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ÖZET: Brusellozis dünyanın bir çok ülkesinde ve Türkiye’de yaygın olarak
görülen, ciddi ekonomik kayıplara neden olan ve pek çok ülke için önemli bir
halk sağlığı sorunu olmaya devam eden zoonotik bir hastalıktır. Bu çalışmada,
brusellozis şüpheli hastalarda Rose Bengal testi, standart tüp aglütinasyon
testi (STA), Coombs tüp aglütinasyon testi, Rivanol testi ve ELISA yöntemi
(IgA, IgG ve IgM) ile alınan sonuçların karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya
dahil edilen 77 hastadan kan kültürü ve serum örnekleri alınmıştır. Hastaların
35’inin (%45.4) kan kültürlerinde Brucella türleri üretilmiş ve 62’sinde (%80.5)
brusellozis ile ilgili serolojik testlerden en az bir tanesi pozitif bulunmuştur.
Kan kültürü pozitifliği altın standart olarak alındığında, testlerin duyarlılıkları;
Rose Bengal için %100, STA için %94.3, ELISA IgG için %97.1, ELISA IgA
için %94.3, ELISA IgM için %71.4 olarak belirlenmiştir. Çalışmada örneklerin
hiçbirisinde prezon olayı saptanmamış, klasik bilgiler ile uyumsuz olarak
Brucella Coombs aglütinasyon testinin tanı şansını artırmadığı gözlenmiştir.
Rivanollü tüp aglütinasyon testi ile STA test sonuçlarının birbirleriyle paralel
olduğu izlenmiş ve tedaviye yanıtsız ya da relapslı hastalarda yararlı olabileceği
düşünülmüştür. Sonuç olarak, Rose Bengal ve STA testlerinin brusellozisin
serolojik tanısında geçerliliğini koruduğu saptanmış, ELISA ile IgA ve IgG
tespitinin ise gerek tanı şansının artırılmasında gerekse hastalığın takibinde
yararlı olabileceği kanısına varılmıştır.
Anahtar sözcükler: Brusellozis, serolojik tanı, aglütinasyon testleri,
ELISA.
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ABSTRACT: Brucellosis which is an important public health problem is a
zoonotic disease that causes economic loss, and seen all over the world as well
as in our country. The aim of this study was to compare the results of Rose
Bengal test, standard tube agglutination test (STA), Coombs tube agglutination
test, Rivanol tube agglutination test and ELISA (IgA, IgG and IgM) method, in
patients who were suspected to have brucellosis. Blood and serum samples
collected from 77 patients were included to the study. Blood cultures were
performed from all of the patients and Brucella spp were isolated in 35 (45.4%)
of them. At least one of the serological tests for Brucella was found positive
in 62 samples (80.5%). When culture positivity accepted as the gold standard,
the sensitivities of the tests were calculated as follows; 100% for Rose Bengal,
94.3% for STA, 97.1% for ELISA IgG, 94.3 for ELISA IgA and 71.4 for ELISA IgM.
No prezone phenomenon was observed in the samples. Brucella Coombs tube
agglutination test did not increase the chance of diagnosis of brucellosis, unlike
the results of previous studies. We found that Rose Bengal and STA tests were
still efficient methods for brucellosis serodiagnosis. The results of rivanol tube
agglutination test were similar to STA test, and this test can be used especially
in patients with brucellosis relapse. ELISA test detecting IgA and IgG antibody
titers together found to be effective methods increasing the chance of brucellosis
diagnosis, and could be helpful for follow up of brucellosis.
Key words: Brucellosis, serological diagnosis, agglutination tests, ELISA.
G İ R İ Ş
Brusellozis, koyun, keçi, sığır, manda ve domuz gibi hayvanların etleri, süt,
idrar gibi vücut sıvıları, enfekte süt ile hazırlanan süt ürünleri ve enfekte hayvanın
gebelik materyali ile insanlara bulaşabilen, titreme ile yükselen ateş, kas ve
eklem ağrıları ile seyreden bir hastalıktır1,2. Hastalığın tanısında klinik bulgular ve
serolojik testler yardımcı ise de, kesin tanı kan ve/veya kemik iliği örneklerinden
mikroorganizmanın izolasyonu ile olur. Wright aglütinasyon testi, immünoglobulin
izotiplerini ayırmadan total miktarı belirler, ancak 2-merkaptoetanol veya rivanol
uygulanması ile IgM tipi antikorlar elimine edilerek, IgG ayrımı sağlanabilir. Serolojik
