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ÖZET Bu olgu sunumunda Afyonkarahisar’ın Dinar İlçesine bağlı Belenpınar Köyünde karşılaşılan üç 
koyunda Bacillus anthracis enfeksiyonun bildirilmesi amaçlandı. Üç koyunda titreme, solunum 
güçlüğü, kan işeme, kanlı ishal, karın bölgesinde ödemle seyreden hastalık görüldüğünü hayvan sahibi 
İlçe Tarım Müdürlüğüne bildirilmiştir. Klinik muayenede koyunlarda sendeleme, solunum güçlüğü, 
ayakta duramama, titreme, halsizlik, ateş, kan işeme, kanlı ishal, karın ve inguinal bölgede ödem 
belirlendi. Klinik muayeneler sonucu anthrax olabileceği düşünülerek hastalanan koyundan alınan kan 
frotisi Konya Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi ve bakteriyolojik 
incelemede Bacillus anthracis tespit edilmiştir. Sonuç olarak yüksek ateş, ödem ve rectumdan kan 
geldiği görülen koyunlarda anthrax’ın göz önünde bulundurulması gerektiği kanısına varıldı.  

Anahtar Kelimeler Anthrax, Koyun 

  

 Three Anthrax Cases in an Ewes Flock 

SUMMARY In this scientific presentation it was aimed to report about Bacillus anthracis infection in three ewes 
occurred in Belenpınar Village of Dinar district in Afyonkarahisar city. Three ewes in the tremors, 
respiratory difficulties, blood urination, bloody diarrhea, abdominal edema animal has been observed 
for the disease has been reported to the District Directorate of Agriculture. It was determined that 
there were faltering, aasmus, not being able to stand, dither, asthenia, fever, bloody urination, bloody 
diarrhea and edema in abdomen and inguinal areas in sheep as a result of clinical examination. It was 
thought that there might be anthrax as a result of clinical examination. Therefore blood samples and 
blood froties were sent to Veterinerian Control and Examination Institution in Konya. In conclusion, it 
was estimated that the anthrax in ewes, which shows symptoms fever, edema and bleeding in rectum, 
must be taken into consideration. 

Key Words Anthrax, Sheep 

 
GİRİŞ 

Anthrax, gram pozitif, sporlu ve kapsüllü bir bakteri olan B. 
anthracis’in neden olduğu infeksiyöz bir hastalıktır (Arda 
ve ark. 1997). Dünyaya yayılmış tehlikeli bir zoonoz olan 
anthrax; sığır, koyun, keçi, manda, at, eşek, deve, fil, 
domuz, köpek, kedi, kobay ve rat’da görülmektedir. Sığır, 
koyun, keçi, manda ve develer hastalığa daha çok 
yakalanmaktadır (Emre 1992; İmren ve Şahal 1994).  

Hastalığın hayvan türleri içersinde genellikle sığır ve 
koyunlarda görüldüğü ve bunlarda mortalite oranının %80 
olduğu, atların daha az duyarlı olduğu, kedi ve köpeklerin 
ise genellikle dirençli olduğu bildirilmiştir (Katie ve ark. 
2006).  

Genellikle sporadik, ender olarak da enzootik olarak 
ortaya çıkmakta ve ölümle sonuçlanmaktadır. Hastalık 
hayvanlarda vücut ısısının yükselmesi genellikle dalak 
büyümesi, kanın koyu renk alması ve pıhtılaşma 
yeteneğinin kaybolması, deri, derialtı ve subseröz 
dokularda serohemorajik infiltrasyonların oluşması ile 
karakterizedir (Hakioğlu ve ark. 1971; İmren ve Şahal 
1994; Arda ve ark. 1997). Yapılan çalışmalarda hastalığın 
birçok ülkede ve ülkemizde mevcut olduğu bildirilmiştir 
(Tuchuli ve ark. 1993; Otlu ve ark. 2002; Özkurt ve ark. 

2005).  

Hastalığın bazı formlarının insanlarda ölüme sebebiyet 
vermesi büyük önem taşımaktadır (Otlu ve ark. 2002; 
Özkurt ve ark. 2005). İnsanlarda daha ziyade deri formu 
görülmektedir (Berttina 1987). Bu form genellikle 
septisemi yapmamasına karşın, akciğer ve bağırsak 
formlarının septisemiye yol açarak insanlarda ölüme 
neden olduğu bildirilmiştir (Berttina 1987; Tuchuli ve ark. 
1993; Demirdağ ve ark. 2003).  

Bu olguda; üç koyunda B. Anthracis tarafından oluşturulan 
doğal enfeksiyonun bildirilmesi amaçlanmıştır. 

