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ÖZET

Bu çalışmada, 2007 yılı Ağustos ayında, Yozgat’ın Alcı köyünde meydana gelen şarbon salgını sunulmuştur. Salgından etkilenen 7 ki-
şinin hepsinde infekte hayvanlarla temas öyküsü vardı ve sadece deri tutulumu gözlendi. Hastalarda gelişen lezyonlar şarbon püstülü
karakterindeydi. Hastalara, 10 gün oral antibiyotik tedavisi verildi. Olguların tamamında lezyonlar herhangi bir komplikasyon gelişme-
den skarla iyileşti.
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In this study, the anthrax outbreak which occurred in Alci village of Yozgat in August of 2007 is presented. All the seven cases that we-
re affected by the outbreak had a history of contact with the infected animals. Only cutaneous infections were observed in the cases.
The lesions were characterized with pustula maligna. Antibiotic treatment was administered to the cases for ten days. All the cases re-
covered by a scar without any complication formation.
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GİRİŞ

Şarbon, özellikle otçul hayvanları etkileyen zo-
onotik bir hastalıktır. İnsanlarda ise infekte hayvan ve-
ya hayvansal ürünler ile temasla ortaya çıkabilmekte-
dir. Hastalık etkeni olan Bacillus anthracis, gram-po-
zitif, aerop veya fakültatif anaerop, hareketsiz, spor
yapan bir basildir[1,2]. 

Giriş bölgesine göre hastalığın, deri şarbonu, gast-
rointestinal şarbon ve akciğer şarbonu olmak üzere 3
klinik formu vardır[2]. Olguların %95’ten fazlası deri
şarbonudur ve sporların derideki çatlak ve sıyrıklar-
dan girmesiyle oluşur[3]. Hastalığın tedavisinde peni-
silinler, doksisiklin ve siprofloksasin kullanılabilecek
antibiyotiklerdir[4].

Ülkemiz, şarbon açısından endemik olmasına rağ-
men, yıllar içinde görülen insan şarbonu sayıları azal-
ma eğilimindedir[5,6]. Bu yazıda, 2007 yılı Ağustos
ayında Yozgat’ın Alcı köyünde meydana gelen ve 7
olguyu içeren bir şarbon salgını sunulmuştur.

OLGULAR

Yozgat’ın Alcı köyünde yaşayan 7 kişinin vücutla-
rının değişik bölgelerinde tipik şarbon lezyonları ol-
ması nedeniyle bölgede bir şarbon salgını olabileceği
düşüncesiyle bölgeye ziyaret gerçekleştirildi. Köyde
220 kişi yaşamaktaydı. Yaklaşık 1 hafta önce bölge-
de 5 büyükbaş hayvan ve 25 koyun hastalanarak öl-
müştü. Hastalanan hayvanların bazıları köylüler tara-
fından kesilmiş ve etleri tüketilmişti. Tarım İl Müdür-
lüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte ortak bir çalış-
ma başlatıldı. Salgın bölgesinde, hasta hayvan ve in-
sanların tespit edilmesi için gerekli düzenlemeler ya-
pıldı. Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından hasta
ve ölen hayvanlardan pamuğa emdirilmiş kan örnek-
leri alınarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Etlik Merkez
Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne gönderil-
di. Bölgedeki vakaların tespit edilmesi için anons sis-
temi ile tüm köye duyuru yapıldı ve şikayeti olanların
köyde kurulan merkeze başvurmaları istendi. Deri lez-
yonu olan insanlardan da mikrobiyolojik inceleme
için gerekli materyaller alındı. Hasta insanların tedavi
edilmesi ve hayvanların aşılanması, mikrobiyolojik so-
nuçlar beklenmeden ivedilikle yapıldı. Tüm köy halkı-
na şarbon hastalığı hakkında kısa bilgilendirme top-
lantılarıyla eğitimler verildi. Tedavisi başlanan hastala-
rın takibi infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyolo-
ji uzmanları tarafından yapıldı. Köye yapılan periyo-
dik ziyaretlerde yeni vaka tespit edilmedi.

Büllöz lezyonları olan 3 hastadan alınan sıvılar,
Gram boyama yöntemi ile boyandı ve koyun kanlı
agara ekildi. Hastaların tümünden hemogram ve bi-
yokimya tetkikleri alındı.

Şarbon tanısı, epidemiyolojik öykü, hastalardaki
lezyonun karakteristik deri bulguları ve örneklerin
mikrobiyolojik incelemesiyle konuldu. 

Şarbon tanısıyla takip edilen 7 hastanın 4’ü er-
kek, 3’ü kadındı, yaşları 7-70 arasında değişiyordu
(yaş ortalaması 41.5). Bütün hastalar aynı köyde ya-
şayanlardan oluşuyordu ve hepsinin hayvanlarla te-
mas öyküsü vardı. Öyküleri derinleştirildiğinde, 1 haf-
ta önce bilinmeyen bir nedenle hastalanan küçükbaş
ve büyükbaş hayvanlarını kesip yemişlerdi. Erkek has-
taların hayvanları kestiği; kadınların ise kesilmiş hay-
vanların etlerini doğradığı öğrenildi. Hastalar, yapılan
bu işlemler sırasında eldiven gibi herhangi bir korun-
ma yöntemi kullanmamışlardı.

