikliniğine baş-
vuran ve bruselloz tanısı alan hastaların klinik, labora-
tuvar ve tedavi özelliklerini gözden geçirmektir.

MATERYAL ve METOD

Bu çalışmada, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde
bulunan Adıyaman ve çevresine hizmet veren 350 ya-
taklı SB Adıyaman Devlet Hastanesi İnfeksiyon Has-
talıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Polikliniğine 01 Eylül
2008-31 Ocak 2010 tarihleri arasında başvuran ve
bruselloz tanısı alan olgular değerlendirmeye alındı.

Hastaların yaş, cinsiyet, belirti ve bulgular, eşlik
eden hastalıklar, bulaş yolları, laboratuvar bulguları ve
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SUMMARY

The Evaluation of Clinical/Laboratory Findings and Therapeutic Features of Patients with
Brucellosis in a Secondary Care Hospital in Southeast Anatolia

Hayati DEMİRASLAN1, Selçuk AKSÖZ2, Gökhan METAN1, Mehmet DOĞANAY1

1 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Erciyes, Kayseri, Turkey
2 Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Adiyaman State Hospital, Adiyaman, Turkey

Introduction: Brucellosis is one of the most prevalent zoonotic diseases worldwide.  It is a common disease also in Turkey, and is espe-
cially hyperendemic in the Eastern region.  

Materials and Methods: In this retrospective study, the clinical/laboratory findings and therapeutic features of 213 patients with bru-
cellosis who were followed up in Adiyaman State Hospital Infectious Diseases Department between September 2008 and January 2010
were evaluated. 

Results: The average age was 36.5 years, and 58.2% of the patients were female. The rates of acute, subacute and chronic brucello-
sis among the patients were 77%, 20.7% and 0.9%, respectively. The most common route of transmission was consumption of cheese
produced from unpasteurized milk, at a rate of 94.4%. The main symptoms were arthralgia (78.4%), fever (60.6%), chills (58.2%),
lumbalgia (57.3%), and night sweats (55.4%). The most common clinical findings were splenomegaly (15.0%), fever (14.6%) and he-
patomegaly (5.2%). The alanine aminotransferase levels of 67 (31.5%) patients were higher than normal. Complications of brucello-
sis were detected in 57.2% of the patients, and osteoarticular complications were the most common (31.9%). Other complications we-
re hepatitis (31.5%), sacroiliitis (20.1%), monoarthritis (5.6%), orchitis (1.9%), and meningitis (0.9%). Brucella agglutination test was
less than 1/160 dilution in 8.5% of the patients. Brucella spp. were isolated in 39 (84.8%) of 46 patients for whom blood cultures we-
re obtained. Anemia, leukopenia and thrombocytopenia were detected in 18.8%, 11.7% and 8.5% of the patients, respectively. The
erythrocyte sedimentation rate was higher than 20 mm/hour in 38% of the patients, and the C-reactive protein positivity rate was
66.2%. Sixty-eight percent of the patients were treated with a combination of doxycycline and rifampicin, 24.4% with doxycycline and
streptomycin, and 4.7% with rifampicin and trimethoprim-sulfamethoxazole. A weak-positive correlation (0.231) was detected betwe-
en the duration of treatment and age (p= 0.001). Two patients with meningitis were treated with doxycycline, rifampicin and ceftri-
axone. Relapse was observed in 3 (1.4%) of the patients. 

Conclusion: In endemic areas, brucellosis should be considered in differential diagnosis of the patients. In seronegative patients clini-
cally compatible with brucellosis, obtaining blood cultures may be helpful in the diagnosis of brucellosis. 

Key Words: Brucellosis, Southeastern Anatolia, Laboratories, Therapy



kullanılan antibiyotik rejimi, süresi ve klinik sonuçları
kaydedildi.

Bruselloz tanısı, bruselloz ile uyumlu klinik bulgu-
larla birlikte kan veya diğer steril örneklerden Brucel-
la spp.’nin izolasyonu ve/veya daha önce tedavi al-
mamış hastalarda serumda standart tüp aglütinasyon
(STA) testinin ≥ 1/160 sulandırımda pozitif saptan-
masıyla konuldu. Bruselloz tanısı alan hastalarda sis-
tem tutulumu bulguları kaydedildi. Brusella STA testi
(Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Brucella abortus
antijeni, Ankara) tüm hastalarda çalışıldı. 

