Güncel Gastroenteroloji

Zoonotik Enfeksiyonlar
Fuat EK‹Z1, Emine KAM‹LO⁄LU2, Ali ÖZDEN3
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›1, Ankara
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi2, Ankara
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dal›3, Ankara

oonotik enfeksiyonlar, mikrooragnizma ile enfekte hayvanlardan insanlara direk (temas veya yiyecekler) veya indirek (vertebras›z taﬂ›y›c›lar) geçen enfeksiyonlar olarak tan›mlanabilir. Dünya çap›nda yayg›n olan bu enfeksiyonlar ço¤unlukla
evcil hayvanlar ve insanlarla yay›l›r. Zoonotik enfeksiyonlar kendi da¤›l›m alanlar›nda yerelleﬂmiﬂlerdir,
s›kl›kla konakç› ve konak aras›ndaki birli¤i yans›t›r.
Bundan dolay› s›kl›kla insan beslenme al›ﬂkanl›klar›,
davran›ﬂ iliﬂkilerinden ve de¤iﬂik hayvan çeﬂitleriyle
olan iliﬂkilerden etkilenirler. Konak patojen mikroorganizman›n kendisi, konakç› ise hastal›¤›n ortaya ç›kt›¤› canl› olarak tan›mlan›r. Hekimler için bir hastal›¤›n zoonotik oldu¤u bilgisi, hastal›¤› önlemede ve
hastal›klar›n kontrolünde özel önem taﬂ›r. Zoonozlar
her yerde görülebilen hastal›klard›r. Hayvanlar›n insan yaﬂam›n›n ayr›lmaz birer parças› oldu¤u düﬂünülürse bu patojenlerle maruziyet san›ld›¤›ndan daha
s›kt›r (Tablo 1). Etyolojilerine göre; viral, bakteriyel
paraziter ve fungal olarak s›n›flanabilir.
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Önümüzdeki on y›l içerisinde, dünyada önemli bir
problem olarak insan sa¤l›¤›n› tehdit edecek olan zoonotik enfeksiyonlar hakk›nda biz hekimlerin bilgilerini güncel tutmas› ve korunma yöntemleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmas› gerekti¤i aç›kt›r.
Bu derlemede ülkemizde nispeten daha s›k görülen
zoonotik enfeksiyöz hastal›klar›n tan›, tedavi ve korunma yöntemleri tart›ﬂ›lm›ﬂt›r.
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A. V‹RAL ZOONOT‹K ENFEKS‹YONLAR
Viral etkenler içerisinde birçok mikroorganizma bulunmakta olup bunlar içinde ülkemizde en çok enfeksiyona neden olanlar; k›r›m kongo kanamal› ateﬂi,
kuﬂ gribi (avian influenza) ve kuduz virüsleridir.
K›r›m Kongo Kanamal› Ateﬂi (KKKA): Bunyaviridae ailesine ba¤l› Nairovirus soyundan virüslerin
meydana getirdi¤i, ﬂiddetli bir seyir gösteren ve fatalitesi oldukça yüksek (yaklaﬂ›k % 30; bu rakam baz›
kaynaklarda %50’ye kadar ç›kmaktad›r) olan bir
hastal›kt›r. Hayvanlarda, insanlara nazaran daha yayg›n olarak görülmekle beraber asemptomatik seyretmekte olup, zoonoz karakterli bir hastal›kt›r; sporadik vakalar veya salg›nlar ﬂeklinde insanlarda da görülebilmektedir. KKKA ilk olarak 1944 y›l›nda K›r›m’da görülmüﬂ ve K›r›m Kanamal› Ateﬂi olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Daha sonra 1956 y›l›nda Kongo’da görülen hastal›¤›n, 1969 y›l›nda K›r›m Kanamal› Ateﬂi
ile ayn› oldu¤unun fark›na var›lm›ﬂ ve hastal›k bundan sonra bugünkü bilinen ismiyle an›lmaya baﬂlam›ﬂt›r. Henüz ergin olmam›ﬂ Hyalomma soyuna ait
keneler, küçük omurgal›lardan kan emerken virüsleri al›r, geliﬂme evrelerinde muhafaza eder. Keneler,
insan veya hayvanlardan kan emerken virüsleri de
bulaﬂt›r›rlar, kuluçka süresi genellikle 1-3 gündür.
Klinik semptomlar karaci¤er ve endotel hasar› ile
tombositlerdeki dramatik düﬂüﬂün bir sonucu olarak
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Tablo 1. Vertebral› memeli ve kuﬂlardan geçen zoonotik enfeksiyonlar
Zoonotik Enfeksiyonlar
Konak

Konakç›

Hastal›klar

Memeliler

Lassa ateﬂi, Lenfositik koryomenenjit,

Virüsler
Arenavirüsler

Bolivya hemorajik ateﬂi
Poksvirüsler

Memeliler

Çiçek

Rabdovirüsler

Memeliler

Kuduz

Basillus antrasis

Memeliler

ﬁarbon

Brusella

Memeliler

Bruselloz

Leptospira

Memeliler

Leptospiroz

Klamidya

Kuﬂlar

Psittakoz

Listeria

Memeliler

Listeryoz

Salmonella

Kuﬂlar, Memeliler

Salmonelloz

Mikobakterium, Tuberküloz

Memeliler

Tüberküloz

Criptokokus

Kuﬂlar

Menenjit

Dermatofitler

Memeliler

Yüzeyel Mikozlar

Kriptosporodyum

Memeliler

Kriptosporiodozis

Giardia

Memeliler

Giyardiyazis

Toksoplazma

Memeliler

Toksoplazmozis

Ankilostoma

Memeliler

Kancal› kurt hastal›¤›

Ekinokokus

Memeliler

Kist hidatik

Tenya

Memeliler

Tenyazis

Toksokara

Memeliler

Visseral larva migrans

Triﬂinella

Memeliler

Triﬂinellozis

Bakteriler

Mantar

Protozoonlar

Helmintler

ortaya ç›kmaktad›r. Ateﬂ, k›r›kl›k, baﬂ a¤r›s›, halsizlik, aﬂ›r› duyarl›l›k, kollarda, bacaklarda ve s›rtta ﬂiddetli a¤r› ve belirgin bir iﬂtahs›zl›kla baﬂlar. Bazen
kusma, kar›n a¤r›s› veya ishal olabilir. ‹lk günlerde
yüz ve gö¤üste peteﬂi ve konjonktivalarda k›zar›kl›k
dikkati çeker. Gövde ve ekstremitelerde ekimozlar
oluﬂabilir. Epistaksis, hematemez, melena ve hematüri s›kt›r. Bazen vajinal kanama da olabilir. Genellikle hepatit görülür. A¤›r olgularda hastal›¤›n 5. gününden itibaren hepatorenal ve pulmoner yetersizlikler görülebilir. Ateﬂ 5 veya 12. güne kadar ç›kar ve
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lizisle düﬂer; nekahat dönemi uzun sürer. Ölüm olaylar› daha çok hastal›¤›n ikinci haftalar›nda (5-14
gün) görülebilmekte ve bu oran yaklaﬂ›k %30’lar›
bulabilmektedir. ‹yileﬂme hastal›¤›n dokuzuncu veya
onuncu günlerinde olmaktad›r. Laboratuvar bulgusu
olarak özellikle lökopeni ve trombositopeni dikkati
çekmektedir. Aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT), kreatin kinaz (CK) ve
biluribin de¤erlerinde yükselmeyi alkalen fosfataz
(ALP), gama glutamiltransferaz (GGT) ve laktat dehidrogenaz (LDH) de¤erlerindeki yükselme takip
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eder. Protrombin zaman› (PT), aktive parsiyel protrombin zaman› (aPTT) ve di¤er p›ht›laﬂma testlerinde belirgin bozukluk görülmektedir. Bariz kanama
olmasa da hemoglobin düzeylerinde düﬂme gözlenebilir. Hastal›¤›n spesifik bir tedavisi bulunmamakla
birlikte primer tedavi destek tedavisi olup, antiviral
ilâçlardan ribavirinin, oral veya parenteral olarak
kullan›labilece¤i bildirilmektedir

