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ÖSÖZ

Zoonoz bir hastalık olan bruselloz insan ve hayvan sağlığını olumsuz yönde
etkileyerek ülke ekonomisine zarar vermektedir.

Yurdumuzun birçok bölgesinde halkımızın geçim kaynağını hayvancılık
oluşturmaktadır. Konya bölgesinde de hayvancılık yaygın olarak yapılmaktadır
Bruselloz hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bölgelerde daha sık görülmektedir. Her
geçen yıl artan brusellozun önlenmesi için halkın süt ve süt ürünleri tüketimi konusunda
bilinçlendirilmesi ve sağlıklı hayvan üretimine dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu
konuda sağlık ve tarım sektörlerindeki insanların birlikte çalışmaları gerekmektedir.

Bu araştırmada birinci basamak sağlık kuruluşları olan sağlık ocaklarına; eklem
ağrıları ve ateş şikâyeti ile gelen hastaların kan örneklerinde bruselloz serolojik testlerle
(Rose Bengal plate, modifiye Rose Bengal plate, serum aglütinasyon, rivanol
aglütinasyon, 2-merkaptoetanol aglütinasyon ve ELISA) araştırıldı. Ayrıca, bruselloz
konusunda bilgi verildi.

Bu çalışmada brusellozun tanısında kullanılan serolojik testler (RBPT, mRBPT,
2-MET, RĐVT, ELISA, SAT) birbirleri ile karşılaştırılacaktır. Ayrıca kan alınan
hastalara kısa bir anket doldurularak hastalık hakkındaki bilgileri, süt ve süt ürünlerini
tüketme alışkınlıkları, yaş ve meslek grupları öğrenilerek hastalıkla bu özellikler
arasındaki ilişki olup olmadığı araştırılacaktır.

Bu proje ile, sadece brusellozlu insanların belirlenmesi değil, çalışma esnasında
herhangi bir şikayeti olan insanlara çeşitli sorular yönelterek halk sağlığının
bilinçlendirilmesine de katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

Yüksek Lisans tez konusu seçimimde ve araştırmamın tamamlanması sırasında
değerli katkılarından dolayı danışmam hocam sayın Doç. Dr. Hasan Hüseyin
HADĐMLĐ’ye, her zaman yardımlarını esirgemeyen değerli hocalarım sayın Prof. Dr.
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1. GĐRĐŞ

Bruselloz, Gram-negatif Brusella cinsi bakterilerin oluşturmuş olduğu zoonoz bir
enfeksiyon olarak bilinmektedir (Young 2005).

Dünyanın birçok bölgesinde yaygın olarak görülen bu hastalık, ülkemizde de
endemik olarak görülmektedir. Özellikle Doğu Anadolu’nun doğusu, Ankara, Konya ve
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde daha yoğun görülmektedir (Çetin ve ark. 1990).

Hastalık, insanlarda farklı klinik şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Genellikle
ateş, eklem ağrıları, halsizlik, baş ağrısı gibi soğuk algınlığına benzer belirtiler
görülebilmesinin yanı sıra hepatomegali, splenegomegali, artrit gibi birçok organıda
etkileyebilmektedir. Bazen de subklinik olarak ortaya çıkması nedeniyle hastalığın
tanısının koyulmasında yanılmalar oluşabilmektedir. Đnsanlarda, ateşli hastalıklarda ve
eklem ağrılarında teşhise yönelik olarak akla gelen son hastalık olabilmektedir
(Colmenero ve ark. 1996, Young 2005).

Hastalığın kesin tanısı kemik iliği ve kan kültürü ile mümkün olmaktadır. Yalnız
kültür ile yapılan çalışmalar bulaşma açısından risk taşımakla beraber uzun sürede tanı
koyulabilmekte bazen de sonuca ulaşılamamaktadır. Uygulama sırasında güvenlik kabini
gibi özel ortamlara da ihtiyaç duyulmaktadır. Bundan dolayı tanıda; sensitivite ve
spesifiteleri yüksek olması ve kısa sürede sonuca varılması, kolay ve ucuz olması
nedeniyle serolojik testler tercih edilmektedir (Young 1995, Young 2005).

1.1. Tarihçe

Bruselloz M.Ö. 450 yılında Hipokrat’tan bu yana ateşle karakterize olan bir
hastalık olarak bilinmektedir. Đnsan brusellozuna ait ilk tanımlama ise 1860 yılında
Marston tarafından yapılmıştır (Marston 1861). Hastalık etkeni ise ilk olarak, 1887
yılında Đskoçyalı bir hekim olan Sir David Bruce tarafından ‘’Malta humması’’
10

nedeniyle ölen Đngiliz askerlerinin dalak ve karaciğerlerinden izole edilmiş ve
Micrococcus melitensis (M. melitensis) olarak adlandırılmıştır (Bruce 1887). Daha
sonraları David Bruce’u onurlandırmak için hastalığın cins adı Brusella olarak
değiştirilmiştir (Meyer ve Shaw 1920).

Wright ve Smith (1897) insan ve hayvan serumlarından aglütinasyon testinde
Brusella melitensis (B. melitensis)’e ait spesifik ankikorlarını tespit ederek hastalığın
zoonoz bir hastalık olduğunu açıklamışlardır. Zammit (1905), B. melitens’isi keçi sütü
ve idrarından izole etmiş ve B. melitensis’in konakçısının keçi olduğunu ve insanlara çiğ
süt ve süt ürünlerinden geçtiğini açıklamıştır. O yıllarda Malta halkının kültüründe
kapıdan direk keçiden süt dağıtımı ve çiğ süt tüketimi yer almaktadır. Đnsanlara
hastalığın çiğ keçi sütünden geçtiği belirlenince kapıdan süt satışı yasaklanmış olup
1938 yılında da pastörizasyon işlemi zorunlu hale getirilmiştir (Nicoletti 2002). Bang ve
Stribolt 1895 yılında atık yapan sığırdan B. abortus’u izole etmişlerdir (Hughes 1897).
Daha sonra, B. suis 1914 yılında Traum tarafından atık yapmış olan domuzlarda izole
edilmiştir (Özsan 1990). Amerikalı bir bakteriyolog olan Alive Evans 1918 yılında,
keçilerde, sığırlarda ve domuzlarda rastlanan bu üç etkenin kültürel, morfolojik ve
biokimyasal farklılıklarının olmadığını yalnızca antijenik farklılıklarının olduğunu
açıklamıştır (Özsan 1990, Al Dahouk 2003a, Young 2005).

B. ovis, Buddle (1956) tarafından Yeni Zelanda’da koyunlardan izole edilmiştir.
B. canis ise Carmichael ve Bruner (1968) tarafından av köpeklerinde izole edilmiştir. B.
neotomae; Amerika’da Utah eyaletinde Stoenner ve Lackman (1957) tarafından çöl
ratlarından izole edilmiştir. Son yıllarda Amerikalı bilim adamları deniz memelilerinden
iki yeni Brusella türü izole etmişler ve B. pinnipediae ve B. ceti olarak adlandırmışlardır
(Foster ve ark. 2007). En son olarak tarla farelerinden Scholz ve ark. (2008) tarafından
B. microti izole edilmiştir.

Ülkemizde ilk defa 1915’te Doktor Hüsamettin Kural ve Mahmut Sami Akalın
tarafından Kuleli Askeri Hastanesi’nde tedavi edilen bir askerde B. melitensis izole
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edilmiştir. Hayvanlarda ise ilk olarak Zühtü Berke 1931 yılında sığırlardan izole etmiştir
(Golem 1943, Eroğlu 1989).

1.2. Epidemiyoloji

Bütün zoonozlar gibi hem toplum sağlığını etkileyen hem de ekonomik sonuçlara
sebep olan bruselloz, dünyada çok yaygın görülmekle beraber, her yıl yarım milyon yeni
vakanın eklendiği tahmin edilmektedir (Abdussalam ve Fein 1976, Young 1994).
Mücadele ve eradikasyon programları sonucu brusellozun Đngiltere, Kuzey Avrupa
ülkelerinin büyük çoğunluğu, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada’da eradike edildiği
bildirilmektedir (Pappas ve ark. 2006). Eradike olan bölgeler arasında yer alan Oman ve
Malta’da yeniden ortaya çıktığı bildirilmiştir (Memish 2001). B. melitensis Portekiz,
Đspanya, Güney Fransa, Đtalya, Yunanistan, Türkiye ve Afrika ülkelerinin yer aldığı
Akdeniz Havzası ile Arap Yarımadası, Hindistan, Meksika, Orta ve Güney Amerika’da
yaygın iken B. abortus coğrafi bir dağılım göstermemektedir (Koneman ve ark. 1997,
Papas ve ark. 2006).

Ülkemizde bruselloz morbiditesi oldukça yüksek olmasına karşın mortalitesi çok
düşüktür. Türkiye’de bruselloza ait seropozitiflik oranı % 2-6 olarak belirtilmektedir
(Sözen ve ark. 2002). Türkiye’de yıllık mortalite hızı ise milyonda 0,01 olarak
açıklanmıştır (T.C. Sağlık Bakanlığı 2004).

Ülkemizde insanlarda bruselloz epidemiyolojisi konusunda en kapsamlı çalışma,
TÜBĐTAK destekli olan Çetin ve ark. (1990) yapmış oldukları çalışmadır. Bu çalışmada
70 009 serum örneği incelenmiş olup normal popülasyonda Brusella seropozitiflik oranı
% 1,8, risk gruplarında (veteriner hekimler, laboratuvar çalışanları, hayvancılıkla
uğraşanlar, kasaplar) ise % 6 olarak belirlenmiştir. En yüksek seropozitiflik oranıda
sahip iller sırası ile Diyarbakır, Konya ve Antalya olarak açıklanmıştır. Yine bu
çalışmada Brusella bakterileri ile temas eden kişi sayısı 1750000 olarak bildirilmektedir.
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Türkiye’de 1970 yılında 37 olduğu bildirilen olgu sayısı (0,1/100 000) 2006
yılında 10810’na yükseltilmiştir (16,43/100 000) (T.C.Sağlık Bakanlığı 2006). Yıllar
arasındaki bu artışın hastalık prevalansındaki gerçek artıştan çok, bildirim ve tanı
oranlarındaki

artıştan

kaynaklandığı

tahmin

edilmektedir.

Ülkemizde

hastalık

bildirimlerinin hâlâ yeterli düzeyde olmadığı dikkate alınırsa, gerçek bruselloz
prevelansının mevcut oranlardan da yüksek olduğu düşünülmektedir.

Türkiye’de brusellozun bölgelere göre dağılımı, olguların % 41,1’i Güneydoğu
Anadolu Bölgesin’de, % 23,7’si Đç Anadolu Bölgesi’dedir. En az görüldüğü bölge ise
Karadeniz Bölgesidir (T.C. Sağlık Bakanlığı 2004, Yüce ve Alp Çavuş 2006) (Şekil 1.1)
ve (Şekil 1.2).

1%
9%
4%

20%

2%

40%

Karadeniz
Marmara
Güneydoğu Anadolu
İç Anadolu

24%

Doğu Anadolu
Akdeniz
Ege

Grafik 1.1. Türkiye’de bruselloz olgularının bölgelere göre dağılımı (T.C. Sağlık Bakanlığı 2004).
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Şekil 1.1. Türkiye’de bruselloz insidansı, 2004 yılı (Yüce ve A.Çavuş 2006).

Ülkemizde Tarım ve Köy Đşleri Bakanlığı tarafından 1983 yılında hazırlanan ve
1984 yılında yürürlüğe konulan “Türkiye Brusellozis Mücadele Projesi”nin toplam 26
yıl sürmesi planlanmıştır. Bu projeye göre, Türkiye beş bölgeye ayrılmış olup bu
bölgelerde 4-8 aylık danalar ile 3-8 aylık kuzu ve oğlakların aşılanması planlanmıştır.
1991 yılından itibaren özellikle hastalık saptanan bölgelerde ergin hayvanların azaltılmış
dozla aşılama uygulamasına yine bu proje ile başlanmıştır (Demirözü ve ark. 1996).

Ülkemizde hayvan brusellozunun dağılımını belirtmek amaçlı yapılan en
kapsamlı çalışmada 34 448 sığır ve 30 443 koyun serum örnekleri toplanmış ve sığır
popülasyonundaki bruselloz prevelansı % 1,43, koyun popülasyonunda ise % 1,97
olarak tespit edilmiştir. Sürü prevelansı da sığırlarda % 11,4, koyunlarda % 15 olarak
belirlenmiştir. Bu projeyle, sığır ve koyun prevelansının belirlenmesi ve bruselloz
kontrol programının yeniden ele alınması hedeflenmiştir. Đllere göre sığır ve koyunlarda
brusellozun dağılımı Şekil 1.3 ve Şekil 1.4’de gösterilmiştir (Đyisan ve ark. 2000).
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Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Müdürlü’ğü tarafından
yürütülen hayvan hizmetleri kapsamında son 5 yılda bruselloz koyun ve sığır mihrakları
Tablo 1.1’de gösterilmiştir (Đyisan 2008).

Çizelge 1.1. Son 5 yılda koyun ve sığır bruselloz mihrakları (Đyisan 2008).
Yıl

Mihrak Sayısı (Sığır)

Mihrak Sayısı (Koyun-Keçi)

2003

91

267

2004

107

389

2005

187

304

2006

390

273

2007

532

217

Yapılan çalışmalarda Türkiye’de izole edilen türlerin büyük çoğunluğunun
Brusella melitensis (B. melitensis) olduğu açıklanmıştır (Bodur ve ark. 2003, Namıduru
ve ark. 2003).

Şekil 1.2. Sığırlarda bruselloz prevalansı 2000 (Đyisan ve ark. 2000).
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Şekil 1.3. Koyunlarda bruselloz prevalansı 2000 (Đyisan ve ark. 2000).

