
Tularemi, Francisella tularensis’in etkeni oldu¤u özellikle
kuzey yar›m kürede yer alan ülkeler baflta olmak üzere Ku-
zey Amerika, Avrupa, Japonya ve Rusya’da hemen her mev-
simde görülebilen bir zoonozdur. Sporadik olgular fleklinde
görülmesi yan›nda epidemilere de yol açabilmektedir. Kli-
nik olarak ülseroglandüler, glandüler, oküloglandüler, oro-
farengeal, pnömonik veya tifoid formlarda seyredebilir (1). 

Tarihçe
McCoy ve Chapin etkeni 1911 y›l›nda, ilk kez Kaliforni-
ya’n›n Tulare bölgesinde veba benzeri hastal›¤› olan sin-
caplardan saptam›fl ve bakteriye “Bacterium tularense”
ismini vermifllerdir. 1919 y›l›nda Dr. Edward Francis, in-
san olgular›nda etkeni kandan izole etmifl, serolojik tan›s›-
n› ve bulafl yollar›n› tan›mlam›flt›r; bunun üzerine Bacteri-
um tularense ad› Francisella tularensis olarak de¤ifltiril-
mifltir (1).

Mikrobiyoloji
Francisellaceae ailesinde yer alan Francisella cinsi 2 türü
kapsar: Francisella tularensis ve Francisella philomiragia.
F. tularensis’in ise üreme, biyokimyasal reaksiyon ve virü-
lans özellikleri birbirlerinden farkl› 4 alttürü bulunmakta-
d›r (F.tularensis alttür tularensis (A tipi), novicidia, ho-
larctica (B tipi), mediaasiatica). Her ne kadar tüm alttür-
ler insanda hastal›k yapabilse de göreceli olarak F. tula-
rensis alttür tularensis ve F. tularensis alttür holarctica in-
sanda hastal›¤a daha s›k neden olmaktad›r (1,2). 

F. tularensis, küçük, aerop, pleomorfik, soluk boyanan,
gram-negatif bir kokobasildir. Üremesi nazl›d›r; sistein ve-
ya sistin içeren defibrine tavflan veya insan kan› ile zengin-
lefltirilmifl besiyerlerine ihtiyaç duyulur. En iyi 350C’de
ürer, koloniler 2-5 gün içinde oluflur (2). 

Epidemiyoloji
Tularemi, esas olarak kuzey yar›m kürede ve ço¤unlukla
30-71° kuzey enlemleri aras›nda görülmektedir. Dünyada
y›lda yaklafl›k 500000 tularemi olgusu oldu¤u tahmin edil-
mektedir. 

Her mevsim görülebilmesine karfl›n, do¤adaki etkinliklerin

artmas›na ba¤l› olarak yaz aylar›nda ve avc›l›k nedeniyle
de k›fl aylar›nda daha s›k görülmektedir. Hastal›k, tüm yafl
gruplar›nda görülmekle birlikte, riskli aktiviteleri ço¤un-
lukla eriflkin yafltaki erkeklerin yapmas› nedeniyle olgula-
r›n ço¤unlu¤unu 30 yafl üstü erkekler oluflturmaktad›r. 

F. tularensis do¤ada oldukça yayg›nd›r. Yüzden fazla
omurgal› ve omurgas›zlar› enfekte edebilse de bakterinin
do¤al rezervuarlar› ço¤unlukla yabani tavflan, sincap, su
ve tarla faresi, kunduz, geyik ve rakun gibi kemirici vahfli
hayvanlard›r (3). 

‹nsan ve evcil hayvanlar, F.tularensis’in rastlant›sal kona-
¤›d›r. ‹nsanlara hastal›k farkl› flekillerde bulaflabilmekte-
dir. ‹nsanlara bulaflma, en s›k bakteriyi tafl›yan enfekte ke-
ne veya sinek gibi vektörlerin ›s›rmas›yla ya da kontamine
hayvan ürünlerin temas›yla olmaktad›r. Daha virülan olan
ve Kuzey Amerika’da görülen F.tularensis alttür tularensis
genellikle kene ›s›rmas› ile bulafl›r. Kuzey Avrupa ve Kuzey
Asya’da ise sivrisinekler en önemli vektördür.

