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Şarbon: 27 Olgunun Değerlendirilmesi
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ÖZET

1998-1999 y›llar› aras›nda A¤r› Asker Hastanesi, ‹nfeksiyon Hastal›klar› Poliklini¤i ile A¤r› Devlet Hasta-
nesi, Dahiliye Poliklinikleri’ne baflvuran 27 flarbonlu hasta prospektif olarak incelendi. Olgular›n 12’si erkek,
15’i bayan ve yafl ortalamas› 31.5 (11-59 yafl) idi. Bir olgu d›fl›nda olgular›m›z›n tamam› hayvanc›l›k ve çiftçilik-
le u¤raflan ve infekte hayvanlarla temas› bulunan bireylerdi. Befl olguda (%18.5) lezyonlar malign ödem fleklin-
de olup, bir tanesi suborbital bölgede, bir tanesi alt ekstremitede, üç tanesi ise üst ekstremitedeydi. Olgula-
r›n 22’sinde (%81.5) lezyonlar malign püstül fleklinde ve bir tanesi alt ekstremitede di¤erleri ise üst ekstremi-
tedeydi. Tan› 13 (%48.2) olguda bakteri izolasyonu, 8 (%29.6) olguda lezyon materyalinden direkt inceleme,
6 (%22.2) olguda ise lezyon görünümü ile konuldu. ‹zole edilen Bacillus anthracis sufllar› penisilin, eritromisin,
sefoksitin, sefotaksim, sefadroksil ve imipeneme duyarl› olarak bulundu. Üç suflda kloramfenikol, 2 suflda tet-
rasiklin direnci saptand›. Tedavide 25 (%92.6) olguda penisilin, 2 (%7.4) olguda ise sulbaktam-ampisilin kulla-
n›ld›. Suborbital lezyonu bulunan olgu, solunum problemlerinin bafllamas› üzerine daha ileri bir merkeze sevk
edildi ve tedavi sonunda tüm olgular›m›zda tam flifa sa¤land›.

Anahtar Kelimeler: fiarbon, Deri flarbonu

SUMMARY

Anthrax: The Evaluation of 27 Cases

Twenty seven patients with anthrax applying to Infectious Diseases Department of A¤r› Military Hospi-
tal and Internal Medicine Department of State Hospital between 1998-1999 were evaluated prospectively.
Twelve of them were males while females made up 15 cases. The mean age was 31.5 (11-59). Excluding one
case occupied in the army, all patients were farmers having close relationship with the infected animals. In 5
(18.5%) cases, the lesions were presented as malignant edema distributed to face in one patient, observed at
the upper extremity on the other one, and the remaining three cases presented lower extremity findings. In
22 (81.5%) patients, the lesions were in malign pustular form and all were on upper extremities except one
lower extremity presentation. The diagnosis was confirmed by bacterial isolation in 13 (48.2%) cases, by di-
rect examination from the lesion material in 8 (29.6%) patients and in remaining 6 (22.2%) cases the diagno-
sis was established by the lesion presentation. The isolated Bacillus anthracis strains were susceptible to pe-
nicillin, eritromycin, cephoxitin, cephotaxim, cephadroxil and imipenem. Three strains were chlorampheni-
col resistant and two isolates were tetracycline resistant. For the treatment, penicillin was given to 23 pati-
ents (92.6%) while 2 cases (7.4%) were administered sulbactam-ampicilline. With emerging respiratory prob-
lems of a face restricted lesioned case, that patient was transferred to a more sophisticated center for furt-
her investigation and treatment.
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Şarbon dünyada giderek azalan bir infeksiyon
hastalığı olduğu halde ülkemizde hayvancılığın yay-
gın olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerin-
de endemik olarak görülebilen zoonotik bir infeksi-
yon hastalığıdır. Hastalık etkeni Bacillus anthra-
cis’dir. Etken zor tabiat şartlarına sporları sayesinde
dayanıklılık göstererek uzun süre toprakta ve dış or-
tamlarda canlılığını koruyup infektif etkisini sürdüre-
bilir. Bulaşma infekte hayvanlarla direkt temas sonu-
cu ya da hayvan çıkartılarıyla temas sonucu doku bü-
tünlüğünün kaybolduğu vücut bölgelerinden bakteri-
nin alınması sonucu gelişmektedir[1].

