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 Ayırıcı tanı 
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önerileri 

 İnfeksiyon kontrol önlemleri 



Geçmişten Günümüze-Şarbon 
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https://www.cdc.gov/anthrax/resources/history/index.html 



Şarbon-Bulaş 

 Otobur memeli hastalığı, zoonoz 

 İnsandan insana bulaşma riski çok düşük  

 İnfekte hayvanlardan, direkt veya indirekt yolla 
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• Hayvancılıkla uğraşanlar, kasap , veteriner  

 

Tarımsal 
 

 

•  Kontamine hayvansal ürünlerin işlenmesi (keçi kılı, 
yün deri, post ve kemik) 
 

Endüstriyel 

•Nisan 1979 da Sovyetler Birliği (Swerdlosk): Askeri Birlikten 
kazara atmosfere şarbon sporlarının salımı 94 kişi-64 ü ex 

•Haziran 2014’de CDC:  BSL-3 labdan BSL-2’ ye şarbon basili 
aktarımı esnasında basilin inaktive edilmeden gönderilmesi  

Labaratuvar/Biyoterörizm  



Şarbon-Bulaş 

İnsanlar şarbona orta düzeyde dirençli:  

 İngilterede  1900-1949 yılları arasında  endüstriyel bölgede 
çalışan işcilerde kronik temasa rağmen enfeksiyon olgu sayısı 
düşük  saptanmış (50/olgu/yıl), 

 ABD de şarbon temas riski taşıyan 4 işletmede işcilerin yalnız  
0.6-1.4%’ ünde (+), 

 Günlük 8 saatlik çalışma periyodunda 600-1300 spor soluyan 
işcilerde şarbon Ø, 

 Sağlıklı işcilerin nazofarengiyal örenklerinde B. anthracis 
kolonize  (101  işcinin 14’ünde)  
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Kişinin bağışıklık durumu, şarbon temas yolu, mide 
asiditesi, etkenin virülansı önemli! 



Şarbon-Klinik Formları 
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Kütanöz 
 
İnhalasyon 
 
Gastointestinal 
 
Enjeksiyon 
 

 
Bakteriyemi 
Sepsis  
Menenjit  
 

Şarbonun tüm klinik 
formlarında 

   ± 



 

Kütanöz Şarbon 
 

 En sık (%95) 
 Karakabarcık-Çoban Çıbanı 
 En tehlikesiz form (tedavi ile <2% 

mortal ) 
 

 İnkübasyon: 1-7 gün (>>> 19 gün) 
 

 Bulaş: 
  İnfekte hayvanların et, karkas, yün 

ya da derilerinin işlenmesi/teması 
 

 Şarbon sporlarının deri üzerindeki 
çizik, sıyrık ya da sinek ısırığı ile 
inokülasyonu 
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Kütanöz Şarbon 
 Deride kaşınma/yanma →ufak makül → papül 

 Lezyon genişler → vezikül , etrafı ödemli ve hiperemik bir 
alan ile çevrili (AĞRI Ø) 

 Vezikül içi sıvıda bulanıklaşma + koyu/siyah renk 

 Vezikül patlar; keskin kenarlı ortası çökük siyah ülser  (şarbon 
püstülü >>>6-9 cm) 

 Eskar etrafı geniş hiperemik  ödem 
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Primer lezyon AĞRISIZ! 



 

Kütanöz Şarbon 
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Kütanöz Şarbon 
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Kütanöz Şarbon 
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Kütanöz Şarbon 
 

 Kütanöz şarbon lezyonun tipik görünümü 
ile kolayca tanınır 

 
 Ciddi olgularda : Ateş, miyalji  
 
 Sekonder enfeksiyon yoksa  
       → pü görülmez 

 
 Ciddi olgularda derin doku enfeksiyonu, 

yaygın doku nekrozu ve masif ödem  
       
 Yüzde ya da boyunda ödem  
       →havayolu darlığı   
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−Letter to the Editor / Clinical Microbiology and Infection 23 (2017) 52e54 
−Anthrax. www.cfsph.iastate.edu  

http://www.cfsph.iastate.edu/
http://www.cfsph.iastate.edu/
http://www.cfsph.iastate.edu/
http://www.cfsph.iastate.edu/
http://www.cfsph.iastate.edu/


 

Kütanöz Şarbon 
 

 

 
Ayırıcı tanı:  

 Orf,  

 Primer sifiliz şankrı,  

 Herpes enfeksiyonları,  

 Ektima gangrenozum,  

 Riketsiyoz, 

 Karbonkül, erizipel, selülit, 
nekrotizan selülitler,   
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Klinik Şüphe:  Epidemiyolojik öykü ile uyumlu vücudun açık bölgelerinde ağrısız, 
kaşıntılı papül, papül etrafında vezikül ve ödem, siyah eskar 

