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ÖZ 

Giriş: Bruselloz kronik seyredebilen ve komplikasyonları yaygın olarak gözlenebilen zoonotik bir hastalıktır. 
Brucelllae türlerinin fagositler içinde yaşayayıp çoğalabilen fakültatif intraselüler mikroorganizmalar olmaları 
tedavide kullanılan antimikrobiyallere karşı bir miktar korunma sağlar bu yüzden in vitro olarak birçok antibiyotiğe 
duyarlı olmalarına karşın hastalığın tedavisinde güçlükler yaşanmaktadır. Bu çalışmada bruselloz tedavisinde 
kullanılan antibiyotiklerin duyarlılıklarının belirlenmesi, MİK50 ve MİK90 değerlerinin tespiti ve güncel tedavilerin 
yeterliliğinin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Ocak 2003-Ekim 2013 tarihleri arasında hastaların kan kültürlerinden izole edilen 120 Brucella 
suşunun rifampisin, streptomisin, tetrasiklin ve ciprofloksasin için minimal inhibitör konsantrasyonları (MİK) E-test 
stripleri (AB Biodisk, İsveç) kullanılarak araştırıldı. 

Bulgular: The Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)'nın Brucella spp. için belirlediği sınır değerlere 
göre suşların tümü streptomisin duyarlı,  bir suş tetrasiklin dirençli saptandı. CLSI’nın güç üreyen bakterilerden 
olan Haemophilus türleri için belirlediği sınır değerler dikkate alındığında bir suş siprofloksasine dirençli, altı suş 
rifampisine orta düzey dirençli olarak saptandı.  

Sonuç: Sonuçlar dünyada ve ülkemizde yapılan çalışmalarla uyumlu bulundu.   

SUMMARY 

Introduction: Brucellosis is a zoonotic infectious disease that may become chronic and have various 
complications. The brucelllae are facultative intracellular pathogens that can survive and multiply within 
phagocytes and this intracellular localization offers some protection against antimicrobials. So, although Brucella 
spp.  are  susceptible to many antibiotics in vitro, difficulties in clinical treatment of the disease may be seen. In 
this study we aimed to analyse the susceptibility of antibiotics commonly used for the treatment of Brucellosis and 
to deterimine the minimal inhibitory concentrations (MIC50 MIC90). 
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Material and Method: Between January 2003-October 2013, 120 isolates of Brucella spp. from blood cultures 
were tested for  MIC’s for rifampisin, streptomisin, tetracycline ve ciprofloxacin by using E-test  (AB Biodisk, 
Sweeden). 

Results:  All isolates were found as suscetible to streptomycine but one isolate was resistant to tetracycline 
according to The Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) criterias in susceptibility testing of Brucella 
spp.  Considering the limit values that  CLSI specifies for species of Haemophilus, a hard growing bacterium, one 
isolate was resistant to ciprofloxacin and six isolates were intermediately resistant to rifampicin. 

Conclusion:  Our findings were consistent with the results of other studies from the world and from our country. 

GİRİŞ 

Zoonotik hastalıklar toplum sağlığını yakından 
ilgilendiren ve ekonomik kayıplara neden olan 
sorunlardan biridir. Bu hastalıklardan biri olan 
Bruselloz, Malta humması, Akdeniz humması, 
Bang’s hastalığı olarak da bilinir. Hastalık İngil-
tere, Kuzey Avrupa ülkeleri, Avustralya, Yeni 
Zelanda ve Kanada gibi gelişmiş ülkelerde 
eradike edilmekle birlikte Akdeniz ülkeleri, Arap 
yarımadası, Hindistan, Orta ve Güney Amerika 
ülkeleri, Orta Asya, Afrika’da halen endemiktir 
(1,2). Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 
gerçek insidansı belirlenememesine rağmen yak-
laşık her yıl yarım milyon yeni vaka bildirilmek-
tedir(3).  

