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ÖZET

Klini¤imize Haziran 1986 - Haziran 1996 tarihleri aras›nda baflvuran 68 flarbon olgusu klinik bulgular, te-
davi ve prognoz aç›s›ndan de¤erlendirildi. Hastalar 15-63 yafllar›nda olup 31’i kad›n, 37’si erkekti. Olgular›n
A¤ustos-Ekim aylar›nda yo¤unlaflt›¤› gözlendi. K›rkalt› (%68) olguda koyun, s›¤›r gibi bir hayvan kesme, derisi-
ni yüzme, etini k›yma veya bu ifllemlere yard›m etme gibi bir temas öyküsü al›nd›. Bu olgularda kuluçka süre-
si 1-9 (ort. 3.8) gün olarak saptand›. Olgular›n tümü deri flarbonu olup 41’i püstüla maligna, 27’si ödema ma-
ligna formunda idi; 12’sinde (%18) kültür, 20’sinde (%29) direkt tetkikte etken gösterildi. Dokuz olguda kül-
tür ve direkt tetkik pozitifli¤i birlikteydi. Püstüla maligna formunda tedavide prokain penisilin yedi gün sürey-
le kullan›ld›. Ödema maligna formunda tedaviye kristalize penisilinle bafllan›p ortalama üçüncü günde prokain
penisiline geçildi ve tedavi on güne tamamland›. Bu klinik formda tedaviye prednisolon eklendi. Ortalama has-
tanede yat›fl süresi 9.5 gün, mortalite %1.5 olarak bulundu.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr  ::  fiarbon, Klinik Bulgular, Tedavi, Prognoz.

SUMMARY

Antrax: Evaluation of 68 Cases

Sixty-eight anthrax cases admitted to our clinic, from June 1986 to June 1996, were evaluated in respect
to clinical findings, therapy methods and prognosis. Patients were 15-63 years old, 31 of them were female
and 37 were male. It was understood that from August to October, in three months, there was an increase
in anthrax cases. A history of direct contact with animals was obtained in 46 (68%) cases. Incubation peri-
od of our cases was 1-9 (average : 3.8) days. The whole cases were cutaneous anthrax; 41 of them were ma-
lignant pustule, and 27 were malignant edema. Bacillus anthracis was seen on Gram stain smears in 20 cases
(29%). Vesicular fluid culture was positive in 12 cases. Both the culture and Gram stain smear was positive
in 9 of these cases. Procain penicillin was used for 7 days in the treatment of patients with malignant pustu-
la. For the therapy of malignant edema patients penicillin G was started and then continued with procain pe-
nicillin with the addition of prednisolon for 10 days. The average time of hospitalization was 9.5 days and the
mortality rate was 1.5%.

KKeeyy  WWoorrddss  ::  Anthrax, Clinical Findings, Therapy, Prognosis.
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GİRİŞ

Şarbon primer olarak ot yiyen hayvanların has-
talığıdır. Hasta hayvanlar veya bunların çeşitli ürün-
leriyle direkt veya indirekt temasla insanlara da bula-
şabilir. Hastalığın etkeni gram pozitif, hareketsiz,
sporlu ve aerob bir basil; Bacillus anthracis’tir. Bu-
laşmada sporlar önemli rol oynar (1,2).

İnsan şarbon olguları bulaşma özelliğine göre ta-
rımsal ve endüstryel olmak üzere iki gruba ayrılır.
Tarımsal olgular hasta veya şarbondan ölen hayvan-
larla direkt temas veya kontamine etlerin iyi pişiril-
meden yenmesi sonucu ortaya çıkan olguları, en-
düstriyel olgular ise kontamine deri, yün, kemik gibi
ürünlerin işlenmesi sırasında şarbon sporları ile
temas ya da sporların inhalasyonu sonucu ortaya
çıkan olguları kapsar (1,2).

Etkenin giriş yeriyle ilişkili olarak deri, sindirim
sistemi ve akciğer şarbonu olmak üzere değişik kli-
nik formlar gelişebilir. Deri şarbonu nadiren, sindi-
rim sistemi ve akciğer şarbonu sıklıkla sepsis ve me-
nenjite neden olup ölümle sonlanabilir (1,2).

Çalışmamızın amacı bölgemizde sık görülen şar-
bon olgularının klinik özellikler, tedavi ve prognoz
yönünden değerlendirilmesidir.

MATERYAL ve METOD

Kliniğimize son on yılda (1986-1996) şarbon ta-
nısıyla yatırılıp tedavi edilen 68 olgu klinik bulgular
tedavi ve prognoz açısından değerlendirildi. Şarbon
tanısı klinik ve/veya mikrobiyolojik olarak kondu.
Mikrobiyolojik tetkikler; lezyonlardan alınan mater-
yalin Gram boyama ile direkt incelenmesi ve kültü-
rünü içermektedir.