testler, kesin tanıyı koydurmamasına rağmen ön tanıyı destekleyici ve hızlı sonuç
veren yöntemlerdir. Serolojik testlerin duyarlılığı %65-95 dolaylarındadır ancak
özellikle endemik bölgelerdeki olgularda özgüllüğü düşüktür3.
Bu çalışmada, tanı şansını artırmadaki değerlerini belirlemek amacıyla brusellozisin
tanısında kullanılan serolojik yöntemlerin karşılaştırılması planlanmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEM
Hastalar: Çalışmaya Eylül 2001-Eylül 2003 tarihleri arasındaki 2 yıllık süre
içinde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji kliniğine başvuran ve klinik olarak brusellozis şüpheli hastalar
dahil edildi. Ayrıca İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon, Nöroloji ve Nöroşirürji Anabilim Dalları’nın polikliniklerine başvuran
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veya servislerinde yatan brusellozis şüpheli hastalar da çalışmaya alındı. Her hasta
için; hastanın genel bilgilerinin, semptom ve bulgularının, komplikasyonlarının,
rutin biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvar sonuçlarının yer aldığı “Bruselloz Tanı
Formu” oluşturuldu.
Kan Kültürü: Hastanın ateşli dönemde olup olmamasına bakılmaksızın her
hastadan her biri ayrı koldan olmak üzere 5-10 ml kan alındı ve 2 adet kan kültür
şişesine (yetişkinler için Plus aerobic/F şişesi ve çocuklar için Peds Plus/F şişesi)
ekildi. Şişeler BACTEC 9240 (Becton Dickinson Diagnostic Instrument Systems,
Towson, Md.) otomatize kan kültürü sisteminde 21 gün süreyle inkübe edildi.
Pozitif sinyal veren örnekler kanlı agar ve Brucella agar besiyerine ekildi. Üreyen
kolonilerden alınan örnekler Gram ile boyandı. Gram negatif küçük kokobasil
morfolojisindeki mikroorganizmalara katalaz, oksidaz ve üreaz testleri yapıldı.
İzole edilen suşlar tür tayini ve ileri incelemeler için saklandı. Bütün bu işlemler
güvenlik kabininde yapıldı.
Serolojik Testler: Serolojik testler için her hastadan yaklaşık 10 ml kan alındı
ve serumu ayrılarak çalışılıncaya kadar -700C’de saklandı.
Rose Bengal testi için B.abortus S99 suşundan hazırlanan ticari antijen
(Spinreact, Spain), standart tüp aglütinasyon (STA) ve Rivanol’lü tüp aglütinasyon
testi için Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi tarafından üretilen antijen (B.abortus
S99 suşu) kullanıldı. Coombs testinde ise, insan anti-globulin serumu (Serologicals
Ltd, UK) kullanıldı.
ELISA yöntemi ile IgA, IgM ve IgG, üretici firmanın (Immuno Biological
Laboratories, Germany) önerisine göre ve toplu olarak çalışıldı. Sonuçlar, 450
nm absorbansta spektrofotometrede okundu. Eşik (cut-off) değerler belirlenerek
kantitatif ve kalitatif olarak tüm hasta örnekleri için sonuçlar hesaplandı.
STA, Coombs aglütinasyon ve Rivanol aglütinasyon testlerinde, klinik ile
birlikte değerlendirilmek üzere 1/80 ve üzeri, ELISA IgA-IgM-IgG yöntemlerinde
ise eşik değerin üzerindeki pozitiflik anlamlı kabul edildi.
İstatistiksel Değerlendirme: Test sonuçları, Fisher’s Exact testi ile istatistiksel
olarak karşılaştırıldı.
B U L G U L A R
Çalışmaya alınan brusellozis şüpheli 77 hastanın 42’si kadın 35’i erkek olup,
29’unda brusellozis için mesleki risk olduğu saptanmıştır. Hastaların yakınmaları,
fizik muayene ve görüntüleme yöntemleriyle saptanan bulguları ve laboratuvar
bulguları görülme sıklıklarına göre Tablo I’de verilmiştir.
Alınan 77 kan kültürü örneğinin 35’inde (%45.4) Brucella spp. üretilmiştir.
Üreme süreleri 1-10. günler arasındadır.
Örneklerin 58’inde (%75.3) Rose Bengal testi, 53’ünde (%68.8) STA testi,
58’inde (%75.3) ELISA IgA, 53’ünde (%68.8) ELISA IgG ve 36’sında (%46.7) ELISA
IgM ile pozitiflik saptanmıştır. Kan kültürü sonuçlarına göre serolojik testlerle alınan
sonuçlar Tablo II’de, STA ile diğer serolojik test sonuçlarının karşılaştırması ise
Tablo III’de görülmektedir.
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Tablo I: Brusellozis Şüpheli Hastalarda Yakınmalar,
Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Dağılımı
Sayı (%)

