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ÖZET
fiarbon, Türkiye ve dünyan›n çeflitli bölgelerinde endemik olarak görülebilen ve Bacillus anthracis taraf›ndan

oluflturulan bir zoonozdur. Hastal›¤›n en s›k rastlanan formu, %95 s›kl›kla görülen deri flarbonudur. Bu yaz›da in-
fekte bir koyunla temas sonras› sol elde siyah nekrotik lezyon, sol kolda ödem ve k›zar›kl›k geliflen 10 yafl›nda
bir k›z çocu¤u sunulmaktad›r. Lezyondan al›nan direkt sürüntü preparasyonunda morfolojik olarak B. anthracis’i
düflündüren kal›n gram-pozitif çomaklar saptanan, kültürde de izole edilen suflun  B. anthracis oldu¤u belirlenen
bu vaka nedeniyle a¤r›s›z nekrotik ülser, vezikül geliflen ve hayvanla temas öyküsü bulunanlarda deri flarbonu dü-
flünülmesi gerekti¤i vurgulanm›flt›r.
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SUMMARY
Cutaneous Anthrax in Childhood: A Case Report

Anthrax is a zoonosis produced by Bacillus anthracis, and as a human infection is endemic in several areas
of the world, including Turkey. The most common form of the disease is cutaneous anthrax, which accounts
for 95% of all cases.  We report here a 10 years old girl who had a history of exposure to infected sheep, and
presented with a black necrotic lesion on the left hand, and edema with hiperemia on the left arm. B. anthracis
was demonstrated by direct smear and culture from the lesion. This case presentation demonstrates that cu-
taneous anthrax should be considered in any patient with a painless necrotic ulcer with vesicles, and a history
of exposure to animals.
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Şarbon, esasen ot yiyen hayvanların hastalığı
olup, insanlara infekte hayvanlardan bulaşan bir
zoonozdur. Robert Koch (1876) hastalığın etkeni-
ni bulmuş, Pasteur (1881) ise hastalığa karşı ilk
aşıyı hazırlamıştır. İnsan ve hayvanlarda bilinen en
eski hastalıklardan biri olmasına karşın, şarbon ha-
la güncelliğini korumaktadır. Dünyada her yıl

2.000-20.000 insan şarbonu görüldüğü tahmin
edilmektedir[1]. Şarbon ülkemizde de endemik bir
hastalıktır, her yaş ve cinste görülebilir. Yaz ve son-
bahar aylarında sık görülmektedir. Ülkemizde 
1989-2001 yılları arasında bildirilen şarbon vaka sa-
yısı yılda 259-531 arasındadır[2,3].



Şarbon, sporların organizmaya giriş şekline göre
üç klinik formda hastalık oluşturur: 

1. Deri şarbonu, 

2. Akciğer şarbonu, 

3. Gastrointestinal şarbon.  

Bu yerleşim yerlerinin herhangi birinden lenfo-
hematojen yol ile sepsis ve menenjit gibi öldürücü
tablolar gelişebilir[1]. Bu yazıda, 10 yaşındaki bir has-
tada gelişen deri şarbonu vakası sunulmaktadır. 

OLGU SUNUMU

Hakkari doğumlu olup İstanbul’da yaşayan 10
yaşında kız çocuğu, acil polikliniğimize sol el sırtında
yara, sol kolda kızarıklık, şişlik ve ağrı yakınmalarıy-
la başvurdu.

Öyküsünden, yedi gün önce tatil için bulunduğu
Hakkari Yüksekova’da kesilen koyunun kanı ile elle-
rinin temas ettiği öğrenildi. Hastamızın iki kuzeninin
alnına da bu kandan sürülmüştü. İki gün sonra da bu
koyunun eti pişirilerek yaklaşık 20 kişiye yedirilmiş-
ti. Aynı gün hastamızın sol el sırtında küçük inci ta-
nesi benzeri bir lezyon olmuş ve bu lezyon büyüye-
rek patlamış, akıntı gelişmiş ve ortası siyahlaşmıştı.
Ağrısı olmamıştı. Yedinci günde lezyonun olduğu sol
kolda kızarıklık ve ağrı gelişmişti. Aynı gün alnına
koyun kanı sürülen kuzenlerinden birinin de yüzün-
de şişlik ve yara yakınmasıyla başvurduğu Van Dev-
let Hastanesine yatırıldığını öğrenen aile benzer has-
talık şüphesi ile acil servisimize başvurdu.