Bu çalışmada 1998-1999 yılları arasında karşı-
laştığımız 27 şarbonlu hasta, öykü, klinik ve labora-
tuvar bulguları ve tedavi protokolleri yönüyle irdelen-
miş ve şarbonun ülkemiz açısından önemi gözden
geçirilmiştir.

MATERYAL ve METOD

1998-1999 yılları arasında Ağrı Asker Hastane-
si, İnfeksiyon Hastalıkları Polikliniği ile Ağrı Devlet
Hastanesi Dahiliye Poliklinikleri’ne başvuran 12’si
(%44.4) erkek, 15’i (%55.6) bayan 27 şarbon olgu-
su çalışma kapsamına alındı. Olguların 14’ü yatırıla-
rak, 13’ü ise ayaktan izlendi. Olguların tümünde yaş,
cins, meslek, başvuru yakınmaları, lezyonun yeri, tü-
rü, klinik öykü, laboratuvar bulguları, tedavi alıp al-
madığı ve prognozlarıyla ilgili sorgulama ve inceleme
yapıldı. Tanı; tipik şarbon lezyonunun görülmesi, lez-
yon materyalinde metilen mavisi ile kapsüllü gram-
pozitif çomakların görülmesi veya etkenin kültür or-
tamında üretilmesi ile konuldu. Yara derinliğinden
steril eküvyonlarla alınan sürüntü materyali koyun
kanlı agar, EMB agar ve jeloz besiyerine ekilerek 24
saat 37°C’de inkübe edildi. İnkübasyon sonunda ko-
yun kanlı ve jeloz besiyerinde beyazımsı, yüzeyinde
granülleri bulunan düzensiz kolonilerin, Gram boyası
ile gram-pozitif, zincir oluşturma eğilimi taşıyan bam-
bu kamışı izlenimi veren bakterilerden oluştuğu göz-
lendi. İzole edilen bakterilerin identifikasyonu ama-
cıyla yumuşak dik jeloza batırma kültürleri yapıldı.
Kırksekiz saatlik 37°C’de inkübasyonu takiben ters
çam ağacı görüntüsünün oluşması, hareket besiyerin-
de hareketsiz olduğunun belirlenmesi ve katalaz pozi-
tif olması ile tanı kondu. Üretilen bakterilerin kültür
antibiyogramları Bauer Kirby disk difüzyon yönte-
miyle yapılarak, penisilin, kloramfenikol, tetrasiklin,
eritromisin, sefoksitin, sefotaksim, sefadroksil ve imi-
penem duyarlılığı araştırıldı.

Komplikasyonlar açısından olguların tedaviden
sonra iki ay süreyle takipleri yapıldı. Bazı olguların
kontrolleri İstanbul’da bulunmaları nedeniyle Gülha-

ne Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hasta-
nesi’nde gerçekleştirildi.

BULGULAR

Tanı 13 (%48.2) olguda bakteri izolasyonu, 8
(%29.6) olguda lezyon materyalinden direkt incele-
me, 6 (%22.2) olguda ise lezyonun tipik görünümü
ile konuldu.

Olgularda en sık karşılaşılan bulgular; şişlik, kıza-
rıklık ve siyah krut oluşumu idi. Semptom ve bulgu-
ların olgularımızdaki görülme oranı Tablo 1’de özet-
lenmiştir.