Yakınmalar
Halsizlik
Eklem ağrısı
Ateş
Terleme
Üşüme-titreme
İştahsızlık
Kilo kaybı
Bulantı
Kas ağrısı
Baş ağrısı
Kusma
Karın ağrısı

59
56
54
50
46
45
37
27
26
19
12
11

(76.6)
(72.7)
(70.1)
(64.9)
(59.7)
(58.4)
(48.0)
(35.0)
(33.7)
(24.6)
(15.6)
(14.3)

Klinik Bulgular
Omurga hassasiyeti
Artrit
Sakroileit
Hepatomegali
Splenomegali
Spondilit
Lenfoadenopati
Epididimit
Menenjit
Döküntü

19
14
14
12
11
7
5
4
1
1

(24.6)
(18.2)
(18.2)
(15.6)
(14.3)
(9.1)
(6.5)
(5.2)
(1.3)
(1.3)

Laboratuvar Bulguları*
CRP yüksekliği
ESR yüksekliği
Anemi
ALT yüksekliği
AST yüksekliği
Lenfomonositoz
Lökopeni
Trombositopeni
BUN yüksekliği

52
47
28
26
21
11
9
4
3

(67.5)
(61.0)
(36.4)
(33.7)
(27.3)
(14.3)
(11.7)
(5.2)
(3.9)

* CRP: C-Reaktif Protein, ESR: Eritrosit sedimentasyon hızı, ALT: Alanin aminotransferaz,
AST: Aspartat aminotransferaz.
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Tablo II: Kan Kültürü Sonuçlarına Göre Serolojik Test
Sonuçlarının Karşılaştırılması
Kan Kültürü
Serolojik Testler

Pozitif (n: 35)

Negatif (n: 42)

Toplam (n: 77)

Rose Bengal Pozitif
Negatif

35
–

23
19

58
19

STA

Pozitif
Negatif

33
2

20
22

53
24

ELISA IgA

Pozitif
Negatif

33
2

25
17

58
19

ELISA IgM

Pozitif
Negatif

25
10

11
31

36
41

ELISA IgG

Pozitif
Negatif

34
1

19
23

53
24

Tablo III: STA ile Diğer Serolojik Test Sonuçlarının Karşılaştırılması
Standart Tüp Aglütinasyon Testi
Serolojik Testler

Pozitif (n: 53)

Negatif (n: 24)

Toplam (n: 77)