Hastal›ktan korunma yöntemleri: Hasta ve hastan›n
sekresyonlar› ile temas s›ras›nda mutlaka üniversal
önlemler (eldiven, önlük, gözlük, maske vb.) al›nmal›d›r. Genellikle hava yolu ile bulaﬂmadan bahsedilmemektedir. Ancak, kan ve vücut s›v›lar› ile temastan kaç›n›lmal›d›r. Bu ﬂekilde bir temas›n söz konusu olmas› halinde, temasl›n›n en az 14 gün kadar ateﬂ
ve di¤er belirtiler yönünden takip edilmesi gerekmektedir. Hayvan kan›, dokusu veya hayvana ait di¤er vücut s›v›lar› ile temas s›ras›nda da gerekli korunma önlemleri al›nmal›d›r. Mümkün oldu¤u kadar
kenelerin bulundu¤u alanlardan kaç›n›lmas› gerekmektedir. Hayvan bar›naklar› veya kenelerin yaﬂayabilece¤i alanlarda bulunulmas› durumunda, vücut
belirli aral›klarla kene yönünden muayene edilmeli;
vücuda yap›ﬂmam›ﬂ olanlar dikkatlice toplan›p öldürülmeli, yap›ﬂan keneler ise kesinlikle ezilmeden ve
kenenin a¤›z k›sm› kopar›lmadan (bir pensle sa¤a sola oynatarak, çivi ç›kar›r gibi) al›nmal›d›r.
Kuﬂ gribi (Avian influenza): Tavuk vebas› veya kuﬂ
gribi olarakta adland›r›lan hastal›k; özellikle evcil
kanatl›larda solunum ve sindirim sistemine ait belirtilerle ortaya ç›kan ölümle seyreden viral bir hastal›kt›r. Hastal›k etkeni Orthomyxoviridae familyas›ndan Influenza gurubuna ait, tek sarmall›, RNA karakterinde genetik madde taﬂ›yan Influenza A virusudur. Virusun yap›s›nda bulunan hemaglütinin (H)
ve nöraminidaz (N) antijenleri dikkate al›narak alttipleri grupland›r›lm›ﬂt›r (H5N1). Bu hastal›k yaban
hayat›ndaki kanatl›larda da ortaya ç›kar ancak bir ço¤unda düﬂük ölümle seyreder. Hastal›¤›n kanatl›lardaki kuluçka süresi 1-3 gündür. Genellikle 24-36 saatte hastal›k kendini gösterir. Hasta hayvanlar 1-7
gün (ço¤unlukla 24-48 saat) içerisinde ölürler. Akut
dönemi atlatan hayvanlarda sinirsel belirtiler, inkoordinasyon, yürüyememe ve ayakta duramama gibi
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klinik bulgular gözlenir. H5N1 virusunun insana bulaﬂarak hastal›k oluﬂturma riski düﬂüktür. ‹nsana bulaﬂma, hasta hayvanlarla do¤rudan temas, virus içeren enfeksiyöz damlac›klar›n solunmas›, virüslerin
bulaﬂt›¤› araç-gereçle temastan sonra ellerin y›kanmadan a¤›z-burun veya gözlere temas› sonucu olabilir. ‹nsandan insana bulaﬂma kuramsal olarak mümkündür, ama geçerli bir bulaﬂma yolu de¤ildir. ‹nsanda hastal›¤›n tan›s›, bo¤az sürüntüsü örneklerinde virusun veya antijenlerinin tesbit edilmesiyle koyulur.
Hastal›¤›n kesin tedavisi bulunmamakla birlikte, virüse karﬂ› etkili oldu¤u düﬂünülen amantadin, rimantadin, oseltamivir ve zanamivir gibi ilaçlar tedavide
kullan›lmaktad›r.

Hastal›ktan korunma yöntemleri: Kanatl› hayvan yetiﬂtirilen kümeslerde çal›ﬂanlar eldiven, maske, gözlük takarak ve koruyucu elbise giyerek çal›ﬂmal›d›r.
Baﬂta kanatl› yetiﬂtiricili¤inde çal›ﬂanlar olmak üzere, herkes ferdî hijyen kurallar›na uymal›, eller s›k
s›k bol su ve sabunla iyice y›kanmal›d›r. Kanatl› hayvan etleri ve yumurtalar›, iyice piﬂirildikten sonra tüketilmelidir. Kuﬂ gribinden ölen veya kuﬂ gribi ﬂüphesiyle itlaf edilen hayvanlar›n gerek itlaf› s›ras›nda
gerekse bunlar›n bertaraf edilmeleri esnas›nda gerekli koruyucu önlemler (maske, eldiven, elbise, gözlük) al›nmal›d›r. Hasta veya ölmüﬂ hayvanlarla temastan kaç›n›lmal›d›r. Kanatl› hayvanlar›n salya, burun ve bo¤az ak›nt›s›, d›ﬂk›s› gibi materyallerine veya bu materyallerle kirlenen yüzeylere temas edilmemelidir. Ölen kanatl› hayvanlar yak›larak veya derince aç›lan çukurlara gömülüp üzerlerine sönmemiﬂ kireç dökülmek suretiyle bertaraf edilmelidir. Hastal›¤›n görüldü¤ü yerlere seyahat edilmesi halinde, kanatl› hayvan çiftliklerinden ve pazarlar›ndan uzak
durulmal›d›r. Kuﬂ gribi oldu¤u veya kuﬂ gribinden
öldü¤ü do¤rulanm›ﬂ hayvanlarla, koruyucu önlem
almadan temas eden kiﬂiler, hekim önerisiyle, oseltamivir adl› ilâc› günde 1 defa 75 miligram miktar›nda
7 gün süreyle almal›d›rlar.
Kuduz: Etkeni, Rhabdoviruslar grubundan bir
RNA'l› virüstür. Kuduz hayvanlar›n salyas›nda bulunur ve genellikle ›s›rma suretiyle bulaﬂ›r. Tabii konakç›s› olan yarasan›n, ya¤ dokusu ve tükürük
bezinde de bulunur. ‹lk olay canl› virüsün deri veya
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mukozalardan vücuda girmesidir. Virüs önce bu bölgedeki çizgili kas hücrelerinde ço¤al›r. Bunun ard›ndan sinir uçlar›ndan içeri giren virüs, sinir yolunu takip ederek merkezi sinir sistemine ulaﬂ›r ve burada
ensefalit tablosu ortaya ç›kar. Kuluçka süresi, ›s›r›k
yerinin beyine yak›nl›¤›, ›s›r›¤›n ﬂiddeti, ›s›r›k yerinin sinir uçlar›ndan zenginli¤i ve vücuda giren virus
miktar› ile ilgilidir. Beyine yak›n, özellikle kafadan
ve a¤›r ›s›r›lmalarda kuluçka süresi k›sal›rken kol ve
bacaklardan ve hafif ›s›r›klarda uzamaktad›r. Bu süre 5 günle 1 y›l aras›nda de¤iﬂmekle birlikte genellikle 20-60 gündür. Virüs al›nd›ktan sonra e¤er gerekli tedavi zaman›nda yap›lmazsa hastal›k belirtileri 2 safha olarak görülür: ‹nsanlarda baﬂlang›ç olarak
iﬂtahs›zl›k, k›rg›nl›k, yorgunluk, ateﬂ görülür. Is›r›k
bölgesinde a¤r› ve duyu kayb› hissedilir ki kuduza
özgü ilk belirti budur. Daha sonra huzursuzluk, aﬂ›r›
korku hali, sald›rganl›k, uykusuzluk, psikiyatrik bozukluklar ve depresyon ve bunlara eﬂlik eden öksürük, bo¤az a¤r›s›, titreme, kar›n a¤r›s›, bulant›-kusma, görülebilir. Hiperaktivite ataklar› karakteristik
olarak 1-5 dakika süreyle ve aral›kl› olarak görsel,
iﬂitsel bir uyar› sonucu meydana gelmektedir. Bu
ataklar kendisini sald›rganl›k, kendi kendine ve etraf›ndakilere vurma, koﬂma, ›s›rma ﬂeklinde göstermektedir. Hastalar›n yaklaﬂ›k olarak yar›s› ataklar
döneminde su içmek istemekte ve su içme teﬂebbüsü
s›ras›nda bo¤az kaslar›n›n kas›lmas› nedeniyle kiﬂide
t›kanma, bo¤ulma hissi ortaya ç›kmaktad›r. Hastalarda hidrofobi (sudan korkma) geliﬂmektedir. Ataklar
aras›ndaki dönemde hasta genellikle kendindedir ve
bilinci yerindedir. Nörolojik belirtilerin geliﬂmesinden 7 gün sonra koma hali geliﬂir ve sonunda hasta
yaﬂam›n› kaybeder. Kuduz ile temas ﬂüphesi olan
kiﬂlilere uygulanacak tedavi s›ras›yla; lokal yara tedavisi, pasif immünizasyon ve aﬂ›d›r. ﬁüpheli bir
hayvan taraf›ndan ›s›r›lan kiﬂinin yaras› sabunlu ya
da deterjanl› su ile bolca y›kanmal›d›r. Çok basit gibi görülen bu uygulaman›n özellikle yüzeysel yaralarda riski %90 oran›nda azaltt›¤› saptanm›ﬂt›r. Yaraya bir antiseptik (%40-70’lik alkol, iyodin v.b) uygulanmal›d›r. Sa¤l›kl› bir görünümü olan köpek, kedi
veya di¤er bir evcil hayvan insan› ›s›rd›¤›nda, o hayvan hemen yakalanmal› ve 10 gün boyunca gözlem
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alt›nda tutulmal›d›r. Bu süre içinde hayvanda kuduz
görülmezse, korkulacak bir ﬂey yok demektir. Kuduz
ﬂüphesi olan hayvan yakalan›p gözlem alt›nda tutulam›yorsa veya yap›lan testler pozitif ç›karsa k›sa süre
içinde tedaviye baﬂlanmal›d›r. Kuduz serumu gerektiren vakalarda sabunla y›kad›ktan sonra yara içine
ve etraf›na hesaplanan dozda immunglobulin ya da
serumun enjekte edilebilen en fazla miktar› (hatta
mümkünse tümü) enjekte edilmelidir. E¤er ›s›r›k çok
büyükse ve yaraya dikiﬂ atmak zorunlu ise yara dudaklar› etraf›na mutlaka kuduz serumu ve immunglobulini uygulanarak dikiﬂ at›lmal›d›r. Temas sonras› uygulamada yara bak›m› ve kuduz serumu uygulamas›ndan sonra aﬂ›lamaya geçilmelidir. Aﬂ›lamada
mutlaka ba¤›ﬂ›klama gücü yüksek, uygulamas› kolay
ve en önemlisi nörolojik yan etkileri olmayan hücre
kültürü aﬂ›lar› kullan›lmal›d›r. Kuduz aﬂ›s› 0., 3., 7.,
14. ve 28 günlerde 5 doz olmak üzere intramüsküler
yoldan ve mutlaka deltoid adaleden bebeklerde ise
uylu¤un anterolateral k›sm›ndan yap›lmal›d›r. Aﬂ›lama ﬂemas›na uygun olarak yap›lan aﬂ›lama ile %100
oran›nda baﬂar› sa¤lanmaktad›r.
Sar›humma (Yellow fever): Etkeni, Flavivirüs cinsine ait bir arbovirüs olan, Sar› Humma virüsü, humma; kentsel ve baz› k›rsal alanlardaki enfekte edici
Aedes Aegypti sineklerinin, ya da Güney Amerika'daki ormanlardaki di¤er sineklerin ›s›r›klar›yla
bulaﬂ›r. Sinekler gündüzleri ›s›rmaktad›r. Bulaﬂma
olay› 2500 metreye kadar olan yerleﬂim birimlerinde
gözlenebilir. Sar› humma insanlar› ve maymunlar›
enfekte etmektedir. Vahﬂi yaﬂam›n hüküm sürdü¤ü
yerler ve ormanl›k bölgelerde, maymunlar enfeksiyonun baﬂl›ca deposudur ve enfeksiyonun maymundan maymuna bulaﬂmas› sinekler arac›l›¤›yla olur.
Enfekte edici sinekler, ormanl›k alana giren insanlar› ›s›rabilir ve genellikle yerel vakalara, küçük salg›nlara neden olur. Baz› enfeksiyonlar belirtisiz seyretse de, birçok enfeksiyon iki safha ile karakterize
olan akut bir hastal›¤a neden olur. Baﬂlang›çta; ateﬂ,
kas a¤r›s›, baﬂ a¤r›s›, titreme, iﬂtahs›zl›k, mide bulant›s› ve/veya kusma ve s›kl›kla kalp at›ﬂ›nda yavaﬂlama görülür. Hastalar›n yaklaﬂ›k %15'i birkaç gün
içinde ikinci safhaya girerler. Bu safhada ateﬂ yeniden ç›kar, sar›l›k geliﬂmesi, kar›n a¤r›s›, kusma ve
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kanama belirtileri görülür. Bu hastalar›n yar›s› ilk
belirtilerin baﬂlamas›ndan 10-14 gün sonra ölürler.
Hastal›k, ba¤›ﬂ›k olmayan yetiﬂkinlerde ölümle neticelenebilir ancak sar› humma aﬂ›s› yüksek oranda etkilidir (yaklaﬂ›k %100). Sar› humman›n bulaﬂma riskinin oldu¤u bölgeler veya ülkelere giden her yolcunun aﬂ› olmas› tavsiye edilmektedir.

