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Bruselloz

İlk defa 1887’de David •
Bruce tarafından Malta’da 
ölen askerlerden Brucella 
melitensis izole edilmiştir.
Günümüzde Brusellozun •
görülme sıklığı azalmakla 
birlikte, hala önemli bir 
sağlık problemidir. 



 

TANI İÇİN 
LABORATUVAR 
KRİTERLERİ:

Bulaşıcı Hastalıklar Rehberinde Bruselloz

Destekleyici test 
(a) Serum örneklerinden Rose-Bengal testi ile antikor 

pozitifliği 
Doğrulayıcı test(ler) 
(a) Klinik örneklerden Brucella spp. izolasyonu
(b) Daha önce tedavi almam ış olguda, tek serum 

örneğinde STA ile antikor titresinin >1/160 olması,
(c)  En az iki hafta ara ile alınan çift serum örneğinde 

Brucella STA titresinin  4 kat artışı













Bruselloz: Laboratuvar Tanıya Yaklaşım 
 Kültür/Mikroskopi

 Seroloji
 Aglütinasyon: Slide (RB), Standart Tüp Aglütinasyon •
(Wright) ve merkaptan testler
 Coombs’ testi (AHG)•
 İmmünocapture-Aglütinasyon (BrucellaCapt®)•
 Hızlı testler (Immunokromatografi-Lateral flow-dipstick)•
 ELISA •
 IFA•
 Kompleman Birleşme testi (KBT)•
 Diğer testler; Presipitasyon Testleri, RIA, FPA•

 Moleküler: PCR & RT PCR



BRUSELLOZ’DA ORGAN TUTULUMU 

Alınacak Örnekler:
Kan•
Kemik İliği•
Doku ve organ •
(Karaciğer, dalak ve 
lenf nodu)
BOS•
Abse materyali•



Brucella
BİYOGÜVENLİK DÜZEY 3 RİSK 

GRUBUNDA YER ALAN PATOJEN !

KÜLTÜR



Hastalığın Evresi

Kullanılan 
kültür yöntemi

 Akut, subakut veya kronik

 Ateşli dönem?

Spesifik veya non-spesifik 

Alınan örnek türü

Örnek sayısı

Örnek miktarı 

Uygulanan Protokol

İzolasyon  Oranını Etkileyen Faktörler

Tedavi ?

 Kültür sistemi: 

Manual veya otomatize
 İnkübasyon süresi

Tür ve bakteriyemi düzeyiBakterinin Virülansı 



BAKTERİYOLOJİK TANI

Kan kültürü;
 Protokülünün standardize edilmiş olması,•

 Diğer örneklere göre daha kolay alınması, •

 Tekrar edilebilirliğinin yüksek olması ve •

 Günümüzde otomatize kan k ültür sistemlerinin •
varlığı  nedeniyle en çok kullanılan yöntem.



Hastalığın Evresi  Akut, subakut veya kronik

Duyarlılık: 
Akut: % 17- 92.5 (ortalama % 45) ve Kronik: 5-50 %

Spesifik veya spesifik 

olmayan antibiyotik 
kullanımı 

Tedavi ?

Tedavi alan olgularda İzolasyon oranı azalmaktadır.

Kan kültürü: %50 ve Kemik iliği: %80 (Gotuzzo et al 1986)

Kan kültürü: %28.5 ve Kemik iliği: % 47.6 (Özkurt ve ark. 2000).



Alınan örnek türü

Örnek sayısı 

Örnek miktarı

Protokol

 24 saatte 3 kan kültür seti alınması 
 Kemik iliği > Kan: 
90% vs 70% (Gotuzzo et al 1986)
 Liziz konsantrasyon ile izolasyon oranı  
artma. 



Kan kültür Yöntemleri;
“Otomatize olmayan” 
Monofazik kan kültürü
Bifazik kan kültürü
“Otomatize-sürekli izlem” kan k ültür 
sistemleri.