−Anthrax in humans and animals. 4th ed. World Health Organization 2008 

 

 

 

   Ülseroglandüler tularemi , 

   Layşmanyaz, 

   Tropikal ülser, 

   Veba, 

   Buruli ülseri (Mycobacterium ulcerans) 

   Ruam 



 

İnhalasyon Şarbonu 
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 <%5 sıklık 
 
 İnkübasyon: 1-7 gün  

 
 Bulaş: 

 İnfekte hayvanların kıl ve yünlerinin 
işlenmesi esnasında sporların inhalasyonu 

 Biyoterörizm: Şarbon sporlarının 
inhalasyonu 

 Laboratuvar aerosolizasyon 
 

 LD50: 8000-10.000 spor (1-5 μ partikül) 
 
 Antibiyotik-destek tedaviye rağmen %50-90  

mortal 
 

−Anthrax in humans and animals. 4th ed. World Health Organization 2008 



 

İnhalasyon Şarbonu 
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 Nonspesifik başlangıç: Hafif ateş, 
kırgınlık , yorgunluk 

 

 2-3 gün sonra akut hızlı ilerleyen 
hastalık: 
 Yüksek ateş, taşikardi,     

  Öksürük,  kanlı balgam,   

  Dispne, siyanoz,  toksemi,  

  Konfüzyon, koma 

 

 Hemorajik mediastinal lenfadenit, 
efüzyon, pnömoni-bronkopnömoni 

 

 ACPA: Mediastinal genişleme  

 

−Borio L et al. Death Due to Bioterrorism-Related Inhalational Anthrax Report of 2   
   Patients. JAMA. 2001;286(20):2554–2559. 



 

İnhalasyon Şarbonu 
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Ayırıcı tanı:  
 Akut bakteriyel mediastenit,  
 Aort anevrizma rüptürü,  
 Süperior vena kava sendromu,  
 Sarkoidoz, 
 Mikoplazma pnömonisi, 
 Lejyoner hastalığı, 
 Psittakoz, 
 Tularemi, 
 Q ateşi, 
 Viral pnömoni 
 

 

Klinik Şüphe:  Epidemiyolojik öykü iyi sorgulanmalı! 
                         Ani başlangıçlı grip benzeri -atipik pnömoni benzeri bulgular,   
                         ACPA: mediasten genişlemesi, hızlı kötüleşme 
                         24-48 saat içinde >%80 mortalite  

−Anthrax in humans and animals. 4th ed. World Health Organization 2008. 
− Dixon TC et al. Anthrax. N Engl J Med 1999; 341: 815. 
 

 
Bir şehir ya da bölgede 
benzer  nitelikte olgu 

kümelenmesi 
→Biyolojik silah??? 

 



 

Gastrointestinal Şarbon 
 

 <%1 sıklık 
 
 Ağızdan rektuma kadar her bölgede  görülebilir    

 
 İnkübasyon: 1-7 gün  

 
 Bulaş: 

  İnfekte  çiğ-az  pişmiş  etlerin oral alımı 
 Şarbon  bakteri ve /veya sporları 
 Minimal infeksiyoz doz: 1011  spor 

 
 Orofarengiyal ve barsak şarbonu   

 
 Antibiyotik-destek tedaviye rağmen %50 mortal 
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−Anthrax in humans and animals. 4th ed. World Health Organization 2008. 
 
 



 

Gastrointestinal Şarbon 
Orofarengeal  Şarbon: 
 Ağız mukozası, dil, tonsil, farinks arka 

duvarı  

 

 Ülsere beyaz-gri membranlı  lezyon 

 

  Boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, 
boyunda ağrılı lenfadenit, yüksek 
ateş, genel durum bozukluğu , 
toksemi, trake basısı 
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Gastrointestinal Şarbon 
Ayırıcı Tanı: 

 Difteri,  

 Streptokok tonsillofarenjiti, 

 Vincent anjini,  

 Ludwig anjini, 

 Parafarengeal apse, 

 Derin boyun enfeksiyonu  
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−Anthrax in humans and animals. 4th ed. World Health Organization 2008 
 
 



 

Gastrointestinal Şarbon 
Barsak Şarbonu: 
 Sıklıkla terminal ileum, kalın 

barsağın ilk kısımlarında  

 

 Bulantı-kusma,  

       Karın ağrısı,   

       Hematemez,  

       Kanlı ishal,  

       Asit  

 