B. BAKTER‹YEL ZOONOT‹K
ENFEKS‹YONLAR
ﬁarbon (Antraks): Sporlu bir bakteri olan Bacillus
anthracis’in neden oldu¤u akut infeksiyöz bir hastal›kt›r. S›kl›kla vahﬂi ve evcil alt omurgal›larda (s›¤›r,
koyun, keçi, deve, antiloplar ve di¤er otçul hayvanlar) görülmekle beraber insanlarda da infekte hayvanlar veya infekte hayvan dokular› ile temas sonras›nda geliﬂebilir. Antraks infeksiyonu üç biçimde
oluﬂabilir: kutanöz (deri), inhalasyon (solunum yolu)
ve gastrointestinal (mide-barsak). B. anthracis sporlar› toprakta uzun y›llar varl›klar›n› sürdürebilirler ve
insanlar infekte hayvanlar›n ürünleri ile temas ederek veya kontamine hayvan ürünlerinden köken alan
antraks sporlar›n› solunum yolu ile alarak infekte
olabilirler. Antraks az piﬂirilmiﬂ infekte hayvan etinin yenilmesi ile de bulaﬂabilir. Hastal›¤›n belirtileri
bulaﬂ yolunun nas›l geliﬂti¤ine ba¤l› olarak de¤iﬂiklik gösterir ancak belirtiler genellikle 7 gün içinde
ortaya ç›kar. Kutanöz: Antraks infeksiyolar›n›n ço¤unlu¤u (yaklaﬂ›k %95’i) infekte hayvan›n kontamine yünü, derisi veya k›l› (özellikle keçi k›l›) ile u¤raﬂ›rken bakterinin ciltteki bir kesi veya s›yr›ktan girmesi ile oluﬂmaktad›r. Cilt infeksiyonu bir böcek ›s›r›¤›na benzer biçimde kabar›k, kaﬂ›nt›l› bir ﬂiﬂlik olarak baﬂlar ancak 1-2 gün içinde bir veziküle dönüﬂür
ve daha sonra da a¤r›s›z, genelde 1-3 cm boyutlar›nda, ortas›nda karakteristik siyah nekrotik (ölü doku)
bir bölgenin bulundu¤u bir ülsere dönüﬂür. Bölgesel
lenf nodlar› ﬂiﬂebilir. Tedavi edilmeyen kutanöz antraks olgular›n›n yaklaﬂ›k %20’si ölümle sonuçlan›r.
Uygun antimikrobiyal tedavi ile ölüm çok nadir bir
durumdur. ‹nhalasyon: Baﬂlang›ç belirtileri so¤uk alg›nl›¤›na benzer. Birkaç gün sonra belirtiler a¤›r solunum s›k›nt›s›na dönüﬂür ve ﬂok geliﬂir. ‹nhalasyon
antraks› genellikle öldürücüdür. ‹ntestinal: Antraks›n
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intestinal formu kontamine et tüketimi ile geliﬂebilir
ve barsaklar›n akut bir enflamasyonu ile karakterizedir. Baﬂlang›ç belirtileri olan bulant›, iﬂtahs›zl›k, kusma ve ateﬂi kar›n a¤r›s›, kanl› kusma ve a¤›r ishal izler. ‹ntestinal antraks olgular›n %25 ile %60’›nda
ölümle sonuçlan›r. Antraks tan›s› B. anthracis’in
kan, cilt lezyonlar› veya solunum sekresyonlar›ndan
izole edilmesi veya ﬂüpheli durumlara maruz kalan
kiﬂilerin kan›nda spesifik antikorlar›n ölçülmesi ile
konur. ‹lk tercih Siprofloksasin 400 mg (IV) her 12
saatte bir doz, alternatif tedavi ise Doksisiklin 100
mg 2 doz olarak uygulan›r.
Bruselloz: Gram negatif koko-basil olan Brucellae ailesi içerisinde hayvanlarda hastal›¤a neden olan alt›
farkl› tür yer almaktad›r. Brusella enfeksiyonlar›, ülkemizin de içerisinde yer ald›¤› Orta ve Do¤u Akdeniz, Arap yar›madas›, Orta ve Güneydo¤u Asya ile
Orta ve Güney Amerika’da endemik olarak görülmektedir. Hayvanlarda hastal›k etkeni olan alt› türden
dördü (B. abortus, B. melitensis, B. suis ve daha nadir
olarak B. canis) insanlarda patojeniktir ve 10 ila 100
bakterinin inhalasyon yolu ile al›nmas› hastal›¤›n
oluﬂmas› için yeterlidir. Hastal›¤›n kuluçka süresi, bir
haftadan birkaç aya kadar de¤iﬂmekle birlikte, genelde 6-20 gün kadard›r. Hastal›¤›n birbirinden farkl› 4
klinik tablosu bilinmektedir: A. Asemptomatik infeksiyon (Ambulan tip), B. Akut infeksiyon, C. Subakut
infeksiyon (Ondülan tip), D. Kronik infeksiyon’dur.
‹nsanlarda bruselloz mortalitesi düﬂüktür (%5), ancak
menenjit ve endokardit etkeni oldu¤unda mortaliteye
neden olur. Akdeniz ateﬂi, malta ateﬂi olarak da tan›mlanan bruselloz, influenzaya benzer ateﬂ ve k›rg›nl›kla seyreden bir klinik tablo oluﬂturur. S›kl›k s›ras›na göre lokalizasyon bölgeleri; iskelet (özellikle sakroileit), genitoüriner (özellikle epididimoorﬂit), santral sinir sistemi (genellikle menenjit), kardiyovasküler ve retiküloendotelyal sistem ﬂeklinde s›ralanabilir.
Baﬂa¤r›s›, eklem a¤r›s›, miyalji, özellikle bel a¤r›s›,
titreme, terleme, isteksizlik ve halsizlik ön planda
olan ﬂikayetlerdir. Vakalar›n yaklaﬂ›k %20’sinde öksürük ve plevra iliﬂkili gö¤üs a¤r›s› klinik tabloya eﬂlik eder, ancak pnömoni geliﬂimi nadirdir. Gastrointestinal semptomlar (iﬂtahs›zl›k, kusma, ishal, kab›zl›k) yetiﬂkinlerin %70’inde tespit edilebilir. ‹leit, ko215

