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ŞARBON; 
• Anthrax 

• Milzbrand (flemenkçe: dalak ateşi) 

• Splenic fever 

• Kara kabarcık 

• Çoban çıbanı 

 

 

• Ot yiyen hayvanların hastalığı  

• Enfekte hayvandan insana bulaşan zoonotik enfeksiyon  

• Etken Bacillus anthracis 

 



Tarihçe  



• Mısır ve Mezopotamya (M.Ö 1850-
1600)  

 

• Hz. Musa zamanında Mısır’ın 10 
laneti   

 

• Tevrat’a göre Firavun (Ramses II ?), 
İbrani halkını azat edip ülkeyi terk 
etmelerine izin vermediği için 
Mısır’ın başına 10 lanet gelmişti 

 

• 5. Lanet … 

 

• At, sığır, deve ve koyunları 
etkilemiş 

 



Mısır’ın eski hanedan 
dönemine ait İpuwer 
papirüsü 

1828 de bulunmuş 
Hollanda/ Leiden Müzesi 

 



 
 
 
 
 
 
 
Şarbonun antik kökenleri 

• M.Ö.700 

• Antik Yunan ve 
Roma  

• Çoğu eserde 
bahsedilmiş ve 
resmedilmiş 

• Şarbon → Roma'nın 
düşüşüne katkıda 
bulundu mu ? 

 

  

Buzağı taşıyıcı 



Kutanöz şarbonun ilk 
klinik tanımı   

1752'de Maret 
1769'da Fournier 



• 1800 lü yıllarda antrax vakaları 
görülüyor ancak hastalık 
tanısının ne olduğu 
bilinmiyordu 
 

• Fakat vakalar ve hayvan yünü 
endustrisi arasında ilişki 
farkedildi 

 
• ‘’Yün ayıklayıcısı hastalığı’’ ismi  
 
• Yüzyılın ortalarına 

gelindiğinde, enfekte 
hayvanların kanında görülen 
çomak şeklinde yapıların 
varlığıyla ilişkilendirmiş 

 
• Daha sonra bu yapılar bakteri 

olarak tanımlanıp Basillus 
anthracis adı verildi. 



• Bakterinin spor formu 
olduğunu farklı çevre 
koşullarına uzun süre 
dayanabildiğini 
keşfetti 

 

• Bakteriyi kültürde saf 
şekilde üretip 
hayvanlara enjekte 
etti ve hastalık seyrini 
gördü 

 

• Bakterinin hayat 
siklusunu tanımladı  

 



‘’Koch Postulatları’’ 
  Spesifik M.O. ve yaptığı hastalık arasındaki nedensel ilişki 



• Fransız kimyager Louis Pasteur 

 

• Farklı ortam koşullarında farklı 
virulans özellikleri olduğunu görerek 
1881 de hayvanlarda ilk antrax aşısı 
(2 atenue suş  pasteur-1 ve 2) 

 

• 25 aşılı ve 25 aşısız hayvana canlı 
basil enjeksiyonu→ aşısızlar öldü 



 

• 1800'lerde şarbon hakkında pek 
çok bilgi edinildi 

 

• 1900'lü yılların başında ABD, 
İngiltere ve Almanya'da hayvan 
ve insan şarbon vakaları bildirildi 

 

• Bununla birlikte, Rusya, Asya, 
Hindistan ve Afrika gibi şarbon 
vakalarının belgelenmediği ancak 
ithal edilen hayvansal ürünlerde 
şarbon saptanan yerler de vardı 

1900 ler dokumante 
şarbon olguları.. 



• Max Sterne hayvan aşılaması için 
canlı şarbon aşısı geliştirdi 
(günümüzde hala kullanılmakta) 

 

• İnsan şarbon vakaları dramatik 
şekilde↓ 

 

• 20.yy inhalasyon şarbonu olayına 
kadar ABD de sadece 18 şarbon 
olgusu bildirildi 

1937  

Hayvan aşılaması 
insan şarbon 
olgularını azalttı  



     

Korunma:  

 

• 1950 li yıllarda ilk insan şarbon aşısı  

• Bir grup keçi yünü imalathane 
çalışanı 

• Aşı ve placebo verilenler 

• Gönüllüler aşı sonrası iki yıl izlendi 

• Aşı kutanöz şarbonda %92.5 etkili 

• 1970 lerde eski insan aşısı geliştirildi 
Bu son aşı günümüzde hala 
kullanılmaktadır.   