Rose Bengal Pozitif
Negatif

53
–

5
19

58
19

ELISA IgA

Pozitif
Negatif

49
4

9
15

58
19

ELISA IgM

Pozitif
Negatif

35
18

1
23

36
41

ELISA IgG

Pozitif
Negatif

47
6

6
18

53
24

Rose Bengal testinin kan kültürü ile birlikte pozitifliği diğer testlerden daha
yüksek oranda bulunmuş ve bunun istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır
(p<0.05).
Kan kültürü pozitifliği dikkate alındığında, testlerin duyarlılıkları; Rose Bengal
için %100, STA için %94.3, ELISA IgG için %97.1, ELISA IgA için %94.3, ELISA IgM
için %71.4 olarak hesaplanmıştır. Kan kültürü ile ELISA sonuçları karşılaştırıldığında,
en yüksek birliktelik IgG’de saptanmış ve bunu IgA ve IgM izlemiştir. Bu sonuçlar
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05).
STA testi ile Rose Bengal ve ELISA testleri arasındaki uyum (birlikte pozitif
ve birlikte negatif sonuç verme oranı) irdelendiğinde; STA’nın Rose Bengal ile
%93.5, ELISA IgA, IgM ve IgG test sonuçları ile sırasıyla; %83.1, %75.3 ve %84.4
uyumlu olduğu görülmüştür (Tablo III).
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T A R T I Ş M A
Brusellozis, Brucella cinsi bakterilerle oluşan sistemik bir enfeksiyon hastalığı
olup, ülkemizde oldukça sık görülmektedir. Gerek klinik gerekse laboratuvar bulguları
ile pek çok sistemik hastalık ve enfeksiyon hastalığı ile karışabilmektedir. Yine bu
nedenle hastalar, İç Hastalıkları, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Nöroloji, Nöroşirürji
poliklinikleri gibi bölümlere baş vurabilmektedirler. Yapılan çalışmalarda, en sık
görülen klinik yakınma ve semptomların halsizlik, ateş, terleme, artralji ve lokomotor
sistemle ilgili diğer belirtiler olduğu bildirilmekte, hepatomegali ve splenomegali
saptanma oranlarının %17.4-80 arasında olduğu ifade edilmektedir4,5. Hastalarımızda
saptanan yakınmalar ve klinik bulgular da bu verilerle uyumlu bulunmuştur.
Brusellozisin tanısında da, diğer tüm hastalıklarda olduğu gibi iyi bir öykü,
fizik muayene ve uygun laboratuvar testlerinin istenmesi ve yorumlanması
şarttır6. Tanıda altın standart, kan veya diğer doku örneklerinde (kemik iliği, vb)
etkenin üretilmesidir. Ancak Brucella türlerinin kültürde üretilmesi her zaman
mümkün olamamaktadır1,7-9. Bunun başlıca nedenleri arasında; hastaya yanlış
tanı konulması ve dolayısıyla özgül olmayan tedaviler verilmesi, hastalığın geç
dönemde yakalanması ve laboratuvar imkanlarının sınırlı olması sayılabilir10.
Brusellozisin tanısında serolojik testler oldukça değerlidir. Ülkemizde bu
amaçla en sık kulanılan yöntemler Rose Bengal ve STA testleridir. Brusellozis
tanısında ELISA yönteminin kullanımı ile ilgili önceleri bazı standardizasyon sorunları
yaşanmış, ancak günümüzde rutin uygulamaya girmiştir. ELISA ve STA testinin
karşılaştırıldığı çalışmalarda, ELISA’nın daha üstün olduğu vurgulanmaktadır7,11.
Araştırıcılar, ELISA testinin brusellozis tanısında hızlı ve yüksek duyarlılığa sahip
bir yöntem olduğunu ve özgül IgA, IgM ve IgG antikorlarının kan ve BOS’ta tespit
edilebileceğini bildirmektedirler12-15. Ancak ELISA’nın en büyük dezavantajı, STA
testine göre daha pahalı olması ve temininin daha zor olmasıdır.
Brucella enfeksiyonlarında, yeterli antimikrobiyal tedaviyi takiben 3-6 ay
içerisinde serum IgG titreleri 4-8 kat azalmaktadır. Daha sonra ortaya çıkan
IgA ve IgG artışları relapsı gösterir. Tedaviye rağmen IgG seviyelerindeki yavaş
düşme veya yüksek seyir, relaps olmaksızın fokal enfeksiyon varlığını düşündürür.
Bu nedenle bruselloziste serolojik testler yalnızca tanı amaçlı değil, tedavi takip