lit, hepatit (granülamatoz olabilir) klinikte izlenebilirken, hepatosplenomegali vakalar›n %45-63’ünde tespit edilir. Kas iskelet sistemi bulgular›n›n ön planda
oldu¤u bruselloz vakalar›n›n %60’›nda lomber a¤r›
vard›r. Vertebral osteomyelit, intervertebral disk enfeksiyonlar›, paravertebral abseler ve özellikle sakroiliak enfeksiyonlar hastal›¤›n seyri s›ras›nda geliﬂebilir ve hastal›¤›n kronik semptomlarla gidiﬂine neden
olur. Ayr›ca eklem tutulumlar›, eklemde a¤r› ﬂeklinde
bulgu verebilece¤i gibi, effüzyon geliﬂimine ve hareket kayb›na kadar uzanan geniﬂ bir yelpazede semptom ve bulgulara neden olabilir. S›kl›kla sakroiliak
eklem tutulmas›na ra¤men kalça, diz ve bilekler de etkilenebilir. Menenjit, ensefalit, periferal nöropati, radikülonöropati ve meningovasküler semptomlar nadiren görülürken, davran›ﬂ bozukluklar›, psikozlar sinir
sistemi tutulumu olan vakalar›n d›ﬂ›nda da tespit edilebilir. Hastal›k genellikle özgün olmayan ateﬂ ve klinik semptomlarla seyretti¤i için tan› öncelikle ay›r›c›
tan›lar aras›nda brusellan›n düﬂünülmesi ile konur.
Do¤al yollardan geliﬂen (biyolojik sald›r› d›ﬂ›nda)
hastal›kta, hayvanla temas, pastorize edilmemiﬂ süt ve
süt ürünlerinin kullan›m hikayesi ipucu olarak de¤erlendirilebilir. Hastalar›n rutin laboratuvar tetkiklerinde, beyaz küre say›s› genellikle normaldir, bazen düﬂük olabilir, hafif anemi ve trombositopeni tespit edilebilir. Kan ve kemik ili¤i kültürleri %5-70 ile
%92’ye varan oranlarda organizman›n tespitinde erken dönemde olumlu sonuç verebilir. Hastal›¤›n tan›s›nda serum aglütünasyon testi kullan›l›r, 1:160 veya
üzerinde aglütünasyonun tespiti tan› için yeterlidir.
Tetrasiklinin en etkili ilaç oldu¤u bilinmektedir, tetrasiklin hidroklorit (2 g/gün po hafta) ve streptomisin (1
g/gün im 2-3 hafta) yetiﬂkinler için önerilen tedavi
ﬂeklidir. Doksisiklin, rifampin (600 – 900 mg/gün po)
kombinasyonun 6 haftal›k kullan›m sonras›nda yüksek tedavi baﬂar›s› ve düﬂük relaps oranlar›yla son y›llarda daha s›k kullan›lmaya baﬂlanan tedavi yaklaﬂ›m›d›r. Ayr›ca doksisiklin-gentamisin, TMP/SMXgentamisin, oflaksasin-rifampin kombinasyonlar› da
baﬂar› ile kullan›lan di¤er yaklaﬂ›mlard›r.
Leptospiroz: Leptospira cinsi spiroketlerin neden oldu¤u dünyada yayg›n zoonotik bir infeksiyondur. ‹nsandaki infeksiyon genellikle infekte hayvan›n idrar›
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ile do¤rudan veya dolayl› temastan sonra ortaya ç›kar. Hastal›k iki klinik fromda görülür. En yayg›n
görülen anikterik form olup, olgular›n %85-90'›nda
hastal›k kendi kendini s›n›rlar. Weil hastal›¤› olarak
da bilinen ikterik form ise daha ciddi olup, Weil hastalar›n›n %5-10'unda, hatta tedavisiz olanlarda %40
kadar›nda mortalite görülür. Hastal›¤›n çok farkl›
klinik tablo ve komplikasyonlarla seyredebilmesi nedeni ile, tan›s›nda laboratuvar temel rolü oynar. Tedavisi hastal›¤›n ﬂiddetine ve dönemine göre de¤iﬂiklik göstermekle birlikte, en yayg›n olarak kullan›lan
antibiyotik penisilindir. Korunmada en önemli yol,
infekte hayvan veya bu hayvanlar›n idrar› ile kontamine bölgeyle temastan kaç›nmakt›r. Temas öncesi
veya temas s›ras›nda doksisiklin uygulanmas›, hastal›¤›n ortaya ç›kmas›n› önleyebilir.
Lyme Hastal›¤›: Etkeni B. burgdorferi’dir. Ixodes ricinus kenelerinin insanlar› ›s›rmas› ile bulaﬂ›r. Kan
ürünlerinde varsa buzdolab›nda 6 hafta canl› kal›rlar,
antikoagülanlar› enerji kayna¤› olarak kullanabilirler. Is›r›k yerinin çevresinde Erythema Chronicum
Migrans (ECM) geliﬂir, 3-4 hafta sürer. Genel infeksiyon belirtileri, artralji, miyalji görülür. Tedavi edilmezse aylarca sürebilen latent döneme geçer. Daha
sonra 2. dönem geliﬂir. Nörolojik hastal›k tablolar›
(menenjit, kraniyel nörit, ensefalit, radikülonörit),
kardit (AV blok, miyoperikardit, konjestif kalp yetmezli¤i) geliﬂir. Kalp valvülleri tutulmaz. 2. dönemden aylar veya y›llarca sonra genellikle tek tarafl› ve
dizde fazla olmak üzere artrit geliﬂir. Septik tarzdad›r (PMNL boldur), aspirine yan›t vermeyen a¤r› tipiktir. Tedavide doksisiklin, amoksisilin ve sefuroksim aksetil kullan›labilir.
Tularemi: Tavﬂan ateﬂi olarak da tan›mlanan tularemi, Francisella tularensis’in etken oldu¤u bakterial
zoonozlardan birisidir. Küçük, aerobik, non-motil,
Gram negatif kokobasil olan Francisella tularensis,
bilinen en enfeksiyöz bakterilerden birisidir, ‹nsanlar
s›kl›kla F. tularensis’i cilt veya mukozal yüzeylerden, enfekte hayvan dokusu veya vücut s›v›s› ile temas sonras›nda veya enfekte tatarc›k, kene yada sivrisinek taraf›ndan ›s›r›lmay› takiben al›r. Nadir olarak, kontamine, toz inhalasyonu, g›dan›n veya suyun
al›nmas› da klinik hastal›k geliﬂimine neden olabilir.
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Do¤al yollardan bulaﬂma sonras›nda 1-21 gün aras›nda de¤iﬂen sürelerle olmak üzere, ortalama 3-5
günlük inkübasyon süresini takiben, F. tularensis
al›m ﬂekline ve virülans›na ba¤l› olarak 6 farkl› klinik formdan birisiyle hastal›k geliﬂir. ‹nkübasyon süresinin al›nan organizma say›s›na ba¤l› olarak de¤iﬂti¤i, mikroorganizma say›s›n›n art›ﬂ› ile sürenin k›sald›¤› kabul edilmektedir. Fakültatif intrasellüler
bakteri olan F. tularensis makrofajlar içerisinde ço¤al›r. Patofizyolojik de¤iﬂikliklerin gerçekleﬂti¤i,
bakterinin hedef ald›¤› organlar, lenf nodu, akci¤er,
plevra, dalak ve böbrektir. F. tularensis, ciltten veya
mukozal yüzeylerden giriﬂ yapt›ktan sonra ilk replikasyonunu gerçekleﬂtirerek, lokal lenf nodlar›na yay›l›r, replikasyon sürecine devam ederek, di¤er organlara yay›l›m gösterir. Bu nedenle hastal›¤›n erken
döneminde bakteriyemi tespit edilebilir. F. tularensis
lokal invazyonuna ilk cevap lokal, süpüratif nekroz
ﬂeklinde, polimorfonükleer lökositler taraf›ndan verilir, sonras›nda makrofajlar, lenfositler ve epiteloid
hücrelerin invazyonu gerçekleﬂir. Erken dönemde
süpüratif olan lezyon, granülamatöz hale döner. Histopatolojik incelemede santral nekroz ve zaman zaman da kazeifikasyon alan› ve çok çekirdekli hücreler tespit edilebilir. Bu bulgular ile tüberküloz veya
sarkoidozdan ay›r›m› yap›lamaz. Hastal›¤›n geçirilmesi, oluﬂturdu¤u klinik tablodan ba¤›ms›z olarak
kal›c›, koruyucu immünite sa¤lar. Do¤al yollardan
geliﬂen tularemi için yetiﬂkinlerde tercih edilen tedavi yaklaﬂ›m› parenteral streptomisindir. Kinolonlar
tularemi tedavisinde intrasellüler etkinlikleri ile ön
plana ç›kan ajan olmaya baﬂlam›ﬂt›r. Siprofloksasin
tularemi için lisansl› olmamas›na ra¤men gerek çocuklarda, gerekse yetiﬂkinlerde klinik kullan›ma yeni
girmeye baﬂlam›ﬂ olup, önerilen tedavi süresi 10
gündür. Kloramfenikol, doksisiklin veya siprofloksasin ile parenteral olarak baﬂlanan tedavi, hastan›n
klinik durumunda görülen düzelmeye paralel olarak
oral tedavi ﬂeklinde tamamlanabilir. Bugün için pasif
temas öncesi veya sonras› immünoproflaksi sa¤layacak immünglobülin mevcut de¤ildir.
Salmonelloz: Salmonella cinsi bakteriler insan, evcil
hayvan, sürüngen, kuﬂ ve böceklerde infeksiyon
oluﬂturma yetene¤ine sahip yaklaﬂ›k 2.500 serotipten
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oluﬂmaktad›r. Zoonotik rezervuarlar› olmayan Salmonella typhi ve paratyphi hariç, hayvanlar aleminde kommensal ya da patojen olarak varl›klar›n› sürdürmektedirler. Bu grup bakteriler peritriköz flajellalar› ile hareket eden Gram-negatif enterik bakterilerdir. Tifo için bulaﬂma yolunda endemik bölgelerde kontamine sular en önemli kaynak iken, geliﬂmiﬂ
ülkelerde taﬂ›y›c›lar taraf›ndan kontamine edilmiﬂ
olan besinlerdir. Tifo d›ﬂ› salmonellalar da ise bulaﬂma yumurta, çiftlik ürünleri, çukulata, y›lan eti, kanguru eti, domuz eti, kaplumba¤a eti, iguana eti, hindi eti ve marihuana ile olmaktad›r. Salmonellozda
klinik tablo 4 ana sendrom olarak tan›mlanabilir.
Gastroenterit, enterik ateﬂ, bakteriyemi ve asemptomatik taﬂ›y›c›l›k. Teorik olarak herhangi bir Salmonella serotipi bu tablolardan birisini oluﬂturabilmektedir. Ancak, baz› serotiplerin kimi sendromlar› daha
s›k oluﬂturduklar› gösterilmiﬂtir. Fakat, S. typhimirium klinik tablolar›n tamam›n› oluﬂturabilmektedir.
S. choleraesuis ise GI yoldan girmekle birlikte bakteriyemi ya da metastatik infeksiyonlar oluﬂturmaktad›r. Salmonellozda en s›kl›kla oluﬂan klinik tablo