 Çoklu, ülseratif, ödemli, 
kanamalı lezyonlar,  genişlemiş 
bölgesel lenf nodları 

 

26.12.2018 
https://www.researchgate.net/Gastrointestinal-anthrax-Coronal-reconstruction-images-from-a-CT-scan-of-the-abdomen-
and_fig3_51581659 [accessed 28 Nov, 2018] 



 

Gastrointestinal Şarbon 
Ayırıcı Tanı: 

• Besin zehirlenmesi (erken dönem), 

• Enterik ateş, 

• İntestinal tularemi 

• Akut batın (diğer nedenlere bağlı)  

• Hemorajik  gastroenterit,  

      Nekrotizan enterit   

      (Clostridium perfringens, şigelloz,  amebik dizanteri) 
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−Anthrax in humans and animals. 4th ed. World Health Organization 2008. 
− Dixon TC et al. Anthrax. N Engl J Med 1999; 341: 815. 
 



 

İnjeksiyon Şarbonu 
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 İV ilaç bağımlılarında 
 
 2009-2010, 2012 yıllarında: İngiltere, 

İskoçya, Danimarka, Fransa, Almanya gibi 
Avrupa Ülkelerinde bildirilmiş 

        (İskoçya’da 119 kişilik salgın!) 
 
 Bulaş: 

 B. anthracis sporları ile kontamine 
eroinin damar içi injeksiyonu  

 
 İnjeksiyon bölgesinde deri ve yumuşak doku 

infeksiyonu 
 Cilt ödemi  +++ 
 Eskar her zaman görülmeyebilir 

 
 Antibiyotik-destek tedaviye rağmen %30 

mortal 
 
 

 



 

İnjeksiyon Şarbonu 
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26.12.2018 
Grunow R et al. Injection Anthrax—a New Outbreak in Heroin Users.. Dtsch Arztebl Int 2012; 109(49): 843-8. 



 

        Şarbon Menenjiti 
Deri, akciğer ve barsak gibi 
primer odaklardan  
lenfohemotojen yayılım  
 
 Akut hemorajik leptomenenjit 
 (BOS’ta kanama, meninkste 
yoğun inflamasyon ve eşlik eden 
ödem ) 
  
 >%90 mortal  

 
Ayırıcı Tanı: 

 Subaraknoid kanama, 

 Bakteriyel  menenjit, 

 Aseptik menenjit, 
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 Hemorrhagic meningitis resulting from inhalation anthrax. 

Image courtesy of the Public Health Image Library, US Centers for 
Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia. 

−Anthrax in humans and animals. 4th ed. World Health Organization 2008. 
 
 



Şarbon Klinik Örneklem   
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   Şarbon Klinik Örnekler 
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 Kütanöz şarbon: Vezikül sıvısı, eskar 
kenarı ya da ülser dokusu sürüntü 
materyali  

 

 İnhalasyon şarbonu: Balgam, kan, 
plevral sıvısı,  

 

 Gastrointestinal şarbon: Dışkı, kan,  
burun-ağız veya rektumdan gelen 
hemorajik sıvılar, periton sıvısı, dalak 
veya mezenterik lenf nodları biyopsisi 

 

 Şarbon menenjiti: BOS, kan 

 

 Otopsi materyali 
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Örnek ve Yöntem Miktar Zaman 

Vezikül sıvısı, ülser, eskar:  
-İntakt vezikülden steril eküvyon ile;  
-Eskar evresinde, kabuk bir forseps ile kenarından kaldırılıp alttaki 
sızıntıdan bir kapiller tüp yardımıyla 
-Ülser varsa ülser zemininden SF nemlendirilmiş steril eküvyon 

-  
 
 
 
 
 

Mümkünse 
antibiyotik 

tedavisi öncesi 

Kan: 1-2 saat içinde en az 3 farklı venden, en az 3 örnek  Çocuk 1- 5 ml, 
Erişkin: 10-30ml 

Normalde steril diğer vücut sıvıları (plevra, periton..) Min 5 ml  

Dışkı 3-5 ml 

Balgam 3-5 ml 

Biyopsi/Otopsi materyali: Birkaç damla steril serum fizyolojik ilave 
edilerek inceleme yapılıncaya kadar nemli kalması sağlanır 

min 2-3gr 

Serum: 
Sitratsız (antikoagülan içermeyen) tüpe alınır. Santrifüj edilerek 
serum kısmı ağzı sızdırmaz kapaklı bir tüpe ayrılır 
 

1-2 ml En az 4 hafta 
ara ile akut ve 

konvalesan  

 
   Şarbon Örneklem 



 
   Şarbon Uygun Transport ve Saklama 

Koşulları 

 

 

