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Giriş
Ondülan ateş, Malta humması ve Gibraltar humması olarak da bilinen bruselloz; Brucella genusundaki türlerden
(Brucella melitensis, B. abortus, B. suis, B. canis, B. ovis, B. neotomae , B. ceti ve B. pinnipediae) biriyle
meydana gelen bir zoonozdur (1). Kendisini genellikle nonspesifik ateşli bir hastalık olarak gösterir. Brusella
enfeksiyonları, her türlü bulguyla ortaya çıkabilir, her organı tutabilir. Yineleyen ve kronik şekilleri sıktır (2–6).
Epidemiyoloji
Hastalığa en sık yakalananlar hayvanlarla yakın ilişkisi olan kırsal kesim ve göçebe topluluk insanları, süt
endüstrisi çalışanları, küçükbaş hayvan çobanları, çiftçiler, kesimevi çalışanları, veterinerler ve mikrobiyoloji
laboratuar personelidir (2–6). Bruselloz, hayvanlardan insanlara geçer (4); dolayısıyla brusellozun hayvanlar
arasında endemik olduğu bölgelerde yaşayanlar veya bu bölgelere seyahat edenler hastalık riski altındadır (4,5).
Endemisite bölgeleri arasında Akdeniz havzası, Arap Yarımadası, Orta Asya, Afrika, Meksika ve Orta/Güney
Amerika sayılabilir (6). Hastalık, her yaştaki insana bulaşabilir. Ekonomisi gelişmiş ülkelerde hastaların %10'u
çocuk iken ekonomisi gelişmekte olan ülkelerde bu oran %50'dir (4–6).
Bruselloz, dünyadaki en yaygın zoonoz olup her yıl 500 000 yeni vaka bildirilmektedir (3–5). Amerika Birleşik
Devletleri'nde (ABD) 2010 yılında 115 vaka bildirilmiştir (7). Gerçek sayının eksik bildirimler ve yanlış tanılarla
birlikte bunun 25 katı kadar yüksek olabileceği düşünülmektedir (4,6). Ekonomisi gelişmekte olan ülkelerde
hastalık ensidansının zirve yaptığı dönem, hayvanların doğurma dönemi olan ilkbahar ve yaz aylarıdır (5).
Tablo 1. Ülkelere Göre Bruselloz Ensidansı (8)
YER
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Batı Avrupa