Hastalar belirtilerin süresine göre; akut (< 8 haf-
ta), subakut (8-52 hafta) ve kronik (> 52 hafta) olarak
sınıflandırıldı[4,5]. Tüm hastalara başvuru sırasında
tam kan sayımı, eritrosit sedimentasyon hızı (ESH),
C-reaktif protein (CRP), BUN, kreatinin, alanin ami-
notransferaz (ALT), aspartat aminotransferaz (AST)
gibi rutin laboratuvar testleri yapıldı. Her hastada tüp
aglütinasyon testi yapıldı ve organ tutulumu düşünü-
len hastalardan ise ilave olarak doku ve sıvı [beyin
omurilik sıvısı (BOS), eklem sıvısı, plevra, periton] ör-
nekleri alındı. Kan ve steril örneklerin kültürü için
BacT/ALERT FA (bioMérieux, Durham, NC) otoma-
tize sistemi kullanıldı. Kültürler 10-14 gün inkübe
edildi.

Bruselloz tanısı konulan hastalara tedavi olarak
aşağıdaki antibiyotik kombinasyonlarından biri veril-
di: Doksisiklin 200 mg/gün ve rifampisin 600
mg/gün kombinasyonu en az altı hafta; doksisiklin
200 mg/gün en az altı hafta ve streptomisin 1
g/gün (20 gün) kombinasyonu; rifampisin 600
mg/gün ve trimetoprim-sülfametoksazol (TMP-SMZ)
(160/800  mg) kombinasyonu en az altı hafta.
Spondilit, osteomiyelit ve nörobruselloz gibi kompli-
kasyonlarda tedavi süreleri uzatıldı. Hastalar sekel,
ölüm veya relaps açısından tedavi sonrası altı ay iz-
lendi. Tedavinin tamamlanmasından sonra belirti ve
bulguların tekrarıyla birlikte kan kültür pozitifliği ve-
ya brusella STA titresinde artış relaps olarak tanım-
landı.

İki grup arasında anlamlı fark olup olmadığını be-
lirlemek için parametrelere göre ki-kare testi veya stu-
dent’s t testi uygulandı. İki nümerik değişkenin ilişki-
sini incelemede Pearson veya Spearman korelasyon
analizi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<
0.05 olarak kabul edildi.

BULGULAR

01 Eylül 2008-31 Ocak 2010 tarihleri arasında
başvuran 14.008 hastanın 213 (%1.52)’üne brusel-
loz tanısı konuldu. Üç hastada klinik belirti yoktu. En
olası bulaş yolu 201 (%94.4) hastada taze peynir ye-
me olarak belirlendi. Hastaların en sık başvurma ne-
denleri eklem ağrısı, ateş, üşüme-titreme ve bel ağrı-
sı olarak sıralanıyordu. Hastaların genel özellikleri,
olası bulaş yolları, belirti ve bulguları Tablo 1’de özet-
lenmiştir. 

Hastaların 21 (%9.9)’inde başvuru sırasında en az
bir hastalık vardı ve yedi hasta ile en fazla görülen alt-
ta yatan hastalık diabetes mellitus (%33.3) idi. Altta
yatan hastalığı olanların yaş ortalaması (sırasıyla,
46.0 ve 35.5, p= 0.010) daha yüksekti. Hastaların
122 (%57.2)’sinde bruselloza bağlı komplikasyon
saptandı. En sık görülen komplikasyon osteoartiküler
sistem tutulumuydu. Osteoartiküler tutulumu olanlar-
da ortalama tedavi süresi olmayanlara göre daha
uzun (sırasıyla, 63.4 ve 47.9 gün), ortalama beyaz
küre (sırasıyla, 7.78 ve 6.96/mm3), trombosit sayısı
(sırasıyla, 263.500 ve 238.440/mm3) ve ESH (sıra-
sıyla, 23.3 ve 16.4 mm/saat) daha yüksekti (sırasıy-
la, p= 0.001, p= 0.017, p= 0.029 ve 0.001). Fakat
osteoartiküler tutulumu tahmin ettirecek anlamlı sınır
değer saptanamadı. Ortalama ALT (sırasıyla, 34.8 ve
39.4 U/L) ve hemoglobin (sırasıyla, 13.3 ve 13.6
g/dL) değerlerinde ise anlamlı fark yoktu. 

