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Öncesinde bilinen bir hastalığı olmayan 14 yaşındaki kız 
hasta sağ alın bölgesinde olan yara ile her iki göz etrafında 
oluşan şişlik nedeni ile acil servise başvurdu. Alın bölgesin-
deki yaranın yaklaşık bir hafta önce sivilce şeklinde kaşıntılı 
bir şekilde başladığı ve büyüdüğü, göz etrafındaki şişliğin ise 
son üç gündür ortaya çıktığı belirtildi. Fizik muayenesinde; 
alının sağ tarafında, saçlı deri komşuluğunda 2 x 2 cm boyu-
tunda, çevresi eritemli, ülsere, siyah kabuklu ve ağrısız yara ile 
sağda daha belirgin olmak üzere iki taraflı periorbital ödem 
gözlendi (Resim 1). Diğer sistemik muayenesi ve kan tetkikleri 
normaldi. Ailesi hayvancılıkla uğraşan, hayvan teması olan ve 
yaşadıkları köyde şarbon tanısı alan olguların olduğu belirtilen 
hastanın yarasının özellikleri de şarbon ile uyumlu olduğu için 
hastaya şarbon tedavisi başlandı (intravenöz siprofloksasin). 
Periorbital ödem için intravenöz metilprednizolon ile fenira-
min uygulandı. Olası preseptal ve orbital selüliti dışlamak için 
çekilen kontrastlı bilgisayarlı tomografisi göz etrafındaki ödem 
dışında normaldi. Alın bölgesindeki yaradan alınan sürüntü 
örneğinde Bacillus anthracis polimeraz zincir reaksiyonu (PCR)
pozitif saptanması üzerine kütanöz şarbon tanısı kesinleştirildi. 
On günlük intravenöz antibiyotik tedavisi sonrası yarası küçül-
dü ve üzerinde tamamen siyah renkli kabuk oluştu. Periorbital 
ödemi de tamamen gerileyen hasta oral siprofloksasin ile ta-
burcu edildi ve tedavisi 14 güne tamamlandı. 
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Resim 1. Alının sağ tarafında, saçlı deri komşuluğunda 2 x 2 cm boyutun-
da, çevresi eritemli, ülsere, siyah kabuklu ve ağrısız yara ile sağda daha 
belirgin olmak üzere iki taraflı periorbital ödem.
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