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ÖNSÖZ 

Değerli okuyucularımız; 

Zoonotik hastalıklar, omurgalı hayvanlardan insanlara doğal 

olarak bulaşan herhangi bir hastalık veya enfeksiyondur. 

Küresel olarak insanlarda tekrarlayan salgınlara neden olur. 

Günümüzde 200'den fazla bilinen zoonoz türü bulunmaktadır. 

Zoonotik patojenler, bakteriyel, viral veya parazitik olabilir. 

Doğrudan temas veya gıda, su veya çevre yoluyla insanlara 

yayılabilir. Bu nedenle, zoonotik hastalıklar dünya çapında 

büyük bir halk sağlığı sorununu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Zoonozlar, mevcut birçok bulaşıcı hastalığın yanı sıra yeni 

tanımlanmış tüm bulaşıcı hastalıkların büyük bir yüzdesini 

oluşturmaktadır. HIV gibi bazı hastalıklar zoonoz olarak başlar, 

ancak daha sonra mutasyona uğrayarak sadece insan suşlarına 

dönüşür. Diğer zoonozlar, Ebola virüsü hastalığı ve salmonelloz 

gibi tekrarlayan hastalık salgınlarına neden olabilir. Yine de 

COVID-19'a neden olan yeni koronavirüs gibi diğerleri, küresel 

salgınlara neden olma potansiyeline sahiptir. Zoonotik 

hastalıklardan korunma yöntemleri her hastalık etkeni için 

farklılık gösterir; bununla birlikte, çeşitli uygulamaların toplum 

ve kişisel düzeylerde riski azaltmada etkili olduğu kabul 
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edilmektedir. Tek Sağlık yaklaşımının bir parçası olarak, Dünya 

Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 

ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) ile Başlıca Hayvan 

Hastalıkları için Küresel Erken Uyarı Sistemi (GLEWS) 

konusunda işbirliği yapmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, 

zoonotik tehditleri ve bunların halk sağlığı, sosyal ve ekonomik 

etkilerini önlemek ve yönetmek için ulusal hükümetler, 

akademi, sivil toplum ve hayır kurumları ve bölgesel ve 

uluslararası ortaklarla birlikte çalışmaktadır. Kuduz gibi bazı 

zoonozlar aşılama ve diğer yöntemlerle %100 önlenebilir.  Bu 

kitabımız da, önemli zoonoz hastalıklar Kırım Kongo Kanamalı 

Ateşi Hastalığı, Kuduz, Şarbon, Kuş gribi önemli konuların yanı 

sıra Organik Et ve Beslenme Üzerine Etkisi ve Sağlık 

Hizmetlerinde Nesnelerin İnterneti Teknolojisi ve Kullanım 

Alanları gibi alanında önemli bir konuların ele alındığı 

çalışmaların ayrı ayrı bölümlerde incelendiği “Sağlık Bilimleri 

Alanında Güncel Araştırmalar” isimli yeni bir kitap ile 

karşınızdayız. 

Bu eserin hazırlanmasında emeği geçen kıymetli yazarlarımız 

Dr. Öğretim Üyesi Zahid PAKSOY, Dr. Öğretim Üyesi Şeyma 

AYDEMİR, Öğretim Görevlisi Gökşad Cemil KOTAN, 
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AKGÜN’e katkıları ve kitabın hazırlanma aşamasında 

yardımlarını ve desteğini esirgemeyen Sayın Sefa Salih 

BİLDİRİCİ’ye, yayınlanma aşamasında desteği ve emeği geçen 

İksad Yayınevi çalışanlarına teşekkürlerimi sunarız. 

   YAYIN EDİTÖRLERİ 
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Introduction 

Organic agriculture is dominated by the idea that it can offer 

solutions to increasingly common health problems (such as 

obesity) all over the world. Therefore, the demand for organic 

products is gradually increasing.  

Organic agriculture is a certified form and method of production, 

every stage of which is controlled from production to 

consumption, without the use of chemical inputs in production 

(Kayalar, 2004). It is a method aimed at ensuring the production 

of high-quality and healthy products that protect human and 

animal health, are environmentally friendly and sensitive to 

nature (Bayraktar, 2017; Kara and Gül, 2019). Information 

seminars on aquaculture in livestock enterprises will be able to 

contribute to aquaculture and contribute to increasing 

productivity (Aydemir, 2019). 

The reason why consumers prefer organic foods is related to the 

natural process, taking care of the environment and animal 

health, not using pesticides and fertilizers (Shafie and Renie, 

2009).Therefore, organic production, ensuring food safety, and 

minimizing the dangers associated with the consumption of 
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traditional foods are recognized as important approaches to 

health. 

According to the United States Department of Agriculture 

(USDA), the main purpose of organic production practices is 

stated to be to provide conditions that meet the health needs and 

natural behavior of the animal. In addition, it is emphasized that 

organic products and natural products are not the same. 

In organic livestock applications, 

- Access to open and clean air, clean water, sunlight, pasture 

should be provided. 

- Animals should be fed with 100% organic feed. However, 

some vitamin and mineral supplements can be provided. 

- A shelter environment should be created where animals can 

roam freely. 

- It should never be fed with animal by-products. 

- Diets containing plastic pellets, urea or fertilizer should not 

be given and fed in this way. 

- Should not be treated with antibiotics or synthetic growth 

hormones. 
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In enterprises where organic production is carried out, 

prohibited cleaning products should not be used. Permissible 

cleaning agents should be used for hygiene and disinfection of 

the enterprise (Table 1). In addition, the processes of processing 

meat products should be separate (Acevedo et al., 2006; USDA, 

2021). 

In organic applications, traceability is very important. All 

processes should be recorded in detail in order to monitor the 

birth of the animal and the marketing of the meat released 

(Acevedo et al., 2006; US Department of Agriculture, 2021). 

Organic farming, the use of sustainable nutrition and breeding 

practices, and higher animal welfare standards are implemented. 

Therefore, it has become an emerging trend all over the world 

(Sundrum, 2001). 
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Table 1. Comparison of the differences between dec, natural, 

organic and grass-fed beef (Acevedo et al., 2006) 

 
 

There is a consumer perception that organic foods are more 

nutritious than non-organic foods. Consumers consider organic 

meat to have higher quality and healthier qualities than 

traditionally produced livestock products. However, the research 

and evidence that can be presented on this issue are few (Shan 

et al., 2017). 

In our country, Animal Production with Organic Farming 

Method regulation on the principles and application of organic 

agriculture is carried out as required (Anonymous, 2010). In our 

country, Animal Production with Organic Farming Method 
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regulation on the principles and application of organic 

agriculture is carried out as required (Anonymous, 2010). At the 

level of the European Union, the principles of organic 

production, control, certification as well as labeling of the 

products of organic farming are regulated by Council Regulation 

(EEC) 2092/91 of 24 June 1991 on organic production of 

agricultural products and labeling of agricultural products and 

foodstuffs (EEC, 2021). 

In accordance with the regulation, the procedures related to 

organic farming practices are set out in the following articles. In 

addition, information on organic production information in our 

country is indicated in table 2. 

Rules of organic animal production 

a) In organic animal husbandry intended for breeding or 

production, breeds with a high ability to adapt to 

environmental conditions and resistant to diseases are 

selected. 

b) Animals brought from organic enterprises and fed entirely 

with organic feeds, the genetic structure of which has not 
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been changed, resistant to the environment, climatic 

conditions and diseases, are used as breeders. 

c) Natural methods are used for breeding in organic animal 

husbandry. However, artificial insemination is also 

allowed. 

ç) Animals should have access to pastures or outdoor 

promenades or outdoor areas. 

d) The transition period in animal production; In meat 

production; for cattle is 12 months. However, for animals 

that will be separated from the herd for meat purposes in 

organic dairy cattle breeding enterprises, this period is 3/4 

of the life expectancy. 

e) Enterprises engaged in organic animal breeding and animal 

production keep regular records of the entry and exit of 

animals, as well as all treatment practices (Anonymous, 

2010). 

 

Feed supply and animal nutrition in organic animal 

production 

 

a) In organic animal breeding, animals are fed with 

organically produced roughage and concentrate. 
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b) While meeting their needs in organic nutrition at different 

developmental stages, quality production is ensured as 

well as an increase in production. Force-feeding of 

animals is prohibited. 

c) During the transhumance period; The amount of feed 

consumed by animals grazing in non-organic areas while 

walking from one grazing area to another cannot exceed 

10% of the annual feed ration. 

ç) On average, 30% of the ration dry matter may contain 

transitional substances. This rate can be increased up to 

60% if the feed materials in the transition process are 

obtained from the enterprise where the animals are raised 

(Anonymous, 2010). 

d) The feeding of the puppies is primarily provided with 

mother's milk. If this is not possible, the offspring are fed 

with milk obtained from the same herd. Depending on the 

species, the minimum time the fry should be fed with milk; 

90 days in cattle. 

e) Breeding system; It allows animals to reach pastures at 

different times of the year. In ruminant rations; roughage 

such as silage and fresh hay should be at least 60% in the 

dry matter of the ration. 



14 | SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA GÜNCEL ARAŞTIRMALAR 

 

h) The following substances are used in animal feeding in 

organic livestock farming. 