kriteri olarak da kullanılmaktadır12.
Çalışmamızda en sık kullanılan serolojik testler olan Rose Bengal ve STA
testlerine ek olarak tanı şansını artırmak için, hastalığın akut-kronik ayrımında
yardımcı olmak üzere Rivanol tüp aglütinasyon, blokan antikorları önleyerek yalancı
negatifliği ortadan kaldırmak için Coombs (anti-insan globulini) aglütinasyon testi ve
hastalığın evresini saptayabilmek için IgA, IgM ve IgG antikorları ELISA yöntemiyle
çalışılmıştır. Toplam 77 hastadan 35’inin (%45.4) kan kültüründe Brucella spp.
üremiştir. Öztürk ve arkadaşları16, akut brusellozis tanısı koydukları 23 hastanın
19’unda (%82.6) BACTEC 9240 kan kültür sistemiyle üreme saptamışlardır. Buna
karşın Sırmatel ve arkadaşları17, 92 akut ve 92 kronik brusellozisli hastanın sadece
21’inde kan kültürü pozitifliği saptamıştır. Kan kültürü yönteminin duyarlılığı çok
değişken olup %53-90 arasında bildirilmektedir18. Yüksek klinik kuşku olmasına
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rağmen kan kültüründe üreme olmayan hastalarda, kemik iliği biyopsisi alınmalı
ve kültürü yapılmalıdır. Bu yöntemin duyarlılığı antibiyotik alan hastalarda bile
%90’dan fazladır. Ayrıca kemik iliğinde retiküloendotelyal hücrelerden bakteri
inokulümü daha yüksek olduğu için kan kültüründen daha hızlı olarak pozitif
sonuç alınır18.
Çalışmamızda, Rose Bengal testi ile hastaların %75.3’ünde pozitif sonuç
alınmış ve kan kültüründe üreme olan tüm örneklerde (%100) bu test pozitif
bulunmuştur. Kan kültürü ile Rose Bengal testinin birlikte pozitifliği diğer testlerden
istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek saptanmıştır. Sırmatel ve arkadaşları17
ise, bu yöntemin duyarlılık ve özgüllüğünün düşük olduğunu (sırasıyla ortalama
%65 ve %28) belirtmektedirler.
ELISA yöntemiyle örneklerin %75.3’ünde IgA, %68.8’inde IgG ve %46.7’sinde
IgM pozitifliği saptanmıştır. Görüldüğü gibi en yüksek pozitiflik oranı IgA en düşük
pozitiflik oranı ise IgM antikorları için belirlenmiştir. Sonuçlarımıza benzer olarak
Sırmatel ve arkadaşları17 da, brusellozisli hastalarda ELISA IgG pozitifliğini %61.9 ve
IgM pozitifliğini %49.5 olarak vermektedir. Bruselloziste IgA ve IgG akut veya aktif
enfeksiyonda en yüksek olarak saptanan antikorlardır2,13. Ayrıca relapsta saptanan
antikor tipleri yine IgA ve IgG’dir2. Çalışmalarda, brusellozisli hastaların %11’inde
IgM antikorlarının saptanamadığı ve IgM’nin kronik brusellozis ile relaps tanısında
faydalı olmadığı rapor edilmektedir19-21. Çalışmamızda IgA ve IgG’nin, IgM’ye göre
daha yüksek oranda pozitif saptanmasının nedeni, hastalığın dönemine ve kanda
daha uzun süre kalmalarına bağlı olabilir. Kan kültürü ile birlikte IgG (%97.1) ve
IgA (%94.3) pozitifliği istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
Çalışmamızda, STA testi 53 hastada (%68.8) pozitif sonuç vermiş ve kan
kültürü pozitif olan örneklerin ikisi STA ile negatif bulunmuştur. Kan kültürü ile
STA testinin birlikte pozitiflik oranı %94.3 olarak saptanmış ve bu bulgu literatür
ile uyumlu bulunmuştur. Ariza ve arkadaşları21 kültür pozitif hastaların %97’sinde,
Gotuzzo ve arkadaşları22 ise kültür pozitif olguların %86’sında STA testini pozitif
olarak saptamışlardır. Cesur ve arkadaşlarının6 çalışmasında, kan kültüründe
üreme oranı %31.7, STA testinin pozitifliği %82.3 ve ELISA pozitifliği %91.4 olarak
bildirilmektedir. Sırmatel ve arkadaşlarının17, brusellozisli hastalarda saptadığı STA
pozitiflik oranı %83.7’dir. Çalışmamızda, STA testi ile Rose Bengal arasındaki
