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ÖZET

Tularemi Francisella tularensis’ in neden olduğu zoonotik bir hastalıktır. Tularemide kli-
nik bulgular, asemptomatik hastalıktan septik şok ve ölüme kadar gidebilen geniş bir 
yelpaze  olabilir. Türkiye’de en sık glandüler ve orofarengeal formları görülür. Ani başla-
yan ve hızlıca artan ateş, titreme, iştahsızlık, halsizlik, başağrısı, yorgunluk, boğaz ağrısı 
ve lenfadenopati gibi nonspesifik sistemik belirti ve bulgular mevcuttur ve beta laktam 
antibiyotiklerle tedaviye yanıt alınamaz. Klinik pratikte tularemi seyrek görülen bir has-
talık olduğu için doğru tanının koyulması gecikebilmekte ve tanıdaki gecikme de yüksek 
morbiditeye yol açabilmektedir. Tularemi, özellikle endemik bölgelerde, servikal lenfade-
nopatili ve/veya tonsillofarenjitli antibiyotik tedavisine yanıt alınamayan ve rutin labo-
ratuar testlerinde spesifik bir bulgusu olmayan hastalarda akılda tutulmalıdır. Hastalığın 
hatırlanması ile tanı koyulma süresi kısaltılmış ve gereksiz tanısal testlerin kullanılması 
da engellenmiş olacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Tularemi; Klinik bulgular; Tanı; Tedavi

ABSTRACT

Tularemia is a zoonotic infection caused by Francisella tularensis. The clinical manifes-
tations of tularemia may range from asymptomatic illness to septic shock and death. 
Glandular and oropharyngeal tularemia are the most common forms in Turkiye. Nons-
pecific systemic signs and symptoms, such as fever, chills, anorexia, malaise, headache, 
fatigue, sore throat and lymphadenopathy, are usually occurred suddenly and rapidly, 
and are not recover with beta lactam antibiotics. In clinical practice, correct diagnosis 
of tularemia may be obscure and delayed that cause high morbidity because of infrequ-
ently recognizing. 
Tularemia should be kept in mind in patients with cervical lymphadenitis and/or tonsil-
lopharyngitis who don’t response to the antibacterial therapies and circumstances in 
which routine laboratory tests are not specific, especially in endemic areas. Increases in 
awareness of diagnosis would decrease the overuse of diagnostic tests and the time of 
diagnosis.
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Tularemi hastalığı; “Francis” hastalığı, geyik sineği ate-
şi, tavşan ateşi ya da “Ohara” hastalığı gibi farklı birçok 
isimle de anılmakta olan dünyada birçok farklı coğrafik 
bölgeden bildirilen önemli bir zoonotik hastalıktır (1). 
İlk olarak 1800’lü yıllarda Japonya ve orta Asya da tu-
laremi benzeri hastalık bildirilmiştir. Ancak, tularemi 
etkeni olan bakteri ilk kez 1911 yılında Amerika Birleşik 
Devletleri’nin Kalifornia eyaletinin Tulare ilinde kemir-
genlerde izole edilmiş ve Bacterium tularensis olarak 
adlandırılmıştır (2). Daha sonra bu bakterinin mikrobi-
yolojik özellikleri ve hastalığın klinik semptomları 1920 
yılında doktor Edward Francis tarafından tanımlanmış 
ve bakterinin ismi 1974 yılında bu araştırmacıya atfen 
Francisella tularensis olarak değiştirilmiştir (3). 

Etiyoloji: 
Francisella tularensis aerobik, kapsülsüz, gram negatif 
bir kokobasildir (4). Virulansı, sitrülin üreidaz aktivitesi 
ve gliserolden asit üretimi gibi biyokimyasal özellikleri-
ne göre dört alt tipi tanımlanmıştır; 
1.F.tularensis subsp. tularensis  (Jellison tip A, nearcti-
ca),
2. F.tularensis subsp. palaeartica (Jellison tip B, haloarc-
tica),
3. F.tularensis subsp. mediaasiatica,
4. F.tularensis subsp. novicida. 
Tip A’nın ana rezervuarının tavşan ve keneler olduğu bi-
linip karasal bir döngü söz konusudur. Tip B de ise suda 
yaşayan kemirgenler ana rezervuar olup su döngüsü 
mevcuttur. İnsanlarda Tip A daha virülandır (5, 6).