26.12.2018 28 



Şarbon Tanısal Testler  
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  Şarbon Tanısal Testler 

 Direkt mikroskopik inceleme: 

 

Gram boyama (tanı için 
geçerli kriter) 

Çini mürekkebi 

Polikrom metilen mavisi 
(M’Fadyean boyaması) 

Direkt floresan antijen 

 İmmünhistokimyasal 
yöntemler 
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  Şarbon Tanısal Testler 
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 Kültür (altın standart) 
 Besiyerleri : %5 koyun kanlı agar, nutrient agar, çukulata agar, rutin 

kan kültüründe kolaylıkla ürer; PLET Agar (seçici besiyeri) 

 İnkübasyon: Aerobik ortam, 35-37° C;  CO2 li ortamda inkübe edillirse 
mukoid kapsüler yapı belirgin, 

 Kanlı agarda non-hemolitik, hareketsiz, yapışkan koloniler; medusa 
başı görünüm  

 

 

 



 
  Şarbon Tanısal Testler 
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 PZR (konvansiyonel, real 
time) 

 Şarbona spesifik protektif 
antijen veya lethal faktör 
toksinin araştırılması 

 ELISA: Çift serum örneğinde 
≥4 kat titre artışı  

 Penisilin ve gama fajına 
duyarlık (kesin tanı) 

 

 

 

 

 

 

http://textbookofbacteriology.net/Anthrax_1.html 



 
  Şarbon Tanısal Testler 
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Şarbon Tedavisi 
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Şarbon Tedavisi  

 Kütanöz olgularda mortalite düşük 

 Sistemik şarbon acil bir durum! 

 

 Sistemik şarbon nedir?  
 Şarbon menenjiti, 

 İnhalasyon şarbonu, 

 Gastrointestinal şarbon, 

 İnjeksiyon şarbonu, 

 Sistemik bulgular ile seyreden kütanöz şarbon: 

(Yaygın ödem içeren ya da boyun/yüz tutulumu olan kütanöz şarbon da sistemik 
şarbon gibi tedavi edilmeli) 
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−Kenneth H Wilson et al. Treatment of anthrax. Uptodate  2018. 
 
 

Erken Tanı ve 
Tedavi Hayat 

Kurtarıcı 



Şarbon Tedavisi 

                           Empirik Antibiyotik Seçiminde  
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−Kenneth H Wilson et al. Treatment of anthrax. Uptodate  2018. 
 
 

KÜTANÖZ ŞARBON SİSTEMİK  ŞARBON 

 
 Yaygın ödem,  
  Kafa, boyun tutulumu  olan   
                KÜTANÖZ ŞARBON  

 



Şarbon Tedavisi-Kütanöz Şarbon 

Sistemik bulgu olmayan hafif vakalarda : 

 Penisiline duyarlı (MİK≤125 mcg/mL) kabul edilir;   

      (ülkemizde  penisiline  dirençli olgu yok, ilk seçenek!) 

 Amoksisilin 3x1 gr PO ya da penisilin V 4x500 mg 

 Prokain penisilin 12-24 saat ara ile 0.6–1.2 mU,  

  

 Biyoterörizm ilişkili düşünülüyorsa genetiği değiştirilmiş suş; penisilin direnci 
olabileceğinden  

 Siprofloksasin 2x500 mg PO 

 Doksisiklin 2x100 mg PO 

 Levofloksasin 1x750 mg PO 

 Moksifloksasin 1x400 mg PO 

 Alternatif tedavi: 

 Klindamisin 3x600 mg PO 
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−. 
 
 

−Anthrax in humans and animals. 4th ed. World Health Organization 2008. 
-Sanford Guide Antimicrobial Therapy. 2018 
 



Şarbon Tedavisi-Kütanöz Şarbon 

 

 

 Doğal yollarla edinilmiş şarbon  

      (endüstriyel-tarımsal)    

 

 

 Aerosol maruziyeti şüphesi varsa  

     (biyoterörizm/ inhalasyon şarbon)   
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−Kenneth H Wilson et al. Treatment of anthrax. Uptodate  2018. 
 
 

60 gün 

7- 10 gün  



Şarbon Sporlarının in vivo Aktivasyon Süresi  
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Anthrax Prevention.  https://www.cdc.gov/anthrax/medical-care/prevention.html 

 
İnhale edilen şarbon sporlarının vejatatif  forma dönüşmesi  60 günü bulabilir  
                                        

Antibiyotiklere 60 gün süreyle devam edilmelidir! 
 



Sistemik Şarbon Tedavisi 

 Sistemik şarbon empirik antibiyotik seçiminde:  
 

 Eşlik eden menenjit varlığının araştırılması (LP  yapılmalı!) 