Özgeçmişinde sekiz yaşında iken kızamık geçir-
mesi dışında özellik olmayan hastanın, soygeçmişin-
de de bir özellik yoktu.

Fizik muayenede; şuur açık, etrafla ilgili, koope-
re idi. Ateş: 36.5°C, nabız: 94/dakika ritmik, boy:
150 cm (90-97 p), vücut ağırlığı: 38.5 kg (50-75 p)
olarak bulundu. Ekstremite muayenesinde; sol el sır-
tında ortasında siyah renkli nekrotik alan, etrafında
ise seröz akıntılı, kızarık, ödemli, küçük veziküller
bulunan 1.5 cm çapında lezyon, sol el sırtından baş-
layıp aksillaya uzanan ve lenfatik drenaj ile uyumlu
hiperemi ve ödem, aynı taraf aksillada 2 x 2 cm ça-
pında ağrılı, hareketli lenfadenomegalisi mevcuttu
(Resim 1, 2). Diğer sistem muayeneleri normaldi.

Laboratuvar incelemelerinde; lökosit sayısı:
6.600/mm3, hemoglobin: 12.4 g/dL, hematokrit:
%35.9, trombosit sayısı: 326.000/mm3, C-reaktif
protein (CRP): 0.48 mg/dL idi. Akciğer grafisi
normal olarak değerlendirildi. Lezyondan direkt
olarak Gram yöntemiyle boyanmış preparasyonda,
kalın gram-pozitif yer yer zincir yapmış çomaklar

görüldü (Resim 3). Kütanöz şarbon ön tanısıyla ya-
tırılan hastanın lezyonundan kültür ve hemokültür
alınarak ampirik olarak siprofloksasin 15
mg/kg/gün iki dozda (2 x 500 mg) oral başlandı. Bir
gün sonra kültürde penisiline hassas Bacillus anth-
racis üredi. Tedavinin üçüncü gününde duyarlılık so-
nucuna göre siprofloksasin kesilerek penisilin V
50.000 U/kg/gün oral tedavisine geçildi. Tedavinin
dördüncü gününde sol koldaki ödem ve kızarıklık ta-
mamen kayboldu, tedavi 10 güne tamamlanarak
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Resim 1. Sol el sırtında şarbon lezyonu.

renkli...

Resim 2. Şarbon lezyonu ve lenfanjit.

renkli...



sonlandırıldı. Siyah nekrotik doku 15. günde düştü
ve yerini skar dokusuna bırakarak iyileşti.

Mikrobiyolojik İncelemeler

Kültür için laboratuvara gönderilen örneklerde 24
saat sonra kanlı jelozda orta büyüklükte, yarı mat, he-
molizsiz koloniler saptandı (Resim 4). Bu kolonilerden
hazırlanan Gram preparasyonda kalın, kapsüllü ve
zincir yapmış gram-pozitif çomaklar görüldü. Jeloz
besiyerine ekilen suşta dalgalı saç görünümünde “me-
dusa başı” koloniler gözlendi (Resim 5). Bu koloniler
sıvı besiyerine ekilerek 24 saat sonra hareketli olup ol-
madığı araştırıldı, suşun hareketsiz olduğu gözlendi. 

Klinik olarak şarbon kuşkusu olduğu için kanlı
jelozda üreyen kolonilerden süspansiyon hazırlana-
rak iki adet fındık faresinin peritonu içine şırınga
edildi. Biri 20., diğeri 24. saatte öldü. Yirminci sa-
atte septisemiden ölen fındık faresinin karaciğerin-
den hazırlanan Gram preparasyonunda geniş kapsül-
lü kalın gram-pozitif çomaklar görüldü (Resim 6). Ba-
cillus cinsinde hareketsiz ve deney hayvanlarına pa-
tojen olan tek tür B. anthracis olduğundan, suşun

B. anthracis olduğu saptandı. İzole edilen suştan
aynı zamanda disk difüzyon yöntemi ile antimikro-
bik maddelere duyarlılık deneyi yapılarak, suşun
başta penisilin G olmak üzere klindamisin, eritromi-
sin, tetrasiklin ve siprofloksasine duyarlı olduğu be-
lirlendi (Resim 7).
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Resim 3. Lezyondan hazırlanan preparasyonda,
kalın gram-pozitif yer yer zincir yapmış çomaklar.

renkli...