Irak

52-269

Yunanistan

4-33

İran

0,7-142

İtalya

1.4

Suudi Arabistan

138

Almanya

0,03

Ürdün

26-130

Diğer

Türkiye

12-50

Kırgızistan

88

Mısır

0,3-70

Çad

35

Umman

11

Meksika

26

Filistin

8

Arjantin

13

ABD

0,02-0,1

Pastörize edilmemiş çiğ süt, yumuşak peynir, yoğurt, dondurma gibi süt ürünleri kullanmak; az pişmiş et
tüketmek; endemik alanlara seyahat etmek; enfekte hayvanlarla veya hayvan ürünleriyle meslek (örneğin süt
endüstrisi çalışanları, küçükbaş hayvan çobanları, çiftçiler, kesimevi çalışanları, veterinerler) gereği cilt, solunum,
mukoza veya konjonktiva temasın olması ve klinikte, araştırma sırasında veya üretim laboratuarında çalışma
nedeniyle canlı Brucella suşlarına maruziyet bruselloz açısından risk etmenidir (3–6).
Etiyoloji ve Patojenez
Brusella gram-negatif, fakültatif intraselüler bir kokobasildir. Bartonellae ve Rickettsiae ile birlikte proteobakteriler
içinde değerlendirilmektedir. Brucella'nın beş türü insanlarda hastalığa neden olmaktadır (2,9):
B. melitensis: En sık rastlanan türdür. Rezervuarları koyun, keçi ve devedir.
B. abortus: Rezervuarları sığır, deve, yak ve bizondur.
B. suis: Rezervuarları domuz, yabantavşanı, rengeyiği ve yaban kemirgenleridir.
B. canis: Rezervuarı köpektir.
B. pinnipedialis: Rezervuarı foktur.
B. ceti: Rezervuarı balina, yunus ve, and domuzbalığıdır.
B. ovis ve B. neotomae: İnsan için patojenik olup olmadıkları bilinmemektedir.
Brusella enfeksiyonlarında bulaşma, mikroorganizmanın inokulum büyüklüğünün çok düşük (10 bakteri) olması
yüzünden kolaylıkla gerçekleşir (5). Bulaşma hayvandan insana, insandan insana (kan ve eksudadan, cinsel
temasla, plasenta aracılığıyla, doğum kanalından geçiş sırasında, anne sütüyle), kontamine yiyecek ve
içeceklerin tüketilmesiyle (süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri), doğrudan temasla (cillteki kesiklerden ve
sıyrıklardan, mukoza veya konjonktivadan), inhalasyon yoluyla (kontamine aerosollerle) olabilir (2–6). Basil sütte
87 gün; tereyağ, yumuşak peynir ve dondurmada haftalar-aylar boyu; yoğurtta bir haftadan az; suda 60 gün canlı
kalabilmektedir (10,11). Brusellozun kuluçka süresi 7 gün – 10 ay arasındadır (6,12). Bulaşmayı takiben basil
bağırsak mukozasını geçer, önce lenfatiklere, sonra kana girer ve bakteremiye neden olur. Kan yoluyla özellikle
retiküloendotelyal hücrelerden zengin dokuları işgal eder. Makrofajlarca fagosite edilir. Makrofajın lizozomal
enzimlerinden hücre içi ortamını değiştirerek korunur. Bu değişikliği nasıl meydana getirdiği tam olarak
aydınlatılamamıştır; ancak bakteri yüzeyindeki pürüzsüz, nonendotoksik lipopolisakkaritlerin enflamatuar sitokin
yapımını engellemesi, majör histokompatibilite sınıf II antijenlerinin sunumunu değiştirmesi ve enfekte hücrelerin
apoptozunu engellemesi sayesinde bakterinin hayatta kaldığı, çoğaldığı ve başka dokuları işgale yöneldiği tahmin
edilmektedir (2–6). Mikroorganizmanın bu özellikleri yüzünden brusella enfeksiyonları yinelemeye ve
kronikleşmeye eğilimlidir.
Brusellozdaki antikor yanıtında lipopolisakkarit antijenlerine karşı oluşan antikorlar hakimdir. İmmünglobülin (İg)M
antikorları enfeksiyonun ilk haftasında, İgG antikorları bulaştan iki hafta sonra meydana gelir. İgM ve İgG
antikorları doruk derişimlerine dördüncü haftada ulaşır. Süregiden İgG antikorlarına ek olarak yeni İgA
antikorlarının ortaya çıkması, kronik enfeksiyonun göstergesidir (5,6).
Anamnez
Hastanın yakınmaları hastalığın süresi ve tutulan organla ilgilidir. Genellikle bulaştan 2-4 hafta sonra akut veya
sinsi belirtiler ortaya çıkar. Yakınmalar rekürren veya kronik hastalık yakınmaları şeklinde olabilir. Ateş, en sık
rastlanan bulgu olup hastalarda buna ek olarak titreme, bitkinlik, baş ağrısı, myalji, artralji, bulantı, kusma, kilo
kaybı, lenf bezi büyümesi (%10), dalak-karaciğer büyümesi (%50) bulunabilir. Hastaya ve yakınlarına pastörize
edilmemiş süt ve süt ürünleri kullanıp kullanmadıkları, çevrelerinde benzer şikayeti olan kişilerin bulunup
bulunmadığı ve meslekleri sorulmalıdır (2–6).
Fizik Muayene
Ateş, en sık saptanan bulgudur. Ondülan tarzda olabilir.
Kemik ve eklemler, brusellozun en sık görülen (%40) tutulum yeridir ve periferik artrit (çocuklarda daha sık),
sakroiliitis (erişkinlerde daha sık), spondilit (erişkinlerde daha sık), osteomiyelit (paravertebral, psoas veya
epidural apselerle birlikte veya tek başına) ve artrit şeklini alabilir. Artritin sıklığı, bruselloz nedeniyle hastaneye
yatırılan çocuklarda %25'e kadar çıkmaktadır.