BULGULAR

Hastalar erişkin yaş grubunda olup, hastalığın
her yaş grubunda görüldüğü, cinsiyet açısından fark
gözetmediği saptandı (Tablo 1).

Olguların mesleklere göre dağılımı Tablo 2’de
gösterilmiştir. Çiftçi ve ev kadınlarının en riskli mes-
lek grupları olduğu gözlendi.

Olguların 19’u il merkezleri, 49’u köy ve kasaba
kaynaklı idi. Bölgemizdeki her ilden başvuru olmak-
la birlikte Kars (28 olgu) ve Erzurum’dan (20 olgu)
başvuran olgular tüm olguların %70’ini oluşturdu.

Yıllara göre dağılım açısından özellik gösterme-
yen olguların aylara göre dağılımı incelendiğinde,
ağustos-ekim ayları arasında yoğunlaştığı belirlendi
(Şekil 1).

Kırkaltı (%68) olguda koyun, sığır gibi bir hayvan

kesme, derisini yüzme, etini kıyma veya bu işlemle-
re yardım etme gibi bir temas öyküsü alındı. Bir ol-
guda da hastanın yem fabrikasında çalıştığı öğrenil-
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Tablo 1. Olguların Yaş ve Cinsiyet Dağılımı.

Yaş grubu Kadın Erkek Toplam

≤ 20 3 4 7

20-29 5 5 10

30-39 7 9 16

40-49 9 10 19

50-59 6 7 13

≥ 60 1 2 3

Toplam 31 (%45.6) 37 (%54.4) 68 (%100)

Tablo 2. Olguların Mesleklere Göre Dağılımı.

Meslek Olgu sayısı

Çiftçi 30

Ev kadını 23

Kasap 8

Esnaf 3

Memur 2

Çoban 1

Öğrenci 1

Toplam 68

Şekil 1. Olguların aylara göre dağılımı.



di. Diğer olgularda bulaşma şekli açısından herhangi
bir bilgi edinilemedi.

Temas öyküsü alınan olgularda kuluçka süresi 1-
9 (ortalama: 3.8) gün olarak bulundu. Olguların tü-
mü deri şarbonu olup 41’i püstüla maligna, 27’si
ödema maligna formundaydı. El ve koldaki lezyonlar
genellikle püstüla maligna, yüz ve boyundaki lezyon-
lar ise ödema maligna formundaydı. Lezyonların
yerleşim yerine göre dağılımı Tablo 3’te gösterildi.

Olguların 12’sinde (%18) kültürde, 20’sinde (%
29) Gram boyalı preparatın direkt incelenmesi ile et-
ken gösterildi. Bu olguların dokuzunda kültür ve di-
rekt Gram boyama pozitifliği birlikteydi. Hastaların
42’sinin (%62) kliniğimize başvurmadan önce antibi-
yotik aldığı belirlendi.

Püstüla maligna tedavisinde yedi gün süreyle
prokain penisilin (2x800.000 Ü/gün) kullanıldı.
Ödema malignada tedaviye kristalize penisilinle (8-
16 MÜ/gün) başlanıp ortalama üçüncü günde pro-
kain penisiline geçildi. Bu formda on günlük tedavi-
ye 75 mg/gün prednisolon da eklendi. Ayrıca lez-
yonlar rivanollü bezlerle kapatıldı. Ortalama hasta-
nede yatış süresi püstüla maligna için 6.8 gün, öde-
ma maligna için 13.6 gün olarak bulundu. Boyun
yerleşimli ödema malignalı 63 yaşında bir erkek has-
ta yatışından sonraki yaklaşık yarım saat içinde asfik-
si nedeniyle kaybedildi.

TARTIŞMA

Şarbon koyun, sığır gibi hayvanlar arasında ve
özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli bir infek-
siyon olmaya devam etmektedir. Dünyada bu infek-
siyonun Afrika ülkeleri ve Rusya ile birlikte yaygın
olarak bulunduğu bölgelerden birinin de Türkiye-
İran-Pakistan kuşağı olduğu belirtilmektedir (3).

Bölgemizde sadece köylerde değil, kasaba hatta

şehir merkezlerinde halkın en önemli geçim kaynağı
hayvancılıktır ve geleneksel yöntemlerle yapılmakta-
dır. Hayvan şarbonu, hayvancılığın geleneksel yön-
temlerle yapıldığı ülkelerde az yağış alan mevsimler-
de artar (4). Bölgemizde hayvan şarbonunda artışın
gözlenmesi ve yine bu aylarda hayvan kesim işlem-
lerinin hız kazanması, olguların Ağustos-Ekim ayları
arasında yoğunlaşmasını açıklayabilir. Çünkü hayvan
şarbonundaki artışa paralel olarak insan şarbonu ol-
guları da artar.

Bütün şarbon olguları kliniğimize başvurmamak-
ta, özellikle püstüla maligna formu ilk basamak sağ-
lık kurumlarında tedavi edilmektedir. Bu nedenle şar-
bonun bölgemizde bize yansıdığından daha yaygın
olduğunu düşünüyoruz.