Genitoüriner sistem tutulumu görülen beş hasta-
dan birinde hematüri, dördünde epididimoorşit geliş-
ti. Karaciğer fonksiyon testleri normal değerlerin üze-
rinde olan hastaların birinde HBsAg pozitifliği vardı.
Hiçbir hastada anti-HCV ve anti-HAV IgM pozitifliği
saptanmadı. Bu hastaların hepsinde karaciğer fonksi-
yonları tedavi sonrasında normale döndü. Üç hastada
akciğer infeksiyonu bulguları yanında toraks bilgisa-
yarlı tomografisinde peribronşiyal dallanma artışı, bi-
rinde lober tutulum vardı. 

İki hastaya menenjit tanısı konuldu. Bu iki hasta-
da da şuur bulanıklığı yoktu, sadece baş ağrısı ve ateş
vardı. Bir hastada ense sertliği tespit edildi. Menenjit
tanısı ile izlenen hastalardan birinin BOS beyaz küre-
si 25/mm3, BOS/serum glukozu 51/84 mg/dL,
%50 lenfosit, asit-alkole dirençli bakteri (ARB) boya-
ma negatifti ve Gram boyamada mikroorganizma gö-
rülmedi. Kan ve BOS kültüründe üreme saptandı ve
serum brusella aglütinasyon testi pozitif, BOS brusel-
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la STA negatif bulundu. Diğer hastanın ise BOS be-
yaz küresi 100/mm3, BOS/serum glukozu 13/52
mg/dL, protein 87 mg/dL, %95 lenfosit, ARB nega-
tifti ve Gram boyamada mikroorganizma görülmedi.
Serum brusella STA testi negatif, BOS ise 1/8 sulan-
dırımda pozitifti. Kan kültüründe brusella bakterisi
üremesi olmayan hastanın BOS kültüründe brusella
üremesi saptandı. 

Hastaların başlıca laboratuvar değerleri Tablo 2’de
görülmektedir. En sık hematolojik bulgu anemiydi. Ka-
dınlarda lökopeni (21/25) ve anemi (34/40) daha sık
görülmesine rağmen lökositoz erkeklerde daha sık
(17/22) rastlanan bir bulguydu (p< 0.001). Serolojik
olarak brusella STA testi < 1/160 veya negatif olan
18 (%8.5) hastanın birisi hariç diğerlerinin tanısı kan
kültürü pozitifliğiyle konuldu. Bir olgunun sadece BOS
kültüründe üreme olurken kan kültüründe üremesi ol-
madı. 

Hastalara uygulanan tedavi seçenekleri, tedavi de-
ğişim ve relaps oranları Tablo 3’te özetlenmiştir.
Komplike olmayan hastalarda altı hafta tedavi verilir-
ken, osteomiyelit, spondilit ve nörobruselloz gibi bir
komplikasyon gelişenlerde tedavi süresi en az üç ay-
dı. Ortalama tedavi süresi 52.8 gündü ve osteoartikü-
ler tutulumu olanlarda olmayanlara göre daha uzundu
(sırasıyla, 63.4 ve 47.9 gün) (p= 0.001). Ayrıca, has-
ta yaşı arttıkça tedavi süreleri de uzamaktaydı (kore-
lasyon katsayısı 0.231, p= 0.001). ESH yüksekliği
olanların yaş ortalaması (sırasıyla, 40.5 ve 34.1 yıl,
p= 0.013) ESH normal olanlardan anlamlı olarak da-
ha yüksekti. Osteoartiküler komplikasyonlarda yaş ile
orantılı artış saptanmadı. 

Tedavi alırken 15 (%7) hastada yan etkilerden do-
layı tedavi değişikliği yapıldı. Tedavi değişikliği ile te-
davi grupları, yaş ve cinsiyet açısından istatistiksel ola-
rak anlamlı fark saptanmadı (p> 0.05). Menenjitli iki
hasta doksisiklin, rifampisin ve seftriakson tedavisi al-
dı. Toplam 3 (%1.4) hastada relaps gözlendi. Bu has-
taların dağılımı doksisiklin ve rifampisin kombinasyo-
nu alanlardan bir, doksisiklin ve streptomisin alanlar-
dan bir ve ilaç yan etkisinden dolayı siprofloksasin ve
TMP-SMZ alan üç hastadan biri şeklindeydi. 