Bir çalışmada böyle artritlerin %62,5'inin monoartrit, gerisinin poliartrit olduğu saptanmıştır; en sık tutulan eklemler
sırasıyla diz, kalça ve ayak bileğidir (13). Brusellaya bağlı eklem protezi enfeksiyonları da bildirilmiştir (14–17).
Mide-bağırsak dizgesinde en sık tutulan organ karaciğerdir ve nonspesifik hepatik yangı, karaciğer apsesi ve
kronik gramülomatöz hepatit olarak kendisini gösterir (3,6).
Nörobrusellozda patolojik tutulum çeşitleri menenjit, menengoansefalit (en sık), serebral vaskülit, mikotik
anevrizma, beyin apsesi, epidural apse, enfarktlar ve hemorajidir. Bu süreçler sırasında fizik muayene bulgusu
olarak baş ağrısı (%85), davranış değişiklikleri (%60), huzursuzluk (%25), kas güçsüzlüğü (%23), görme
bulanıklığı (%23), oryantasyon bozukluğu (%21), işitme kaybı (%19), ense sertliği (%17), derin tendon
reflekslerinde değişiklik (%10), parestezi (%10) ve konfüzyon (%10) ortaya çıkmaktadır (3,18).
Jenitoüriner sistem brusellozu, daha çok epididimoorşit (erkek hastaların %10'unda) olarak belirip apse oluşumu
ve infertilite ile sonuçlanabilir. Renal apse ve glomerülonefrit gibi entrensek böbrek tutulumları nadirdir (3–6,19).
Brusellaya bağlı solunum yolu hastalığının (bronşit, pnömoni, plevral efüzyon, ampiyem) mikroorganizmanın
solunması sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir (4–6).
Brusella enfeksiyonu ciltte özellikle çocuklarda pitiriyazis albaya, bundan başka makülopapüler döküntülere,
peteşilere ve purpuralara, ülserlere neden olur (3,5,6).
Brusella endokarditi nadirdir; ancak brusella enfeksiyonuna bağlı mortalitenin en önemli nedenidir. Brusella
endokarditinde başta aort kapağı olmak üzere, genellikle birden çok kalp kapağı tutulur (3–6). Prostetik kapak
endokarditi de bildirilmiştir (20,21).
Brusellozun göz bulguları arasında üveyit, anterior koroidit, papillödem ve retina kanaması sayılabilir (22).
Laboratuar tetkikleri
Brusellozda tam kan sayımında anemi (%26), lökopeni (%11-20), trombositopeni (%5-10), lökositoz (%9),
karaciğer enzim yüksekliği (%40) görülebilir.
Kan kültürünün duyarlığı, kronik süreç gösteren hastalarda ateşi olanlara göre daha düşüktür (3,5,6). Otomatize
kan kültürü sistemleri, eski kültür yöntemlerine göre daha hızlı (ortalama 2-3 gün) sonuç verebilmektedir
(3,5,6,23).
Kemik iliği kültürü, kan kültürüne göre daha çabuk sonuç verir ve özellikle antibiyotik almış hastalarda kan
kültüründen daha duyarlıdır (4). Bir çalışmada kemik iliği ve kan kültürünün duyarlıkları araştırılmış ve sırasıyla
akut vakalarda %92,2'ye %54,7 (p<0,02), kronik vakalarda ise %64,3'e %28,6 (p<0,05) olarak bulunmuştur. Aynı
çalışmada ortalama üreme süresi kemik iliği kültüründe 2,8 gün iken kan kültüründe 7,2 gündür (p < 0.05) (24).
Serolojik tetkikler, brusellozda kolaylık ve çabuk sonuçlanma açısından yararlı tanı yöntemleridir. Kronik
hastalarda duyarlıkları düşüktür ve endemik bölgelerde sınırdaki sonuçların yorumlanmaları güçlük arz edebilir.
Sonuçlar, kültür veya başka serolojik tetkiklerle doğrulanmalıdır (3–6).
Serolojik tetkiklerden Rose Bengal testi, Rose Bengale boyası ile renklendirilmiş B. abortus antijeni süspansiyonu
ile serum antikorlarının lamda gerçekleşen aglütinasyon reaksiyonudur (25). Testin duyarlığı yüksektir ve
hastalığın evresiyle değişmemektedir (26) Duyarlık bir çalışmada %92,9, bir başkasında %100 olarak
bulunmuştur (26,27); ancak tetkikin özgüllüğü düşük olduğu için pozitif sonuçların, duyarlığı daha yüksek başka
bir tetkikle doğrulanması gereklidir.
Dünyada en çok kullanılan brusella tanı tetkiki, serum aglütinasyon testidir. Kliniği brusella enfeksiyonu ile uyumlu
olan vakalarda 1:160'lık titreler, brusellozu gösterir. Endemik bölgeler için önerildiği gibi, bu eşik değerinin
1:320'ye yükseltilmesi, testin özgüllüğünü artırmaktadır (2). Test, hastalığın erken evresinde ve aglütinasyonun
düşük dilüsyonlarda -özellikle yüksek titredeki serum antikorları ile- baskılanması durumunda (prozon fenomeni)
ve blokan antikorların varlığında yalancı negatif sonuç verebilir. Test, toplam aglütininlerin (İgG, İgM ve İgA)
miktarını ölçtüğü ve yüksek İgM titreleriyle aglütinasyon daha belirgin hale geleceği için, brusellozun akut
döneminde daha yararlıdır.