İnsanlarda bruselloz tüm sistemleri tutabilen akut, 
subakut ve kronik formlarda karşımıza çıkabilen, 
mortalilitesi düşük ancak morbiditesi yüksek bir 
hastalıktır. Hastalığın tanısı serolojik ve kültür 
yöntemleri ile konmaktadır. Bakterinin kültürde 
üretilmesi halen tanıda altın standart kabul edilse 
de nonspesifik semptomlardan dolayı birçok 
hasta daha evvel antibiyotik kullandığından bak-
terinin kültürde üretilme oranı düşmektedir(2).  

Brucelllae türlerinin fagositler içinde yaşayayıp 
çoğalabilen fakültatif intraselüler mikroorganizma-
lar olmaları tedavide kullanılan antimikrobiyallere 
karşı bir miktar korunma sağlar bu yüzden in vitro 
olarak birçok antibiyotiğe duyarlı olmalarına 
karşın hastalığın tedavisinde güçlükler yaşan-
maktadır (4). Brusellozun tedavisinde monoterapi 
önerilmemektedir (3,5,6). Hastalarda tedavi başa-
rısızlığı ve relapsların görülmesi olası antibiyotik 
dirençlerini de gündeme getirmektedir. Bu çalış-
mada laboratuvarımızda 10 yılda kan kültürlerin-
den üretilen Brucella spp. suşlarının rifampisin, 
streptomisin, tetrasiklin ve siprofloksasin antibiyo-
tiklerine duyarlıklıkları E-test yöntemi ile incelen-
miş, MİK50 ve MİK90 değerleri verilmiştir.       

GEREÇ VE YÖNTEM 

Ocak 2003- Ekim 2013 yılları arasında Haseki 
Eğitim ve Araştırma hastanesinde ayaktan veya 
yatırılarak tedavi ve takibi yapılan hastaların kan 
kültürlerinde üreyen 120 Brucella suşunun  E-test 
yöntemi ile antibiyotik duyarlılıkları araştırıldı. 

Kan kültürleri Otomatize BACT/ALERT 3D (Bio 
Merieux, Fransa) cihazında 10 gün inkübe edildi. 
Pozitif sinyal alınan kan kültürü şişelerinden 
çikolatamsı agar besiyerine iki ayrı pasaj yapıldı. 
Pasajlardan birisi aerob, diğeri %5-10 CO2’li 
ortamda inkübasyona bırakıldı. Besiyerinde 48 
saatlik inkübasyon sonucunda üreyen koloniler-
den gram boyama ve biyokimyasal testler yapıldı. 
Gram negatif kokobasil şeklinde görülen, katalaz 
ve oksidaz pozitif, McConkeyagarda üremeyen, 
üç şekerli demirli (TSI) besiyerine yerleştirilen 
kurşun asetat emdirilmiş kağıt şeritte H2S 
oluşumu ile siyah renk oluşturan ve Christensen 
üre agarda üreaz aktivitesi gösteren bakteriler 
Brucella spp. olarak tanımlandı. İzolatların MİK 
değerleri; streptomisin (SM), rifampisin (RIF), 
tetrasiklin (TC) ve siprofloksasin (CIP) için E-test 
stripleri (AB Biodisk, İsveç) kullanılarak araştırıldı. 

Antibiyotik stripleri çalışma anına kadar -20�C’de 
saklandı. Kullanılmadan önce 30 dakika oda 
ısısında bekletildi. Her brusella izolatı için, katı 
besiyerinde üreyen kolonilerden McFarlandn 
efelometresi ile 0.5 McFarland bulanıklığında 
süspansiyon trypticase soya buyyonu (Merck, 
Germany) içinde hazırlandı. Süspansiyondan 
alınarak Mueller Hinton Agar (Merck, Germany) 
plaklarına yayıldı. Her plağa birer E-test stripi 
yerleştirildikten sonra plaklar 35°C’de, aerobik 
ortamda 24-48 saat inkübasyona bırakıldı. 
İnkübasyon sonunda üremenin inhibe olduğu ve 
stribi kestiği noktadaki değer MİK olarak belirlen-
di. Tetrasiklin ve streptomisin MİK değerleri The 
Clinical and Laboratory Standards Institute 
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(CLSI)’nın Brucellaspp. için önerdiği breakpoint 
değerlerine göre, rifampisin ve siprofloksasin MİK 
değerleri CLSI’nın, güç üreyen bakterilerden olan 
H. İnfluenzae için önerdiği breakpoint değerlerine
göre yorumlandı.