Epidemiyoloji: 
Tüm dünyada yaygın bir hastalık olarak görülebilen tu-
lareminin prevelansı kuzey yarım kürede yaklaşık 300-
700 meridyenler arasında daha yüksektir (4). Özellikle 
İkinci Dünya Savaşı öncesi daha yaygın olan bu hastalık 
1950’li yıllardan sonra daha az görülmeye başlamıştır. 
Ancak, potansiyel bir biyolojik silah olarak kabul edildiği 
için 2000 yılında bildirimi zorunlu hastalıklar kapsamı-
na alınmıştır (7). Ülkemizde de özellikle bazı bölgelerde 
halen epidemiler yapabilen bir hastalıktır (8,9). Son yıl-
larda giderek önem kazanan ve üzerinde durulan iklim 
değişiklikleri ve bunun sonucunda epidemiyolojisi deği-
şen birçok zoonotik hastalık tıpta yeni küresel bir sorun 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu zoonotik hastalıklardan 
biri olan tularemi etkeni F. tularensis’in insana bulaşı; 

enfekte hayvanlarla ya da leşleri ile doğrudan temas, az 
pişirilmiş enfekte tavşan etinin tüketilmesi, kontamine 
gıda ve suların tüketilmesi, kemirgenlerin ısırması ya da 
kontamine bulaşıcı tozların ve aerosollerin inhalasyonu 
gibi birçok farklı yolla olabilir. Bakterinin su kaynakların-
da canlı kalabildiği (muhtemelen amipleri kullanarak) 
bilinmektedir. Tip A genellikle kene ısırığı veya tavşan-
larla temas ile bulaşırken, tip B su ve su kenarında yaşa-
yan hayvanlarla bulaşır (8,10,11.). Avrupa ve Türkiye’de 
F.tularensis subsp haloarctica (Tip B), salgınlardan baş-
lıca sorumlu olan suştur. Salgınların kaynağı olarak ge-
nellikle enfekte su kaynakları (nehir ve göller) ve enfek-
te yiyecekler bildirilmektedir (10,12,13). 
Yüzden fazla vahşi ve evcil omurgalı ve 100’den fazla 
omurgasız hayvan türünün F.tularensis için konak oldu-
ğu bilinmektedir. Bu hayvanlar arasında en sık tavşan, 
vahşi kuşlar, sincap, kene, sıçan, fare, kunduz, koyun, 
kedi ve köpek rezervuar olarak bildirilmiştir (14). İnsan-
lara hastalık bulaşı bu enfekte hayvanlarla ya da sekres-
yonlarıyla temas ile veya enfekte hayvanların ısırkları 
ile bulaşabilir. Bu nedenle tulareminin görülme sıklığı 
özellikle yaz aylarında kene ısırıklarının artmasından, 
kış aylarında ise özellikle yabani tavşan avcılığın artma-
sından dolayı yöresel ve mevsimsel olarak artış göster-
mektedir. 

Türkiye’de Tularemi: 
1936-1953 yılları arasında Türkiye’nin üç farklı bölge-
sinden (Lüleburgaz, Kırklareli ve Tekirdağ) dört tularemi 
salgını bildirilmiştir (15-18). Uzun bir aradan sonra Bur-
sa çevresinde 1988 yılında bir salgın bildirilmiştir. En-
feksiyon Trakya ve Orta Anadolu bölgelerine yayılmıştır. 
Daha sonra 1988-2010 yılları arasında Türkiye’nin farklı 
bölgelerinden bildirilen salgınlar vardır. Bu salgınların 
hemen hepsinde su kaynaklı bulaş ve yine büyük bir 
kısmında da orofarengeal tutulumun (Bursa salgının 
da ülseroglandüler ve okuloglandüler formlar da bu-
lunmaktadır) ön planda olduğu görülmektedir (Tablo 
1). Tanı kriteri olarak serolojik testlerde 1/160 titre ve 
üzeri pozitiflik kabul edilmiştir. Ülkemizdeki salgınlarda 
yoğun çalışmalara rağmen çoğunluğunda suda F. tula-
rensis izole edilememiştir. Zira F. tularensis’in izolasyo-
nunda bir takım teknik zorlukların da olduğu unutulma-
malıdır.   Tüm bu olguların çoğunlukla kış ve sonbahar 
aylarında olduğu ve kadın-erkek oranının eşit olduğu 
dikkati çekmektedir. 
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Yıl  Bölge   Bulaş yolu Klinik form  Referans
1936  Lüleburgaz  Su kaynağı Orofarengeal  15
  Kırklareli
  Tekirdağ   
1938  Van   Besin  Orofarengeal  16
1945  Lüleburgaz  Su kaynağı Orofarengeal  17
1953  Antalya   Su kaynağı Orofarengeal  18
1988  Bursa   Su kaynağı Orofarengeal  19
2000  Ankara (Ayaş)  Su kaynağı Orofarengeal  20
2004-2005 Zonguldak
  Bartın
  Kastamonu
  Kocaeli
  Kars   Su kaynağı Orofarengeal  8, 21
2004  Samsun   Su kaynağı Orofarengeal-glandüler 22
2005  Edirne   Su kaynağı Orofarengeal  23,24
  Kocaeli, Gölcük  
2010-2012 Kayseri Su kaynağı Orofarengeal-glandüler   9

