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HAYVANL
‹NSANLARA BULAﬁ
Hayvanlardan insanlara bulaﬂan kuﬂ gribi, deli
dana hastal›¤›, K›r›m-Kongo kanamal› ateﬂi, SARS
ve ﬂarbon gibi hastal›klar, son y›llarda sadece
ülkemizde de¤il, neredeyse tüm dünyada endiﬂe
ve korku yarat›yor. Küreselleﬂme süreci, bu
hastal›klar›n baz›lar›n› bölgesel olmaktan ç›kar›p
tüm dünyaya yay›lmalar›na da yol açmakta.
Uluslararas› yay›l›m gösteren tür atlay›c›
(“zoonotik”) hastal›klarla mücadele, art›k
ulusall›ktan ç›karak uluslararas› boyut kazanm›ﬂ
durumda. Bu nedenle Birleﬂmiﬂ Milletler, Dünya
Sa¤l›k Örgütü (WHO), Dünya Hayvan Sa¤l›¤›
Örgütü (OIE), yan›s›ra Avrupa Birli¤i ve benzeri
uluslararas› örgütlerin iﬂbirli¤i zorunlu hale
geliyor. Ülkemizde görülen son kuﬂ gribi
vakalar›n›n önlenmesi için ulusal
planda Tar›m ve Sa¤l›k
Bakanl›klar›n›n verdi¤i mücadele
yan›nda, uluslararas› destekler
de bunun bir kan›t› olsa gerek.
Tür atlayan hastal›klar bir
yandan insan ve hayvan
sa¤l›¤›n› tehdit ederken, di¤er
yandan da, gerekli önlemler
al›nmad›¤› taktirde turizmden
ticarete kadar birçok alanda
olumsuzluklara yol aç›yor,
ülkelerin ekonomi ve refah›n›
da etkiliyor.
Bu hastal›klar, her ne kadar
a¤›rl›kl› olarak hayvanlardan
insanlara bulaﬂma yönünde
olsa da, Dünya Sa¤l›k Örgütü
bu hastal›klar›, “omurgal›
hayvanlar ve insanlar aras›nda
do¤al olarak taﬂ›nabilen (bulaﬂan)
hastal›klar ve enfeksiyonlar” olarak
tan›ml›yor.
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Ça¤›m›z insanlar› daha çok yukar›da sözü edilen
birkaç öncelikli hastal›ktan haberdar olsa da,
hayvanlardan insanlara bulaﬂan, bu türden
250’nin üzerinde hastal›k biliniyor. Tür atlayan
hastal›klarla ilgili olarak bilinmesi gereken
önemli bir nokta da, hastal›k etkenlerinden
baz›lar›n›n yap›sal de¤iﬂim geçirerek hastal›k
yapma potansiyellerinin daha da artmas›.
Örne¤in, 1970’li y›llarda kuﬂ gribi (tavuk vebas›)
insanlarda yaln›zca göz nezlesine yol aç›yordu.
Oysa bugün bu hastal›k insan ölümlerine neden
olabiliyor. Bununla da kalmay›p, insandan insana
bulaﬂt›¤› konusunda
endiﬂeler de gündeme
geldi. Özellikle
kuﬂ
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NLARDAN
ﬁAN HASTALIKLAR
gribine yol açan virüsler içinde yer alan H5N1
tipinin, henüz salg›na yol açabilecek özellikte
olmasa da insanlara daha kolay bulaﬂabilecek bir
de¤iﬂim (mutasyon) geçirdi¤i, biliminsanlar›
taraf›ndan son zamanlarda dile getiriliyor.
Yap›lan araﬂt›rmalar, Afrika ve Avrupa k›tas›nda
kuﬂ gribine neden olan virüs tiplerinin, insanlarda
hastal›k oluﬂturmaya en yatk›n tipler olduklar›n›
ortaya ç›kard›. 2007 A¤ustosuna kadar dünyada
toplam 322 kuﬂ gribi vakas› saptand›. Bunlardan
12’si Türkiye’de ortaya ç›kt›. Bu vakalara ba¤l›
olarak 4’ü ülkemizde olmak üzere, dünyada
toplam 195 insan yaﬂam›n› yitirdi. Tabii bu
konuda en korkulan›, hastal›k etkeni olan virüsün
insandan insana bulaﬂmayla geliﬂecek bir salg›na
yol açabilmesi olas›l›¤›.
Yine etkeni bir virus olan K›r›m-Kongo kanamal›
ateﬂi (KKKA) de do¤al dengenin bozulmas›
sonucu, taﬂ›y›c›s› olan kene türü arac›l›¤›yla
insanlarda ölümle sonuçlanan
durumlar›n artmas›na yol aç›yor.
Ülkemizde bu nedenle
kaybetti¤imiz insan say›s›n›n
2002’den bu yana 50’nin

üzerine ç›kmas› da oldukça endiﬂelendirici. Di¤er
baz› tür atlayan hastal›klar için de ayn› durum
söz konusu.
Bugün dünyada toplam ölüm nedenlerinin %
26’s› bulaﬂ›c› hastal›klar. Bunlar›n da % 75’ini,
tür atlayan hastal›klar oluﬂturuyor. Bu
hastal›klarla mücadele, yukar›da vurgulanan
önemlerinden dolay› yaln›zca insan hekimlerinin
ya da veteriner hekimlerin u¤raﬂt›¤› ba¤›ms›z
alanlar olmaktan ç›kmaya baﬂl›yor. Bu nedenle
belki de gerçekçi olan›, her iki hekim grubunun
alanlar›nda uzmanlaﬂm›ﬂ üyelerinin birlikte
mücadele verece¤i yeni çal›ﬂma alanlar›n›n
oluﬂturulmas›n› zorunlu hale getirmektir. Bilim ve
teknolojide ileri birçok dünya ülkesi, sa¤l›k
bakanl›klar› bünyesinde insan hekimleri ve
veteriner hekimlerin birlikte çal›ﬂt›klar›, tür
atlayan hastal›klarla mücadele eden güçlü
birimlere sahipler. Bununla da kalmay›p sadece
bu hastal›klar› araﬂt›ran ve bu hastal›klara karﬂ›
önlemler geliﬂtiren “tür atlayan hastal›klar
enstitüleri” kuruyorlar.
Tür atlayan hastal›klar›n dünyam›zda kazand›¤›
di¤er bir boyut da, hastal›k etkenlerinin
baz›lar›n›n biyolojik silah ya da
terörist sald›r› arac› olarak
kullan›lmaya baﬂlamas› gerçe¤idir.
Özellikle 11 Eylül sonras›nda
ABD’de ﬂarbon basili içeren
koli ve mektuplar›n neden
oldu¤u panik ve ölüm korkusu,
belleklerimizde tazeli¤ini korumakta.
Bu yüzden iﬂin ciddiyetini kavram›ﬂ olan
ülkeler, biyolojik silah olarak kullan›lma riski
taﬂ›yan hastal›k etkenlerine karﬂ›, ulusal savunma
sistemleri kapsam›nda korunma stratejileri
geliﬂtirmekte, bu ülkelerin sa¤l›k bakanl›klar›,
aﬂ› ve benzeri koruyucu kimyasallar› üretip
depolamaktalar.
Kas›m 2007
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ETKENLER‹NE GÖRE TÜR

Bakteri Kaynakl› Tür
Dünyam›zda 250’nin üzerinde tür
atlayan hastal›¤›n varl›¤›ndan söz
ediliyor. Her birinin kendine özgü
klinik belirti ve salg›n olma biçimleri
var. Bu hastal›klara yol açan
etmenler de farkl›. Hastal›klar›n
bulaﬂmas›nda hayvanlar, hayvansal
g›dalar, su veya hastal›k etmenlerini
taﬂ›yan di¤er arac›lar rol almakta.
Yabani etçil ve otçul hayvanlar, çiftlik
hayvanlar›, evcil ve yabani kanatl›
hayvanlar ile di¤er baz› hayvanlar, tür
atlayan hastal›klar›n taﬂ›y›c›lar›.
Tür atlayan hastal›klar etkenlerine
göre bakteri, virüs, parazit ya da
prion (prion: enfeksiyon oluﬂturma
özelli¤ine sahip, ancak DNA ya da
RNA içermeyen protein parçac›¤›)
kaynakl› olabilir. Bunlar›n yan› s›ra
hayvansal g›da kaynakl› riskler de
sözkonusu.
Bu s›n›fland›rma kapsam›nda yer alan
tür atlay›c› hastal›klardan, öncelikle
ülkemiz ve bölgemiz için risk
oluﬂturanlara yer veriyoruz.