 

1) Non-organic feedstuffs of vegetable or animal origin, 

produced or prepared without the use of chemical solvents 

2) The use of spices, medicinal and aromatic plants and 

molasses produced without the use of chemical solvents, 

which do not exist in organic forms, is limited to 1% for 

each given species. 

3) Organic feed materials of animal origin, 

l) Antibiotics, coccidiostatics, medicinal products and 

other substances that increase growth or production 

cannot be used in animal nutrition. 

m) Feedstuffs, feed additives, feed processing aids and 

products used in animal nutrition; cannot be 

produced using genetically modified organisms or 

products derived from them (Anonymous, 2010). 

Organic Beef 

Beef is a rich and valuable source of essential amino acids, 

vitamins, minerals and bioactive components for the prevention 
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of diseases such as coenzyme Q10, carnosine, anserine, creatine 

and taurine (Kumar et al., 2009; Pereira and Vicente, 2013). 

Figure 1. Production of meat and animal inventories by type (OECD/FAO, 

2021) 

Therefore, the chemical amino acid it contains is an important 

source of nutrients and energy in terms of fatty acids, vitamins 

(B3, B12 and D vitamins) and minerals (selenium, iron and zinc) 

(Wolk, 2017; Godfray et al., 2018). 

Therefore, the chemical amino acid it contains is an important 

source of nutrients and energy in terms of fatty acids, vitamins 

(B3, B12 and D vitamins) and minerals (selenium, iron and zinc) 

(Wolk, 2017; Godfray et al., 2018). 
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Beef contains bioactive components that have important health 

effects in its content. The first of these compounds is Coenzyme 

Q10, which has an antihypertensive effect and is effective in 

improving cardiac function (Kumar et al., 2009). Carnosine 

plays an important role in reducing oxidative stress, the 

formation of advanced glycation end products involved in 

Alzheimer's disease (Bellia et al., 2015). Anserinin, together 

with carnosine, has an effect on cardiometabolic health. Taurine 

has effects on stimulating energy expenditure and regulating 

lipid metabolism, reducing the effects of obesity due to this 

effect (Murakami, 2017). 

Very long-chain n-3 and n-6 polyunsaturated fatty acids are able 

to bind strongly to the liver fatty acid-binding protein. In 

addition, it has also been shown to reduce arrhythmia, blood 

pressure, inflammation, and serum TAG concentrations 

(Wijendran and Hayes, 2004).Likewise, its level in organic beef 

has been reported to have positive effects on fetal brain 

development, delayed decline in cognitive function and 

decreased risk of dementia in older men, and Alzheimer's 

disease (Givens and Gibbs, 2008). 
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Their bioactive content in beef largely depends on november 

muscle function and fiber type composition. Muscles november 

higher aerobic metabolism contain a higher proportion of taurine 

and coenzyme Q10 and less carnosine and creatine (Purchas and 

Busboom, 2005). The production system also affects the 

nutritional value of beef. In addition, the nutrition regime is an 

important factor affecting the amount of fatty acids and other 

bioactive compounds. Likewise, the content of tocopherol 

(vitamin E) and β-carotene (provitamin A) varies depending on 

the nutritional regimen (Yang et al., 2002). 

The production system also affects the nutritional value of beef. 

On the other hand, nutrition regimen is an important factor 

affecting the amount of fatty acids and other bioactive 

compounds (Purchase and Busboom, 2005; Razminowicz et al., 

2006). Likewise, the content of tocopherol (vitamin E) and β-

carotene (provitamin A) varies depending on the nutritional 

regimen (Yang et al., 2002; Bayraktar et al., 2019). The presence 

of these two vitamins has a significant effect on meat stability 

due to their antioxidant activity (Liu et al., 1995). 

The relative amounts of polyunsaturated fatty acids (PUFA) and 

saturated fatty acids (SFA) in beef play an important role in a 
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healthy and balanced diet (Gül, 2019). It is recommended that 

the fatty acid intake level of SFA (10%) and PUFA ratio (P:S 

ratio) be above 0.4 (Pighin et al., 2016).Lean red meat contains 

monounsaturated fatty acids (MUFA) and SFA, while beef and 

lamb (ruminant animals) meat contains a higher percentage of 

SFA. The SFA content in red meat is composed of palmitic acid 

(C16:0) and stearic acid (C18:0). On the other hand, palmitic 

acid increases blood cholesterol levels, while stearic acid has a 

neutral effect on total and LDL cholesterol. In addition, it is 

reported that it increases blood cholesterol more strongly than 

palmitic acid due to the fact that it contains a small amount of 

myristic acid (C14:0) and lauric acid (C12:0) (Wyness et al., 

2011).  

The main PUFA in red meat is essential fatty acids, which are 

linoleic (n-6) and α-linoleic acid (n-3) (Wyness et al., 2011). It 

is reported that among the PUFA, the ratio of n-6:n-3 should be 

below dec (Pighin et al., 2016).Information on the research 

conducted on the content of organic meat is indicated in table 2. 

Organic beef has balanced lipid profiles due to its high level of 

long-chain n-3 fatty acids (Kamihiro et al., 2015). Organic beef 
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has been reported to have 22.4% lower levels of saturated fatty 

acids than traditional beef (Pastuschenko et al., 2000). 

Table 2. Investigation of research aimed at determining the content of 

organic meat 

Information about Organic Beef Source of the article 

It has been stated that the content of n-3 PUFA, 

DHA and EPA in organic meat is high, and the 

amount of n-6 PUFA is low. 

Enser et al., 1998 

It is reported that a high level of fat and november 

fat content belonging to organic beef has been 

detected. When examined in terms of carcass 

mass, it was reported that it was low in animals 

with organic cattle breeding. 

Woodward and Fernandez, 

1999 

It has been reported that organic beef has lower 

color and lipid stability compared to the meat 

content obtained as a result of traditional 

production. 

Walshe et al., 2006 

It has been reported that organic beef has low 

levels of SFA, MUFA, n-3 PUFA and n-6 MUFA 

in terms of the composition of fatty acids. 

 

Pastushenko et al., 2000 

*MUFA, monounsaturated fatty acids; PUFA, polyunsaturated fatty acids; 

SFA, saturated fatty acids 

 

According to the results of the research, it is reported that 

pasture-fed beef is leaner and has a lower cholesterol 

concentration than closed-weight beef. It is reported that 

pasture-fed animals not only increase n-3 PUFA in beef, but also 

increase vitamin E, α-tocopherol, carotenoids and flavonoids, 
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and improve lipid stability and color shelf life (Pighin et al., 

2016). As a justification for this situation, it is due to the high 

concentration of alpha-linolenic acid (18:3, n-3) in herbs (Wood 

et al., 1999, 2003), (Figure 2). 

 

Figure 2. Comparison of the content of unsaturated fatty acids (% of total 

fat) in organic and conventional beef (Enser et al., 1998; Pastushenko et al., 

2000). 
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Global Market Study on Organic Beef 

Meat is a food that has an important place in human nutrition. In 

addition, an important trade area in the world economy 

strategically occupies an important place in the sector in this 

aspect (Figure 1,3,4).  

Consumers do not spend on the cheapest food, but on the quality 

product with the best value for money (Mcınerney, 2004). 

Information is an important need for consumers. Consumers 

want to access more information about organic foods with 

significant health benefits (Brennan et al., 2003). Information on 

the benefits and health effects of organic products is the most 

important determinant of organic market stress and organic meat 

market share. 

The demand for organic products is increasing worldwide. The 

global market for organic food had a capacity of $25 billion in 

2003 (Willer and Yussefi, 2004). According to the Organic Food 

Global Market Report for 2021, it is reported that it will gain 

221.37 billion in value for 2021 and 380.84 billion in 2025 

(Anonymous, 2021), (Table 3,4,5). 



22 | SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA GÜNCEL ARAŞTIRMALAR 

 

Figure 3. Information on the trade in beef, pork and chicken in the world 

(2020, 1,000 tons) 

Organic beef producers are diversifying their product portfolios 

in order to increase their sales in the organic beef market all over 

the world. To this end, restaurants and food service providers 

such as QSRs have started offering products made from organic 

foods to attract more customers and increase sales.  
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Within this product portfolio, besides the production of ready 

meals, it produces and offers processed products such as minced 

meat, meatballs, meatballs and steak, positively affecting the 

organic food market. Customers are attracted to fresh farm 

foods, which, in addition to being pesticide-free, offer health 

benefits. Organic food is also considered to be more appetizing 

than traditional food, and therefore leads restaurants to 

increasingly include organic food in their menus, a factor that 

will help the organic beef sunday grow in the coming years. The 

Country  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bulgaria - - - - 918 1.976 2.015 2.207 - 

Bulgaria 0 - 0 0 263 152 866 140 - 

Czechia 9.268 9.460 5.841 5.938 6.063 6.027 6.547 7.095 7.441 

Denmark 5.956 6.226 6.160 5.175 5.502 5.764 6.643 6.827 - 

Estonia 1.083 1.346 1.516 1.945 1.853 2.523 3.071 2.273 4.714 

Ireland - - - - - 1.135 : 1.782 1.756 

Greece - - - - - - - - - 

Spain 16.457 14.240 15.090 18.072 15.911 16.641 23.004 26.091 23.326 

France 12.705 - 16.783 18.906 22.441 24.949 29.388 31.973 : 

Croatia - - 75 811 1.100 1.133 1.456 1.358 1.857 

Italy - - 44.585 25.264 - - - - - 

Latvia 2.826 3.083 2.480 2.368 - - - - - 

Lithuania 1.441 2.514 3.526 2.757 - - - - - 

Luxembourg - 67 69 66 88 90 116 226 - 

Hungary 443 - - - - - - - - 

Malta 0 - 0 0 0 0 0 - - 

Netherlands 3.070 2.862 2.736 2.076 2.237 2.378 2.410 2.384 - 

Slovenia 268 - 177 128 - - - - - 

Slovakia - 70 - 128 175 36 - - - 

Finland 1.710 1.960 2.130 2.950 2.910 2.620 2.610 2.670 - 

Sweden - 18.398 19.103 18.887 19.088 19.290 21.806 22.382 - 

Iceland - - - - - - - 0 - 

Norway 1.104 1.237 1.273 1.379 1.485 1.583 1.603 1.382 1.448 

Table 3.  Organic production of animal products (2012-2020 years), 

(EUROSTAT, 2021) 
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easy marketing of organic food is one of the reasons that makes 

restaurants increasingly adopt the organic trend. 