Otomatize kan kültür sistemlerinde; 
Biyosensör tipi•
Floresan (Bactec) veya kolorimetrik (BacT/Alert)
Besiyerinin bazal bileşeni ve ek faktörlerde fark•
Resin içermesi: •

 İzolasyon oranı  

 İzolasyon süresini 

 Yalancı pozitif reaksiyon oranını

Besiyerinin hacmi•



Otomatize sistemlerde Brucella izolasyonunu 
etkileyen faktörler; 
Kanda dolaşan bakteri konsantrasyonu ( 1-5 cfu/ml),•
Bakterinin üreme zamanının uzun olması       (Doubling •
time:2.5-3.5 saat)
Otomatik sistemlerde Brucella spp. üremesiyle CO2‘in •
yavaş bir şekilde açığa çıkması üremenin geç 
saptanmasına yol açar
Besiyerinin içeriği, fazla CO2 çıkaran bileşimler  •
III. kuşak BACTEC sistemlerinde SPS  oranı •
azaltılmıştır



Yöntem     İzolasyon oranı İzolasyon süresi

Kan Kemik iliği

Monofazik % 10-48  %11-70   4.7-6.8 gün

Bifazik %11-70 %17.5-92.5

Nadiren ilk 4 günde

Genellikle 7-21. günlerde

% 2: >27. gün

Otomatize %  52-94.1 % 81.3
Bactec 9240: >%95 ilk 7 gün 

BacT/Alert: <7 gün



Kan Dışı Klinik Örneklerin Kültürü: 
Kemik İliği

Kemik iliği kültürlerindeki izolasyon oranının daha yüksek 
olması; 
Bakterinin kanda az miktarda ve intermittant olarak 
bulunması,
RES organlar ındaki fagositler i çerisinde daha yo ğun 
olarak bulunması.

İnvaziv bir işlem olması, 

Kan kültürünün tanısal kolaylığı,

Serolojik tanı olanaklarının varlığı nedeniyle “rutin” olarak 
uygulanacak bir yöntem değil



Kemik İliği Kültürü:  
Klinik ve Epidemiyolojik Bruselloz Şüphesinde;

Kan kültüründe etkenin üretilemediği,
Serolojik testlerle tanı konulamadığı durumlarda,
Kronik Bruselloz’da
Relaps gelişiminde
Nedeni bilinmeyen Ateş
Açıklanamayan Artrit ve hematolojik anomali 
varlığında 



Koyun kanlı agarda koloni morfolojisi;

Gram Boyama Morfolojisi. “Fine-sand” 

Oksidaz
Üre hidrolizi

Yavaş üreme•
48–72 saatte görülebilen koloniler•
Küçük (0.5-1.0mm), konveks ve parlak •
yüzeyli 
Hemoliz olu şturmayan pigmentsiz •
koloniler



Tanımlama: Otomatize sistemler
Vitek-2 
GN kartlar ve oksidaz testi ile kısa sürede 

(6-0.25≈8 saatte) B.melitensis  tanımlama.
Genus düzeyinde, tür ve biyovarlarının ayırımını 
sağlayan yarı-otomatik metabolik tiplendirme sistemi 
(Micronaut®; Merlin Diagnostika) geliştirilmiş.
API 20NE Moraxella phenylpyruvica olarak yanlış 
tanımlama



Moleküler Tanı 
Kullanım alanları:
Klinik örneklerden direkt tanımlama: Akut Bruselloz

Relapsların erken tanımlanması,

Aktif ve inaktif (Kür) ayırımı 

Nörobruselloz tanısında,

Aşıya bağlı gelişen enfeksiyonların tanımlanmasında,

Tedaviye yanıt ve prognoz takibinde,

Moleküler  tiplendirme amacıyla,

Antibiyotik “Rifampisin” direnç geni araştırılması 



Primer Hedef gen Amplikon Sınır 
Çapraz Rxn

Ochrobactum 
anthropi

NP
43 KDa 

B.abortus OMP
635 0.1 pg Çalışılmamış

B4/B5 31 kDa B.abortus 
protein 223 10-100 fg (+)