 

 Erken iv kombinasyon tedavisi (bakterisidal ve bakteriostatik birlikte!) 

 Antitoksin (raxibacumab ya da şarbon Ig)? 

 Kortikosteroid tedavisi?  

 Asit-plevral efüzyon drenajı? 

 Antibiyotik direnç olasılığı? 

 Latent sporların varlığı göz önüne alınmalı 
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−Kenneth H Wilson et al. Treatment of anthrax. Uptodate  2018. 
 
 

Erken Tanı ve 
Tedavi Hayat 

Kurtarıcı 



Sistemik Şarbon Tedavisi 
(menenjit Ø) 

 Bir bakterisidal + bir protein sentez inhibitörü  

     (Gebe, emziren, postpartum kadınlar dahil) 

 

 Bakterisidal tedavi: 

      Birincil Tedavi Siprofloksasin 3x400 mg İV 

 

      Alternatif tedavi (siprofloksasinin kullanılamadığı durumlar): 
 Levofloksasin 1x750 mg İV 

 Moksifloksasin 1x400 mg İV, 

 Meropenem 3x2 gr İV 

 İmipenem 4x1 gr İV, 

 Vankomisin 60 mg/kg/gün (3’ e bölünmüş dozda; maks: 2gr; 15-20 mcg/mL serum kons) 

 Kütanöz şarbon ağır olgularda: penisiline duyarlı (MİK≤125 
mcg/mL), Penisilin G 6x4 MÜ, ampisilin 4x3 gr İV (ülkemizde  
penisiline  dirençli olgu yok, ilk seçenek!) 
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−Kenneth H Wilson et al. Treatment of anthrax. Uptodate  2018. 
−Centers for Disease Control and Prevention Expert Panel Meetings on Prevention and Treatment of Anthrax in Adults.  
   http://dx.doi.og/10.3201/eid2002.130687 
 
 



Sistemik Şarbon Tedavisi 
(menenjit Ø ) 

 Bakterisidal  tedaviye ek olarak; 

 

 Bir protein sentez inhibitörü eklenmelidir 
 Birincil tedavi:  

- Klindamisin 3x900 mg İV ya da 

- Linezolid 2x600 mg İV 

 

 Alternatif tedavi (klindamisin/linezolid kullanolamadığı durumlar) 

- Doksisiklin 200 mg yükleme ardından 2x100 mg İV ya da 

- Rifampin 2x600 mg  
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−Kenneth H Wilson et al. Treatment of anthrax. Uptodate  2018. 
 
 

 
 

 En az 2 hafta ya da klinik stabil olana dek parenteral tedavi ,  
Ardışık oral monoterapi  ile toplam tedavi 60 güne tamamlanır    

                                        
 



Sistemik Şarbon Tedavisi 
(menenjit +) 

 İki bakterisidal  tedavi +  bir protein sentez inhibitörü  

        (Gebe, emziren, postpartum kadınlarda  tedavi aynı) 

 

 1. Bakterisidal tedavi: 

        Birincil Tedavi: 

  Siprofloksasin 3x400 mg İV 

       Alternatif tedavi (siprofloksasinin kullanılamadığı durumlar): 

 Levofloksasin 1x750 mg İV 

 Moksifloksasin 1x400 mg İV, 

 

 2. Bakterisidal tedavi  

 Meropenem 3x2 gr İV 

         Alternatif tedavi (siprofloksasinin kullanılamadığı durumlar): 

 İmipenem 4x1 gr İV, 

 Penisiline duyarlı (MİK≤125 mcg/mL), Penisilin G 6x4 MÜ, ampisilin 4x3 gr İV 
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Sistemik Şarbon Tedavisi 
(menenjit +) 

 İki bakterisidal  tedavi +  bir protein sentez inhibitörü  

 

 Protein sentez inhibitörü  

  Birincil tedavi:  

- Linezolid 2x600 mg İV 

 

 Alternatif tedavi (linezolidin kullanılamadığı durumlar) 

- Klindamisin 3x900 mg İV ya da 

- Rifampin 2x600 mg ya da 

- Kloramfenikol 3-4x1 gr  
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−Kenneth H Wilson et al. Treatment of anthrax. Uptodate  2018. 
 
