
BRUSELLOZA KARŞI 

YENİ DÖNEM 

AŞILAMALARI VE 

AŞILAMA STRATEJİSİ 

18.02.2015 

Gülnur SAĞLAM 

Veteriner Hekim 





     Brusellozis dünyanın bir çok ülkesinde 

görülen hayvanlarda yavru atımına ve kısırlığa 

sebep olan yüksek derecede bulaşıcı, bakteriyel 

bir hastalıktır. Bruselloz zoonoz karakterde olup, 

nekrotik ve yangısal infeksiyonlar ile ortaya çıkar. 

Hayvanlarda özellikle testis, meme,uterus gibi 

genital organlara yerleşir.  

HASTALIĞA GENEL BAKIŞ 



HASTALIĞA GENEL BAKIŞ 

      Hastalık abortlar,  süt verim kaybı,  damızlık 

değer kaybı,  kısırlık,  veteriner ve aşılama 

masrafları nedeniyle hayvansal üretimde 

kayıplara neden olurken infekte hayvanlarla 

direk temas veya kontamine süt ve süt 

ürünlerinin tüketimi ile önemli bir halk sağlığı 

problemi oluşturmaktadır. 

 



 Ayrıca hastalık hayvan ve hayvan ürünlerinin 

ticaretine engel teşkil etmekte ve özellikle 

çoğunluğu kırsal kesimde bulunan ve kısıtlı 

imkanlara sahip bir sektörü temsil eden hayvan 

yetiştiricilerinin sosyo-ekonomik gelişmesini 

etkilemektedir. 

HASTALIĞA GENEL BAKIŞ 

                                



HASTALIĞA GENEL BAKIŞ 

Abort ya da normal doğum 
sonrası 1 ml  atık klinik örnekte  
100 milyar bakteri (ortalama 50 

milyon bakteri ile infeksiyon 
şekillenir) saçılmakta ve çevrede 

en az 2 ay ve üzerinde canlı 
kalmaktadır.Etken gölgede 

bırakılan atık yavru ve zarlarında 
6 ay canlı kalabilmektedir. 

İnfekte anadan doğan 
hayvanların % 10 u latent 

taşıyıcıdır. 



HASTALIĞA GENEL BAKIŞ 

Brusella genus una bağlı bugün için 
bilinen 10 tür bulunmaktadır.  

(koyun ve 
Keçide),

(sığırda), (domuzda), 
(köpekte), 

(koyun ve keçiler), 
 (kemirgenler), ve 

ve 
’tir. Ayrıca bir kadının 

göğüs implantından izole edilen 
 da yeni 

türlerdendir 



HASTALIĞA GENEL BAKIŞ 

Hastalık infekte koyun-keçi ve sığırlarla 
yakın temas halindeki kedi-köpeğe de 

bulaşabilmektedir.  



BRUSELLOZ  İLE   NEDEN  MÜCADELE  EDİLMELİ 

 

 Hayvanlarda yavru ve süt kayıplarına, fertilite problemlerine neden olur   

Türkiye Geneli Bir Yıllık Zarar (Büyükbaş Hayvan Varlığı için) 

•  (2010 Yılı verileri Dikkate Alınarak Bakanlıkça Hesaplanmıştır) 

• Hasta hayvanlara ödenecek tazminat miktarı:          800.000.000TL 

• Bulaşma sonucu meydana gelecek zarar:                1.600.000.000 TL 

• Süt Kaybı dolayısıyla meydana gelecek zarar          22.000.000 TL 

• Bulaşacaklarda süt kaybına bağlı zarar:                   44.000.000 TL 

• Canlı ağırlık kaybına bağlı meydana gelecek zarar: 97.500.000 TL 

• Bulaşacaklarda canlı ağırlık kaybına bağlı zarar :    195.000.000 TL 

• Yavru atımı nedeni ile oluşacak zarar:                     30.000.000 TL 

• Bulaşacaklarda yavru atımına bağlı zarar:                60.000.000 TL 

      Yıllık Toplam:                                              2.761.056.000 TL  

     Toplam 5 Yıllık Zarar:                               13.805.280.000 TL  



BRUSELLOZ  İLE   NEDEN  MÜCADELE  EDİLMELİ 

Türkiye Geneli Küçükbaş Hayvan Varlığı İçin Bir Yıllık Zarar                                                                     

(2010 yılı verileri dikkate alınarak bakanlıkça hesaplanmıştır) 