JPF/JPR
(Omp-2)

B.abortus protein
193 0.025 fg Ø

Ba148-167F/
Ba928-948R

B.abortus 
16S r RNA 800 Belirlenmemiş (+)

F4/R2
B.abortus 
16S r RNA

905 80 fg (+)



Moleküler Yöntemler (Konvansiyonel ve 
RT-PCR)
Klinik örneklerde
Duyarlılık: %50-100
Özgüllük: %60-98

DNA izolasyon yöntemlerindeki farklılıklar,•
Farklı hedef bölgeler,•
Farklı  saptama sınırları,•
Kullanılan örnek tipi•



Light Cycler-Real Time PCR 
_________________________________________________________________   
Çalışma Örnek                 Duyarlılık% Özgüllük%
_________________________________________________________________

Rt- PCR-  Serum       93    95

PCR - ELISA  Tam kan       90    92

Rt- PCR                Serum        65    100

_________________________________________________________________

Queipo-Ortuno MI et al. Clin. Infect. Dis 2005;40:260-4

Debeaumont C et al. Eur J Clin. Microbiol Infect Dis 2005;24:842-5



PCR sonuçlarının Yorumu
PCR

Pozitif Negatif

Tanıyı ekarte 
ETTİRMEZ!

Geçici bakteriyemi
Örnekte  yeterli miktarda 
bakteri bulunmaması.

Aktif Hastalık ?

Uygun tedavi ile PCR Negatifliği (%95 
olguda)
Semptomların devamı/kötüleşmesi 
genellikle PCR pozitifliği ile birlikte
Relaps PCR pozitifliği ve tedavi 
sonrasında negatifleşme.
Fokal brusellozlu veya kronik olgularda, 
PCR pozitifliği > asemptomatik olgu

Tedavi



 Antijenik Yapı: Patogenez ve immün yanıtta rolü olan 
 lipopolisakkarit-ana Ag. 
Perozamin homopolimeri”
İki epitop: A (B.abortus)

  B (B.melitensis)
A ve M miktarları S tipi bakterilerde farklılık
R tipi suşlarda OPS zinciri bulunmaz !!!
Protein Antijenler: 
İnternal (çoğunlukla sitozolik),•
Dış membran (Omp 25 vb.) tanı testleri•
Ribozomal (L7/L12) ve füzyon proteinleri:sıvısal ve •
hücresel immun yanıtta rolü AŞI 

S-LPS

+ +++ ++

NH





Akut Bruselloz’da ilk önce IgM antikorlar belirir ve 
takiben  IgG ve IgA antikorları oluşur.

Bu olgularda,  
Rose Bengal, SAT, ELISA, dipstick veya lateral- flow  

testlerinin kullanılması 
en uygun tanı performansını sağlıyacaktır. 

Akut Olgulardaki Antikorlar ve Testler

AGLÜTİNİNLER
(IgM+IgG+IgA)
Akut Bruselloz



Bu durumlarda, bağışıklık yanıtı IgG ve IgA sınıfı aglütinasyon 
vermeyen antikorların baskın olmasıyla karakterizedir.

Bu olgularda,  
Coombs’, BrucellaCapt, ELISA, IFA testlerinin kullanılması 

en uygun tanı performansını sağlarken, 
RB ve SAT tanı için yeterli olmadığı kabul edilmektedir. 

Kronik, re-enfeksiyon, relaps ve endemik 
bölgelerdeki taramalarda 

Antikorlar ve testlerin seçimi

Aglütinasyon vermeyen 
(IgG+IgA)

Kronik Olgularda

Serra  J et al. Enferm Infecc Microbiol Clin 2001; 19:202-5.
Casao MA et al.  J Infect 2004; 49: 102-108



TEST Antikor Antijen

RB
IgM

IgG (aglütinan ve non-aglutinan) 
 

