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ZOONOZ BIR EKTiMA OLGUSU

Aliye Sağka n ÖZT ÜRK'·

Hüseyin TO L 2

ı s ma i l ŞEN '

A case of zoon osts ect hyma
Özet: Sunu lan bu vakan ın amacı ektim alı bir kuzunun sahibini d işleriyle yara lamas ı sooucu sahibi nin par makla rı nda oluşan Iezyo nlara
çekmekti r,
Kuıunun klin ik muay ene sinde yükse k ateşle birlikte (4 0,3 • C ). aO' z ve çe vresinde küçük çaplı ekt im a 'e zyonla rı gOz lenmiştir.
Kuıuda alt solunum sıste m ıyle Ilgili cid di klinik bulgular da te spit e<lildi. Ayrı ca IOkositoliS (3S.2x HPfmm· ) vard ı . Hekim ta rafı nd an
mu aye ne e dile n h ayv an sahib in in parm a klar ınd ak i ol u ş u m l a rı n or t l ezy o n la r ı y la Ilg ili o l d ug u t e sp it e d il m i ş ti r .
Sonuç Oıa rak ektirn a kontagioza eolek siyonu temasla veya ısırrnadan dolayı Insanlara bulaşabil ir ve istenmey en lezyon lara neden

dıkkat

Oıabili r.

A nah tar K el imeler: ektima . insan
Summary:lhe aim ol this cas e report is to show cccurred the leıi on a pereoo's fingers that were IOfmed ener a lamb with a oontagiou s
eetim a bite s him.
In routine cnmcaı examination ol lamp , smamesıcos mouth al"ld areu nd were observed along with high temperature. Lamb's the 10wer
respir atory system w as to be sever ely enecteo. There wa s alsa ıeocccvtcsıe In lamb . Lesloıı s on the fingers were diagnosed as orf by
a physician .
As e resoe. cootaqous ecttwrn e inlec tion may be contam lnated to hum an by billen of touching of the injected animal and oould cause
unwan le<fle slon s in humaris.
Key Word s: ecth yma, nurnar-s
Giriş

Zo on oz

ha s t alıkl ar

ha yv anlardan insanla ra
olarak ta n ı mlanmaktad ır (Slifko
ve ark ., 2000) ve halk sağlığını tehdit eden zoonozlar
önem veril mesi ge reke n bir konudur (Pappaioanou ,
bulaşan ha s talık l ar

2003).
Zoonoz hastalıklar etiyolojilerine göre bakteriyel,
viral , rik et sly al. helminttk. protozoal, artrapodik ve
fungal zoonozlar olm ak üzere 7 s ı nıfa a yrılm aktadırlar
( Doğruer, 2000 ). Viral zoonozlardan biri olan konlagi oz
pu stul er dermatitis veya ort olarak da adlandırılan
kontagioz ektima po xviridae fa m i lyasından parapex
virusunu n sebe p olduğu koyun ve keçileriri spesi fik
bir deri h a st alığ ı d ır (Haig v e Mercer. 1998). Orf
dünyad a o lduğu gi bi ül kem iz de de yayg ın ola ra k
gözlenmektedir. Özellikle 3 ile 6 ayl ık genç hayvanlarda
d aha yayg ın gözl en irken , çok az oranda e rişki n
hayvanl ar da et kilenebilir. Orf vir usunun 3 günden
10 güne kadar değ işen inkübasyon süresinin ard ı ndan
a ğ ı z/a ğ ı z içi ve burun çevresinde papül. püstül ve
kabuk şekl inde lezyonlar ortaya çıkar. Komplikasyon un
g elişm ed i ğ i vakalarda 3 ila 8 hafta içinde hayvanlar
ha sta lıklan kurtulabilir. Enfeksiyon süresinin uzam a s ı

ned en iyle sekonder olarak bakteriyel en feksiyon lar
ve prognoz daha da k öıüle şe bilir (Hansen
ve ark ., 1984 ; Mourtada ve ark " 2000 ; M urphy ve
Ralfs, 1996 ).
g eli şebilir