Konya, ülkemizde insan brusellozun en yaygın olarak görüldüğü bölgeler
arasında yer almaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından Konya’da insanlardaki olgu sayısı
2000 yılında 267 (12.72/100000), 2005 yılında 367 (15.5/100000), 2006 yılında ise 34
olarak olarak bildirilmiştir (T.C.Sağlık Bakanlığı 2006). Bu sayı Ocak-Haziran 2007
arası için kesin vaka 8, olası vaka ise 525 olarak saptanmıştır (Konya Đl Sağlık Müd.
2007). Konya Đl Tarım Müdürlüğü istatistik bilgileri (2007)’ne göre; Konya bölgesindeki
hayvanlarda B. melitensis’in mihrak sayısı 10, B. abortus’un mihrak sayısı 22 olarak
açıklanmıştır (Konya Đl Tarım Müd. 2007).

Konya bölgesinde koyunlarda ve sığırlarda brusellozun yaygın olduğunu
gösteren bir çok çalışma mevcuttur (Kenar ve ark 1990, Kenar ve Güler 1994, Erganiş
ve ark 1995, Erganiş ve ark 2002, Güler ve ark 2003). Türkiye’de hastalık tüm aylarda
görülmekle birlikte genelde, koyunların yavrulama dönemleri ile peynir yapımının
arttığı ilkbahar ve yaz aylarında daha sıklıkla görülmektedir (Göktaş 1990, Gür ve ark.
2003).
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Hastalık tipik olarak genç ve orta yaşlı erkekleri etkilemektedir. Çocuk ve
yaşlılarda insidansı düşük bulunmaktadır (Young 2005). Ülkemizde bruselloz tanısı olan
olguların % 50-60’sı 20-50 yaş arasında yer almaktadır. Çocuklar hastaların % 1015’ini, 65 yaş üzeri olgular ise % 10’unu oluşturmaktadır (Taşova ve ark. 1998, Gür ve
ark. 2003).

1.3. Etiyoloji

Đnsanlarda hastalık etkeni olan Brusella türleri; B. melitensis, B.suis, B. abortus
ve B. canis daha sıklıkla hastalık yapmaktadırlar. B. melitensis koyun ve keçilerde
bulunmakta genellikle insanlara bulaşma çiğ süt ve ürünlerinin tüketimi ile olmaktadır.
B. abortus ise insanlara sığırlardan bulaşmakta ve hayvancılıkla uğraşılan bölgelerde
daha sık görülmektedir. B. suis ve B. canis sırasıyla domuz ve köpekten insanlara
bulaşmakta özellikle bu hayvanlarla uğraşanlarda sporadik olarak rastlanmaktadır (Slack
2004).

Brusella 0.5×1.5 mikrometre büyüklüğünde olup, Gram-negatif boyanan,
hareketsiz, sporsuz, tek tek ve bazen uç uca zincirler oluşturabilen kokobasil olarak
tanımlanmaktadır. Hemolitik olmayan düz ya da pürüzlü koloniler oluşturmaktadır. Düz
koloniler daha virulan olarak tanımlanmaktadırlar (Christenson 2002, Al Dahouk ve ark.
2003a). Organizmadan yeni ayrıldıkları zaman oluşturmuş oldukları S tipi kolonilerde
kapsüle rastlanmaktadır. Pasajlarda oluşan R kolonilerde ise kapsüle rastlanmamaktadır.
Yapılan biyoteknolojik çalışmalarda Brusella cinsinin Proteobacteria sınıfının bir üyesi
olduğu ve Agrobacterium-Rhizobium kompleksindeki bitki patojenleri ile aynı atadan
geldikleri saptanmıştır (De Ley ve ark. 1987).

Katalaz pozitif olup, oksidaz, üreaz ve hidrojen sülfür (H2S) pozitifliği türler
arasında değişkenlik göstermektedir. Karbonhitratlardan gaz yapmamakla birlikte,
glikozu

az miktarda

kullanmaktadırlar.

Nitratı nitrite indirgeyebilirler.

Đndol

oluşturmazlar. Metil kırmızısı ve sitrat negatiftir (Baysal ve ark. 1999).
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B. abortusun dışında ki türler aerobtur. B. abortus ise ilk izolasyonunda % 5-10
CO2’e ihtiyaç duymaktadır. Bundan dolayı inkübasyon için iki besiyeri hazırlanmakta ve
bu besiyerlerinden biri normal atmosfer koşulu bulunan etüve, diğer besiyeri ise % 5-10
CO2’lu ortama koyularak inkübe edilmektedirler (Bilgehan 2000, Sözen ve ark. 2002).
Basilin üreyebilmesi için optimal sıcaklık 37 0C, optimal pH ise 5.8’tir. Brusella
cinsi bakteriler normal besiyerlerinde üremezler. Brain-Heart infüzyon agar, serumlu
dekstrozlu agar, Brucella agar, triptoz soy agar, kanlı ve çikolata agar gibi
zenginleştirilmiş besiyerlerinde birkaç gün ya da haftada yavaş olarak üremektedirler.
McConkey, eozin metilen mavi (EMB) veya diğer enterik besiyerlerinde ise üreme
olmamaktadır (Verger ve ark. 1985, Koneman ve ark. 1997).

Brusellanın morfolojik bakımdan belirlenmesi kültürden hazırlanan preparatın
modifiye Ziehl-Neelsen ya da Koster yöntemleriyle boyanmasıyla yapılmaktadır. ZiehlNeelsen boyamada morfolojik açıdan Chlamidiaphila psittaci ya da Coxiella burnetti ile
benzerlik göstermektedir (Corbel 2007).

Brusellaların hücre duvarında pilus, fimbria ve kapsül bulunmamaktadır. Ayrıca
lipopolisakkarit (LPS) ve dış membran proteinleri (OMP) içermektedir. LPS tabakası A
ve M olarak adlandırılan epitoplar taşımaktadır (Smith 1990). Brusella türlerinde
somatik A ve M antijenleri ile yüzeysel L zarf antijeni bulunmaktadır. Daha çok B.
abortus kökenlerinde bulunan L antijeni, yeni izole edilen bakterilerde var olup,
bakterinin immun serumlarla aglütinasyonuna engel olmakta ancak 1000C’de yarım saat
ısıtılmakla inaktivite olmaktadır. Bu özelliği ile Salmonella türlerinde ki Vi antijenine
benzemektedir (Ruiz ve ark. 2005). B. abortus ve B. suis’te A antijeni fazla, M antijeni
az, B. melitensis’te ise M antijeni fazla, A antijeni az bulunmaktadır. B. abortus ve B.
suis’te A’nın M’ye oranı 20/1 iken, B. melitensis’te bu oran 1/20’dir (Bilgehan 2000).

Brusella cinsi bakteriler dezenfektan ve antibiyotiklere karşı duyarlılık
göstermektedirler. Karanlık yerlerde, doku, süt ya da uterus akıntıları içerisinde uzun
süre canlı kalabilmektedirler. Güneş görmeyen toprakta 70 gün, suda 35 gün kadar
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yaşayabilmektedirler.

Kültürler

buzlukta

üç

altı

ay

kadar

canlılıklarını

koruyabilmektedirler. Bakteri, % 1 fenolle 15 dakikada, 600C’de 10 dakikada tahrip
olmaktadırlar. Ahırdaki gübre içerisinde 6 hafta, suda 10 hafta, düşük materyalinde 7
gün, çiğ sütten yapılmış kaymakta buzdolabı şartlarında 142 gün, % 10 tuz içeren
salamura peynirde 45 gün, % 17 tuz içeren peynirde ise 1 ay canlı kalabilmektedirler
(Sözen ve ark. 2002). Brusella türlerinin çoğu gentamisin, tetraksilin ve rifampisine
karşı duyarlı bulunmaktadır. Birçok Brusella suşu polimiksin, sefalosporin, basitrasin,
linkomisin ve nistatine karşı direnç göstermektedirler (Alton ve ark. 1975).

1.4. Patojenite

Konağın beslenme ve bağışıklık durumu, enfeksiyon inokulumun büyüklüğü ve
olası geçiş yolu hastalığın oluşumunu etkilemektedir. Örneğin mide suyu pH’sının
düşmesi, oral yoldan alınmaları halinde B. melitensisten ziyade B. abortusa karşı etkili
bir korunma yoludur. Antiasitler ve benzeri ilaçlar midenin asit ortamını bozarak
gıdalara bağlı bruselloz oluşumuna neden olabilmektedirler (Young 2005).

Hücre içi patojen olan bu bakteriler, fagositik hücreler içerisinde yaşayabilmekte
ve organizmanın koruyucu etkilerinden kendini koruyabilmektedirler (Koneman 1997
Sözen ve ark. 2002). Vücuda çeşitli yollarla alınan bakteriler öncelikle polimorf
çekirdekli lökositler (PMNL) tarafından fagosite edilmektedirler. Fagosite edilen
bakteriler hücre içerisinde yaşayabilmekte ve çoğalabilmektedirler. PMNL’ler tarafından
öldürülemeyen bakteriler bölgesel lenf bezlerine ilerlemekte, burada üredikten sonra lenf
yolu ile genel dolaşıma karışıp bakteriyemiye neden olmaktadırlar. Đnkübasyon süresi 15 hafta arasında değişebilmektedir. Vücuda yayılan bakteri daha çok rediküloendoteliyal
sistem (RES) organları olan dalak, karaciğer, kemik iliği, lenf bezlerine yerleşmekte ve
burada üremektedirler. Yerleştikleri organlarda özellikle karaciğer ve dalakta büyümeye
neden olmaktadırlar. Böbreklere yerleşen bakteri ise idrarla sürekli olarak dışarı
atılmakta ve bulaşma açısından risk oluşturmaktadır (Stites ve ark. 1994).
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Genellikle B. melitensis, B. suis; B. abortus ve B. canis’e göre daha virulan
olarak tanımlanmaktadır. B. melitensis diğer türlerin aksine, PMNL içerisindeki bakteri
öldürücü mekanizmalarına karşı daha çok direnç göstermektedir. Virulansın, B.
melitensis, B. suis ve B. abortus’un hücre duvar yapılarında bulunan lipopolisakkaritin
(LPS) içermiş olduğu oligopolisakkarit yapısından kaynaklandığı tahmin edilmektedir
(Corbel 1998).

Normal insan serumunda, B. abortus’a karşı gösterilen baktersidial etki B.
melitensis’e karşı oluşturulamamaktadır. Mikroorganizmaya karşı bağışıklık yanıtının
oluşması ve makrofajların aktivite olması ile bakteriler öldürülmeye başlamakta ve
bakteri hücre duvarında bulunan LPS’ler kana karışarak hastalık belirtileri görülmektedir
(Colmenero ve ark. 1996).

B. abortus’un sığır plasental dokularda üremesi bu bölgede yoğun olarak bulunan
eritriol adlı maddenin emilimi ile olmaktadır (Young 2005).

1.5. Bağışıklık

Brusella enfeksiyonunda hem hücresel hem de humoral bağışıklık oluşmaktadır.
Brusellanın tipi virulansı, bakterinin giriş yeri ve miktarı, kişinin yaşı, cinsiyeti, önceden
antibiyotik kullanımı, gebelik ve konağın bağışıklık durumu immun cevapta farklılıklar
oluşturmaktadır (Koneman ve ark. 1997, Bilgehan 2000).

Spesifik bağışıklık oluşması ile birlikte makrofajlar aktivite olmaktadır.
Enfeksiyonun kontrol altına alınması makrofajların bakterileri öldürücü etkisini aktivite
edecek lenfokinlerin salınışını gerçekleştiren T lenfositlerine bağlı bulunmaktadır
(Koneman ve ark. 1997, Bilgehan 2000).

Brusellozda humoral cevap olarak immunoglobulin M (IgM), IgG ve IgA tipi
antikorlar oluşmaktadır. Enfeksiyonun ilk haftasında IgM antikoru yükselmeye
başlamakta bunu ikinci haftadan sonra IgG antikoru takip etmektedir. Zamanla IgM
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antikor seviyesinde düşme oluşmaktadır. IgG antikorunda iyileşme ile uyumlu olarak
düşme meydana gelmekte ve az miktarda devamlı olarak kalmaktadır. Bazı vakalarda ise
enfeksiyon bulgusu olmadan düşük IgM seviyesi aylar veya yıllar boyunca devam
edebilmektedir. IgA antikorları ise hastalığın erken safhalarında yükselmekte, ilerleyen
safhalarında ise azalmaktadır. Yüksek titrede IgM yeni enfeksiyonu, yüksek titrede IgG
aktif enfeksiyonu ve düşük düzeyde olması ise geçirilmiş enfeksiyonu düşündürmektedir
(Koneman ve ark. 1997, Bilgehan 2000, Kutlu ve ark. 2003) (Çizelge 1.2).

Brusellaya

yönelik

oluşan

antikorları

ölçmek

için

serolojik

testler

kullanılmaktadır.