LPS 

SAT IgM 
 IgG ve IgA LPS 

Coombs IgG (aglütinastasyon vermeyen)  
IgA LPS

KBT IgM ve IgG LPS ve Sitozolik 
proteinler

ELISA IgM, IgG ve  IgA LPS



Farklı Ig İzotiplerinin Saptanması

Test IgM IgG1 IgG2 IgA

SAT + Ø + +

RB (+) + Ø Ø

KBT (+) + Ø Ø

Coombs’ (+) + + +



Tarama Testleri: Algoritma



Rose Bengal Testi (RBT) 

Standardize edilmiş en iyi tarama testi 

Antijen: 

Laktat bufferda tamponlanmış (pH=3.65±0.05) ve 

Rose-Bengal ile boyanmış B. abortus S99 veya S-

1119 suşu 

B.abortus, B.melitensis ve B.suis için temel olarak 

IgG1 saptanmakta .



RBT 

Aktif Brusellozlu olgularda; 

Duyarlılık: %96-100 ve özgüllük  ise  % 91-100 

RB testi tarama testi olarak SAT ile y üksek 

korelasyon, 

Kronik bruselloz: Duyarlılık DÜŞÜK (%33-50).



RBT 
Benzer antijenik yap ı nedeniyle (Y.enterocolitica 
0:9) yalancı pozitif reaksiyon,

Blokan antikorlar veya prozone yoksa < 4  dakika 
içerisinde test pozitifleşme ancak, 

Yüksek titrede non-aglütinan antikor varl ığında 
(CT titresi) aglütinasyonun gelişmesi “8” dakikaya 
uzayabilir.

Kronik olgulardaki blokan antikor varl ığı, 
negatifliğe ve sonuçta RB duyarlılığın düşmesinde 
bir faktör olarak görülmektedir.



TÜP AGLÜTİNASYON TESTİ 
1897 yılında Wright ve ark tarafından geliştirilmiş
S-LPS‘e karşı gelişen total antikorları (IgM ve IgG2)

B.abortus, B.melitensis ve B.suis’e 
karşı gelişen antikorlar saptanabilirken 

B. canis saptanamaz.
 Uzun süredir kullanımda olması: 

Yöntemin çok kullanılmasına, 
“Yalancı pozitiflik ve negatiflik”  durumlarının tanımlanmasına 
Zamanla testin dezavantajlarının ortadan kaldırılmasına
Antijenlerin standartize edilmesine olanak sağlamıştır.



TÜP AGLÜTİNASYON TESTİ
Avantajları 
Basit bir test olması,•
Genellikle ilk pozitifleşen •
test
Veri fazlalılığı,•
Akut bruselloz’da:•
“yüksek duyarlılık ve 
özgüllük”
Doğru, tekrarlanabilir ve •
güvenilir.

Dezavantajları  
Zaman alıcı •
Saha çalışmalarına uygun •
olmaması
Hastalık evresinin •
saptanamaması
Uzun süre yüksek titrede •
antikor varlığı,
Çapraz reaksiyonların varlığı •
(öz. Y.enterocolitica O:9)
Yalancı negatiflik•



TÜP AGLÜTİNASYON TESTİ 
Tek başına serolojik testlere dayanarak tanı konulmamalı.

Tek bir titre hiçbir zaman tanısal değildir. 

Tanısal titre: 

Hastalığın toplumdaki genel prevalansına ve 

Çalışılan popülasyonun özeliğine göre

Epidemiyolojik, klinik belirti ve bulguların varlığı, –

Kırsal ve kentsel bölgede yaşam, risk grubunda yer alma,–

Hastalık evresi (aktif-inaktif) gibi parametreler–

Akut enfeksiyon: 

Tek örnekte 1:160 veya serokonversiyonunun gösterilmesi



STA ile Takip-İzlem
Uygun tedavi ile IgG düzeylerinin 5-12. aylarda hızlı ve 
belirgin azalma-d üşük d üzeylere indi ğine y önelik 
yayınlara rağmen, 

IgG düzeylerinin çok daha uzun süre saptanabilir 

düzeylerde (1:160) kaldığı gösterilmiş.