Ort enfekte hayvanlarda ya da onlann ürünleriyle
direkt temas ede n ins a n la rı da etk ileyen me sleki
zoonoz o ld uğundan dolayı; ha sta lık , ekonomik olarak
ta rım sektörünü etkilemesinin ya nı sı ra halk sağ lı ğ ın ı
da cidd i anlamda etk item ektedir (C rumbie , 1998).
v irus ahır kapıların da, çitlerde, hayvanları n beslenildiği
alanlarda ve k ırkı m maka sları nda da buluna bilir (Maki
ve ark " 1998 ). In sa nla rın enfekte a lanl ara veya
havvanlara direkt tem a sı veya enfekle ha yvanl a rın
di şleri y le ya ra la na n insa nla ra virüs bulaşabi li r.
Insanlarda kli nik olarak daha ço k ei parm akl a rı n d a
yerleşen sulu nod üllerin gözlendiği , ayrı ca halsizlik,
subfebril a teş , lenfanj it ve bölgesel ade nitisin de bu
ha stahğ a eş li k ed e bi l eceği b el i rt ilm i şt ir (Ba ş kan ve
ark .• 2005). Bu olgunun sunul masınd aki amaç; ektima
enfeksiyonlu kuzu , koyun ve oğla k la ra veteriner hekim
ve hayv an sahiplerini n direkt t e m a sl arınd a daha
dikkatli yakla şı mla rd a bu lu n ma larına dikkat çekmektir.
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Olgu Sunumu

Vaka materyalini Selçuk Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Iç Hastalıkları Kliniği'ne muayene ve tedavi
amac ıyla getirilen ektimalı 6 aylık bir kuzu oluşturdu .
Hayvan sahibinden alınan anemnezde, sürüdeki bazı
kuzularda da benzer lezyonların bulunduğu ve
veteriner hekim tarafından ektima teşhisi konularak
tedavi önerildiği öğrenilmiştir. Hayvan sahibi tedavi
uygulamaları sırasında kuzulardan birinin parmağını
d işleriyle yaraladığı ve zamanla parmağında bazı
lezyonların oluştuğunu belirtmiştir. Kuzunun ,
uygulanan tedaviye ve geçen süreye rağmen kuzunun
ağız ve çevresinde ektima lezyonlarına rastlanmıştır
(şekil 1) . Ayrıca alt solunum sisteminin
askultasyonunda anormal solunum sesleri tespit
edilmiştir.
Şekil 2: Ektimalı kuzunun d işleriyle yaralanan
hayvan sahibinin parmaklarında oluşan lezyonlar.

Şekil

enfeksiyon insanlarda da görülebilir (Chahidi ve ark.,
1993). Hastalık hayvanlara temas eden bakıcılarda ,
kasapıarda ve veteriner hekimlerde görülebilmektedir
(Buchan, 1996). Sunulan bu olgu da ektimalı kuzunun
sahibini dişleriyle yaralaması sonucu tipik orf
lezyonlarının oluşması önceki bilgilerle paralellik
göstermiştir. Orf'un insanlardak i inkubasyon süresi
yaklaşık 2-6 gün arasındad ır. Ort insanlarda genellikle
ellerde ve parmaklarda soliter papül şeklinde ortaya
çıkar, nadiren de yüz, burun delikleri, dil, göz kapağı
ve perianal bölgede görülebilir. lezyonlar 5-6 haftada
spontan ve skatrissiz olarak iyileşebilir (Bodnar ve
ark ., 1999 ; Gürel ve ark. , 2003) . Şekil 2'de de
görüldüğü gibi enfekte hayvanın sahibini dişleriyle
yaralamas ı veya sahibinin enfekte hayvana
dokunmasını takiben sahibin her iki elin parmaklarında
yaklaşık nohut büyüklüğünde sol iter lezyonlar

1: Ektimalı kuzunun ağız bölgesinde görülen

lezyonlar.
Kuzuda belirgin lökositozis (35.2x1 03/mm3) tespit
edilmiştir. Venöz kan-gaz analizinde ise p02'nin düşük
(37 .6 mmHg), pH (7.53) ve HC03 (30 .8 mmol/l)
seviyesi yüksek olarak belirlenmiştir.

oluşmuştur.