Çizelge 1.2. Brusella infeksiyonu sırasında immün cevap (Al Dahouk ve ark. 2003b).
Bruselloz Evresi

IgM

IgG

IgA

Akut

↑↑↑↑

↑ ↑ ↑ ↑ (IgG1 ve IgG3)

↑

Kronik

-

↑ ↑ (IgG1 ve IgG4)

↑↑

Tekrarlayan

-

↑↑↑

-

1.6. Bulaşma Yolları

Brusella bakterileri, hayvanlarda yaşam boyu kalmakta ve kronik infeksiyona yol
açmaktadırlar. Brusellozun insanlara bulaşması çoğunlukla enfekte hayvanların çiğ süt
ve süt ürünlerinin tüketimi, hayvan atığı, vaginal akıntı, salya gibi vücut salgılarının
bütünlüğü bozulmuş cilt ile direkt teması, enfekte aerosollerin solunması, konjunktivaya
bulaşması ile olabilmektedir. Hastalığın endemik olduğu ülkelerde başlıca bulaş yolu
pastörize edilmeyen süt ve süt ürünlerinin tüketimi iken, gelişmiş ülkelerde daha çok
temas ve inhalasyon yolu ile bulaşmaktadır (Young 2005). Yoğurt, sütün kaynatılması
ile yapıldığından ve mayalanma ile asidik ortam oluşturduğundan bulaş için kaynak
oluşturmamaktadır. Kaynatılıp çöktürme işlemi ile yapılan kaşar ve tulum peyniri ile de
hastalık bulaşmamaktadır (Sözen ve ark. 2002). Genelde çiğ tüketilmediğinden ve kas
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dokusunda bakteri sayısı az olduğundan et ürünleri nadiren infeksiyon kaynağı
olmaktadır (Young 2005).

Đnsandan insana bulaş çok nadir olmakla birlikte literatürde cinsel yolla bulaştığı
ileri sürülen olgular bildirilmiş olup spermadan bakteri üretilebilmektedir (Öztürk ve
ark. 1993, Young 2005). Brusellozlu bir kişiden kan nakli yapılan kişide 6 hafta sonra
kan kültüründe Brusellanın üreme nedeni kan nakli olarak bildirilmektedir (Doğanay ve
ark. 2001). Ayrıca, anne sütü ile bulaşma olduğunu bildiren vakalarda bulunmaktadır
(Palanduz ve ark. 2000, Çelebi ve ark. 2004). Ülkemizde bruselloz için temel bulaşma
kaynağı pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerinin tüketiminden kaynaklanmaktadır
(Aktaş ve ark. 1994, Ataman-Hatipoğlu ve ark. 2005). Bunun yanısıra laboratuarda
çalışan personelin hava ile bakteriyi soluması, kazara yutması ya da mukoza ve
bütünlüğü bozulmuş deri ile temasıyla hastalığın bulaşma oranı oldukça yüksek
bulunmaktadır (Arlett 1997).

1.7. Klinik Özellikler

Brusellozun, kuluçka dönemi genellikle 7 gün ve 3 ay arasında değişebilmektedir
(Georghiou ve Young 1991). Enfeksiyon semptomatik ya da asemptomatik olarak
görülebilmektedir. Enfeksiyon, semptomların uzunluğuna ve şiddetine göre subakut,
akut ya da kronik olarak sınıflandırılmaktadır. Semptomlar 8 haftadan az sürerse akut, 852 hafta arası subakut, 1 yıldan fazla olanlar kronik şeklinde sınıflandırılmaktadır (Hall
ve ark. 1991, Trujillo ve ark. 1994, Young 1995, Young 2005).

Brusella’nın vücutta birçok organı etkileyebilme yeteneğinden dolayı hastalığın
akut ve subakut dönemlerinde belirtiler spesifik olarak görülmemekle birlikte, hastalarda
genellikle başta ateş olmak üzere, terleme, titreme, iştahsızlık, baş, eklem bel ağrıları
gibi soğuk algınlığı benzerliği belirtiler görülmektedir (Hall ve ark. 1991, Young 1995,
Memish ve ark. 2000, Aygen ve ark. 2002, Young 2005). Ateş akşam saatlerinde üşüme
ve titreme ile yükselmeye başlamakta, her gün birkaç derece artarak 8 -10’uncu günlerde
39-40oC’ye ulaşmaktadır. Birkaç saat süren ateş, sabaha doğru bol terleme ile normale
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düşmektedir. Eğer tanı konmamış ve tedaviye başlanmamışsa ateş tekrar hergün kademe
kademe düşmekte ve 2. haftanın sonunda normal seviyeye gelmektedir. Hastada geçici
bir iyilik hali başlamakla birlikte, 8 -10 gün sonra aynı ateşli dönem tekrarlamaktadır.
Brusellozda görülen ateş, tipik dalgalı ateş ya da ondülan ateş olarak adlandırılmaktadır
(Christenson 2002, Al Dahouk ve ark. 2003a-b). Bu dönemdeki hastaların % 85’den
daha fazlasında 38,5 °C’nin üzerinde ateş, % 6-35’sinde ise dalak ve karaciğerde
büyüme, % 40-50’sinde eklemlerde iltihaplanma görülmektedir (Mousa ve ark. 1987,
Colmenero ve ark. 1996, Memish ve ark.2000).

Subklinik seyreden olgularda hastalık belirtileri görülmemektedir. Bu tür
olgularda tanı düşük titrede serolojik test pozitifliği ve kültür negatifliği ile
belirlenmektedir.

Bu

durumda

kişi

bakteriyi

taşımakta,

ancak

bağışıklığı

baskılandığından belirgin enfeksiyon şekli oluşmamaktadır (Trujillo ve ark. 1994).

Akut dönemde ki yetersiz tedavi ya da yanlış tedavi hastalığın kronik ya da lokal
enfeksiyona dönüşmesine neden olmaktadır (Young 2005). Bu dönemde daha çok uzun
süreli yorgunluk sendromu, depresyon, terleme, kilo kaybı ve eklem ağrıları
oluşmaktadır. Çocuklarda nadir olarak görülmekle birlikte daha çok yetişkinlerde
görülmektedir (Trujillo ve ark. 1994). Kronik dönemde Brusella farklı organ ve dokulara
yerleşerek bu bölgelerde lokal enfeksiyona neden olmaktadır. Belirtiler bakterinin
yerleşmiş olduğu sistem ve organa göre değişmektedir. Serumda serolojik yoklama
negatif olmakla birlikte etken bakterinin lokalize olduğu bölgelerden izole edilmektedir.
Lokalize enfeksiyonlar, hastalığın komplikasyonları olarak ta adlandırılmaktadır
(Trujillo ve ark. 1994, Young 1995, Young 2005).

1.8. Komplikasyonlar

Kas-iskelet sistemiyle ilgili komplikasyonların % 85’ini eklem ağrıları
oluşturmakla birlikte artrit, spondilit, sakroilit, osteomiyelit, tenosinovit, bursit
oluşturmaktadır (Mousa ve ark. 1987, Trujillo ve ark. 1994, Solera ve ark. 1999).
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Bruselloz

vakalarının
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komplikasyonlar görülmektedir. Menenjit başta olmak üzere, ensefalit, meningoensefalit, radikülit, myelit, nevrit merkezi sinir sistemi komplikasyonları arasında yer
almaktadırlar (Aygen ve ark. 2002, Young 2005).

Kardiovasküler komplikasyonlardan endokardit vakaların %2,2’sini oluşturmakla
beraber ölüme neden olabilmektedir. Klinik olarak diğer bakteriyel endokarditlere
benzemesine rağmen faklı olarak kan kültüründe Brusella etkenine rastlanmaktadır. Aort
ve mitral kapakta da enfeksiyon oluşabilmektedir Ayrıca, pnömoni, hepatit, cilt
lezyonları, peritonit ve nefrit gibi diğer sistem komplikasyonları da görülebilmektedir
(Hadjinikolaou ve ark. 2001, Young 2005). Gastrointestinel sisteme ait kanamalar
oluşabilmektedir.

Anemi, lökopeni, trombositopeni en yaygın olarak görülen hematopoetik sisteme
ait komplikasyonları oluşturmaktadır (Aygen ve ark. 2002).

Genitoüriner sisteme ait komplikasyonlar ise genellikle epididimo-orşit,
piyelonefrit, nefrit, renal abse, sistit; prostatitten oluşmaktadır (Đbrahim ve ark. 1988).
Brusella gebe hayvanlarda plesantal trofoblastlara yerleşerek burada çoğalarak enfekte
trofoblatları oluşturmaktadırlar. Enfekte trofoblastlar plesentada normalde olmayan
kortizon salgılamaktadırlar. Ayrıca gebe hayvanın plesentasında bakterinin üremesinde
yardımcı olan bir çeşit şeker olan eritriol maddesi de salgılanmaktadır. Đnsan
plesentasında bulunmayan bu madde hayvanlarda atıklarına neden olmaktadır
(DelVecchio ve ark. 2002, Gorvel ve Moreno 2002). Bununla birlikte, bruselloz insan
plesenta dokusunu enfekte edebilmekte ve nadiren anne karnında bebek ölümlerine,
erken doğuma, düşüklere ve bebeğin enfekte doğmasına neden olabilmektedir
(Giannacopoulos 2002, Bosilkovski ve ark. 2004).

Brusellozda purpura, makulopapüler lezyon, papül, peteşi, impetigo gibi ciltle
ilgili lezyonlarda bildirilmiştir. Bunun yanında üveit, koroidit ve skleroitit gibi göze ait
ait bulgularda görülebilmektedir (Young 2005).
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1.9. Tanı
1.9.1. Bakteriyolojik Tanı

Brusellozun teşhisinde; kan ve dokularda Brusella etkeninin izolasyonu ve
serumda etkene karşı şekillenen antikorların tespiti ile yapılmaktadır. Kültür için dalak,
kan, kemik iliği, karaciğer, lenf düğümü, apse, eklem sıvısı gibi hastalıktan etkilenen
dokular kullanılmaktadır. Brusellozda kan kültürü kesin sonuç olmasına rağmen, etkenin
yavaş üremesinden dolayı tercih edilmemektedir (Colmenero ve ark. 1996).

Günümüzde klasik yönyemlere göre 3-7 gün arasında sonuç verebilen otomatize
kan kültür sistemleri (BACTEC) tercih edilmektedir (Solomon ve ark. 1992). Bununla
birlikte, kanda bakterinin izole edilme oranı % 15-70 arasında değişebilmektedir.
Hastalığın akut dönemde olması kronik ve lokal dönemlerde olması izolasyon oranını
etkileyebilmektedir. Özellikle kronik hastalarda etkenin üretilmesinde kemik iliği
kültürü önemli bulunmaktadır (Memish ve ark. 2000, Mantur ve Mangalgi 2004).
Nedeni belirsiz ateşli hastalarda ve serolojik yoklaması negatif çıkan hastalarda kemik
iliği kültürü tavsiye edilmektedir (Gotuzzo ve ark. 1986).

Đzole edilen suşların bakterinin koloni morfolojisinin yanı sıra antismooth
Brusella serumu ile aglütinasyon testi yapılmaktadır. Sadece S (düz) Brusella türleri
antiserum ile aglütine olmaktadır. B. canis ve B. ovis aglütine olmamaktadır (Al Dahouk
ve ark. 2003a).

Brusella’da tür ve biyotip belirlenmesinde CO2 gereksinimi, H2S üretimi, üreaz
etkinliği, tiyonin ve bazik fuksin boyaları içeren besiyerlerinde üreme, Tibilisi(Tb) fajına
duyarlılık, monospesifik A ve M serumları ile aglütinasyon varlığı araştırılmaktadır. B.
melitensis’in 3, B. abortus’un 7 ve B. suis’in 5 biyotipi bulunmaktadır (Bilgehan 2000).

Üreme karbondioksit gereksinimi için bakteriler iki ayrı besiyeri yüzeyine
ekilmektedir. Kültürlerin birisi % 5-10 CO2’li ortamda, diğeri aerobik koşullarda inkübe
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edilmektedir. B. abortus ilk üremesi sırasında % 5-10 CO2’li ortama ihtiyaç duyarken B.
melitensis CO2’ye ihtiyaç duymamaktadır (Al Dahouk ve ark. 2003a).
H2S üretimi için tüpte yatık olarak hazırlanan besiyerlerine (glikozlu serumlu
jeloz) kurşunlu asetat kağıdı asılıp her gün değiştirilerek H2S oluşumu 4 gün boyunca
gözlenmektedir. Siyah renk oluşumu H2S yönünden olumlu bulunmaktadır (Al Dahouk
ve ark. 2003a).

Üreaz etkinliği için christensen besiyerine ekim yapılmakta ve renk değişikliği
gözlenmektedir. Pembe rengin oluşması üreazın olumlu olduğunu göstermektedir
(Bilgehan 2000).

Tiyonin ve bazik fuksin gibi boyalarda üremeleri için bu boyalarla hazırlanan
besiyerlerinde üremelerine bakılmaktadır. B. melitensis tiyonin, bazik fuksin, metil
viyole ve pironin adlı boyalarda üreme göstermektedir. B. abortus yalnızca tiyoninde
üremektedir. B. suis tiyoninde üremektedir (Bilgehan 2000).

Monospesifik antiserumlarla aglütinasyon için bir damla bakteri süspansiyonu ile
monospesifik antiserumların lam üzerinde karıştırılması sonucu aglütinasyon varlığı
gözlenmektedir. B. abortus ve B. melitensis ile hazırlanan monospesifik antiserumlar,
hakim olan M ve A lipopolisakkaritini belirlemede kullanılmaktadır. A ve M antijenleri
türlere ve biyotiplere göre farklılık göstermektedir (Al Dahouk ve ark. 2003a).

Tibilisi (Tb) fajına duyarlılık testi B. abortus 3 ve 7 ile B. melitensis’in
ayırımında kullanılmaktadır. Tibilisi bakteriofajının rutin test dilüsyonu (RTD) B.
abortus düz kültürlerini lizise uğratmaktadır, fakat B. suis ve B. melitensis kültürleri bu
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B. pinnipediae ve
B. cataceae

B. neotomae

B. ovis

B. canis

B. suis

B. abortus

B. melitensis

-

-

-

-

1-5

1-6, 9

1-3

BĐYOTĐP

Fuksin pozitif, tiyonin pozitif, safranin inhibitörü negatif,
H2S üretimi negatif, 15 dakika içerisinde üreaz pozitif,
CO2 üremesi B. pinnipediae negatif B. cataceae için
pozitif, Tibiliz faz lizis negatif, Weybridre faz lizis, B.
pinnipediae için pozitif ve B. cataceae için negatif.