gastroenterittir. Genellikle bulant› kusma temastan
8-48 saat sonra ortaya ç›kmaktad›r. K›sa bir süre
sonra bu yak›nmalar kaybolur ve kolik tarz›nda kar›n
a¤r›s› ile karakterize ishal ortaya ç›kar. A¤r› periumblikal bölge ve sa¤ alt kadranda lokalizedir. Diyare oldukça de¤iﬂken bir karakterdedir. Hafif bir ishalden kolera tarz› derin diyarelere ya da dizanterik
tablolara kadar farkl› görünümler olabilir. Fizik muayenede saptanan abdominal bulgular çok s›n›rl› olabilece¤i gibi apandisit, kolesistit veya organ perforasyonunu and›racak kadar ﬂiddetli de olabilir. Ateﬂ;
vakalar›n yar›s›nda orta derecede (39 °C’den düﬂük)
artm›ﬂt›rt›r ve yaklaﬂ›k 1-2 gün içerisinde normale
döner. Hastalarda titremeler gözlenebilir. Salmonella gastroenteritinin tan›s› gayta kültürü ile konulur.
Enterik ateﬂ çoklu organ tutulumu ile seyreden Salmonella infeksiyonudur. Enterik ateﬂin inkübasyon
periyodu de¤iﬂken olmakla birlikte genelde 1-2 hafta kadard›r. Hastalar›n yaklaﬂ›k %10 kadar›nda temastan sonraki ilk hafta içinde ishal yak›nmalar› ortaya ç›kmaktad›r. Ateﬂ genellikle hastal›¤›n ilk bulgusudur ve aﬂamal› olarak (önce intermittan sonra
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remittan) yükselerek 2-3 gün içerisinde 39-40 °C’ye
ç›kar. Uygun antibiyotiklerin verilmesi ile ateﬂin 3-5
gün içerisinde düﬂtü¤ü gösterilmiﬂtir. Enterik ateﬂin
belirti ve bulgular›; ateﬂ, titremeler, ciltte kuruma
(karakteristik bulgu), kusma, ishal, kab›zl›k, iﬂtahs›zl›k, kas, kar›n, baﬂ a¤r›lar›, rose lekeleri, öksürük,
bo¤az a¤r›s›d›r. Abdomen muayenesinde hassasiyet,
distansiyon, hepatosplenomegali saptanabilir. Rose
lekeleri ve relatif bradikardi tarihsel olarak tifo ile
özdeﬂleﬂmiﬂ olsalar da bu bulgular saptanamayabilir.
Enterik ateﬂin ana komplikasyonlar› terminal ileum
ve proksimal kolon bölgesinden kanama ve perforasyondur. Hastal›¤›n kesin tan›s›nda mikroorganizman›n izolasyonu gerekmektedir. Kültür kemik ili¤i aspirat›, kan, idrar, gayta, safra ve rose lekelerinden yap›labilir. Mikroorganizma en s›k kemik ili¤i aspirat›ndan üretilmektedir ve vakalar›n yaklaﬂ›k %90’›nda pozitif sonuç verir. En do¤ru yaklaﬂ›m birden fazla bölgeden (kan-gayta, kemik ili¤i-gayta...vs) kültür
yap›lmas›d›r. Salmonella grubu bakterilerin metastatik infeksiyonu gastroenterit esnas›nda geliﬂen geçici
ya da enterik ateﬂ esnas›nda oluﬂan uzun süreli bakteriyemiler ile olabilmektedir. Salmonellalar genelde
altta yatan yap›sal anomalileri olan dokulara yerleﬂmeye e¤ilimlidirler. Özellikle kardiyovasküler lezyonlar, iskelet sistemi, maligniteler ve meninksler
(özellikle infantlarda) s›k tutulmaktad›r. Ancak herhangi bir dokuda metastaz gerçekleﬂebilir. En s›k
karﬂ›laﬂ›lan etken S. choleraesuis’tir. Kronik taﬂ›y›c›l›k Salmonella bakterilerinin idrar veya gayta kültüründe bir y›l ya da daha uzun süreli saptanmas› durumudur. Kad›nlarda 3 kat daha s›k görülmektedir. Tifo d›ﬂ› salmonelloz sonras› %1, tifo sonras›nda ise
%2-3 oran›nda oluﬂmaktad›r. GI bölgede birincil olarak safra kesesi ve yollar›nda yerleﬂmektedir. Safra
taﬂlar› veya biliyer skar geliﬂimi sonras›nda mikroorganizman›n eradikasyonu oldukça güçleﬂmektedir.
Salmonellozun tedavisinde kullan›lan antibiyotikler
ampisilin, amoksisilin, kloramfenikol, trimetoprim
sülfametaksazol, üçüncü kuﬂak sefalosporinler (seftriakson, sefoperazaon) ve kinolon grubu antibiyotiklerdir. Ancak artan direnç nedeni ile günümüzde
öncelikle kinolon grubu ilaçlar, gerekti¤inde de
üçüncü kuﬂak sefalosporinler kullan›lmaktad›r.
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Veba: Yersinia pestis hareketli olmayan, Gram negatif basildir, ancak zaman zaman kokobasil olarak görülebilir ve genellikle mikroskopta çengelli i¤ne ﬂeklinde bipolar yap›da izlenir. ‹nsanlarda veba, pireler
veya kemiriciler ile ›s›r›lma sonras›nda, genellikle
bubonik form olarak adland›r›lan ateﬂ ve bölgesel
lenf nodlar›nda ﬂiﬂlikler (bubo) ﬂeklinde görülür. Veba, Avustralya d›ﬂ›nda dünyan›n pek çok bölgesinde
görülen, kemiriciler ve bunlarda bulunan pirelerin
zoonotik bir enfeksiyonudur. Farelerin yan› s›ra yaban hayvanlar›ndan yersincaplar›, bay›rs›çanlar› ve
di¤er vahﬂi kemiricilerde de epizodik enfeksiyonlar
ﬂeklinde görülür. Do¤al yollardan geliﬂen veba vakalar›nda, enfekte fareleri ›s›rarak Y. pestis’i alan pirelerin binlere varan oranlarda mikroorganizmay› insanlar›n cildine inoküle etmeleri önemli rol oynar.
Bakteri kütanöz lenfatikler arac›l›¤›yla bölgesel lenf
nodlar›na ulaﬂ›r. Fagositler taraf›ndan engalfe edilen
Y. pestis, hücre içi öldürme mekanizmalar›na direnç
gösterir ve h›zla ço¤alarak, lenf nodlar›nda y›k›ma
ve nekroza yol açarak bakteremiye, sepsise, endotoksemiye ve h›zla ﬂoka neden olur. Dissemine intravasküler koagülopati ve komaya da neden olabilen
Y. pestis, enfekte pireler taraf›ndan ›s›r›lmay› takiben 2-8 gün içerisinde klinik bulgulara neden olur.
Genellikle ani geliﬂen ateﬂ, titreme ve halsizli¤i takiben lenf nodu ﬂiﬂli¤i ve hassasiyeti geliﬂir. Lenf nodu ﬂiﬂli¤inin geliﬂimi genellikle sistemik bulgular›
bir gün kadar sonradan takip eder. S›kl›kla oldukça
a¤r›l› olan nenf nodlar› 1-10 cm boyutlar›na ulaﬂabilir, fluktuasyon vermez ve yüzeyi genellikle hiperemiktir, ingiunal, servikal ve aksiller bölgede geliﬂir
ve zaman zaman a¤r› nedeni ile kiﬂinin hareketlerini
k›s›tlayabilir. Mikrobiyolojik olarak, balgam veya
daha nadiren kanda Gram boyama ile Gram negatif
basil veya kokobasil tan› koydurucu olur. Wright,
Giemsa veya Wayson boyama yöntemleri ile bipolar
boyanman›n gösterilmesi tan›y› destekler. Bubonlar›n varl›¤›nda, buradan aspirasyon yap›lmas› ile elde
edilen örne¤in kültür ve mikrobiyolojik boyamalar›
ile tan› desteklenebilir, yeterli klinik örne¤in al›namayaca¤› durumlarda, 1-2 ml serum fizyolojik ile y›kama yap›larak örnek al›nabilir. Kan, balgam veya
bubondan al›nan klinik örneklerden kültür yap›lmas›
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ile 24-48 saatlik etüv sonras›nda Y. pestis identifiye
edilebilir. Veban›n kabul görmüﬂ klasik tedavisi,
streptomisindir. Streptomisinin hastal›¤›n erken dönemlerinde kullan›lmas› vebaya ba¤l› genel mortaliteyi %5-14 oranlar›na indirmektedir. Tedavi almayan vakalarda bubonik vebada mortalite %60 civar›nda, pnömonik vebada ise %100’e yak›nd›r. Streptomisinin alternatifi olarak gentamisin tedavide önerilmektedir. Tetrasiklin, doksisiklin tedavi ve profilakside kullan›lmaktad›r. Florokinolon grubu antimikrobiyal ajanlar›n Y. pestis’e karﬂ› aminoglikozitlerden daha etkili oldu¤u laboratuar koﬂullar›nda
gösterilmiﬂtir. Ancak insanlarda klinik kullan›m ile
etkinli¤i kesin olarak kan›tlanm›ﬂ de¤ildir. Veban›n
etken oldu¤u menenjit vakalar›nda tarihsel olarak
kloramfenikol ile tedavi kabul görmüﬂ yaklaﬂ›md›r.
Ayr›ca klasik veba vakalar›nda sulfonamidler Dünya
Sa¤l›k Örgütü taraf›ndan önerilen antimikrobiyal
ajanlard›r. Bugün için rifampin, aztreonam, seftazidim ve sefazolinin vebaya karﬂ› etkili olmad›¤› bilinmektedir, bu nedenle kullan›lmamal›d›r.
Epidemik Tifüs: Etkeni, Rickettsia prowazekii’dir.
Hastal›k; akut tifüslü insanlar›n kan›n› emerek enfekte olan insan bitinin enfeksiyonu di¤er insanlara
taﬂ›mas›yla bulaﬂ›r. Enfekte bit, di¤er insanlardan
kan emerek beslenirken rickettsia'lar› cilt üzerine b›rak›r. Bu kiﬂiler saçlar›n› ovalarken, rickettsia'lar› ya
da bit parçac›klar›n› bitin ›s›rd›¤› yerin içine sokarak
enfekte olurlar. Herhangi bir hayvan kayna¤› yoktur.
Belirtilerin baﬂlang›c› de¤iﬂkendir ancak daha çok
ani baﬂlar ve ilk belirtiler; baﬂ a¤r›s›, titreme, yüksek
ateﬂ, takatsizlik, öksürme ve ﬂiddetli kas a¤r›s›d›r. 56 gün sonra, ilk önce vücudun üst bölümünde baﬂlayan ve daha sonra yüz, avuç içi ve ayak taban› hariç
vücudun her yerine s›çrayan maküler cilt kabar›kl›klar› (koyu benekler) görülür. Özel tedavi uygulanmazsa, ölüm oran› %40'lara kadar ç›kabilir. Bitle bulaﬂan tifüs, salg›na neden olan tek rickettsia hastal›¤›d›r. Tifüs; Afrika'n›n ortas› ve do¤usundaki, Amerika'n›n ortas› ve güneyindeki ve Asya'daki so¤uk
bölgelerde (da¤l›k) görülür. Aﬂ›s› mevcut de¤ildir.
Tedâvisinde iyi bak›m›n yeri büyüktür. Yüksek kalorili ve vitaminli s›v› besinler uygundur. A¤›zdan alamad›¤›nda damardan serum ve ﬂekerli su verilmeliGG

