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ÖZET

Botulismus, Clostridium botulinum adl› mikroorganizman›n salg›lad›¤› toksinin periferik sinapslar› etkile-
mesi ile ortaya ç›kan, nöroparalitik bir hastal›kt›r. Çal›flmada, Nisan 2000’de Trabzon’un Ayvadere Köyü’nde
ortaya ç›kan botulismus salg›n›, klinik ve epidemiyolojik özellikler gözönüne al›narak incelendi ve hastal›k tar-
t›fl›ld›. Yirmidört olguyu içeren salg›nda, flüpheli g›da; yöresel özelliklerle haz›rlanan peynir olarak saptand›.
Onalt› erkek, 8 kad›ndan oluflan olgular›n yafl ortalamas› 39.6 ± 14.9 (16-72), inkübasyon süresi ortalamas›
86.5 ± 64 (8-192) saat olarak belirlendi. Olgular›n semptom de¤erlendirilmesinde; %96’s›nda a¤›z kurulu¤u ve
yorgunluk, %83’ünde görme bozuklu¤u, %79’unda yutma güçlü¤ü, %75’inde ö¤ürme refleksinde azalma,
%63’ünde diplopi saptand›. Genel semptomlara ciddi solunum s›k›nt›s›n›n ifltiraki durumunda baflvuran hasta-
lar Grup 1 (n= 11), solunum s›k›nt›s› olmayan genel durumu daha iyi olan hastalar Grup 2 (n= 13) olarak s›-
n›fland›r›ld›. Hastalar yat›r›larak destek tedavi verilirken, Grup 1’deki 5 hastaya trakeotomi aç›lmas› ve bunla-
r›n da 4’üne mekanik ventilasyon gerekti. Antitoksin, Grup 1’deki 8 olguya verilebildi. Sadece bir hastada hi-
persensitivite reaksiyonu geliflti. Grup 1’de antitoksin verilebilen (n= 8) ve verilemeyen (n= 3) olgular›n or-
talama yat›fl süresi s›ras›yla 20.8 ± 15.9 ve 35 ± 12.1 gün idi. Mortal seyir gösteren 3 olgu, Grup 1’de ve cid-
di solunum s›k›nt›s› ile baflvuran hastalard›. Eksitus olan ve olmayan olgular›n inkübasyon süresi ortalamalar›
s›ras› ile 26.6 ± 20.1 ve 95.1 ± 63.7 saat, yafl ortalamalar›, s›ras› ile 45.6 ± 19.4 ve 38.7 ± 14.6 olarak saptan-
d› (p> 0.05). Hastalar›n takibi 3 ay› tamamlam›fl olmas›na ra¤men, halsizlik, kas güçsüzlü¤ü gibi flikayetlerinin
devam etti¤i gözlendi. 

Ülkemizden bildirilen en genifl olgu say›l› botulismus salg›n› olan bu çal›flmada, tan› klinik, epidemiyolojik
özellikler gözönüne al›narak konulmufl olup, elektromiyografi bulgular› ile desteklenmifltir.
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SUMMARY

An Outbreak of Botulism: Evaluation of the 24 Patients

Botulism is a neuroparalytic disease caused by the microorganism Clostridium botulinum, which secre-
tes toxins that affect the peripheral synapses. In this study, epidemiological and clinical features of the outbre-



Botulismus, anaerob, spor oluşturan bir bakteri
olan Clostridium botulinum tarafından yapılan güç-
lü toksinlerin neden olduğu nöroparalitik bir hastalık-
tır. İskelet ve solunum kaslarının paralizisine, ciddi se-
yirli olgularda solunum yetmezliği ve ölüme sebep ol-
maktadır. İlk olarak sosis zehirlenmesi olarak 18 ve
19. yüzyılda tanımlanmış, takiben 1897’de van Er-
mengem, hastalığın patogenezini aydınlatmıştır[1-3].
Organizma, farklı serolojik özellikte, ancak benzer
farmakolojik aktiviteye sahip 7 ayrı tipte toksin salgı-
lar. Isıya dirençli sporları doğada yaygın olarak bulu-
nur. Spor oluşturmayan mikroorganizmaları öldüren
gıda saklama metodları ile, sporları canlılıklarını sür-
dürdüklerinden, anaerob, düşük asit (pH> 4.6) olan
ortamda nörotoksin üretmeye başlar[1,4]. Nörotoksini
ısıya dayanıksız olup, gıda ile alımını takiben irrever-
sibl olarak periferik sinir sonlarında ve kraniyal sinir
sonlarında asetil kolin salınımını inhibe eder. 