 

 
 

• En az 2-3 hafta ya da klinik stabil olana dek parenteral tedavi (kimi olgularda 6 
haftaya kadar), 

• Tüm klinik, bulgu-semptomlar ve laboratuvar bulguları düzelmiş olmalı    
                                        
 



Sistemik Şarbon Tedavisi 
Antitoksin 

Sistemik şarbonlu olgularda toksin etkisini 
azaltmak için: 

 

 Raxibacumab: Protektif antijene bağlanan 
insan monoklonal IgG-1 antikoru; inhalasyon 
şarbonu için 2012‘ de FDA onayı  

 

 Obiltoxaximab: Protektif antijene karşı 
monoklonal antikor; inhalasyon şarbonu için 
2016’da  FDA onayı 

 

 Şarbon immünglobulini: Adsorbe Şarbon aşısı 
ile bağışıklanmış kişilerin plazmalarından elde 
edilen Ig; toksin nötralizasyonu 
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−Kenneth H Wilson et al. Treatment of anthrax. Uptodate  2018. 
 
 



Sistemik Şarbon Tedavisi 
Destek Tedaviler 

 Glukokortikoidler : Menenjit, baş-boyun 
tutulumu olan yaygın ödemli kütanöz 
şarbon, vasopressöre dirençli şok 

 

 Plevral mayi / asit boşaltımı   toksin 
azaltımı, akciğer kompliansını artırır 

 

 Sistemik şarbonlu hastalar hızlı fulminan  
seyir nedeni ile devamlı pulseoksimetre ve 
telemetrik çekim ile takip edilmeli   
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−Kenneth H Wilson et al. Treatment of anthrax. Uptodate  2018. 
 
 



https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/zoonotik-vektorel-hastaliklar-db/zoonotik-hastaliklar/5-Sarbon/2-Formlar/arbon_Algoritma-1.pdf 



Şarbon Temas Öncesi ve Sonrası  
Profilaksi; Aşılama Önerileri 
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 İnhalasyon Şarbon PEP: 

      Şarbon aerosollerine maruz kalmış kişiler inhalasyon şarbonu 
açısından risk altında 

 İnhalasyon şarbonu PEP uygulaması (tercihen ilk 48 saat içinde): 
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−Kenneth H Wilson et al. Treatment of anthrax. Uptodate  2018. 
 
 

 

60 gün süre ile antibiyotik profilaksisi + 3 doz şarbon aşısı 
 

İnhalasyon Şarbonu Temas Sonrası 
Profilaksi  (PEP) 
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−Kenneth H Wilson et al. Treatment of anthrax. Uptodate  2018. 
 
 

İnhalasyon Şarbonu Temas Sonrası 
Profilaksi  (PEP) 



Kütanöz  Şarbon  Temas Sonrası Profilaksi  
(PEP) 

 
 Kütanöz Şarbon PEP:  

    Şarbon tanılı bir hayvan ile korunmasız kütanöz temas varsa 
kişi gözlem altına alınarak  kütanöz şarbon semptomları 
açısından takip edilir 
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−Kenneth H Wilson et al. Treatment of anthrax. Uptodate  2018. 
 
 

                  
                   Kütanöz Şarbon PEP             TAKİP 
 



Gastrointestinal Şarbon  Temas Sonrası 
Profilaksi  (PEP) 

 
 Gastrointestinal Şarbon PEP: 

    Şarbon tanılı bir hayvan etinin oral yoldan iyi pişirilmeden 
tüketilmesi sonucu oluşan şüpheli  temas varlığında inhalasyon 
şarbon PEP ilaçları 7-14 gün süreyle PO verilir, aşıya gerek yok  
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−Kenneth H Wilson et al. Treatment of anthrax. Uptodate  2018. 
 
 

 
Gastrointestinal Şarbon PEP              7-14 gün PO antibiyotik  

 



 Şarbon  Aşısı 

 İnsanlarda rutin kullanımda değil 

 Adsorbe aşı (protektif antijen +; canlı-ölü 
bakteri ø), çoklu doz aşılama 

 Protektif antijene karşı oluşan antikorlar 
sitotoksik lethal toksin ve ödem toksinini 
nötralize eder 

 

Temas öncesi ve sonrası aşılama:  

 İnhalasyon şarbonu PEP için 60 günlük 
antibiyotik tx ile beraber 

 

 Risk gruplarına temas öncesi profilaksi  
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−Kenneth H Wilson et al. Treatment of anthrax. Uptodate  2018 
−BioThrax® (Anthrax Vaccine Adsorbed). Package insert. 
 
 



  Temas Öncesi ve Sonrası 
Şarbon Aşı Şeması  
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−Kenneth H Wilson et al. Treatment of anthrax. Uptodate  2018 
−BioThrax® (Anthrax Vaccine Adsorbed). Package insert. 
 