Tedavi:  

 

• Penisilin keşfi 1928 

 

• Şarbon 
tedavisinde ilk 
kullanılması 1944 

 



• New York City'deki bir davulcu, bir dans 
topluluğuyla turneye çıktı 

 
• Afrika'dan, davul yapmak için kullanmayı planladığı 

dört keçi derisiyle döndü 
 
• 4 gün sonra, solunum sıkıntısı ile hastaneye 

yatırıldı 
 
• Beş gün sonra inhalasyon şarbonu teşhisi  
 
• Keçi derileri soyulurken herhangi bir kimyasal 

dezenfeksiyon yapılmamıştı 
 
• Halk sağlığı araştırmacıları, Afrika'dan getirdiği keçi 

derilerini işlerken şarbona maruz kaldığını belirledi 
 
• Havaya saçılan sporlar nedeni ile inhalasyon 

şarbonu geliştiği anlaşıldı  
 
• Bu olgu Amerika'da son 30 yıldır doğal yolla 

edinilen ilk inhalasyon şarbonu olarak kayıtlara 
geçti 

2006 davul derisinden 
inhalasyon şarbonu.. 



• Connecticut’ta 1 gün önce 
davullu bir eğlenceye katılan 
kadın  

• Mekanda sonrasında yapılan 
incelemelerde, hayvan 
derisinden yapılan davulların 
bulunduğu alanda yaygın şarbon 
sporu tespit edilmiş  

    (FBI raporu !) 

2009- davul 
derisinden GİS 
şarbonu  



       Yeni şarbon tipinin ortaya çıkışı.. 

• 2010 başında UK ve Almanyada 
küçük çapta fakat değişik bir 
şarbon salgını 

• Hastaların hepsinin IV madde 
bağımlısı olduğu görüldü 

• Şarbon sporları nereden geldi ?? 

• Eroinin kendisinde sporların 
olduğu şüphesi yüksek 
(kanıtlanmadı)  

• Klasik şarbon lezyonu olmadan 
daha derin deri katmanlarında 
enfeksiyon 

• Yeni tip: ‘’Enjeksiyon şarbonu’’  



MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER  

• Gram pozitif  

• Aerop veya fakültatif anaerob  

• Endospor oluşturan  

• 1.2-10 μm uzunluğunda 

• 0.5-2.5 μm kalınlığında 

• Hareketsiz 

• Basil  

• Katalaz pozitif 

• İndol negatif  

• Vasattan yapılan preparatlarda bakteriler zincir şeklinde 

• Kan, doku, lezyon sıvısı preparatlarında ≥ 2 li zincirler   

 



Bacillus anthracis rods, Bambu kamışı görüntüsü  



B. anthracis kültürden hazırlanan preperatlarda boyama 
yöntemleri: 

• Gram boyama (bambu kamışı) 

• Modifiye Ziehl-Neelsen boyama (karbol fuksin, ısıtma, 
sporlar kırmızı, vejetatif formlar mavi) 

• Malaşit yeşili ile boyama (sporlar yeşil, vejetatif form 
kırmızı ) 

• Polikrom metilen mavisi ile boyama (McFadyean 
reaksiyonu, kapsülü göstermede) 

• Çini mürekkebi ile boyama (kapsül) 

• Flouresan antikor (kapsül) 



• Vejetatif şekilleri; uçları köşeli sonlanan uzun basiller 

  

• Serbest oksijen varlığında elipsoid spor oluşturur 

 

• Spor bakterinin ortasında veya subterminal yerleşimli 

 

• Bakteriyi şişirmez 

 

• Spor oluşumunu görmenin en iyi yolu; 
• 5 mg/l manganez sülfat içeren nütrient agarda birkaç gün üretip 

buzdolabında saklamak   

 
 

 

Enfeksiyon hastalıkları ve Mikrobiyolojisi 2017; 161:1834-1839 



 B.anthracis sporları  



    B. anthracis sporları: 

 

• Isı, soğuk, UV, kuruluk, yüksek/düşük pH,  

    kimyasal dezenfektanlara  dayanaklı  

 