ﬁarbon (Anthrax)
Etkeni gram pozitif, sporlu bir basil
olan Bacillus anthracis’tir. Hastal›k etkeni olan bakterinin spor formu do¤ada onlarca y›l canl› kalabiliyor ve uy-
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gun koﬂullar oluﬂunca insan ve hayvanlarda hastal›¤a yol açabiliyor. Hastal›k deriyle temas, soluma ve sindirim
yoluyla bulaﬂ›yor; hayvanlarda, özellikle küçük ve büyükbaﬂ çiftlik hayvanlar›nda ani ölümlerle seyrediyor. Ölümden k›sa bir süre önce vücut s›cakl›¤›n›n 42 °C’ye ç›kmas›, ölümden hemen
sonra a¤›z ve burundan kan gelmesi,
tipik ﬂarbon belirtileri. Hastal›k, ﬂarbon mikrobunun bulaﬂt›¤› toprak ve
hayvansal ürünlerle temas ya da bulaﬂ›k hayvansal g›dalar›n yenilmesi yoluyla geçiyor. Bu nedenle hastal›¤›n
tespit edildi¤i kasapl›k hayvanlar›n kesimi yasak. Kaynaksa genellikle otlaklar. ﬁarbonun yay›lmas›nda hastal›kl›
bölgelerden elde edilen yün, deri, keçi
k›l› ya da et ve et ürünleri önemli bulaﬂma araçlar›. Ülkemizde özellikle ﬂarbonlu otlaklardan toplanan otlar›n ticari olarak baﬂka bölgelere hayvan yemi amaçl› nakli de önemli bulaﬂma nedenleri aras›nda. Ayr›ca, hastal›¤›n
yayg›n görüldü¤ü ülkelerden getirilen
bulaﬂ›k ürünler de bulaﬂmaya neden
olmakta. Hastal›k tedavi edilmezse
ölüm oran› % 20 - % 100 aras›nda olabiliyor. ﬁarbonun insanlar aras›nda en
s›k ve yayg›n görüleni, deri formu.
Ülkemizde ﬂarbon vakalar›, yo¤un
aﬂ›lama ve karantina önlemleriyle kontrol alt›na al›nmaya çal›ﬂ›l›yor. Ancak
yukar›da sözü edilen bulaﬂma yollar›
kesilemedi¤inden, zaman zaman baz›

yörelerimizde aniden ortaya ç›kabiliyor.
Ülkemizde hastal›¤›n insanlara bulaﬂmas›n›n en büyük nedeni, hastal›kl›
hayvanlar›n mezbaha d›ﬂ›nda kesimi
ve bunlar›n et ve kanlar›yla temas (deri ﬂarbonu). ﬁarbon etkeni olan basilin
sporlar›n›n solunumla al›nmas›, hastal›¤›n en öldürücü oldu¤u duruma yol
aç›yor. Bu yüzden son y›llarda ﬂarbon
basili biyolojik silah olarak terörist sald›r›larda kullan›ld›; 2001 Irak Savaﬂ›
ve 11 Eylül sald›r›s› sonras› ABD’de
mektup ya da paket ﬂeklinde haz›rlanan ﬂarbonlu materyallerin kullan›lmas› örneklerinde oldu¤u gibi. ABD’de
bu yüzden 10.000’in üzerinde insana,
aylarca ﬂarbona karﬂ› antibiyotik tedavisi uyguland›.
ﬁarbona karﬂ› en güvenilir önlem,
çiftlik hayvanlar›n› aﬂ›lamaktan geçmekte. Son y›llarda insanlar için de
ABD, Rusya, Çin ve Japonya’da koruyucu aﬂ›lar üretildi. Bu aﬂ›lar›n baz›lar› 4, baz›lar› ise 6 doz halinde belirli
zaman aral›klar›nda insanlara uygulanmakta. Ayr›ca daha güvenilir olan “rekombinant DNA aﬂ›lar›”n›n üretimi de
yolda.
ﬁarbona karﬂ› bir yandan veteriner
örgütlenmeleri arac›l›¤›yla hayvanlar›n
aﬂ›lanmas›, hastal›k görülen odaklar›n
karantinaya al›nmas› ve gerekli önlemlerin al›nmas›, bir yandan da Sa¤l›k
Bakanl›¤›’n›n ilgili konularda toplumu
bilgilendirmesi, acil durumlar için yeterli aﬂ› ve di¤er koruyucu önlemleri
almas› da gerekmekte.
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ATLAYAN HASTALIKLARA

r Atlayan Hastal›klar
Bruselloz (Brucella)

Bruselloz, birçok dünya ülkesinde
ve Türkiye’de yayg›n olarak görülen
tür atlay›c› bir hastal›k; insanlarda düﬂük ölüm oran› ile seyreden, ancak
önemli bir halk sa¤l›¤› sorunu.
‹nsanlarda bulaﬂmaya yol açan, hastal›k etkenini taﬂ›yan hayvan kaynakl›
g›dalar. Hastal›¤›n etkeni, büyükbaﬂ
çiftlik hayvanlar›nda Brucella abortus,
koyun ve keçilerde ise Brucella melitensis bakterileridir.
Ülkemizde her ne kadar çiftlik hayvanlar› için koruyucu aﬂ›lamalar ve
brusella taramalar› yap›lmaktaysa da,
hastal›¤›n tamamen kontrol alt›na al›nmas› mümkün olamad›. Bunun nedenleri aras›nda bruselloz tan›s› konulan

hayvanlar›n zorunlu olarak tazminatl›
kesime tabi tutulmas› ve hayvan sahiplerine tazminat ödenmesi gerçe¤i yat›yor. Bu da her zaman mümkün olmuyor; ayr›ca, Tar›m Bakanl›¤›’n›n bu iﬂ
için ay›rd›¤› ödenek yetersiz. Bu nedenle de taramalar, yeterli olmayan iﬂletmelerle s›n›rl› kal›yor.
Brusellozun insanlara bulaﬂmas›nda baﬂl›ca neden, hastal›kl› hayvanlar›n süt ve süt ürünlerinin iyi piﬂirilmeden veya pastörize edilmeden haz›rlanmas›. Ülkemizde hayvanc›l›¤›n yo¤un
oldu¤u bölgelerde geleneksel yöntemlerle yap›lan peynir ve benzeri süt
ürünlerinin özellikle de taze tüketildi¤i dönemlerde, bulaﬂma en yüksek düzeye ulaﬂ›yor. Halk aras›nda brusellaya
bu nedenle peynir hastal›¤› da denilmekte.
Brusellozla mücadelede, kuﬂkusuz
hastal›¤›n öncelikle hayvanlarda kontrol alt›na al›nmas›, buna paralel olarak da veteriner ve insan hekimlerinin
halk sa¤l›¤› konusunda toplumu ayd›nlatmas› gerekiyor. Geleneksel süt iﬂleme yöntemlerinin, yerlerini yerini mutlaka pastörizasyon iﬂlemlerinin çok iyi
yap›ld›¤› modern yöntemlere b›rakmas› da zorunlu.

S›¤›r Veremi
Bulaﬂ›c› bir tür atlayan hastal›k
olan veremin (tüberküloz) insanlardaki etkeni Mycobacterium tuberculosis,
s›¤›rlardaki etkeni Mycobacterium bovis ve kanatl›lardaki etkeni de Mycobacterium
avium adl› sporsuz
bakteriler. Gerek insan, gerekse hayvanlarda verem etkenleri,
baﬂta akci¤er olmak
üzere di¤er organlarda
da “tüberkül” olarak
adland›r›lan oluﬂumlara yol açar. Kronik bir
hastal›k olan verem,
hayvanlardan insanlara
bulaﬂt›¤› gibi hastal›¤a

yakalanm›ﬂ olan insanlardan da sa¤l›kl› insanlara bulaﬂ›r. Özellikle veremli
ineklerin sütleri buza¤›lar ve insanlar
için en önemli bulaﬂma kayna¤›n› oluﬂturur. Hayvanlar aras›nda vereme en
çok s›¤›rlarda rastlan›r. Özellikle ah›rlarda hastal›k, veremli s›¤›rlardan di¤er hayvanlara öksürük ve burun ak›nt›s› gibi salg›larla bulaﬂ›r. Sütün yan›nda, iyi piﬂirilmeden yenilen veremli s›¤›rlar›n etleri de insanlar için bulaﬂma
kayna¤›d›r.