dir. Yüksek ateﬂ düﬂürülmeye çal›ﬂ›l›r. A¤r› kesiciler
kullan›labilir. Sebep oldu¤u di¤er hastal›klar›n da tedâvisi gerekir. Ayr›ca kloramfenikol, klortetrasiklin,
oksitetrasiklin ateﬂ düﬂünceye kadar verilir.

C. PARAZ‹TER ZOONOT‹K
ENFEKS‹YONLAR
Malarya (S›tma): S›tma bir protozoon olan Plasmodium türlerinden birinin veya daha fazlas›n›n diﬂi
Anopheles cinsi sivrineklerin insan› sokmas›, organ
transplantasyonu veya enfekte kan (kan transfüzyonu, transplasental yol) ile insana geçmesi sonucu geliﬂir. ‹nsanda s›tma hastal›¤›n› oluﬂturan 4 Plasmodium türü (P. vivax, P. malariae, P.ovale, P. falciparum) bulunmaktad›r. P. vivax Türkiye ve dünyada en
fazla s›tma oluﬂturan türdür. P. falciparum daha çok
tropikal bölgeler ve Afrika’da görülmekte olup Türkiye’de nadir olarak görülmektedir. S›tma; kuluçka
süresi ortalama 7 gün olan akut, ateﬂli bir hastal›kt›r.
Bu yüzden, muhtemel bir sinek ›s›r›¤›n› izleyen ilk
bir hafta içindeki bir ateﬂli hastal›k s›tma de¤ildir. En
a¤›r s›tma hastal›¤›na P. falciparum neden olur. Klinik özellikleri ﬂunlard›r; ateﬂ, titreme, baﬂ a¤r›s›, kas
a¤r›s› ve güçsüzlü¤ü, kusma, öksürme, ishal ve kar›n
a¤r›s›. Organ yetmezli¤ine neden olan di¤er semptomlar da oluﬂabilir, bunu izleyen tablo ise koma ve
ölümdür. Hafif te olabilen ilk semptomlar›n s›tmadan kaynakland›¤› kolayca anlaﬂ›labilir bir ﬂey olmayabilir. S›tmaya ilk maruz kalma olas›l›¤›n›n yedinci
günü ve son maruz kalma olas›l›¤›ndan iki ay sonras› (nadiren daha geç) aras›ndaki zaman diliminde ortaya ç›kan ve aç›klanamayan ateﬂ durumlar›nda ilk
olarak falciparum s›tmas› olas›l›¤› düﬂünülmeli ve bu
zaman aral›¤›nda ateﬂi ç›kan bir kiﬂi en k›sa zamanda teﬂhis ve etkili bir tedavi için bir sa¤l›k kurumuna
baﬂvurmal›d›r. Erken tan› ve uygun tedavi hayat kurtarabilir. Falciparum s›tmas›, e¤er tedavi 24 saatten
fazla gecikirse ölüme yol açabilir. S›tma parazitleri
için bir kan örne¤i incelenmelidir. E¤er ilk kan örne¤inde parazit saptanmad›ysa ve semptomlar devam
ediyorsa, bir dizi kan örne¤i al›nmal› ve 6-12 saat
aral›klarla incelenmelidir. Tedavisinde klorokin türevi ilaçlar kullan›l›r.
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Triﬂinellozis (Trichinellosis): Hastal›k ayn› zamanda
Triﬂinozis (Trichinosis) olarak ta bilinir. Trichinella
spiralis, T. nativa, T. pseudospiralis, T. britovi, T.
nelsoni,T. papuae, T. murrellive. ve T. zin\babwensis gibi nematod larvalar›n›n neden oldu¤u g›da kaynakl› zoonoz bir parazit enfeksiyonudur. Larvalar›n›n kaslara yerleﬂmesinden dolay› Trichinella türleri
"doku nematodlar›" olarak adland›r›lmaktad›r. Triﬂinellozis, esas olarak enfekte domuz etlerinin çi¤ veya az piﬂmiﬂ olarak tüketilmesi ile olmaktad›r; ancak,
ay›, at, köpek, tilki vb. hayvanlar›n Trichinella larvalar› ile enfekte etlerinin çi¤ veya az piﬂmiﬂ olarak
yenmesi sonucu da bir bulaﬂma söz konusudur. ‹nsanlar taraf›ndan çi¤ veya az piﬂmiﬂ etlerle al›nan
kist içindeki Trichinella, kistin midede erimesi sonucu aç›¤a ç›kar. ‹nce ba¤›rsaklara geçen larvalar 36
saat içinde eriﬂkin hale gelir ve çiftleﬂerek larva do¤urmaya baﬂlar; her diﬂi yaklaﬂ›k olarak 4-16 hafta
boyunca hareketli 1500 civar›nda larva do¤urur. Do¤an larvalar ince ba¤›rsak mukozas›na sald›r›r; ayr›ca, ba¤›rsaklardaki lenf veya mezenterik venüller vas›tas›yla kana geçer ve tüm vücuda yay›l›r. Larvalar,
çi¤neme kaslar›, dil, diyafram, boyun, kaburga kaslar›, biseps ve gastroknemius kaslar›, kalp kas› ve
g›rtlaktaki çizgili kaslara yerleﬂerek kistleﬂir. Bu
kistler, 6-8 ay sonra kalsifikasyona u¤rar; kalsifikasyon genellikle l y›lda tamamlan›r. Larvalar kaslar›n
d›ﬂ›nda beyin dokusuna da yerleﬂebilir. Tedavide antihelmintik olarak benzimidazol grubu ilâçlar kullan›lmaktad›r; bunlar, tiyabendazol, mebendazol ve albendazoldür. Klinik de¤erlendirmeler yap›ld›ktan
sonra söz konusu ilâçlar, trisinellozisin de¤iﬂik safhalar›nda kullan›labilirler.
Toksoplazmozis: Ekvatordan kutuplara kadar tüm
dünyada yayg›n ve sürüngenlerden memelilere kadar
tüm omurgal›lar› enfekte eden bir protozoon olan
Toxoplasma gondii’nin oluﬂturdu¤u bir multisistem
enfeksiyonudur. Kesin kona¤› kedigillerdir. Kediden
at›lan ookistlerin veya iyi piﬂirilmemiﬂ etlerdeki yalanc› kistlerin al›nmas› ile baﬂlar. Arakonakta ookistlerin parçalanmas› ile ortaya ç›kan trofozoitler makrofajlara girerek kan ve lenf yolu ile tüm dokulara
yay›l›r. ‹nsandan insana ise plasenta arac›l›¤› ile bulaﬂ›r. Edinsel toksoplazmoziste belirtisiz enfeksiyon
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olgular›n %90 kadar›n› kapsar. Yaﬂamlar›n›n bir döneminde geçici ateﬂ, halsizlik, kas a¤r›lar›, geçici
lenfadenopati gibi bulgularla akut dönemi geçirmiﬂ
olabilirler. Döküntülü formda ateﬂ, döküntüler, pnömoni görülebilir. Baﬂlang›çtan 2-4 hafta sonra davran›ﬂ bozukluklar› ve dalg›nl›k gibi belirtiler göstererek ölümle sonuçlanabilir. Akut meningoensefalit
formunda ise menenjit ve ensefalit bulgular› hakim
olup tedavi edilmeyen olgular genellikle ölümle sonuçlan›r. Konjenital toksoplazmozis gebelik s›ras›nda annenin yakaland›¤›, genellikle asemptomatik,
akut enfeksiyon sonras›nda ortaya ç›kar. En yüksek
risk üçüncü trimestrede oluﬂan enfeksiyonlarda görülmektedir. Enfekte do¤an bebeklerin ço¤u do¤umda asemptomatik olup, bir k›sm›nda ise koriyoretinit,
epilepsi, psikomotor ve mental retardasyon, hidrosefali, serebral kalsifikasyon görülebilir. Tedavi de,
primetamin, folik asit, sülfonamid kombine edilerek
4 hafta süre ile kullan›l›r.
Kist Hidatik Hastal›¤› (Ekinokokkus): Kist hidatik,
Echinococcus granulosus (E. granulosus) ve ayn›
gruptan di¤er parazitlerin sebep oldu¤u, s›kl›kla karaci¤er ve akci¤ere yerleﬂmekle beraber bir çok dokuda kist oluﬂturabilen ve hayvanlardan insanlara
geçen bir hastal›kt›r. Hayvanc›l›¤›n yayg›n oldu¤u
bölgelerde s›k görülür. Ülkemizde de önemli bir sa¤l›k sorunudur. Ekinokoklar sestod grubu parazitlerdir. Vücutlar› baﬂ, boyun ve halkalardan oluﬂur. Ekinokoklar, yaﬂamlar›n› devam ettirebilmek için köpek, tilki, kurt, çakal gibi kesin konaklara, s›¤›r ve
koyun gibi ara konaklara ihtiyaç duyarlar. Ülkemizde E. granulosus ile oluﬂan ve tek kistle seyreden ﬂekil, daha s›k görülmektedir. Hastal›k avc›, çiftçi, çoban gibi hayvan temas› olanlar, köpek sahibi olanlar,
mezbaha çal›ﬂanlar› ve veteriner hekimlerde s›k görülür. ‹nfekte çi¤ sebze ve meyve yenilmesiyle de
bulaﬂma olabilir. Etken parazit genelde çocukluk ça¤›nda a¤›zdan al›n›r. Kaynak hayvan›n d›ﬂk›s›yla d›ﬂ
ortama at›lan parazit yumurtalar›, kurulu¤a ve ›s›ya
duyarl›, kimyasal maddelere ve so¤u¤a dirençlidir.
Bu yumurtalar su ve besin maddelerini kontamine
ederek a¤›zdan al›nabilirler. Ara konaklar bu yumurtalar› alarak infekte olurken, bu hayvanlar›n sakatatlar›n› köpek, kurt, çakal gibi hayvanlar›n yemesiyle
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hastal›k yeniden esas kaynaklara bulaﬂ›r. Bu durum
parazitin yaﬂam›n› sürdürmesine neden olur. A¤›z
yolu ile al›nan yumurtalar insanlarda barsaklardan
vücuda girer ve karaci¤ere geçerek veya damarlar
yoluyla di¤er organlara yay›larak kistler oluﬂturur.
Kistler y›lda yaklaﬂ›k 1 cm büyüyerek y›llar içinde
çevresine bask› yapacak duruma geldi¤inde belirti
vermeye baﬂlar. ‹lk kistin duvar›nda y›rt›lma olursa
ikincil kistler oluﬂabilir. Kist hidatik %50 -70 karaci¤ere, %10-30 akci¤ere yerleﬂmekle beraber di¤er organlar› da tutabilir. Tutulan organa göre belirti veren
kist hidatik hastal›¤› göz ve beyinde yerleﬂirse çabuk, karaci¤erde yerleﬂirse y›llar sonra bulgu verebilir. Karaci¤er tutulumunda karn›n sa¤ üst bölgesinde
a¤r›, bulant›, kusma ve sar›l›k olabilir. Karaci¤erde
büyüme tespit edilebilir. Kist parçalan›rsa allerjik reaksiyonlar geliﬂebilir. Di¤er organ tutulmalar›nda
yerleﬂim yerine ve kist büyüklü¤üne göre klinik bulgular de¤iﬂir Tan› için laboratuvar incelemeleri yap›l›r. Balgam, idrar incelenebilir. Kandan serolojik tetkikler yap›larak teﬂhis konabilir. Kist hidatikte en etkili tedavi ulaﬂ›labilecek bölgede ise cerrahi olarak
kistin ç›kar›lmas›d›r. Amaç kistin boﬂalt›lmas›, parazitin ortamdan uzaklaﬂt›r›lmas› ve di¤er organlara
yay›lmas›n›n önlenmesidir. Cerrahi uygulanam›yor
veya çok say›da kist varsa, tekrarlamay› ve yay›l›m›
önlemek için a¤›zdan uzun süreli (6-12 ay ) ilaç tedavisi (Albendazol) kullan›l›r. Köpekler enfeksiyon
aç›s›ndan kontrol alt›na al›nmal›d›r. Evcil hayvanlara antiparaziter tedavi yap›lmal›, hayvan temas› olanlara e¤itim verilmelidir. Çi¤ sebze ve meyveler iyi
y›kanmal›, mezbahal›k hayvan at›klar› özel f›r›nlarda
yak›lmal› veya köpeklerin ulaﬂ›p yiyemeyece¤i ﬂekilde derin çukurlara gömülmelidir.
ﬁistozomiyazis: ‹nsanda hastal›k oluﬂturan 3 türden
biri olan S. haematobium üriner ﬂistozomiyazis’e neden olmaktad›r. Dünya sa¤l›k örgütü raporlar›na göre
16 Afrika ülkesinde yaklaﬂ›k 36 milyon insan S. haematobium ile enfekte durumdad›r ve Nijerya hastal›¤›n en fazla endemik oldu¤u ülkelerden biridir. S.
haematobium en s›kl›kla mesaneyi çevreleyen venlerde, bazende rektal venüllerde yerleﬂebilmektedir.
Enfekte kiﬂilerin idrar ve d›ﬂk›s› ile etrafa yay›lan yumurtalardan optimal ﬂartlar alt›nda (25-30 °C s›cakGG