Birisi asker olan olgularımızın 26’sı hayvancılıkla
uğraşıyordu. Askeri personel dahil olmak üzere 23
olguda infekte olduğu düşünülen hayvanla temas öy-
küsü mevcuttu. Lezyonlar; 1 (%3.7) olguda sağ sub-
orbital bölgede, 2 (%7.4) olguda ayakta, 10 (%37.0)
olguda ön kolda ve 14 (%51.9) olguda ise elde idi.
Altı (%22.2) olgu tanısı konulup tedavisi başlanarak
bize gelmişti. Bunların ikisinde, sulbaktam-ampisilin
(1 g flakon 2 x 1, IM), dördünde ise prokain penisi-
lin G (2 x 800.000 IU, IM) tedavisi 2-5 gün süreyle
kullanılmıştı. Tedavisi başlanmış olan ve hospitalize
ettiğimiz iki olgu da dahil olmak üzere, toplam 14 ol-
guda kristalize penisilin G (20 milyon IU/gün, IV),
ayakta takip edilen 11 olguda prokain penisilin G (2
x 800.000 IU/gün, IM) ve 2 olguda da sulbaktam-
ampisilin (1 g flakon 2 x 1, IM) 10 gün süreyle uy-
gulandı. Suborbital şarbon gelişen olgumuz tedavi-
nin ikinci gününde ödem gelişmesi ve solunum sıkın-
tılarının başlaması nedeniyle daha ileri bir merkeze
nakledildi. Bu olgumuz da dahil olmak üzere tedavi
sonucunda tüm hastalarda tam şifa elde edildi. Olgu-
ların hiçbirinde komplikasyon gelişmedi.
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Tablo 1. Olgulardaki semptom ve bulgular

Semptom ve bulgular Sayı %

Şişlik 27 100

Kızarıklık 27 100

Siyah kabuklanma 27 100

Kaşıntı 25 92.6

Halsizlik 19 70.4

Ağrı 15 55.6

Koltuk altı ve kasıkta beze 14 51.9

Ateş 9 33.3

Baş ağrısı 7 25.9

Nefes darlığı 1 3.7



TARTIŞMA

Şarbon dünyada gittikçe azalan bir infeksiyon
hastalığı olmasına karşın, ülkemizde halen görül-
mektedir. Hayvancılığın yaygın olduğu Doğu, Gü-
neydoğu ve Orta Anadolu bölgelerinde sporadik ol-
gular şeklinde karşımıza çıkmaktadır[2-4]. Şarbon
mikrobiyal etyolojisi ilk olarak saptanan ve bundan 5
yıl sonra 1881’de immünizasyonu gerçekleştirilen
ilk bakteriyel hastalıkdır[5]. Batı ülkelerinde daha az
görüldüğü halde Türkiye, Yugoslavya, Yunanistan ve
İtalya gibi Akdeniz havzasında yer alan ülkelerde sık-
lıkla karşılaşılmaktadır[6].

Deri şarbonu, hastalığın diğer türleri olan gastro-
intestinal sistem ve akciğer şarbonlarına göre daha
sıklıkla karşılaşılan formudur. Daha çok tarımsal kö-
kenlidir. Ölen hastalıklı hayvanların kesilmesi, derile-
rinin yüzülmesi, etinin kıyılması sonucu ya da infek-
te hayvanla direkt temasa bağlı olarak deri bütünlü-
ğünün bozulduğu yerlerden etken kolaylıkla vücuda
girer ve infeksiyonlara yol açabilir[1]. Deri bütünlüğü-
nün kaybolduğu yerlerden vücuda giren sporlar cilt
altında birikerek vejetatif forma dönüşürler. Vejetatif
formlar letal ve ödem toksini adı verilen iki toksin
salgılar. Kapsül materyali de aynı zamanda toksin
özelliği gösterir. Şarbonda asıl fizyopatolojik etkinliği
bu toksinler oluşturur. Vücudun savunma sistemini
ve nötrofil lökosit fonksiyonlarını bozar. Cilt altında
lokal lezyonlara neden olarak doku nekrozlarına yol
açabilir. Bazen vasküler sisteme de geçerek sistemik
semptomlara ve bakteremiye de sebep olabilir. Len-
fatik sistemi tuttuğunda da lenfanjit ve lenfadenopa-
tilere yol açabilir[7].