Orf zoonotik karakterli olmas ından dolayı
Ingiltere'de, Avustralya'da ve Yeni Zellenda da insan
ort vakası kay ıt altına alınmaktad ır. Dünyada olduğu
gibi ülkemizde de ektima enfeksiyonu yaygın olarak
gözlenmektedir. Fakat insanla rda orf insidans ı ve
yaygınlığı ile ilgil i olarak çok az literatür bilgiye
rastlanılmıştır. Bu durumun muh temel sebepleri;
bakıcılar ve veteriner hekimler hasta hayvanlara direkt
temaslarda çok özen göstermeleri, bu hastalıkla ilgili
kay ıtın iyi tutul mamas ı veya oluşa n lezyonların dikkate
alınmamas ı ile ilişkili olabilir. Kars bölgesinde
insanlarda ve kuzularda ekt ima sero -prevalans ı
üzerinde yapt ıkları bir araşt ır mada , kuzulardan
toplanan serumların %52.8 1'nin ve insanlardan
toplanan serumların ise %5'inin ort virus için serapozitif olduğun u belirlemmiştir (Gökçe ve ark., 2005).
Ayrıca aynı araşt ırmada orfun tipik klinik semptomunu
gösteren iki insan vakası da tespit edilmiştir. Aynı

Enfekte kuzunun sahibinin parmaklarını
takiben yaklaş ık üç gün sonra
parmaklarında ağrı ve kızarıklık ile başlayıp, daha
sonra irinleşen yaklaşık nohut büyüklüğünde lezyonlar
oluştuğu , hekim önerisi doğrultusunda lokal ve
parenteral antibiyotik uygulamalarına rağmen
lezyonlarda herhangi bir iyileşme olmadığı ve hayvan
sahibinin koltuk altı lenf yumrularında da büyüme
meydana geldiği bildirilmiştir (şekil 2). Tarafımızdan
yapılan öneriler doğrultusunda uzman hekime giden
hayvan sahibine orf teşhisi konuşmuştur.
ısırmasını

Tartışma

Ektima kontagioz dünyada yayg ın olarak
gözlenen viral bir hastalıktır. Koyun ve keçiler orf
virusu için doğal konakçılar olmasına rağmen,
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zamanda insan h eki mliğinde de ba z ı orf va ka la rı n ı n
g öz l e ndi ğ in e da ir ço k az sayı d a literatür verile re
ra stla nmı şt ır (Ba şkan ve ark .. 2005 : Gür el ve ark ..
2003 : Uzel ve ark ., 200 5: Güne ş ve ark ., 1962). Bu
verilerden de anla ş ıld ı ğ ı gibi ülkemizde zoonoz olan
e kti ma kontagin o sum h em insa nla rd a hem de
ha yvanlarda görülmektedir.
Sonu ç ol arak , o rf en fe ks iyo nlu ku zul ar a,
kontamine obj ele re veya h a yva nla rın di şleriyl e
yaralarna tannd an do l a yı enfek siyonun in san lara
bulaşabil eceği ve insanlarda istenm eyen lez yc nlara
se be p olabil e c eğ i bir kez daha anla şılm ış t ır. Bu
nedenle ektimalı kuzu , koyun ve ke çil ere direkt
temasla rda daha dikkatli olunma s ı , mümkünse uygun
eldiven kullan ılm a sı v e kontamine alanların
dez enfeksiyonu insan sağl ı ğ ı aç ı sından fayda lı olur.
Bunun yanı s ı ra halk s a ğ lı ğı nı yak ından ilgil endir en
zoonoz hastalıklardan biri olan orf enfeksiyon undan
korunmada özellikle hayvan bakıcılan. çiftç iler ve
hayvansal ürün imalatç ılan gibi risk alt ında ola n
me slek gruplarının korunma, özellikle hayvanlarda
a şı lama ve tedaviyle ilgili daha fazla bilgilendirilmesi
yararlı alacaktır.
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