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ÖZET

Giriş: Bruselloz tüm dünyada görülen en önemli zoonotik hastalıklardan birisi olup, günümüzde birçok ülkede halk sağlığı sorunu ol-
maya devam etmektedir. Türkiye gibi brusellozun endemik olduğu ülkelerde majör bulaş yolu pastörize edilmemiş süt veya süt ürünle-
ridir. Hastalığın hayvanlardan insanlara direkt veya dolaylı temasla geçişi ilgili bireyler için mesleki bir risk oluşturmaktadır. Bu çalışma
Elazığ bölgesinde riskli meslek gruplarında bruselloz seroprevalansını araştırmak amacıyla yapılmıştır.

Materyal ve Metod: Meslek grupları açısından brusella infeksiyonu açısından risk taşıyan 370 bireyden ve kontrol grubu olarak risk al-
tında olmayan 50 bireyden kan örnekleri alındı. Tüm serumlar Rose-Bengal (RB) testi ve standart tüp aglütinasyon (STA) testleriyle in-
celendi. STA testiyle seropoziflik için cut-off değeri ≥ 1/80 olarak kabul edildi.

Bulgular: Seropozitiflik tüm risk gruplarının toplamında RB testiyle %4, STA testiyle %2.2 bulunurken, kontrol grubunda pozitiflik tes-
pit edilmedi. Bruselloz seropozitifliği STA testiyle hayvancılıkla uğraşanlarda %4.2 (3/72), süt ve süt ürünleriyle uğraşanlarda %1.9
(1/53), kasaplarda %2.5 (1/40), mezbaha çalışanlarında %0 (0/49), veterinerlerde %2.6 (2/78) ve laboratuvar çalışanlarında %1.3
(1/78) oranında saptandı. Risk gruplarında seropozitiflik oranı kontrol grubuna göre yüksekti ancak aradaki fark istatistiksel olarak
anlamlı bulunmadı. Brusella infeksiyonu için riskli bireylerden alınan 370 serum örneğinin üçünde STA ≥ 1/160 bulundu. Bu üç kişi bru-
selloz tanısı aldı ve tedavi edildi. 

Sonuç: Riskli meslek gruplarında bruselloz seroprevalansının yüksek bulunması, halihazırda bruselloz ile ilgili olarak toplumun eğitimi-
ne ve mesleki önlemlere ihtiyaç olduğunu göstermektedir.
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GİRİŞ

Bruselloz; dünyanın her bölgesinde görülebilen,
etkin halk sağlığı ve hayvan sağlığı programlarının yü-
rütülemediği ülkelerde daha yaygın olarak bulunan;
ülkemizde endemik olarak seyreden zoonotik bir in-
feksiyon hastalığıdır[1-3].

Bruselloz, brusella bakterileriyle infekte olan, ko-
yun, keçi, sığır, manda, domuz gibi hayvanların etle-
ri, sütleri, idrarları, vücut sıvıları, gebelik materyali ve
infekte sütle hazırlanan süt ürünleri aracılığıyla insan-
lara bulaşabilen ve aynı zamanda meslek hastalığı ola-
rak da kabul edilen bir zoonozdur[4].

Sistemik brusellozda ilk atakta tanı koymak kolaysa
da nükslerde, kronik brusellozda ve komplikasyonlarda
klinik bulgularla tanıya ulaşmak güçtür. Bruselloz semp-
tomlarının nonspesifik olması nedeniyle mesleki uğraş,
endemik bölgeye seyahat ve pastörize edilmemiş süt ve
süt ürünleri gibi riskli gıda alımlarını kapsayan ayrıntılı
anamnez alınması tanıda önemlidir[3].

Brusella infeksiyonlarında etkenin izolasyon süre-
sinin uzun olması, özellikle kronik olgularda çoğun-
lukla olumsuz sonuç alınması gibi nedenlerle hastalı-
ğın tanısı büyük ölçüde indirekt yöntemlere dayan-
maktadır[4]. Yeni tanı yöntemleriyle birlikte değerlen-
dirildiğinde standart tüp aglütinasyonu (STA) testi bru-
sella aglütininlerini saptamada hala önemini koru-
maktadır[3,4].