Deride yerleşen şarbon basilleri şarbon ödemi
veya şarbon püstülü denilen iki klinik form oluşturur-
lar. Şarbon ödemi yumuşak dokularda fazla miktar-
da sıvı birikimiyle kendini gösterir. Birisi yüzde, diğer
dördü ekstremitelerde olmak üzere beş olgumuzda
şarbon ödemi gelişmiş ve bunların tümünde bölgesel
lenf bezi tutulumu tespit edilmiştir. Yüz ve boyun böl-
gesinde gelişen lezyonlarda, ödem aşırı olmakta, ba-
zen çevre dokulara da yayılabilmekte ve trakeaya ba-
sı yaparak solunum güçlüklerine neden olabilmekte-
dir[3,4]. Periorbital lezyonu bulunan olgumuzda teda-
vinin ikinci gününde ödem yayılması sonucu trakea
basısı oluşmuş ve solunum güçlüğü ortaya çıkmıştır.
Püstüler form lezyonun genel seyri esnasında görül-
mektedir. Bunlar yaklaşık 6-9 cm çapında, nekroze
olup siyahlaşan ve ortası çökük veziküllerle birleşmiş
olan çevresi kırmızı ödemli geniş lezyonlardır.

Deri şarbonunda tanı; lezyonun tipik görünümü,
basilin mikrobiyolojik yöntemlerle gösterilmesi ve
kültür yöntemleriyle üretilerek konulabilir. Son za-
manlarda elektroforetik “Immunotransblot Assay”
mikrobik indirekt hemaglutinasyon yöntemleri ile le-
tal toksine karşı gelişen antikorları ölçmek üzere ge-
liştirilen ELISA yöntemleri de kullanılmaktadır[8-10].

Çalışmamızda tanı 13 (%48.2) olguda bakteri
izolasyonu, 8 (%29.6) olguda lezyon materyalinden
direkt inceleme, 6 (%22.2) olguda ise lezyonun tipik
görünümü ile konuldu. Tanının lezyonun direkt gö-
rünümü ile konulduğu ve kültür negatif olan 6 olgu
daha önce tedavisi başlatılan olgulardı.

Şarbonun tedavisinde penisilin halen ilk seçenek
ilaçtır[1,3,9]. Penisilin allerjisi bulunanlarda eritromi-
sin, tetrasiklin, kloramfenikol ve birinci kuşak sefalos-
porinler kullanılmaktadır[11]. Son yıllarda beta-lakta-
maz salgılayarak başta penisilin olmak üzere beta-lak-
tam antibiyotiklere direnç gösteren suşlar tanımlan-
mıştır[12,13]. İzole ettiğimiz 13 B. anthracis suşunun
üçünde kloramfenikol, ikisinde tetrasiklin direnci sap-
tandı. Tüm suşlar penisilin, eritromisin, sefoksitin, se-
fotaksim, sefadroksil ve imipeneme duyarlı olarak bu-
lundu. Ülkemizde yapılan benzer çalışmalarda Doğa-
nay ve Aydın 22 B. anthracis suşunun tümünün pe-
nisilin, sefazolin, sefalotin, sefradin ve sefoperazona
duyarlı olduğunu göstermişler, %86’sında sefurok-
sim, %82’sinde sefotaksim ve seftizoksim, %41’inde
seftriakson ve %95’inde de seftazidim direnci sapta-
mışlardır[12]. Gültekin ve arkadaşları ise 21 B. anth-
racis suşunda penisilin, sefazolin ve tetrasikline %5,
sefoperazon ve ofloksasine %10, klindamisine %14,
aztreonama %86, kloramfenikole %90, sefotaksim,
seftazidim ve rifampisine %100 oranında direnç geli-
şimi olduğunu bildirmişlerdir[13]. İzole ettiğimiz suşlar-
da penisilin direncine rastlanmamış olması penisilinin
halen ampirik tedavide ilk seçilecek antibiyotik olabi-
leceğini düşündürmektedir.

Şarbon halen ülkemizde görülebilen bir infeksi-
yon hastalığıdır. Hayvancılıkla uğraşılan bölgelerde
hayvanların aşılanması ve infekte hayvanlarla temas-
dan kaçınılması, endüstriyel alanlarda hayvansal
ürünleri işleyen, B. anthracis sporları ile bulaş olası-
lığı olan ekipmanların düzenli el ve vücut temizliğinin
sağlanması, ölen hayvanlara ait karkasların derin gö-
mülmesi şarbonla mücadele açısından son derece
önem taşımaktadır.
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