Olgulardan 4’ünde inkübasyon süresi 2 gün,
3’ünde ise 3 gündü ve lezyonlar kaşıntılı ufak papül-
ler şeklinde başlamıştı. Tamamı deri şarbonu olan
hastaların lezyonları şarbon püstülü niteliğindeydi. İki
hastada ağrısız, karakteristik siyah nekrotik ülserler
yüz bölgesindeyken, geri kalan 5 hastada lezyonlar el-
deydi ve siyah nekrotik ülser etrafında ödem vardı
(Resim 1,2). Üç hastada büllöz lezyonlar da kliniğe
eşlik etmekteydi. Olguların diğer fizik muayene bulgu-
ları normaldi. Lezyonların yeri ve tipi Tablo 1’de gö-
rülmektedir.
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Tablo 1. Olgular ve lezyonların özellikleri

Olgular Lezyon yeri ve tipi

47 yaş, erkek Sol baş parmak dorsumu/ 
Şarbon püstülü

70 yaş, kadın Sağ el orta parmak ve el
dorsumu/Şarbon püstülü

47 yaş, erkek Sağ işaret parmağı/
Şarbon püstülü

28 yaş, kadın Sol el orta parmak ve el 
dorsumu/Şarbon püstülü

64 yaş, erkek Sol el işaret parmağı/ 
Şarbon püstülü

28 yaş, kadın Sağ frontal bölge/
Şarbon püstülü

7 yaş, erkek Sağ yanak/Şarbon püstülü
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Resim 1. A: Sağ yanakta 1 x 1 cm’lik hemorajik kurutlu nekrotik ülser ve tedavi sonrası 1 x 1 cm’lik atrofik
skatris. B: Sağ kaş üzerinde 1 x 1 cm’lik hemorajik kurutlu nekrotik ülser ve tedavi sonrası 1 x 1 cm’lik atro-
fik skatris.

Resim 2. A: Sol el baş parmak dorsumunda 2.5 x 1.5 cm boyutlarında etrafı ödemli hemorajik kurutlu nekro-
tik ülser ve tedavi sonrası skatris. B: Sağ el orta parmak dorsumunda 2 x 2 cm boyutlarında etrafında büllöz
lezyonların olduğu, el sırtında yaygın ödemin eşlik ettiği hemorajik kurutlu etrafı nekrotik lezyon ve tedavi
sonrası atrofik skatris.
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Hastaların hiçbirinde sistemik infeksiyon bulgusu
yoktu, tamamının hemogram ve biyokimyasal tetkik-
leri normal sınırlardaydı. Büllöz lezyonu olan 3 hasta-
nın bül sıvılarından yapılan Gram boyamalarında
gram-pozitif basiller görüldü, koyun kanlı agara yapı-
lan ekimlerde B. anthracis üredi. Diğer hastaların
lezyonlarından ise mikrobiyolojik inceleme için uygun
materyal alınamadı. Köyde infekte hayvanların etini
tüketen hiç kimsede ishal şikayeti görülmedi.

Salgın sırasında köyde 5 büyükbaş hayvanın ve 25
koyunun öldüğü tespit edildi. Tarım  İl Müdürlüğü ta-
rafından, köydeki hasta hayvanlardan alınıp Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve
Araştırma Enstitüsüne gönderilen kan örneklerinde
B. anthracis üretildi. Aynı merkezde üretilen 34F2
suşundan hazırlanan attenüe edilmiş spor aşısı ile köy-
deki 129 büyükbaş hayvan ve 1500 koyun aşılandı.

Hastalardan, 7 yaşındaki erkek çocuğa günlük 2
doz 300 mg (15 mg/kg 12 saatte bir), diğer yetişkin
hastalara da günlük 2 doz 500 mg oral siprofloksa-
sin tedavisi 10 gün verildi. Hastaların hiçbirinde
komplikasyon gelişmedi ve lezyonlar skatris doku-
suyla iyileşti.

TARTIŞMA

Şarbon, hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı böl-
gelerde daha sık görülen zoonotik bir infeksiyon has-
talığıdır ve dönem dönem salgınlara neden olmakta-
dır[1,3]. Şarbon hastalığı, ülkemizde yıllara göre azal-
makla birlikte, hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı
bölgelerde hâlâ önemini korumaktadır. Sağlık Bakan-
lığı verilerine göre, 1989-2006 yılları arasında ülke
genelinde olgu sayıları yaklaşık 250-700 arasında de-
ğişmektedir ve bu olguların yaklaşık 15-20’si Yozgat
ilinden bildirilmektedir[7]. Yıllık insan şarbonu olgula-
rının sayısındaki azalmaya rağmen, hastalığın hâlâ
salgınlara neden olması, kontrolsüz hayvancılık yapıl-
ması ve hayvanların aşılanmamasına bağlanabilir. Bi-
zim sunduğumuz salgında da hayvanların hiçbirinin
aşısının olmaması, köylülerin hastalık hakkında bilgi
sahibi olmamaları bu görüşü desteklemektedir. Bu ko-
nuda alınacak önlemlerle hastalığın görülme sıklığı
azaltılabilir.

