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Öğrenim Hedefleri

Bu oturumun sonunda katılımcılar:

• Klasik infeksiyon hastalıklarının farklı klinik seyirlerini ve 
ayırıcı tanıda yaşanabilecek sorunları olgular eşliğinde 
tartışmak amaçlanmaktadır:

• Bu simpozyum sonunda katılımcılarla birlikte, 
• tanısal yaklaşım süreci, 

• bu süreçte bizi yanıltabilecek ya da yönlendirebilecek noktalara 
dikkat edilmesinin, 

• olgulara sistematik ve geniş bir açıyla bakabilmenin ne kadar 
önemli olduğunun 

kavranması amaçlanmaktadır.



Olgu 1

S.E. 17 yaşında, Malatya Doğanşehir’in bir köyünde yaşayan 
kadın hasta

Şikayet: Sağ el 3. ve 5. parmaklarda, sol el 1. parmakta kaşıntılı 
kabarcıklar

Özgeçmiş: Özellik yok

Fizik muayene: 

• Vital bulguları normal, ateş yok

• Sistemlerin muayenesi doğal



Cilt Muayenesi

• sağ el 3. ve 5. parmak 
orta falanksta, 

• sol el 1. parmak distal
eklemi iç yüzünde,

• çapları 2-3 mm

• cilt renginde, 

• umblike papüller



Ön Tanılar



İnfeksiyon
• Viral

• Molluskum kontagiosum
• İnek çiçeği
• Orf
• Sütçü nodülü
• Egzema herpetikum

• Fungal
• HIV hastalarında dissemine

kriptokokoz
• Histoplazmoz
• Penisilinoz

• Bakteriyel
• Histoid lepra
• Staphylococcus aureus sepsisi

İnfeksiyon Dışı
• Granuloma anulare
• Sarkoidoz
• Reaktif perfore kollajenoz
• Perfore liken nitidus
• Perfore follikülit
• Akrokeratoelastoidoz
• Veziküler pitriazis rozea
• Yumuşak doku tümörleri

• Keratoakantoma
• Trikofollikuloma
• Dezmoplastik trikoepitelioma
• Sebase bezhiperplazisi
• Sebaseoz adenoma

• Kanserler
• Lökemia kutis

Bubna AK, Clin Derm Rev 2019



Bir gün sonra; 

• Sağ el parmaklarındaki 
lezyonlar; 

• yaklaşık 1 cm çapında,    

• hemorajik bül içeren, 

• etrafı ödemli ve eritemli

• Sol el başparmaktaki lezyon
• ortası çökük 

• gri-siyah renkte

• etrafı ödemli ve eritemli



Tanı için yapılması gerekenler 



Kanda;

• Lökosit: 4600/mm3

• Hemoglobin: 13,3 g/dl

• Trombosit: 111.000/mm3

• CRP: 10,2 mg/dl



Gram boyama

Lezyondan iğne aspirasyonu;



Kültür

Bacillus anthracis



Tanı : Cilt şarbonu

Tedavi: Penisilin 7 gün



M.B, 52 yaşındaki çiftçi, Doğanşehir/Malatya

Şikayet: Sol kaşından başlayan ve  yayılan şişlik

Hikaye: 

• 2 gün önce sol kaşının üzerinde şişlik başlamış ve giderek yüzüne 
doğru yayılmış. 

• Gittikleri sağlık kurumunda böcek sokmasına bağlı anjionörotik ödem 
tanısı ile steroid tedavisi başlanmış. 

• Şişlik dün daha da ilerlemiş, üst dudağı da şişmeye başlayınca Malatya 
Turgut Özal Tıp Merkezi acil kliniğine gelmiş. 

• Burada da aynı tanı düşünülerek dermatoloji servisine yatırılarak 
parenteral steroid tedavisi başlanmış. 

• Hastanın göz ve yüzdeki şişliğin daha da ilerlemesi üzerine 
kliniğimizden konsültasyon istendi.

Olgu 2



Fizik Muayene

• Sol üst ve alt kapağında 
şişlik ve eritem ile sol 
kaşın lateralinde 1 cm 
çapında, merkezi 
çökmüş, soluk beyaz 
renkli, büllöz lezyon



Lezyondan aspirasyon

• Gram boyama; Bakteri görülmedi.