Resim 4. Bacillus anthracis kolonileri.

Resim 5. “Medusa başı” görünümü.

Resim 6. Fındık faresi karaciğerinde geniş kapsüllü
kalın gram-pozitif çomaklar.

Resim 7. Antibiyogram.



TARTIŞMA

B. anthracis, gram-pozitif aerop veya fakültatif
anaerop endospor oluşturan bir çomaktır. Bakteri-
nin spor formları ısı, soğuk, ultraviyole, kuruluk,
yüksek ve düşük pH, kimyasal dezenfektanlara son
derece dayanıklıdır. B. anthracis, rutin laboratuvar-
larda kullanılan besiyerlerinde kolayca ürer. Şüpheli
B. anthracis izolatlarının kesin identifikasyonu için
bakteri süspansiyonu deney hayvanına şırınga edilir
ve hayvan 24-48 saat içinde ölür[4,5]. Vakamızda et-
ken bir gece sonra kanlı jelozda üredi ve deney hay-
vanları 24 saat içinde öldü.

B. anthracis sporları insan vücuduna kaşıma, çi-
zik, kesik gibi küçük travmalarla deriden, sporların
inhalasyonuyla akciğerlerden veya iyi pişirilmemiş
etlerin yenmesiyle gastrointestinal kanaldan girer.
Patojenitesinde en önemli rolü toksinler oynar. Tok-
sin protein yapısında olup, üç komponenti vardır:
Ödem faktör, letal faktör ve protektif antijen[5].

Deri şarbonu inkübasyon süresi 1-12 gündür.
Başlangıç deri lezyonu ağrısız eritemdir. Eritem 48-
72 saat içinde papüle dönüşür ve takip eden 24-48
saat içinde de çok sayıda vezikül ve eritemli lokal
ödem gelişir. Lezyonlar ağrısızdır ve sekonder infek-
siyonla komplike olmamış ise pürülan sekresyonu
yoktur. İlk vezikül oluşumundan bir-üç gün sonra or-
tası siyah bir papül oluşur ve bu da nekroze olur ve
siyah eskara dönüşür. Bazen lezyon çevresindeki bu
kızarıklık bölgesel lenf bezlerine kadar ilerleyebilir.
Lenf düğümü şiş ve ağrılıdır. Eskar oluşumundan bir-
kaç gün sonra yaklaşık altı hafta sürecek olan iyileş-
me süreci başlar. Deri şarbonunda, papülün siyah es-
kara ve çevreleyici ödeme dönüşümünü şarbon tok-
sinlerinin yaptığı ve bu dönüşümün antibiyotiklerden
bağımsız olduğu düşünülür[4,5]. Vakamızda da infekte
hayvan kanıyla temas sonrası ikinci günde sol el sır-
tında gelişen papül büyüyerek patlamış ve ortası si-
yahlaşmış, beşinci gün sol kola doğru yayılan kızarık-
lık, gode bırakmayan ödem ve bölgesel lenfadenome-
gali eklenmiş, tedavi başladıktan sonra dördüncü
günde kızarıklık ve ödem tamamen kaybolmuştu.

Deri şarbonu ülseroglandüler hastalıkların ayırıcı
tanısında düşünülmelidir; çünkü hassas lenfadenome-
gali deri lezyonunun yakınında yer alır. Şarbon için
önemli klinik işaretler; öyküsünde hayvan teması ol-
ması, deride kaşıntılı papül, etrafını çevreleyen ödem
ve ağrısız siyah eskardır. Antibiyotikle tedaviye başla-
madan önce laboratuvar tanısı için örnek alımı
önemlidir. Deri lezyonları tedavinin bir veya ikinci gü-
nünde steril hale gelir, vakamızda da tedavinin ilk 24
saatinde alınan kontrol kültürde üreme olmadı. 

Şarbon hastalığının insandan insana bulaşması
gösterilememiştir. Teorik olarak deri lezyonları infek-
siyonu bulaştırabileceğinden, standart (eldiven giy-
mek gibi) önlemler alınmalıdır[5,6].

