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Olgu  

•  yaşı da erkek hasta  

 

Yakı a 

•  ay ö e aşlaya  sol ayak ileği de ağrı, yürü ede zorluk 

 

 

 



Olgu  

Öykü  

•  ay ö e sol ayak ileği de ağrı ve hafif şişlik  
• Travma öyküsü yok 

• Yakı aları  aşla gı ı da -  gü  karı  ağrısı ol uş. 
• Ara ara 1-  gü  deva  ede  ateş yakı ası 
• Farklı sağlık erkezleri de değerle dirile  hasta ağrı kesi i 

tedavi verilerek izle e alı ış. 
• Yakı aları da za a  za a  azal a  



Olgu  

Özgeç iş  
• Özellik yok. 

 

Soy-geç iş 

• A e,  yaşı da, sağ-sağlıklı 
• Ba a,  yaşı da, sağ -sağlıklı  
• Biri i ço uk, hasta ız 

• İki i ço uk,  yaşı da, kız, sağ-sağlıklı 
 

• A e a a arası da akra alık yok.  
 

 



Olgu  

Fizik akı 
• Genel durumu iyi 

• Vü ut sı aklığı: , °C,  a ız: /dk,  solu u  sayısı: /dk 

• Ka  ası ı: /  mmHg 

 

• Siste  uaye eleri or al sı ırlarda 

• Ekle leri  değerle dir esi de sol ayak ileği de hafif 
hassasiyet var. Kızarıklık, şişlik, ısı artışı, ekle  
hareketleri de kısıtlılık yok. 



 

 

 

                   Ö  ta ı? 



Olgu-laboratuvar 

• Hb: 12,4 g/dl  MCV:68 

• Beyaz küre: 12,300 (%25 
nötrofil, %60 lenfosit) 

• Trombosit: 317,700/mm3 

 

• Sedimentasyon: 13 mm/s 

• CRP: 0,09 mg/dl  

 

• Periferik yayma: Atipik 
hücre yok 

 

 

• Glikoz: 94 mg/dl 

• Üre: 22 mg/dl 

• Kreatinin:0,42 mg/dl 

• AST: 44 U/L 

• ALT: 32 U/L 

• LDH: 309 U/L 

• Ürik asit: 3,5  

• Fosfor: 5,4 mg/dl 

 



Olgu 

• Dayı ı   ay ö e ede i ili eye  ateş ede iyle 
değerle dirildiği ve brusella ta ısı alarak tedavi gördüğü  
• Hasta ı  so   aydır köyde dayısıyla irlikte a aa esi  

ya ı da kaldığı öğre ildi.  
 

• Rose Bengal: Pozitif 

• Serum agglütinasyon testi: Pozitif (1/160) 



Bruselloz  

• Halk sağlığı pro le i  
• Dü ya üzeri de ili e  e  yaygı  zoonoz…  Asıl ko ak 

hayvanlar  

• İ sa lar ara ko ak 

• Brusellozun ilk ta ı la ası  yılı da Malta adası da 
İ giliz ir errah ola  Marston tarafı da  yapıl ıştır. 

• Türkiye bruselloz için endemik bölge  

• La oratuvar kay aklı e feksiyo larda  da e  sık soru lu 
ola  aja … 

• Meslek hastalığı… 

• Bioterörizm… 



Bruselloz  

• Gram negatif, zorunlu aerop, hareketsiz, spor oluştur aya , 
kültürde yavaş üreye , koko-basil 

• La oratuvar şartları da üretil esi zor. 
• Etkenin üretilmesi 6 haftaya kadar uzayabilir.  

• Çikolata agar ya da ka lı agar kulla ıla ilir.   
 

 



Bruselloz  

• İ sa da aşlı a hastalık etke leri, 
• Brucella abortus…….      sığırlar 

• Brucella melitensis…      koyun ve keçiler 

• Brucellla suis………….      domuz, re  geyiği, 
• Brucella canis………         köpek, tilki, çakal 

 

• Brucella ceti, Brucella pinnipedialis ve  Brucella inopinata ? 

 

 

• İ sa da e  sık hastalığa ede  ola  etke , Brucella 

melitensis 

 



Bruselloz  

Bulaş yolları…. 
• Hasta hayva ları  et ve sütü de  

elde edilen ürünlerinin tüketilmesi  

• Deri ütü lüğü ü  ozulduğu 
duru larda doğruda  te as  

• Konjonktiva yoluyla  

• Etke i taşıya  da la ıkları  hava 
yoluyla alı ası  

• Plase ta ara ılığıyla a ede  e eğe 
etke i  geçişi 

• Anne sütü 

• Kan transfüzyonu   



Bruselloz  
Meslek hastalığı, 
• Veteriner, çiftçi ya 

da kasapları  hasta 
hayva ları  
dokularıyla ka , 
plase ta, atıl ış 
fetüs…  doğruda  
te ası ulaşa 
neden olur.  