Ewalt ve Ross,1994

Deniz memelilerinde
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Fuksin, safranin inhibitörü negatif ve CO2 üremesi
negatif, H2S üretimi pozitif, 15 dakika içerisinde üreaz
ve Weybridre faz lizis pozitif, Tibiliz fajı lizis değişken

Fuksin negatif (bazı türleri için), tiyonin, H2S üretimi
(biyotip 1 dışında) ve CO2 üremesi pozitif, Tibilis faj lizis,
üreaz, Weybridre lizis ve safranin inhibitörü negatif

Stoenner ve
Lackman, 1957

1953

Van Drimmelen,

Fuksin (biyotip 2 hariç), H2S üretimi pozitif (biyotip 5
dışında), 24 saat içerisinde üreaz ve Tibiliz faj lizis
pozitif, Weybridre lizis pozitif, tiyonin (biyotip 1,2 ve 4),
safranin inhibitörü ve CO2 üremesi negatif.
Fuksin (biyotip 3 hariç), CO2 üremesi ve Tibiliz faj
negatif, tiyonin, safranin inhibitörü, H2S üretimi (biyotip
1 dışında), 15 dakika içerisinde üreaz ve Weybridre lizis
pozitif
Fuksin değişken, safranin inhibitörü, H2S üretimi, CO2
üremesi, Tibiliz faz lysis ve Weybridre faj lizis negatif,
15 dakika içerisinde üreaz pozitif, tiyonin pozitif

Fuksin, tiyonin, 24 saat içerisinde üreaz pozitif, safranin
inhibitörü, H2S üretimi, CO2 üremesi, Tibiliz faj lizis ve
Weybridre lizis negatif

TÜRLERĐ ĐDEFĐKASYOU

Kemirgenlerde

Koyun

Bruner, 1968

Carmicheal ve

Traum, 1914

Domuz (biyotip 1-3),yabani
tavşan (biyotip 2), ren geyiği
(biyotip 4), vahşi kemirgenler
Köpek

Bang, 1887

Bruce, 1887

BULA BĐLĐM
ADAMI

Đnek, deve, Tibet
öküzü, bufala

Keçi, koyun, deve

KOAKÇI

Çizelge 1.3 Brusella türlerinin sınıflandırılması (Al Dahouk 2003a).

dilüsyondan etkilenmemektedir. B. suis kısmen 104×RTD faj konsantrasyonu ile lizise
uğrayabilmektedir ancak B. melitensis Tb fajı ile hiçbir şekilde lizise uğramamaktadır
(Gotuzzo ve Carillo 1998, Al Dahouk ve ark. 2003a). Brusella türlerinin kimyasal
özellikleri Çizelge 1.3’de gösterilmiştir.

Bu

teşhis

metodlarına

ilaveten,

koyun

atıklarının

mide

içeriğinden

koaglütinasyon testi ile Brusella antijenleri belirlenebilmektedir. Klasik kültür metodları
ile karşılaştırıldığında; sensitivitesi % 61 ve spesifitesi % 80 olan koaglütinasyon testinin
daha basit ve hızlı olduğu belirtilmiştir (Erganiş ve ark. 2002).

1.9.2. Serolojik Tanı

Bruselloz tanısında, antikor düzeyinin ve çeşitliliğinin belirlenmesinde serolojik
yöntemler önemli yer tutmaktadır. Hastalara bruselloz tanısı konulmadan önce çeşitli
antibiyotiklerin sıkça kullanımı, hastalığın kronik döneminde kültür yöntemiyle sonuç
alınmada problemlerin yaşanması, kültür sırasında bulaşma olasılığının yüksek olması
ve bakterinin hücre dışı ortamda yavaş üremesinden dolayı tanıda sürenin uzaması,
serolojik yöntemleri değerli kılmaktadır (Young 1991, Sırmatel ve ark. 2002, Al Dahouk
ve ark. 2003b). Đnsan brusellozunun tanısında en sık kullanılan serolojik yöntemler;
Rose Bengal plate testi (RBPT), standart tüp aglütinasyon testi (SAT), 2-merkaptoetanol
testi (2-MET), Coombs, kompleman fikzasyon testi, enzim linked immunosorbent assay
(ELISA)’den oluşmaktadır (Cargill ve ark. 1985, Lucero ve ark. 1999, Ferreira ve ark.
2003, Çiftçi ve ark. 2005).

Rose Bengal plate testi bruselloz tanısında genellikle hızlı tarama testi olarak
yaygın kullanılmaktadır. Fakat testin doğrulanmasında diğer spesifik testlerin onayına
ihtiyaç duyulmaktadır. Test antijeni B. abortus suşunun S koloni süspansiyonunun
içerisine Rose Bengal boyasının eklenmesi ile elde edilmektedir. Antijenin asidik pH
(3.65) olması nedeniyle serumdaki Ig M aktivitesini engelleyerek IgG’lerin reaksiyona
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katılıma yardımcı olduğu gibi nonspesifik aglütininlerinde etkinliğine engel olmaktadır.
Dolayısıyla bu testte belirlenen antikorların büyük bölümü IgG’den oluşmaktadır (Alton
ve ark. 1975, Corbel 2007). Endemik bölgelerde tüm ateşli hastalara uygulanması
tavsiye edilmektedir. Bu yöntemde, Brusellanın Yersinia enterolitica 0:9 suşuyla verdiği
çapraz reaksiyon sonucu yanlış pozitiflik oluşabilmektedir. Piyasada kullanılan
RBPT’lerinin pozitif test duyarlılığı % 90 ile % 100 arasında değişmektedir (Yardımcı
1989, Al Dahouk 2003b, Roushan ve ark. 2005). Đnsan ve koyunlarda epidemiyolojik
çalışmalar için B. melitensis ve B. suis’ten hazırlanan RBPT antijenlerinin de
kullanılabileceği belirtilmektedir (Erganiş ve ark 2005).

Rutin klinik ortamlarda RBPT’ini doğrulamak amaçlı genellikle kolay, ucuz ve
kısa sürede uygulanabilmesinden dolayı SAT testi tercih edilmektedir. SAT’ta
aglütinasyona neden olan antikorlar IgM ve IgG’den oluşmaktadır (Young 1991). Bu
testte antijen olarak B. abortus’un S kolonilerinden hazırlanan fenolle inaktivite edilmiş
standart süspansiyon kullanılmaktadır (suş 1119-3 pH: 7,2-7,4). Süspansiyondaki bakteri
lipopolisakkarit (LPS) benzerliğinden dolayı B. abortus, B. melitensis, B. suiste eşit
sonuç vermektedir (Al Dahouk 2003b). B.canis enfeksiyonunda ise antikorlar diğer
Brusella

grubu

bakterilerden

LPS

smoot

antijeni

kullanılan

testler

ile

araştırılamadığından tanı konulamamaktadır (Young 1991). Serumun yüksek oranda
antikor içerdiği durumlarda prozon etki ile yalancı negatiflik oluşabilmektedir. Yalancı
negatiflik sonucunu önlemek için serumun 1/320’den çok sulandırılması önerilmektedir.
Griffiths (1947) tarafından tanımlanan Smoot LPS’ye karşı oluşan IgG1 ve IgG2 izotip
antikorlar (blokan antikorlar) yalancı negatifliğe neden olan yani antikorların antijene
bağlandıkları

halde

aglütinasyon

reaksiyonunu

engelleyen

antikorlardan

kaynaklanmaktadır.

Blokan antikorların araştırılmasında coombs testi önerilmektedir. Bu testin amacı
SAT’ta bulunan tuzlu su ortamında aglütinasyon vermeyen ancak yoğun elektrolitli bol
proteinli ortamda ya da coombs serumu (bu serum insan Ig’lerine karşı antikor
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içermekte) eklenmesi ile aglütinasyon veren antikorlar için kullanılmaktadır (Oğuzkaya
ve ark. 1997).

SAT testinde karşılaşılan diğer bir sorun, Yersinia enterocolitica 0:9, Vibrio
cholera, Francisella tularensis, Escherichia coli 0:157, Salmonella 0:30 ortak
antijenlerine bağlı çapraz reaksiyon sonucu yalancı pozitiflik oluşabilmektedir.
Genellikle bu bakteriler 2-ME ile inaktivite olmaktadırlar (Young 1991, Memish ve ark.
2002). SAT için 1/40’dan 1/320’e kadar değişen titreler farklı ülkelerde tanıda alt sınır
olarak kabul edilmektedir (Al Dahouk ve ark. 2003b). Çoğunlukla titrenin ≥1/160 olması
veya 2-3 hafta aralıklarla bakılan titrede 4 kat artış olması pozitif olarak
değerlendirilmektedir (OIE 2000).

Klasik SAT testiyle Ig’lerin hangi sınıftan olduklarını belirlemek mümkün
olmamaktadır. Ancak seruma 2-ME veya rivanol eklemekle IgM sınıfı antikor
moleküllerinin polipeptit zincirleri kırılarak, bu molekülleri yıkıma uğratmak mümkün
olmaktadır. Bu işlemi takiben saptanacak pozitiflik IgG’lere bağlı bulunmaktadır. Bu
test

ile kronik ve

aktif

enfeksiyonun belirlenmesi, enfeksiyonun tekrarının

belirlenmesini, antibiyotik tedavisinin gerekliliğinin açıklanmasında yol göstermektedir
(Gazapo ve ark. 1989, Corbel 2007).

Primer bağlama testlerinden biri olan enzyme linked ımmunosorbent assay
(ELISA), antikor ya da antijeni saptamak için direkt ya da indirekt olarak
uygulanmaktadır (Cargill ve ark. 1985, Araj ve ark. 1989, Ferreıra ve ark. 2003).
Brusellozun

serolojik

tanısında

genellikle

indirekt

ELISA

yönteminden

yararlanılmaktadır. Serolojik testlerin birçoğundan daha spesifik ve daha duyarlı olan bu
test daha çok saha taramalarında kullanılmakta ve kısa sürede çok fazla serum materyali
bir anda değerlendirilmektedir.

Bu

yöntemle tercih

edilen

konjugata (anti-

immunuglobulin) bağlı olarak bütün immunoglobulin sınıf ya da alt sınıfları
belirlenebilmektedir. Testte, plastik (polistren, polivinil v.s.) katı faza (mikroplate)
absorbe edilen antijen (tam hücre, sonike, lipolisakkarit) şüpheli serum ile reaksiyona
sokulduktan sonra, yıkama işlemi yapılarak birleşmeyenler uzaklaştırılmaktadır. Bir
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enzim ile işaretlenmiş konjugat ortama ilave edilerek antijenle birleşmiş antikorların
ortaya konulması için ilk aşama sağlanmaktadır. Yıkama işleminden sonra ortama
enzime spesifik substrat ilave edilerek meydana gelen renklenmenin koyuluğuna göre
sonuçlar göz ile ya da optik okuyucu ile değerlendirilmektedir (Erganiş ve ark 1995,
Yardımcı 1989, Thiange ve ark. 1992). ELISA testiyle Brusella IgM ve IgG antikorları
belirlenebilmektedir (Solomon ve Jackson 1992, Young 2005). Son zamanlarda
geliştirilmiş olan immunocapture-agglutination testi (Brucellacapt), klasik serolojik
yöntemler ve LPS-ELISA testleri ile benzerlik göstermektedirler (Lopez-Cortes ve ark.
1995, Özdemir ve ark. 2007).

Brusellozun serolojik tanısında kullanılan rutin testlerin en duyarlı ve en özgül
olanı komplement fikzasyon testidir. Testin tek olumsuz yönü uygulanışının zor
olmasından kaynaklanmaktadır. Kronik enfeksiyonların teşhisinde ve veteriner
hekimlikte aşılı hayvanların tespitinde diğer testlerden daha güvenilir bulunmaktadır.
Ayrıca SAT testinde negatif veya şüpheli olan serumlarda doğrulama testi olarak
kullanılmaktadır (Waghela ve ark. 1980).

1.9.3. Moleküler Tanı Yöntemleri

Brusellozun tanısında kullanılan geleneksel yöntemler ile biyotiplendirmenin
yapılması uzun zaman alması ve bulaşma açısından risk taşıması nedeniyle son yıllarda
Brusella türlerinin tanımlanmasında başta polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) olmak
üzere moleküler yöntemlerinin kullanımı oldukça önem kazanmıştır (Bricker 2002).

Brusellozun tanısında farklı moleküler yöntemler başarı ile kullanılmıştır
(Herman ve Ridder 1992, Matar ve ark. 1996, Çetinkaya ve ark. 1999, Leyla ve ark.
2003). Kulanılan moleküler yöntemler; restriction fragment length polymorphism
(RFLP), pulse field gel electrophoresis (PFGE), amplified fragment length
polymorphism (AFLP), repitetive extragenic palindromic polymerase chain reaction
(REP-PCR), enterobacterial repitetive intragenic consensus-polymerase chain reaction
ERI-PCR, HODF print randomlyamplified polymorphic DNA (RAPD)’dır (Cloeckaert
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ve ark. 1995, Mercier ve ark. 1996, Tcherneva ve ark. 1996, Tcherneva ve ark. 2000,
Whatmore ve ark. 2005).

PCR yöntemi esas olarak deoksiribo nükleik asitin (DNA) çoğaltılma işlemine
dayanmaktadır. PCR’da kan ya da herhangi bir klinik örnekle, hastalığın herhangi bir
döneminde çalışılabilmeltedir. Testin hızlı sonuç vermesi, laboratuvar çalışanları için
risk oluşturmaması, yüksek oranda duyarlılığının ve özgüllüğünün bulunması gibi
olumlu yönlerinin yanı sıra, maliyet ve teknik güçlüklerinden dolayı yaygın olarak
kullanılmamaktadır (Matar ve ark. 1996).