 

0.5 mL, im  

0.5 mL, sc  



 Şarbon  Aşısının Farklı Populasyonlara Göre  
Temas Öncesi ve Sonrası  
Kullanım Endikasyonları  
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−Kenneth H Wilson et al. Treatment of anthrax. Uptodate  2018 
 
 



Şarbon İnfeksiyon Kontrol  
Önlemleri   
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Şarbon İnaktivasyon   

 Sporlar dış ortam koşullarına (sıcak, soğuk, pH, radyasyon, kimyasal ve klorlamaya) oldukça 
dayanıklı 

 Alkol bazlı el dezenfektanlarına dirençli! Su ve sabun ile yıkama önemli… 
 
 
Sporlar:  
      Kaynatmakla 30 dakika, 
      Buharlı otoklavda 120°C’de 1 saatte,    
      140°C’de kuru ısıda 30 dakikada,  
      180°C kuru ısıda 2 dakikada,  
      %5-10’luk formaldehit 
      10000 ppm sodyum hipoklorid 
       %4 glutaraldehit,  
       % 3 hidrojen peroksit,  
      10% NaOH 
      Gama radyasyon (25 kGy) ile inaktive olur 
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−Anthrax in humans and animals. 4th ed. World Health Organization 2008 
 
 
 



Şarbon İnaktivasyon   
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 Sporların inaktivasyon zamanları inokulum miktarı, sıcaklık, basınç, çevre 
dokudaki protein-yağ miktarı, nem gibi değişkenlerle ilişkili 

-Whitney  E A S et al. Inactivation of Bacillus anthracis Spores. Emerg Infect Dis June 2003 



Şarbon İzolasyon Önlemleri  
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 İnsandan insana bulaşmaz; standart önlemler yeterli; yoğun akıntı varsa temas önlemi alınabilir. 
 Alkol bazlı el dezenfektanları sporocidal değil,  el yıkama önerilir. 
 Aerosollerle çevresel kontaminasyon varsa, dekontaminasyon gerçekleşene kadar N95 maskesi giyilmeli  



Şarbon İnfeksiyon Kontrol Önlemleri  

 Kütanöz şarbon lezyonları antibiyotik tedavisi  
sonrası 24-48 saat süre ile steril gazlı bez ile 
kapatılmalı 

 
 Fatal olgularda postmortem inceleme 

önerilmez 
 
 Gömme işlemi yerine gelenekler izin veriyorsa 

mümkünse kremasyon işlemi önerilir 
 
 Ceset taşınması esnasında  dayanıklı ve hava 

geçirmez ceset torbası ile taşınması ve 
açılmadan sızdırmayan tabut ile gömülmesi 

 
 Nevresim ve kontamine materyallerin infekte  

atık torbasına  atılarak yakılması ya da 
otoklavlanması önerilir 
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−Anthrax in humans and animals. 4th ed. World Health Organization 2008. 
 
 



Şarbon İnfeksiyon Kontrol Önlemleri  

 Laboratuvarda  tüm materyaller 
mümkünse tek kullanımlık olmalı ve 
otoklavlandıktan sonra yakılmalı 

 
 Mikroskobik işlem için kullanılan lam, 

lameller ve diğer aletler de 
otoklavlandıktan sonra yakılmalı 
 

 Bazı durumlarda eşya-aletler 10000 ppm 
klorda  bekletmek ve ardından otoklav 
ve yakma işlemleri uygulanabilir 

 
 Laboratuvar kıyafetleri çamaşırhaneye 

gönderilmeden önce otoklavlanmalı 
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−Anthrax in humans and animals. 4th ed. World Health Organization 2008. 
 
 



Şarbon Laboratuvar Biyogüvenlik Seviyesi  
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Haziran 2014’de CDC Laboratuvarlarında  
İnhalasyonel Şarbon Kazası  
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CDC Laboratory Incident: Timeline of major events. 
https://www.cdc.gov/media/releases/2014/p0711-lab-safety-
infographic.html 



Şarbon  
Halk Sağlığı Açısından Öneriler 
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Şarbon Korunma Önlemleri  

 Salgın sırasında  kontamine bölgeye giriş durumlarında personel koruyucu ekipman kullanılmalı 
 
 İnfekte hayvanlar ve yün, kıl, deri gibi hayvan ürünlerine doğrudan temas olmamalı, eller iyi yıkanmalı 
 
 Hayvan derilerinden yapılan davullar, tabaklanma işleminden geçirilmeli 

 
 Et ve hayvan ürünlerine çıplak elle dokunulmamalı, eller iyice yıkanmalı 
 
 Çiğ et-hayvan ürünleri ile diğer yiyeceklerin teması önlenmeli, mutfak tezgâhları iyi temizlenmeli 