 

 



Bruselloz  

Hastalık geliş e riski i, 
• Ko ağı  esle e ve ağışıklık duru u 

• Alı a  asilleri  sayısı çok az sayıda asil yeterli  

• Hangi suş ile karşılaşıldığı elirler.  
 

• B. suis ve B. melitensis  suçları ı  hastalık oluştur a 
potansiyeli daha yüksektir. 



Bruselloz  

• Virülans etke leri de  ola  hü re duvarı lipopolisakkaridi  
lökositlerin bakteriyi fagosite etmesini engeller. 

• Lökositlerce fagosite edilemeyen bakteriler makrojaflar 
tarafı da  alı ır. 
• Makrofaj ve monosit içi de akteri a lılığı ve çoğal ası 

devam eder.   

• Makrofaj ara ılığıyla ke ik iliği, le f düğü leri, kara iğer ve 
dalağa taşı ır ve  granülom oluşu u a ede  olur.  

 



Bruselloz  

• Ta ıda kli ik ulgular ve la oratuvar i ele eleri ge ellikle 
yol gösteri i değildir.  
• Hayva larla karşılaş a ya da uygu  şekilde hazırla a ış 

süt ve süt ürü leri i  tüketil esi öyküsü ta ı içi  e  değerli 
bilgidir.  

• Klinik bulgular genellikle 2-  haftalık kuluçka dö e i de  
so ra ortaya çıkar. kuluçka dö e i  gü  ila  ay arası da 
değişe ilir.  

• Belirleyici herhangi bir klinik bulgusu yoktur. 

• Hastalık a i aşla gıçlı ola ile eği gi i kro ik seyir de 
gösterebilir.  

 

 



Bruselloz  

Ço uk olgularda e  sık görüle  kli ik yakı a ve ulgular, 
 

• Ateş ondülan-dalgalı ateş  

• Terleme 

• Halsizlik-iştahsızlık 

• Ekle  ağrısı 
• Büyüme-geliş e geriliği  
• Döküntü  

 

• Nede i ili eye  ateş…. 
 

 



Bruselloz 

Kemik-eklem tutulumu 

• Ço uklarda e  elirgi  yakı alar ge ellikle ke ik ve ekle  
tutulumuyla ilgilidir. 

• Erişke lerde              Sakroileit 

• Çocuklarda                Diz, kalça ve el-ayak bilekleri gibi büyük 
eklemlerin artiriti 

• E  sık tek ekle  artiriti (%70) 

• Eşlik ede  ateş, yorgu luk, kilo kay ı gi i siste ik 
yakı aları  varlığı da ayırı ı ta ıda jüvenil idiyopatik artirit 
JİA  düşü ül elidir.  

• Özellikle uzun kemik ve vertebra osteomiyeliti görülebilir.  

 



Bruselloz 

Merkezi sinir sistemi 

• Baş ağrısı ve depresyo  gi i yakı alar brusella da sıklıkla 
görülebilirken merkezi sinir sistemi tutulumu nadirdir. 

• E  sık e e jit… 

• Konfüzyon, ili ç ula ıklığı, de ge pro le leri, ensefalit, 
miyelit, nörit, eyi  apsesi… 

• Beyi  o urilik sıvısı BOS  i ele esi, le fosittik pleositoz, 
yüksek protei  ve düşük glikoz düzeyi 
• BOS kültür pozitifliği < %  

• Seroloji incelemeleriyle BOS’da Brucella antijenleri 
gösterilebilir. 

 



Bruselloz 

Kalp-damar  sistemi 

• Çok çok az sayıda enfektif endokardit olguda 

• Bruselloza ağlı ölü leri  aşta gele  ede i 
• Endokarditle birlikte ya da endokarditsiz perikardit ve 

miyokarditte görülebilir. 

 

Solunum sistemi 

• Pnömoni, ak iğerde odül, ampiyem  

 

Genital-üriner sistem 

• Orşit, epididimit olguları  % - ’si de 

• Enfektif endokardit varlığı da efrit, glomerulonefrit… 
 

 

 



Bruselloz 

Retiküloendotelyal sistem 

• He e  he e  olguları  hepsi de kara iğer tutulu u 
görülür. 

• Kara iğer e zi leri or al ya da hafif yüksel iş ola ilir. 
• Etken suşa göre farklı patolojik ulgular izle e ilir.  
• Le f düğü leri de üyü e, kara iğer-dalak üyüklüğü 

 

Mide- barsak sistemi 

• Akut bruselloz olguları ı  üçte ikisi de ula tı, kus a, kilo 
kay ı, karı  ağrısı, ishal ya da ka ızlık görüle ilir. 
• Az sayıda ildiril iş pankreatit, kolesistit, ileit olguları da 

ulu aktadır. 