Hayvanlarda verem tan›s›, bir alerji
testi olan “tüberkülin testi” ile konuluyor. PPT testi de, ‹nsanlarda verem taramalar›nda yararlan›lan bir test. Ancak bu test, sadece verem mikrobunun
varl›¤›n› gösteriyor. Hastal›¤›n var
olup olmad›¤›n› anlamaksa, balgam ve
di¤er vücut s›v›lar›ndan al›nan örneklerde daha ileri ve güvenilir testleri gerektiriyor.
Tüberküloz tan›s› konulan s›¤›rlar
zorunlu kesime tabi tutuluyor. Mezbahalarda kesim sonunda yap›lan et muayenesinde tüberküloz tan›s› konmuﬂ
olan s›¤›r etleri, yasa gere¤i yüksek ›s›da piﬂirilerek (genellikle kavurma yap›larak) düﬂük kalitede et olarak tüketilebiliyor.
Ülkemiz, veremin s›k görüldü¤ü
dünya ülkeleri aras›nda yer almakta.
Ancak verem savaﬂ dispanserleri ve di¤er ilgili sa¤l›k kuruluﬂlar›, bu duruma
karﬂ› yo¤un çaba sarfediyorlar.
Kas›m 2007

5

B‹L‹M ve TEKN‹K

ekHayvandainsana

25/10/07

15:39

Page 6

Salmonelloz
(Salmonella)
Salmonella ad› verilen bakteriler,
dünyan›n her yerinde bulunan tür atlay›c› enfeksiyon etkenleri. Günümüzde Salmonelladan kaynaklanan g›da
enfeksiyonlar›, dünyada tüm g›da enfeksiyonlar› içinde ilk s›rada yer almakta. Enfeksiyonlar›n hayvanlar aras›nda yay›lmas›n›n nedenleri evcil
hayvanlar›n sürüler halinde olmas›,
yemlerin, yem katk› maddelerinin ve
meralar›n kirlenmesi, kirlenmiﬂ sular,
at›k sular, mezbaha at›klar›, hastal›¤›n
bulaﬂm›ﬂ oldu¤u yabani hayvanlar,
kuﬂlar, kemiriciler ve böceklerdir.

Özellikle kanatl› hayvanlar ve di¤er
kasapl›k hayvanlar da kesim öncesi
aﬂamalarda, enfeksiyonun yay›l›m›n›
kolaylaﬂt›r›r.
Ulusal ve uluslararas› düzeyde
yem, canl› hayvan ve hayvansal ürün
ticaretinin artmas›na ve turizmin h›zla yayg›nlaﬂmas›na ba¤l› olarak, hayvansal g›dalardan kaynaklanan Salmonella enfeksiyonlar›n›n say›s› da
tüm dünyada önemli bir art›ﬂ göstererek ciddi bir halk sa¤l›¤› sorunu oluﬂturmakta. ‹nsanlarda Salmonella enfeksiyonlar›na en çok kantin, yurt, yemekhane, hastane, restoran gibi toplu
yemek yap›lan yerlerde rastlan›yor.
B‹L‹M ve TEKN‹K
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Salmonellozun klinik belirtileri 1-4
hafta aras›nda sulu ishal, yüksek ateﬂ,
bulant›, kar›n ve baﬂ a¤r›s›. Salmonella’lardan kaynaklanan g›da enfeksiyonlar›na ba¤l› tedavi, iﬂ gücü, g›da
kayb› ve kontrol masraflar›na iliﬂkin
ekonomik kay›plar, ABD’de y›ll›k yaklaﬂ›k 3,4 milyar dolara mal olmakta.
Halk›n salmonellozdan korunmas›
ve ekonomik kay›plar›n azalt›lmas›;
çevresel bulaﬂman›n kontrolü, Salmonella içermeyen yem ve katk› maddelerinin üretilmesi, sa¤l›kl› hayvanlar›n
yetiﬂtirilmesi, hayvansal g›da üretiminde, üretimden tüketime kadar
olan her aﬂamada hijyenik koﬂullar›n
sa¤lanmas› ve tüketicinin bilinçlendirilmesiyle mümkün olabilir.

Campylobacter
Enfeksiyonlar›

Campylobacter enfeksiyonlar›, çift
t›rnakl› hayvanlarda düﬂük, kanatl›
hayvanlarda sar›l›k ve çeﬂitli ev hayvanlar›nda ishal etkeni olarak uzun
y›llardan beri bilinmekte.
Campylobacter soyunda yer alan C.
jejuni, günümüzde birçok ülkede insanlardaki akut (ani baﬂlayan ve görece k›sa dönemli) bakteriyel sindirim
sistemi hastal›klar›n›n temel nedenlerinden biri. Enfeksiyona rastlanma s›kl›¤›ysa s›cak mevsimlerde daha fazla.
Campylobacter enfeksiyonlar›n›n
oluﬂum nedenleri aras›nda, baﬂta bakterinin bulaﬂt›¤› kanatl› eti olmak üzere et ve et ürünleri ile çi¤ süt ve ürünleri gibi hayvansal g›dalar ve bakterili
su ilk s›ralarda yer al›yor. Campylobacter enfeksiyonlar›na iliﬂkin iﬂgücü kay›plar› ve tedavi giderleri büyük boyutta ekonomik zarara da neden oluyor.

E. coli O157:H7
Enfeksiyonu

E. coli tipleri içinde en önemlisi
olup, O157:H7 ölümle sonuçlanan ço¤u g›da kaynakl› enfeksiyonlardan sorumlu tutulan serotip. Hemorajik kolit
(HC) ve hemolitik üremik sendrom
(HUS) nedeni olarak, dünyan›n hemen
her bölgesinde baﬂta küçük çocuklar
olmak üzere tüm yaﬂ gruplar›n› etkiliyor.
Enfeksiyon baﬂta k›yma, hamburger
gibi s›¤›r ve di¤er geviﬂ getiren hayvanlardan sa¤lanan ve yeterince piﬂirilmeyen kontamine (bakteri bulaﬂm›ﬂ) g›dalar›n tüketiminden kaynaklan›yor.
Kontamine g›da d›ﬂ›nda, insandan insana temas veya kontamine suyla da
bulaﬂma gerçekleﬂiyor.
Baﬂlang›çta kanl› olmayan ishal, kar›nda kramplar ve k›sa süreli ateﬂ belirtileri ortaya ç›k›yor. Kans›z ishal döneminde hastalar›n yar›s›nda mide bulant›s› da görülüyor. Kanl› ishal 1-2 gün
içinde geliﬂiyor ve kar›n a¤r›lar› art›yor. Bu süreç genellikle 4-10 gün sürüyor. Ciddi durumlarda d›ﬂk›da yaln›zca
kan görülüyor. Hastalar›n ço¤unda
kanl› ishal belirti b›rakmaks›z›n kaybolurken, 10 yaﬂ›n alt›ndaki hastalar›n
yaklaﬂ›k % 10’uyla birçok yaﬂl› hastada
tablo HUS’a dönüﬂüyor. Baﬂlang›çta
belirtiler hiç idrar yapmama ya da az
idrar yapma, ödem ve nöbet ﬂeklinde.
Hastalar›n ço¤u tedaviyle iyileﬂirken,
etkilenen çocuklar›n % 3-5’inde ölüm,
% 12-30’unda böbrek yetmezli¤i, yüksek tansiyon veya merkezi sinir sistemi
bozukluklar› gibi durumlar ortaya ç›k›yor.
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Virüs Kaynakl›
Tür Atlayan
Hastal›klar

Kuﬂ Gribi
(Avian influenza)
Orthomyxoviridae familyas›nda yer
alan etken, Influenza A virüsü olarak
adland›r›l›yor. Bugüne kadar görülen
ciddi seyirli salg›nlarda bu etkenin H5
ve H7 alt tiplerinin etkili oldu¤u ortaya ç›kt›. Bunlar aras›nda insanlara geçerek ölüme neden olan en önemli
tip, H5N1 tipi olarak belirlendi. Kuﬂ
gribi virüsü kanatl› hayvanlar›n ba¤›rsak epitel hücreleri ve solunum yollar›nda ço¤alarak en fazla d›ﬂk›da yo-

¤unlaﬂmakta. 1 gram d›ﬂk› yaklaﬂ›k 1
milyon hayvana hastal›¤› bulaﬂt›rabilecek say›da virüs içeriyor. Virüs so¤uk ortamda kanatl› hayvanlar›n d›ﬂk›s›nda en az 3 ay, 22 °C s›cakl›ktaki
suda 4 gün, 0 °C s›cakl›ktaki su içinde de 30 günden fazla süreyle canl›l›¤›n› koruyabiliyor.
Kuﬂ gribinin etkeni; kanatl› hayvan,
insan, at, domuz, fok, balina, vizon ve
kedigiller olmak üzere birçok türde
saptand›. Kanatl›lar aras›ndaysa; hindi, tavuk, ördek, kaz, b›ld›rc›n, devekuﬂu, sülün, beç tavu¤u, mart›, keklik,
deniz kuﬂlar›, batakl›k kuﬂlar›, muhabbet kuﬂu, tavus kuﬂu, güvercin, serçe
ve papa¤andan yal›t›ld›. Virüsün yay›lmas›nda, göçmen su kuﬂlar› önemli.