Bu makalede, Trabzon’un Ayvadere Köyü’nde Ni-
san 2000’de gelişen botulismus salgınından etkilenen
24 olgu klinik, epidemiyolojik özelliklerinin irdelenme-
si ile tartışılarak, hastalık gözden geçirilmiştir.

MATERYAL ve METOD

Benzer şikayetlerle başvuran hastalar izleme alın-
dıkları ilk günden itibaren, semptomları detaylı bir
şekilde kaydedilerek, değişiklikler günü gününe not
edildi. Tüm hastalardan serum ve dışkı örnekleri alı-
narak -80°C derin dondurucuya kaldırıldı, toksin
analizi için “Centers for Disease Control and
Prevention (CDC)”den destek istendi. Tanıda klinik
ve epidemiyolojik özelliklerden, elektromiyografi

(EMG) bulgularından faydalanıldı. Bulunabilen gıda
örneğinde, serumda veya dışkıda toksin araştırması-
na yönelik tetkikler planlandı, ancak henüz yapıla-
madı. Hastaların hepsine kulak-burun-boğaz ve nö-
rolojik değerlendirmeler de dahil olmak üzere detay-
lı fizik muayene, biyokimyasal tetkikler, lomber
ponksiyon yapıldı. Ölçümsel veriler açısından yapı-
lan karşılaştırmalarda Mann-Whitney U testi, nitelik-
sel veriler açısından yapılan karşılaştırmalarda Ki-ka-
re testi kullanıldı. 

OLGULAR 

06 Nisan 2000 tarihinde Ayvadere Köyü’nde
oturmakta olan, 18 ve 20 yaşında iki kardeş acil ser-
vise gözlerinde kararma, çift görme, ağız kuruluğu,
yutma güçlüğü, ses kısıklığı, boğaz ağrısı şikayetleri
ile başvurdu. Yapılan fizik muayenelerinde; yutma
güçlüğü, pitozis, dizartri, öğürme refleksi kaybı, vo-
kal kordlarda abdüksiyon kısıtlılığı, dilde ödem ve fa-
siyal asimetri saptanması üzerine hastalar botulismus
kliniği ile uyumlu bulundu ve yatırılarak izleme alın-
dı. Anamnezlerinde babalarının 05.04.2000 tarihin-
de hastanemiz nöroloji kliniği tarafından nefes ala-
mama, boğaz ağrısı, yutkunamama, görme bozuklu-
ğu gibi benzer şikayetlerle yatırıldığı, takipte giderek
artan solunum sıkıntısı nedeni ile trakeotomi açıldığı
ve mekanik ventilasyonda izlendiği öğrenildi. Benzer
belirtilerle 3 hastanın daha başvurması sonucu, sal-
gın olasığına karşı KTÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı
Anabilim Dalı ve İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibata ge-
çildi. Takip eden günlerde klinik olarak botulismusla
uyumlu semptomlarla başka hastaların da başvurma-
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ak of botulism in the Ayvadere village, Trabzon in April 2000 are evaluated and discussed. The material res-
ponsible for contamination was identified as home-made cheese, a traditional food in the region. The outb-
reak affected a total of 24 people of which 16 were men and 8 were women. The mean value of patients age
was 39.6 ± 14.9 (16-72) and the mean duration of incubation was 86.5 ± 64 (8-192) hours. The frequency
symptoms and signs were as follows; dryness of mouth and fatigue 96%, visual disturbances 83%, dysphagia
79%, decrease in gag reflex 75%, diplopia 63%. The patients were classifed into two groups: Group 1 (n= 11)
consisting of patients with generalized symptoms and respiratory distress and Group 2 (n= 13) consisting of
patients without respiratory distress symptoms. All patients were followed after hospitalization. In Group 1,
5 patients underwent tracheotomy and of these 4 necessiated mechanical ventilation. Antitoxin was availab-
le for only 8 patients in Group 1 and hypersensitivity to antitoxin developed in one patient. Mean duration
of stay in hospital in Group 1 was 20.8 ± 15.9 days for those receiving antitoxin (n= 8) and 35 ± 12.1 days
for those that did not receive antitoxin. Three patients who died belonged to the Group 1 and were asso-
ciated with severe respiratory distress. The mean duration of incubation periods for the fatal cases and sur-
vived cases was 26.6 ± 20.1 and 95.1 ± 63.7 hours and the patients mean age was 45.6 ± 19.4 and 38.7 ±
14.6 respectively. However no significant difference was present between the groups with respect to incu-
bation (p> 0.05). In the follow-up after three months persistance of complaints such as fatigue and muscular
weakness were noted. 