In organic production processes, having a process for product 

Transparency and Traceability along with certified and 

controlled production is an important factor that allows it to 

become a sunday that benefits from the increasing consumer 

trend. The emphasis on food safety issues has increased 

awareness of the possible risks behind the food consumed. Since 

contamination of meat products is a very common problem, 

customer demand for transparency for organic meat has 

increased. After the regulations and labeling, it is difficult to 

keep track of whether fattening animals are actually raised 

within the recommended norms, therefore, the demand for 

traceability of health-conscious consumers is growing. 

One of the other factors affecting the organic food market is 

support and incentives for organic food products. Governments 

around the world are gradually promoting organic products to 

reduce environmental degradation. One of the initiatives is 

Cattleman's Financial Corporation, run by the Government of 

Canada, which encourages livestock breeders by providing 

financial assistance as organic food increases spending for 
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cattle. Therefore, increased government promotion and support 

for organic food products provides existing producers with the 

opportunity to expand and increase the range of organic products 

such as organic beef, along with increased export opportunities 

(Anonymous, 2021). 

Table 4. World meat production, trade and percentage year-on-year (Y-O-Y) 

change (FAO,2020). 
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Figure 2. The change in consumer product consumption during the 

COVID-19 pandemic (EIT, 2020) 

 

Table 5 . January-Dec 2020 monthly percentage changes of price indices for 

meat, poultry and other animal products (BLS, 2020) 

 
 

CONCLUSION 

Organic beef is a valuable source of human nutrition in terms of 

bioactive compounds, amino acids and vitamins contained in it. 
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In addition to its positive effects on the cardiovascular system 

and immune system on health, it has positive effects reported in 

diseases such as obesity. However, due to the lack of a sufficient 

number of scientific studies in this area, more extensive research 

is needed. 
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GİRİŞ 

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), hayvanlardan insanlara 

keneler vasıtasıyla bulaşan viral bir hastalıktır.  Bu hastalık, 

kene kökenli diğer hastalıklar gibi sadece ülkemizi değil bütün 

dünyayı tehdit etmektedir. Şiddetli kanama ve yüksek ateş gibi 

semptomlarla tanınan hastalık erken teşhis edilemediğinde 

ölümle sonuçlanan durumlara yol açmaktadır. Türkiye’de ilk 

defa 2002 yılında görülen hastalık her yıl onlarca insanlarımızın 

ölmesine sebep olmaktadır. 

Hastalığın etkeni, Bunyaviridae familyasında Nairovirus 

genusunda bulunan KKKA virüsüdür. Bunyaviridae ailesi; 

Flaviviridae, Arenaviridae ve Filoviridae ailelerinin de içinde 

bulunduğu kanamalı virüsler grubundandır. Bunyaviridae ailesi 

içinde Nairovirüs genusu yanında Bunyavirüs, Hantavirüs, 

Phlebovirüs ve Tospovirüslerde bulunur (Jahrling ve ark., 2007). 

Hastalık kıtalararası yayılım gösteren bir zoonoz olup 

mücadelesi de uluslararası bir boyut kazanmıştır. Zoonozlar hem 

insan hem de hayvan sağlığını tehdit etmektedir. KKKA gibi 

zoonoz ve salgınlar kamusal sağlık hizmetlerini etkilemesi 

nedeniyle önemli süreçlerdir (Uludağ ve Akgün, 2020). Ayrıca 
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hastalıkların teşhisinde kullanılan laboratuar malzemeleri, 

tedavisinde kullanılan ilaçlar ile korunmada kullanılan aşılar 

çoğunlukla yurt dışından alınmakta ve milli servetimizin 

kaybedilmesine neden olmaktadır. Yukarıda örnekleri verilen 

zoonoz hastalıkların sayısı yaklaşık 250 civarındadır. Bu sebeple 

bu hastalıkları nakleden keneler, sinek türleri, kemiriciler ve 

diğer hayvanlara karşı etkin bir mücadele verilmelidir (Çelik ve 

ark., 2007).  

Bu bölümde, yaban hayvanlarından insanlara geçen KKKA 

hastalığı ve bu hastalığın önlenmesi için alınması gereken 

önlemlerden bahsedilecektir. 

TARİHÇE 

KKKA hastalığı ilk kez 12. yüzyılda Tacikistan’da bir doktor 

tarafından tanımlanmıştır. Hastalığın çoğunlukla kargalarda 

bulunan keneler tarafından insanlara bulaştırıldığı bildirilmiştir. 

Kene ısırığını takiben vücut salgılarında kan görülmesi ve 

vücutta yaygın kanamalarla tarif edilen hastalık Özbekistan yerli 

halkı tarafından üç farklı isimle adlandırılmıştır: Khungribta 

(kan emen), Khunymuny (burun kanaması) veya Karakhalak 

(kara ölüm). KKKA ilk defa 1944-1945 yıllarında Rusya’nın 
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Kırım bölgesinde bulunan Sovyet askerleri arasında 

görülmüştür. Hastalığa Kırım Kanamalı Ateşi (KKA) adı 

verilmiştir. KKA araştırmalarında en önemli adım, Moskova 

Poliyomyelitis ve Viral Ensefalitler Ensititüsünde, Chumakov 

ve ark. (1976)’larının virusu izole etmek için yavru fareleri 

kullanmaları ile atılmıştır. Bu çalışmaların sonucunda Rusya ve 

diğer ülkelerde bir çok deneyde prototip virus olarak kullanılan 

Drosdov suşu izole edilmiştir. Bu suş, virusla ilgili çalışmalara 

temel kaynak olmuş, farklı coğrafi bölgelerden izole edilen 

virusların tanımlanmasında ve sınıflandırılmasında yaygın 

şekilde kullanılmıştır. Tarihsel sürece bakıldığında Kazakistan, 

Özbekistan ve Afrika’da tespit edilen kene kaynaklı kanamalı 

hastalıklar, birbirlerinden etken virüsün antijenik yapısı 

bakımından ayrılamayacak kadar yakın bulunmuştur. Zaire’de 

1956 yılında Kongo virüsü tespit edilmiştir. 1969 yılında ise 

Kırım Kanamalı Ateşine sebep olan virüs ile Kongo virüsün aynı 

virüs olduğu belirlenmiş ve hastalık Kırım Kongo Kanamalı 

Ateşi olarak yeniden adlandırılmıştır (Çom, 2008, Özkul, 2008). 

KKKA hastalığı Afrika, Asya, Orta Doğu ve Doğu Avrupa’da 

görülmektedir. Son yıllarda İran, Arnavutluk, Bulgaristan, 

Yunanistan, Kosova, Pakistan, Afganistan, Kuzey Kafkasya ve 
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Güney Afrika’dan vaka bildirimleri olmakta, bu bölgelerde 

fatalite oranı %50’ye kadar çıkabilmektedir (Çom, 2008). 

KKKA hastalığı ülkemizde ilk defa 2002 yılının bahar ve yaz 

aylarında kırsal kesimde yaşayan, benzer özelliklere sahip 

vakaların bildirilmesi üzerine dikkatleri çekmiştir. Hastalığın, 

Sağlık Bakanlığı’nın, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği 

içerisinde yürüttüğü çalışmalar sonucunda 2003 yılının Ağustos 

ayında KKKA olduğu belirlenmiştir (Çom, 2008, Sağlık 

Bakanlığı ,2005a). 

ETİYOLOJİ  

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virusu (KKKAV), Bunyaviridae 

ailesi içerisinde Nairovirus genusunun bir üyesidir. Bu aile 

içindeki diğer cinsler Orthobunyavirus, Hantavirus, Phlebovirus 

ve Tospovirus’lardır. Yapılan son değişikliklerle Nairovirus 

genusu, 8 ana grup ve 35’in üzerinde virus alt tipi ile 

sınıflandırılmıştır. Bu virusların hepsi yumuşak ve sert keneler 

tarafından bulaştırılır. Bu cinsdeki en önemli virüsler; KKKAV, 

Hazaravirus, Nairobi Koyun Hastalığı virusu (NKHV) ve Dugbe 

virus’tur. Ancak bunlardan sadece üçü insanlar için patojendir:  

KKKAV, NKHV ve Dugbe virus (Özkul 2008). 
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Nairovirüsler, ortalama 80–120 nm çapında olup, helikal 

simetrili bir yapıya sahiptir. Genomları negatif polariteli, tek 

sarmallı, üç çembersel segmentten oluşur. Virionların yüzeyi 5-

7 nm kalınlıkta bir zarf ile çevrilidir. İyonik olmayan deterjanlar 

veya lipit çözücülerle, viral zarf uzaklaştırılmakta ve virüsün 

enfeksiyon yapma kaabiliyeti kaybolmaktadır. Zarf üzerinde 

yaklaşık 8-10 nm uzunlukta glikoprotein çıkıntıların olduğu 

görülmektedir. Bu glikoprotein yapıları hemaglutinasyondan ve 

bağışıklık yanıtından sorumludur (Kırbaş, 2009, Özkul, 2008). 