Bu kuﬂlar virüsün kayna¤› olarak tan›mlanmakta ve yetiﬂtiricili¤i yap›lan
kanatl›lar için ana bulaﬂma kayna¤›
olarak gösterilmekte. Kuﬂ gribi, virüsü
taﬂ›yan hayvanlarla do¤rudan temas
(burun, a¤›z ve göz ak›nt›s›) d›ﬂ›nda,
hastal›k etkeninin bulaﬂt›¤› su veya
hava yoluyla geçebilmekte. Hastal›k,
hastal›kl› hayvanlar›n bir kümesten di¤erine taﬂ›nmas› ve hastal›k etkeni
ulaﬂm›ﬂ alet ve malzemelerin kullan›lmas› yoluyla da h›zla bulaﬂabiliyor.
2000 y›l›ndan sonra geniﬂ bir co¤rafyaya yay›lan (Asya, Afrika ve Avrupa) H5N1’in, yüksek hastal›k yap›c›
özelli¤e sahip oldu¤u anlaﬂ›ld›. Hastal›k, Asya’dan Avrupa’ya onlarca ülkede görüldü. Dünyan›n de¤iﬂik bölgelerinde ortaya ç›kan kuﬂ gribi vakalar›nda yüz milyondan fazla kümes hayvan› itlaf edildi. Üstelik, al›nan tüm önlemlere ra¤men hastal›k, dünyada yay›l›m e¤ilimini devam ettirmekte.
Bugüne kadar dünyada toplam
142 kiﬂinin H5N1 virüsü nedeniyle
kuﬂ gribine yakaland›¤› bildiriliyor.
Türkiye’den önce bu vakalar, Vietnam, Tayland, Kamboçya, Endonezya
ve Çin’de görüldü. Bu 142 kiﬂiden
74’ü, hastal›k nedeniyle öldü. Ülkemizde önce Ekim 2005’te Manyas-K›z›ksa’da ç›kan ve söndürülen kuﬂ gribi, Aral›k 2005’te yeniden ortaya ç›kt›. Türkiye’de insanlarda görülen ilk
kuﬂ gribi vakas›ysa 30 Aral›k 2005 tarihinde A¤r›- Do¤ubeyaz›t’ta ortaya
ç›kt›. Sonra Van Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi Araﬂt›rma Hastanesi’ne getirilen 4 çocu¤a kuﬂ gribi
tan›s› kondu. Ancak çocuklar yaﬂamlar›n› kaybettiler. Türkiye’de bugüne
kadar bildirilen 21 H5N1 vakas›ndan
12’si do¤ruland›.
Bugüne kadar kanatl› eti, yumurtas› ya da bunlar›n dahil oldu¤u ürünlerden kaynakl› bir H5N1 vakas› bildiKas›m 2007
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rilmedi. Bununla birlikte,
Vietnam’da 2005 y›l›nda
iki
insanda
görülen
H5N1’in piﬂmemiﬂ ördek
kan› tüketimiyle ortaya
ç›km›ﬂ olabilece¤i gerçe¤i,
çi¤ kanatl› eti ve ürünlerinin tüketilmesinin kuﬂ gribi aç›s›ndan risk kayna¤›
olabilece¤ini gösterdi. Bu
nedenle çi¤ veya yetersiz
piﬂmiﬂ kanatl› eti ve ürünleri tüketilmemeli, etler
iyice piﬂirilmeli. Virüs, ›s›
uygulamas›yla etkisiz hale
geldi¤inden piﬂirme iﬂlemi
72 °C’de en az 2 dakika
süreyle yap›lmal›. Etin iyi
piﬂirildi¤inin ölçüsü olarak, kemi¤e yak›n k›s›mlar›n pembe renkte olmamas›na dikkat edilmeli. Kanatl› etleri mutlaka buzdolab›nda korunmal›, donmuﬂ etler buzdolab›nda çözdürülmeli,
buzdolab›nda piﬂmiﬂ ürünlerle çi¤ kanatl› etinin birarada bulundurulmamas›na dikkat edilmeli.
Kuﬂ gribi riskini ortadan kald›rmak için yumurta al›rken k›r›k olmamas›na ve üzerinde d›ﬂk› kal›nt›lar›n›n bulunmamas›na dikkat edilmeli.
Yumurta kabu¤u, piﬂirilmeden hemen
önce sabunlu suyla y›kanmal› ve ard›ndan eller de yine sabunlu suyla y›kanmal›. Yumurta iyice haﬂlanarak
(rafadan de¤il) ya da tavada ak› ve sar›s› iyice piﬂirildikten sonra tüketilmeli; çi¤ veya az piﬂmiﬂ yumurta yenmemeli. Mayonez, rus salatas› gibi g›dalar›n yap›m›nda çi¤ yumurta kullan›lmamal›. Yumurtalar buzdolab›nda korunmal›.

K›r›m-Kongo Kanamal›
Ateﬂi (KKKA)
K›r›m-Kongo
kanamal›
ateﬂi
(KKKA), “nairovirüs”lerin neden oldu¤u ve Hyalomma cinsine ait keneler (özellikle H. marginatum marginatum) taraf›ndan taﬂ›nan, ateﬂ, cilt içi
ve di¤er alanlarda kanama gibi bulgularla seyreden öldürücü bir viral hastal›k.Virüs, s›¤›r, koyun, keçi, yabani
tavﬂan ve tilki gibi hayvanlarda tespit
edilmiﬂ. Güneydo¤u Avrupa ve Güney
Afrika aras›nda göç eden göçmen kuﬂB‹L‹M ve TEKN‹K
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larda da bulundu¤u biliniyor. Göçmen
kuﬂlar›n, virüsün iki k›ta aras›nda taﬂ›nmas›na yol açt›¤› düﬂünülmekte.
Henüz ergin olmam›ﬂ Hyalomma soyuna ait keneler, özellikle yabani
omurgal›lardan kan emerken virüsü
al›r, geliﬂme evrelerinde muhafaza
eder; ergin kene oldu¤unda da hayvanlardan ve insanlardan kan emerken hastal›¤› hayvan ya da insanlara
bulaﬂt›r›r. Virüs, s›¤›r ve koyun gibi
konakç›larda hiçbir belirti vermeden
seyreder. Bu nedenle de hayvanlarda
hastal›¤a karﬂ› koruma önlemleri aras›nda keneyle mücadele baﬂta gelir.
‹nsanlardaysa hayvanlar›n tersine
hastal›¤a yol açar. Virüs taﬂ›yan kene
taraf›ndan ›s›r›lmay› izleyen kuluçka
süresi genellikle 1-3 gün. Bu süre en
fazla 9 güne kadar ç›kabilmekte.
Hastal›k Orta Asya, Afrika, Ortado¤u, Kafkas ve Balkan ülkelerinde görülmekte. Ülkemizde ilk kez 2002 y›-