Kenelerde F. tularensis’in transovaryal geçifli de vard›r.
Mikroorganizma kene tükürük ve d›flk›s›nda bulunabildi-
¤inden do¤rudan ›s›r›kla inoküle edilebildi¤i gibi dolayl›
yoldan ›s›r›k yaras›ndan da girebilir. Enfekte hayvan doku-
suyla kirlenmifl suyun ve besinlerin tüketimi özellikle tula-
remi epidemilerinde görülen ana bulafl yollar›ndan birisi-
dir. Kontamine tozlar›n solunmas› ve enfekte hayvan tara-
f›ndan ›s›r›lma di¤er bulafl yollar›d›r (1,3).

Tularemi, insandan insana bulaflmaz. Bulafl yollar› nede-
niyle; avc›lar, tar›mla u¤raflanlar, ormanda çal›flanlar, ve-
teriner hekimler ve laboratuvar çal›flanlar› risk grubunda
yer almaktad›rlar. Hastal›k ço¤unlukla tavflan ve kene kay-
nakl› olmas› nedeniyle enfeksiyon “tavflan atefli”, “geyik
sine¤i atefli”,“kene atefli” ve “avc› hastal›¤›” olarak isim-
lendirilmifltir.

F. tularensis hakk›nda ak›lda tutulmas› gereken di¤er bir
önemli nokta da potansiyel biyoterörizm ajan› olabilmesi-
dir (3).
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Patogenez
F. tularensis, karbonhidrat, protein ve lipid içeren ve fago-
sitozu engelleyen bir kapsüle sahiptir. Ayr›ca di¤er gram
negatif bakterilerdekine benzer, fakat etkisi daha düflük en-
dotoksini mevcuttur. Bakteri monosit ve makrofajlarda fa-
kültatif intrasellüler olarak yaflayabilir ve granülomatöz bir
enfeksiyona yol açar. Mikroorganizma deri veya mukoza-
dan girer. Deriden veya solunum yollar›ndan giren 10-50,
a¤›zdan al›nan 108 bakteri enfeksiyon için yeterlidir (1,4). 

Deriden inokülasyondan yaklafl›k 3-5 gün sonra girifl yerin-
de önce papül sonra ülser oluflur. Bakteri lenf yoluyla böl-
gesel lenf nodlar›na tafl›n›r ve lenfohemotojen yolla yay›la-
rak farkl› organlar› (akci¤er, karaci¤er, dalak, kemik ili¤i,
miyokard, böbrek) tutabilir. Her ne kadar s›k olarak sap-
tanamasa da muhtemel olarak bakteremi bu erken dönem-
de mevcuttur. 

F.tularensis’e ba¤l› enfeksiyonda, inokülasyon sonras›nda
ilgili bölgeye ilk olarak inflamatuvar hücreler gelir. Nötro-
fil ve makrofajlar dejenerasyona ve nekroza u¤rayan erken
inflamatuvar hücreleri çevreler. Sonras›nda lenfositler,
epiteloid ve dev hücreler nekrotik dokuya göç eder.  Kaze-
ifikasyon gösteren granülomlar nedeniyle tüberkülozla ka-
r›flabilir. 

Kona¤›n tularemiden tamamen iyileflmesi için protein anti-
jenlerine karfl› geliflen hücresel immünite etkilidir. Hasta-
l›¤›n 2. haftas›ndan sonra ortaya ç›kan antikorlar›n (IgM,
IgG, IgA) koruyuculu¤u ise zay›ft›r. Hastal›k geçirildikten
sonra uzun süreli hatta ömür boyu ba¤›fl›kl›k b›rak›r (1).

Klinik Bulgular
Klinik bulgular bakterinin virülans›na, girifl yerine, siste-
mik tutulumun yayg›nl›¤›na ve kona¤›n immün durumuna
ba¤l›d›r. Tularemi 6 klinik formda karfl›m›za ç›kabilir: ül-
seroglandüler, glandüler, oküloglandüler, orofarengeal, ti-
foid ve pnömonik.