• Kültür; Toprak basili kontaminasyon

B. anthracis

Tedavi: Penisilin + Steroid (parenteral) 











ŞARBON



Şarbon; enfekte hayvanlarla 
ya da kontamine hayvan 
ürünleri ile temas sonucu 
insanlara bulaşan, etkenin 
Bacillus anthracis olduğu 
zoonotik bir enfeksiyon 
hastalığıdır. 
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Dünya’da şarbon

20,000 to 100,000 cases estimated globally/year
http://www.vetmed.lsu.edu/whocc/mp_world.htm

http://www.vetmed.lsu.edu/whocc/mp_world.htm


TÜRKİYE’DE İNSAN ŞARBONU, 1990-2005



ŞARBON - Türkiye, 2006 - 2016

Yıllar Nüfus Vaka Sayısı

Şarbon 

Morbidite Hızı 

(/100.000)

Ölüm 

Sayısı

Şarbon Mortalite

Hızı (/1.000.000)

2006 72.974.000 272 0,37 1 0,01

2007 70.586.256 262 0,37 0 0,00

2008 71.517.100 235 0,33 1 0,01

2009 72.561.312 149 0,21 1 0,01

2010 73.722.988 94 0,13 0 0,00

2011 74.724.269 165 0,22 2 0,03

2012 75.627.384 135 0,18 0 0,00

2013 76.667.864 197 0,26 2 0,03

2014 77.695.904 150 0,19 1 0,01

2015 78.741.053 139 0,18 0 0,00

2016 79.814.871 32 0,04 1 0,01
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Doğada B. anthracis Bulaş Döngüsü



KLİNİK TABLOLAR

• Deri şarbonu
• Hafif / komplike olmayan
• Ağır
• Komplike

• Toksemik şok
• Bakteriyemi ve sepsis
• Menenjit 

• Sindirim sistemi şarbonu
• Orofaringeal
• Gastrointestinal

• İnhalasyon şarbonu

• Menenjit / Menengoensefalit

• İnjeksiyon şarbonu
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Deri şarbonu

• İnkübasyon süresi: 1- 19 gün ( 1-7 gün)

• Şarbon sporlarının kesik, kaşıma veya sinek ısırması gibi küçük 
travmalarla ile deriye inokulasyonu ile oluşur 

• Kırmızı ufak bir makül, kabarır ve papül görünümünü alır. 

• Bir-iki gün içinde lezyon genişler, üzerinde vezikül oluşur. 

• Vezikülün ortası çökük, içi sıvı ile doludur. Bu lezyonun etrafı 
ödemli ve eritemli bir alan ile çevrili olup ağrısızdır.



• Birkaç gün içinde vezikül içindeki sıvı bulanır, koyu bir renk 
alır.  Mavi-siyah renge dönüşür. 

• Vezikül patlar, ortada keskin kenarlı, ortası çökük siyah bir 
ülser oluşur.

• Bazen bu nekrozu çevreleyen ödemli doku üzerinde küçük 
veziküller gelişir. Bunlar da nekroze olur, siyahlaşır ve primer
lezyonla birleşir. Bu lezyona şarbon püstülü adı verilir (eski 
adı pustula malign ).



• Lezyon çapı 1-3 cm ( 6-9 cm ulaşabilir). 

• Primer lezyon ağrısız

• Sekonder enfeksiyon yoksa apseleşmez.

• Yüksek ateş, bölgesel ağrılı lenfadenit görülebilir. 

• Lezyon çevresinde ödem ve kızarıklık yaygın olabilir.

• Tipik eskar 7-10 günde gelişir. 2-3 hafta içinde düşer.
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Fotoğraf: Üner Kayabaş’ın arşivinden alınmıştır

• Periorbital bölgede yerleşen 
lezyonlarda ödem fazladır ve 
yayılma eğilimi gösterir. 

• Ödem yüze, boyuna ve göğüs 
ön duvarına yayılır. 

• Trakeaya baskı yaparak 
solunum sıkıntısına yol açar. 

• Boyunda ağrılı lenfadenit
gelişir. 



• Boyun ve göğüs ön duvarında yerleşen 

lezyonlarda da çevre dokularında aşırı 

ödem gelişir. 

• Aşırı ödem, büller, indurasyon gibi 

şiddetli lokal reaksiyonlarla karakterize, 

ağır toksemiye yol açan genel 

enfeksiyon belirtileri ile seyreden deri 

şarbonu,  şarbon ödemi olarak 

isimlendirilir   ( eski adı ödema malign). 