OLGUNUN TANIMI 

Afyonkarahisar’ın Dinar İlçesine bağlı Belenpınar Köyünde 
bir koyun sürüsüne ait üç koyunda titreme, solunum 
güçlüğü, kan işeme, kanlı ishal, karın bölgesinde ödemle 
seyreden hastalık görüldüğü hayvan sahibi tarafından İlçe 
Tarım Müdürlüğündeki Veteriner Hekime bildirilmiştir. 
Klinik muayenede koyunlarda sendeleme, solunum 
güçlüğü, ayakta duramama, titreme, halsizlik, ateş, kan 
işeme, kanlı ishal, karın ve inguinal bölgede ödem 
belirlendi. Klinik muayene sonucu anthrax olabileceği 
düşünülerek hastalanan koyundan alınan marazi madde 
(kan) Konya Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü 
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Müdürlüğü laboratuvarlarına gönderildi. Sonuç olarak 
bakteriyolojik incelemede B. anthracis tespit edilmiştir. 
Hastalık Afyonkarahisar İl Tarım Müdürlüğünün 
(B.03.04.HSG.03.03/522/1467-12437) sayılı yazısıyla 
Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre hastalık çıkış ve 
sönüşü yapılmıştır. 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Dünyaya yayılmış tehlikeli bir zoonoz olan anthrax 
ülkemizde gerek hayvan ve gerekse insanlarda görülen 
önemli bir zoonoz hastalıktır. Anthrax zoonoz olması hem 
de ekonomik kayıplara neden olmasıyla günümüzde 
önemini sürdürmektedir. Birçok araştırıcı koyun, keçi ve 
sığırlarda oluşan anthrax salgınlarını bildirmişlerdir 
(Hakioğlu ve ark. 1971; İmren ve Şahal 1994; Arda ve ark. 
1997). Hayvanlarda hastalık birçok ülkede ve ülkemizde 
de görülmektedir (Macdonald ve ark. 1992; Otlu ve ark. 
2002; Özkurt ve ark. 2005; Katie ve ark. 2006).  

Ülkemizin doğusunda 1992-2004 yılları arasında 
insanlarda 503 ve hayvanlarda 464 anthrax olgusunun 
görüldüğü açıklanmıştır (Özkurt ve ark. 2005). Diğer bir 
çalışmada ise Doğu Anadolu Bölgesinde 1994-2002 yılları 
arasında insanlarda 25 deri anthraxı olgusunun görüldüğü 
ve bunlardan 2 sinin septisemik forma dönüşerek ölümle 
sonuçlandığı bildirilmiştir (Demirdağ ve ark. 2003). 
Kars’ta 38 sığırın 34’ünden (%91) ve 17 koyunun 11’inden 
(%64) B. anthracis izole edilmiştir (Otlu ve ark. 2002).  

Kalender ve Kılıç (2006) Anthrax şüphesi ile gelen 140 
numunenin 48’inden (%34.2) B.anthracis izole edildiğini, 
olguların 19’u Elazığ, 9’u Malatya, 8’i Bitlis, 3’ü Tunceli, 3’ü 
Şırnak, 3’ü Bingöl ve 1’i Siirt, 1’i Hakkari ve 1’i Van 
illerinde tespit edildiğini bildirmişlerdir. Olguların 7’si 
2001, 8’i 2002, 9’u 2003, 10’u 2004 ve 14’ünün 2005 
yıllarında görüldüğünü, sığırlarda 25 (%52.1), koyunlarda 
18 (%37.5) ve keçilerde 5 (%10.4) olgu saptandığını, 
Olguların 27’si (%56.2) yaz, 8’i (%16.7) ilkbahar, 7’si 
(%14.6) sonbahar ve 6’sı (%12.5) kış mevsiminde 
görüldüğünü, 1-3 yaşındaki hayvanlarda 31 (%64.5) ve 3 
yaşın üzerindeki hayvanlarda 17 (%35.5) olgu tespit 
edildiğini bildirmektedirler (Kalender ve Kılıç 2006). 

Hastalık koyunlarda perakut ve akut seyreder ve kısa 
zamanda ölümle sonuçlanır. İnkübasyon süresi 1-3 
gündür. Hastalarda ateş, titreme, solunum güçlüğü, kan 
işeme, ölümden hemen önce ve sonra doğal deliklerden 
kan geldiğini bildirmişlerdir (İmren ve Şahal 1994). Bu 
olguda görülen klinik bulgularımızla uyum göstermektedir. 

İnfekte toprak ve meralarda B. anthracis sporları uzun 
yıllar canlı kalabilmektedir. Hastalığın bulaşma riski 
bulunan bölgelerde hayvanların düzenli olarak 
aşılanmaması ve hastalık çıkan yerlerde dezenfeksiyon 
uygulamalarının yeterince yapılmaması bu artışa sebep 
olabilir. Hayvanları hastalıktan korumak için mihraklarda 
düzenli olarak aşılama yapılmalı ve yetiştiriciler 
eğitilmelidir (Kalender ve Kılıç 2006; Anonim 2009). 

 Anthrax ülkemizde ihbari mecburi bir hastalıktır. Hastalık 
ile mücadele Tarım ve Köyişleri Bakanlığının her yıl 
yayınlanmış olduğu hayvan hastalık ve zararlıları ile 
mücadele genelgesine göre yapılmaktadır. Anthrax Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığının programlı olarak hayvanları 
aşılama yoluyla mücadele ettiği hastalıklardan biridir. 
2009 yılı Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele 
Programında son 5 yıl içersinde hastalık görülen 
mihraklarda sirayete maruz hayvanların tümünün 
aşılanacağı belirtilmektedir (Anonim 2009).  

Sonuç olarak bu olgu sunumuyla Afyonkarahisar’ın Dinar 
ilçesine bağlı Belenpınar köyünde sporadik olarak 
seyreden anthrax vakası tarafımızdan gözlemlenmiş klinik 
bulgular ve bakteriyolojik testler sonucu izole edilen 
etkenin B. anthracis olduğu ortaya konmuştur. Yüksek 
ateş, boğaz ve karın bölgesinde ödem, rectumdan kan 
geldiği görülen koyunlarda anthrax’ın göz önünde 
bulundurulması gerektiği kanısına varılmıştır. Hastalığın 
sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 
çıkmadığı batı bölgelerinde de görülebileceği dikkate 
alınmalıdır. 
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