Serum aglütinasyon testi, brusellanın esas antijeni olan düz lipopolisakkaride karşı gelişen antikorları saptar. Bu
antikorlar hastanın iyileşmesinden sonra da serumda sebat eder; dolayısıyla bu tetkikin tanıda ve iyileşme ölçütü
olarak kullanılması doğru değildir (25). Serum aglütinasyon testi ile B. canis enfeksiyonları saptanamaz.
Francisella tularensis, Escherichia coli O116 ve O157, Salmonella urbana, Yersinia enterocolitica O:9, Vibrio
chokrae, Xanthomonas maltophilia, ve Afipia clevelandensis'e karşı gelişen İgM doğasındaki antikorlarla oluşan
çapraz reaksiyon nedeniyle yalancı pozitif sonuçlar alınabilir (28).
Rose Bengal ve serum aglütinasyon testinden başka, enzime bağlı immünosorbent tetkiki (ELISA), inkomplet
antikorları saptayan Coombs testi, “immunocapture” testi, mikroaglütinasyon testi, kompleman fiksasyon testi ve
floresans polarizasyon tetkiki de bruselloz tanısında denenmiştir Coombs testi, kronik ve komplikasyonu
hastalarda daha yararlıdır. Brusella enfeksiyonu tanısında “immunocapture” testi Coombs testiyle aynı değerde
ve serum tüp aglütinasyon (STA) testinden biraz daha güçlü, Coombs testi standart tüp aglütinasyon testinden
biraz daha güçlü ve İgG + İgM'nin birlikte araştırıldığı ELISA testi standart tüp aglütinasyon testi kadar etkili
bulunmuştur (29,30).
Yüksek derecede duyarlı ve özgül (sırasıyla %93-100 ve %95-100) olan polimeraz zincir reaksiyonu hızlı sonuç
vermesi, materyal olarak her doku ve sıvıda uygulanabilmesi, tür ile biyotip ayrımını yapabilmesi nedeniyle
özellikle nörobruselloz ve sınırlı kalmış bruselloz gibi komplikasyonları bulunan hastalarda yararlı bir tetkiktir (4–
6,31,32).
Sınırlı alanda, özellikle medulla spinaliste, kas-iskelet veya merkezi sinir sisteminde tutulumu olan hastalarda
görüntüleme, tanıda ve tedavi izleminde önem kazanmaktadır. Nörobrusellozun saptanmasında manyetik
rezonans görüntüleme, bilgisayarlı tomografiden üstün bulunmuştur (33).
Nörobrusellozda beyin-omurilik sıvısı (BOS) incelemesinde lenfositik pleositoz, protein yüksekliği ve glükoz
düşüklüğü tipiktir. BOS'ta Coombs testi + tüp aglütinasyonu yapılması sonucunda tanı duyarlığı %94, özgüllüğü
ise %96 olmaktadır (18).
Brusellozda sinovya sıvısında genellikle 10 000 hücre/μL'yi geçmeyen bir lenfositik pleositoz saptanır (2,34,35).
Tanı
TC Sağlık Bakanlığı'na göre brusella enfeksiyonu tanısı şu şekilde konmalıdır:
Vaka tanımı: Bir kişide hayvancılıkla uğraş, mesleki temas veya enfekte hayvana ait ürünlerin (taze peynir başta
olmak üzere süt ve süt ürünleri) tüketilmesi öyküsü ile birlikte akut veya sinsi başlangıçlı, devamlı ya da değişken
süreli intermittan veya düzensiz ateş, yorgunluk, iştahsızlık, kilo kaybı, baş ağrısı, özellikle geceleri yoğun
terleme, vücutta yaygın kas ve eklem ağrılarıyla karakterize hastalık. [NOT: Çeşitli organların lokalize
enfeksiyonları şeklinde görülebilir.]
Tanı için laboratuar kriterleri:
 Destekleyici
◦ Serum örneklerinden Rose-Bengal testi ile antikor pozitifliği
 Doğrulayıcı
◦ Klinik örneklerden Brucella sp’nin izolasyonu,
◦ Daha önce tedavi almamış bir olguda tek serum örneğinde STA ile antikor titresinin ≥1:160 olması,
◦ En az iki hafta ara ile alınan çift serum örneğinde brusella STA titresinin ≥4 kat artışı
Vaka sınıflaması:
 Olası vaka: Klinik tanımlamaya uyan ve destekleyici laboratuvar kriteri pozitif bulunan vaka.
 Kesin vaka: Klinik tanımlamaya uyan ve doğrulayıcı laboratuvar kriterlerinden en az biri pozitif olan vaka
Tedavi
Kendi kendine iyileşmekte olanlar da dahil olmak üzere, brusellozlu bütün hastalara, antibiyotik tedavisi
verilmelidir. Ana hedef, tedavide Brusellaya en etkili antibiyotik olan tetrasikline (özellikle doksisiklin ve minosiklin)
yer verebilmektir (36). Tetrasiklin monoterapisiyle yüksek oranda rölaps gözlendiği için bu antibiyotikler, ikinci bir
antibiyotikle desteklenmelidir. Kinolonlar ve trimetoprim/sulfametoksazol (kotrimoksazol), ikinci tercih ilaçlardır;
bunlar da ikinci bir antibiyotikle birlikte kullanılır (2).