l›nda Kelkit Vadisi, Tokat, Sivas çevresindeki
yerleﬂim alanlar›nda hastal›¤a rastland› ve bugüne kadar toplam 22 ilde
varl›¤› ortaya ç›kar›ld›.
K›r›m-Kongo kanamal›
ateﬂi vakalar›ndaki ölüm
oran› genel olarak % 30.
Ülkemizde 2006 y›l›ndan
baﬂlayarak hastal›¤a yakaland›¤› tespit edilen
toplam 438 kiﬂiden 27’si
hayat›n› kaybetti (% 6).
Hastal›k
belirtileri,
ateﬂ, baﬂ a¤r›s›, halsizlik,
kanama-p›ht›laﬂma mekanizmalar›n›n bozulmas›
ve bunun sonucunda yüz
ve gö¤üste k›rm›z› döküntüler, gözlerde k›zar›kl›k, gövde, kol ve bacaklarda morluklar, burun kanamas›, d›ﬂk›da ve
idrarda kan görülmesi. Ölüm karaci¤er, böbrek ve akci¤er yetmezlikleri
nedeniyle gerçekleﬂiyor.
Korunma tedbirleri çerçevesinde
kiﬂisel olarak yap›labilecekler, kene
riski olan yerlerde bulunuldu¤unda,
vücudu tamamen örtecek giysiler giymek, kenelerin vücuda girebilece¤i
olas› aç›kl›klar› kapatmak, kenelerin
bulundu¤u alanlara gidilirken vücudun aç›kta kalan k›s›mlar›na ve elbiselere cilde sürülebilen böcek kovucu
maddeleri uygulamak, eve gelindi¤inde de vücudu kene yönünden kontrol
etmek. Vücut üzerindeki keneler, a¤›z
k›s›mlar› kopar›lmadan (bir pensle sa¤a sola oynatarak) al›nmal›. Kenelerin
öldürülmemesi ve patlat›lmamas›, keneleri vücuttan uzaklaﬂt›rmak amac›yla üzerlerine sigara basmak veya kolonya ve gazya¤› dökmek gibi yöntemlerin denenmemesi, bunlar›n yerine
en yak›n sa¤l›k kurumuna baﬂvurulmas› gerekmekte. ‹laçlama ve kene
mücadelesi, hastal›k riskini ortadan
kald›rmak için gerekli. Ayr›ca halk
e¤itimine de önem verilmesi gerekiyor. KKKA’ya karﬂ› etkin mücadele
için Sa¤l›k ve Tar›m Bakanl›klar›n›n
iﬂbirli¤i içerisinde çal›ﬂmas› da önemli.
Bu hastal›¤› geçirenler KKKA’ya
karﬂ› ömür boyu ba¤›ﬂ›kl›k kazan›yorlar. Hastal›¤›n bugün için özel bir ilac›, aﬂ›s› ve tedavisi bulunmuyor.
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Kuduz
Kuduz; tüm s›cakkanl› hayvanlar›n
beyinlerine yerleﬂip oradan sinir yoluyla tükürük bezlerine gelerek salyayla yaraya bulaﬂan, daima ölümle
son bulan bulaﬂ›c› viral bir hastal›k.
Dünyada yayg›n olarak görülen kuduz, bilinen en eski hastal›klardan biri. Son y›llarda kuduzu önlemeye yönelik belirgin geliﬂmeler kaydedilmiﬂ
olmas›na ra¤men; insanlarda kuduz
vakalar›nda bu geliﬂmelere paralel düﬂüﬂ gözlenmedi. Dünyada her y›l
28.000 – 40.000’e yak›n insan kuduzdan ölmekte ve milyonlarcas› da risk
alt›nda. Ölümlerin ço¤u, kuduz köpeklerin neden oldu¤u ›s›r›klardan
kaynaklan›yor ve % 85 kadar› da Asya
ülkelerinde ortaya ç›k›yor. Ülkemiz
de kuduz hastal›¤›n›n görüldü¤ü ülkeler aras›nda yer almakta.
Kuduz etkeni, “rabdovirüsler” grubundan bir RNA virüsü. Do¤al konakç›s› olan vampir yarasan›n, ya¤ dokusu ve tükürük bezinde bulunuyor. Bu
yarasa d›ﬂ›ndaki bütün memelilerdeyse, koruyucu tedbirler al›nmazsa öldürücü bir hastal›k. Ölüm solunum
felci sonucu gerçekleﬂiyor. Bugüne
kadar belirtiler ortaya ç›kt›ktan sonra
bu hastal›ktan kurtulan çok az say›da
insan oldu¤u biliniyor.
Hastal›kta ilk aﬂama, canl› virüsün
deri veya sindirim kanal› iç duvar›ndan vücuda girmesi. Önce çizgili kas
hücrelerinde ço¤alan virüs, sinirler
Ateﬂlenme baﬂl›yor

Is›r›kla canl› virüs
vücuda giriyor

arac›l›¤›yla merkezi sinir sistemine
ulaﬂ›yor. Beyinde, özellikle gri madde
içinde ço¤alarak sinir hücrelerinde
hasara, sonuçta da enfeksiyona yol
açan virüs, yeniden sinirler arac›l›¤›yla tükürük bezleri, böbreküstü bezi,
böbrek, akci¤er, karaci¤er, iskelet
kaslar›, deri ve kalp gibi organlara
ulaﬂ›yor. Virüsün tükürük bezine
ulaﬂmas›, hastal›¤›n salyayla bulaﬂmas›na neden oluyor. Kuluçka süresindeki farkl›l›klar, vücuda giren virüs
say›s›na, girdi¤i yerin merkezi sinir
sistemine uzakl›¤›na ve kiﬂinin savunma mekanizmalar›na ba¤l›.
Kuduz bir hayvan taraf›ndan ›s›r›l›p tedavi edilmeyen bir insanda ilk belirtiler, kuluçka
devri bittikten sonra 1 - 4
gün sürebilmekte. Bu belirtiler ateﬂ, baﬂ a¤r›s›, ›s›r›k
yerinde hassasiyet ve kaﬂ›nt›, k›rg›nl›k, halsizlik, bo¤az
a¤r›s›, kas a¤r›lar›, kolay
yorulma, iﬂtahs›zl›k, bulant›, kusma ve kuru öksürük.
Daha sonra içine kapanma,
gözlerde korkulu ifade, yüz
mimiklerinde de¤iﬂme, h›rç›nlaﬂma gözleniyor. Hastal›k ilerledikçe huzursuzluk,
sald›rganl›k, düﬂüncelerde
garip de¤iﬂmeler, kas›lmalar, hava ak›m›ndan, parlak
›ﬂ›ktan, yüksek sesten, su
içmekten korkma baﬂl›yor.

Sudan korkman›n nedeni, yutkunurken devreye giren kaslardaki ﬂiddetli
a¤r›. Hastal›¤›n bundan sonraki seyri,
salyay› yutamamaktan kaynaklanan
a¤›z köpürmesi, felç ve sonunda
ölüm.
Is›r›lan insan›n yapmas› gerekenler, yaral› bölgeyi derhal bol sabunlu
suyla y›kamak ve en k›sa zamanda bir
sa¤l›k kurumuna baﬂvurmak. Bunun
yan›s›ra, insan ya da hayvan› ›s›ran ve
kuduz oldu¤undan kuﬂkulan›lan hayvan›n on gün gözetim alt›nda tutulmas›, bu süre içinde ölmesi durumundaysa baﬂ›n›n tan› için laboratuvara
gönderilmesi gerekiyor.
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Parazit Kaynakl› Zoo
Kist Hidatik

Echinococcus granulosus ad› verilen köpek tenyas›n›n, çiftlik hayvanlar›
(koyun ve s›¤›rlar) ve insanlar›n genellikle karaci¤er ve akci¤erlerinde geliﬂen larvas›, kist hidatik hastal›¤›na yol
aç›yor. Eriﬂkini, köpek ve di¤er etçil
hayvanlar›n ince ba¤›rsaklar›nda yaﬂayan bu parazitin yumurtalar›, bu hayvanlar›n d›ﬂk›lar›yla çevreye bulaﬂ›yor.
Bulaﬂ›k parazit yumurtalar›n› otlaktan
alan çiftlik hayvanlar› ve parazit yumurtalar›yla bulaﬂ›k sebze ve meyveleri yiyen insanlar hastal›¤a yakalan›yor.
Parazit yumurtalar› hayvan ve insanlar›n sindirim kanal›ndan geçip karaci¤er ve akci¤erlerine ulaﬂarak bu organlarda su dolu keselerin (kist hidatik) oluﬂumuna yol aç›yor. Kist hidatik
hastal›¤› çiftlik hayvanlar›nda (özellikle koyun ve s›¤›rlarda) et, süt ve yapa¤› kayb›na yol açarak, hayvanlarda verim düﬂmesine neden oluyor ve ülke
ekonomimizi olumsuz yönde etkiliyor.