1.10. Tedavi

Brusellanın hücre içi bir bakteri olması tedaviyi güçleştirmektedir (Gotuzzo ve
Carillo 1998). Hücre içi çalışmalarda bir çok antibiyotiğin Brusella suşlarına etkili
olduğunun gösterilmesine karşın, bakterinin makrofaj ve retiküloendoteliyal sistem
hücrelerine yerleşmesi nedeniyle hücre içi tedavide sorunlar yaşanabilmektedir. Bu
nedenle kullanılan antibiyotik mutlaka hücre içi ve bakterisit etkinlik gösterebilmesi
gerekmektedir (Cengiz 2000).

Brusellozun tedavi süresi birçok enfeksiyondan daha uzun sürmekte ve tedaviden
sonra hastalık tekrarlayabilmektedir. Hastalığın tekrarlamasının ve kronikleşmesi oranını
azaltmak için kombine ve uzun süreli antibiyotik kullanımı tavsiye edilmektedir (Young
2005).

Tetraksilinler, aminoglikozidler, rifampisin, ko-trimaksazol, fluorokinonlar,
azitromisin ve diğer makrolidler Brusella bakterilerine karşı hücre içi etkinliği
kanıtlanmış antibiyotiklerdir (Rubinstein ve ark. 1991).

Đlk önerilen tedavi seçeneği doksisiklin ve streptomisinin birlikte kullanılması
önerilmektedir. Đkinci önerilen tedavi şekli ise doksisiklin ile rifampisinin birlikte
kullanımı tavsiye edilmektedir (Gotuzzo ve Carillo 1998, Taşova ve ark 1998, Akova ve
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ark. 2002). Streptomisin 8. sinir üzerine toksik etkisi nedeniyle gentamisin ve
netilmisinin kullanılması önerilmektedir (Gotuzzo ve Carillo 1998, Young 2005).

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), brusellozun tedavisi için, hastalığın akut
döneminde rifampisinin doksisiklin ile birlikte 6 hafta boyunca kullanılmasını tavsiye
etmektedir (Corbel 2007). Hastalığın tekrarladığı durumlarda ise streptomisin ile .
tetraksilinin birlikte kullanılması tavsiye edilmektedir (Ariza ve ark. 1985, Mantur ve
ark. 2006).

Gebelik süresince rifampisin ve cotrimoxazole’un birlikte kullanılmasının
güvenli olduğu bildirilmiştir (Pappas ve ark. 2005, Ozbay ve Inanmıs 2006).

1.11. Korunma

Đnsanlarda brusellozdan aşı ile korunma yalnızca Rusya ve Fransa’da
denenmiştir. Rusya’da 1952’den beri canlı aşı olarak uygulanmaktadır. Fransa’da ise
deri testi negatif olan kişilere bruselloz aşısı uygulanmaktadır. (Young 2005).

Đnsanlarda kullanılan etkin bir aşının bulunmamasından dolayı hastalığın kontrol
altına alınması hayvanlardaki hastalığın kontrolü ve eradikasyonu ile sağlanmaktadır
(Young 2005, Nicoletti 2001). Hayvanların brusellozdan korunmaları için başta evcil
hayvanların (kuzu, oğlak, sığır) aşı ile bağışıklığın sağlanması gerekmektedir.
Ülkemizde 1984 yılından bu yana B. abortus S19 aşısı sığırlara, B. melitensis Rev1 aşısı
kuzu ve oğlaklara yapılmaktadır (Erganiş ve Đstanbulluoğlu 2002, Đyisan ve ark. 2008).
Aşı ile birlikte sağlam sürülere hastalığın girmesini önlemek için sürüye yeni alınan
hayvanların kontrolleri serolojik testlerle yapılmalı, enfekte olan hayvanların sürüden
çıkartılması gerekmektedir. Atık ve atık materyalleri uygun bir şekilde imhasının
sağlanmalıdır. Enfekte hayvanların buzağılarını emzirmesi önlenmesi gerekmektedir.
Hayvan barınakları ve kullanılan aletlerin dezenfeksiyonu sağlanmalıdır (Đyisan ve ark.
2000, Corbel 2007).
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Hayvanların hastalıktan korunmasının yanı sıra halkın hastalık hakkında
bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Özellikle süt ve süt ürünlerinin çiğ olarak
tüketilmemesi ve etlerin iyice pişirildikten sonra tüketimi konusunda bilgilendirilmesi
sağlanmalıdır. Gıda üretiminde pastörizasyona dikkat edilmesi gerekmektedir (Cengiz
2000, Corbel 2007).

Riskli meslek gruplarında bulunan (kasaplar, veteriner hekimler, laboratuvar
çalışanaları, hayvancılıkla uğraşanlar v.b.) kişilerin eldiven, önlük gibi koruyucu
kıyafetleri

giymeleri

gerekmektedir.

Laboratuvar

çalışanlarının

bakteriyolojik

uygulamalar sırasında güvenlik kabinini kullanmaları gerekmektedir (Cengiz 2000).
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2. GEREÇ VE YÖTEM
2.1. Gereç
2.1.1. Çalışma Materyalleri

Çalışmada, Konya merkez sağlık ocaklarına eklem ağrıları ve ateş şikayeti ile
başvuran 1016 gönüllü kişiye anket uygulandı ve kan örnekleri alındı. Kan örnekleri
3000 devirde 8-10 dakika santrifüj edilerek serumları çıkartıldı. Kullanılıncaya kadar -20
o

C’de derin dondurucuda muhafaza edildi.

2.1.2 Antijenler
2.1.2.1. Rose Bengal Plate Test Antijeni (RBPT)

Standart anti-B. abortus serumla standardize edilmiş B. abortus S-99 (RBPT
Antijen, Vetal A. Ş., Adıyaman) ile hazırlanmış, Rose Bengal boyası ile boyanan Rose
Bengal plate test antijeni kullanıldı.

2.1.2.2. Serum Tüp Aglütinasyon Test Antijeni

Standart anti-B. abortus serumla standardize edilmiş B. abortus S-99 (SAT
Antijen, Vetal A. Ş., Adıyaman) ile hazırlanmış tüp aglütinasyon antijeni kullanıldı.

2.1.2.3. Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA) Antijeni

ELISA test kiti kullanıldı (Human Brucellosis Ig G, Vircell, Granada/SPAIN,
G1003/2005).

2.1.2.4. Brusella Pozitif ve egatif Kan Serum Örnekleri

Brusella pozitif kontrol olarak RBPT +4, SAT, RĐVT, 2-MET’de 1/40 ve üzeri,
ELlSA’da ise pozitif bulunan serumlar kullanıldı. Bu testler ile negatif sonuç veren kan
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serum örnekleri negatif serum örneği olarak kullanıldı. Ayrıca ELISA kiti içerisinde
bulunan negatif ve pozitif serumlar kullanıldı.

2.1.3. Tampon Sıvılar
2.1.3.1. Fenollü Fizyolojik Tuzlu Su (FTS)

% 0,85’lik NaCl içerisine % 5’lik fenol ilave edilerek hazırlandı (OIE 2000).

2.1.3.2. Tamponlu Yıkama Solüsyonu (PBS+Tween 20)

ELISA’da serum ve konjugat sulandırılmaları ile yıkama işlemlerinde kulanıldı.
Yıkama solüsyonu 1 litre distile su içerisine, ELISA test kiti (Human Brucellosis Ig G,
Vircell, Granada/SPAIN, G1003/2005) içerisinde bulunan yıkama solüsyonundan 50
mililitre (ml) ilave edilerek hazırlandı.

2.1.3.3. Rivanollu Fizyolojik Tuzlu Su

Fizyolojik tuzlu su ile % 0,4’lük rivanol solüsyonu hazırlandı (Erganiş ve
Đstanbulluoğlu 2002).

2.1.3.4. 2-Merkaptoetanol Solüsyonu

Fizyolojik tuzlu suyun 99,42 ml’sine 0,52 ml 2-merkaptoetanol ilave edilerek
hazırlandı (Erganiş ve Đstanbulluoğlu 2002).

2.2.Yöntem
2.2.1. Serolojik Testler

Toplanan 1016 kan serum örneğinin her birine mRBPT ve RBPT’leri yapıldı.
mRBPT ile pozitif çıkan 70 kan serum örneğine SAT, RĐVT, 2-MET, ELISA testleri
uygulandı.
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2.2.1.1. Rose Bengal plate testi (RBPT)

Test yapılmadan önce serum örnekleri ve RBPT test antijeni oda ısısın
(22±40C)’da 30 dakika bekletildi. Beyaz bir zemin üzerine test edilecek serum
örneğinden 25-30 µl ve eşit miktarda antijen ilave edilerek 3-4 dakika dairesel
hareketlerle karıştırıldı. Bu süre sonunda kümeleşmenin olup olmadığına bakıldı.
Kümeleşme olanlar pozitif olarak değerlendirildi. Kümeleşmenin yoğunluğuna göre +1,
+2, +3, +4 şeklinde sınıflandırılma yapıldı (Alton ve ark. 1975, OIE 2000).

2.2.1.2. Modifiye Rose Bengal plate testi (mRBPT)

mRBPT için 10 µl antijen, 30 µl hasta serumundan kullanıldı. Diğer işlemler
RBPT’inde olduğu gibi yapıldı (Ferreira ve ark. 2003).

2.2.1.3. Serum aglütinasyon testi

Her serum için bir düzine aglütinasyon tüpü tüp sporuna sıralandı ve
numaralandırıldı. Son tüp kontrol tüpü olarak bırakıldı. Đlk tüpe pipetle 0,8 ml diğer
tüplere 0,5 ml FTS konuldu. Birinci tüpe test edilecek olan serumdan 0,2 ml ilave edilip
iyice karıştırıldıktan sonra diğer tüplere 0,5 ml aktarıldı. En son tüpten 0,5 ml atıldı. Bu
şekilde serum 1/5, 1/10, 1/20, 1/40, 1/80……. şeklinde sulandırıldı. Daha sonra her tüpe
0,5 ml serum tüp aglütinasyon test antijeni eklendi. Bütün tüpler çalkalandıktan sonra 37
o

C‘de 24 saat inkübasyona bırakıldı. 24 saat sonraki değerlendirilmede tüp dibindeki

dantela şeklindeki çökeltinin olması serum titresi olarak değerlendirildi Aglütinasyon
derecesi ise üzerinde ki sıvının berraklığına göre +4 (% 100 berrak),+3 (% 75 berrak),
+2 (% 50 berrak),+1 (% 25 berrak) ve negatif olarak değerlendirildi. Sadece antijen ve
FTS‘den oluşan kontrol tüpü ile negatif tüplerde homojen bulanıklığın bozulmadığı
gözlendi (Alton ve ark. 1975, Erganiş ve Đstanbulluoğlu 2002).

Bu testin değerlendirilmesinde 1/40’lık titre ve +2 aglütinasyon ve daha yüksek
titreler pozitif olarak kabul edildi.
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2.2.1.4. 2-Merkaptoetanol serum tüp aglütinasyon testi (2-MET)

Testin yapılışı ve değerlendirilmesi SAT’ta yapılan şekilde yapıldı. Farklı olarak
FTS yerine 2-merkaptoetanol solüsyonu kullanıldı (Alton ve ark. 1975, Erganiş ve
Đstanbulluoğlu 2002).

2.2.1.5. Rivanol serum tüp aglütinasyon testi (RĐVT)

RĐVT için bir kısım serum 3 kısım % 0,4’lük rivanol solüsyonu ile sulandırıldı..
Bu karışım 15 dakika oda ısısında bekletildikten sonra 1000 rpm devirde 10 dakika
santrifüj edilerek üsteki berrak sıvıdan 0,2 ml alındı. Bu sıvı SAT’deki serum yerine
kullanıldı. Testin yapılışı ve değerlendirilmesi SAT’inde ki gibi yapıldı (Alton ve ark.
1975, Erganiş ve Đstanbulluoğlu 2002).

2.2.1.6. Enzyme-Linked immunosorbent assay (ELISA)

Ticari kit (Human Brucellosis Ig G, Vircell, Granada/SPAIN, G1003/2005)
kullanıldı. Üretici firmanın talimatlarına göre test işlemleri yapıldı. Kısaca, 96
kuyucuklu pleytin dört kuyucuğunun biri pozitif kontrol, biri negatif kontrol diğer ikisi
ise cut- off serumlar için kullanıldı. Her bir kuyucuğa 100 µl sulandırma sıvısı eklendi.
Kuyucuklardan bir tanesine negatif serum, bir tanesine pozitif serum, iki tanesinede cutoff serumlarından 5’er µl eklendi. Kalan diğer kuyucuklara ise 5’er µl test edilecek
serumlardan eklendi. Daha sonra üzeri şeffaf bantla kaplanarak 45 dakika 37 oC’de
inkübasyona bırakıldı. Bu süre sonunda 5 kez yıkama solüsyonu ile yıkandıktan sonra
100 µl konjugat eklenerek üzeri şeffaf bantla kaplanıp 30 dakika 37 oC’de inkübe edildi.
Đnkübasyon işleminin sonunda 5 kez yıkama solüsyonu ile kuyucuklar yıkandı. Her bir
kuyucuğa 100’er µl substrat eklenip 20 dakika oda ısısında karanlık bir ortamda
bekletildi. Hemen sonra 50 µl stopping solüsyonu eklendi. 450 dalga boyunda ELISA
okuyucuda (Biotek EL×800, SN: 214345, Ekim 2006, U.S.A.) okundu.
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Antikor

indeksi

üretici

firmanın

(Human

Brucellosis

Ig

G,

Vircell,

Granada/SPAIN, G1003/2005) talimatına göre yapıldı. Serum örneğinin optik
dansitesinin cut-off serum ortalamasına bölünmesi ve sonucun onla çarpılması ile
hesaplandı. Çıkan sonuç <9 negatif, 9-11 arası şüpheli ve >11 ise pozitif olarak
değerlendirildi (Human Brucellosis Ig G, Vircell, Granada/SPAIN, G1003/2005).
Şüpheli serum sonuçları negatif serumlara dahil edildi.