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi virüsü dezenfektanlara ve çevre 

şartlarına dayanıksız olup konak dışında yaşayamaz. Kuru 

havada 56°C'de 30 dakikada inaktive olur. Hipoklorit (%1) ve 

gluteraldehit (%2) gibi dezenfektanlarla ve UV ile kolaylıkla 

inaktive olur. Hücre kültüründe üretilebilir (Baykam, 2009, 

Özkaya, 2008). 



42 | SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA GÜNCEL ARAŞTIRMALAR 

 

 

Şekil 1. Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi virüsünün yapısı (Şenel ,2006) 

 

Viral RNA L, M ve S olarak belirlenmiş üç tane negatif anlamlı 

tek iplikli genom segmentinden oluşmaktadır. Bunlarda sırasıyla 

polimeraz, Gn ve Gc glikoproteinleri ve nükleokapsidi 

kodlamaktadır. Genom segmentleri dairesel yapılar halindedir.  

Her olgunlaşmış virionda paketlenmiş olan nükleokapsitler 

sayısal olarak eşit değildir. Bu sebeple virionların ebatı bireyler 

arasında farklılık gösterir (Özkul 2008). RNA içeren 

arbovirüslerde genetik çeşitlilik az olmasına rağmen, Nairovirüs 

içersinde yer alan KKKA virüsü genetik çeşitlilik yönünden 

zengindir.  



SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA GÜNCEL ARAŞTIRMALAR | 43 

 

Virüsün L, M ve S segmentlerinin nükleotid ve amino asit 

kısımlarındaki farklılık oranları sırasıyla %22, %31, %20 ile 

%10, %27, %8 seklindedir. KKKA virüsü, kenelerde ömür boyu 

kalabildiği için kenelerin birden fazla kökeni barındırma 

ihtimali genetik çeşitliliği kolaylaştıran bir durumdur. KKKA 

virüsünün rezervuarları domuz, tavsan, fare gibi hayvanlar iken 

baslıca vektörü kenedir (Aydoğan, 2008). 

 

 

Şekil 2. KKKA virüsünün genotiplerinin coğrafik dağılımı (Ergonul, 2009) 

Vektör Kenelerin Ekolojisi 

Günümüz dünyasında yaklaşık 900 kene türünün yaşadığı 

bilinmektedir. Bunların her birinin kendine has ekolojik özelliği 

vardır. Bundan dolayı da kenelerle insanlara geçen her hastalığın 
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etki şekli de kendine özgüdür. Ekolojik anlamda keneler, 

mesken keneleri ve mera keneleri olmak üzere iki gruba ayrılır. 

Mesken keneleri, fare delikleri, kuş yuvaları veya ahır 

duvarlarındaki çatlaklarda bulunur. Mera keneleri ise orman, 

çalılık, çayır, step ve çöl gibi çok geniş ve değişik ekolojik 

alanlarda yaşarlar. Kenelerin yaşam süresi oldukça uzundur. 

Keneler konak bulamadıkları zaman hareketlerini ve 

gelişimlerini yavaşlatırlar. Bu sayede hem kendi canlılıklarını 

hem de beraberinde taşıdıkları patojenlerin canlılıkların 

muhafaza ederler. Mera keneleri, su ihtiyaçlarını havadaki 

nemden karşılayabilirler. Bunu da salgıladıkları yoğun tuzlu sıvı 

ile atmosferdeki nemi emerek yaparlar. Hyalomma türleri 

susuzluğa en dayanıklı keneler olup bozkırda daha sık bulunur. 

Ixodes türleri ise susuzluğa daha hassas oldukları için yüksek 

neme sahip ormanlık alanları tercih etmektedirler (Vatansever, 

2008). 

Mesken kenelerinin konak aramalarına gerek yoktur. Ama mera 

keneleri hayatlarını devam ettirebilmek için kanla beslenecekleri 

bir konak bulmak zorundadır. Keneler kan emme sırasında 

konak üzerinde uzun süre kalırlar. Bu işlem sırasında aldıkları 

kanın sıvı kısmını tükrük salgısı ile konağına geri verir. Böylece 
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hastalık etkenlerini etkili bir şekilde naklederler. Zoonoz özelliği 

olan patojenlerin %22’sinin vektörler tarafından bulaştırıldığı 

bilinmektedir. Kan emen 222 kene türünden 33 tanesi insanı bir 

konak olarak tercih etmekte ve bunlardan da 28’i hastalık 

etkenlerini doğrudan bulaştırmaktadır (Vatansever, 2008). 

Tablo 1. İnsanlarda KKKA’ne sebep olan keneler ve naklettikleri patojenler 

(Vatansever, 2008). 

Tür  Yayılış Naklettiği Patojen 

Amblyomma 

variegatum 

Afrika, Karaib 

adaları 

CCHFV 

Dermacentor 

marginatus 

Avrasya C.burnetti, R.slovaca, 

R.sibirica, TBEV, 

OHFV 

Hyalomma 

anatolicum 

Rusya, Güney 

Avrupa, Yakın 

Doğu 

CCHFV 

Hyalomma 

marginatum 

Afrika, Türkiye, 

Yemen, İsrail, 

Rusya, Güney 

Avrupa 

CCHFV, 

R.aeshlimanni 

Hyalomma 

asiaticum 

Ortadoğu ve Orta 

Asya 

CCHF 

 

CCHFV, Crimean Congo hemorrhagic fever virus; C, Coxiella; 

OHFV, Omsk hemorrhagic fever virus; R, Rickettsia; TBEV, 

tick-borne encephalitis virus. 
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Hyalomma marginatum  

Yukarıda tablo halinde verilen kenelerden özellikle Hyalomma 

türleri KKKA epidemilerinde rol oynadığı kabul edilmektedir 

(Tablo 1). Hyalomma marginatum marginatum Balkanlar, Kırım 

ve Kafkaslarda; Hyalomma anatolicum anatolicum İran, 

Pakistan, Türkmenistan ve Tacikistan’da; Hyalomma asiaticum 

asiaticum Orta Asya ve Çin’de; Hyalomma marginatum rufipes 

ise Afrika’da KKKA virüsünün ana vektörleridir. Türkiye’de 

yapılan çalışmalar neticesinde KKKA epidemileri oluşturan 

kene türünün Hyalomma marginatum marginatum olduğu tespit 

edilmiştir (Vatansever, 2008). 

Hyalomma türleri virusu transstadial ve transovarial yolla 

aktaralabilirler. Ayrıca enfekte olmayan bir konaktan kan emen 

enfekte hyalommalar virusu aynı konakta kendileri ile eşzamanlı 

kan emen enfekte olmayan kenelere de aktarabilmektedirler 

(non-vireaemic transmission). Yine erkek ve dişi keneler 

arasında virüsün venereal yolla bulaştırıldığı da bilinmektedir. 

Bütün bu bulaşma yolları kenelerin viremili bir konağa ihtiyaç 

duymadan enfekte olmalarını sağlar ve virüsün hayatını uzun 

süre devam ettirebilmesi açısından önemlidir (Vatansever, 

2008). 
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İklim Değişikliği ve Çevresel Faktörlerin Etkisi 

İklim değişikliği kene populasyonunun çoğalmasını 

kolaylaştırmaktadır. Buna bağlı olarak da kene ile bulaşan 

hastalıklarda bir artış görülmektedir. Kuzey yarım kürede 

H.marginatum marginatum çoğunlukla ilkbaharda havaların 

ısınmasıyla aktif hale geçmekte ve yaz aylarında hatta 

sonbaharın ilk zamanlarında larva ve nimf şekilleri aktif olarak 

bulunmaktadır. Türkiye’de hastalığın ilk kez görüldüğü 2002–

2003’den önceki yıllarda, nisan ayındaki ortalama sıcaklığın 

giderek arttığı tespit edilmiştir (Eker ve Kantarlı, 2020, Kırbaş, 

2009).  

KKKA hastalığı salgınları, çeşitli çevresel faktörlerin etkisi 

altında da gelişebilmektedir. Bir bölgedeki mevcut bitki 

örtüsünün değişmesi ve yabani otların artış göstermesi, farklı 

sebeplerle tarım alanlarının boşalması, boşalan bu bölgelere 

yeniden insanların yerleşmesi, sel felaketleri gibi faktörlerin 

salgın çıkışlarında etkili olduğu belirtilmektedir (Zıvalıoğlu, 

2008, Kırbaş, 2009). 

Türkiye’de, KKKA hastalığı H.marginatum marginatum’un 

yayılış alanları ile örtüşmektedir. Bu sebeple çok sayıda yaban 
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hayvanı bulunan, bozkır ikliminin diğer iklimlerle kesiştiği 

alanlarda ve zeminin kuru olduğu ormanlık alanlarda hastalık 

yayılış göstermektedir  (Kırbaş, 2009). 