Dünyada yılda 500.000 yeni bruselloz olgusu bil-
dirilmektedir[3,5]. Bruselloz Türkiye’de endemik olarak
görülmekte olup, 2009 yılında bildirilen olgu sayısı
9324’tür[6]. Bildirimlerin hala yeterli düzeyde olma-
masından dolayı, gerçek bruselloz prevalansının sanıl-
dığından daha yüksek olduğu düşünülmektedir[7,8].

Bu çalışma; halk sağlığı ve hayvan endüstrisi yö-
nünden büyük önemi olan brusellozun, Elazığ bölge-
sinde risk gruplarındaki seroprevalansını ortaya koy-
mak ve Türkiye’de brusellozun sıklığını yansıtacak bil-
gilere katkıda bulunmak amacıyla yapılmıştır.
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Introduction: Brucellosis is one of the most important zoonotic diseases worldwide and continues to be a public health problem in many
countries. The major transmission route of infection in endemic areas, including Turkey, is consumption of unpasteurized milk or dairy
products. However due to the transmission of disease from animals to humans by direct/indirect contact, it can also be an occupati-
onal risk for some individuals. This study was conducted to investigate the seroprevalence of brucellosis among risk occupational gro-
ups in the Elazig region.

Materials and Methods: Blood samples obtained from a total of 370 individuals particularly at risk of Brucella infection and from 50
individuals not at risk who served controls. All sera were evaluated by both the Rose-Bengal Plate and Standard Tube Agglutination
(STA) tests. For determining seropositivity with STA test, a cut-off titer of  ≥ 1/80 was adopted.

Results: Seropositivity of brucellosis in the risk groups was 4% with RB test and 2.2% with STA test, while no positivity detected in cont-
rol group. Seropositivity of brucellosis with STA was as follows: 4.2% (3/72) in animal husbandry workers, 1.9% in dairy farmers (1/53),
2.5% in butchers (1/40), 0% in abottoir workers (0/49), 2.6% in veterinarians (2/78) and 1.3% in laboratory personnel (1/78). Risk
groups were compared with the control group, but there was no statistically significant differences between them. Seropositivity titer
was ≥ 1/160 with STA in 3 of 370 serum samples, which were obtained from persons at risk of brucellosis. These three person were di-
agnosed brucellosis and treated for Brucella infection.

Conclusion: High rate of brucellosis seropositivity in risk groups indicates the need for education and occupational preventions.
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MATERYAL ve METOD

Çalışma, Haziran 2009-Haziran 2010 tarihleri
arasında Elazığ ili merkez ve köylerinde gerçekleştiril-
di. Çalışmaya riskli meslek grubu olarak, hayvancılık-
la uğraşan 72 kişi, süt ve süt ürünleriyle uğraşan 53
kişi, kasap olarak 40 kişi, mezbaha çalışanı 49 kişi,
veteriner hekim ve yardımcı personeli 78 kişi, labora-
tuvar çalışanı 78 kişi ve kontrol grubu olarak bu mes-
lek gruplarında olmayan 50 kişi olmak üzere toplam
420 kişi dahil edildi.

Çalışmaya dahil edilen gönüllülerin yaş, cinsiyet,
meslekte çalışma süreleri, hayvancılıkla uğraşma öy-
küleri, taze peynir yeme alışkanlıkları, kendilerinde
veya ailelerinde bruselloz öyküsü ve brusellozu düşün-
düren ateş, gece terlemesi, halsizlik, artralji, miyalji,
baş ve bel ağrısı gibi semptomlarının olup olmadığı
sorgulandı.

Brusella serum antikor düzeylerini değerlendir-
mek amacıyla, çalışmaya katılan 420 kişiden alınan
serum örneklerinde Rose-Bengal lam aglütinasyon
testi ve STA testi çalışıldı. STA testi sonucunda 1/80
ve üzerindeki titre sonuçları seropozitiflik açısından
anlamlı kabul edildi. 

Bu çalışmada elde edilen tüm verilerin değerlendi-
rilmesinde SPSS 15.0 istatistik programı kullanıldı.
Gruplandırılmış değişkenlerin karşılaştırılmasında ki-
kare testi, sürekli değişkenlerin karşılaştırılmasında
student’s t-testi uygulandı. p< 0.05 değeri istatistiksel
olarak anlamlı kabul edildi.