TARTIŞMA

Ülkemizde bruselloz, endemik bir hastalıktır. Sağ-
lık hizmetlerinin uygulandığı her basamakta bruselloz
tanısı konulup, tedavi edilmektedir. Ülkemizde en
önemli bulaş yolu süt ve süt ürünleridir. Özellikle hay-
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Tablo 1. Hastaların genel özellikleri, olası bulaş
yolları, belirti ve bulguları

Genel özellikleri Hasta sayısı %

Cinsiyet (kadın) 124 58.2

Yaş (yıl), ortalama (aralık) 36.5 8-79

Olası bulaş yolları

Taze peynir yeme öyküsü 201 94.4

Hayvancılık 83 39.0

Ailede bruselloz öyküsü 62 29.1

Bruselloz geçirme öyküsü 37 17.4

Semptomların süresi

Akut (< 8 hafta) 164 77.0

Subakut (8-52 hafta) 44 20.7

Kronik (> 52 hafta) 2 0.9

Belirtiler 

Eklem ağrısı 167 78.4

Ateş 129 60.6

Üşüme-titreme 124 58.2

Bel ağrısı 122 57.3

Gece terlemesi 118 55.4

Baş ağrısı 97 45.5

Bulantı-kusma 67 31.5

Kilo kaybı 35 16.4

Öksürük 28 13.1

Karın ağrısı 25 11.7

Dizüri 21 9.9

Balgam 10 4.7

Bulgu ve komplikasyonlar

Osteoartiküler tutulum 68 31.9

Hepatit 67 31.5

Ateş ≥ 38°C 31 14.6

Splenomegali 32 15.0

Hepatomegali 11 5.2

Lenfadenopati 5 2.3

Genitoüriner tutulum 5 2.3

Akciğer tutulumu 3 1.4

Nörolojik tutulum (menenjit) 2 0.9

Osteoartiküler

Monoartrit 

Diz 8 3.7

Kalça 4 1.9

Spondilodiskit 13 6.1

Sakroileit 43 20.1



vancılıkla uğraşılan bölgelerde pastörize edilmemiş
veya uygun kaynatılmayan sütlerle yapılan peynir tü-
ketme öyküsü %39.3 ile %90 arasındaki oranlarda
değişmektedir[6,7]. Bu çalışmada ise hastaların
%39’unda hayvancılık, %94.4’ünde ise taze peynir
yeme öyküsü vardı. Ayrıca hastaların %29.1’inde
hastaneye başvuru sırasında aile içinde bruselloz geçi-
ren veya geçirmiş olan en az bir kişi vardı. Diğer ça-
lışmalara göre, bu çalışmada daha yüksek oranda ta-
ze peynir yeme öyküsü olduğu görüldü.

Başvuru sırasında, hastaların %9.9’unda en az
bir altta yatan hastalık vardı ve en fazla görülen alt-
ta yatan hastalık %33.3 ile diabetes mellitustu. Alt-

ta yatan hastalığı olan hastaların yaş ortalaması da-
ha yüksekti. 

Son dönemde gelişmekte olan ülkelerde bruselloz
tanısı alan hastaların başvuru şikayetleri ve bulguları de-
ğişmektedir. Bunun nedeni, ateşi olan hastaların kendi
kendilerine veya hekim dışı önerilerle antibiyotik kul-
lanmaları olarak gösterilebilir. Antibiyotik alan hastalar-
da ise kan kültüründe bakterinin izole edilme oranları
oldukça düşmektedir[4]. Ülkemizden bildirilen çalışma-
larda da akut bruselloz en sık görülen klinik tablo-
dur[5,8]. Bu çalışmada hastaların %77’sinde belirtilerin
başlangıcı sekiz haftadan kısaydı ve üç hastada klinik
belirti yoktu. Belirti ve bulgular genelde nonspesifik ol-
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Tablo 2. Hastaların laboratuvar değerleri