Kuluçka süresi 3-5 (1-21 gün) gündür. Hastal›k aniden, so-
¤uk alg›nl›¤› benzeri semptomlarla bafllar. Üflüme titreme
ile yükselen atefl, halsizlik, ifltahs›zl›k, kas a¤r›lar›, bafl a¤-
r›s› vard›r. Di¤er önemli semptomlar öksürük, miyalji, bo-
¤az a¤r›s›, gö¤üs a¤r›s›, bulant›, kar›n a¤r›s› ve diyaredir.
Rölatif bradikardi olgular›n yaklafl›k yar›s›nda gözlenir.
Tularemide tedavi verilmezse klinik aylarca sürebilir. Has-
tal›k subklinik olarak da seyredebilir ve tan› ancak serolo-
ji ile konur (1,3,4).

Ülseroglandüler form en s›k ( % 20-87) karfl›lafl›lan for-
mudur. Bakteri deriden, kene ›s›rmas› veya enfekte hayvan
ile temas sonucu girer. Genel semptomlar›n yan›nda girifl
yerinde a¤r›l› papül oluflur. Lezyon, birkaç gün sonra nek-
roz sonucunda ülsere dönüflür ve bölgesel a¤r›l› lenfadeno-
pati geliflir. Lenf nodu üzerindeki deride, ödem ve eritem

gözlenebilir. E¤er enfekte hayvan ile temas öyküsü varsa
lezyon s›kl›kla ellerde; kene ›s›rmas› sonras› bulaflta ise
gövde, perine, alt ekstremite, bafl ve boyunda gözlenir. Te-
davisiz b›rak›l›rsa ülser haftalar sonra skar b›rakarak iyi-
leflir. Lenfanjit nadiren gözlenir. Tedavisiz mortalite %
3’ten azd›r (1,3). 

Glandüler formda deride lezyon gözlenmez. Hasta, a¤r›l›
bölgesel lenfadenopati ile baflvurur. Seyir, ülseroglandüler
formda oldu¤u gibidir ancak derideki lezyon ya hasta kli-
ni¤e baflvurmadan önce iyileflmifl ya da hafif seyirli oldu¤u
için gözden kaçm›flt›r. Ülseroglandüler ya da glandüler
formda lenf nodlar›nda süpürasyon gözlenebilir. Fluktuas-
yon veren lenf nodlar› aspire edilmeli ya da cerrahi yolla
drene edilmelidir. Ülseroglandüler ve glandüler tularemide
ay›r›c› tan›da düflünülmesi gereken hastal›klar: piyojenik
enfeksiyonlar, sifiliz, kedi t›rmalamas› hastal›¤›, flankroid,
lenfogranüloma venereum, tüberküloz, toksoplazmoz, flar-
bon, veba ve herpes simpleks virüs enfeksiyonlar› olarak s›-
ralanabilinir (1,3).

Oküloglandüler tularemi olgular›n yaklafl›k % 0-5’ ini
oluflturur. Bakteri kontamine parmaklar, kontamine su ve
aerosol ile bulafl›r. A¤r›l› konjonktivit ve göz kapa¤›nda
ödem gözlenir. Lakrimasyon ve fotofobi vard›r. Konjonkti-
vit s›kl›kla tek tarafl›d›r. Preauriküler, submandibuler ve
servikal lenf nodlar› da olaya kat›l›r. Lenfadenopati göz
belirtilerinden daha bask›n ise tablo kabakulak ile kar›fla-
bilir. Görme kayb› nadirdir; komplikasyon olarak korneal
ülser, dakrosistit geliflebilir. Ay›r›c› tan›da piyojenik enfek-
siyonlar, adenovirüs enfeksiyonlar›, sifiliz, kedi t›rmalama-
s› hastal›¤› ve herpes simpleks virüs enfeksiyonlar› düflü-
nülmelidir (1,4). 