Anket

Bruselloz’la ilgili soruların gönüllü hastalar tarafından cevaplandırılması istendi.

Hasta Kayıt Formu

Hasta kan örneği numarası:

Tarih:

Adı Soyadı:
Cinsiyeti:
Yaşı:
Telefon numarası:
Adres:
Sağlık ocağına başvuru nedeniniz (Şikayetleriniz):
1) Hayvancılıkla ilgileniyor musunuz ?
a) Evet

b) Hayır

2) Süt ve süt ürünlerini tüketiyor musunuz ?
a) Evet

b) Hayır

3) Süt ve süt ürünlerini nerelerden alıyorsunuz ?
a) Marketten

b) Pazardan

c) Köyden

d) Mahalle bakkalından

4) Bu ürünleri alırken nelere dikkat edersiniz ?
a) Son kullanma tarihine

b) Güvenilir bir marka olmasına

c) Pastörüze olup olmadığına

d) Hiçbirine

39

5) Çiğ yada az pişmiş ürünleri tüketiyor musunuz ? ( Çiğ köfte, az pişmiş et, çiğ sütten
yapılmış peynir vs. )a) Evet

b) Hayır

6) Bruselloz hastalığını biliyor musunuz ?
a) Evet

b) Hayır

Etik Kurul

21-03-2008 tarihli Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi etik kurulundan
2008/061 nolu karar alınmıştır.

2.3. Đstatiksel Analizler

Đstatistiki analizler SPSS version 10.0 (Statistical Package for the Social
Sciences) adlı bilgisayar programında yapıldı.

Kullanılan serolojik testlerin duyarlık ve özgüllükleri ELISA referans test kabul
edilerek hesaplandı (Thrusfield 1986, Erganiş ve Đstanbulluoğlu 2002).

ELISA, RBPT, mRBPT, 2-MET, RĐVT, SAT’lerinin birbirleri ile uyum
hesaplanmasında Kappa istatistiği kullanıldı. 60 ve üzeri değerler anlamlı olarak kabul
edildi (Özdemir ve Baykan 2005, Erganiş ve ark. 2005).

Testlerde pozitif olan kan serum örnekleri kan alınan kişilerin yaş, cinsiyet,
meslek grupları, süt ve et ürünlerini aldıkları yerler ve tüketme alışkanlıkları bruselloz
hastalık hakkındaki bilgi düzeylerinin oransal dağılımlarında hastaların doldurmuş
olduğu hasta kayıt formundan faydalanıldı.
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3. BULGULAR

Çizelge 3.1. Serolojik testlerle incelenen kan serum örneklerinin sonuçların dağılımı.
Serolojik testler Pozitif serum sayısı

egatif serum sayısı

Toplam serum sayısı

n

%

n

RBPT

45

4,43

971

95,57

1016

mRBPT

70

6,89

946 93,11

1016

SAT

40

57,1

30

2-MET

29

41,4

41

58,6

70

RĐVT

31

44,3

39

55,7

70

40

70

36 51,4

ELISA IgG

%

n

42,9

28

70

1200
1000

946

971

800
600
400
200

70

45

40 30

36 34

31 39

29 41

0
mRBPT

RBPT

SAT
pozitif

ELISA

RIVT

2-MET

negatif

Grafik 3.1. Serolojik test sonuçlarının oransal dağılımı
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RBPT

Serolojik Testler

Pozitif
RBPT

mRBPT

SAT

2-MET

RĐVT

ELISA

mRBPT

egatif

SAT

2-MET

RĐVT

ELISA

Poz.

eg.

Poz.

eg.

Poz.

eg.

Poz.

eg.

Poz.

eg.

Pozitif

45

-

40

5

29

16

30

15

34

11

egatif

25

946

-

25

-

25

1

24

2

23
34

Pozitif

45

25

40

30

29

41

31

39

36

egatif

-

946

-

-

-

-

-

-

-

-

Pozitif

40

-

40

29

10

30

10

32

8

egatif

5

25

30

1

30

1

29

4

26

Pozitif

29

-

29

-

29

1

29

2

28

1

egatif

16

25

41

-

10

30

-

39

8

33

Pozitif

30

1

31

-

30

1

29

2

30

1

egatif

15

24

39

-

10

29

-

39

6

33

Pozitif

34

11

36

-

34

-

28

8

30

6

egatif

2

23

34

-

36

-

1

33

1

33

-

Çizelge 3.2. RBPT, mRBPT, SAT, 2-MET, RĐVT ve ELISA sonuçlarının karşılaştırılması.

Konya Bölgesi’nde sağlık ocaklarından elde edilen 1016 hasta kan serum
örneğinden RBPT 45 (% 4,43)’i pozitif, 971 (% 95,57)’i negatif, mRBPT ile 70 (%
6,89)’i pozitif, 946 (% 93,11)’sı negatif olarak bulundu.

mRBPT’i ile pozitif çıkan 70 kan serum örneğinden; SAT ile 40 (% 57,1)’ı
pozitif, 30 (% 42,9)’u negatif, 2-MET ile 29 (% 41,4)’u pozitif, 41 (% 58,6)’i negatif,
RĐVT ile 31 (% 44,3)’i pozitif, 39 (% 43)’u negatif ve ELISA ile 36 (% 51,4)’si pozitif
34 (% 48,6)’sı negatif olarak bulundu (Çizelge 3.1 ve ) (Grafik 3.1.).

ELISA testi referans kabul edilerek SAT, ELISA, 2-MET, RIVT, RBPT’lerinin
sensivite ve spesiviteleri hesaplandı (Çizelge 3.2.). Yapılan testlerin uyumu çizelge
3.4.’de gösterildi.
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Çizelge 3.3. Serolojik test sonuçlarının sensivite ve spesitelerinin hesaplanması
Serolojik Testler

Sensivite (%)

Spesifite (%)

SAT

88,89

76,47

2-MET

77,78

97,06

RĐVT

83,33

97,06

RBPT

94,44

67,65

Çizelge 3.4. Serolojik test sonuçlarının kappa değerlerinin hesaplanması
ELISA-mRBPT

% 45

ELISA-RBPT

% 63

ELISA-SAT

% 66

ELISA-2-MET

% 74

ELISA-RĐVT

% 80

RĐVT-2-MET

% 94

RĐVT-SAT

% 69,1

RBPT-RĐVT

% 55

RBPT-2-MET

% 56

RBPT-SAT

% 85

SAT-2-MET

% 69,3
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Serolojik değerlerin kapa değerleri Çizelge 3.4.’de gösterilmiştir. Tabloya göre;
ELISA ile mRBPT, RBPT, SAT, 2-MET ve RĐVT değerleri sırası ile % 45, % 63, % 66,
% 74 ve % 80 olarak bulundu. RĐVT ile MET % 94 ve SAT % 69.1 olarak tespit edildi.
RBPT ile RĐVT % 55, MET % 56 ve SAT % 85 olarak belirlendi. Ayrıca, SAT ile 2MET % 69.1 olarak berlirlendi.
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Çizelge 3.5. Anket değerlendirilmesi.
Yaş (yıl)

RBPT
Pozitif

mRBPT
TOPLAM

Pozitif

TOPLAM

n

%

n

n

%

n

<10

1

3,57

28

2

28

7,4

11-20

2

2,12

94

2

94

2,12

21-30

4

1,83

219

14

6,39

219

31-40

14

7,78

180

18

10

180

41-50

10

6,06

165

14

8,48

165

51-60

8

4,21

190

10

5,27

199

>60

6

4,58

131

10

7,63

131

Erkek

25

10,28

243

18

7,41

243

Kadın

20

2,58

773

52

6,73

773

Serbest

10

2,5

400

26

6,5

400

Memur

3

2,30

130

7

5,38

130

Hayvancılık.

15

45,45

33

16

48,48

33

Öğrenci

1

1,25

80

3

3,75

80

Đşçi

2

4,44

45

2

4,44

45

Ev hanımı

14

4,28

328

16

4,88

328

Cinsiyet

Meslek

Süt ürünlerini aldıkları yerler
Market

17

2,25

753

35

4,65

753

Pazar

2

18,18

11

2

18,18

11

Köy

18

17,82

101

21

20,79

101

M.Bak.

2

10

20

3

15

20

Sütçü

3

3,90

77

5

6,49

77

Hepsi

3

5,56

54

4

7,41

54

Bilinçli Süt Ürün Tüketimi
Evet

11

2,12

518

27

5,21

518

Hayır

34

6,83

498

43

8,63

498

Evet

37

5,92

625

55

8,8

625

Hayır

8

2,05

391

15

3,83

391

5,88
2,96

510
506

50
20

9,80
3,95

510
506

Çiğ Süt Tüketimi

Brucellozu Hastalığını
Bilenler
Bilmeyenler

30
15
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RBPT sonuçlarına göre 0-10 yaş grubundakilerin 1 (% 3,57)’i, 11-20 yaş
grubundakilerin 2 (% 2,12)’si, 21-30 yaş grubundakilerin 4 (% 1,83)’sı, 31-40 yaş
grubundakilerin 14 (% 7,78)’sı, 41-50 grubunda olanların 10 (% 6,06)’si, 51-60 yaş arası
8 (% 4,21)’u, 60 yaş üzerindekilerin 6 (% 4,58)’sı pozitif olarak bulundu. RBPT
sonuçlarına göre erkeklerin 25 (% 10,28)’şi, kadınların 20 (% 2,58)’si pozitif olarak
belirlenmiştir. RBPT sonuçlarına göre meslek gruplarının kıyaslanmasında serbest
meslek grubunun 10 (% 2,5)’u, memurların 3 (% 2,30)’ü hayvancılıkla uğraşanların 15
(% 45,45)’i, öğrencilerin 1 (% 1,25)’i, işçilerin 2 (% 4,44)’si, ev hanımlarının 14 (%
4,28)’ü pozitif olarak bulundu. RBPT sonuçlarına göre süt ve süt ürünlerini alırken
dikkatli davrananların 11 (% 3,08)’i, dikkatli olmayanların 34 (% 6,83)’ü pozitif
bulundu. RBPT sonuçlarına göre ile çiğ süt tüketenlerin 37 (% 5,92)’sinde, çiğ süt
tüketmeyenlerin 8 (% 2,05)’inde pozitif olarak bulundu. RBPT sonuçlarına göre
bruselloz hakkında bilgisi olanların 30 (% 5,88)’u, bilgisi olmayanların 15 (% 2,96)’i
pozitif bulunmuştur. RBPT ile süt ve süt ürünlerini marketten alanların 17 (%
2,25)’sinde pazardan alanların 2 (% 18,18)’sinde, köyden alanların 18 (% 17,82)’inde,
mahalle bakkalından alanların 2 (% 10)’sinde, sütçüden alanların 3 (% 3,99)’ünde,
yukarıdakilerin hepsinden alanların 3 (% 5,56)’ünde pozitif olarak bulundu.

mRBPT sonuçlarına göre; 0-10 yaş grubundakilerin 2 (% 7)’si, 11-20 yaş
grubundakilerin 2 (% 2,12)’si, 21-30 yaş grubundakilerin 14 (% 6,39)’ü, 31-40 yaş
grubundakilerin 18 (% 10)’i, 41-50 grubunda olanların 14 (% 8,48)’ü, 51-60 yaş arası 10
(% 5,27)’u, 60 yaş üzerindekilerin 10 (% 7,63)’u pozitif olarak bulundu. Cinsiyet
dağılımına göre; erkeklerin 18 (% 7,41)’i, kadınların 52 (% 6,73)’si pozitif olarak
belirlendi. Meslek gruplarının kıyaslanmasında, serbest meslek grubunun 26 (% 6,5)’sı,
ev hanımı olanların 16 (4,88)’sı, memurların 7 (% 5,38)’si, hayvancılıkla uğraşanların
16 (% 48,48)’i, öğrencilerin 3 (% 3,75)’ü, işçilerin 2 (% 4,44)’si pozitif olarak
belirlenmiştir. Süt ve süt ürünlerini alırken dikkatli davrananların 27 (5,21)’sinde,
dikkatli olmayanların 43 (% 8,63)’ünde pozitif bulundu. Çiğ süt tüketenlerin 55 (%
8,8)’inde, çiğ süt tüketmeyenlerin 15 (% 3,83)’inde pozitif olarak bulunmuştur.
Bruselloz hakkında bilgisi olanların 42 (% 8,24)’si, bilgisi olmayanların 13 (% 2,57)’ü
pozitif bulundu. mRBPT ile süt ve süt ürünlerini marketten alanların 35 (% 4,65)’inde,
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pazardan alanların 2 (% 18,18)’sinde, köyden alanların 21 (% 20,79)’inde, mahalle
bakkalından alanların 3 (% 15)’ünde, sütçüden alanların 5 (% 6,49)’inde, yukarıdakilerin
hepsinden alanların 4 (% 7,41)’ünde pozitif olarak bulundu (Çizelge 3.4.).
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4. TARTIŞMA

Đnsanlarda, ateşli hastalıklarda ve eklem ağrılarında teşhise yönelik olarak akla
gelen son hastalık bruselloz olabilmektedir (Young 1995, Colmenero ve ark. 1996,
Young 2005). Özellikle sağlık şikayetleri olan kişilerin ilk olarak başvurdukları birinci
basamak sağlık kuruluşları olan sağlık ocaklarına eklem ağrıları ve ateş şikayeti ile gelen
hastalara üst solunum yolu enfeksiyon tanısı konularak antibiyotik tedavisine başlanarak
hastalığın göz ardı edilmesi hastalığın kronik ya da lokalize enfeksiyona dönüşmesine
neden olunabilmektedir (Geyik ve ark. 2002, Ataman-Hatipoğlu ve ark. 2005, Gül ve
ark. 2007). Bu çalışmada sağlık ocaklarına eklem ağrıları ve ateş şikayeti ile gelen 1016
hastadan mRBPT ile 70 ( %6,89)’inde pozitif olarak bulundu.