Özellikle koyunculu¤un yayg›n olarak yap›ld›¤› yurt bölgelerinde köpek,
koyun ve insanlar›n birlikte yaﬂad›¤›
k›rsal alanlarda, veteriner hekim kontrolü ve mezbaha hizmetlerinin olmad›¤› yerlerde kesilen koyunlar›n hastal›kl› organlar›n›n köpeklere yedirilmesi, bu hastal›¤›n döngüsünün devam›na yol aç›yor. ‹nsanlarda oluﬂan kist
hidatik ise, ilaçla tedavi edilebiliyor;
ancak kesin çözüme ancak cerrahi müdaheyle ulaﬂ›labiliyor.
Kist hidatik, bir halk sa¤l›¤› sorunu
olarak ülkemizde varl›¤›n› sürdürmekte. Hayvanlar yönünden ekonomik kay›plar yaratman›n yan›s›rada ekonomik kay›plar›n yan›nda her y›l yüzlerce
insan›m›z cerrahi müdahaleyle karﬂ›
karﬂ›ya kalmakta.
Kist hidatik ile mücadelede mutlaka
veteriner hekimler, halk sa¤l›¤› hekimleri ile birlikte daha do¤rusu veteriner
teﬂkilat› ve sa¤l›k bakanl›¤›n›n ilgili
kuruluﬂlar›n›n, veteriner ve t›p fakültelerinin uzman hekimlerinin birlikte
k›rsal alanlardan baﬂlayarak kasaplar›,
hayvanc›l›kla u¤raﬂan insanlar›m›z› ve
ilk ve orta ö¤retim ö¤rencilerini koruyucu hekimlik aç›s›ndan bilgilendirmeleri gerekir. Özellikle parazite karﬂ›
köpeklerin ilaçla tedavisi önlemler içerisinde yer almal›. Hastal›¤›n neden oldu¤u sa¤l›k ve ekonomik sorunlar›n
ortadan kald›r›lmas› için gerekli önlemler mutlaka al›nmal›. Hayvan kesimleri veteriner hekim denetiminde

olan kesim evlerinde yap›lmal›, kesilen
hayvanlar›n hastal›kl› organlar› uygun
usullerle imha edilmeli. Vatandaﬂlar
sa¤l›kl› kesimevi olmayan yerlerde sat›lan etleri sat›n almamal›d›r. Özellikle
kurban bayram›nda kesilen hayvanlar›n hastal›kl› karaci¤er ve akci¤erlerinin köpeklerin ulaﬂamayaca¤› derinlikte çukurlar aç›larak gömülmesine
özen gösterilmelidir.

Toksoplazmoz
Tüm dünyada insan ve hayvanlarda
yayg›n olarak görülen bu tür atlay›c›
hastal›¤›n etkeni Toxoplasma gondii.
Parazitin ana taﬂ›y›c›s› (kona¤›) evcil
ve yabani kediler olsa da, bütün omurgal›lara (ara konak) bulaﬂma potansiyeline sahip. T. gondii’nin hastal›k
oluﬂturan formlar› tavuk, domuz, keçi,
koyun ve s›¤›r gibi g›da sa¤lanan çiftlik hayvanlar›n›n kas dokular›yla kalp,

Toxoplasma gondii
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oonotik Hastal›klar
beyin ve karaci¤er gibi organlar›nda
bulunuyor.
En temel bulaﬂma yolu, parazit yumurtalar›n›n kedi d›ﬂk›s›yla çevreye yay›lmas› ve sporlanmas›. Yumurtalar s›cak ve nemli ortamlarda bir y›ldan fazla süre canl›l›klar›n› sürdürebiliyor;
donma ve kurumaya karﬂ› direnç gösterebiliyorlar.
‹nsanlar›n bu hastal›¤a, kedilerle temas ya da kist içeren çi¤ ve az piﬂmiﬂ
et tüketimi sonucu yakalan›yorlar. Günümüzde, tüm dünyada büyük bölümü
belirti göstermeyen yaklaﬂ›k 500 milyon insan›n bu hastal›¤› taﬂ›d›¤› belirtilmekte. Ülkemizde de insanlar›m›z›n
yaklaﬂ›k % 50’sinin hastal›k etkeniyle
karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u biliniyor. ‹nsan
toksoplazma enfeksiyonlar›nda belirtiler; kona¤a, kona¤›n ba¤›ﬂ›kl›k sistemine, hastal›¤›n gebelik döneminde veya
sonradan oluﬂ ﬂekline ve etkilenen organa göre büyük de¤iﬂkenlik gösteriyor. Hastal›k, belirti vermeden de seyredebilir, ciddi seyirli ve öldürücü de
olabiliyor. Belirtiler etkenin al›nmas›ndan bir hafta ya da bir ay sonra görülüyor. Akut enfeksiyonlar; ateﬂ, baﬂ a¤r›s›, kas ve lenf bezi iltihab›, kans›zl›k,
ishal, karaci¤er, beyin ve plasenta iltihab›na neden olabiliyor. Hastal›k özellikle hamilelerde büyük risk oluﬂturuyor ve hamileli¤in ilk veya ikinci üç ayl›k döneminde, düﬂü¤e neden olabiliyor. Baz› durumlardaysa do¤an bebeklerde kal›c› kusurlar ortaya ç›k›yor.
Korunmada en önemli rolü alan, ba¤›ﬂ›kl›k sistemi. Ba¤›ﬂ›kl›k sistemi normal olan insanlarda hastal›k belirti
göstermeksizin seyrediyor. Ba¤›ﬂ›kl›k
sistemi bask›lanm›ﬂ insanlardaysa ciddi seyirli olup ölüme yol açabiliyor.
Kontrol aç›s›ndan; çevrenin kedi d›ﬂk›s›yla bulaﬂmas› önlenmeye çal›ﬂ›lmal›
ve evcil kediler piﬂmiﬂ g›dalarla beslenmeli. Özellikle hamileler ve ba¤›ﬂ›kl›k
sistemi bask›lanm›ﬂ olanlar, kedilerden
hastal›¤› alma riski nedeniyle dikkatli
davranmal›, bireysel hijyene önem verilmeli. Çi¤ ya da az piﬂmiﬂ et tüketilmemeli (özellikle çi¤ köfte). Göl, nehir
gibi yerlerden sa¤lanan sular kaynat›ld›ktan sonra içilmeli, iﬂlem görmemiﬂ
yüzey sular› g›dalar›n haz›rlanmas›
kullan›lmamal›.

S›¤›r Sistiserkozisi
Etkeni olan Taenia saginata’n›n ana
kona¤› insan. ‹nsanlar etkeni sistiserk
(kist içindeki larva) içeren çi¤ veya yetersiz piﬂirilmiﬂ et tüketimi sonucu al›yorlar.

Türkiye’de enfeksiyonun s›¤›rlarda
bulunma s›kl›¤› yüksek olup baﬂl›ca
riski çi¤ köfte tüketimi oluﬂturuyor.
Taenia saginata ile enfekte insanlar›n
ço¤unda hastal›k belirti göstermiyor
ya da hafif seyirli. Hastal›k belirtileri
kar›n a¤r›s›, ishal, baﬂ a¤r›s›, duyarl›l›k
ve iﬂtahs›zl›k.
Halk›n sistiserkozdan korunmas›
için kaçak kesimler önlenmeli ve et
muayenesi titizlikle yap›lmal›. Et muayenesi sonucu enfeksiyona rastlanma
s›kl›¤› % 5-7’lerden % 0,03’e düﬂmüﬂ
durumda. Bu temel önleme ek olarak,
enfeksiyon zincirinde büyük önem taﬂ›yan çevresel bulaﬂman›n önlenmesi
ve hijyene iliﬂkin genel önlemlerin
al›nmas› da önemli.

Triﬂinelloz, yaklaﬂ›k 150 y›ld›r tür
atlayan bir hastal›k olarak, geliﬂmiﬂ ve
geliﬂmekte olan ülkelerde halk sa¤l›¤›n› tehdit etmekte Türkiye’de, domuz
yetiﬂtiricili¤i ve domuz eti tüketimi
çok s›n›rl› olmas›na karﬂ›n, 2004 y›l›
Ocak ay›nda ‹zmir’de domuz etinden
yap›lm›ﬂ çi¤ köfte tüketimine ba¤l› olarak 542 kiﬂide triﬂinelloz görülmesi ve
bunun dünyada bildirilen en büyük
salg›nlardan biri olmas› düﬂündürücü.
Bu salg›ndan sorumlu tür, daha çok
yabani hayvanlarda bulunan T. britovi
olarak saptand›.
Özellikle çi¤ veya yetersiz piﬂirilmiﬂ
domuz etiyle domuz etinden yap›lan
çi¤ sucuklar enfeksiyonun en önemli
kaynaklar› aras›nda. Ayr›ca yetersiz piﬂirilmiﬂ ya da yeterince dondurulmam›ﬂ herhangi bir evcil ya da yabani memeli hayvan eti de (at, ay›, mors, köpek, tilki) triﬂinellozun kayna¤› olabilir.