BULGULAR 

Üretilen 120 suşun tümüne rifampisin, 118 suşa 
streptomisin, 102 suşa tetrasiklin ve 77 suşa 
siprofloksasin E-testi yapılmıştır. Çalışmaya 
alınan brusella suşlarının MİK aralıkları, MİK50 ve 
MİK90 değerleri aşağıda görülmektedir (Tablo 1). 

CLSI'nin Brucella spp. için belirlediği sınır değer-
lere göre suşların tümü streptomisine duyarlı 
saptandı. Tetrasikline ise bir suşun dirençli oldu-
ğu tespit edildi (MİK değeri 4 µg/ml). CLSI'nin güç 
üreyen bakterilerden olan haemophilus türleri için 
belirlediği sınır değerler dikkate alındığında, suş-
lardan biri siprofloksasine dirençli (MİK değeri 3 
µg/ml), altı suş rifampisine orta duyarlı olarak 
saptandı (MİK değeri 1.5 µg/ml).  

TARTIŞMA 

Brusella türleri hücre (monosit-makrofaj) içinde 
yerleşen ve fagolizozomun asidik ortamında (pH: 
5.4) yaşayabilen bakterilerdir. Bu nedenle direnç 
gelişimini, tedaviye yanıtsızlık ve nüksleri 
önlemek için, tedavide; invitro olarak etkin, hücre 
içinde yüksek yoğunluk oluşturabilen antibiyotik-
lerin kombine edilerek uzun süre uygulanması 
önerilmektedir. Buna rağmen tedavide yetersizlik 
ve relaps görülebilir. Ayrıca tedavide kullanılan 
antibiyotikler için direnç ve duyarlılık sınırları tam 
olarak belirlenmemiştir(7). Brusella bakterilerine 
disk difüzyon testi yapılması önerilmemektedir. 

CLSI'nin 2007 yılında yayınladığı rehberde 
brusella bakterileri için sıvı dilüsyon yöntemi 
önerilmiş ve sadece dört antimikrobik ilaç (tetras-
iklin, doksisiklin, trimetoprim/sulfametoksazol, 
streptomisin) için sınır değerler belirlenmiştir(8). 
Ancak yöntemin kolay uygulanabilir olmayışı ve 
karşılaştırma yapmayı zorlaştırıyor olması nede-
niyle sıkıntılar mevcuttur. Sıvı dilüsyon yönte-
mine kıyasla daha az iş gücü gerektiren, daha az 
zaman harcanan ve daha pratik olan E-test 
yöntemi brusella cinsi bakterilerin antibiyotik 
duyarlılıklarını incelemede sıklıkla kullanılmak-
tadır. Gür ve arkadaşları 22 brusella suşunun 
azitromisin, doksisiklin, oflok-sasin, rifampisin ve 
streptomisine duyarlılıklarını mikrodilüsyon ve E-
test yöntemi ile araştırmışlar, E-test sonuçlarının 
sıvı mikrodilüsyon sonuçları ile %82-100 oranın-
da uyumlu olduğunu bildirmişlerdir (9). Eşel ve 
arkadaşları 74 brusella suşunun doksisiklin, 
siprofloksasin, rifampisin, seftriakson, TMP-SMZ 
ve streptomisine duyarlılıklarını agar dilüsyon ve 
E-test yöntemi ile araştırmışlar, E-test sonuçla-
rının agar dilüsyon sonuçları ile %88-99 oranında
uyumlu olduğunu bildirmişlerdir(10).

Çalışmamızda diğer çalışmalarla uyumlu olarak 
en yüksek MİK50 ve MİK90 değerleri rifampisine 
karşı saptandı ve altı suşta rifampisine orta 
düzeyde direnç tesbit edildi (7,10,11,12,13,19). 
Ülkemiz gibi M. Tuberculosis için rifampisin 
direnç oranlarının yüksek sayılabileceği bir 
bölgede, brusella suşları arasında rifampisin için 
azalmış duyarlılığın saptanması dikkat çekicidir. 