Bruselloz 

• Laboratuvar incelemelerinde anemi, trombositopeni, 
nötropeni ya da pansitopeni saptanabilir, ancak kan 
incelemeleri tamamen normal olabilir.  

 

Kesi  ta ı  
• Etke i  ka , ke ik iliği ya da diğer dokularda  alı a  

örneklerde gösterilmesi   

• Serolojik yö te lerle a tikor ya ıtı ı  gösteril esi  

 

 



Bruselloz  

• Kültürleri  duyarlılığı ör eği  alı dığı evre, kulla ıla  
besiyeri sistemi, örnek almadan önce antibiyotik tedavisi 

aşla ış  olup ol adığı gi i çeşitli et e lerde  etkile ir. 
• Kültür so u u üre e ol a ası ta ıyı dışla az. 
• Özellikle kan kültürlerinde etkenin izolasyonu 6 haftaya 

kadar gecikebilmektedir.  

• Akut dö e de kültür pozitifliği ora ı % -90  

• Kronik ya da fokal e feksiyo da kültür pozitifliği % -20  

• Ke ik iliği ör ekleri de etke i  üretil e ora ı ka  
kültürlerine göre %15-20 daha yüksek olabilir. (Özellikle 
ö esi de a ti iyotik tedavisi al ış olgularda  



Bruselloz  

• Brusella a tikorları IgM ve IgG  yapısı da 

• Hastalığı  ilk elirtileriyle irlikte  hafta-3 ay içinde IgM 
a tikorları oluşur 

• IgG tipi a tikorları  yüksel eye  aşla asıyla IgM düzeyleri 
azalır.  
• IgM yıllar a düşük titrede pozitif kalabilir. 

• IgG titrelerini ısrarla yüksek kal ası e feksiyo u  etki  
şekilde tedavi edile ediği i, kro ik e feksiyo u ya da  
hastalığı  tekrarladığı ı düşü dürür. 



Bruselloz  

Serolojik yö te leri  uygu  şekilde kulla ıl asıyla olguları  
% ’i e ta ı ko ula ilir.  

 

• Rose Bengal (RB) testi   

• Serum aglütinasyon testi (SAT) 

• 2-ME tüp aglütinasyon testi  

• Coombs testi (CT)  

• ELISA  

 

 

 



Bruselloz  

Rose Bengal (RB) testi   

• Bir tarama testidir. 

• Boyalı a tije  la  veya kart üzeri de seru  ile 
karşılaştırıldığı da  dakika içi de aglüti asyo  gözle esi 
pozitif olarak değerle dirilir. 
• Sonuç pozitif ise hasta serumu Brusella serum/standart 

aglüti asyo  testi e alı ır. 



Bruselloz  

Serum aglütinasyon testi (SAT)  

• Standart aglütinasyon testi, tüp aglütinasyon testi ya da 
Wrigth testi olarak da isimlendirilir. 

• B. abortus, B. melitensis ve B. suis’e karşı oluşa  total 
antikor titresi belirlenir. 

• B. canis’e karşı oluşa  a tikorlar ise  seru  agglütinasyon 
testiyle saptanamaz. 

• IgG ve IgM ayrı ı yapıla az. 

 

 



Bruselloz  

Serum aglütinasyon testi (SAT)  

• Çoğu sağlıklı ireyde geç işteki tekrarlaya  karşılaş a ve 
belirtisiz enfeksiyon nedeniyle 1:80 - 1:160 gibi titrelerde 
aglütininler pozitif bulunabilir 

• Tek bir antikor titresi ölçü ü ta ısal ol a akla irlikte ge ellikle 
akut e feksiyo  sırası da a tikor titresi  ≥ : ’dır. 

• Hastalığı  erke  dö e i de titreler çok düşük ola ildiği de , -
 gü  so ra ye i ir ör ekle i ele e tekrarla alı ve 

serokonversiyon ya da titre artışı olup ol adığı gözle elidir. 
• Çift seru  ör eği i  i ele esi de ≥  kat titre artışı akut 

bruselloz içi  kesi  ta ı ölçütüdür. 

 



Bruselloz  

SAT- yala ı egatiflik ede leri 
• E feksiyo u  ilk haftası erke  bakteriyemik dönem <1:160 

titreler)  

• Blokan a tikorları  varlığı kro ik bruselloz?)  

• Hasta seru u da a tikor fazlalığı ede iyle düşük 
sula dırı larda aglütinasyonun görülmemesi/maskelenmesi 
(prozon fenomeni)  

• B.canis enfeksiyonu  

• Agammaglobulinemi  



Bruselloz  

2-ME tüp aglütinasyon testi  

• IgG ve IgM ayrı ı ı  yapıl ası a a ıyla kulla ılır. 
• 2-ME, IgM a tikoru yapısı daki disülfit ağları ı parçaladığı 

için sadece IgG a tikorları ı  varlığı ı  ortaya ko ul ası ı 
sağlar. 
• SAT  ≥ :  titrede pozitif iken merkaptan azlı test ile  kat 

azal a gözle iyorsa a la lı so uç , ya i, aktif e feksiyo  
göstergesi olarak kabul edilmektedir. 