 
 Et ürünleri işlenirken eller ağız, göz gibi bölgelere dokunulmamalı 

 
 Şarbonlu hayvanların et ve süt ürünleri imha edilmeli 

 
 Satın alınan etlerin veteriner kontrolünden geçmiş olduğuna dikkat edilmeli 

 
 Etler çiğ tüketilmemeli,  ≥15 -30 dakika kaynatılmalı, 
 
 Pastörize ya da UHT tekniği uygulanmış sütler tüketilmeli 
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Şarbonlu Hayvan Karkaslarının İmhası  

 Sporulasyon için O2 gerekli 
olduğundan kapalı karkaslarda 
sporulasyon gerçekleşemez; bu 
nedenle şarbon şüpheli hayvanlarda 
postmortem inceleme önerilmez 

 

 Hayvan öldükten sonra karkasta 
pütrifikasyon nedeniyle vejetatif 
hücreler genellikle birkaç gün içinde 
inaktive olur 

 

 Hayvanın doğal boşluklarıdan oluşan 
sızıntı nedeniyle çevre dokular infekte 
olur  

 26.12.2018 
Anthrax. Agricultural Disaster Preparedness and Recovery November 11, 2016 

https://articles.extension.org/disasters


Şarbonlu Hayvan Karkaslarının İmhası  

 
 Karkasların yakılması ve kalıntıların  %5 

formalin ile spreylenerek dezenfekte 
edilerek derine gömülmesi;  
 

 Sanayi tipi krematoryumlarda yakılması,  
 

 Karkasların hayvanın öldüğü  yerde %10 
formalin  (50 litre/m2)ile  muamele 
edilerek pütrifikasyon işlemi için  
oldukları gibi bekletilmesi ve sonra 
gömülmesi gibi yöntemler önerilir 
 

 İşlem esnasında koruyucu ekipman, bot 
giyilmeli, veteriner eşliğinde yapılmalı 

26.12.2018 
Anthrax. Agricultural Disaster Preparedness and Recovery November 11, 2016 

https://articles.extension.org/disasters


Uygunsuz Koşullarda Yakılmış ya da 
Gömülmüş Şarbonlu Hayvan Karkasları  

 

 

 

 

 

 
 

           Şarbonlu karkasın derisi (sol)                                            Şarbonlu karkasın vücut parçaları (sağ) 
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Sitali DC et al. Onderstepoort Journal of Veterinary Research | Vol 85, No 1, 29 August 2018  



Uygunsuz  Koşullarda Gömülen 
Şarbonlu Hayvan Karkasları  
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Sitali DC et al. Onderstepoort Journal of Veterinary Research | Vol 85, No 1, 29 August 2018  



Şarbon Olgularının Bildirimi    
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T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi  

STANDART TANI, SÜRVEYANS VE LABORATUVAR REHBERİ-2004 
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Şarbon-Aklımızda Kalanlar (1) 
 
 

 Şarbon: Gram pozitif, aerop, sporlu, hareketsiz bakteri, 
 

 Dört klinik form (kütanöz, inhalasyon, GI, enjeksiyon) ± sepsis ve menenjit, 
 

 Klinik örneklerden kolay izole edilir: Gram boyama, polikrom metilen mavisi, 
kültür ile basitçe tanınır, 

 
 Hafif kütanöz form oral penisilin 7-10 gün süre ile,  
     Sistemik şarbon ise yatır, acil tedavi (bakterisidal-bakteriostatik),  
     Biyoterörizm, inhalasyon şarbonunda AB tedavi ardışık oral 60 güne tamamlanır 
 
 Riskli gruplara temas öncesi 5 doz, 
     Biyoterörizm, inhalasyon şarbonu için temas sonrası  3 doz aşılama 
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Şarbon-Aklımızda Kalanlar (2) 
 
 

  Şarbon insandan insana bulaşmaz, standart önlemler yeterli, 
  
 Şarbon içeren klinik örnekler BSL-2 düzey laboratuvarlarda ve kişisel koruyucu 

ekipman kullanılarak çalışılmalı, 
  
 Alet- çevresel dekontaminasyon için %10 formalin-10000 ppm klor;  
     sterilizasyon için otoklavlanma ve yakarak imha gerekir, 
  
 Şarbonlu hayvanlar veteriner kontrolünde imha edilmeli, 
 
 Güvenli et-süt tüketimi için veteriner kontrolü yapılmış hayvanlar tüketilmeli, 

etler iyi pişirilmeli; süt ürünleri çiğ tüketilmemeli, pastörize-UHT edilmiş sütler 
tüketilmeli, 

 
 Şarbon çıkan olgular sürveyans sistemi dahilinde bildirilmelidir. 
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