uyum %93.5, STA ile ELISA IgA, IgM ve IgG arasındaki uyum ise sırasıyla %83.1,
%75.3 ve %84.4 olarak saptanmıştır.
STA testi çalışılan örnekler, rivanol ile muamele sonucunda tekrar
değerlendirildiğinde; serumların yaklaşık %42’sinde (22/53) titre değişikliği olmadığı,
yani STA sonuçlarının IgG ile ilişkili olduğu izlenmiştir. Diğer örneklerde ise, IgM
varlığının ortadan kalkması nedeniyle titrelerde düşme gözlenmiştir. Rivanollü tüp
aglütinasyon testi sonuçları STA ile uyumlu bulunmuş ve kan kültürü ile birlikte
pozitiflik oranı %91.4 olarak saptanmıştır.
Bilindiği gibi Brucella aglütinasyon testlerinde prezon olayı ve blokan
antikorların varlığı yalancı negatif sonuçlara neden olmaktadır 14. Yapılan bir
çalışmada, 214 olguda %6 oranında blokan antikor varlığı tespit edilmiştir 23.
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Çalışmamızda prezon olayına rastlanmamıştır. Coombs testi uygulanan 31 örneğin
ise yedisinde pozitiflik saptanmıştır. Bu yedi örnek Rose Bengal testi ile pozitif
olmasına rağmen STA titreleri düşük olan örneklerdir. Bunlardan ikisinde STA ile
aynı dilüsyonda (1/80), beşinde ise (ikisinde 1/40’a karşı 1/80, üçünde 1/80’e
karşı 1/160) bir dilüsyon daha yüksek pozitiflik elde edilmiştir. Klasik bilgiler ile
uyumsuz olan bu sonuçlarımız, Coombs testi ile Brucella enfeksiyonu tanı şansının
artırılmadığını düşündürmüştür.
Çalışmaya aldığımız 77 hastanın 62’sinde (%80.5) brusellozis ile ilgili
testlerden en az birisi pozitif olarak saptanmıştır. Bir hastada Rose Bengal ve STA
birlikte pozitif, 61 hastada ise ELISA ve STA ya da Rose Bengal birlikte pozitifliği
belirlenmiştir. Kalan 15 hastada ise kan kültürü dahil olmak üzere yapılan tüm
serolojik testler negatif bulunmuştur. Bu durum hastalarda başka bir enfeksiyon
hastalığı ya da enfeksiyon dışı bir hastalık olabileceği düşüncesini desteklemektedir.
Bu grupta yer alan üç hasta, çalışma dönemi sırasında üniversitemiz merkez
laboratuvarında ortaya çıkan laboratuvar kaynaklı brusellozis salgını nedeniyle
incelemeye alınmıştır.
Çalışmamızda karşılaştırılan serolojik testlerin duyarlılıkları; Rose Bengal için
%100, STA için %94.3, ELISA IgG için %97.1, ELISA IgA için %94.3, ELISA IgM
için %71.4 olarak bulunmuştur. Bulgularımız, rutin laboratuvar uygulamalarda en
sık kullanılan testler olan Rose Bengal ve STA testlerinin geçerliliğini koruduğunu
göstermektedir. Rivanol testi ile STA testi sonuçlarının birbirleriyle paralel olması,
tedaviye yanıtsız veya relapslı hastalarda Rivanol yönteminin tercih edilebileceği
izlenimini vermektedir. ELISA yöntemi ile etkene özgül IgA ve IgG tespitinin, STA
ile benzer duyarlılığa sahip olduğu izlenmiş ve brusellozisin tanı şansını artırdığı
gibi hastalığın evrelemesine ve tedavinin takibine yardımcı olacağı düşünülmüştür.
Memish ve arkadaşları23, Brucella bakteriyemisi olan hastalarda ELISA IgM
ve IgG testlerinin, STA ile ayrı ayrı karşılaştırıldığında daha düşük duyarlılıkta
olduğunu, ancak ikisi birden uygulandığında STA ile benzer duyarlılıkta olduğunu
ifade etmektedirler.
Sonuç olarak, tanı laboratuvarlarında birçok konuda geniş uygulama alanı
bulan hızlı, duyarlı ve özgül ELISA yönteminin, brusellozis tanısında Rose Bengal
ve STA yöntemlerine alternatif olması zaman alacak gibi görünmektedir. Bununla
birlikte, brusellozisin serolojik testlerle tanı şansını ve dolayısıyla hızlı ve doğru tedavi
olasılığını artırmak için, imkanı olan laboratuvarlarda Rose Bengal (ve/veya STA)
ile ELISA testlerinin birlikte uygulamasının yararlı olacağı görüşündeyiz.
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