BULGULAR

Çalışmaya, riskli meslek gruplarında yer alan 370
kişi ve kontrol grubunda yer alan 50 kişi olmak üze-
re, 15-80 yaş arasında olan toplam 420 kişi dahil
edildi. Riskli meslek gruplarındaki 370 kişinin 117
(%31.6)’si kadın, 253 (%68.4)’ü erkekti. Yaş ortala-
maları kadınlarda 36.6 ± 13.3 yıl, erkeklerde 36.5 ±
13.7 yıl olarak bulundu. Kontrol grubundaki 50 kişi-
nin 21 (%42)’i kadın, 29 (%58)’u erkekti ve yaş orta-
lamaları kadınlarda 33.7 ± 10.6 yıl, erkeklerde 30.7
± 7.9 yıldı. 

Riskli gruplar olarak çalışmaya dahil edilen 370
kişinin 15 (%4)’inde Rose-Bengal testi pozitif olarak
değerlendirilirken, kontrol grubundaki 50 kişinin hiç-
birinde pozitiflik saptanmadı. Risk gruplarındaki 370
kişinin beşinde 1/80, ikisinde 1/160 ve birinde
1/320 olmak üzere toplam 8 (%2.2)’inde brusella
STA testi pozitifliği saptanırken, kontrol grubundaki
50 kişinin hiçbirinde pozitiflik saptanmadı. Tablo
1’de riskli meslek gruplarıyla kontrol grubundaki kişi-
lerin Rose-Bengal testi ve STA testi sonuçları görül-
mektedir. Tüm riskli meslek gruplarıyla kontrol grubu
STA pozitifliği açısından karşılaştırıldığında aralarında
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p> 0.05).
Çalışmaya katılan 370 kişiden 1/160 ve üzerinde
STA pozitifliği saptanan üç kişi bruselloz açısından
değerlendirildi ve bruselloz tanısıyla tedavi başlandı. 

Riskli meslek grupları ayrı ayrı değerlendirildiğinde
hayvancılıkla uğraşanlarda 3 (%4.2), süt ürünleriyle uğ-
raşanlarda 1 (%1.9), kasaplarda 1 (%2.5), mezbaha ça-
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Tablo 1. Çalışmaya alınan tüm grupların RB ve STA testi sonuçları 

RB pozitif
olgular STA pozitif olgular*

Meslek grubu Sayı Sayı % 1/20 1/40 1/80 1/160 1/320

Hayvancılık 72  5 6.9 9 11 2 1 -

Süt ürünleriyle uğraş 53  1 1.9 5 2 - - 1

Kasap 40  1 2.5 - 1 1 - -

Mezbaha çalışanı 49  3 6.1 - 3 - - -

Veteriner 78  1 1.3 5 5 1 1 -

Laboratuvar çalışanı 78  4 5.1 - 5 1 - -

Toplam  370  15 4.0 19 27 5 2 1

Kontrol  50  - - 2 1 - - -

* 1/640 ve 1/1280 titrelerinde pozitiflik bulunmamıştır.

RB: Rose-Bengal, STA: Standart tüp aglütinasyonu.



lışanlarında 0, veterinerlerde 2 (%2.6) ve laboratuvar
çalışanlarında 1 (%1.3) kişide 1/80 veya üzerinde STA
pozitifliği saptandı. Riskli meslek grupları kontrol gru-
buyla STA pozitifliği açısından ayrı ayrı karşılaştırıldı-
ğında arada istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı
(p> 0.05).

Çalışmaya alınan riskli gruplardan 117 kadının 4
(%3.4)’ünde, 253 erkeğin ise 4 (%1.6)’ünde seropo-
zitiflik saptandı. Seropozitiflik açısından cinsiyet ista-
tistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p> 0.05). 

Riskli meslek gruplarında seropozitiflikle meslek-
teki yıl sayısı, ailede brusella hastalığı geçirme öyküsü
olup olmaması, köy bağlantısı olup olmaması, taze
peynir yeme öyküsü, ateş, gece terlemesi, halsizlik,
artralji, bel ağrısı, baş ağrısı ve miyalji şikayetleri ara-
sındaki ilişki araştırıldı ancak istatistiksel olarak an-
lamlı derecede farklılık tespit edilmedi. 

Riskli meslek grubunda olup Rose-Bengal testi
pozitif bulunan 15 kişinin tamamında STA testiyle
1/40 ve üzerindeki, sekizinde ise 1/80 ve üzerindeki
titrelerde pozitiflik olarak saptandı. STA testi pozitifli-
ği için ≥ 1/80 referans alındığında Rose-Bengal testi-
nin duyarlılığı %100 olarak saptandı (Tablo 2). 