• 140 C de 30 dk da inaktive 

• 180 C de 2 dk da inaktive  

• Otoklavda 121°C de 15 dk  

 

• Yüksek konsantrasyonda Formaldehit (% 5-10), 
Gluteraldehit (% 2-5), Hidrojen peroksit ve Perasetik asit 
etkili  



• Vejetatif formlar dezenfektanlara ve 
ısıya dirençsizdir 

• 55-58°C de 10-15 dakikada ölür 
 
• Sporlu bakteriler uzun süreli UV 

ışınlarına duyarlı  
 
• Ancak belli koşullarda toprakta yıllarca 

canlı kalabilir  
 

• Bir teröristin flakonunda 80 yıl canlı 
kalabilmesine rağmen, toprakta 
yaşayan diğer organizmalarla yarışmak 
zorunda kaldığından canlılığı aylarca 
sürer, nadiren dört yılı geçer  

    (Redmond ve ark., 1998). 



 

     B. anthracis kapsülü (poly-ϒ-D-glutamik asit) : 

 

 

 

• Anaerop koşullarda  

• Ortamda bikarbonat varlığında 

 

 

• % 0.7 sodyum bikarbonat içeren nutrient agara ekim ve % 5-7 CO₂ 
içeren ortamda bir gece inkubasyonu ile kapsülü görülebilir 

 

• Ya da defibrine at kanı içinde 5-18 saat 37 C de inkube edilmesi  

 

• Kolonilerden yapılan preparatlarda kapsül;  polikrom metilen mavisi 
veya çini mürekkebi ile boyanabilir 

 

Polipeptid kapsül oluşturur 
 



   Farklı boyama teknikleri ile B.anthracis kapsülü  

      Hint (çini) mürekkebi, x1000         Fluoresan antikor, x1000 



• Kapsüllü koloniler mukoid  

 

• Kapsül geninden yoksun (Sterne suşu gibi aşı suşları) 
ise tırtıklı koloniler  

 

• Klinik örneklerden yapılan yaymanın polikrom metilen 
mavisi ile boyanması ile → mavi boyanan basillerin  
etrafında pembe boyanan kapsül  gösterilebilir  

    ( M’Fadyean reaksiyonu) 

 

• Yöntem:  1% McFadyean's methylene blue preparat 
üzerinde 2 dk bekletilir, ardından su ile yıkanıp havada 
kurutulur  



M’Fadyean reaksiyonu  



Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, 2016 



• Laboratuvarlarda kullanılan rutin besi yerlerinde kolayca ürer 
(Kanlı agar, Nutrient agar, 12-45 C ( opt 35-37 C )) 

 

• Hastaya ait örnekler dışında kalan , (yüksek kontaminasyonlu) toz, 
toprak, kıl gibi materyaller için selektif besi yerleri tercih 
edilmelidir  

    (örn PLET: polimiksin- lizozim-EDTA- thallous acetate) 
• Ekim öncesinde örnek 62 C de 15 dk bekletilerek dekontaminasyon  

 

• Hemoliz yapmazlar (bazen zayıf hemoliz) 

 

• Koloniler mat, düz, yapışkan  

 

• Kanlı agarda beyaz/gri-beyaz, kenarlarında dalgalı çıkıntılar olan 
koloniler 



      Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, 2016 





Koloni kenarları mikroskop altında incelendiğinde uzun basil 
zincirlerinin birbirine karışması ile → Matted hair, medusa başı  

 



             Ters çam ağacı görüntüsü  



   Mikrobiyolojik Özellikler  

B.Anthracis in 3 antijenik yapısı vardır: 

 

• Polipeptid yapıdaki kapsül 

• Polisakkarit yapıdaki somatik antijen  

• Kompleks protein yapısındaki toksin 

 



• Kapsül ve toksin virulansta rol oynar 

 

• Toksin kodlayan plazmidi:  pXO1  

• Kapsül kodlayan plazmidi: pXO2 

• pXO2 kaybeden suşlar kapsül oluşturamaz→ virulansını 
kaybeder 

 

• Toksin genlerinin regülasyonundan atx A geni sorumlu  

• atx A; aynı zamanda kapsül biyosentez genlerinin 
(acpA/acpB) transkripsiyonunu kontrol eder  