This is the largest series of botulismus outbreak reported from Turkey, diagnosed in view of clinical and
epidemiological features further supported by EMG findings.
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sı, anamnezlerinde şüpheli gıda öyküsüne rastlana-
maması nedeni ile olaya sebep olabilecek diğer nö-
rolojik patolojileri ve muhtemel entoksikasyonları da
irdelemeyi gerektirdi. Olguların yaşadığı ve olayın
geliştiği Araklı merkez ilçesine bağlı Ayvadere Kö-
yü’nde incelemeler başlatıldı. Yenilen gıdalar araştı-
rıldı. Ev yapımı konserveler incelendi ve bozuk ola-
bilecek konserveye rastlanmadı. Köy halkı ile tek tek
iletişime geçilerek salgının kaynağına ulaşılmaya ça-
lışıldı.

Anamnez derinleştirildiğinde, 01.04.2000 tari-
hinde aynı köyden olan 19 yaşındaki bir genç kızın
cenazesinde tüm köy halkının biraraya geldiği öğre-
nildi. Bunun üzerine cenaze evinde yenilen gıdalar,
özellikle ev yapımı konserve tüketimi, son zamanlar-
da yapılan ilaçlama veya kimyasal madde teması gibi
entoksikasyondan sorumlu tutulabilecek kaynaklar
araştırıldı. Ondokuz yaşındaki genç kızın ölüm nede-
ni sorgulandığında, ölmeden 3 gün kadar önce ya-
kınlarına boğazının ağrıdığını, halsizliğinin olduğunu
söylediğini, bunun üzerine götürüldüğü sağlık ocağı
hekimi tarafından üst solunum yolu infeksiyonu tanı-
sı konularak kendisine verilen ilaçları kullandığı, an-
cak bunlardan herhangi bir fayda görmemesi ve ne-
fes darlığının giderek artması üzerine götürüldüğü
Trabzon Numune Hastanesi Acil Servisi’nde yapılan
tetkiklerin normal olması nedeni ile evine gönderildi-
ği öğrenildi. Takiben, hastanın evinde giderek artan
solunum sıkıntısı ve yakınları tarafından elinin ayağı-
nın tutmadığı şeklinde tariflenen bir tabloda öldüğü
saptandı. Geri dönük bu anamnez ile de birleştirildi-
ğinde, olayın daha büyük boyuta ulaşabileceğinden
endişelenildi. Bu arada aynı köyde farklı evlerde otur-
makta olan kişiler de hastanemize benzer bulgularla
müracaat etmeye başladı. Hastaların semptomlarının
başlama tarihlerine göre dağılımı incelendiğinde;
01.04.2000-11.04.2000 tarihleri arasında yoğunla-
şan dağılım belirlendi. Takiben ilk müracaat eden
hastanın eşinin ifadesi ile aynı köyde oturan bir kom-
şusunun sonbaharda yöresel özelliklerle yaptığı pey-
nirden köyde pek çok kişiye verdiği, cenaze günü de
ikram olarak aynı peynirin cenaze evinde dağıtıldığı
ve özellikle ilk ölen genç kızın bu peyniri dağıtan ki-
şinin evine çok sık gidip geldiği öğrenildi. Yine bu ol-
gunun yakınlarının, hastanın yoğun bakıma alınması
üzerine Bursa’dan aileye destek olma amaçlı gelmesi
ve şüpheli bir gıdanın bu duruma sebep olabileceğini
öğrendiklerinden, kendilerince en emin gıda olan
peynirden bolca tüketmeleri ve onların da yaklaşık
36 saat içinde benzer şikayetlerinin ortaya çıkması,
şüpheli gıda olarak peynir üzerinde yoğunlaşılmasına
sebep oldu. Ancak bölgede tekrar yapılan inceleme-