TARTIŞMA

Bruselloz halk sağlığı ve hayvan endüstrisi açısın-
dan büyük öneme sahip zoonotik bir infeksiyon has-
talığı olup, ülkemizde yaygın olarak görülmekte-
dir[4,8]. Türkiye’de bruselloz yaygınlığı bölgelere gö-
re farklılık göstermektedir. Ülkemizde en az bildirim
Karadeniz bölgesinden yapılırken, olgular daha çok
hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı Doğu Anadolu,
Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesinden bil-
dirilmektedir[6]. Bildirim yetersizlikleri ve subklinik
olguların varlığı nedeniyle ülkemizde gerçek brusel-
loz insidansı bilinmemektedir[7,8]. Özellikle hayvan
yetiştiricileri, süt ve süt ürünleriyle uğraşanlar, vete-

riner hekimler, kasaplar, mezbaha işçileri ve labora-
tuvar çalışanlarının mesleki risk altında olduğu bilin-
mektedir[2-4,7].

Literatürde brusella seroprevalansını değerlendir-
me amacıyla yapılan ve seropozitiflik için STA testi
cut-off titresini 1/20, 1/40, 1/80 veya 1/100 olarak
kabul eden çalışmalar veya seroprevalansın sadece
Rose-Bengal testiyle değerlendirildiği çalışmalar mev-
cuttur[9-15]. Ülkemizde bruselloz epidemiyolojisi ko-
nusundaki en kapsamlı araştırma Çetin ve arkadaşla-
rının yürüttüğü ve 1987 yılında tamamlanan TÜBİ-
TAK projesidir. On üç merkezde yapılan bu araştır-
maya göre, STA testi cut-off titresi 1/40 alınmış ve
seropozitiflik oranları normal popülasyonda %1.8,
riskli popülasyonda %6 olarak saptanmıştır[11]. Bizim
çalışmamızda riskli meslek gruplarında yer alan 370
kişi brusella seroprevalansı açısından değerlendirilmiş
ve Rose-Bengal testiyle %4.0, STA testiyle (cut-off
değeri 1/80) %2.2 seropozitiflik saptanmış olup, di-
ğer çalışmalardan daha düşük bulunmuştur[9-15]. Bru-
selloz ile ilgili araştırmalarda değişik bölgelerden yapı-
lan çalışmalarda elde edilen farklı sonuçlar, toplumda-
ki hayvancılığın yaygınlığına ve farklılığına, bölgedeki
bruselloz yaygınlığına, bruselloz seroprevalansını
araştırmak için kullanılan testlere ve bu testlerin de-
ğerlendirme ölçütlerinin farklı olmasına ve çalışmanın
yapılmış olduğu yıla bağlı olarak değişebilmektedir[9-

6]. T.C. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de
2002 yılında 17.765 bruselloz olgu bildirimi yapıl-
mışken bu rakam 2009 yılında 9324’e gerilemiştir[6].
Ayrıca Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre Ela-
zığ ilinde 1999 yılında genel popülasyonda toplam
129 bruselloz olgusu görülürken, 2009 yılında bu sa-
yı 11’e kadar düşmüştür[6]. Brucella seroprevalansın-
daki azalmanın Türkiye’de ve Elazığ ilinde görülen
bruselloz olgu sayılarındaki azalmaya paralel olabile-
ceği düşünülmektedir.
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Tablo 2. Riskli gruplarda Rose-Bengal testi ve STA testi sonuçlarının karşılaştırılması (STA ≥ 1/80)

Standart tüp aglütinasyon (STA) testi

Pozitif (STA ≥ 1/80) Negatif (STA < 1/80) Toplam

Rose-Bengal testi Pozitif 8 7 15   

Negatif 0 355 355  

Toplam  8 362 370 
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Bu çalışmada, hayvancılıkla uğraşan 72 kişi de-
ğerlendirilmiş; Rose-Bengal testiyle %6.9, STA testiy-
le %4.2 oranında seropozitiflik saptanmıştır. Riskli
meslek grupları arasında en yüksek seropozitiflik hay-
vancılıkla uğraşanlarda tespit edilmiştir. Ancak kont-
rol grubu ile karşılaştırıldığında aradaki fark istatistik-
sel olarak anlamlı bulunmamıştır (p> 0.05). Çetinka-
ya ve arkadaşları 2001 yılında, Kayseri’nin daha çok
kırsal bölgelerinde 1850 kişiyle yaptıkları çalışmada,
Rose-Bengal testiyle hayvancılıkla uğraşanlarda
%5.5, uğraşmayanlarda ise %1.0 oranında seropozi-
tiflik saptadıklarını bildirmişlerdir[15]. 