KKKA virüsü; Doğu Avrupa, Ortadoğu, Asya ve Afrika 

kıtalarında yaklaşık 30 ülkede izole edilmiş ve klinik vaka 

bildirilmiştir (Özdarendeli, 2008, Ergönül, 2006). 

Hayvanlarda herhangi bir klinik belirti oluşturmazken 

insanlarda hafif ateşle başlayıp ciddi hemorajik sendromlar 

ortaya çıkartan ve %50 mortalite ile seyreden KKKA 

hastalığında en yüksek ölüm oranı %80 ile Çin Halk 

Cumhuriyeti'nde iken en düşük ölüm oranı %5 ile Türkiye’dedir 

(Chinikar, 2008, Ergonul, 2008). 

KKKA virüsü, yaban hayvanlarından evcil hayvanlara ve 

insanlara kene vasıtasıyla geçerek doğada sürekli olarak sirküle 

olmaktadır. Virüs sığır, koyun, keçi, at, eşek, köpek, tavşan, 

kirpi, domuz ve fare gibi hayvanlardan izole edilmiştir. Yine 

kertenkele ve kara kaplumbağalarının da seropozitif oldukları 

belirlenmiştir (Özdarendeli, 2008). 
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Dünyada ilk kez 1944 yılında Kırım’da ve 1956 yılında 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde identifiye edilen KKKA 

hastalığı Ortadoğu’da ilk defa 1979 yılında Birleşik Arap 

Emirliklerinde sağlık çalışanlarında görülmüştür. Irak’ta 1979-

80 yılında çıkan salgında tarım işçileri hastalanmıştır. Suudi 

Arabistan ve Umman’da da 1990’lı yıllarda tarım çalışanlarını 

etkilemiştir. İran’da 1970 yılında insanda ve çiftlik 

hayvanlarında sporadik vakalar halinde görülmüştür. Hastalığın 

İran’da salgın şeklinde çıkışı 1999-2000 yıllarında olmuştur 

(Chinikar ve ark., 2008 ve Avsic-Zupanc Arbozoonet, 2008). 

Bunun üzerine İran Pastör Enstitüsünde Ulusal Referans 

Laboratuarı olarak Arbovirüs ve Viral Kanamalı Ateş 

laboratuarı kurulmuştur. Sözkonusu laboratuara KKKA şüphesi 

bulunan bütün insan, hayvan ve keneler gönderilmekte olup 

ücretsiz olarak tahlil işlemleri yapılmaktadır (Chinikar ve ark., 

2008). 

Avrupa’da hastalık Ukrayna, Bulgaristan ile Rusyanın 

Astrahkan, Rostov, Krasnodar ve Stavropol şehirlerinde 1950-

60’lı yıllarda başlarken Rusyanın diğer şehirlerinde 2000 

yılından itibaren görülmeye başlamıştır. Macaristan, Kosova, 

Arnavutluk ve Makedonya’da 1970’li yıllarda çıkışlar gösteren 
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hastalık 2002 yılında ülkemizi de etkilemeye başlamıştır (Avsic-

Zupanc ,2008). Komşumuz Yunanistan’da ise ilk vaka 2008 

yılında görülmüştür (Papa ve ark., 2008). 

Afrika’da bilinen ilk vaka hastalığa adını da veren Kongo’da 

1956 yılında görülmüş olup iki yıl sonra Uganda’da ortaya 

çıkmıştır. Bu kıtadaki Maritanya, Burkina Faso, Güney Afrika, 

Tanzanya, Kenya ve Senegal vaka bildirilen diğer ülkelerdir 

(Avsic-Zupanc ,2008). 

Türkiye’de ilk vaka 2002 yılında Tokat’ta görülmüş olup 2003 

yılında hastalığın KKKA olduğu tespit edilmiştir (Gözalan 

,2010). Aşağıdaki tabloda yıllara göre vaka ve ölüm sayıları 

verilmiştir. 

Tablo 2. Türkiye - KKKA Vaka ve Ölümlerinin Yıllara Göre Dağılımı 

(Sağlık Bakanlığı 2020) 

Yıllar Vaka Sayısı Ölüm 

2002-2003 150 6 

2004 249 13 

2005 266 13 

2006 438 27 

2007 717 33 
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2008 1.315 63 

2009 1.318 63 

2010 868 50 

2011 1.075 54 

2012 796 37 

2013 910 37 

2014 967 44 

2015 718 29 

2016 432 16 

2017 343 16 

2018 479 27 

Toplam 11.041 528 

 

Asyada ilk kez Tacikistan’da ve 1940’lardan sonra da 

Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan’da görülmeye 

başlanmış olup Çin halk Cumhuriyetinde 1965 yılında hastalığın 

ilk defa çıktığı tespit edilmiştir. Ermenistan’da 1974’de, 

Pakistan’da 1976’da ve Afganistan’da 1998 yılında vakalar 

ortaya çıkmıştır (Avsic-Zupanc 2008). 
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Evcil Hayvanlarda Seroepidemiyolojik İncelemeler 

Yürütülen epidemiyolojik çalışmalar sonucunda KKKA’nın 

görüldüğü bölgelerde en yüksek prevalansın koyun, keçi ve 

sığırlarda olduğu ortaya çıkmıştır. Ülkemizde Tarım ve 

Köyişleri Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi Veteriner 

Fakültesi’nce Tokat iline bağlı 60 köyde sığırlar üzerinde 

yapılan çalışmada sığırlarda %74 oranında kene bulunduğu ve 

bu kenelerin %83’ünün Hyalomma türlerinin olduğu ve 

bunlarında yaklaşık %95’inin H.marginatum marginatum 

olduğu bildirilmiştir. Bu hayvanlardan toplanan serumlarında 

%79 oranında seropozitif olduğu belirlenmiştir. Türkiye’de; 

Elazığ, Samsun, Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde sığır ve 

koyunlarda KKKAV enfeksiyonunun seroprevalansını araştıran 

bir çalışmada her ilden 20 sığır ve 20 koyun olacak şekilde 

toplam 100 sığır ve 100 koyun kullanılmış ve ELISA analizleri 

sonucunda, 100 sığırın 17’sinin seropozitif (%17), 83’ünün 

seronegatif (%83), koyunlarda ise, 100 koyunun 37’si 

seropozitif (%37), 63’ünün seronegatif (%63) olduğu tespit 

edilmiştir (Kırbaş 2009). 

 

 



SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA GÜNCEL ARAŞTIRMALAR | 53 

 

Yabani Hayvanlarda Seroepidemiyolojik İncelemeler 

KKKAV hakkında yapılan serolojik araştırmalar; Afrika, Asya 

ve Avrupa’nın farklı endemik bölgelerinde büyük herbivorların 

yüksek antikor titrelerine sahip olduğunu göstermektedir. Güney 

Afrika ve Zimbabwe’de yaklaşık 20 yıl boyunca yapılan 

çalışmalar sonucunda zürafanın, gergedanın, antilopun, 

bufalonun, kudunun, zebranın, yabani tavşanın, rodentin, küçük 

yabani karnivorların ve evcil köpeklerin hastalık etkenini 

taşıdığı tespit edilmiş, ancak maymunlarda virüse rastlanmadığı 

bildirilmiştir. Güney Afrika’da Kruger parkında 1974–1992 

yılları arasında yürütülen araştırmalar neticesinde bufaloların 

%10’unda, beyaz gergedanların % 68’inde ve zürafaların 

%23’ünde virüse karşı antikor belirlenmiştir. Güney Afrika 

kirpileri ve yabani gerbillerde de antikor titresi yüksek 

bulunmuştur (Kırbaş 2009). 

Kanatlı Hayvanlarda Seroepidemiyolojik İncelemeler 

Evcil ve yabani hayvanların birçoğunun KKKAV ile enfekte 

olabileceğini bildiren araştırmacılar, kuşların virüse dirençli 

olduğunu söylemişlerdir. Vektör keneler için enfeksiyon 

kaynağı oluşturması açısından, hastalığın epidemiyolojisinde 
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viremi dönemi çok önemlidir. Omurgalı hayvanlarda antikor 

cevabı ve viremi şekillenirken deve kuşu hariç diğer kuş 

türlerinin çoğu hastalığa karşı oldukça dirençlidir. Virüsle 

enfekte edilen deve kuşlarında, inokulasyondan sonra birkaç gün 

süren viremi dönemi oluşur ve iç organlardan virüs tespit 

edilebilir. Enfekte edilen diğer kuş türlerinde ise antikor cevabı 

oluşmaz ve kanlarından virüs izole edilemez. Ancak bazı 

türlerde serumda antikor bulunabilir ama viremi gelişmez. 

Kuşların virüs taşıyıcısı olarak hastalığın naklinde rolü olmadığı 

düşünülmekle birlikte yerden beslenen kuşlar, kenelerin larva ve 

nimf dönemlerine konaklık yaptığı için hastalığın yayılmasında 

önemli rol oynamaktadırlar (Özdarendeli 2008, Kırbaş 2009). 