Laboratuvar değişkenleri Ortalama ± SS Sayı %

Hemoglobin düzeyi (g/dL) 13.5 ± 1.5 

Anemi (hemoglobin < 12) 40 18.8

Lökosit sayısı (x 1000/mm3) 7.22 ± 2.35

Lökopeni (< 4600/mm3) 25 11.7

Lökositoz (> 10.200/mm3) 22 10.3

Trombosit sayısı (x 1000/mm3) 246 ± 78

Trombositopeni (< 140.000) 18 8.5

ALT (IU/L) 37.9 ± 30.3

ALT > 40 67 31.5

ESH (mm/saat) 18.67 ± 14.24

ESH > 20 81 38.0

CRP (mg/dL) 0.7 (aralık 3-104)

CRP > 6 141 66.2

Brusella STA titresi (median, aralık) 320 (0-2560) 

Brusella aglütinasyon ≥ 1/160 195 91.5

Kan kültüründe üreme/kan kültürü alınan hasta sayısı 39/46 84.8

ALT: Alanin aminotransferaz, ESH: Eritrosit sedimentasyon hızı, CRP: C-reaktif protein, SS: Standart sapma.

Tablo 3. Tedavi seçenekleri, tedavi değişim ve relaps oranları

Verilen protokol Hasta sayısı (%) Tedavi değişim sayısı (%) Relaps

Doksisiklin + rifampisin 146 (68.5) 8 (5.4) 1

Doksisiklin + streptomisin 52 (24.4) 5 (9.6) 1

Rifampisin + TMP-SMZ 10 (4.7) 1 (0.1) -

Diğer 5 (2.3) 1 (0.2) 1

TMP-SMZ: Trimetoprim-sülfametoksazol.



masına rağmen çoğu hastada ateş görülür. Karaciğer,
lenf nodu ve dalak büyümesi ise daha az sıklıkla sapta-
nan bulgulardır[9]. Franco ve arkadaşlarının 12 çalış-
manın sonuçlarını değerlendirdikleri derlemede en sık
belirtiler ateş, eklem ağrısı ve terleme, ayrıca en sık bul-
gular da hepatomegali (%5.6-74.7) ve splenomegali
(%5.8-51.4) olarak bildirilmiştir[10]. Bu çalışmada ise
hastaların %77’si akuttu. En sık belirti, çoğu çalışmanın
aksine eklem ağrısıydı (%78.4) ve bunu ateş, üşüme-tit-
reme, bel ağrısı ve gece terlemesi izliyordu. Splenome-
gali, hepatomegaliden daha sık bir bulguydu. Olguları-
n %5.2’sinde hepatomegali saptanırken, ALT yüksek-
liği %31.5 oranında bulundu. Çalışmalarda hepatome-
gali oranı %5-74 arasında geniş bir aralıkta bildirilmek-
tedir[11].

Osteoartiküler tutulum fokal komplikasyonların en
sık rastlanan formudur ve sıklığı %10-80 aralığında
bildirilmiştir[3]. Brusellozda periferik artrit %22 ile en
sık rastlanan tutulumdur ve nonerozivdir. Akut infeksi-
yonda genellikle diz (%7), kalça (%8), el ve ayak bileği
tutulumu görülür[12]. Lumbal vertebra, spondilitin sık
tutulduğu bölgedir[2,4]. Çalışmadaki hastaların yaklaşık
üçte birini etkileyen en sık fokal tutulum kemik-eklem
tutulumuydu. En sık sakroiliyak eklem etkilendi. Oste-
oartiküler tutulumu olan hastalarda ortalama beyaz
küre, trombosit ve ESH değerleri daha yüksek saptan-
dı. Osteoartiküler komplikasyonu tahmin ettirecek an-
lamlı sınır değer saptanamadı. İleride daha geniş has-
ta serileriyle irdelenmesi daha uygun olabilir. 

Üreme sistemi fokal brusellozun ikinci en sık tut-
tuğu bölgedir. Yaklaşık hastaların %10’unu etkiler[11].
Erkeklerde epididimoorşit olarak ortaya çıkar ve diğer
lokal hastalıklardan ayırımı zordur[9]. Bu çalışmada
%2.3 oranında genitoüriner tutulum görülürken, bun-
ların birinde hematüri, dördünde epididimoorşit geliş-
ti ve bölgemizde daha önce yapılmış bir çalışmada bil-
dirilen %7.5 oranına göre düşük bulundu[8]. 