Pnömonik tularemi olgular›n % 7-10’unda görülür. Bakte-
rinin inhalasyonu ( primer pnömoni) veya akci¤erlere he-
matojen yay›l›m› (sekonder pnömoni) sonucu geliflebilir.
F.tularensis alttür tularensis’in etken oldu¤u pnömoni tab-
losu F. tularensis alttür holarctica’ n›n yol açt›¤› pnömoni-
ye oranla daha a¤›r seyirlidir. Hastada pulmoner semptom-
lar ön plandad›r; atefl, öksürük ve yan a¤r›s› vard›r. Bal-
gam az veya yok, hemoptizi nadirdir. Akci¤er görüntüle-
mesinde hiler lenfadenopati, üst veya alt loblarda infiltrat-
lar, lober konsolidasyon, plevral effüzyon, miliyer tutulum,
daha nadiren kavitasyon, bronkoplevral fistüller saptana-
bilir. Balgam incelemesi tan›da katk› sa¤lamaz. Tularemi-
de gözlenen plevral effüzyon tüberkülozu taklit eder (len-
fosit hakimiyetli eksuda, yüksek adenozin deaminaz kon-
santrasyonu), gram boyama ile mikroorganizma gözlen-
mez. Hatta plevral biyopsi örneklerinde granülomlar gö-
rülmesi tablonun tüberküloz ile kar›flmas›na neden olur. 
Toplum kökenli bir pnömoni olgusunda rutin antibiyoterapi-
ye yan›t al›nam›yorsa tularemi akla gelmelidir. Ay›r›c› tan›-
da mikoplazma, Legionella, Chlamydophila pneumoniae
pnömonileri, Q atefli, psittakoz, tüberküloz say›labilir (1,5). 
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Tifoid formda bakterinin girifl yeri belli de¤ildir. Muhteme-
len çok fazla say›da bakteri al›nd›¤›nda geliflir. Olgular›n
% 5- 30’unu oluflturur. Sistemik bulgular ile seyreder.
Hastalarda üflüme-titreme, yüksek atefl, bo¤az a¤r›s›, mi-
yalji, kusma, bafl a¤r›s›, kar›n a¤r›s›, diyare, öksürük var-
d›r. Septik flok, granülomatöz hepatit, kolanjit, menenjit,
perikardit, özellikle çocuklarda barsak nekrozuna gidebi-
len gastrointestinal tutulum, olgular›n yar›s›ndan fazlas›n-
da pnömoni geliflebilir. Fizik muayenede dehidratasyon, hi-
potansiyon, farenjit, servikal adenopati, meningismus be-
lirtileri gözlenebilir. Hastal›¤›n süresi uzad›kça hepatome-
gali ve splenomegali saptanabilir. Altta yatan ciddi, kronik
hastal›¤› olan hastalarda hastal›k dramatik seyreder ve
h›zla ölümle sonuçlanabilir. Tan›y› hemokültür pozitifli¤i
kesinlefltirir. Ay›r›c› tan›da tifoid atefl, bruselloz, Lejyoner
Hastal›¤›, Q atefli, dissemine mikobakteri ve fungal enfek-
siyonlar yer al›r (1,3). 

Orofarengeal formda bakteri enfekte su ve g›dalar yoluyla
veya inhalasyonla bulafl›r. Çocuk yafl grubunda eriflkinlere
oranla daha s›k görülür ve ayn› aile bireyleri efl zamanl› en-
fekte olabilir. Atefl, fliddetli bo¤az a¤r›s› yak›nmalar› olan
hastada daha çok eksudatif tonsillit, bazen ülseratif tonsillit
saptan›r. A¤›z mukozas›nda da ülserler görülebilir. Bo¤az
a¤r›s›, tulareminin di¤er klinik formlar›na efllik edebilen bo-
¤az a¤r›s›ndan ay›rtedilmelidir. Tek tarafl› veya iki tarafl›
a¤r›l› servikal lenfadenomegali geliflir. Doktora baflvuruda
gecikildi¤inde atefl veya tonsillofarenjit belirgin olmay›p
hasta sadece servikal lenfadenopati ile karfl›m›za gelebilir.
Ayr›c› tan›da streptokoksik farenjit, enfeksiyöz mononükle-
oz, adenovirüs enfeksiyonlar›, difteri say›labilir. Endemik
bir bölgede penisilin tedavisine yan›ts›z ve incelemeler sonu-
cunda tan›ya gidilemeyen eksudatif tonsillit olgular›nda oro-
farengeal tularemi mutlaka akla getirilmelidir (1,3). 