l›k, ›ﬂ›k, hipotonik ortam ve uygun yumuﬂakçalar›n
bulundu¤u su birikintisi) evrimi sonucu serkarya oluﬂur. Serkaryalar› bulunduran sularda yüzen ya da sulu tar›mla u¤raﬂan ﬂah›slarda, serkaryan›n deriye temas ederek proteolitik salg›s› ile deriyi delip vücuda
girmesi ile bulaﬂma gerçekleﬂir. Üriner ﬂistozomiyazisde klinik belirtiler dizüri, hematüri, idrar yapmada
zorlanman›n yan›s›ra perianal ve pubik bölgeye vuran a¤r›d›r. S. haematobium toksik etkiye ilaveten allerjik etki de gösterir. ﬁistozomiyazis’de patolojik
olarak mesanede nedbe oluﬂumu, kalsifikasyon, squamous hücreli karsinoma ve bazen de beyin ve medulla spinalis’de embolik yumurta granülomlar› görülebilir. S. haematobium ﬂistozomiyazis’inde kesin
tan› d›ﬂk›da, idrarda ve biyopsi materyalinde yumurtalar›n bulunmas› ile konulur. Serolojik testler hastal›¤›n takibinde de önerilir. 140-160 Ìm büyüklü¤ünde
olan yumurtadaki dikensi ç›k›nt›n›n yeri türlerin ayr›m›nda önemlidir (11). ﬁistozomiyazis’in tedavisinde
en etkili ilaç Praziquantel (oral yoldan 40 mg/kg tek
doz, iki hafta sonra doz tekrarlanabilir) olup Metrifonate’da (oral yoldan 10 mg/kg/hafta, 3 hafta) kullan›labilmektedir. ﬁistozomiyazisin kontrolünde sanitasyon önlemlerinin al›nmas› ve vektör kontrolü önerilmektedir.
Leﬂmanyazis (ﬁark Ç›ban› - Kala-Azar): Etkeni, tek
hücreli Leishmania parazitinin baz› türleridir. Enfeksiyon, diﬂi phlebotomine tatarc›¤›n›n ›s›r›¤› ile bulaﬂ›r. Afrika, Orta ve Güney Amerika, Asya, Avrupa'n›n güneyi ve Akdeniz'in do¤usunu içeren tropikal ve subtropikal bölgelerde yayg›nd›r. Köpekler,
kemirgenler ve di¤er memeliler, leishmania enfestasyonu için konakç›d›r. Tatarc›klar, bu parazitleri
enfekte olmuﬂ insan ve hayvanlar› ›s›rarak al›rlar.
Kütanöz ve mukozal leishmania enfestasyonu (ﬂark
ç›ban›) ciltte yaralara ve mukozada kronik ülserlere
neden olur. Kütanöz leishmania enfestasyonu; kronik, ilerleyici, sakatlay›c› ve s›kl›kla hasta kiﬂinin ilgili uzvunun kesildi¤i bir hastal›kt›r. Viseral leishmania enfestasyonu (Kala-Azar); kemik ili¤ini, karaci¤eri, dala¤› ve lenf dü¤ümlerini etkiler, tedavi edilmezse genellikle ölümle sonuçlan›r. Tedavisinde,
pentavalent antimon ve pentamidine birlikte destek
olarak verilir.
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Trypanosomiasis (Uyku Hastal›¤›): Etkenleri;
Trypanosoma cruzi, T.b. gambiense, T.b. rhodesiense’dir. Taﬂ›y›c›lar› çeçe sinekleridir. Merkezi sinir
sisteminde leptomenenjite neden olmaktad›rlar. Sine¤in ›s›rd›¤› yerde ﬂankr geliﬂir, daha sonra lenfatik
ödem ortaya ç›kar. Üçüncü dönemde ise meningoensefalit geliﬂir. Tan›, BOS, kan, kemik ili¤i ve ﬂankrdan aspirayon yap›larak direk mikropskopi ile konulur. Tedavisinde pentamidine, suramin kullan›l›r.
Trypanosoma cruzi’nin neden oldu¤u Chagas hastal›¤›nda ise kaslarda ve kalp kas›nda tutulum olur. ‹leri dönemlerde kardiyomyopati, megaözofagus ve
megakolon ortaya ç›kar. Bu hastalardaki tedavi ise,
benzimidazole ve nufirtimox’tur.