de bahsedilen peynir tükendiği için örneğe ulaşılama-
dı. Peynirin yöreye ait yapılma özellikleri irdelendi-
ğinde, yaylada peynirin yapımı ve suyundan arındırıl-
ma sonrasında plastik büyük bidonlara hava almaya-
cak şekilde bastırıldığı, bastırma işleminde de tahta-
dan yapılmış bir aletin kullanıldığı, ancak bu aletin
bastırma işlemi esnasında aralıklı toprağa konulabildi-
ği öğrenildi. Doğada yaygın olarak bulunan C. botu-
linum sporlarının bu tahta alete bulaşarak peyniri
kontamine edebileceği ve oksijenden yoksun ortam-
da sporların vejetatif forma geçerek toksin salgılaya-
bileceği düşünüldü. Pişirilmeden yenen bir gıda olma-
sı, köyde pek çok evde ortak bir şekilde tüketilmesi,
cenaze evinde dağıtılmış olması ve olguların özellikle
cenazeyi takip eden günlerde başvurması sebebi ile
de bu peynirin olaydan sorumlu olabileceği ihtimali
daha kesinleşti.

Salgında toplam 24 olgu yatırılarak takip edildi.
Hastaların 16’sı kadın, 8’i erkekti. Yaş ortalaması
39.6 ± 14.95 (16-72) arasında değişiyordu. Şüphe-
li gıda olarak sorumlu tutulan, yenilen peynirle ilişki-
li olarak inkübasyon süresi incelendiğinde, ortalama
86.5 ± 64 (8-192) saat olarak belirlendi.

Olguların müracaat semptomları incelendiğinde;
%96’sında (19/24) ağız kuruluğu ve yorgunluk,
%83’ünde (18/24) görme bozukluğu, %79’unda
(19/24) yutma güçlüğü, %75’inde (18/24) öğürme
refleksinde azalma, %63’ünde (15/24) diplopi gibi
şikayetlerin ön planda olduğu saptandı (Tablo 1).
Ateş, bilinç kaybı, parestezi, nistagmus saptanmadı.

Hastalar genel semptomlarına, ciddi solunum
güçlüğü (belirgin dispne, kan gazı bozukluğu) iştirak
eden (grup I) ve genel durumu daha iyi olan olgular
(grup II) olmak üzere 2 ayrı grupta incelendi.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan işbirliği
sonucunda elde edilen sınırlı sayıda botulismus anti-
toksini, grup I’deki 11 olgunun 8’ine verilebilirken,
3’üne verilemedi. Antitoksin veriminin klinik tabloya
etkisinin incelenmesi amacı ile, grup I’deki olgular
antitoksin verilenler (n= 8) ve verilemeyenler (n= 3)
olarak ayrılarak değerlendirildiğinde, antitoksin veri-
len 8 olgunun ortalama yatış süresi 20.8 ± 15.9 (6-
52) gün, verilemeyen 3 olgununki 35 ± 12.1 (28-
49) gün olarak saptandı. İstatistiksel olarak anlamlı
farklılık tespit edilmedi (p> 0.05). Takip edilen top-
lam 24 olgu ise, 16.1 ± 13.6 (3-52) gün arasında
değişen sürelerde yatırıldı. Grup I’deki 5 olguya gi-
derek artan solunum sıkıntısı olması nedeni ile trake-
otomi açılması gerekti ve bu olguların 4’ü bozulan
kan gazları nedeni ile mekanik ventilasyona alındı. 
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Antitoksin verilen 8 hastanın sadece birinde
(%12.5) hipersensitivite reaksiyonu gelişti, diğerle-
rinde antitoksin verimine bağlı herhangi bir kompli-
kasyon görülmedi.