Triﬂinelloz
Triﬂinelloz, Trichinella spiralis nematodunun (yuvarlak solucan) enfeksiyona yol açan larvalar›n› içeren etin
(baﬂta domuz eti) çi¤ veya yetersiz piﬂirilmiﬂ olarak tüketilmesi sonucu geliﬂen bir enfeksiyondur. Hastal›k triﬂinozis veya triﬂiniazis olarak da adland›r›l›r.

Hastal›k belirtileri genellikle 1-4
hafta içinde görülür. Hastal›¤›n seyrinin ﬂiddetli olmas›nda, al›nan etken say›s› ve türü çok önemli. Hastal›ktan
ölüm oran› % 1,5 - 15 aras›nda de¤iﬂiyor.
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Prion Kaynakl

Süngerimsi beyin hastal›¤› (spongioform ensefalopati) oluﬂturan etkenlere, protein yap›lar› nedeniyle prion
ad› veriliyor. En küçük virüsten bile
küçük olan prionlar, kendiliklerinden
ço¤alabiliyor, ancak mikroorganizma
ve toksinler için geçerli olan kurallara
uymuyorlar. Bugüne kadar insanlarda
ve hayvanlarda (koyun ve keçi, s›¤›r,
vizon, geyik, kedi) alt› tip prion hastal›¤› saptanm›ﬂ durumda. “Bulaﬂ›c› Süngerimsi Beyin Hastal›klar›” (transmissable spongiform encephalopathy TSE) olarak adland›r›lan bu hastal›klardan Creutzfeltd-Jakob Hastal›¤›
(CJD), Gertsmann-Strausler Scheinker
Sendromu (GSS), Öldürücü Ailesel ‹nsomni (Fatal Familial Insomnia - FFI)
ve Kuru, insanlarda; Scrapie koyun ve
keçilerde; Deli Dana Hastal›¤› (bovine
spongioform encephalopathy - BSE) s›¤›rlarda, Bulaﬂ›c› Vizon Ensefalopatisi
B‹L‹M ve TEKN‹K 12 Kas›m 2007

(transmissible mink encephalopathy TME) vizonlarda, “Chronic Wasting
Disease” geyiklerde, Kedi Süngerimsi
Beyin Hastal›¤› da kedilerde görülüyor. Bu hastal›klar›n hepsi merkezi sinir sisteminde bozukluklara ve ölüme
yol aç›yor.
Bu hastal›klardan deli dana hastal›¤› d›ﬂ›nda kalanlar›na çok ender olarak rastlanmakta. Bu hastal›¤›n ülkemizde risk oluﬂturmamas› için, yurtd›ﬂ›ndan canl› hayvan ve hayvansal ürün
ithalat›nda gerekli önlemlerin al›nmas›
ve ülkemizde kesilen belli yaﬂ›n üzerindeki s›¤›rlar›n bir program dahilinde hastal›k yönünden test edilmesi gerekiyor.
Prionlar›n en önemli özelliklerinden biri, ›s›ya oldukça dayan›kl› olmalar›. Etkisiz hale gelmeleri için 133
°C’de bas›nç alt›nda en az 20 dakika
›s› iﬂlemine tabi tutulmalar› gerekiyor.

Scrapie
Koyunlarda ve keçilerde görülen,
en yayg›n prion hastal›¤›d›r. Hastal›k
koyunlarda ﬂiddetli kaﬂ›nt›ya ve yapa¤›
kayb›na yol açar. Bu hastal›ktan ölen
hayvanlar›n et ve kemikleri yem haline
getirildikten sonra s›¤›rlara verildi¤inde deli dana hastal›¤›na neden olur.
Hasta s›¤›rlar›n etini yiyen insanlarda
da hastal›¤›n insanlardaki formu ortaya ç›kar. Ancak ülkemizde hastal›¤›n
bu formunun bugüne kadar görülmedi¤i bildiriliyor.
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kl› Hastal›klar
olarak ortaya ç›k›yor. Ailesel CJD ise
daha genç yaﬂta ortaya ç›k›p, daha
uzun bir seyir gösteriyor.
vCJD hastal›¤› ise, klasik CJD’den
farkl› olarak yaklaﬂ›k 13 ay kadar sürüyor. Bu form, klinik belirtileri, etkilenenlerin tüketim al›ﬂkanl›klar› (hamburger vb.) ve yaﬂlar› (yaklaﬂ›k 28) dolay›s›yla BSE ile CJD aras›nda iliﬂki
olabilece¤ini düﬂündürüyor.

Kuru

Deli Dana Hastal›¤›
(Bovine Spongiform
Encephalopathy-BSE)
‹lk kez 1985 y›l›nda ‹ngiltere’de görüldü. Hastal›¤›n nedeni, ‹ngiltere’de
hayvanlar›n et ve kemiklerinden yem
üretme sisteminde yap›lan de¤iﬂiklik
sonucu, scrapie etkeniyle bulaﬂ›k koyunlardan elde edilen et-kemik unu gibi yemlerin s›¤›rlara verilmesi. Hastal›-

¤›n yay›l›m› yaln›zca ‹ngiltere’yle s›n›rl› kalmay›p bu ülke ile canl› hayvan veya hayvansal ürün ticareti olan olmak
üzere tüm ülkeler (baﬂta bat› Avrupa)
etkilendi. Hastal›k, ayr›ca Kanada ve
ABD’de de görüldü.

Creutzfeldt-Jakob
Hastal›¤› (CJD)
‹nsanlarda görülen bu prion hastal›¤›n›, farkl› formlara sahip. Yeni varyant Creutzfeld-Jakob Hastal›¤› (vCJD)
ile son y›llarda tan›mlanan yeni formu
Sporadik CJD, dünyan›n her taraf›nda,
60 yaﬂ civar›ndaki insanlarda ortaya ç›k›yor; yaklaﬂ›k bir milyonda bir insan›
etkiliyor ve toplam CJD olgular›n›n %
85-90’›n› oluﬂturuyor. Olgular›n ço¤unda enfeksiyonun kayna¤› tan›mlanam›yor, kalan %10-15’lik k›s›msa prion genindeki bir mutasyonla kal›tsal

‹nsanlarda ilk tan›mlanan TSE olan
Kuru, Papua-Yeni Gine’de Fore yerli
kabilesinde, özellikle de yeni do¤anlarda görülüyor. Hastal›k, Kuru’dan ölen
insanlar›n beyinlerinin, ölüleri kutsamak için düzenlenen ayinlerde yenilmesi sonucu ortaya ç›kt›. Bu ayinlerin
yasaklanmas›ndan sonra yeni do¤an
bebeklerde hastal›¤a rastlanmad›¤› bildirildi.

Gerstmann-StrausslerScheinker Sendromu
(GSS)
‹nsan prion proteinini kodlayan
gendeki bir mutasyonun sonucunda ve
CJD’den farkl› olarak daha erken ortaya ç›k›yor. Hastal›¤a yakalanmayla
ölüm aras›nda geçen süre, birkaç y›l.

Öldürücü Ailesel
‹nsomni (FFI)
Prionun mutasyonundan kaynaklan›yor. ‹lk belirtilerin ortaya ç›kmas›ndan ölüme kadar geçen hastal›k süresi, yaklaﬂ›k bir y›l.
Kas›m 2007
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Hayvansal G›da Kayna
Hayvansal g›dalar, beslenmemiz
için vazgeçilemez beslenme faktörleri
olan temel aminoasitler, vitaminler, mineraller ve büyüme faktörlerini içermelerine karﬂ›n, sa¤l›kl› olmayan hayvanlardan elde edilmeleri ve uygun olmayan hijyenik koﬂullarda iﬂlenmeleri
durumunda insan sa¤l›¤› için risk oluﬂturabiliyorlar.