• Yani iki virulans faktörü arasında ilişki vardır  



            Mikrobiyolojik Özellikler  

• Bazı B.Anthracis suşlarında peptidoglikan tabaka 
üzerinde proteinöz bir yapı vardır = S  tabakası   

 

• S  tabakası; henüz kapsülle çevrilmemiş erken evredeki 
basilleri kompleman etkisinden korur 





Epidemiyoloji  

 Hayvan şarbonu ve buna paralel olarak insan şarbonunun endemik 
olduğu yerler: 

  
• Orta Doğu ülkeleri ( İran, Lübnan, Türkiye)  
• Orta Asya ülkeleri (Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan) 
• Hindistan  
• Afrika ülkeleri  
• Latin Amerika  
 
 WHO verilerine göre yıllık 2000-20 000 insan vakası  
 
 En çok yıllık insan şarbonu olgusu: Çad, Etiyopya, Hindistan, Zambiya 

ve Zimbabve. (WHO, Anthrax in Humans and animals, 2008, 4th ed) 

 
 Gelişmiş ülkelerden bildirilen şarbon olguları, genellikle ithal edilen 

hayvansal ürünlerden kaynaklanmaktadır 
 





• Tayland da etlerin az pişirilmesi ve Sahra altı Afrika da 
nedeni bilinmeyen hayvan ölümleri ve bunların etlerinin 
yenmesi ile GİS şarbonu diğer yerlerden fazladır  

 



• En büyük insan şarbonu salgını 1979-1985 yılları arasında 
Zimbabve’de yaşanmıştır  

 

• Salgında 10.000 kişi etkilenmiş ve 182 si ölmüş 

 

• Bu vakalar Zimbabve’nin kuruluşu sırasında sivil savaş 
döneminde oluşmuş ve hemen hemen hepsi deri şarbonu 

 

• Şarbon halen bu ülkede çiftlik hayvanlarında ve vahşi hayatta 
zoonotik olarak devam etmektedir (Martin ve Friedlander, 
2010). 

 

 

 
Journal of Experimental and Clinical Medicine 29 (2012) S155-S162 





 Ülkemizde Şarbon: 
 

• Bildirimi zorunlu hastalıktır  

 

• Ülkemizde 1960-2005 yılları arasında 26.954 insan şarbonu olgusu  

 

• 2017 yılında 37 insan şarbonu olgusu (Avrupa ülkeleri içinde en 
yüksek) 

 

• Doğu Anadolu bölgesi  

 

• Her yaş grubunda ve cinste   

 

• Her mevsimde görülebilir ( Yaz ve Sonbaharda en fazla) 

 





Ülkemizde insan şarbonunun en fazla saptandığı iller  

 

• Doğu Anadolu ve İç Anadolu  

• Ardahan 

• Kars 

• Erzurum  

• Iğdır 

• Van  

• Muş 

• Yozgat  

 



  CDC 2016  Antrax rehberi        Şarbon bulaşma yolları 

      İnsandan insana direk bulaş gösterilmemiştir. 

BULAŞ YOLLARI  



               WHO, Anthrax in Humans and animals, 2008, 4th ed. 



Şarbon epidemiyolojik olarak üç temel gruba ayrılabilir; 

 

1. Tabii olarak oluşan  
1. Tarımsal  

2. Endustriyel  

3. Laboratuvar kaynaklı 

4. Sineklerle ve bazı kuşlarla mekanik olarak taşınma   

 

2. Biyoterorizme bağlı oluşan  

 

3. İnjeksiyon şarbonu  



Tarımsal şarbon: Ülkemizde en sık neden  

 

• Enfekte hayvan ile doğrudan temas  
• Hasta hayvanların kesilmesi 

• Derisinin yüzülmesi  

• Etinin çıplak elle doğranması ile deri şarbonu  

• Enfekte etlerin yenmesi ile GİS şarbonu   

 

• Risk grupları: 
• Hayvancılık yapanlar  

• Kasaplar  

• Dericiler 

• Veterinerler  

 

 



      Biçer-döver burgusu temizlerken kollarında sıyrıklar olan bir çiftçi  



Endüstriyel şarbon; 

• B. anthracis ile kontamine hayvansal ürünlerin (keçi kılı, 
yün, deri, post, kemik ) işlenmesi esnasında  

• Deriye bulaş → Deri şarbonu  

• İnhalasyon → Akciğer şarbonu  

 



Laboratuvar kaynaklı şarbon: 
 
• Laboratuvar kazaları  
 
• 1979,Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği,  
     Sverdlovsk’ ta bir askeri mikrobiyoloji ünitesi 
 
• Kaza sonucu şarbon sporlarının solunmasıyla 96 kişinin 

etkilendiği 64 kişinin öldüğü şarbon salgını  
 
• Gastrointestinal şarbon diye bildirilmesine rağmen yıllar sonra 

raporlardan solunum yoluyla bulaş olduğu ortaya çıkmıştır 
(Abramova ve ark., 1993).  