Hastanemizde yatırılarak izleme alınan 24 olgu-
nun 3’ü eksitus (%12.5) oldu. Bu 3 olgu grup I’de
değerlendirilmişti ve 2’sine antitoksin verilebilirken,

birine verilememişti. Eksitus olan 3 olgu ile taburcu
edilen 21 olgunun inkübasyon sürelerinin ortalama-
sı sırası ile 26.6 ± 20.1 ve 95.1 ± 63.7 saat, yaş or-
talamaları sırası 45.6 ± 19.4 ve 38.7 ± 14.6 olarak
belirlendi. İnkübasyon süresi ve yaş açısından yapı-
lan istatistiksel karşılaştırmada anlamlı farklılık sap-
tanmadı (p> 0.05) (Tablo 2).

Hastalara takipte özellikle semptomatik ve des-
tek tedavisi, botulismus antitoksini uygulanmaya ça-
lışıldı. Ayrıca, tedavideki rolü tartışmalı olmakla bir-
likte penisilin tedavisi başlandı[4].

Yoğun bakıma alınan olgulardan birinde hiper-
tansif atağı takiben kardiyak arrest gelişti. Yapılan
resüsitasyona cevap vermekle birlikte, genel duru-
munda düzelme gözlenmedi ve hasta, takibinin 37.
gününde eksitus oldu. Diğer olguların 3’ünde nozo-
komiyal bakteremi, ikisinde nozokomiyal pnömoni
gelişti. Uygun antimikrobiyal tedavi ile infeksiyon
kontrol altına alınmakla birlikte, bu olguların 2’si
mekanik ventilasyona rağmen artan solunum sıkıntı-
sı nedeni ile eksitus oldu. Diğer olguların izleminde
destek tedavi ile değişen sürelerde semptomların dü-
zeldiği kaydedildi. Ortanca değerleri gözönüne alın-
dığında, boğaz ağrısı 4 (2-9) gün, dispne 4 (2-25)
gün, konstipasyon 4 (2-7) gün, ağız kuruluğu 4.5 (2-
15) gün, yutma güçlüğü 6 (3-17) gün, çift görme 8
(2-20) gün, bulanık görme 8 (2-20) gün, kollarda
güçsüzlük 8 (2-25) gün, pitozis 12 (2-15) gün gibi
değişen sürelerde düzelirken, hastaların ortalama 3
ayı tamamlamış olan takiplerinde, %90’ında halsiz-
lik, kas güçsüzlüğü gibi şikayetlerin devam ettiği sap-
tandı. 

Hastaların tümünde yapılan lomber ponksiyon
bulguları ve diğer laboratuvar tetkikleri normaldi. Ol-
guların 16’sına yapılan elektromiyografi tetkiki so-
nucunda; tümünde motor ve duyusal sinir ileti hızla-
rı, duyusal aksiyon potansiyeli amplitüdleri ve iğne
EMG bulguları normal bulundu. %88’inde (14/16)
birleşik kas aksiyon potansiyeli (BKAP) amplitüd dü-
şüklüğü, %63’ünde (10/16) 3 Hz’lik repetitive sti-
mülasyon ile el kaslarında (abductor pollicis brevis ve
abductor digiti minimi) %10’dan %20’lere varan
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Tablo 1. Botulismus tanısı ile izlenen 24 olgunun
klinik belirti ve bulguları

Klinik belirti ve bulgular n %

• Ağız kuruluğu 23 96

• Yorgunluk 23 96

• Görme bozukluğu 20 83

• Yutma güçlüğü 19 79

• Azalmış öğürme refleksi 18 75

• Diplopi 15 63

• Dilde hareket bozukluğu 14 58

• Dizartri 14 58

• Vokal kordlarda abduksiyon kısıtlılığı 13 54

• Boğaz ağrısı 12 50

• Solunum sıkıntısı 11 46

• Pitozis 11 46

• Üst ekstremitede kuvvet kaybı 11 46

• Alt ekstremitede kuvvet kaybı 9 38

• Nefes darlığı 9 38

• Baş ağrısı 8 33

• Konstipasyon 6 25

• Karın ağrısı 6 25

• Derin tendon reflekslerinde artış 5 21

• Bulantı 4 17

• Kusma 2 8

• Öğürme refleksinde kayıp 2 8

• Fasiyal asimetri 1 4

• Ataksi 1 4

Tablo 2. Eksitus olan olgular ile olmayan olguların yaş ortalaması ve inkübasyon süreleri (ortalama ± SD
olarak)