 Süt kaybına bağlı meydana gelecek zarar :                       8 100 000 TL 

Bulaşacaklar icin meydana gelecek zarar:                       81 000 000 TL 

Canlı ağırlık kaybına bağlı meydana gelecek zarar:         51 030 000 TL 

Bulaşacaklara bağlı meydana gelecek zarar:                 510 300 000 TL  

Yavru atımı nedeni ile oluşacak zarar,Hastalar:           8 100 000 TL  

Bulaşacaklara bağlı meydana gelecek zarar:                  81 000 000 TL 

Toplam  Yıllık:                                           739 530 000 TL  

Toplam 5 Yıllık Zarar:                            3 697 650 000 TL  

 

  



BRUSELLOZ  İLE   NEDEN  MÜCADELE  EDİLMELİ 

  Hastalığın varlığı, ülkenin yapacağı hayvan ve hayvan ürünleri  ihracatının 

önündeki en   büyük engeldir.  

 Zoonoz olması nedeni ile hastalık insanlara da  bulaşır.    

 İnsanlarda ölümcül de olabilen hastalık , çoğunlukla iş gücü kayıplarına  ve 

yüksek tedavi masraflarına neden olmaktadır.   



KONTROL VE ERADİKASYON 

 Aşılama ve Duyarlılık 

         Brusellosise karşı duyarlılık erişkin hayvanlarda 

daha yüksektir. Genç hayvanlar genellikle Brusellozise 

dirençlidir. Brusellalara karşı direnç gelişimi üzerinde 

kazanılmış bağışıklığın önemli bir etkisi vardır. Bu 

sebeple, prevalansın yüksek olduğu ülkelerde, sığırların 

Brucella abortus S19 ve koyun-keçilerin ise öncelikle 

Brucella melitensis Rev.1 ile aşılanarak enfeksiyonun 

insidensi azaltılır.  



KONTROL VE ERADİKASYON 

 Aşılama ve Duyarlılık 

      Burusellosise karşı subkutan aşılar yerine 

konjiktival aşılar tavsiye edilmektedir (OIE).                                          

Konjiktival aşıların uygulaması ile vücuda giren 

bakteriler sadece kranial lenf  yumrularına 

lokalize oldukları için generalize bir aşı 

infeksiyonu oluşturmazlar ve düşük serolojik 

cevap verırler.   



KONTROL VE ERADİKASYON 

 Aşılama ve Duyarlılık 

       Aşıya bağlı kalıcı titreler çok daha kısa sürede 

yok olmaktadır.  Bu nedenle eradikasyon 

programlarıda test, kesim metodu ile uyumludur. 

Abort ve saçılım riski çok daha azdır. Aşı 

paranteral uygulanmadığı için iğnenin yanlışlıkla 

uygulayıcıya batması engellenmiş olur.  

 



KONTROL VE ERADİKASYON 

 Aşılama ve Duyarlılık 

        Brusellosise karşı bağışıklıkta; lokal 

(mukozal) ve genel sellüler bağışıklık, humoral 

bağışıklıktan daha etkindir. Bu sebeple 

brusellosisten korunmada canlı aşılar 

kullanılmaktadır. (Carvalho Neta ve ark 2010, 

Yingst and Hoover 2003). 



KONTROL VE ERADİKASYON 

Strateji Belirlenmesi 

Strateji belirlenmesi için öncelikle 

hastalığın prevelansının tespiti gerekir. 

Programın başında etiyolojik 

sörveyans çalışmaları ile aborte 

fetuslardan etkenin izolasyonu ile 

ülkede hakim olan tür ve biyotipler 

belirlenir.  (Stringer ve ark 2008) 

 



KONTROL VE ERADİKASYON 

 

Serolojik sörvelans çalışmalarla sürü prevalansı (SP) 
ve bireysel prevalans (BP) sonuçlarına göre strateji 
(plan seçimi, aşı ) tercihiyapılır. 