Tablo 1. Ülkemizden bildirilen tularemi salgınları.

Klinik
Klinik bulgular; bakterinin giriş yeri, bakterinin virulan-
sı, miktarı ve konak immün sistemine göre değişiklik 
gösterir. İnkübasyon periyodu olan 2-10 günün sonun-
da (ortalama 3-5 gün) genellikle grip benzeri semptom-
lar ortaya çıkar. Konak ve mikroorganizmanın özellikle-
rine göre subklinik bir seyirden sepsis ve doğru şekilde 
tedavi edilmez ise ölüme kadar farklı klinik tablolar 
görülebilir. Tularemi, genellikle aniden başlayan ateş, 
titreme, başağrısı, halsizlik ve iştahsızlık şeklinde orta-
ya çıkar. Ayrıca soğuk algınlığı, kas ağrısı, göğüs ağrısı, 
kusma, boğaz ağrısı, servikal lenfadenopati, karın ağrısı 
ve diyare de görülebilir. Hastaların yaklaşık yarısında ise 
herhangi bir semptom görülmeyebilir (1,25). Tularemili 
hastaların yaklaşık %11-45’inde belirti ve bulgular baş-
boyun bölgesine lokalizedir (26). Semptomlar genellik-
le; ateş, halsizlik, farenjit ve servikal lenfadenopati gibi 
non-spesifik olduğu için tanı koyabilmek için enflamatu-
ar boyun kitlelerinin ayırıcı tanısında tulareminin akılda 
tutulması gerekmektedir (27). Tularemi insanlarda ge-
çiş bölgesine bağlı olarak 6 farklı klinik form oluşturur. 
Bunlar ülsero-glandüler, glandüler, oküloglandüler, 

pnömonik, orofarengeal, ve sistemik (tifoid) formlardır 
(1,28). Her ne kadar genel olarak tulareminin en sık gö-
rülen formu ülsero-glandüler form olsa da, ülkemizde 
ve Doğu Avrupa ülkelerinde en yaygın görülen formu 
enfekte yiyecek ve sularla bulaşan orofarengeal form-
dur (1,29) (Şekil 1a, b, c ve d). 
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Tanı: 
Tularemi tanısında rutin laboratuar testleri ve radyolo-
jik görüntüleme yöntemleri non-spesifiktir. Normal kan 
sayımında beyaz küre ve eristrosit sedimentasyon hızı 
normal ya da yükselmiş olabilir. Radyolojik incelemede 
normal lenf nodu görünümü nadiren görülür. Tulare-
mik lenf nodunun histopatolojik incelemesinde sadece 
kronik granülomatöz tip inflamasyon gözlenir, tularemi 
için patognomonik bir bulgu bulunmamaktadır (30). 
F. tularensis standart olarak kullanılan besi yerlerinde 
üretilemez. Mikroorganizmanın kültür ve izolasyonu-
nun zorluğu, aynı zamanda elle temasın riskli olması 
nedeniyle laboratuar ortamında önceden uygun korun-
ma önlemlerinin alınmasının gerekmesi nedeniyle tanı-
da en sık serolojik testler kullanılmaktadır. Bu amaçla 
en sık Mikro Aglutinason testi (MAT) kullanılmaktadır. 
MAT testi hastalığın başlangıcından yaklaşık 10-14 gün 
sonra pozitif hale gelir. MAT’de antikor titresinin 1/128 
ve üzerinde olması veya iki hafta arayla yapılan tekrar-
layan testlerde antikor titresinin dört kat ya da daha 
fazla artışı tanısal olarak kabul edilmektedir. MAT dı-
şında hemaglutinasyon testi, ELISA, PCR ya da spesifik 
antijenlerle Western Blot yöntemleri de F. Tularensis’ 
e karşı oluşan antikorları tespit etmek için kullanılabilir 
(25,31).  