 
• (Biyolojik silah etkeni olarak çalışılıyordu ?)  

 
• Rusya bu haberi doğrulamadı  

 
 



Sineklere bağlı gelişen şarbon: 

 

• Sineklerle sporların mekanik olarak taşınması ile ya da 

 

• Ölmüş hayvan veya insandan, spor ya da vejetatif formları 
ısırmak suretiyle de insana bulaştırabilirler 

 

• Hatta ısırmayan sinekler dışkı ya da kusmukları ile B.anthracis’i 
taşıyarak yiyecekleri kontamine edip hastalık bulaştırabilirler  

 

 

 

 
Martin, G.J., Friedlander, A.M., 2010. Bacillus anthracis (Anthrax).  
Principles and Practice of Infectious Diseases (7th ed). 2715-2725. 



Yırtıcı kuşlara bağlı gelişen 
şarbon: 

 

• Akbaba gibi kuşlar enfekte 
etleri yedikleri zaman iki 
hafta kadar dışkılarında 
şarbon sporları taşırlar  

 
Martin, G.J., Friedlander, A.M., 20105 

 



 
Davul çalmakla, yapmakla ilişkili şarbon; 
 
• İnfekte hayvan derisinden davul yapma veya bunları çalma sırasında 

ortaya çıkan aerosollerin yutulması veya inhalasyonuyla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CDC. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2010 23;59:872-7 
Bennett E. Epidemiol Infect. 2018 Sep;146:1519-1525 



      Biyoterörizm: 
 
 
• Şarbonun biyoterörizm amaçlı ilk kullanımı, 1900 ler, 1.dünya savaşı  
 

• Alman ordusu, ticareti yapılan hayvanların yemlerinin şarbon sporu ile enfekte 
edilmesi  

• 1925 Cenevre protokolu: Zehirli gaz, biyolojik silah kullanımın durdurulması için   
• 1932 Japonya, 11 Çin şehrine uçaklarla spor yaydı  
• 1942 Amerikada biyolojik silah geliştirme programı  
• 1942 Almanya olası saldırıya yanıt vermek için 5.000'den fazla bomba şarbon ile 

doldurdu 
• 1950 lerde Amerika hem biyolojik silahı hem de aşı ve korunma yollarını 

geliştirmeye çalıştı ! 
• 1979 Sverdlovsk salgını  
 

• 50 kilogramlık şarbon sporunun 500.000 kişinin yaşadığı bir yerleşim 
bölgesine havadan püskürtülmesi sonucu 125.000  öleceği 
öngörülmektedir ?! 

 



Biyoterörizm: 

• Amerika, 2001, Akciğer şarbonları (spor içeren mektuplar) 

 





• ABD de tek bir pulmoner 
şarbon vakasının görülmesi 
halinde bile, sağlık 
personelinin biyoterörizm 
olasılığını düşünmesi ve 
harekete geçmesi yönünde 
uyarı vardır  

• Bu duyarlılık ülkenin 
epidemiyolojik verilerine 
göre 2001 yılından önceki 
100 yıl boyunca sadece 18 
pulmoner şarbon vakasının 
görülmüş olması ile de 
ilişkili görünmektedir. 