PATOGENEZ 

Hyalomma cinsi kenelerin deriye tutunması, kan emmesi ve 

tükrük salgısı ile virüsü insana vermesi en sık görülen bulaşma 

yoludur. Enfekte hayvanların kesilmesi ve/veya etlerinin 

işlenmesi sırasında da virüs insanlara geçebilir. Etin 

bekletilmesiyle pH azalacağından virüs ölür ve enfeksiyon riski 

ortadan kalkar. Hastane kökenli enfeksiyonlar görülebilir. 

KKKA hastalarına hizmet eden sağlık personeli, laboratuvar 

çalışanları, hasta ile yakın teması olan hasta yakınlarına hastanın 



SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA GÜNCEL ARAŞTIRMALAR | 55 

 

kanı, enfekte doku ve sekresyonları ile virüs nakledilir. Şu ana 

kadar hiç bildirilmemesine rağmen damlacık yoluyla da 

hastalığın bulaşma ihtimali vardır (Akıncı ,2008). 

KKKA’nın patogenezi hakkında diğer Viral kanamalı ateş 

(VKA)’lerin patogenezinde olduğu gibi halen yeterli bilgi 

mevcut değildir. Virüs konağa geçtikten sonra deri, derialtı 

dokular ve bölgesel lenf dokularında lokal replikasyon geçirir. 

Kısa bir süre sonra viremi ile karaciğere, lenfoid dokulara ve bağ 

dokusu gibi organlara yayılır. Bu organlarda ikinci defa 

replikasyona uğrar ve tekrar kana geçerek viremi oluşturur. 

Hastalığa spesifik klinik belirtiler de bu viremi döneminde 

oluşur. KKKA’da yüksek viremi ölümle ilişkilidir (Elaldı 

,2008). 

VKA etkenleri konağın immün sistemini etkisiz hale 

getirmektedir. Virüslere karşı konakta ilk savunmayı tip I 

interferon (IF), IF-alfa ve IF-beta salınması oluşturur. KKKAV, 

replikasyon esnasında hücrelerden tip I IF salgılanmasını 

geciktirmekte, bu da virüse karşı doğal bağışık cevabı 

geciktirerek virüsün dokulara hızla yayılmasına sebep 

olmaktadır. KKKA’da ve diğer bazı VKA’larda ölen hastalarda 

humoral immun sistemin bozulduğu ve antikor salınımının 
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bozulduğu tespit edilmiştir. Nötralizan antikorların olmaması 

virüsün serumdan ve dokulardan temizlenmesini engellemekte 

ve sonuç olarak vireminin oluşturduğu reaksiyonlar ölümle 

sonuçlanmaktadır (Elaldı ,2008). 

VKA oluşturan virüsler; monosit, makrofaj, dendritik hücre, 

endotelial hücre, hepatosit ve adrenal korteks hücrelerinde 

replike olmaktadırlar. Esasen KKKA’da da virüsün hedef 

hücreleri monositler, endotelial hücreler ve hepatositlerdir. 

Virüs kapiller damarlarda fonksiyon bozukluklarının 

gelişmesine sebep olur. Bu durumun da hastalık sırasındaki 

klinik ve patolojik değişikliklerden sorumlu olduğu 

düşünülmektedir. Kapiller permeabilite artışı ve pıhtılaşma 

fonksiyon bozuklukları kanamaya eğilim oluşturmaktadır. 

Ölümle sonuçlanan vakalarda, inflamatuar mediatörler önemli 

rol oynamaktadır. KKKA’den dolayı ölen hastalarda interlökin-

6 (IL-6), interlökin-10 (IL-10), interlökin-12 (IL-12) ve tümör 

nekrozis faktör (TNF)-α gibi sitokinler iyileşen hastalara göre 

daha yüksektir. Trombositopeni neredeyse bütün VKA’larda 

gözlenir. Platelet üretiminde azalma, platelet yıkımı ve endotel 

hasarı da trombositopeniye sebep olabilir. Plazmada pıhtılaşma 
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faktörlerinin düşüklüğü yaygın damariçi pıhtılaşma (DIC)’ya 

yol açabilir.  

Kompleman sisteminin aktivasyonuyla immünkompleks 

oluşumu ve kapiller yatakta hasar sonucu renal ve pulmoner 

yetmezlik gelişebilir. İmmünkompleksler, komplemanın C3a ve 

C5a fragmanlarını aktive eder. Bu fragmanlar da mast hücreleri, 

bazofiller ve trombositlerden vazoaktif aminlerin, C5a ise 

monositlerden IL-1, IL-6, IL-8 ve TNF-α salgılanmasını uyarır. 

IL-1 ve TNF-α, endotel hücrelerinden fibrinolizin baskılanması 

için plazminojen aktivatör-inhibitör (PAI) ve pıhtılaşmanın 

başlaması için de doku faktörünü serbestleştirir (Elaldı ,2008, 

Kırbaş ve Özdemir ,2012). 

Sonuçta damar hasarı ve damarlarda geçirgenliğin artmasıyla 

şiddetli bir DIC oluşur. Karaciğer disfonksiyonu sonucunda 

koagülasyon faktörlerinin birçoğu sentez edilemez. Bu durum 

özellikle KKKA hastalığının geç döneminde kanın 

pıhtılaşmasına mani olur ve kanamalar durdurulamaz. Ölüm 

görülen olgularda yapılan postmortem incelemede karaciğerde 

yaygın nekroz odakları, dalakta fokal nekroz alanları, akciğerde 

diffüz alveoler hasar, kalp dokusunda konjesyon ve ödem 

gözlenmektedir (Elaldı ,2008). 
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KLİNİK 

Hastalık hayvanlarda, insanlarla karşılaştırıldığında daha sık 

görülmesine rağmen subklinik seyretmektedir. Deneysel 

çalışmalarda enfekte edilen koyunlarda ve buzağılarda hayati 

önem arzetmeyen belirtiler ortaya çıkmıştır. Koyunlarda vücut 

ısısında 5 gün devam 1°C’lik sıcaklık artışı, aspartat 

aminotransferaz (AST) düzeylerinde orta derecede bir 

yükseklik, lökosit sayısında değişiklikler ve 20 gün boyunca 

devam eden belirgin nötrofili gözlenmiştir. Buzağılarda 

durgunluk, halsizlik ve iştahsızlıka karakterize hafif seyirli bir 

hastalık tablosu bildirilmiştir (Kırbaş 2009). 

KKKA’de klinik semptomlarının belirlendiği tek konak 

insandır. KKKAV enfeksiyonunun 4 farklı evresi vardır. 

İnkübasyon, prehemorajik, hemorajik ve konvelesan dönem 

(Kırbaş 2009).  

İnkübasyon dönemi, enfekte kenenin ısırmasından klinik 

belirtilerin başlamasına kadar geçen süredir ve 3–7 gün arasında 

değişiklik gösterir (Kırbaş 2009). Hastalığın ilk semptomu baş 

ağrısıdır. Daha sonra üşüme-titreme ile yükselen ateş, boğaz 

ağrısı, aşırı halsizlik ve yorgunluk, yaygın kas ve eklem ağrıları 
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ortaya çıkar. Başlangıç bulguları gribe benzer (Elaldı ,2008, 

Kuyucuoğlu ve ark., 2010). 

Prehemorajik dönem, ortalama 3 gün (1–7 gün) sürer. Ateş 

yükselmesi (39–41ºC), kas ağrısı ve baş dönmesi gibi belirtilerin 

aniden ortaya çıkmasıyla karakterizedir (65, 90, 173). Ateş 

ortalama 4–5 gün sürmektedir (90). Bulantı ve kusma olabilir. 

Bu belirtilere karın ağrısı ve sulu ishal eşlik eder, hasta 

huzursuzdur. Yüz, konjuktiva, boyun ve gövde de hiperemi 

görülebilir (Kırbaş ve Özdemir ,2012, Elaldı ,2008). 

Hemorajik dönem, hastalığın 4. gününde başlar. Kanama, 

hastaların büyük kısmında hastalığın başlamasından 5–7 gün 

sonra gelişmektedir. Kanama bulguları peteşi, mukoz 

membranlar ve derideki büyük hematomlar şeklindedir. 

Gastrointestinal sistem, genital, üriner sistem ve solunum 

yollarında masif kanamalar görülür ve bunlar ölümle 

sonuçlanabilir. Hastaların üçte birinde hepatosplenomegali 

görülür (Kırbaş 2009, Elaldı ,2008). 

Kanamalı dönemi atlatan hastalarda, enfeksiyonun 

oluşumundan 10–20 gün sonra konvelesan dönem başlar. Bu 

dönemde taşikardi, alopesi, görmede zayıflama, işitmede güçlük 
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ve hafıza kaybı gibi beirtiler görülebilir (Kırbaş 2009, Özkaya 

,2008). 

Laboratuar Bulguları 

KKKAV enfeksiyonunda şiddetli trombositopeni ve lökopeni en 

dikkat çeken bulgulardır. Ağır hastalarda eritrosit sayısında ve 

hemoglobin düzeyinde azalma ile lökositoz görülür. Yine ağır 

seyreden olgularda hastalığın beşinci gününden itibaren 

hepatorenal sendromla birlikte solunum yetmezliği gelişir. Ölen 

hastalar arasında en çok saptanan bulgular ise hematemez, 

melena ve uykulu halidir (Elaldı ,2008, Kırbaş 2009). 