Hastalık tipik olarak genç ve orta yaşlı erkekleri etkilemektedir. Çocuk ve
yaşlılarda insidansı düşük bulunmaktadır (Young 2005). Ülkemizde bruselloz tanısı olan
olguların % 50-60’sı 20-50 yaş arasında yer almaktadır. Çocuklar hastaların % 1015’ini, 65 yaş üzeri olgular % 10’unu oluşturmaktadır (Taşova ve ark. 1998, Gür ve ark.
2003, Gül ve ark. 2007). Bir çalışmada bruselloz pozitif olguların en fazla 21-30 ve 5160 yaş grubunda olduğunu açıklamışlar ve 21-30 yaş grubundakilerdeki hastalık
görülme sıklığının iş gücü kaybına ve ülke ekonomisinin olumsuz yönde etkilenmesine
sebep olacağı ifade edilmiştir (Ataman-Hatipoğlu ve ark. 2005). Bu çalışmada, pozitif
çıkan olguların çoğunluğunu (%7,78), 31-40 yaş grubundakiler oluşturdu. Özellikle 3140 yaş grubundakiler çalışan ve ülke ekonomisine katkıda bulunan kesimini oluşturması
iş gücü kaybınının boyutunun daha büyük olmasına sebep olmaktadır.

Brusellozun düşük insidanslı olduğu ülkelerde, mesleksel risk nedeniyle
hastalığın erkeklerde daha yaygın olmasına karşın endemik olan bölgelerde cinsiyet
farkı olmadığı bilinmektedir. Ülkemizde yapılan çalışmaların çoğunluğunda da cinsiyet
farkına rastlanmamaktadır (Tabak ve ark. 1993, Taşova ve ark. 1998, Gür ve ark. 2003,
Tansel ve ark. 2003). Bununla birlikte erkeklerde pozitifliğin sayısı daha fazla
bulunmuştur (Ulusoy ve ark. 1995). Bu çalışmada da pozitif olguların çoğunluğunu
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erkeklerin oluşturduğu tespit edilmiştir. Bunun nedeni erkeklerin bruselloz açısından
riskli meslek gruplarında daha fazla çalışmalarından kaynaklandığı düşünüldü.

Konya ve çevresinde brusellozun bulaşma yolları konusunda bilgi düzeyini ölçen
anket çalışmasında kişilerin % 40’ından hiç doğru yanıt alanamadığı bildirilmiştir
(Bodur ve ark. 2000). Süt ve süt ürünlerinin üretiminin yapıldığı işyerinde ki çalışanların
bilgi düzeyinin araştırıldığı bir başka anket çalışmasında, kişilerin %66,4’ünün bruselloz
hastalığını hiç duymadıkları ve bulaşma yolları konusunda hiç bilgi sahibi olmadıkları
saptanmıştır (Büke ve ark. 2000). Bu çalışmada ise hastalık hakkında bilgisi olanlarda
görülme oranı daha yüksek bulundu. Bu da bize hastalık hakkında bilgisi olanların
genelde hayvancılık ile uğraştıklarını ya da daha önce yakınlarının bruselloz geçirmiş
olabileceğini kanaatine varıldı.

Bruselloz genellikle enfekte hayvanların etleri, süt ve süt ürünleri, idrar gibi
vücut sıvıları, enfekte hayvanın gebelik materyali ile insanlara bulaşabilmektedir.
Ülkemizde en çok bulaşma çiğ sütten

yapılan peynir, krema ve

yağdan

kaynaklanmaktadır (Sözen ve ark. 2002). Đki yüz otuz sekiz olgunun değerlendirildiği bir
çalışmada olguların % 63’ünde olası bulaş kaynağının taze peynir tüketimi, % 37’sinde
ise direkt hayvan teması ve hayvanlardan elde edilen ürünler olduğu saptanmıştır
(Taşova ve ark. 1998). Özer ve ark. (1998), vakaların %58’inde çiğ süt ve süt ürünleri ile
beslenme, % 6’sında laboratuar teması, % 3’ünde hayvancılıkla uğraştığı belirlenmiştir.
Bu çalışmada da çiğ süt ve ürünlerini tüketenlerde, tüketmeyenlere göre daha fazla
pozitiflik bulundu. Ürün alımında dikkatsiz davrananlarda da pozitiflik oranı daha
yüksek bulundu. Yapılan çalışma ile diğer çalışmalar uyumlu bulundu.

Hastaların meslek gruplarına

göre dağılımında; olguların çoğunluğunu

hayvancılıkla uğraşan kişilerin oluşturduğu belirlendi. Serbest meslek grubunda
olanların eğitim seviyelerinin düşük olabileceği dolayısıyla süt ve süt ürünleri
tüketiminde dikkatsiz olabilecekleri, hayvancılıkla uğraşanların ise hayvanla temas
sırasında bulaşma riskinden kaynaklanan bir pozitiflik olduğu düşünüldü. Gül ve ark
(2007), olguların % 68’ini tarım ve hayvancılıkla uğraşan kişiler, % 26’sını ev hanımı
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olanlar, % 15’ini serbest meslek grubunun oluşturduğunu belirtmektedirler. Hatipoğlu ve
ark (2005), sonuçları da bu çalışma ile benzerlik göstermektedir.

Pozitif çıkan olguların çoğunluğu süt ve süt ürünlerini pazar ve köyden
alanlardan oluştu. Süt ve süt ürünleri alımında dikkatsiz davrananlarda dikkatli olanlara
göre pozitiflik oranı daha fazla bulundu. Süt ve ürünlerinin pastörizasyon işlemine tabi
tutulmadan ve herhangi bir sağlık kontrolü yapılmadan satış yapılan yerlerden süt alımı
ile bruselloz hastalığı yönünden risk oluşturduğu kanısına varıldı.

Hastalığın tanısı, klinik bulgular, bakteriyolojik ve serolojik testlere dayanılarak
konulmaktadır. Akut, kronik, lokalize ve subakut şekillerinin olması, her sistemi
etkileyebilmesi

nedeniyle

belirli

belirtilerin

olmaması

tanı

konulmasını

zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte hastaların gelmeden kullandığı uygunsuz yada eksik
tedaviler bakteriyi üretme şansını azaltmaktadır. Bununla birlikte bakteriyi izole etme
oranının % 2.6-48.6 arasında olarak belirtilmektedir (Geyik ve ark. 2002).

Brusellozun kesin tanısı bakteriyolojik olmakla birlikte bakterinin yavaş
üremesinden dolayı uzun sürede tanı konabilmekte bazen de sonuca ulaşılamamaktadır.
Kültür ile yapılan çalışmalarda bulaşma açısından risk taşımakla beraber güvenlik kabini
gibi özel çalışma ortamlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bundan dolayı tanıda; sensitivite ve
spesifiteleri yüksek olması ve kısa sürede sonuca varılması, kolay ve ucuz olması
nedeniyle serolojik testler tercih edilmektedir (Lucero ve ark. 1999, Young 2005). Fakat
serolojik testlerin bir kısmı IgG diğer kısmı ise IgM türündeki antikorları
belirlemesinden dolayı tanıda yanılmalara neden olmaktadır. Bu nedenle birkaç testin
birlikte kullanımı tavsiye edilmektedir (Cargill ve ark. 1985).

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunulduğu sağlık ocaklarında RBPT’nin
kullanılması, yakınmaları birçok kronik ve dejeneratif hastalık ile benzerlik gösteren
brusellozun belirlenmesi yönünden yararlı bulunmuştur (Akgün ve ark. 1994, Kılıç ve
ark. 1995, Tansal ve ark. 2003). Ankara’da Sincan Sağlık Ocağı Bölgesinde RBPT’nin
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SAT’a göre duyarlılığı % 100, seçiciliği % 64,2 olarak saptanmış ve RBPT’nin bruselloz
tarama testi olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır (Akgün ve ark. 1994).

RBPT’ti uygulaması kolay ve kısa sürede sonuç vermesinden dolayı tarama testi
olarak kullanılmaktadır. Fakat testin doğrulanmasında diğer spesifik testlerin onayına
ihtiyaç duyulmaktadır (Corbel 2007, Al Dahouk 2003b). Bu test ile çok sayıda çalışma
yapılmış, özgüllüğü ve duyarlılığı SAT testi ve ELISA ile kıyaslanmıştır. Çiftçi ve ark.
(2005), 77 bruselloz şüpheli hastada yapmış oldukları çalışmada RBPT, SAT, coombs
tüp aglütinasyon testi, RĐVT ve ELISA (IgA, IgG and IgM) metotlarını
karşılaştırmışlardır. Kültürün altın standart olarak kabul edildiği bu çalışmada, testlerin
duyarlılığı, RBPT’i % 100, SAT % 94,3, ELISA IgG % 97,1, ELISA IgA % 94,3 ve
ELISA IgM %71,4 olarak bulunmuştur. Birbirine benzer sonuçlar veren Rose Bengal ve
SAT testlerinin tanıda etkili bir yöntem olduklarını vurgulamışlardır.

Roushan ve ark. (2005), endemik bölgelerdeki bruselloz tanısında RBPT
yapıldıktan

sonra

doğrulama

amacıyla

SAT

ve

2-MET

ihtiyaç

olduğunu

vurgulamaktadırlar.

Ruiz-Mesa ve ark. (2005), 445 kişide kan kültüründe üreme olmakta, 266’sında
ise klinik ve serolojik olarak bruselloz tanısı konmaktadır. Bu çalışmada bruselloz
hastaları üç gruba ayrılmış olup, hastalığın belirtilerini göstermeyen veya bruselloz
hikayesi olmayanların RBPT’nin spesifitesi % 94,3, tekrar tekrar Brusella infeksiyonuna
maruz kalanların oluşturmuş olduğu ikinci gruptakilerin spesifitesi % 91,7 ve Brusella
ile infekte olan ancak 12 hafta önce bruselloz tedavisi alan hastaların spesifitesi ise %
76,9 olarak bulunmuştur. Böylece hastalığın belirtilerini göstermeyen veya bruselloz
hikayesi olmayanlar için Rose Bengal spesifitesinin çok iyi ancak tekrar tekrar Brusella
infeksiyonuna maruz kalanların spesifitesinin biraz zayıf olduğunu saptamışlardır.

RBPT doğrulamasında genellikle SAT kullanılmaktadır. SAT ile IgG ve IgM
antikorları tespit edilmektedir. Bu nedenle bruselloz tanısında RBPT testi kullanılacak
ilk test olarak görülmektedir. Tedavi sonrasında uzun süre yüksek titrelerde kalabilmesi
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nedeniyle, tek başına akut ya da kronikliği ayırt edememesi, tedavinin değerlendirilmesi
ve tekrarlayan ve lokal enfeksiyonların tespit edilmesinde yetersiz kalabilmektedir. SAT,
RĐVT ve 2-MET’lerinin birlikte kullanımı akut olguların ayırt edilmesinde ve tedavi
takibinde fayda sağlamaktadır (Young 1991).

Gül ve ark (2007), RBPT ile pozitif bulunan 140 olgudan SAT ile 121 tanesi,
ELISA IgG ile 40 tanesi pozitif olarak belirlenmiştir.

Öngör ve ark. (2001), 500 kan serumundan 55’şi RBPT ile, 84’ü SAT ile, 79’u 2MET ile, 103’ü ELISA IgG ile pozitif bulunmuştur. Aynı çalışmada testlerin sensivite
ve spesiviteleri RBPT’nin sensivitesi % 61, spesivitesi % 100, SAT’ın sensivitesi % 93,
spesivitesi % 99, 2-MET’nin sensivitesi % 86, spesivitesi % 99, ELISA IgG testinin ise
sensivitesi % 97, spesivitesi %96 olarak bulunmuştur.
Kesim hanede kesilen sığırlardan alınan 569 kan serumunda; RBPT ile 43 (%
7.5), SAT ile 33 (% 5.7), RĐVT ile 26 (% 4.5), CFT ile 22 (% 3.8) ve serumda ring testi
ile 6 (% 1.0) pozitiflik bildirmişlerdir (Kenar ve Guler 1994).

Kenar ve ark (1990), iki kuzulama döneminde atık yapan 1063 adet koyun kan
serumlarının 173 (% 16.5)’ünü pozitif olduğunu belirtmişlerdir.

Bercovich ve ark (1998), B. melitensis’in atığa sebep olduğu koyunlardan alınan
kan serumlarının ELISA ile SAT, CFT ve RBPT’lerinin sonuçlarında; SAT, CFT ve
RBPT ile % 75-88 pozitiflik bulurken ELISA ile% 97-100 pozitiflik belirlemişlerdir.

Bir başka serolojik çalışmada kappa değerine göre SAT ve 2-MET’lerinin
uygunluk gösterdiğini bildirmişlerdir (Lord ve ark. 1989).

Konya’da brusellozun serolojik testlerle değerlendirildiği bir çalışmada; 74
bruselloz şüpheli hastadan alınan kan örneklerinden, 51’i RBPT ile, 28’i SAT ile, 53’ü
coombs ile, 57’si brucellacapt ile pozitif bulunmuştur (Özdemir ve ark. 2007).
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Konya’da 1063 koyunda yapılan serolojik çalışmada kapa değerine göre SAT ve
2-MET’lerinin uygunluk gösterdiği bildirilmiştir (Kenar ve ark 1990). Başka bir
çalışmada (Kenar ve Güler 1994) ise, bruselloza karşı oluşan antikorları RBPT, RĐVT,
SAT ile sırasıyla % 7,3, % 5,7 ve % 4,5 oranlarında tespit edildiği belirtilmiştir.