STA ile Takip-İzlem
Azalan IgG 
düzeyinde 

durma veya 
tekrar 

yükselme  

Relaps

IgG d üzeyinde artma veya s ürekli 
olarak yüksek düzeylerde kalma
 

Fokal Enfeksiyon
Relaps olmadan RES’de veya diğer 
enfeksiyon oda ğında bakterinin 
varlığı



B. abortus mu yoksa B.melitensis’ten 
hazırlanan antijeni kullanalım?

Test
B.abortus B. melitensis

A antijen M antigen A antijen M antijen

STA

Coombs

1:640

1:1280

1:320

1:640

1:640

1:5120

1:1280

1:10240

Ülkede dominant olarak görülen türden ve/veya 
Saha suşundan antijen hazırlanması gerekli değildir 

ve önerilmemektedir



YALANCI POZİTİF SONUÇLAR:
F. tularensis

Y. enterocolitica O:9

V. cholera aşısı

Salmonella urbana N:30

Stenotrophomonas maltophila

E. coli O:157 ve O:116

Brucella deri testinin uygulanması



  YALANCI NEGATİF SONUÇLAR:

Enfeksiyonun ilk haftası

Prozone fenomeni 

Blokan antikorlar (Kronik Bruselloz)

B.canis enfeksiyonu

Agammaglobulinemi



YALANCI NEGATİF SONUÇ: “PROZONE FENOMENİ”
Antikor fazlalığı  

 %6 oranında ve çoğunlukla d üşük titrelerde •
(genellikle 1:20-1:80) 
 Pratik önemi az •
 1:320-1:640•

 titrelerde çalışılmalı
 



YALANCI NEGATİF SONUÇ:
 Blokan antikorların varlığı

 “Özellikle subakut ve kronik olgularda (bazen de 
akut)  görülebilen aglütinasyon gelişmemesi”

IgA, IgG 1 ve IgG 2  izotipinde olan antijene •
bağlanabilen ancak aglütinasyona yol açmayan 
antikorlar 

 % 0.47-6 oranında bildirilmiş•



Blokan Antikorlar:



Coombs Testi (CT) 
Anti-Human Globulin Test



Coombs Testi (CT) 
Anti-Human Globulin Test

Blokan antikorlar ı ve prezon fenomenini ortadan 
kaldıran bir yöntem
STA testinde elde edilen titre de ğerinde 4 kat artış 
olması CT için “anlamlı sonuç”

Titreler genellikle STA ve KBT testlerinde elde edilen 
titrelere göre daha yüksek,

Daha uzun süre pozitif kalmakta,

Titre artışı reaktivasyonu gösteren önemli bir gösterge 



Coombs’ Testi: Dezavantajlar
Zaman alıcı (sentrifügasyon ve yıkama işlemi) 
Subjektif değerlendirme 
Eksik “incomplete” antikorlar saptanamayabilir 
Yalancı negatif sonuç: % 6-7 oranında. 

Bu sınırlamalar nedeniyle;
“ELISA ve IFA gibi yöntemlerin 

hem antikorlar ve subtiplerinin saptanmasında 
daha duyarlı ve basit bir yöntem olması 

hem de blokan antikorlardan etkilenmemesi nedeniyle 
AHT yerine kullanılması önerilmektedir” 

Henderson et al 1976, Kerr et al 1968.
Araj & awar 1997, Heinzmann et al 1985



BRUCELLACAPT® hem brucella aglütininlerini hem de 
aglütinasyon vermeyen  IgG and IgA antikorlarını tek aşamada 

saptayabilen immün yakalama tekniğine dayanan bir testtir. 

Anti-human immunoglobulin ile kaplı 
kuyucuklar 

B. melitensis antijeninin eklenmesi

Serum eklenmesi 

24 saat sonra değerlendirilmesi

POZİTİF NEGATİF

BRUCELLACAPT® Test Prensibi



Brucellacapt:
RBPT ve SAT pozitif bulunan vakalar i çin bir doğrulama testi 
değildir.
Aksine; bu testler ile yakalanamayan olguların saptanmas ı 
amacıyla geliştirilmiştir. 
Tanısal Titre:
SAT  ≥1:160 ve AHG ≥1:160-320,
Brucellacapt: ≥1:320-640, 

RBPT ve SAT ile pozitif çıkan olgular Brucellacapt ile  daha 
yüksek titrelerde pozitif bulunacaktır.