Bruselloz  

Coombs testi (CT)  

• Kli ik olarak güçlü ir şekilde bruselloz olduğu düşü üldüğü 
halde aglüti asyo  testleri de  egatif so uç alı ası 
brusellozda sık rastla a  ir duru dur. 

• A tikor a tije  ağları oluş ası a rağ e  aglüti asyo u 
engelleyen blokan IgG‟leri  varlığı da  kay akla aktadır. 

• Aglütinasyon vermeyen blokan (inkomplet) IgG‟leri  
gösteril esi de kulla ıla  e  iyi serolojik test Coombs 
testidir. 

• Blokan a tikorları  varlığı da Rose Bengal ve SAT negatif ya 
da düşük titreli pozitif sonuç verebilir. 

 



Bruselloz  

ELISA  

• İ ü glo üli  izotiplerini (IgM, IgG ve IgA) saptayabilen bir 
test olarak he  hastalığı  ta ısı da ve evrelenmesinde, hem 
de taki i de oldukça yararlıdır. 
•  4-6 saat içinde ve kantitatif olarak sonuç verir. 

• Özellikle nörobruselloz kuşkusu da BOS i ele esi de 
ta ıya yardı ıdır.  

 





Bruselloz  

• Uzun süreli tedavi (6 hafta) 

• Tedavi aşarısızlığı etke i  dire çli ol asıyla değil ge ellikle 
tedavi i  erke  so la dırıl asıyla ilişkili 
• Tek ilaçla tedavide hastalığı  tekrarla a riski yüksek  
• Klasik olarak ikili ya da üçlü tedavi önerilmektedir. 

• Menenjit, endokardit ya da spondilit varlığı da tedavi süresi 
en az 4-6 ay 

• Derin doku apsesi, anevrizma ya da endokardit varlığı da 
cerrahi tedavi  

• Nörobrusellozda steroid tedavisi? 



BRUSELLA TEDAVİSİ 

. İlaç  +  . İlaç  ±  .İlaç  

>  yaş Doksisiklin (2-4 mg/kg/gün 
2 dozda, maksimum günlük 
doz 200 mg)    ya da 
Tetrasiklin  (30–40 
mg/kg/gün 4 dozda 
maksimum günlük doz 2gr) 
(6 hafta-42 gün) 

 
 
 
 
 
Rifampisin 15–
20 mg/kg/gün  
maksimum 
600–900 
mg/gün  
1 ya da 2 dozda 
 
(6 hafta-42 
gün) 

 
 
 
 
 
Gentamisin  5 
mg/kg/gün iv ya 
da im, tek doz  
 
(5-14 gün) 

<  yaş Trimethoprim-
sulfametaksozol  
(Trimethoprim 10 mg/kg 
/gün, maks. 480 mg/gün  
Sulfametaksazol 50 mg/kg 
/gün, maks. 2.4 gr/gün,  
2 dozda) 
 
(6 hafta -42 gün) 
 



Bruselloz-korunma  
• Brucella pastörizasyo  sı aklığı da °C) 10-15 dakikada ölürler.  

• Salamurada imal edilen peynirlerin ancak salamurada (%10 tuzlu 
su    ay kaldıkta  so ra  satışa su ul ası gerek ektedir. 

• Depola a koşulları elirtil eksizi  tereyağları da Brucella  4 ay 
a lı kala ilir. 

• Kre a ve tereyağı ile ulaş 

• Yoğurt ile Brucella ulaşı ı yok denecek kadar az  

• Etke i taşıya  hayva ları  yeteri e piş e iş etleri, özellikle 
sakatatları kara iğer, dalak  ile de hastalık ulaşa ilir. 

• Hayva  gü resi  ulaşa  se zeleri  tüketi i i  de i sa larda 
e feksiyo a ede   ola ile eği ildiril ektedir. 
 

• Hayva ları  aşıla ası  



Olgu 

• Hasta bruselloz ta ısıyla hasta eye yatırıldı. 
 

•  yaşı da ol ası ede iyle   
• Trimethoprim-sulfametaksazol   + 

• Rifampisin  + 

• Gentamisin iv   şekli de tedavisi aşla dı. 
 

• Yedi gün damar yoluyla gentamisin tedavisi so rası 
Trimethoprim-sulfametaksazol + Rifampisin tedavisinin 6 
haftaya ta a la ası pla la arak ta ur u edildi.  

 

 

 



Teşekkürler… 