Tulareminin seyrinde olgular›n % 35’inde sekonder deri
döküntüleri gözlenebilir. Genellikle ilk 2 haftada ortaya ç›-
kar. Döküntüler yayg›n makülopapüler, vezikülopapüler,
akneiform döküntü, eritema nodosum ve eriteme multifor-
me fleklindedir. Her ne kadar belirtilen döküntüler tüm tu-
laremi formlar›nda gözükse de eritema nodosum en s›k
pnömonik tularemi ile birlikte görülür (1). 

Komplikasyonlar
En s›k karfl›lafl›lan komplikasyon lenf nodu süpürasyonu-
dur ki, uygun tedavi alt›nda da geliflebilir. Uygun tedavi al-
t›nda süpürasyon geliflen lenf nodu içeri¤i sterildir ve dre-
najdan fayda görür. A¤›r seyirli tularemilerde görülebilen
komplikasyonlar aras›nda renal yetmezlik, rabdomiyoliz,
hepatit, menenjit, ensefalit, perikardit, peritonit, osteomi-
yelit, dalak rüptürü, tromboflebit say›labilir ancak uygun
antibiyotiklerin kullan›ma girmesiyle görülme s›kl›¤› azal-
m›flt›r (1).

Tan›
Tulareminin tan›s› klinik flüpheye dayan›r. Tularemi, bafl-
lang›ç semptom ve bulgular›n›n özgül olmamas› nedeniyle
birçok hastal›kla kar›flabilmektedir. Ayr›ca, tularemiye öz-
gü laboratuvar bulgular›n›n olmamas› tan›da gecikmeye
neden olan bir di¤er faktördür. Bu nedenle, tulareminin er-
ken dönemde tan›s› zordur (1). Anamnezde hastan›n mes-
le¤i, hobileri, seyahat öyküsü, do¤adaki etkinlikleri, hay-
van temas›, çevresinde benzer hastalar›n varl›¤› ipuçlar›
sa¤layabilir (3). Laboratuvar testleri özgül de¤ildir. Löko-
sit say›s› ve sedimantasyon yüksek olabilece¤i gibi normal
düzeylerde de olabilir. Trombositopeni, hiponatremi, serum
aminotransferaz ve kreatinin kinaz yüksekli¤i, miyoglobü-
niri ve steril piyüri seyrek olarak görülür (1,3). 

Kesin tan›, hastadan al›nan örneklerde F.tularensis’in izo-
lasyonu ile mümkündür. Ancak, bakteri gram boyama ile
nadiren saptan›r; rutin besiyerlerinde üremez ve yüksek bi-
yogüvenlik düzeyi gerektirir. Üretilmesi için sistin ve siste-
in içeren Francis veya sistein- kalp koyun kanl› agar gibi
zenginlefltirilmifl besiyerleri gereklidir. Otomatize kan kül-
tür sistemleri de etkenin kandan izolasyonununa olanak
sa¤lar (2,4). 

Tan›da serolojik yöntemler tercih edilmektedir. Bakteri an-
tijenine karfl› hastal›¤›n 2. haftas›nda geliflen antikorlar
tüp aglütinasyon, mikroaglütinasyon, hemaglütinasyon ve
EL‹SA yöntemleri ile saptan›r. Özellikle mikroaglütinas-
yon kolay, ucuz ve güvenilir oldu¤u için tercih edilmekte-
dir. IgM ve IgG antikorlar› ayn› anda oluflur ve uzun y›llar
düflük titrede pozitif kal›r. Hastada tüp aglütinasyon yön-
temi ile 1:160 ve üzeri, mikroaglütinasyon yöntemi ile
1:128 ve üzerindeki titreler olas› tan›y› desteklerken akut
ve konvelasan dönemlerde bak›lan titrelerdeki 4 kat art›fl
kesin serolojik tan› olarak de¤erlendirilir. Son y›llarda h›z-
l› tan›da PZR ile çal›flmalar dikkati çekmektedir (4).