Eksitus olan olgular (n= 3) Taburcu olan olgular (n= 21) P

• Yaş 45.6 ± 19.4 38.7 ± 14.6 p> 0.05

• İnkübasyon süresi 26.6 ± 20.1 95.1 ± 63.7 p> 0.05



dekremental cevap saptandı. Proksimal kaslardan
(anconeus, trapezius) 3 Hz’lik repetitive stimülas-
yonlar ile yapılan kayıtlamalarda, anlamlı inkremen-
tal veya dekremental yanıt kaydedilmedi. Kırk Hz’lik
repetitive stimülasyonlar ile normal sınırlarda sayılan
%40-60’lık inkremental yanıt saptandı. Sinir ileti
hızlarının normal, aksiyon potansiyellerinin düşük
olarak saptanması ve 3 Hz’lik repetitiv stimülasyon
ile %10’dan %20’lere varan dekremental cevap sap-
tanmış olması sinir kas kavşağı patolojisi ile uyumlu
bulundu. Her ne kadar yüksek frekanslı uyarılarda
anlamlı inkremental yanıt kaydedilememişse de, 3
Hz’lik uyarıda kaydedilen dekremental yanıtın 10
aksiyon potansiyeli boyunca devamı, presinaptik si-
nir kas kavşağı patolojisi lehine değerlendirildi. Ol-
guların sadece birine tanı amaçlı daha spesifik olan
tek lif EMG tetkiki yaptırılabildi. Bu tetkikin sonu-
cunda %80’lik jitter artışı saptanması da, sinir-kas
kavşağı iletimindeki patolojiyi destekler nitelikte bu-
lundu.

TARTIŞMA

Botulismus, C. botulinum’un toksinlerinin peri-
ferde otonomik ve motor sinir son uçlarında asetil
kolin salınımını bloke etmesi sonucu gelişen, sebep
olduğu klinik tablo ile diğer nöroparalitik hastalıklar-
la karışabilen bir infeksiyon hastalığıdır[1,3]. Ayırıcı
tanıda en önemli nokta hastalığın akla gelmesidir.
Birden fazla olgunun etkilendiği bir klinik tabloda en-
toksikasyonlar arasında botulismus daha rahat hatır-
lanabilirken, izole olgu başvurularında hastalığın göz-
den kaçması, farklı tanılarla izlenmesi mümkün ola-
bilmektedir[3-5]. Bizim de ilk müracaat eden olgumuz
nöroloji tarafından izleme alındığında; ön planda be-
yin sapı lezyonu, serebrovasküler bir hadise, Miyas-
tenia gravis gibi hastalıklar düşünülmüştü. Ancak
yapılan radyolojik tetkiklerin normal olması ve taki-
ben benzer bulgularla 2 olgunun müracaatı ve diğer
olguların olaya iştiraki, ortak bir kaynaktan köken
alan entoksikasyonu ön plana çıkarmıştı.

Yurt dışından Hughes ve arkadaşlarının 35 olgu-
luk, ülkemizden ise Onul ve Willke’nin 11 olguluk gı-
da kaynaklı botulismus serilerinde klinik olarak disfa-
ji, ağız kuruluğu, pitozis, öğürme refleksinde azalma,
diplopi, dizartri, üst ve daha az olmakla birlikte alt
ekstremitelerde kuvvetsizlik bizim serimizde olduğu
gibi ön planda olan bulgular olarak tespit edilmiştir
(Tablo 3)[6-8].