 Hastalığın hiçbir ülkedeki epidemiyolojik durumu 
birbirine benzemez. Dolayısı ile her ülke kendi 
kontrol stratejisini belirlemelidir. Bir ülkede 
hastalığın prevelansı yüksek ise veteriner hizmetleri 
ve alt yapısının eksik yönleri varsa, mali kaynaklar 
yeterli değilse, uzun süreli kitle aşılaması hastalığı 
kontrol etmenin TEK yoludur. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



KONTROL VE ERADİKASYON 

 Yeni atık yapan–akut- brusellozisli 

hayvanların sürüden uzaklaştırılması ile  yeni 

enfeksiyonların çıkışının önlenmesi  arasında 

önemli korelasyon tespit edilmiştir. Bu sebeple 

hayvan hareketlerinin kontrolü eradikasyonun 

başarısında çok önemli bir uygulamadır. 

(Stringer ve ark 2008)  





KONTROL VE ERADİKASYON 

 Sığırlar B.melitensis ile ve koyun ve keçiler 

B.abortus ile de infekte olabildiklerinden farklı 

türlerdeki hayvanların bir arada 

bulundurulmamaları önerilir.  

Dünyada eradikasyon planları: Ülke 

uygulamaları 

 



 

Dünyada eradikasyon planları: Ülke 

uygulamaları 

  

 Birçok ülke (İspanya, Fransa, Portekiz, 

Yünanistan) bu yol ile aşılama yaparak 

ülkelerindeki prevalansı düşürüp eradikasyon 

aşamalarına geçmişlerdir.  



Dünyada eradikasyon planları: 

Ülke uygulamaları 

 Bu ülkelerden Portekizde; Koyun-Keçi 

brusellosisi eradikasyonuna 1998 yılında 

başlanmıştır. 1998 yılında 3.166.508 hayvanın 

3.152.983 ünü serolojik kontrolden geçirilmiş 

ve 85.920 hayvan seropozitif(BP%2.73) 

bulunmuştur. Aynı yıl 79.285sürüden 7.831’i 

(SP%8.76) brusella pozitif  olarak rapor 

edilmiştir.  



Dünyada eradikasyon planları: Ülke 

uygulamaları 

 2001-2004 yıllarında genç ve ergin 

hayvanlara konjuktival yolla yaygınRev-1 

aşılaması yapılmış, sonraki yıllarda gençler 

aşılanmıştır. 2007 yılında    (SP % 1.6 ya, 

BP ise % 0.52 ye) düşürülmüştür. (Portugal 

2007) 

  

 



Dünyada eradikasyon planları: Ülke 

uygulamaları 



 

 

ÜLKEMİZDE ÖNCEDEN YAPILAN  

MÜCADELEYE  GENEL BAKIŞ 

       Bir önceki eradikasyon programına 1984 

yılında başlanmış mücadele 26 yıl sürecek şekilde 

planlanmıştır. Programa göre genç hayvanların 

aşılaması öngörülmüştür. Ancak aşılama 

oranlarının istenilen düzeyde olmaması nedeniyle 

her zaman diğer yaş grubundaki hayvanlar 

infeksiyona açık hale gelmiştir 



ÜLKEMİZDE ÖNCEDEN YAPILAN  

MÜCADELEYE  GENEL BAKIŞ 

      1991 yılında ergin aşılamalarına azaltılmış  

dozlar ile başlanmış, ancak ergin sığırlar için 

uygulama 2008 yılında aşıya bağlı yalancı 

pozitifliklerden dolayı sona erdirilmiştir. 



GÜNCEL SERO-PREVALANS SONUÇLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

        2011 yılında yapılan Brusella serosurveyi ilk 

değerlendirmelerine göre sığırlarda Sürü prevalansı %7,8 

(fert prevalansı%3,4), Koyunlarda sürü prevalansı % 

29,9 (15/98-99)olarak tespit edilmiştir. Bu yüksek 

oranlar ülkesel kontrol stratejisinde yeni yöntemler 

geliştirilmesini düşündürmüştür.Veteriner hizmetlerinin 

alt yapısının ve mali kaynakların yeterli olması ile beraber 

sürü bazında hastalık prevalansı belirlenmesi zaruretini 

doğurmuştur. 



