
145

OLGU SUNUMU/CASE REPORT
f loraflora

FLORA 2013;18(3):145-148

Eritema Multiforme ile Seyreden Orofaringeal
Tularemi Olgusu*

A Case of Oropharyngeal Tularemia Associated with 

Erythema Multiforme#

Saygın NAYMAN ALPAT1, Ayşe MANTI1, Nurettin ERBEN1, İlhan ÖZGÜNEŞ1, Gaye USLUER1

1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

* Bu olgu sunumu, Türkiye EKMUD Kongresi (9-12 Mayıs 2012, İstanbul)’nde poster olarak sunulmuştur.
# This case report was presented in EKMUD Congress (9-12 May 2012, Istanbul) as a poster presentation.

ÖZET

Tularemi Francisella tularensis’in neden olduğu bir zoonozdur. Orofaringeal tularemi, kontamine su ve gıdaların alımı sırasında bak-
terinin oral mukozadan girmesiyle oluşur ve ülkemizde görülen yaygın formdur. Bu raporda, eritema multiforme ile seyreden oro-
faringeal tularemi olgusu sunulmuştur.  Tularemi döküntülerinin bilinmesi ve epidemiyolojik öyküsü olan hastalarda cilt lezyonları ile bir-
likte tularemi tanıda akla getirilmelidir.
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SUMMARY

A Case of Oropharyngeal Tularemia Associated with Erythema Multiforme 

Saygın NAYMAN ALPAT1, Ayşe MANTI1, Nurettin ERBEN1, İlhan ÖZGÜNEŞ1, Gaye USLUER1

1 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Osmangazi, Eskisehir, Turkey

Tularemia is a zoonosis caused by Francisella tularensis. Oropharyngeal tularemia is due to bacteria penetrating the oral mucosa dur-
ing intake of contaminated water and food and is the common form seen in our country. A case of oropharyngeal tularemia associat-
ed with erythema multiforme is reported herein. Physicians should recognize the cutaneous lesions of tularemia and consider tularemia
in patients with eruptions having an epidemiological history.
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GİRİŞ

Tularemi, Francisella tularensis’in neden olduğu
bir zoonozdur. Orofaringeal, ülseroglandüler, okülog-
landüler, glandüler, tifoid ve pulmoner olmak üzere
altı klinik formda seyreder[1]. Orofaringeal tularemi,
kontamine su ve gıdaların alımıyla gelişir ve ülkemiz-
de görülen en yaygın formdur[2]. Kontamine kaynak
sularının kullanılmasıyla ilişkili Marmara, Batı Karade-
niz ve Trakya bölgelerinden salgınlar bildirilmiştir. Tu-
laremi olgularında papüler, papülo-veziküler, eritema
nodozum, eritema multiforme, ürtiker şeklinde dö-
küntüler görülebilmekte ve spesifik tedaviyle tama-
men gerilemektedir[3-8].

Bu yazıda, eritema multiformeyle seyreden orofa-
ringeal tularemi olgusu sunulmuştur. 

OLGU SUNUMU

Altmış iki yaşında kadın hasta, kliniğimize yaklaşık
üç haftadır olan boynun sağ tarafında şişlik, halsizlik,
iştahsızlık ve iki gün önce başlayan her iki elinde olan
döküntüler nedeniyle başvurdu. Hikayesinde iki hafta
önce bu şikayetler nedeniyle ismini bilmediği bir anti-
biyotik kullandığı, ancak şikayetlerinde hiçbir gerile-
me olmadığı öyküsü mevcuttu. 

Eskişehir’in Beyazaltın köyünden gelen hastanın
içme suyu olarak kaynak suyu kullandığı, köyde kemi-
rici hayvan sayısında artış olduğu ve çevrede benzer
şikâyeti olan kişilerin olduğu bilgisi alındı. 

Fizik muayenesinde genel durumu iyi, bilinci
açık, oryante ve koopereydi. Vücut ısısı 36.1°C, na-
bız 88 atım/dakika, solunum sayısı 22/dakika, tan-
siyon arteryel 130/80 mmHg idi. Boyun sol ön ser-
vikalde 4 x 4 boyutlarında sert, ağrısız, fikse lenfa-
denopatisi mevcuttu (Resim 1). Her iki el ilk iki par-
makta ve onları izleyen el dorsumunda, her iki el
ayasında hedef tarzı, ortası açık çevresi daha eritem-
li, hafif alttan kabarık, plak tarzı lezyonlar mevcuttu
(Resim 2,3).