AHG ile sadece IgG antikorlar ı saptan ırken, Brucellacapt ile 
total antikorlar tespit edildi ği için Brucellacapt titreleri AHG 
göre daha yüksek çıkacaktır ”



Hastalık Evresi: Akut mu? 



MERKAPTAN TESTLER
 SAT :  IgM  ve IgG antikorlarını saptarken,

 2-ME ve DTT (Rivanol-Diamino 6,9 Etoxy acridin) : 

IgM pentamerinin dis ülfit ba ğlarını indirgeyerek   
antikorun depolimerize olması

IgM’lerin (2-ME duyarl ı antikor) agl ütinasyon 
yeteneğinin ortadan kaldırılması ve

Sadece IgG (ve IgA) antikorlar ının agl ütinasyon 
reaksiyonuna katılması: “İndirekt IgM tanımlanması”



MERKAPTAN TESTLER
 Hastalığın evrelerinin saptanması,

 Antimikrobiyal tedavinin etkinliğinin ve

 Prognozun değerlendirilmesinde önemli

 Duyarlılığı  STA göre daha az olmasına rağmen; 

“Kronik olguların saptanmasında 

STA testine göre 

daha üstün olarak değerlendirmişlerdir”



ELISA 
Evrelendirme: IgM, IgG ve IgA  antikorlar ın 
saptanması
Duyarlılığı ve özgüllüğü En Yüksek Serolojik Yöntem

Konvansiyonel y öntemlerle saptanamayan olgularda 
pozitif sonuçlar alınması,
Akut ve subakut olguların tanısında kullanılabilecek 
en uygun test olması
Kronik bruselloz tan ısında serolojik profilin 
saptanmasında en uygun test olması
Nörobruselloz tanısında seçilecek en iyi yöntem



ELISA
Avantajları 
Blokan antikorlardan •
etkilenmemesi 
Kantitatif olması•
Objektif sonuç vermesi, •
Kolay uygulanabilmesi, •
Çok  sayıda örnek çalışılabilmesi, •
Yaklaşık  3 saatte •
sonuçlandırılabilmesi,
Kitle taramalarına uygun olması•

Dezavantajları 
Ekipman gereksinimi.•
Antijenik standartizasyonun •
olmaması,
Anti-human globulin •
preparatlarının kalite farklılığı,  
Sonuçların yorumlanmasında •
yaşanılan  sorunlar: 
 Sonuçların Optik Dansite (OD), 
 Referans serumun OD %, 
 Ünit olarak verilmesi  gibi. 



ELISA: Öneriler
Tek bir serum örneğinde spesifik IgM saptanmas ı, 
her zaman akut enfeksiyon lehine 
değerlendirilmemeli, 

Hangi evrede olursa olsun IgM ve IgG birlikte 
kullanılması  

Tedavi g ören olgular ın izleminde de IgM 
çalışılması 



ELISA Coombs BrucellaCapt



BRUCELLA IgM Dipstick Testi
Antijen: B.abortus S-1119-2 LPS
Duyarlık ve özgüllük: 

İlk iki ayda:% 89-93 ve %93-98.6 •
2-4.ay arası: duyarlılık %83.1•

ELISA ile yüksek uyumluk 
Tedavi sonras ında ilk negatifle şen 
test 

Smiths et al. J Clin Microbiol. 1999;37(12):4179-82. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=10565959&ordinalpos=4&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum


Brucella Lateral Flow Assay-BLFA

Endemik bölgelerde; •
I. Basamak ve bölge hastanelerinde kullanıma uygun, 

Akut brusellozda IgM ve IgG birlikte veya ard ışık kullan ımı •
önerilmekte

Akut, persistant bruselloz tanısında ve•
Tedavinin takibinde ve relapslar ın saptanmas ında  •
kullanılabilir, 

TB, Tifoid ate ş, HIV, HBV, HCV Leptospirosis ve artritli •
olgularda yalancı pozitif sonuçlar saptanmamış.