CDC, ateşin olmamasını, nörolojik bulguların si-
metrik, hasta bilincinin açık, kalp hızının normal ve-
ya hipotansiyon yoksa düşük olmasını, sensöriyal
defisitlerin olmamasını, botulismusun tanısı için kar-

dinal bulgular kabul etmektedir[3]. Olgularımızın kli-
nik bulguları, akut bilateral kraniyal nöropatilere ila-
veten gelişen simetrik desendan kas güçsüzlüğü ile
botulismusu tamamen destekler niteliktedir. Ayrıca,
hastaların lomber ponksiyonlarının normal olması
Guillain-Barre sendromu ve akut poliomiyelitten;
EMG bulguları ve prostigmin testi Myastenia gra-
vis’ten, farengeal infeksiyon bulgularının olmayışı
difteriden ayırdetmeyi sağlamış, anamnez, epidemi-
yolojik özellikler ve EMG bulguları da tanımızı des-
teklemiştir. 

Gıda kaynaklı botulismus olguları incelendiğinde
en fazla sorumlu tutulan gıda, özellikle ülkemiz için
ev yapımı konserveler olmakla birlikte, alüminyum
folyoya sarılı fırınlanmış patates, peynir ve peynir
sosu, ev yapımı salça, üzeri yağ ile kaplanmış sote
soğan, yağa bastırılmış sarımsak, geleneksel olarak
hazırlanan tuzlanmış balık ve farklı ülkelerin yöresel
özelliklerini yansıtan değişik gıdalar etkilenen olgu-
larda ispat edilen gıda kaynakları olarak bildirilmiş-
tir[1,8-17].

Yurdumuzdan izole olgu bildirimlerine rastlan-
makla birlikte, en geniş olgu sayısını içeren çalışma
1989 yılında yayınlanmıştır[8-10,18-21]. Sunulan bu ol-
guların bir kısmında sebep olan gıda saptanamazken,
birçoğu uygunsuz hazırlanmış konserve tüketimine
bağlanmıştır. Peynir ve diğer süt ürünlerinin nadiren
botulismusa sebep olduğu bilinmekle birlikte, yapılan
çalışmalarla, peynirin C. botulinum sporları ile kon-
tamine olması durumunda botulinum toksininin yapı-
mı için uygun ortamın oluşabildiği gösterilmiş-
tir[22,23].

Gıda kaynaklı botulismus olgularında inkübasyon
süresi olarak en kısa 6 saat, en uzun 10 gün; ortala-
ma 12-72 saat arasında değişen süreler bildirilmiştir
[3,4]. İnkübasyon süresinin kısalığı ile prognoz da
olumsuz olarak etkilenmektedir[6,8]. Olgularımızın in-
kübasyon sürelerinin oldukça farklı olduğu görül-
mektedir. Ancak inkübasyon süresi kısa olan 3 olgu-
nun eksitus olması, inkübasyon süresinin kısalığı ile
mortalite ilişkisini desteklemektedir. Ortak gıda tüke-
tilmesine rağmen inkübasyon sürelerinin değişken
olması, alınan peynir miktarındaki farklılıklar, tüketi-
len kısımdaki toksin miktarı ve değişen kişisel duyar-
lılık ile izah edilebilmektedir[4,13].

Ulaşılabilen kaynaklardan anlaşıldığı kadarı ile,
bu salgın yurdumuzda en çok olgunun etkilendiği bo-
tulismus salgınıdır. Ülkemiz için laboratuvar desteği
ile botulismusu ispatlamak mümkün değildir. Ancak
anaerob kültür, akut inflamatuvar polinöropatili has-
ta serumunun farede paralizi oluşturması gibi tam
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olarak spesifik olmayan, fakat tanıyı destekler nite-
likteki yöntemlerden faydalanmak mümkündür[3,4].
Daha önce ülkemizden bildirilen olguların tanıları da
klinik, anamnestik özellikler ve EMG bulgularına da-
yanılarak konulmuştur[8-10,18].