Brusellozlu hastalarda karaciğer tutulumu sıktır ve
genellikle ılımlı transaminaz yüksekliği ile seyreder[3].
Bu çalışmada 67 (%31.5) hastada karaciğer fonksi-
yon testleri normalin üzerindeydi. Bir hastada HBsAg
pozitifliği vardı. Bu hastaların hiçbirinde anti-HCV ve
anti-HAV IgM pozitifliği saptanmadı. Ayrıca, tüm bu
hastaların karaciğer fonksiyonları tedavi sonrasında
normale döndü. 

Santral sinir sistemi tutulumu olguların %5-7’sin-
de görülür. Menenjit, ensefalit, meningoensefalit, be-

yin apsesi ve demiyelinizasyon bildirilmiştir[2,9]. Erci-
yes Üniversitesi Tıp Fakültesinde 917 brusellozlu
hastanın retrospektif olarak değerlendirildiği çalış-
mada nörobruselloz tanısı %3.9 oranında bildirilmiş-
tir[13]. Üçüncü basamak sağlık bakım merkezlerinden
%3.6-6.5 aralığında nörolojik tutulum bildirilmesine
rağmen Namıduru ve arkadaşlarının prospektif çalış-
malarında menenjit %0.8 oranında bildirilmiş-
tir[5,8,14]. Nörolojik tutulumlu hastalarda antimikro-
biyal tedavi rejimi ve süresi sabit değildir. Bu çalışma-
da  2 (%0.9) hastaya brusella menenjiti tanısı konul-
du. Nörolojik tutulum oranının düşük saptanmasının
sebebi çalışmanın ikinci basamak bir hastanede ya-
pılmış olmasına bağlı olabilir. 

Brusellozda akciğer ve plevra tutulumu nadir kar-
şılaşılan bir durumdur. Kısa süre önce yayınlanan çok
uluslu bir çalışmada brusellozlu olgularda lober pnö-
moni ve plevral efüzyon oranı %16 olarak bildirilmiş-
tir[9]. Ülkemizden yapılan bir çalışmada ise 110 has-
tanın 11’inde pulmoner tutulum bildirilmiştir[15]. Ça-
lışmamızda 3 (%1.4) hastada akciğer infeksiyonu
bulguları yanında toraks bilgisayarlı tomografisinde
peribronşiyal dallanma artışı, bir hastada lober tutu-
lum vardı.

Kan sayımında sıklıkla hafif anemi ve trombosito-
peniyle birlikte hafif lökopeni ve rölatif lenfositoz gö-
rülür. Pansitopeni, kemik iliği tutulumu ve hipersple-
nizme bağlanmaktadır ve multifaktöriyeldir. Belirgin
pansitopeni veya izole defisitler, hemofagositoz, im-
münolojik hücre yıkımı ve yaygın damar içi pıhtılaş-
maya bağlanabilir[9]. Anemi %15-75, lökopeni %3-
82, lökositoz %1-12, CRP yüksekliği %52-59, ESH
yüksekliği ise %42-77 arasında bildirilmekteyken, bu
çalışmada ESH yüksekliği oranı (%38) biraz düşük bu-
lundu[10]. 

Brusellozun kesin tanısı için doku ve kandan
bakterinin izolasyonu gereklidir ve kan kültürünün
duyarlılığını çeşitli faktörler etkiler[9]. Bakteri izolas-
yon olasılığı %15-90 arasında değişmektedir[2]. Bu
çalışmada kan kültürü alınan 46 hastanın %84.8’in-
de üreme elde edildi. Kan kültür pozitifliği oranının
yüksekliği akut brusellozlu hastaların fazla olmasına
bağlanabilir. Klinik bulguları uyumlu olan hastalarda
brusella aglütinasyon testi negatif sonuç verdiğinde
kan kültürü alınması tanıda yardımcı olabilir. Çalış-
mamızda hastaların genellikle poliklinikten takip
edilen hastalar olması nedeniyle kan kültür alınma
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oranı düşük bulunmuştur. Bu durum çalışmanın bir
eksikliği olarak sayılabilir.