Komplikasyonsuz, yani belli bir enfeksiyon odağı bulunmayan, sekiz yaş ve yukarısındaki hastalar için Dünya
Sağlık Örgütü


Altı hafta boyunca her 12 saatte bir 100 mg oral doksisiklin + ilk iki-üç hafta boyunca günde tek doz 1 g
intramüsküler (İM) streptomisin VEYA (ağır olmayan enfeksiyonlarda)
 Altı hafta boyunca günde tek doz 200 mg oral doksisiklin + günde tek doz 600-900 mg oral rifampin
önermektedir (3–6).
Komplikasyonsuz sekiz yaş ve üzeri bruselloz hastaları için diğer tedavi seçenekleri şunlardır (3–6):


Altı hafta boyunca her 12 saatte bir 100 mg oral doksisiklin + ilk 7-10 gün boyunca günde tek doz 5
mg/kg İM veya intravenöz (İV) gentamisin
 Altı hafta boyunca günde 2 g oral tetrasiklin + ilk iki üç hafta boyunca günde tek doz 1 g İM streptomisin
 Kinolon temelli kombinezon tedavisi (30 günlük ofloksasin/siprofloksasin + rifampin) (doksisiklin +
rifampin tedavisinin yerine)
Sekiz yaşından küçük çocuklar için ideal bir rejim henüz belirlenmiş değildir (3–6):