Botulismusta uygulanacak destek tedavi, progno-
za ve mortaliteye olumlu etki etmektedir. Hastalığın
tek spesifik tedavisi olan antitoksin uygulaması, ser-
best toksini bağlama amacı ile mümkün olduğunca
kısa sürede uygulanmalıdır. Antitoksinin erken evre-
de verilmesinin hastalığın ilerlemesini yavaşlattığı ve
hastanede kalış süresini kısalttığı, mortaliteyi azalttı-
ğı, yapılan çalışmalarla gösterilmiştir[24]. Bizim seri-
mizde de başvuru anı klinik bulguları açısından ben-
zerlik gösteren hastalar arasında yaptığımız karşılaş-
tırmada, antitoksin verilen grubun hastanede yatış
süresi ile verilmeyenler arasında istatistiksel açıdan
anlamlı olmamasına karşılık belirgin fark saptadık
(sırası ile ortalama 20.8 ve 35 gün). Bölgemizde ge-

lişen salgın sırasında sınırlı sayıda antitoksin elde
edebildiğimizden ve üretici firmanın da elinde anti-
toksin kalmadığından hastaların hepsine antitoksin
uygulaması yapamadık. Antitoksin verilemeyen, sa-
dece destek tedavi uygulanan hastaların takibinde
değişen süreler içinde semptomlarının azalarak kay-
bolduklarını saptadık.

Antitoksin kullanımına bağlı hipersensitivite re-
aksiyonu %9-20 arasında değişen oranlarda bildiril-
miştir. Bizde bu oran %12.5 olarak literatür bilgisi ile
uyumlu olarak saptanmıştır[25].

Hastalığın tam olarak düzelmesinin bir yılı alabi-
leceği bilinmektedir[1,3,4]. Bu nedenle hastalarımız
olabildiğince yakın takip altında tutularak, tam klinik
düzelmenin tespiti planlanmıştır.

Sonuç olarak botulismus, nadir görülen fakat
mortal seyreden bir hastalıktır. Hastalığın akla geti-
rilmesi, tanıda en önemli noktalardan birini oluştu-
rurken, tedavi amacı ile en kısa sürede hastaya des-

Flora 2001;6(1):42-48 47

Bir Botulismus Salgını: 24 Olgunun İrdelenmesi Çaylan R, Çan G, Aydın K, Kostakoğlu U, Boz C, Alioğlu Z, Üstünakın M, Köksal İ.

Tablo 3. Diğer çalışmalarda saptanan klinik bulgular ile bizim çalışmamızdakilerin karşılaştırması

Semptomlar Çalışmamız (%) Kaynak 6-8 (%)

• Ağız kuruluğu 96 93-100

• Yorgunluk 96 77-100

• Görme bozukluğu 83 65-100

• Yutma güçlüğü 79 73-96

• Azalmış öğürme refleksi 75 65

• Diplopi 63 30-91

• Dilde hareket bozukluğu 58 58

• Dizartri 58 50-84

• Boğaz ağrısı 50 54

• Pitozis 46 73

• Üst ekstremitede kuvvet kaybı 46 73

• Alt ekstremitede kuvvet kaybı 38 69

• Nefes darlığı 38 20-64

• Baş ağrısı 33 45

• Konstipasyon 25 64-100

• Karın ağrısı 25 42-45

• Derin tendon reflekslerinde artış 21 6

• Bulantı 17 40-64

• Kusma 8 40-55

• Öğürme refleksinde kayıp 8 -

• Fasiyal parezi 4 63

• Ataksi 4 17
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tek tedavi uygulanmaya başlanmalıdır. Kaynağa ulaş-
ma bakımından bizim de uyguladığımız ekip çalışma-
sı yapılmalı ve bu ekipte infeksiyon hastalığı uzmanı
dışında, İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı, yerel sağ-
lık kuruluşları (sağlık ocağı gibi birimler) yer almalıdır.
Özellikle sporadik olgularda infeksiyon hastalıkları
uzmanları dışında salgın hastalıklara yaklaşımda so-
run olabileceği bilinmelidir. Kaynağa ulaşıldıktan
sonra, sebep olan gıda ile ilgili, uygun yapım ve sak-
lama yöntemleri açısından halkın bilgilendirilmesinin
bundan sonra gelişebilecek salgınların önlenmesi
açısından temel oluşturacağı unutulmamalıdır.
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