Kompleman Birleşme Testi 
Temel olarak IgG1 >> IgM (IgA ise komplemanı fiske etmez). 

Özellikle inkübasyon dönemi, •

Ancak, Subakut ve kronik bruselloz olgularında•

Aşılama sonras ı serumdaki SAT sonu çları negatif •
bulunduğunda kullanılabilir 

Aktif Bruselloz:

≥1:64 titre veya ≥ 4 kat titre artışının olması. •
Duyarlılığı SAT’a yakın (% ~90)•
Tedavi ile titre d üşmeye ba şlar; > 6.aydan sonra  •
saptanamayabilir. 



Serolojik Test Duyarlılık (%) Özgüllük (%)
Slide Aglütinasyon (RB) 97-100 88-89
Buffered plate Aglütinasyon 100 99.7
Kart Aglütinasyon 90-95 84-98
Mikroaglütinasyon 88-95 82-99
Tüp Aglütinasyon 66-100 100
KBT 77 87
Coombs’ 40-92 96-100
İndirekt ELISA 91-100 97-100
Kompetetif ELISA 98 100
BLFA ve Dipstick IgM 89-97 93-98



Nörobruselloz: BOS Bulguları
Rutin testler: Değişken 
Protein: Orta derecede  
Glukoz: Çoğunlukla normal sınırlarda
Hücre: Orta derecede , lenfositoz dominansı 
Oligoklonal IgG: Önemi tartışmalı
Kültür: Az sayıda izolasyon (%5-30)
Seroloji: ELISA > IFA > Coombs-Brucellacapt > SAT
Real-time PCR: Hızlı ve yüksek duyarlılık 
Ayırıcı Tanı: TB, sifiliz, fungal, viral, MS, malignite.

J Neuroimmunol 1986; 12: 173; Brain 1987; 110:213; Clin Microbiol Infect 2001; 7:498;
J Neurol Neurosurg Psychiatry 2005; 76: 1025-7



Sonuçlar

Ülkemizde Bruselloz son y ıllarda azalma e ğilimi •
göstermekle birlikte, hala önemli bir sağlık problemidir.

Otomatize kan kültür sistemleri kullanılarak, etkenin daha •
yüksek oranda ve daha h ızlı izolasyonu sa ğlanmıştır. 
Kemik iliği kültürü ile izolasyon oranı yükselmektedir. 

PCR kullanımı, hızlı tanı olanağı ve yüksek duyarlılık oranı •
ile sıklıkla kullanılmaya başlamıştır. Ancak etkenin PCR ile 
gösterilemeyişi brusellozu ekarte ettirmez.

 



Sonuçlar

Bruselloz tan ısı ve tedavinin takibinde serolojik •
yöntemler, rutin laboratuvarlarda en yayg ın kullan ılan 
yöntemlerdir. 

RB tarama testi ve STA ile hastal ığın tan ı ve takibi •
günümüzde de en sık kullanılan prosedürdür.

Blokan antikorlar için CT yanında Brucellacapt testi uygun •
bir tan ı arac ı olarak total antikorlar ın saptanmas ında 
kullanılabilir.

Hastalığın evresinin belirlenmesinde ELISA IgM ve IgG •
testlerinin birlikte kullanımı en uygun yöntemdir.



Sonuçlar

Akut Bruselloz tan ısında rutin serolojik y öntemler, yüksek •
duyarlılık oran ıyla tercih edilir. STA ile antikor titresinin 
artışı tanı koydurucudur.

Kronik Bruselloz, relaps ve tedavi izleminde ise serolojik •
testlerin birlikte kullanılması daha uygun bir yaklaşımdır.

Nörobruselloz tan ısında ELISA en duyarl ı y öntem olarak, •
mutlaka seçilmelidir. 
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