Altı hafta boyunca günde iki kez, trimetoprim bileşeni üzerinden 8 mg/kg trimetoprim/sulfametoksazol +
üç hafta boyunca günde tek doz 30 mg/kg İM streptomisin
 Altı hafta boyunca günde iki kez, trimetoprim bileşeni üzerinden 8 mg/kg trimetoprim/sulfametoksazol +
7-10 gün boyunca günde tek doz 5 mg/kg İV veya İM gentamisin
 Altı hafta boyunca günde iki kez, trimetoprim bileşeni üzerinden 8 mg/kg trimetoprim/sulfametoksazol +
altı hafta boyunca 15 mg/kg oral rifampin
Erişkinlerde doksisiklin + streptomisin şemasının doksisiklin + rifampine göre daha etkili olduğu ve daha az
rölapsa yol açtığı, yine erişkinlerde doksisiklin + gentamisin tedavisinin 45 gün verilmesinin aynı tedavinin 30 gün
verilmesine göre daha az rölapsa neden olduğu ve tedavi süresinin uzun olmasının yan etki sıklığında bir artışa
yol açmadığı, tetrasiklin + streptomisin rejimininin tetrasiklin + rifampin rejiminden daha etkili olduğu bildirilmiştir
(37–39).
Gebelerde optimum bir rejim bilinmemektedir. Trimetoprim/sulfametoksazol monoterapisi, rifampin monoterapisi
veya trimetoprim/sulfametoksazol + rifampin kombinezonu kullanılabilir. Brusellozlu gebelerin tedavi edilmesi
spontan abortus veya fötüs ölümünü engelliyor gibi görünmekte ve doğum %90 oranında normal olarak
gerçekleşmektedir (23,40); ancak trimetoprim/sulfametoksazolün kernikterusa neden olabileceği göz önünde
bulundurulmalıdır (4).
Komplikasyonlu, yani bir enfeksiyon odağı saptanan vakalardan bazılarına (örn. sakroileitis) standart altı haftalık
tedavi uygulanabilir. Spondilit ve osteomiyelitte tedavi süresi sekiz haftaya veya daha uzun bir süreye çıkarılabilir.
Apseler drene edilmelidir. Menenjitte rifampin ve trimetoprim/sulfametoksazol gibi kan-beyin bariyerini iyi geçen
ajanların tedaviye eklenmesi gerekir. Endokarditin tedavisi tartışmalıdır: Sekiz hafta boyunca doksisiklin +
aminoglikozit + rifampin/kotrimoksazol verilebilir; cerrahi yöntem tedaviye dahil edilecekse antibiyotiklerin
ameliyattan sonra birkaç hafta daha devam edilmesi önerilmektedir. Nörobrusellozun tedavisi de tartışmalıdır:
Altı-sekiz hafta boyunca doksisiklin + streptomisin + rifampin/kotrimoksazol şeması uygulanabilir (2,3).
İzlem
İgG doğasındaki antikorlar tedaviye yanıtı gösterir. Tedavinin başarısını kısa vadede klinik yerine antikorlarda
düşme beklentisiyle izlemek doğru değildir; ancak çok uzun süren veya titreleri artan İgG antikorları, yineleyen
hastalığın habercisi olabilir (2,3,5,6).
Prognoz
Tedavi edilmeyen brusella enfeksiyonları kronikleşebilir ve yakınmalarla bulgular yıllarca sürebilir. Genellikle ilk yıl
içinde gelişen ve ilk enfeksiyondan daha hafif geçen rölaps oral tedavilerde %4-24, oral-parenteral rejimlerde %58 oranındadır (4). Osteoartiküler tutulum, yüksek ateş, kan kültüründe üreme olması, tedaviden önceki semptom
süresinin 10 günden az olması, ikinci tercih antimikrobiyal rejimleri, erkek cinsiyet ve trombositopeni rölaps riskini
artıran etmenlerdir (41–43). Görüldüğü gibi, tedaviye çok erken başlamak da antijenik uyarımı erken

sonlandırmakta ve bağışıklık yanıtının tam olarak gelişmesine engel olarak hastalığın iyileşmesini geciktirmekte
gibi görünmektedir (2).
Brusella enfeksiyonlarında mortalite %2'den düşüktür (44). Endokardit ve konjestif kalp yetersizliği ile birlikte olan
perikardiyal efüzyon, brusella enfeksiyonlarında mortaliteyi artıran etmenlerdir (3,45).
Korunma
Hayvanların kitle halinde aşılanması, insanları da brusellozdan korur. Pastörize edilmemiş süt ürünlerinden ve az
pişmiş et yemekten kaçınmak gerekir (4–6). Mesleği bruselloz bulaştırabilen hayvanlarla teması gerektiren kişiler,
temasları sırasında eldiven, maske giymeli, önlük takmalıdırlar (46).
Bruselloz, en sık bildirilen laboratuarla ilişkili bakteri enfeksiyonudur (insan brusellozu vaklarının %2'si) (2,11).
Mikroorganizmayla çalışma konusunda deneyimsiz olma, analiz için gelen örneklerin bilinmeyen veya
tanımlanmamış olması ve brusella izolatıyla kapalı yerde çalışmamak ve “biosafety level (BSL)”-3 koşullarını
yerine getirmemek brusella maruziyeti için risk etmenidir (Tablo 2). Brusella maruziyetine neden olan eylemler
bakteriyolojik kültürleri koklamak, kesik veya çizik bulunan ciltle doğrudan temas etmek, pipetlemeyi ağızla
yapmak, inokülasyonlar ve ağıza, göze veya buruna sprey şeklinde materyal gelmesidir. Brusella izolatıyla
çalışan, bir kültür plağını açan veya koklayan, örnek materyalinden ağızla pipetleme yapan, BSL-3 önlemlerini
almadan çalışmakta olan kişiler ve bu kişilere 1,5 m'lik mesafenin içinde bulunan kişilere temas sonrası
önlemlerin uygulanması gerekir. Bu kişiler için