Deri şarbonu, şarbon olgularının yaklaşık %90’ını
oluşturmaktadır. Tedavi edilmese de olguların %90’ı
spontan olarak iyileşebilmektedir[8]. Hastalığın gelişi-
minde herhangi bir cinsiyet ya da yaş eğilimi yok-
tur[9,10]. Sunduğumuz bu salgında, 4 erkek, 3 kadın

birey hastalıktan etkilenmişti ve 7-70 arasında geniş
bir yaş dağılımına sahiplerdi. Olgularımızın tamamın-
da, direkt hasta hayvanlarla ya da hayvanlar kesildik-
ten sonra etleriyle temas öyküsü vardı.  

Deri şarbonu olgularında tanı, epidemiyolojik öy-
künün alınması ve karakteristik lezyonlar görülmesiy-
le, klinik olarak konulabilmektedir. Lezyonlardan alı-
nan örneklerin bakteriyolojik incelemesiyle kesin tanı
konur[9]. Gram boyama ve kültürde bakterinin göste-
rilebilmesi için en uygun örnekler vezikül ya da bül sı-
vılarıdır[11]. Eski lezyonlarda ise eskar dokusu kaldırı-
lıp altından kapiller tüp ile alınan materyallerde ince-
leme yapılabilir[11,12]. Kültürde üreme oranları, daha
önce antibiyotik kullanımı ve lokal antagonistik deri
florasının mikrobisidal aktivitesi nedeniyle, %60-65
arasındadır[3,14,15]. Ellerinde büllöz lezyonları olan 3
hastamızın alınan bül sıvılarının Gram boyamasında,
gram-pozitif basiller görüldü ve yapılan kültürde B.
anthracis üredi. Tarım İl Müdürlüğü tarafından hasta-
lanan hayvanlardan alınan kan örneklerinde de B.
anthracis tespit edildi. 

Komplike olmayan deri şarbonu tedavisinde klasik
tedavi rejimi, 7-10 gün süreyle intramusküler prokain
penisilin veya benzilpenisilin uygulamasıdır, ayrıca sip-
rofloksasin ve doksisiklin de tercih edilebilecek ilaçlar-
dır[16]. Dünya Sağlık Örgütünün 2008 yılında yayın-
ladığı “İnsanlarda ve Hayvanlarda Şarbon” isimli kıla-
vuzda, penisilin tedavisi ilk seçenek olarak sunulmak-
ta ve alternatif tedaviler ancak penisilin allerjisi gibi
kontrendike durumlarda önerilmektedir[17]. Amerika
Birleşik Devletleri’nde 2001 yılında gerçekleşen biyo-
terörist saldırı sonrasında elde edilen suşlarla yapılan
çalışmaların sonuçları, yapısal ve indüklenebilir beta-
laktamazların varlığını göstermesi nedeniyle, “Centers
for Disease Control and Prevention (CDC)” tarafın-
dan, tedavide siprofloksasin veya doksisiklinin önce-
likle tercih edilmesi önerilmektedir[4,18].

Şimdiye kadar ülkemizde insan kaynaklı B. anth-
racis izolatlarında penisilin direncinin tespit edilme-
miş olması pratikte penisilin tedavisinin halen ülkemiz
için ilk seçenek olduğunu göstermektedir. Daha önce
ülkemizden rapor edilen deri şarbonu olgularının he-
men hemen hepsinde tedavide penisilin temel ilaç
olarak kullanılmıştır, tek başına siprofloksasin tedavi-
siyle ilgili geniş vaka serileri yoktur. Sekonder infeksi-
yon gelişen bazı vakalarda ek olarak ya da penisilin
allerjisi gelişen olgularda alternatif tedavi olarak sip-
rofloksasin kullanılmıştır[9,10,19-21].
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Bizim olgularımızda ise siprofloksasin; CDC tara-
fından ilk tercih antibiyotiklerden biri olarak öneril-
mesi, oral kullanım kolaylığının olması, yan etki ola-
rak allerjik reaksiyonların daha az görülmesi ve ülke-
mizde siprofloksasin ile ilgili deneyimin az olması ne-
deniyle literatüre katkı sağlamak amacıyla başlanmış-
tır. Bu tedaviyle, bütün hastalarımız herhangi bir
komplikasyon gelişmeden iyileşti.

Şarbon, hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı böl-
gelerde hâlâ bir halk sağlığı problemi olmaya devam
etmektedir. Salgınlar, alınabilecek basit koruyucu ön-
lemlerle durdurulabilir. Diğer zoonotik infeksiyonlar
için de geçerli olduğu üzere, hayvanlardaki hastalığın
kontrol altına alınması, hastalanan insanların sayısını
da azaltacaktır. 
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