D. FUNGAL ZOONOT‹K ENFEKS‹YONLAR
Kriptoko kküs Enfeksiyonu: Cryptococcus neoformans heterobasidiomisetlerden anamorf, hem dokuda hem de kültürde kapsüllü maya hücreleri üretebilen bir mantard›r; bu hücreler solunum yoluyla al›n-

d›¤›nda alveollerde birikip kan yoluyla yay›larak
kriptokokkoza yol açmaktad›r. C. neoformans dünyan›n her yerinde, kuﬂ, güvercin ve tavuk pislikleri
ile zenginleﬂmiﬂ topraklarda bulunmaktad›r. Akci¤erde bir süre oturduktan sonra kan yoluyla dokulara ve beyine do¤ru yay›l›r ve kona¤›n T hücrelerine
ba¤›ml› ba¤›ﬂ›kl›k yan›t› yetersizse ve tedavi edilmezse yaﬂam› tehdit edebilen meningoensefalitlere
sebep olur. Hücresel ba¤›ﬂ›kl›k yan›t› bozuklu¤una
ba¤l› olarak makrofaj aktivasyonu olmazsa infeksiyon ortaya ç›kabilir; mantar akci¤erlerden kana geçebilir ve baﬂta merkez sinir sistemi olmak üzere deri kemik, prostat ve göz gibi organlara yay›labilir. C.
neoformans insanda nörotropizm de göstermekte ve
meningoensefalite sebep olabilmektedir. Kriptokokkozun yayg›n ve akut ﬂekli hücre arac›l›¤›yla ba¤›ﬂ›k
yan›t› etkili olmayan AIDS’lilerde görülmektedir.
Ba¤›ﬂ›kl›¤› bozulmuﬂ kimselerde dissemine kriptokokkoz ya latent infeksiyon ﬂeklinde veya primer infeksiyondur. Tedavisi amfoterisin B olup alternatif
olarak ta flukonazol kullan›labilir.

Tablo 2. Baz› zoonotik enfeksiyonlar›n etyolojik ajanlar›, taﬂ›y›c›lar› ve da¤›l›m›
Hastal›k

Etyolojik Ajan

Taﬂ›y›c›

Da¤›l›m

Anthrax

Bacillus anthracis

Büyükbaﬂ hayvan, koyun

Dünya geneli

Babesiosis

Babesia spp

Büyükbaﬂ hayvan, kemiriciler
(Ixodid tick)

Dünya geneli

Balantidiasis

Balantidium coli

Domuzlar, babunlar

Dünya geneli

Bovine spongiform
Ensefalitis

Prion

Büyükbaﬂ hayvan

Yayg›n

Brucelloz

Brucella spp

Keçi, büyükbaﬂ hayvan,
domuzlar, foklar

Dünya geneli

Bubonik plak

Yersinia pestis

Kemiriciler, (pire)

Yayg›n

Campylobakteriyozis

Campylobacter spp

Memeliler, kuﬂlar

Dünya geneli

Kedi t›rm›¤› hastal›¤›

Bartonella henselae

Kediler

Dünya geneli

Coccidiomycosis

Coccidioides immitis

Toprak, memeliler

Bat› yar›mküre

K›r›m kongo ateﬂi

Nairovirus

Büyükbaﬂ hayvan, koyun,
deve kuﬂu (Ixodid tick)

Afrika, Orta Do¤u

Cowpox

Poxvirus

Büyükbaﬂ hayvan

Dünya geneli

Cryptococcosis

Cryptococcus neoformans

Kuﬂlar (Rivergums)

Dünya geneli

Cryptosporidiosis

Cryptosporidium spp

Birçok hayvan çeﬂidi

Dünya geneli

Diphyllobothriasis

Diphyllobothrium latum

Bal›k yiyen memeliler

Yayg›n

D. pacificum
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Etyolojik Ajan

Taﬂ›y›c›

Da¤›l›m

- pulmoner; CNS

Dirofilaria immitis

Köpekler (sivrisinek)

Yayg›n

- subkutanöz

Hastal›k
Dirofilariasis

Dirofilaria spp

Köpekler, kediler (sivrisinek)

Avrupa, Afrika, Asya

Ebola ateﬂi

Filovirus

ﬁempanzeler

Tropikal Afrika

Echinostomiasis

Echinostoma spp

S›çanlar, domuzlar

Asya, Rusya

Hemolitik Üremik Sendrom

Escherichia coli O157

Et

Dünya geneli

Erysipeloid

Erysipelothrix rhusipathiae

Domuzlar, kuﬂlar, bal›klar, vs

Yayg›n

Fascioliasis

Fasciola gigantica

Koyunlar, s›¤›rlar

Afrika

F. hepatica

Koyunlar, büyükbaﬂ hayvanlar

Yayg›n

Fasciolopsiasis

Fasciolopsis buski

Domuzlar

Asya, Çin, Hindistan

Giardiasis

Giardia duodenalis

Memeliler, kuﬂlar

Dünya geneli

Hantavirus

Bunyavirus

Kemiriciler

Dünya geneli

Histoplasmosis

Histoplasma capsulatum

Yarasalar

Yayg›n

Hydatidosis

Echinococcus granulosus

Köpek

Yayg›n

E. multilocularis

Tilkiler

Kuzey yar›küre, Amerika

H. duboisii

Tropical Afrika

E. vogeli

Köpekler

Himenolepsis

H. diminuta

Kemiriciler

Dünya geneli

Influenza

Paramyxovirus

Kuﬂlar, domuzlar

Dünya geneli

Japon B Ensefaliti

Flavivirus

Su kuﬂlar›, domuzlar

Asya; Pasifik

(sivrisinekler)

Kuzey Avustralya

Lassa ateﬂi

Arenavirus

Kemiriciler

Tropikal Afrika

Leishmanyozis

Leishmania spp

Kemiriciler, köpekler

Tropikal

(Phlebotomus)
Leptospirosis

Leptospira interrogans

Büyükbaﬂ hayvanlar, domuz-

Dünya geneli

lar, kemiriciler, köpekler
Listeriosis

Listeria monocytogenes

Süt, peynir, tütsülenmiﬂ

Dünya geneli

bal›k, midyeler
Lyme Hastal›¤›

Borrelia burgdorferi

Kemiriciler, geyikler, köpek-

USA, Asya, Avrupa

ler, büyükbaﬂ hayvanlar, atlar
(Ixodid tick)
Lymphatic filariasis

Brugia malayi

Köpekler

Asya

Orf

Poxvirus

Koyunlar

Dünya geneli

Ornithosis

Chlamydia psittaci

Kuﬂlar

Yayg›n

Paragonimiasis

Paragonimus spp

Bal›k yiyen memeliler

Afrika, Asya

Pasteurellosis

Pasteurella multocida

Köpekler, kediler

Dünya geneli

Pasteurella haemolytica
Pneumocystosis

Pneumocystis carinii

Büyükbaﬂ hayvanlar, köpekler, kemiriciler vs.

Dünya geneli

Psittacosis

Chlamydia psittaci

Kuﬂlar

Yayg›n

Q Ateﬂi

Coxiella burnetii

Büyükbaﬂ hayvanlar

Yayg›n

Rabies

Rhabdovirus

Memeliler

Yayg›n

Salmonelloz

Non-typhoidal salmonellae

Birçok hayvan

Dünya geneli
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Etyolojik Ajan

Taﬂ›y›c›

Da¤›l›m

SARS

Coronavirus

Civet kedileri

Çin

Schistosomiasis

Schistosoma mattheei

Büyükbaﬂ hayvan (salyangoz)

Afrika

S. margrebowei

Antelope (salyangoz)

Afrika

S. bovis

Büyükbaﬂ hayvan (salyangoz)

Afrika

S. japonicum

Kemiriciler (salyangoz)

Asya

Taenia asiatica

Domuzlar

Tayvan

T. saginata

Büyükbaﬂ hayvanlar

Dünya geneli

T. solium

Domuzlar

Yayg›n

T. taeniaeformis

Kediler

Toxocara spp

Köpekler, kediler

Dünya geneli

Toxoplasmosis

Toxoplasma gondii

Kediler, memeli eti

Dünya geneli

Trichinellosis

Trichinella spiralis

Memeliler

Yayg›n

T. nativa

Ay›lar, tilkiler

Afrika

T. nelsoni

Vahﬂi etoburlar, vahﬂi

Dünya geneli

Teniasis

Toxocariasis

Trichuriasis
Trypanosomiasis

T. pseudospiralis

domuzlar, memeliler, kuﬂlar

Trichuris vulpes

Köpekler

T. suis

Domuzlar

Trypanosoma cruzi

Vahﬂi hayvanlar

Latin Amerika
Afrika

Dünya geneli

T.b. gambiense

Domuzlar

T.b. rhodesiense

Antilop

Tuberculosis (bovine)

Mycobacterium bovis

Büyükbaﬂ hayvan, foklar

Dünya geneli

Tularemia

Francisella tularensis

Kemiriciler, lagomorphs

Bat› yar›küre

Vibriosis

Vibrio parahaemolyticus

Deniz ürünleri (kabuklu deniz
hayvan›)

Dünya geneli

Visceral larva migrans

Baylisascaris spp

Vahﬂi memeliler

USA

(lxodid tick)

Toxocara spp

Kedi, köpek

Dünya geneli

West Nile

Flavivirus

Kuﬂlar

Afrika, Hindistan, USA

Sar› Ateﬂ

Flavivirus

Maymunlar (sivrisinek)

Afrika, Latin Amerika

Yersiniosis

Yersinia enterocolitica

Domuzlar, kemiriciler

Dünya geneli

Yersinia pseudotuberculosis

Kuﬂlar, memeliler

Dünya geneli
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