Üç hafta boyunca günde iki kez 100 mg doksisiklin + günde tek doz 600 mg rifampin profilaksisi verilir.
Doksisiklin verilmesi kontrendike olan kişilere kotrimoksazol verilmesi söz konusudur. Rifampin
kontrendikasyonu bulunan kişiler, kendi aile hekimlerine başvurmalıdır. Gebeler, kendi hekimlerine
danışmalıdır.
 Maruziyeti izleyen 0, 6, 12, 18 ve 24. haftalarda serolojik test yapılır.
 Kişi, kendisini 24 hafta boyunca brusella enfeksiyonu belirtileri (örn. ateş) yönünden izlemelidir.
 B. canis ve RB51 (aşı suşu) teması için serolojik kontrol mümkün değildir.
Bir buçuk metrelik mesafenin dışında kalan kişiler için son üç madde uygulanmalıdır; bu kişiler gebe veya
bağışıklık yetmezlikli iseler temas sonrası profilaksi uygulanması gündeme gelebilir (47).
Tablo 2. BSL-3 koşulları gerektiren mikroorganizmalardan bazıları (48)
Yersinia pestis

Coxiella burnetii

Francisella tularensis

Rift Vadisi Humması Virüsü

Leishmania donovani

Rickettsia rickettsii

Mycobacterium tuberculosis

Brucella sp (ovis hariç)

Chlamydia psittaci

Kuduz virüsü

Venezuela at ansefaliti virüsü

Çikungunya virüsü

Doğu at ansefaliti virüsü

Sarı humma virusü

SARS koronavirüsü

Batı Nil virüsü

Laboraturar personeli bariyerler, güvenli santrifüj tüpleri, kişisel koruyucu ekipman, damlacık veya aerosol
saçılması olasılığı söz konusu olduğunda "class II" veya daha yüksek biyolojik güvenlik kabini kullanmalıdır.
Laboratuara giriş-çıkışlar sınırlandırılmalı, dış kapılar ve pencereler kapatılarak laboratuar havasının bütünlüğü
sağlanmalıdır. Tanımlanmamış izolatlarla sıçrama veya aerosol meydana gelmeyecek şekilde çalışılmalıdır.
İzolatların tanımlanmasını kolaylaştırmak amacıyla, açılmış kültür plaklarının koklanması yasaklanmalıdır. Küçük
gram-negatif veya gram-değişken basillerin işlemleri aynı biyolojik güvenlik kabini içinde yürütülmelidir (49).
Temas sonrası profilaksi için herhangi bir antibiyotik rejiminin etkililik çalışması yapılmış değildir (2).

Endemik bölgelerde enfekte hastalarla aynı evde yaşayanların aglütinasyon testine tabi tutulmasıyla yeni vakalar
saptanabilir (50).
Şu ana kadar insanlar için yeterince etkili ve güvenli bir aşı geliştirilememiştir (51).
Bir Biyoterörizm Aracı Olarak Brusella
Brusella, yukarıda yazılanlardan da kolayca tahmin edileceği üzere, potansiyel bir biyoterörizm ve kitle imha
silahıdır. Şimdiye kadar bu amaçla kullanımı hiç bildirilmemiş olsa da 50 kg B. suis'in iki kilometrelik bir hat
boyunca havaya bırakılması, 500 000 nüfuslu bir kentte 125 000 kişinin etkilenmesine, 500 kişinin ölmesine ve
mikroorganimaya maruz kalan her 100 000 kişi için 477,7$'lık bir harcamaya mal olacaktır (11).
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