 



 

İnjeksiyon şarbonu; 

 

• Damar içi madde kullananlar  

• Şarbon sporu ile kontamine eroin  

• Deride ödem var ancak eskar yok 

• Klinik ağır 

• Ölüm % 28  

 



                         PATOGENEZ 

B. anthracis sporları;  

 

• Deri (kaşıma, çizik, kesik, 
küçük travmalar, sinek 
yolu ile)  

 

• Akciğer ( sporların 
inhalasyonu ile)  

 

• Gastrointestinal sistem 
(enfekte etler, kontamine 
sular)  

Vücuda girer… 



Patogenez 
 
• Sporlar makrofajlar tarafından fagosite edilir 

 
• Makrofajlar içinde bölgesel lenf nodlarına taşınır  

 
• Endospor makrofaj içinde vejetatif forma geçer  

 
• Çoğalmaya başlar  

 
• Vejetatif bakteri kapsül oluşturur  

 
• Böylece fagositoz ve opsonizasyonu önler  

 
• Bakteriler makrofajdan dışarı çıkar  

 
• Lenfatik sistemde çoğalır  

 
• Dolaşım sistemine yayılır  

Anthrax, Handbook of Toxicology of 
Chemical Warfare Agents 2015,  387-410  



 

 Patojenitede en önemli silah: Toksinleri  

 

1. Ödem toksini (EF+ PA) 

2. Öldürücü toksin (LF+ PA)  

 

 Toksin protein yapıdadır ve 3 komponenti vardır: 

 

1. Ödem faktörü (EF) 

2. Protektif antijen (PA) 

3. Letal faktör (LF) 

  

 Her bir saf toksinin tek başına toksik etkisi yok  

 

 Toksin komponentlerinin birleşimi ile şarbon sistemik etkileri 
ortaya çıkar  

 

 



PA: hücre 
yüzeyindeki 
reseptörlere* 
bağlanır 

* Tumör Endotelyal marker 8 (TEM8) ve kapiller morfogenez proteini 2 (CMG2) 

Hücre yüzey reseptörüne 
bağlı PA; 
proteolitik enzimlerle 2 
fragmana ayrılır  

Bu 
kompleksler 
endositoz ile 
hücre içine 
alınır 

x 

Y 

      Hücre içinde adenil siklaz 
enzimini aktive eder, c AMP artar  

 

Hücre içi su metabolizması bozulur: ödem 



• EF: Nötrofil fonksiyonlarını inhibe eder  

 

• LF: Makrofajları stimüle eder 
• Makrofajlardan; TNF-α ve IL-1β salınır 

• Bu sitokinler  sistemik şarbonda ani ölümde rol oynar 



Deri şarbonu; Tüm olguların % 95 i, ölüm oranı < %2  

 

Histopatolojisi; 

• Damar konjesyonu  

• Kanama  

• Jelatinöz ödem  

• Nekroz  

• Doku hasarına oranla daha az sayıda lökosit  



İnhalasyon Şarbonu; mortalite > % 50 

 

Histopatoloji: 

 

• Sporlar alveollere ulaşır  

• Alveolar makrofajlarca fagosite edilir 

• Mediastinal lenf düğümlerine taşınır  

• Bakteri burada çoğalır  

• Toksinlerini oluşturur 

• Lenf düğümlerinde hemorajik nekroz 

• Hemorajik mediastinit 

• Bakteriyemi  

 



Gastrointestinal sistem şarbonu;  
 
• Olguların % 1, mortalite % 40 
• Spor ya da vejetatif formla kontamine etlerin yenmesiyle  
• Genellikle bulaş sporlarla  
  
Histopatolojisi: 
 
• Lezyon en sık terminal ileum ve ileoçekal  
• Tek veya multiple ülser 
• Yaygın mukoza ödemi  
• Batında assit  
• Mezenterik lenfadenomegali 
• Mezenterik LN da hemoraji  
  
 



Şarbon menenjitleri: 

 

 

• Sepsis sonrası  

• BOS hemorajiktir 

• Damarlarda trombüs  

• Kortikal hemoraji  
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Şarbon sepsisinde; 

 

• Karaciğer, dalak, LN ve meninkslerde nekroz ve hemorajik 
infiltrasyon  

 

• Lezyon çevresindeki damarlarda trombüsler 

 

• Endotel hasarının şiddeti basil sayısı ile ilişkilidir  
• Erken dönem sadece ödem  

• Toksemi arttıkça tromboz ve hemoraji  



• Eski ancak önemini yitirmeyen bir hastalık  

 

• Sporların çevre koşullarına çok dayanıklı olması ve 
toprakta uzun süre canlılığını sürdürmesi nedeni ile 
eredike edilmesi mümkün görünmüyor 

 

• Ancak kontrol altına almak mümkün 

 