• İnokulasyon yeri genellikle boyun, 

göğüs ve göz kapaklarıdır. 

Fotoğraf: Üner Kayabaş’ın arşivinden alınmıştır



Aynı hastada birden fazla deri lezyonu olabilir

Fotoğraf: Üner Kayabaş’ın arşivinden alınmıştır



Deri şarbonunun ayırıcı tanı

• Karbonkül

• Erizipel

• Selülit

• Orf

• Tularemi

• Primer sifiliz şankırı

• Tropikal ülser 

• Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu



Sindirim sistemi şarbonu
• B.anthracis sporları ile kontamine et, diğer gıdalar veya içeceklerin 

alınmasından sonra gastrointestinal mukozada şarbon lezyonları oluşur. 

• Şarbon lezyonları, gastrointestinal kanalın her yerinde görülebilir.

• Semptomlar genellikle kontamine gıdaların yenilmesinden 2-5 gün sonra 
ortaya çıkar. 

• Klinik form
• Orofaringeal şarbon

• Gastrointestinal şarbon



TANI 
• Deri şarbonu, lezyonun tipik görünümü ile kolayca tanınır. 

• Kesin tanı,lezyondan yapılan preparatta gram pozitif kapsüllü basillerin görülmesi 
ve kültürde B. anthracis’in üretilmesi ile konur.

• Direkt preparat ve kültür için uygun materyel; 
• Erken şarbon lezyonlarında vezikül sıvısı 
• Eski lezyonlarda ise eskar bir forseps ile kaldırılırak alınan materyel



PROGNOZ
• Şarbonun her üç klinik formu da öldürücüdür. 

• Deri şarbonu kendiliğinden düzelebilir. 

• Tedavi edilmeyen olguların %10-20’sinde sepsis gelişir ve ölümle 
sonuçlanır. 

• Tedavi ile bu oran % 0-3

• İnhalasyon şarbonu ve şarbon menenjiti hemen hemen daima 
öldürücüdür.

• Gastrointestinal şarbonda ise ölüm oranı tedaviye rağmen %25-75



TEDAVİ
• B. anthracis in vitro bir çok antimikrobiyallere duyarlı

• Penisilinler hala ilk tercih edilecek antibiyotik 

• Penisilin allerjisi olanlarda;
• eritromisin, 

• tetrasiklinler, 

• kloramfenikol

• birinci kuşak sefalosporinler



• Tedaviye başlamadan önce mutlaka kültür alınmalı

• Deri şarbonunda;
• hafif vakalarda oral penisilin V, 6 saat ara ile 200-500 mg, 5-7 gün

• Geniş lezyonlarda, prokain penisilin G IM yoldan, 12-24 saat ara ile 
800.000 veya 1.600.000 ünite 5-7 gün 

• Ağır vakalarda ve iç organ şarbonu olgularında;
• kristalize penisilin, damar yolundan 20-24 milyon ünite günlük dozda 7-

10 gün 

• Trakea ve larinkse bası yapan ödem durumlarında, penisilin 
tedavisine steroid ilave edilir.



İNSAN OLGULARINDA İNFEKSİYON KONTROLÜ

• İnsandan insana geçiş riski standart önlemler alındığında 

çok düşük

• Tedavi sonrası ilk 24-48 saat boyunca cilt şarbonu lezyonları 

için pansuman yapılmalı 

• Tek kullanımlık eldivenler giyilmeli 

• Materyal veya ekipmanların sterilizasyonu veya örneklerin 

imhası için kullanılan eldivenler sterilize edilmeli



• Ölen olgularda, postmortem inceleme yapılmamalı; ölü 

yakılması geleneklerin izin verdiği yerlerde, gömmeye 

tercih edilmeli

• Sadece gömmeye izin verilen yerlerde, torbalanmış ceset 

hava geçirmeyen, sızdırmaz tabuta yerleştirilmeli; tabut  

gömme sırasında açılmamalı



Kemoproflaksi

• B. anthracis sporları ile şüpheli karşılaşan asemptomatik hastalar için 6 
hafta süre ile 

• Doksisiklin (2x100 mg) veya

• Siprofloksasin (2x500 mg)











Dtsch Arztebl Int 2012; 109(49): 843–8




