E-test ve dilüsyon yöntemleri ile yapılmış bazı
duyarlılık çalışmaların dökümü özetlenmiştir
(Tablo 2).

Tablo 1.E-test MİK sonuçları: 

Antibiyotik Suş Sayısı MİK Aralığı 
(ug/ml) 

MİK50
 (ug/ml) MİK90 

(ug/ml) 
Duyarlılık Sınırı 

Rifampisin 120 0.125-1.5 0.75 1 <1
Streptomisin 118 0.064-1.5 0.5 0.75 <8
Tetrasiklin 102 0.01-4 0.032 0.19 <1
Siprofloksasin 77 0.0125-3 0.19 0.94 <1

SM ve TC için MİK breakpoint değerleri Brucellas pp.,RIF ve CIP değerleri ise Haemophilusspp. için CLSI 2007 önerilerine 
göredir. 
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Tablo 2. Farklı ülke ve yıllarda yapılan çalışmalarda Brusella dirençleri: 

Çalışma Yıl Yer Yöntem Suş sayısı Direnç 

Rubinstein ve ark.  (11) 1991 İsrail Agardilüsyon 86 
29 suş RIF'e orta düzey dirençli, 
14 suş RIF'e dirençli, 
49 suş TMP-SMX'e dirençli 

Eşel ve ark. (10) 2001 - 2002 Kayseri Agardilüsyon 74 14 suş RIF'e orta düzey dirençli 
Köse ve ark. (14) 2002 İzmir E - test 11 1 suş TMP-SMX'e orta düzey dirençli 
Şengöz ve ark. (7) 2003 - 2005 İstanbul E - test 43 1 suş RIF'e orta düzey dirençli 
Turan ve ark. (12) 2003 - 2005 Ankara E - test 82 19 suş RIF'e orta düzey dirençli 

Baysan ve ark. (13) 2001 -2006 
Antalya, 
 Afyon 

E - test 77 7 suş RIF'e orta düzey dirençli 

Marianelli ve ark. (15) 2005 - 2006 İtalya E - test 20 2 suş RIF'e orta düzey dirençli 
Turkmani ve ark. (16) 2006 Kıbrıs E - test 74 2 suş RIF'e orta düzey dirençli 

Maksoud ve ark. (17) 1999 - 2007 Mısır E - test 355 
158 suş RIF'e orta düzey dirençli 
69 suş RIF'e dirençli 
7 suş Seftriakson'a dirençli 

Bayram ve ark. (18) 2008 - 2009 Van E - test 56 28 suş RIF'e orta düzey dirençli 

Kaya ve ark. (19) 2012 Isparta mikrodilüsyon 34 
5 suş RIF' orta düzey dirençli 
1 suş RIF'e dirençli 

Tetrasiklin grubu antibiyotikler bruselloz tedavi-
sinde en sık kullanılan ilaçlardandır. Çalışmamız-
da tetrasiklin MİK50 ve MİK90 değerleri ülkemiz-
deki diğer çalışmalara paralel olarak oldukça 
düşük saptandı (7,10,12,14). Diğer yayınlarda 
tetrasiklin direncine rastlanmamışken çalışma-
mızda bir suş tetrasiklin dirençli  (MİK değeri 4 
µg/ml) bulundu ve direnç oranı %1,9 olarak tespit 
edildi.  

Streptomisin brusellozda sıklıkla kullanılan ve 
kombinasyonlarda yer alan bir aminoglikozit gru-
bu antibiyotiktir. Çalışmamızda streptomisin 
MİK50 ve MİK90 değerleri ülkemizdeki diğer çalış-
malara paralel olarak oldukça düşük saptandı 
(10,14,18). 