K›rm›z› Et
‹nsan beslenmesinde büyük öneme
sahip olan ve çok tüketilen k›rm›z› et
sa¤l›kl› koﬂullarda üretilmedi¤inde verem, salmonelloz, campylobacter enfeksiyonlar›, E. coli O157:H7 ve C. perfringens enfeksiyonlar›, toksoplazmoz,
gibi bakteriyel veya paraziter hastal›klar›n insanlara bulaﬂmas›na yol açabiliyor. Dünyan›n birçok bölgesinde çi¤
veya yetersiz piﬂmiﬂ s›¤›r eti ve ürünleriyle ortaya ç›kan E. coli O157:H7 enfeksiyonlar›, özellikle çocuklarda ve
yaﬂl› insanlarda ölüme ve böbrek yetmezli¤ine neden oluyor. Ülkemizde domuz eti tüketimi s›n›rl› oldu¤u halde,
çi¤ köfte ve benzeri yiyeceklerle triﬂinellozun (domuz tenyas›n›n domuz
etindeki larval formunu içeren Trichinella britovi) yayg›n olarak görülmesi
de son derece düﬂündürücü.

Kanatl› Eti ve Yumurta
Kanatl› eti ve yumurtayla bunlar›n
ürünlerinin, sa¤l›kl› koﬂullarda yetiﬂtirilen hayvanlardan, modern teknolojiye sahip iﬂletmelerde ve hijyenik koﬂullar alt›nda üretilmesi gerekir. Dünyadaki geliﬂmelere paralel olarak Türkiyede’de son y›llarda h›zla büyüyen,
ancak kesim teknolojisi gere¤i çapraz
bulaﬂma riski yüksek olan kanatl› eti
üretiminde, baﬂta Salmonella ve Campylobacter gibi öldürücü bakterilerin
varl›¤›yla kanatl› eti tüketimine ba¤l›
olarak ortaya ç›kan g›da enfeksiyonlar›n›n say›s› art›yor. Dünyada ve ülkemizde bu tür hastal›klar, s›kl›kla hijyenik olmayan kanatl› eti tüketimine
ba¤l› olarak ortaya ç›k›yor.

Yumurta, içerdi¤i proteinlerin biyolojik de¤erinin çok yüksek olmas›, doymuﬂ ve doymam›ﬂ ya¤ asitleri oran›n›n
ideale yak›n olmas›, demir, fosfor ve
birçok vitamin yönünden zengin olmas› nedeniyle beslenme fizyolojisinde en
önemli hayvansal g›dalardan biri.
Yumurtan›n muhafazas›nda so¤uk
zincir uygulanm›yor (8 °C’nin alt›nda);
muhafaza süresince kirlenme, nem,
güneﬂ ›ﬂ›¤› gibi olumsuz etkilerden korunma olmad›¤› taktirde, bakteriyel geliﬂme ﬂekilleniyor ve yumurtan›n kalitesi düﬂüyor.

Süt ve Süt Ürünleri
Süt, süt veren memeli hayvanlar›n
meme bezlerinde üretilen ve özellikle
yeni do¤anlar›n beslenme ihtiyaçlar›n›
karﬂ›layacak özellikteki ideal bir g›da.
Etle oldu¤u gibi sütle de birçok
bakteriyel, viral, riketsiyal (riketsiya,
hastal›k oluﬂturma potansiyeli taﬂ›yan
bir tür mikroorganizma) ve protozoal
hastal›k insanlara geçerek önemli sa¤l›k sorunlar› oluﬂturabiliyor. Sütle insanlara geçen tür atlay›c› hastal›klar›n
önemlileri; verem, bruselloz, listerioz,
salmonelloz, sreptokok enfeksiyonlar›,
stafiloktan kaynaklanan zehirlenmeler
B‹L‹M ve TEKN‹K 14 Kas›m 2007
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nakl› Hastal›k Riskleri
Bal›klar, yakaland›klar›nda bulunduklar› ortamdan kaynaklanan ve insanlar için hastal›¤a neden olan Vibrio
parahaemolyticus veya Clostridium botulinum tipi E sporlar›, ya da Anisakis
sp. ve Diphylobothrium latum gibi parazitleri taﬂ›yabiliyorlar.

olarak s›ralanabilir.
Tüberküloz ve bruselloz, geliﬂmiﬂ
ülkelerin ço¤unda ortadan kald›r›lmas›na veya yaln›zca ender görülüyor olmas›na ra¤men, ülkemizde bu hastal›klar hâlâ önemlerini korumakta.
Bunun yan›nda süt, içerdi¤i baz› enzimler, süt proteinleri ve ba¤›ﬂ›kl›k
proteinleri gibi baz› do¤al antimikrobiyel maddelerle, taﬂ›ma ve muhafaza
koﬂullar›nda bakterilerin geliﬂimini yavaﬂlat›r.

Bal
Rhododendron cinsi bitkilerin (R.
luteum ve R. ponticum) polenlerini içeren, halk aras›nda delibal olarak adland›r›lan bal, zehirlenme yapabilecek
yüksek deriﬂimde “grayanotoksin”, di¤er ad›yla “andromedotoksin” içerir.
Bu bitkiler Türkiye’de Karadeniz bölgesinde yetiﬂir. Tipik zehirlenme belirtileri olarak sindirim sistemi rahats›zl›klar›, bazen yaﬂam› tehdit edecek ﬂid-

Bal›k ve Su Ürünleri
Tatl› su ve deniz bal›klar›, içerdikleri aminoasitlerin kompozisyonu, doymam›ﬂ ya¤ asitleri (omega 3, vs.), vitaminler, mineral ve iz elementler (K,
Mg, P, Se, I, Fl) yönünden zengin olmalar›n›n yan› s›ra, yüksek biyolojik
de¤ere de sahipler. Ba¤ doku içermemeleriyse kolay sindirilmelerini sa¤lar. Bal›klar, bu özellikleriyle beslenme fizyolojisinde büyük önem taﬂ›r.
Su ürünlerinin mikrofloras›, yakaland›klar› veya yetiﬂtirildikleri suyun
kirlilik düzeyi ve s›cakl›¤›na ba¤l› olarak büyük de¤iﬂiklik gösterir. Buna
ba¤l› olarak su ürünlerinde de¤iﬂik
grup bakteriler, virüsler ve parazitler
bulunabilir. Normalde bal›k kas› steril
yap›dad›r, ancak mikroorganizmalar
solungaçlar ve ba¤›rsaklarda yo¤un
olarak bulunur.

dette olmak üzere kalp at›ﬂ›nda art›ﬂ
ve tansiyon düﬂmesi görülebilir. Zehirlenme oldukça ender olmakla birlikte,
erken fark edilip müdahale edilmezse
ölümcül bir tabloya da dönüﬂebilir.
Alerji riski ve botulismus zehirlenmesi tehlikesi nedeniyle 1 yaﬂ›ndan önce bebeklere bal verilmemelidir.
Hayvansal g›dalardan kaynaklanan
sa¤l›k risklerini ortaya ç›karan, yaln›zca mikroorganizmalar de¤il. Bu riskler
aras›nda ilaç ve kimyasal madde kal›nt›lar› da var. G›dalara kat›lmas›na izin
verilmeyen maddelerin kat›lmas› veya
kat›lmas›na izin verilenlerin s›n›rlar›n
üzerinde kat›lmas› sonucu g›dalarda
oluﬂan zararl› kal›nt›lar, teknolojik iﬂlemlere ba¤l› olarak ortaya ç›kan nitrozaminler, polisiklik aromatik hidrokarbonlar ile çevresel kirlenme sonucu g›-

dalara bulaﬂan a¤›r metal ve tar›m ilaçlar›n›n g›dalarla al›nmas›, baﬂta kanser
riski olmak üzere ciddi sa¤l›k sorunlar› ortaya ç›kar›r. Zararl› kimyasal maddelerin g›dalara bulaﬂmas ve sonuçta
vücutta birikmesi, akut ve kronik zehirlemelere yol açarlar.
Özellikle büyük çapl› yetiﬂtirme yap›lan birimlerde hayvanlara koruyucu
amaçl› olarak uzun süre antibiyotik verilmesi ve bunlar›n vücuttan tamamen
at›lmadan bu hayvanlardan et, süt, yumurta elde edilmesi durumunda, kal›nt› antibiyotikler insanlarda alerjilere ve
mikroorganizmalar›n direnç kazanmas›na neden olabiliyor. Yine kullan›m›na izin verilmeyen hormon vb. maddeler de insanlarda sa¤l›k sorunlar›na neden olmakta.
Genel olarak g›da kaynakl› hastal›klar›n önlenmesi için;
•‹yi bir g›da yasas›n›n ve bu yasay›
uygulayacak bir kuruluﬂun varl›¤›
•Risk analizine dayal› bir denetim
sisteminin uygulanmas›
•Resmi denetimlerin etkin biçimde
yap›lmas›
•Üreticilerin sorumlu, tüketicilerin
bilinçli olmas› gerekiyor.
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