Sırmatel ve ark.(2002), 184 hasta üzerinde yapmış oldukları çalışmada SAT ile
% 83,7, ELISA-IgG ile % 61,9, ELISA-IgM ile % 49,5 ve RBPT ile % 64,9 oranlarında
pozitiflik tespit edilmiştir. Buna göre SAT testinin diğer yöntemlere göre daha güvenilir
serolojik test olduğunu vurgulamışlardır.

Kırıkkale’de 1436 kişide serolojik testlerle; 46 (% 3,2)’sında RBPT ile, 43 (%
3)’ünde SAT ile ve bu serumların 33 (% 75)’ünde ELISA Ig G ile, 11 (% 25)’inde
ELISA Ig M ile pozitiflik bulunmuştur (Apan ve ark. 2007).

Bu çalışmada, test edilen 1016 kan serum örneğinden RBPT 45 (% 4,43)’i pozitif
ve mRBPT ile 70 (% 6,89)’şi pozitif bulundu. Serum miktarını antijen miktarından üç
kat olacak şekilde uygulanan mRBPT’tinde daha çok pozitifliğe rastlandı. Ferreıra ve
ark (2003), RBPT ile 400 adet kan serumundan 208’i ve mRBPT ile 216 kan serumu
pozitif olarak bulmuşlardır. mRBPT’nin sensitivitesi % 98,6 ve spesifitesi % 95 olarak
bildirilmiştir.

mRBPT’i ile pozitif çıkan 70 kan serum örneğinden; SAT ile 40 (% 57,1)’ı
pozitif, 2-MET ile 29 (% 41,4)’u pozitif, RĐVT ile 31 (% 44,3)’i pozitif ve ELISA ile 36
(% 51,4)’si pozitif olarak bulundu.

mRBPT ile pozitif bulunan serumlardan, en fazla pozitiflik SAT ile belirlendi.
SAT ile belirlenen immunogobülinlerin hangi sınıfta olduklarını belirlemek mümkün
olmaması nedeniyle, dolayı seruma 2-ME ya da rivanol eklenerek IgM sınıfı antikor
moleküllerinin polipeptit zincirleri kırılarak bu moleküller yıkıma uğratıldı. Bu işlemi
takiben belirlenecek pozitiflik IgG’lere bağlı olmaktadır (Corbel 2007). 2-MET, RĐVT
ve ELISA IgG yöntemleri ise sadece enfeksiyonun ikinci haftasından sonra oluşmaya
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başlayan ya da kronik ve tekrarlayan enfeksiyonların göstegesi olan IgG’ler ortaya
çıkmaktadır (Alton ve ark. 1975). SAT’ta 2-MET, ELISA ve RĐVT’lerinden daha fazla
pozitifliğin oluşması enfeksiyonun başlangıcı olarak düşünüldü. RĐVT ile 2-MET testi
ile oluşan pozitifliğin eşit olması her ikisinin de IgG antikorları belirlemesinden dolayı
kaynaklandığı düşünüldü. mRBPT ile diğer testler arasındaki farkın nedenini, mRBPT
ve RBPT’leri ile zayıf pozitiflik veren kan serumları düşük titrelerde sonuç verdi bu da
negatif olarak değerlendirilmesinden dolayı bu farkın oluştuğu kanısına varıldı.

ELISA IgG testinin altın standart test olarak kabul edildiği çalışmamızda testlerin
sensivite ve spesiviteleri yüksek bulundu. RBPT, SAT, 2-MET ve RĐVT’leri güvenilir
bir yöntem olarak kullanılabilirler. Aggad ve Boukraa (2006), serolojik testlerin
kıyaslamasında SAT’ın sensitivitesi % 88,9, spesifitesi % 97,3, RĐVT’inde sensitivitesi
% 85,2, spesifitesi % 99,2 olarak bulunduğunu rapor etmişlerdir. SAT ile RĐVT’ne göre
daha fazla pozitifliğe rastlanıldığı belirtilmiştir.

Sippel ve ark. (1982), kan kültürü, SAT ve ELISA testlerini karşılaştırmış
oldukları çalışmada kan kültürü ile haftalar sonra sonuç alabileceklerini veya negatif
sonuç olabileceğini, SAT’ın zaman alıcı, zahmetli blokan antikorlara bağlı yanlış
pozitiflik verebileceği, buna karşın ELISA testlerinin SAT’tan daha duyarlı olduğu,
blokan antikorlardan etkilenmediği, geniş kitlelerin taranmasında ve hastalığın
tanımlanmasında kusursuz bir yöntem olduğunu savunmuşlardır. Araj ve Kaufmann
(1989) ise kronik bruselloz tanısında ELISA’nın seçilecek en iyi yöntem olduğunu ileri
sürmektedirler.

Bu sonuçlar bize brusellozun takibinde IgG ile birlikte IgM’nin

birlikte

değerlendirilmesinin daha iyi sonuç vereceğini düşündürmektedir. Gazopa ve ark.
(1989)’da brusellozun herhangi bir döneminde ELISA ile IgG ve IgM’in birlikte
çalışılmasının daha doğru olacağını bildirmektedirler.
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5. SOUÇ VE ÖERĐLER

Bruselloz 21. yüzyılda ülkemizde hâlen endemik olarak görülen zoonotik bir
infeksiyon hastalığıdır. Bruselloz ile mücadele programına rağmen olgu sayısı giderek
artmaktadır. Artan olgu sayısı hem hayvancılık endüstrisini hem de insan sağlığını
olumsuz etkilemektedir. Bu da ülke ekonomisine zarar vermektedir. Hastalığın
önlenmesi veya kontrol altına alınması için Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı çalışanların işbirliği içerisinde olmalıdırlar.

Đnsanlardaki kontrolün sağlanması için hastalığın Sığır ve koyunlardaki
brusellozun aşı ile kontrol altına alınması gerekmektedir. Bruselloz olgularının Sağlık
Bakanlığı’na bildirimi tam olarak yapılmalıdır.

Hastalığın görüldüğü diğer endemik ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de
hastalığın hayvanlardan insanlara geçişi en fazla çiğ süt ve süt ürünleri aracılığı ile
olmaktadır. Bizim çalışmamızda da pozitif çıkan olgularımızın çoğunluğunu çiğ süt ve
ürünlerini kullanan ve süt ürünlerinin alımında dikkatsiz davrananlar oluşturmaktadır.
Hiçbir sağlık denetiminden geçmeden satılan sokak sütlerinin satışı yasaklanmalıdır.
Pastörizasyon işlemi yapılmadan satılan süt ve süt ürünlerinin tüketilmemesi gerektiği
konusunda halk eğitimleri verilmelidir. Özellikle bizim kültürümüzde yer alan
kaynatılmamış sütten peynir ve yağ yapımı konusunda da halk bilinçlendirilmelidir.
Taze peynir tüketim alışkanlığı varsa peynirin en az 2 ay bekletilmesi tavsiye
edilmektedir. Hayvanlarla teması olan kişilere hayvan teması ve infekte hayvan
atıklarının imhası sırasında eldiven gözlük gibi koruyucu kıyafetlerin giyilmesi
gerekmektedir. Hastaların hastalık hakkında bilinçlendirilmesi ilk olarak başvurdukları
birinci sağlık kuruluşlarında ki sağlık personelinin desteği ile sağlanmalıdır.

Birinci basamak sağlık kuruluşlarına özellikle hayvan teması olan, çiğ süt ve
ürünlerini tüketen, ateş ve eklem ağrısı ile başvuran hastalarda öncelikle düşünülecek
hastalıklardan biride bruselloz olmalıdır. Bruselloz çıkan olguların bildirimi yapılarak
hastalığın kontrol altına alınması kolaylaştırılmalıdır. Birinci sağlık basamak
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kuruluşlarında, RBPT’nin düşük maliyeti, kullanım kolaylığı ve yüksek duyarlılığı
birlikte düşünüldüğünde bruselloz için uygun tarama testi olarak kullanılabileceği
unutulmamalıdır.

RBPT yalnızca tarama amaçlı kullanılmaktadır. Pozitif çıkan sonuçlarda antikor
alt gruplarının belirlenmesine olanak sağlayan farklı testlerle kullanılması tavsiye
edilmektedir. ELISA ile antikor alt gruplarının çalışılması bu yöntemlerden birisidir.
ELISA ile fazla sayıda örneğin çok kısa sürede değerlendirilebilmesi ve antijen
modifikasyonları ile çapraz reaksiyon riskinin en aza indirgenmesi testin olumlu
yönlerini oluşturmaktadır. Bruselloz tanısında ELISA testinin hızlı, kolay ve özgül
olduğu gösterilmiştir. Akut ve kronik brusellozun gösteriminde faydalı bulunmaktadır.
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6.ÖZET

T.C.
SELÇUK ÜĐVERSĐTESĐ
SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ESTĐTÜSÜ

KOYA BÖLGESĐDE ATEŞ VE EKLEM AĞRISI ŞĐKAYETLĐ ĐSALARI KA
ÖREKLERĐDE BRUSELLOZU SEROLOJĐK TESTLERLE (ROSE BEGAL PLATE, MODĐFĐYE
ROSE BEGAL PLATE, SERUM AGLÜTĐASYO, RĐVAOL AGLÜTĐASYO, 2MERKAPTOETAOL AGLÜTĐASYO VE ELISA) ARAŞTIRILMASI

LEMA AYDI
MĐKROBĐYOLOJĐ (VET) AA BĐLĐM DALI

YÜKSEK LĐSAS TEZĐ - 2009

Çalışmada, Konya merkez sağlık ocaklarına eklem ağrıları ve ateş şikâyeti ile başvuran 1016
gönüllü kişiye anket uygulandı ve kan örnekleri alındı. Serum örneklerine Brusellaya bakmak amaçlı
serolojik testler (Rose Bengal Plate Test (RBPT), modifiye Rose Bengal Plate Test (mRBPT), Serum
Aglütinasyon Testi (SAT), Rivanol Testi (RĐVT), 2-Merkaptoetanol Testi (2-MET) ve ELISA IgG)
uygulandı. Serolojik testlerin sonuçları birbirleri ile karşılaştırıldı.

Toplam 1016 kan serumunun RBPT ile 55 (% 5,41)’i ve mRBPT ile 70 (% 6,89)’i pozitif olarak
belirlendi. mRBPT ile pozitif 70 kan serum örneğinden; SAT ile 51 (% 72,9)’i, 2-MET’i ile 39 (% 55,7)’u
pozitif, RĐVT ile 40 (% 57,1)’ı pozitif ve ELISA ile 42 (% 60)’si pozitif olduğu tespit edildi.

Sonuç olarak, serolojik testler birbirleri ile uyumlu bulundu. Yalnız hastalığın klinik şekillerini
belirlemek ve çapraz reaksiyon gibi tanıyı olumsuz etkileyecek durumları engellemek için birkaç test
birlikte kullanılmalıdır. Ayrıca birinci sağlık kuruluşlarında eklem ve ateş şikâyeti ile gelen hastalarda
bruselloz göz ardı edilmemelidir.

Anahtar Sözcükler: Bruselloz, Rose Bengal Plate Testi, Serum Aglütinasyon Testi, 2Merkaptoetanol Aglütinasyon Testi, ELISA.
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7. SUMMARY
SELÇUK UĐVERSITY
ISTITUTE OF HEALTH SCIECE

THE IVESTIGATIO OF BRUCELLOSIS BY SEROLOGICAL TESTS (ROSE BEGAL
PLATE, MODIFIED ROSE BEGAL PLATE, SERUM AGGLUTIATIO, RIVAOL
AGGLUTIATIO, 2-MERCAPHTOETHAOL AGLUTIATIO AD ELISA) I PATIETS
WITH COMPLAITS OF FEVER AD JOIT PAI I HEALTH CETERS I KOYA

LEMA AYDI

DEPARTMET OF MIKROBIOLOGY (VET)
THESIS OF MASTER-2009

In this study, A questinaries were analysed obtained by 1016 volunteer patients, which
complainted fever and joint pain in Health Center in Konya and blood samples were also taken.
Serological tests (Rose Bengal Plate Test (RBPT), modified Rose Bengal Plate Test (mRBPT), Serum
AgglutinationTest (SAT), Rivanol Agglunination Test (RIVT), 2-Mercapthoethanol Agglutination Test
(2-MET) and Enzim Linked Immuno Sorbent Assay) were applied to check brucellosis in serum samples.
A total of 1016 serum samples, 55 (5.41%) were detected as positive in RBPT and 70 (6.89%) in
mRBPT. Of 70 positive sera samples by mRBPT, 51 (72.9%) were positive in SAT, 39 (55.7%) in 2MET, 40 (57.1%) in RIVT and 42 (60 %) in ELISA.
Consequently, all serological tests were found to paralel in line by each others. However, some
serological tests should be used together for to detect clinical situtiation of disease and to prevent cross
reaction which give faulty in diagnosis. In addition, brucellosis should be kept in mind in patients with
complaints of fever and joint pain who apply to General Practise Centers.
Key Words: Brusellosis; Rose Bengal Plate Test, Serum Agglutination Test, 2-Mercapthoethanol
Agglutination Test, ELISA.
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EK.1. Serum tüp aglütinasyon gösterimi

EK. 2. RBPT Gösterimi
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EK. 3. Rivanollu F.T.S. Karışımı

EK. 4. Kan Serumlarının Gösterimi

Ek. 5. ELISA IgG test sonuçlarının gösterimi
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