İnsan brusellozunun tedavisi makrofajlara penetre
olabilen ve asidik hücre içi ortamda etkin olabilen an-
tibiyotiklerle yapılmalıdır. Monoterapilerle yüksek re-
laps oranları söz konusu olduğundan kombine tedavi
uygulanmaktadır. Uygulanan tedavinin süresi, maliyet-
etkinliği, ilaçların uygun şekilde ve dozda uygulanma-
sı, lokal virülans faktörleri önemle değerlendirilmeli-
dir[9]. Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği bir tedavi se-
çeneği olan doksisiklin, rifampisin kombinasyonunda
relaps oranı %16 olarak verilmektedir. Doksisiklin, ri-
fampisin rejimi, aminoglikozidlerin yan etki riski olma-
ması, ağızdan alma kolaylığı nedeniyle tercih edilmek-
tedir[16]. Tetrasiklin, rifampisin tedavisi alanlarda teda-
vi kesilmesi tetrasiklin, streptomisin alanlara göre
1.43 kat daha sık iken, yan etkiden dolayı kesilmenin
benzer bulunduğu bildirilmiştir. Ayrıca, kinolonların
klasik tedavilerden daha az etkili olduğu da belirtilmek-
tedir[17]. Bu çalışmada hastaların çoğu doksisiklin, ri-
fampisin kombinasyonu kullandı. Hasta yaşı ile tedavi
süresi arasında 0.231 oranında zayıf bir pozitif kore-
lasyon saptandı. Osteoartiküler tutulumu olan hastalar
diğerlerinden anlamlı derecede fazla süre ile tedavi al-
dılar. Sayı düşük olsa da altta yatan hastalığı olan ve
ESH yüksekliğinin olduğu hastaların yaş ortalamaları-
nın anlamlı yüksek olması, yaş ile tedavi süreleri ara-
sındaki zayıf korelasyonu etkiliyor olabilir. 

Brusellozda relaps, sıklıkla tedavi kesildikten son-
ra ilk altı ayda görülmektedir[18,19]. Değişik klinik ça-
lışmalarda tedavi seçenekleri ve organ tutulumlarına
göre relaps oranı %4.6-24 arasında değişmekte-
dir[11]. Relapsların çoğu yetersiz tedaviden kaynak-
lanmaktadır. İnfeksiyonun başlangıcındaki trombosi-
topeni, bakteremi, erkek cinsiyet gibi faktörlerin de
relaps ile ilişkili olabileceği belirtilmektedir[9,20]. Bu
çalışmada üç hastada relaps gözlendi. Relaps sayısı-
nın az olması nedeniyle bunu etkileyen faktörler ko-
nusunda herhangi bir yorum getirilmedi. 

Sonuç olarak; brusellozlu hastaların tedavi süreleri
ile yaş arasında zayıf korelasyon saptanmıştır. Altta ya-
tan hastalık ve ESH yüksekliği olanlarda yaş ortalama-
larının anlamlı yüksek olması, yaş ile tedavi süreleri ara-
sındaki zayıf korelasyonu etkiliyor olabilir. Osteoartikü-
ler tutulum görülen hastalarda tutulum olmayanlara gö-
re ortalama ESH değeri daha yüksek bulunmuştur.
Hastalar birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuru-

luşlarına başvurmaktadır. İkinci basamak sağlık kuruluş-
larına başvuran hastaların şikayetlerinde farklılıklar ola-
bilir. Nörobruselloz ve endokardit gibi organ tutulumla-
rı ve diğer bazı önemli komplikasyonların ikinci basa-
makta saptanması zor olabilir. Çünkü bu ağır klinik
formdaki hastalar genellikle acil servislerden doğrudan
üçüncü basamağa sevk edilmektedir. Ayrıca, endemik
bölgelerde düşük titrede pozitiflik saptanan veya sero-
negatif brusellozlar sorun oluşturabilir. Akut bakteremik
hastalarda, kan kültürlerinin alınması tanıya yardımcı
olacaktır. Ülkemizde birinci ve ikinci basamakta çalışan
hekimlerimizin, günlük hekimlik pratiklerinde, brusello-
zu her zaman ayırıcı tanıda göz önünde bulundurmala-
rında yarar vardır.
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