Gastrointestinal form %5’ten az olasılıkla görülür
ve semptomlar genellikle kontamine gıda alımından
iki-beş gün sonra ortaya çıkar. İki klinik tablo görüle-
bilir; orofarengeal şarbon ve/veya bağırsak şarbonu.
Orofarengeal şarbona daha az rastlanır. Bağırsak şar-
bonunda bulantı, kusma, karın ağrısı, intestinal mu-
kozanın ülserasyonuna bağlı hematemez, melena
vardır ve asit gelişebilir. Ağır toksemi, sepsis ve sep-
tik şok gelişerek hastalar kaybedilebilir. Tedaviye rağ-
men ölüm oranı %50-100’dür[1]. Kontamine et yi-
yen kişilere profilaksi verilmelidir[5]. Vakamızın anne-
si ve akrabalarından 20 kişi bu infekte hayvanın etini
bilmeden pişirerek yemişlerdi. Ancak olayın üzerin-
den yedi gün geçmesi ve eti yiyen kişilerin hiçbirinde
gastrointestinal bulgu olmaması nedeniyle profilaksi
verilmedi ve izleminde de böyle bir bildirim olmadı.
Gastrointestinal hastalığın gelişmemesinde etin yük-
sek ısıda pişirilmesinin rolü olduğu düşünüldü.

Deri şarbonu tedavi edilmediği takdirde %20
olan mortalite, uygun antibiyotik tedavisi ile %1’in
altına iner[5]. Tedavide penisilin kullanımı ile ilgili ka-
rar tartışmalıdır. B. anthracis’in beta-laktamaz akti-
vitesi olabilir, indüklenebilir penisilinaz meydana ge-
tirebilir. B. anthracis’in penisilinlere dirençli olduğu-
nu gösteren yayınlar vardır[7,8]. Ancak Türkiye’de
penisiline dirençli suş bildirimi olmadığından seçile-
cek ilacın penisilin olduğu ileri sürülmektedir[2,9].
Şarbon tedavisinde, dirençli olması nedeniyle eritro-
misin, sefalosporinler ve trimetoprim-sülfametoksa-
zol tercih edilmemelidir[5]. 

Deri şarbonunun başlangıç tedavisinde siproflok-
sasin 10-15 mg/kg, 12 saatte bir (günlük doz 1 g’ı
geçmemelidir) 7-10 gün süreyle oral veya doksisiklin
>  8 yaş ve >  45 kg: 100 mg, her 12 saatte bir, >
8 yaş ve ≤ 45 kg: 2.2 mg/kg, 12 saatte bir, ≤ 8 yaş:
2.2 mg/kg, her 12 saatte bir 7-10 gün süreyle oral
verilebilir. Hastanın sistemik tutulumu, yaygın öde-
mi, baş ve boyun lezyonu varsa, intravenöz (IV) te-
davi tercih edilmeli ve kombinasyon tedavisi yapıl-
malıdır. Antibiyotik kombinasyonu rifampisin, van-
komisin, penisilin, ampisilin, kloramfenikol, imipe-
nem, klindamisin ve klaritromisin ile olabilir[5]. Ame-
rikan Pediatri Akademisi, hayatı tehdit eden infeksi-
yonlarda sekiz yaş altında doksisiklin kullanımına izin
vermiştir[10]. Penisiline duyarlı olduğu antibiyogram-
la gösterilirse 300.000-400.000 U/kg/gün IV veya
50.000 U/kg/gün oral verilebilir[1]. Vakamızda; oral
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siprofloksasin 2 x 500 mg ile tedaviye başlanmış,
antibiyogramla şarbon basilinin penisiline duyarlı ol-
duğu gösterildikten sonra oral penisilin V tedavisine
geçilmiştir.

B. anthracis sporları toprakta uzun süre canlılığı-
nı ve infektivitesini korur. Bu nedenle, şarbonun en-
demik olduğu bölgelerde korunmada en etkili yön-
tem, hayvanların ve risk altında olanların aşılanması-
dır. Çocuklar üzerinde aşılamayla ilgili fazla bir veri
bulunmamasına rağmen genel olarak aşının güvenilir
ve etkin olduğu söylenebilir[1]. Ayrıca, hastalıklı hay-
van etinin yenmemesi ve çevreyi infekte etmemesi
için derin gömülmesi de korunmada önemlidir.

Sonuç olarak, ülkemizde bildirimi zorunlu hasta-
lıklar arasında yer alan şarbon; ağrısız ülser, vezikül
ve ödem içeren lezyonu bulunan, öyküsünde hayvan
teması olanlarda akılda tutulmalıdır.
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