Üretici yaş grubu olan 20-59 yaş grubundaki ol-
gular tüm olguların %85’ini oluşturmakta, bu, şarbo-
nun bölgemizde önemli bir morbidite nedeni olduğu-
nu göstermektedir.

Şarbonun daha çok erkeklerde görüldüğü düşü-
nülmekte ise de bu görüş ülkemiz için geçerli görün-
memektedir. Ülkemizde yapılan bir çalışmada hasta-
lığın cinsiyet farkı gözetmediği belirtilmiştir (5). Ça-
lışmamızda da cinsiyet açısından fark gözlenmemiş-
tir. Bu durumun, her ne kadar kendilerini ev hanımı
olarak tanımlasalar da kırsal kesimde kadınların en
az erkekler kadar hayvancılıkla uğraşmalarının bir
sonucu olduğunu düşünüyoruz.

Gelişmiş ülkelerde endüstriyel olgular dikkat çe-
kerken gelişmekte olan ülkelerde bulaşma daha çok
direkt temasla olmaktadır (1,2,5). Olgularımızın ço-
ğunda bulaşma yolu direkt temas olarak belirlenmiş-
tir. Yem fabrikasında çalışıyor olmasından başka
şüpheli temas öyküsü vermeyen bir olgumuz endüst-
riyel şarbon kapsamına alınabilir.

Deri şarbonu tüm klinik formların %95’inden faz-
lasını oluşturmaktadır (1,2). Bizim serimizde bu oran
%100 olarak bulunmuştur. Lezyonların yüz ve bo-
yunda yerleşim gösterdiği olgularda klinik daha ağır
seyretmiş, bu olguların hastanede yatış süreleri de
genel ortalamanın üzerinde bulunmuştur.

Olguların küçük bir kısmında (%29) etken boyalı
preparatın direkt incelenmesi ve/veya kültürde gös-
terilebilmiştir. Mikrobiyolojik tanı oranınımızın dü-
şüklüğü muhtemelen, hastaların çoğunun (%62) kli-
niğimize başvurmadan önce antibiyotik almalarına
bağlıdır. Bir klinik çalışmada penisilin tedavisine baş-
lanan hastalarda lezyondan alınan kültürlerin tedavi-
nin başlangıcından sonraki biraç saat içinde negatif-
leştiği gösterilmiştir (2). Bu nedenle öykü ve fizik
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Tablo 3. Lezyonların Yerleşim Yerine Göre
Dağılımı.

Yerleşim yeri Sayı

El ve parmaklar 22

Kol 17

Göz kapakları 21

Dudak ve çevresi 4

Boyun 4

Toplam 68



muayene bulgulerı uygun olan hastalarda şarbon ta-
nısında hastalığın düşünülmesi ve klinik tanı önemli-
dir.

Birçok antibiyotik B. anthracis’e in vitro etkilidir.
Penisilin hala ilk tercih edilecek ilaçtır (2,6). Serimiz-
deki hastaların tedavisinde penisilin kullanılmış ve et-
kili bulunmuştur. Asfiksi nedeniyle kaybettiğimiz bir
hastamız da ödema malignada solunum problemleri-
ne karşı uyanık olmak gerektiğini bir kez daha hatır-
latmıştır.
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12. ANTİBİYOTİK ve KEMOTERAPİ (ANKEM) KONGRESİ
2-6 Haziran, 1997, Belek-Antalya

BİLİMSEL PROGRAM

• Akut Tonsillit
• Pnömoni: Tanı ve Tedavide Pratik Yaklaşımlar
• Anaerobik İnfeksiyonlar: Nasıl Tanı Konur?
• Bakterilerin Evolüsyonu
• Antimikrobiyal Tedavinin Dünü, Bugünü, Yarın
• İnfeksiyon Hastalıklarında Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilme Yöntemleri
• Otitis Media
• Yabancı Cisim/Prostetik Materyal İnfeksiyonları
• Hastane İnfeksiyonları, Hastane Kontrol Komitesi Çalışmaları ve Sağlık Personelinin Korunması
• Sitokinlerin Klinik Kullanımı
• Antibiyotik Kullanımında Yersiz ve Hatalı Tutumlara Örnekler
• Tüberkülozda Direnç Sorunu ve Tedavide Güçlükler
• GAP ve İnfeksiyon Hastalıkları
• Kombine Antibiyotik Tedavisi
• Yoğun Bakım Servislerinde İnfeksiyon Sorunları
• Beta Laktamazların Güncel Durumu
• Bakteriyel Menenjit: Penisilin? 3. Kuşak Sefalosporin?
• Akut İnfeksiyöz İshallerde Tedavi: Kotrimoksazol? Kinolon?
• Yoğun Bakım Ünitelerinde Kombine Antibiyotik Tedavisi? Monoterapi?
• Etik Kurulların Günümüz Türkiye’sinde Yeri ve Kullanımı
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