GÜNCEL SERO-PREVALANS SONUÇLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

• Türkiye’de Bruselloz ve Tüberkülozun Kontrol Stratejisinin Belirlenmesi 
Projesi 

• 2011 yılında (81 İl) 

• 14.787 (34.958/98-99) adet sığır kan serumu 

• 61.341 (30.433/98-99) adet koyun kan serumu 

  Prevalans, Sığırlarda % 2,7(1.43/98-99),koyunlarda % 3,6(1.97/98-99) 

  Her köy bir sürü kabul edildiğinde 

Sığırlarda sürü prevalansı % 7 (11.5/98-99) 

  Koyunlarda sürü prevalansı % 29,9 (15/98-99) 

•   



GÜNCEL SERO-PREVALANS 

SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Koyun-Keçi 

Sürü Prevalansı % 30 (%95 CI: %28.7-32.3) 

Fert Prevalansı % 4.7 (%95 CI: %4.5-4.8)  



GÜNCEL SERO-PREVALANS SONUÇLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bruselloz ve Tüberkülozun Kontrol Stratejisinin 

Belirlenmesi Projesi   2011 yılı(81il) 

Sığır 

Sürü Prevalansı % 6.9 (%95 CI: %6.1-7.9) 

Fert Prevalansı  % 2,6 (%95 CI: %2.4-2.9) 



GÜNCEL SERO-PREVALANS SONUÇLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

MİHRAK  

201 
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58 
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Koyun- Keçi Brusellozu 2007 – 15 Haziran 2014 



GÜNCEL SERO-PREVALANS SONUÇLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sığır Brusellozu 2007 – 15 Haziran 2014 



GÜNCEL SERO-PREVALANS SONUÇLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 Sürü prevalansı çok düşük ise (sürülerin %1 den azı 
enfekte ise) sadece test ve kesim uygulanması tavsiye 
edilir.                                                                                                                                                                        
Sürü prevalansı orta düzeyde ise (sürülerin yaklaşık 
%5 nin infekte olduğu durum) sürüye katılan genç 
hayvanların aşılanması, erginlere test kesim tavsiye 
edilir.                                                                     
Sürü prevalansı ülkemizde olduğu gibi yüksek 
ise(sürülerin %10’u ve üstünün infekte olduğu 
durum) mali kaynaklara ve hizmet alt yapısına 
bakılmaksızın kitlesel aşılama tavsiye edilir.  



GÜNCEL SERO-PREVALANS SONUÇLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

    Ülkemiz şartlarında kitlesel aşılama en pratik ve en 

etkili bir kontrol yöntemi olarak değerlendirilmiştir. 

      Aşılama bereberinde ciddi pervalans düşüşlerini 

getirecektir. En az bir jenerasyon aşının uygulanması ve  

ardından yapılan sero sürvey ile prevalans saptanır ve 

prevalans sürü bazında %1 den aşağı ise test ve kesimin 

uygulanması gerekir. 



GÜNCEL SERO-PREVALANS SONUÇLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

    Hayvanlarda hastalık yapan suşlar ile aşı suşları 

aynı bakteri hücre duvarı yapısına sahip olduğundan 

aşılama sonrası şekillenen antikorları hastalık sonrası 

şekillenen antikorlardan ayırmak olanaksızdır. 

    Hastalık prevalansının yüksek olduğu yerlerde test 

ve kesimin uygulanması en zengin ülkelerin bile göze 

alabileceği bir kontrol ve eradikasyon stratejisi 

değildir.         



GÜNCEL BRUSELLOZ İLE MÜCADELE 

PROJEMİZ 

01 Ocak 2012 ‘de 2012/03 sayılı genelge ile 

başlatılmıştır. 

Bu proje ile subkutan aşılama durdurulmuştur. 

Projenin sığırlar için 10 yıl, koyun ve keçiler için ise 6 

yıl sürmesi planlanmış olup bu sürelerin sonunda 

yapılacak sero-survey ile devam edilip edilmeyeceğine 

karar verilecektir. 

 



GÜNCEL BRUSELLOZ İLE MÜCADELE 

PROJEMİZ 

Amaç; hastalığın uygulanan aşılamalar ile ülke 

genelindeki sürü prevalansını önce %1’in altına 

çekmek, akabinde yapılması planlanan test-kesim 

yöntemi ile eradikasyonunu sağlamaktır. 