Laboratuvar incelemesinde kan beyaz küre sayısı
7900/mm3 (%64 parçalı çekirdekli lökosit, %0.8 eo-
zinofil), hemoglobin 10.6 mg/dL, trombosit
316.000/mm3, eritrosit sedimentasyon hızı 112
mm/saat, CRP 3.5 mg/dL olarak tespit edildi. Kan
biyokimyasal değerleri normal olarak değerlendirildi.

Hastadan alınan serum örneği Refik Saydam Hıf-
zıssıhha Merkezi Başkanlığına gönderildi. Tularemi

için yapılan serolojik incelemede mikroaglütinasyon
test ile 1/1280 dilüsyonda pozitiflik saptandı. 

Hastaya orofaringeal tularemi tanısıyla streptomi-
sin (12 saatte bir 1 g intramusküler) tedavisi başlandı.
Tedavi toplam 10 gün verildi.

Hastanın cilt lezyonları dermatoloji kliniği tarafın-
dan değerlendirildi. Eritema multiforme olarak tanım-
lanan lezyonlar tulareminin cilt bulgusu olarak değer-
lendirildi ve serum fizyolojik ile pansuman önerildi.
Serum fizyolojik ile pansuman yapılan lezyonlar iki
hafta içinde geriledi.

TARTIŞMA

Tularemi olgularında %8-20 oranında döküntü
görülebilmektedir. Bu döküntüler papüler, papülo-ve-
ziküler şekilde olabileceği gibi eritema nodozum, eri-
tema multiforme, ürtiker şeklinde de görülebilir. Deri
lezyonları kadınlarda erkeklere göre daha sık görül-
mekte ve spesifik tedaviyle tamamen gerilemekte-
dir[3].

Eritema multiforme akut, genellikle hafif ve re-
lapslarla seyreden, kendi kendini sınırlayan ekzan-
temdir. Eritema multiforme birçok antijenik uyarıya
(infeksiyonlar, ilaçlar, bağ dokusu hastalıkları) yanıt
olarak gelişen, dolaşan immünkomplekslere bağlı cilt-
te ve mukoz membranlardaki immünolojik reaksiyon-
dur. Etyolojisinde en önemli rolü infeksiyonlar almak-
tadır. Cilt reaksiyonları çeşitli lezyonlarla karakterize-
dir. Bunlar eritematöz plak, vezikül ve hedef lezyon
olarak adlandırılır. Tipik cilt lezyonları sıklıkla ekstre-
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Resim 1. Boyun sol ön servikalde lenfadenopati.



mitelerde ve genellikle simetriktir[9]. Eritema multifor-
me tularemi olgularının %0.5-2’sinde görülür. Genel-
likle tifoid tularemiyle birlikteliği yaygındır[10]. Olgu-
muzda eritema multiformenin orofaringeal tularemi
ile birlikteliği görülmektedir. Eritema multiforme lez-
yonları gövde ve ekstremitelerde daha sıklıkla görül-
mekle birlikte daha az sıklıkla eller ve ayaklar üzerin-
de de olabilir. Bu lezyonlar en az iki hafta boyunca ka-
lır, hatta altı hafta boyunca devam edebilir[10]. Bizim
olgumuzda lezyonlar sadece ellerde görülmüş ve iki
hafta içinde gerilemiştir. Ulu Kılıç ve arkadaşlarının
bildirdikleri tularemi olgusunda da yüzde ve kollarda
eritema multiforme şeklinde döküntüler görülmüş ve

lezyonlar bir hafta içinde gerilemiştir[11]. Olgu daha
önce ismini bilmediği antibiyotik kullanım öyküsü ver-
mektedir. Döküntülerin ilaca bağlı da olabilme ihtima-
li olmakla birlikte ilaçla ilgili hastadan net bir bilgi alı-
namamıştır. Hastanın kliniği, döküntülerin başlama
zamanı, spesifik tedavi ile lezyonların gerilemesi, pe-
riferik yaymasında eozinofilinin olmaması nedeniyle
döküntüler tulareminin cilt tutulumu olarak değerlen-
dirildi. 

Tularemi döküntülerinin bilinmesi, epidemiyolojik
öyküsü olan hastalarda cilt lezyonlarıyla birlikte tula-
reminin tanıda akla getirilmesi için önemli bir ipucu
olacaktır.
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Resim 2. Her iki el ilk iki parmakta ve onları izleyen el dorsumunda eritema multiforme lezyonları.

Resim 3. Her iki el ayasında eritema multiforme lezyonları.
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