Siprofloksasin, biyoyararlanımının iyi olması ve 
yüksek doku konsantrasyonları nedeni ile 
bruselloz tedavisinde güncel kombinasyonlarda 
yer almaktadır(6). Çalışmamızda yer alan MİK 
değerlerine bakıldığında (Haemophilus spp. İçin 
belirlenen breakpoint değerlerine göre) bir suş 
dirençli olarak tespit edildi (MİK değeri 3 µg/ml). 
Direnç oranı bu çalışmaya göre % 1,2 olarak 
saptandı.  

Ariza ve ark.'nın 1980-1984 yılları arasında 
İspanya'da, 75 kültür pozitif bruselloz hastasını 
prospektif olarak izlemişlerdir. Hastalar üç gruba 
ayrılmış, birinci gruba tetrasiklin+streptomisin 
kombinasyonu, ikinci gruba doksisiklin+strepto-
misin kombinasyonu, üçüncü gruba ise dok-
sisiklin+rifampisin kombinasyonu verilmiştir(20). 
En sık relaps doksisiklin+rifampisin kombinas-

yonu alan grupta gözlenmiştir. Suşların tetra-
siklin, doksisiklin, rifampisin ve streptomisine du-
yarlılıkları agar dilüsyon yöntemiyle araştırılmış, 
MİK değerlerinde relaps olan hastalar ile olmayan 
hastalar arasında fark saptanmamıştır. Ayrıca 17 
relaps görülen vakanın 10’unda tekrar MİK 
değerleri incelenmiş ve başlangıç MİK değer-
leriyle relaps MİK değerleri arasında fark olma-
dığı görülmüştür. Bu çalışma relaps ile direnç 
arasında bir bağlantı bulunmadığını göstermiştir.  

Uzun yıllar içinde farklı antibiyotik protokolleri ile 
tedavi edilen hastaların tedavi yanıtı, yetersizliği 
ve relapslarının gözden geçirildiği iki önemli 
çalışmada tetrasiklin+streptomisin tedavisindeki 
tedavi yetersizliği ve relaps oranı tetrasiklin+ 
rifampisin ve kinolon+rifampisin kombinasyonun-
daki oranlar ile kıyaslanmış, tetrasiklin+strepto-
misin ile yapılan tedavilerde relaps ve tedavi 
başarısızlığı daha az bulunmuştur. Ancak bu 
kombinasyonda bulunan streptomisinin intramüs-
küler uygulanması nedeni ile hasta uyumunun 
daha zor olduğu tespit edilmiş. Diğer taraftan 
tetrasiklin+rifampisin ve kinolon+rifampisin ara-
sında fark bulunmamış ancak hastaların ilaçları 
tolere edebilmesi açısından kinolon ile yapılan 
kombinasyonun daha üstün olduğu bildirilmiştir 
(21,22). Yakın zamanda yayınlanan 1383 hasta-
nın bazal tedavi olarak doksisiklin tedavisi aldığı 
bir meta-analizde, doksisiklin+rifampin kombinas-
yonu tedavi yanıtı ve relaps açısından doksiklin+ 
streptomisin kombinasyonuna oranla belirgin 
olarak başarısız bulunmuştur. Tedavi başarı-
sızlığı rifampin verilen erkek hastalarda kadınlara 
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oranla daha yüksek olarak gözlenmiştir. Ancak 
ilginç olarak 40 yaş üstü hastalar incelendiğinde 
iki tedavi protokolü arasında anlamlı fark 
saptanmamıştır(23).  

SONUÇ 

Sonuçlarımız dünyada ve ülkemizde yapılan 
çalışmalarla uyumlu bulunmuştur.  Hastalığın geç 
tanı alması, kronik seyri, tedavinin uzun olması 

ve ilaçların yan etkilerinden dolayı hasta uyum-
suzluğu nedeni ile tedavi başarısızlıkları ve 
komplikasyonlar görülmektedir. Hastalığın ende-
mik olduğu bölgelerde şüpheli vakaların hızla 
taranması ve özellikle kültür yöntemleri ile 
mikroorganizmanın üretilerek antibiyotik duyarlı-
lıklarının tespiti gelecekteki tedavi seçenekleri 
açısından değerlidir.  
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