Biyokimyasal parametrelerden özellikle serum AST, alanin 

aminotransferaz (ALT), laktat dehidrojenaz (LDH), ve kreatin 

fosfokinaz (CPK) düzeyinde artışlar gözlenmektedir. Hastalığın 

ilk beş gününde, lökosit sayısı >10.000/mm3, ya da trombosit 

sayısı <20.000/mm3, ya da AST >200 U/L, ya da ALT >150 

U/L, ya da APTT >60 saniye, ya da fibrinojen <110 mg/dL olan 

hastalarda mortalite yüksek seyretmektedir (Kırbaş 2009). 
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TANI 

KKKA virüsü sadece insanlarda hastalık bulguları 

oluşturmaktadır. Virüsün tanısında; virüs kültürü, elektron 

mikroskopisi (EM), antijen ve antikor saptama, RT-PCR ve Gen 

dizilim analizi metotları kullanılmaktadır. Her yöntemin 

kendine göre avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. 

Hastalığın gidişatına göre yapılması gereken laboratuvar 

teknikleri aşağıdaki şekilde verilmiştir (Özkaya ,2008). 

AYIRICI TANI 

KKKA hastalığı; influenza, gastroenterit, viral hepatitler, tifo, 

bruselloz, septik ve toksik şok sendromları, falsiparum sıtması, 

leptospirozis, meningokoksemi, riketsiyal hastalıklar, 

tripanozomiyazis, kızamık, kızamıkçık ile VKA’ler gibi diğer 

infeksiyöz hastalıklarla ayırıcı tanısı yapılmalıdır. Ayrıca; akut 

lösemi, hemolitik üremik sendrom, idiyopatik trombositopenik 

purpura, trombositik trombositopenik purpura, DIC, kollagen 

vasküler hastalıklar, zehirlenmeler ve toksik hepatitler gibi 

kanama diatezi ile seyreden non-infeksiyöz hastalıklarla da 

ayrımı doğru bir şekilde yapılmalıdır (Erol ,2010). 
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TEDAVİ 

KKKA, grip benzeri hafif hastalık tablosundan ağır kanamalı bir 

klinik tabloya kadar değişen bir şekilde karşımıza çıkabilir. 

Hafif ve orta şiddetli vakalarda tedavi kolayken ağır prognoz 

göstergesi olan hastalarda intaniye uzmanı, hematolog ve yoğun 

bakım uzmanı tarafından gerekli konsultasyon ve değerlendirme 

yapılmalı ve hastanın ihtiyacına cevap verebilecek bir tedavi 

belirlenmelidir. Şu anda hastalığa spesifik bir tedavi metodu 

olmayıp ortaya çıkan klinik tabloya göre “Genel Destek 

Tedavisi” yapılmaktadır (Özkurt ,2008). 

DSÖ, viral hemorajik ateşlerin (VHA) ciddi klinik seyri ve 

ribavirinin potansiyel etkinliği sebebiyle viral hemorajik 

ateşlerde ribavirin kullanımını tavsiye etmiştir. Ancak 

ribavirinin KKKA ve diğer VHA’ların tedavisindeki etkinliği 

klinik çalışmalarla tam olarak ortaya konamadığından FDA 

onayı yoktur (Özkurt ,2008). Ayrıca Türkiye’de yapılan diğer 

bir çalışmada ribavirin alan 14 hastanın 8’inde (%57.1) ölüm 

görülürken kontrol grubundaki 17 hastanın üçünde (%17.6) 

ölüm meydana gelmiştir (Kaya 2007). 
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Ribavirin birçok RNA ve DNA virusuna karşı etkili olan geniş 

spektrumlu bir antiviraldir. Sadece Kırım Kongo Kanamalı ateş 

virusunu değil aynı zamanda Rift Vadisi ateşi, Hantaan virus ve 

Lassa virus gibi VKA virusları da inhibe etmektedir (6). 

Ribavirin in-vitro çalışmalarda ve hücre kültüründe virus 

replikasyonunu durdurmaktadır. Enfekte farelerde virus 

replikasyonunu azaltmakta ve organ patolojisini 

önleyebilmektedir. DSÖ’nün tavsiye ettiği ribavirin dozu 

erişkinler için 2 gram yükleme dozunu müteakip 4 gün boyunca 

her 6 saatte bir 1 gram, sonraki 6 gün yine 6 saat arayla 0.5 gram 

(oral yolla) olup bütün kliniklerde bu doz uygulanmaktadır 

(Özkurt ,2008). 

PROGNOZ  

Türkiye’de KKKA hastalığından ölüm oranı yaklaşık %5 olup 

ölenler ekseriyetle yaşlı kimselerdir. Hastalarda AST ve ALT 

düzeylerinin 700 ve 900 IU/L değerlerinden daha yüksek 

olması, yüksek düzeyli ve uzun süreli viremi görülmesi, Plt ≤ 

20000/mm3 olması, somnolans, melena, yüksek viral yük ile 

yüksek INR, LDH, CK düzeyleri, splenomegali, bilinç 

bozukluğu kötü prognoz kriterleridir (Erol ,2010, Sağlık 

Bakanlığı ,2005b). 
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Lökosit düzeyi 4000/ mm3, trombositleri de 150 000 /mm3’ün 

üzerine çıkan ve kliniği düzelen hastalar taburcu edilip ayaktan 

izlenebilir (Sağlık Bakanlığı 2003).  

KORUNMA 

Hastalık için endemik bölgelerde yaşayan duyarlı kişiler 

(özellikle tarım ve hayvancılık yapan çiftçiler), enfekte 

hayvanlarla temas edenler (veteriner hekimler, veteriner sağlık 

teknisyenleri, kasaplar, hayvancılıkla uğraşanlar), hastalara 

bakım veren sağlık personeli, salgın bölgesinde görev yapan 

askerler, kamp yapanlar, laboratuvar çalışanları, araştırmacılar 

ve hasta yakınları risk grubundaki insanlardır (Akıncı ,2008). 

Şu anda hastalığa karşı mevcut bir aşı bulunmadığından enfekte 

hayvan veya hasta kişilerle temasın engellenmesi önem 

arzetmektedir. Ancak, hayvancılık işletmelerinde eğitimin ve 

yetiştiricilerin bilinçlendirilmesinin verim artışını sağlamanın 

(Aydemir, 2019) yanı sıra hastalıklarda da önem arz etmektedir. 

Kontrol önlemlerini; kene kontrolü, kişisel koruyucu önlemlerle 

kene temasının engellenmesi, enfekte hayvanlardan insanlara 

bulaşın önlenmesi, hastalara bakım veren sağlık personeli ve 
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laboratuvar çalışanlarının korunması ve aşı çalışmaları başlıkları 

altında toplayabiliriz (Akıncı ,2008, Kırbaş ve Özdemir ,2012).  

Kene Kontrolü: Kene mücadelesinde başarılı olmak için 

keneyi, biyolojisini, mevsimsel aktivitesini ve çevre şartlarını iyi 

bilmek esastır. Kene kontrol ve korunmasında kullanılan 

metotlar; Bireysel korunma ve kontrol, Biyolojik kontrol 

(Beauveria, Metarhizium mantarları), Kimyasal kontrol,  

Aşılama, Genetik kontrol ve Fiziksel kontroldür. Ancak 

buradaki yöntemlerin entegre halde kullanılmaları önemlidir. 

Bütün bu kontrol önlemleri alınsa bile keneleri tamamen yok 

etmek çok zordur. Çünkü keneler birçok arakonakçı 

kullanmakta ve bölgenin coğrafi özelliği sebebiyle hayatta 

kalmayı başarmaktadırlar. Risk bölgelerinde kene kontrolünde 

kullanılacak metodlar insan – evcil hayvan - yaban hayvanlarını 

kapsayacak şekilde zincirin bütün basamaklarını içine almalıdır. 

Kene mücadelesinde, kene biyolojisi ve ekolojisi dikkate 

alınarak birçok tedbirin bir yıl boyunca farklı zaman 

dilimlerinde birarada uygulanması neticesinde olumlu sonuçlar 

alınması mümkün olabilecektir (Aydın ,2008) 
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Kişisel Koruyucu Önlemlerle Kene Temasının 

Engellenmesi: Kenelerin yaşama alanlarında bulunabilecek 

kişiler repellent olarak bilinen böcek kovucu ilaçları vücuduna 

sürmeli veya elbiselerine emdirerek kullanmak suretiyle 

kenelerin birkaç saat süreyle vücutlarına yaklaşmalarına mani 

olmalıdırlar. 

Kenelerin bulunduğu yerlerde veya piknik alanlarında bacakları 

kapatan kıyafetler tercih edilip uzun kollu giysiler giyilmeli, 

pantolonlar çorapların içine sokulmalı ve kapalı ayakkabılar 

giyilmelidir. Ayrıca açık renkli kıyafetler kene tespitini 

kolaylaştırdığından tercih edilmelidir. 

Vücut kene yönünden sık sık kontrol edilmeli, kene varsa en 

yakın sağlık kuruluşuna gidilmeli veya bir cımbızla kenenin 

deriye yapıştığı noktadan tutarak çıkarılmalıdır. 

Kenenin uzaklaştırılmasından sonra ellerin su ve sabunla 

yıkanması, kenenin tutunduğu bölgenin ise iyot çözeltisi gibi bir 

antiseptikle, alkolle veya deterjanlı su ile temizlenmesi 

gerekmektedir. 
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Vücuduna kene tutulan kişiler 10 güne kadar ani başlayan ateş, 

baş ağrısı, halsizlik, bulantı ve kusma gibi şikâyetler yönünden 

kendilerini izlemeli böyle bir şikâyetin olması durumunda en 

yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. 