Tedavi: 
Tularemi de erken dönemde başlanan etkili antimikro-
biyal tedavi ile morbitide belirgin olarak azalmaktadır. 
Hafif ve orta şiddetli vakalarda oral tedavi, ciddi vaka-
larda ise hastaneye yatış ve parenteral tedavi öneril-
mektedir. Genel olarak tedavi yaklaşımı farklı antimik-
robiyal ajanların kullanımı ile elde edilen kür ve relaps 
sıklığını değerlendiren gözlemsel verilere dayanmakta-
dır. Farklı ilaç tedavilerinin etkinliğini karşılaştıran veya 
optimal tedavi süresini tanımlayan prospektif kontrollü 
klinik çalışmalar bulunmamaktadır (25,31). 
Klinik etkinliği en iyi bilinen ilaçlar arasında Streptomi-
sin ve Gentamisin başta olmak üzere  Aminoglikozidler, 
tetrasiklin, kloramfenikol ve florokinolonlar sayılabilir. 
F.tularensis’in tüm tipleri (menenjit hariç) Streptomisin 
ve Gentamisin’e duyarlıdır. Bu nedenle kür oranları yük-
sek, relaps oranları düşüktür (32). 
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Tablo 2. Tularemide CDC (Central for Disease Control and Prevention) tedavi önerileri (25,31)

* Gebelerde FDA onayı yok

Aminoglikozidler genellikle 7-10 gün süreyle kullanıl-
maktadır. Ancak ciddi vakalarda klinik belirti ve bulgu-
lara göre ya da tedaviye geç yanıt veren vakalarda 14 
güne kadar da uzatılabilir. Hastanede yatış gerektiren 
ciddi vakalarda Aminoglikozidlerin parenteral uygulan-
ması tedavide birinci seçenektir (25,31).  Tetrasiklin ve 
kloramfenikolde tedavide etkili olmakla birlikte bakteri-
ostatik ajanlar olduğu için daha yüksek relaps oranları-
na sahiptir (33). Ancak tetrasiklinler özellikle Doksisiklin 
halen tulareminin oral tedavisinde önemli bir alternatif-
tir. Kinolonlardan Siprofloksasin, tip B tulareminin oral 
tedavisinde kullanılan alternatif ilaçlardan birisidir (31).  
Penisilinler gibi beta-laktamazlar F.tularensis’e etkisiz-
dir. Sadece Seftriakson in vitro olarak etkili bulunmuş 
olsa da birçok vakada kullanımı klinik olarak başarısız 
bulunmuştur. Benzer şekilde Rifampisinde in vitro etkili 
bulunmuş ancak rezistans gelişimi riski nedeniyle klinik 
kullanımda önerilmemektedir. Ko-trimaksazol ve Kinda-
misin de etkisiz ilaçlardır. Sadece Eritromisinin tulare-

mide tip A organizmaya karşı duyarlılığı bilinmektedir, 
ancak rutin tedavi protokolünde kullanılmamaktadır 
(31). Tularemi de relaps herhangibir tedaviden sonra 
görülebilir, ancak tetrasiklinlerin bakteriostatik özel-
liklerinden dolayı, 14 günden daha kısa süreli kullanı-
mında daha sık karşılaşılmaktadır (25,31). Tularemi de 
medikal tedaviye dirençli lenf nodu varlığında, süpüre 
lenf nodu varlığında ve/veya ampiyem varlığında cerra-
hi drenaj yada eksizyon düşünülmelidir (25).  

Sonuç olarak; ülkemizde en sık görülen Tularemi tipi 
olan orofarengeal tip tularemide membranöz tonsillo-
farenjit ve servikal lenfadenopati görülür. Bu nedenle 
özellikle endemik bölgelerde medikal tedaviye yanıt 
vermeyen membranöz tonsillofarenjit ve servikal len-
fadenopatili vakalarda tularemi ayırıcı tanıda mutlaka 
düşünülmelidir.  
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