Projeye göre; 3 aydan büyük dişi sığırlar, 4-12 ay ara 

ile, ömürleri boyunca 2 kez; Dişi ve damızlık erkek 

koyun ve keçiler ise ömürleri boyunca bir kez  

konjuktival yolla aşılanacaktır  

 



KONJUKTIVAL  ANTİBRUSELLA AŞILARI İLE 

KİTLE AŞILAMASI 

• Kitle aşılaması süresince hastalık takibi                                  

• Aşılamaya bağlı yanlış pozitiflikleri önlemek için 

serolojik testler yapılmayacaktır. 

• Ari işletmelerde uygulanacak testler 

• Damızlık erkek hayvanlara yapılacak testler 

• İthal hayvanlarda karantinanın kaldırılmasına yönelik 

testler hariç 

• Hastalığın takibi etkenin izolasyonuna yönelik 

bakteriyolojik olarak yapılacaktır.  



KONJUKTIVAL  ANTİBRUSELLA AŞILARI İLE 

KİTLE AŞILAMASI 

• Hastalık çıkışı bakteriyolojik test sonuçlarına göre 

yapılacaktır. 

• Bu kapsamda atık yavru ve zarları, mide içeriği, vaginal 

svablar, süt  bakteriyolojik  teşhis için ilin bağlı bulunduğu 

Enstitü Müdürlüğü’ne gönderilecektir. 

• Atık yapan sığır koyun keçide Brucella spp izole edildiği 

takdirde olay akut bruselloz olarak değerlendirildiğinden 

hayvanlar mahallinde itlaf  ve imha edilecektir 



KONJUKTIVAL ANTIBRUSELLA AŞI 

UYGULAMALARI 

• Sığırlarda; 

• 1 doz aşı (50µl) için; Brucella abortus S19   5-10x109 

• mikroorganizma (CFU) 

• Ambalaj: 20 doz liyofilize aşı ve 1 ml sulandırma sıvısı 

•                  40 doz liyofilize aşı ve 2 ml sulandırma sıvısı 

•   Endikasyonlar: B. abortus tarafından oluşturulan 
bruselloza karşı sığırların aktif  bağışıklanması amacı ile 
kullanır. 

 



KONJUKTIVAL ANTIBRUSELLA AŞI 

UYGULAMALARI 

• Kontraendikasyonlar: Gebe hayvanlarda, özellikle 

gebeliğin ilk 7 ayı içerisinde yapıldığında aşılamaya bağlı 

abortlar gözlenebilir. Bu nedenle gebe hayvanların 

aşılanmaması tavsiye olunur. Ancak hastalık çıkışlarında 

gebeliğin son aylarındaki hayvanlara da uygulanabilir. Aşı 

erkek hayvanlara uygulanmaz. 



 

Koyun –keçide; 

 
• 1 doz aşı (40µl) için; Brucella melitensis Rev.1 0.5-2x109 

• mikroorganizma (CFU)  

• Ambalaj: 50 doz liyofilize aşı ve 2 ml sulandırma sıvısı 

•                100 doz liyofilize aşı ve 4 ml sulandırma sıvısı 

• Endikasyonlar: B.melitensis tarafından oluşturulan 

bruselloza karşı koyun ve keçilerin aktif  bağışıklanması 

amacı ile kullanılır. Hayvanlar yaşamları boyunca bir kez 

aşılanacaklardır 

KONJUKTIVAL ANTIBRUSELLA AŞI 
UYGULAMALARI 



KONJUKTİVAL ANTİBRUSELLA AŞI 

UYGULAMALARI 

• Kontraendikasyonlar: Gebe hayvanlarda 

uygulandığında bazen aşı suşu infeksiyonuna bağlı 

abortlar görülebilir ve etkenin süt ve vajinal akıntılar 

ile saçımı söz konusu olabilir. Bu nedenle gebe 

hayvanların aşılanmaması tavsiye olunur. Ancak bu 

yan etkiler çiftleşmeden en az iki ay önce, 

laktasyonda ve gebeliğin son ayında yapılan 

aşılamalar ile minimize edilebilir. 



KONJUKTIVAL ANTIBRUSELLA AŞI 

UYGULAMALARI 



KONJUKTIVAL ANTIBRUSELLA AŞI 

UYGULAMALARI 



KONJUKTIVAL ANTIBRUSELLA AŞI 

UYGULAMALARI 



KONJUKTIVAL ANTIBRUSELLA AŞI 

UYGULAMALARI 