Kalkan ve arkadaşlarının Elazığ bölgesinde yaptık-
ları çalışmada, kasaplarda %21 oranında seropozitif-
lik saptanmış ve kontrol grubuyla (%8) karşılaştırıldı-
ğında aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulun-
muştur[10]. Seropozitifliğin yüksek olmasının nedeni
olarak; kasapların veteriner kontrolü dışında kendi sü-
rülerinden ya da celeplerden sağladıkları hayvanları
keserek etlerini dükkanlarında pazarlamaları, infeksi-
yonun bulaşması konusunda yeterli bilgiye sahip ol-
mamaları ve kişisel korunma önlemlerini almamaları
gerekçe olarak açıklanmıştır. Ancak bu çalışmada
STA testi cut-off titresi 1/20 olarak alınmıştır. Çalış-
mamızda kasaplarda seropozitiflik oranı hem Rose-
Bengal testi hem de STA testiyle %2.5 olarak bulun-
muştur. Çalışmaya katılan kasaplardan kan örnekleri-
nin alınması sırasında yapılan sorgulamalarda kasap-
ların etlerini veteriner kontrolü altında olan hayvan-
lardan sağladıkları ve mümkün olduğu kadar korun-
ma önlemlerini almaya çalıştıkları öğrenilmiştir. Çalış-
mamızda bulunan seropozitiflik oranı Elazığ bölgesin-
deki kasapların son yıllarda bruselloz konusunda daha
bilinçli olduklarını gösterir niceliktedir.

Çalışmamızda 78 veteriner hekim ve veterinerlik
çalışanının 2 (%2.6)’sinde STA testiyle pozitiflik sap-
tanmış olup, bu sonuç literatürle uyumlu görünmekte-
dir. Çeşitli hastanelerde çalışan 78 laboratuvar çalışa-
nının 4 (%5.1)’ünde Rose-Bengal testiyle, 1
(%1.3)’inde STA testiyle seropozitiflik bulunmuştur.
Daha önceki çalışmada bulunan %17.1 oranına göre
hayli düşük bulunan %1.3’lük oran, STA testi cut-off
değerindeki farklılık, laboratuvar çalışanlarının güven-
lik kurallarına daha fazla dikkat etmeleri, biyogüven-
lik kabini kullanımının artmış olması ve Elazığ bölge-
sinde son yıllarda genel popülasyondaki bruselloz ol-
gularının azalmış olmasıyla bağlantılı olarak laboratu-

varlarda çalışılan brusella bakterileri içeren örnek sa-
yılarının azlığıyla açıklanabilir[10]. 

Bu çalışmaya katılan 370 bireyin sadece üçünde
brusella infeksiyonunu destekleyen 1/160 ve üzeri
titrede pozitiflik saptanmıştır. Çalışmamızda STA tes-
ti pozitifliklerinin ağırlıklı olarak 1/20 ve 1/40 titre-
lerinde yoğunlaştığı görülmektedir. STA testiyle ≥
1/80 titrede pozitiflik veren sekiz bireyin serum örne-
ği, Rose-Bengal testiyle de pozitif sonuç vermiştir.
Ucuz maliyeti, kullanım kolaylığı ve yüksek duyarlılık-
la birlikte düşünüldüğünde Rose-Bengal testinin bru-
selloz için uygun tarama testlerinden biri olduğu çalış-
mamızda da doğrulanmıştır. 

Sonuç olarak; bu araştırmada, Elazığ bölgesinde
çalışan ve bruselloz yönünden mesleki risk taşıyan ki-
şilerde bruselloz seroprevalansının normal popülas-
yona göre (istatistiksel olarak anlam taşımamasına
rağmen) daha yüksek olduğu saptanmıştır. Ülkemizde
endemik olarak görülen bruselloz hala bir halk sağlığı
sorunu olarak önemini korumaktadır. Riskli meslek
gruplarında mesleksel korunma önlemlerinin uygu-
lanması gerekmektedir.
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