Tedavi ve Korunma
Zaman›nda ve uygun yap›lmayan tedavilerle F. tularensis
alttür tularensis enfeksiyonlar›nda mortalite % 30’lara ka-
dar ç›kabilmektedir. Tedavi ile mortalite %4’ün alt›na dü-
flürülmüfltür. 

Streptomisin ilk seçilecek antibiyotiktir. Eriflkin için 7,5-
10 mg/kg intramusküler (‹.M) 12 saat ara ile, çocuklarda
30-40 mg/kg ‹.M 2 dozda uygulanabilir. Streptomisin d›-
fl›nda gentamisin de etkilidir. Tetrasiklinler, kloramfenikol
de önerilmektedir. Ancak bakteriostatik olmalar›ndan ötü-
rü relaps oranlar› yüksektir. Tedavi süresi 7-14 gündür.
Menenjit olgular›nda streptomisin kloramfenikol ile birlik-
te verilir (1). 

Korunmada; kemiricilerle mücadele, artropod ›s›rmas›na
karflu kovucular sürülmesi ve ayak bile¤i, el bile¤i ve bo-
yun gibi artropodlar›n girmesine uygun yerleri s›k› olan ka-
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pal› giysiler giyilmesi, sular›n dezenfekte edilmesi, tulare-
minin endemik oldu¤u bölgelerde avc›lar›n, av hayvanlar›-
n› kesme, yüzme gibi ifllemlerinde veya hasta görünümlü
hayvanlara temas ederken eldiven, maske ve gözlük kul-
lanmas› önemlidir (3). 

Afl› ile ilgili çal›flmalar devam etmektedir. fiüpheli ya da
kan›tlanm›fl yüksek riskli maruziyetlerde 14 günlük siprof-
loksasin ya da doksisiklin profilaksisi önerilmektedir (3). 

Türkiye’de Tularemi
Türkiye’de ilk tularemi epidemisi 1936 y›l›nda 133'ü as-
ker, 17'si civar köy halk›ndan olmak üzere toplam 150 ki-
flinin etkilendi¤i Lüleburgaz askeri garnizonunda tan›m-
lanm›flt›r. Epidemiyolojik çal›flmalarda, enfeksiyonun su
kaynakl› oldu¤una dair veriler elde edilmifltir. Ülkemizde-
ki en büyük salg›n, 1953 y›l›nda 200’ün üzerinde kiflinin
etkilendi¤i Antalya'n›n Badema¤ac› Köyü'nde yaflanm›flt›r.
Bursa’da 1988-1998 y›llar› aras›nda toplam 205 olgu
saptanm›fl, 2005 y›l›n›n ilk alt› ayl›k döneminde 12 ilden
157 kad›n ve 139 erkek olmak üzere toplam 296 tularemi
olgusu bildirilmifltir (3).

Toplanan veriler; Marmara ve Karadeniz bölgesi a¤›rl›kl›
olmak üzere Türkiye'de F.tularensis'in endemik olarak bu-
lundu¤unu ve küçük salg›nlara neden oldu¤unu göstermek-
tedir. Salg›nlar›n mevsimsel özelli¤i incelendi¤inde, 1988

öncesinde tüm epidemilerin yaz aylar›nda (Temmuz-A¤us-
tos), 1988 sonras›nda ise bahar ve k›fl aylar›nda (Ey-
lül–May›s) ortaya ç›kt›¤› görülmektedir. Bu farkl›l›k, ba-
har-k›fl aylar›nda ya¤›fllar›n artmas›na ve buna ba¤l› ola-
rak su kaynaklar›n›n kirlenmesine ba¤lanm›flt›r. Klinik ola-
rak, ço¤unlukla orofarengeal form görülmektedir (3). 
Hastal›¤›n belirtilen epidemiyolojik özellikleri, tulareminin
bildirimi zorunlu hastal›klar listesine al›nmas›na neden ol-
mufltur. 2005 y›l›nda yürürlü¤e giren Sa¤l›k Bakanl›¤›
“Bulafl›c› Hastal›klar›n ‹hbar› ve Bildirim Sistemi, Stan-
dart Tan›, Sürveyans ve Laboratuar Rehberi”nde tularemi,
Grup C hastal›klar içerisinde yer alm›flt›r (3). 
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