Keneleri vücuttan uzaklaştırmak için üzerlerine sigara basmak, 

kolonya veya gazyağı dökmek gibi metotlara 

başvurulmamalıdır. Keneler çıkartılırken elle patlatılmamalı ve 

öldürülmemelidir. 

Vücuttan uzaklaştırılan kenenin çamaşır suyu, alkol veya 

insektisit vb. içine atılarak öldürülmelidir (Uyar ve Şahin ,2010, 

Sağlık Bakanlığı ,2006).  

Enfekte Hayvanlardan İnsanlara Bulaşın Önlenmesi: 

Hayvancılıkla uğraşan kişiler hayvanlarını mart eylül ayları 

arasında kene yönünden mutlaka ilaçlamalı, hayvanları meradan 

geldikten sonra mutlaka kontrol etmelidir. Kene bulunan hayvan 

barınakları il ilçe tarım müdürlüklerinin sorumluluğunda 

usulüne uygun olarak ilaçlanmalıdır. Görev nedeniyle risk 

gurubunda yer alan insanlar hayvan veya hasta insanların vücut 

sıvılarıyla temastan kaçınmalıdır (Uyar ve Şahin ,2010). 
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Hayvan sahipleri hayvanlarını kenelere karşı uygun akarisitlerle 

ilâçlamalı, hayvan barınakları kenelerin yaşamasına imkân 

vermeyecek şekilde olmalı, çatlaklar ve yarıklar tamir edilerek 

badana yapılmalıdır. Kene bulunan hayvan barınakları uygun 

akarisitlerle usulüne göre ilâçlanmalıdır (Sağlık Bakanlığı 

,2005a).  

Hastalara Bakım Veren Sağlık Personeli ve Laboratuvar 

Çalışanlarının Korunması: Hastanelerde, KKKA hastalarına 

bakım veren tüm sağlık personeli, laboratuvar çalışanları, 

temizlik personeli, diğer hastalar ve hasta ziyaretçileri risk 

altındadır. KKKA şüphesi olan bir hasta başvurduğunda 

korunma önlemleri zaman kaybedilmeden alınmalıdır. Hastanın 

izole edilmesi, sağlık personelinin koruyucu giysiler kullanması, 

kontamine tıbbi aletlerin, yüzeylerin, koruyucu ekipmanın ve 

tekrar kullanılan araç ve gereçlerin dezenfeksiyonu bu önlemler 

arasında yer alır (Akıncı ,2008). 

Enfekte delici kesici aletle yaralanmalarda, hemen yaralanan 

bölgeye %70’lik alkol dökülmeli, 20-30 sn süre ile beklenmeli, 

sonra su ve sabun ile iyice yıkanmalı ve hızlı akan su altında 20-

30 saniye tutulmalıdır. Bütünlüğü bozulmuş deri ve mukozalar 

enfekte vücut sıvıları ile temas ettiğinde de bu bölge derhal su 
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ve sabunla yıkanmalıdır. Enfeksiyon kontrol ekibine veya 

hekime müracaat edilerek olası bulaş açısından takip 

edilmelidir. Temas sonrası dönemde kişi günlük ateş ve diğer 

belirtiler yönünden 2 hafta süreyle izlenmelidir. Ateşin 38.50 C 

veya daha yüksek olması durumunda tedavi altına alınmalıdır 

(Akıncı ,2008, Sağlık Bakanlığı ,2004). 

Aşı Çalışmaları: 1970 yılında Bulgaristan’da fare beyninden 

üretilen inaktive aşının etkili olduğu bildirilmişse de günümüzde 

KKKA profilaksisinde kullanılan modern standartlarda bir aşı 

yoktur (Akıncı ,2008). 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Bulaşıcı hastalıklar insanlık tarihinde savaşlardan daha fazla 

ölüme yol açmıştır. Özellikle enfeksiyon hastalıkları çok hızlı 

bir şekilde yayılıp geniş bir coğrafyayı etkileyerek daha fazla 

ölüme sebep olmaktadır. Yine bu hastalıklar içerisinde 

hayvanlardan insanlara geçen ve “Zoonozlar” olarak 

adlandırılan hastalıklarda yüksek ölüm oranları dikkat 

çekmektedir. İnsanlarda ve hayvanlarda böylesine etkili olan bu 

hastalıklar; artropodlarla, direkt temasla, damlacık yoluyla veya 

hayvan ısırıklarıyla insanlara geçebilir. 
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Zoonoz hastalıklara sebep olan etkenler arasında bakteriler, 

mantarlar, protozoonlar, helmintler, viruslar ve prionlar yer alır. 

Son yıllarda dünyada görülen zoonoz hastalıkları inceleyecek 

olursak; Marburg, Ebola, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi 

(KKKA), Kuş Gribi, Domuz Gribi, Lassa ateşi, Deli Dana 

Hastalığı, SARS, Rift vadisi humması, Hendra ve Nipah 

enfeksiyonu, Batı nil ensefaliti, Lyme hastalığı, Monkeypox 

virüsü, Leptospirosis ve Brusellosis gibi hastalıkların halk 

sağlığını tehdit ettiğini görürüz. Adı geçen bu hastalıkların 

birçoğunda etken virüslerdir. Dolayısıyla bu viral zoonozların 

elimine edilmesiyle insanlar bu hastalıkların tehdidinden büyük 

ölçüde kurtulacaktır. Ancak enfeksiyon hastalıklarının 

epidemiyolojisi incelendiğinde hastalık etkeni sadece evcil 

hayvanlar ile çiftlik hayvanlarında değil aynı zamanda yabani 

hayvanlarda da bulunmakta ve bu hayvanlarda bulaşta rol 

oynamaktadır. Hastalık etkeni bu yabani hayvanlardan insanlara 

veya evcil hayvanlara geçebilir. Yine KKKA virüsü de hem 

evcil hayvanlarda hem de yabani hayvanlarda tespit edilmiştir 

ve kene vasıtasıyla insanlara geçerek hastalık oluşturmaktadır. 

Kuş gribi hastalığının etkeni olan Influenza A virüsü ise önce 

yabani kuşlardan evcil kanatlılara daha sonra da insanlara geçer 

ve enfeksiyon oluşturur. Yukarıda bahsedilen bütün bu 



SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA GÜNCEL ARAŞTIRMALAR | 71 

 

hastalıkların önlenmesi için yaban hayvanlarından insanlara 

geçişin engellenmesi veya insanlar ile yabani hayvanlar arasında 

rezervuar görevi yapan evcil hayvanlarda enfeksiyonun 

gelişiminin durdurulması önem arz etmektedir. Bu amaçla 

birçok farklı metod uygulanabilir. Bunlar aşağıda başlıklar 

halinde sıralanmıştır. 

Ulusal Aşı Merkezi Kurulması 

Aşı biyolojik bir üründür ve ülkemizde kendi bilim adamlarımız 

tarafından kendi izole ettiğimiz mikroorganizmalarla 

üretilmelidir. Çünkü aşı teknolojisi, araştırma-geliştirme 

çalışmaları ile gelişir. Buna sahip olunursa, yeni çıkacak 

tehlikeli mikroorganizmalara karşı aşılar üretebilir. Ayrıca 

hastalık etkenleri antijenik shift dediğimiz düzenlemeyle 

yapılarını değiştirip pandemiler oluştururken birçok yeni virüs 

de ölümcül hastalıklarla (Covid-19) ortaya çıkmaktadır. Bu 

sebeple Ülkemizde aşı üretimi bir merkez kurulmalıdır. 

Yerli aşının önemi, kendi ülkemizin patojenlerine karşı aşı 

yapılması yönüyle de kendini gösteriyor. Çünkü dünyanın farklı 

coğrafyalarında aynı bakteri veya virüsün farklı suşları (soyları) 

bulunuyor. Aşı üreten kuruluşların önceliği, Kuzey Amerika 
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ve/veya Avrupa’da yaygın suşların aşısının yapılmasıdır. 

Türkiye ise Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkaslar ile doğrudan 

ilişkisinden dolayı farklı suşlara sahiptir. Dolayısıyla kendi 

toplumumuzu koruyacak aşıları ülkemizin imkânlarıyla 

üretilmesi gerekiyor.   

Yerel Enstitüler Kurulması 

Salgın kontrolünde yerel kapasitenin artırılması gerekmektedir. 

Özellikle KKKA’nin en sık görüldüğü yerler olan Samsun, 

Tokat, Yozgat, Çankırı ve Sivas gibi Kelkit Havzasında bulunan 

illerde Viroloji enstitüleri ile tam donanımlı teşhis ve tedavi 

merkezleri kurulmalıdır. Bu enstitülerde insanlardan ve 

hayvanlardan alınan serumlar tanı ve tedavi amacıyla 

incelenebilmelidir. Ayrıca keneler üzerinde de virüsün bulunup 

bulunmadığını tespit edebilen laboratuar tetkikleri 

yapılabilmelidir. Teşhis ve tedavi merkezlerinde, hastaların 

tanısı konulmalı ve gerekli durumlarda tedavi daha erken 

dönemde başlamalıdır.  

Ülkemizde 2009 yılından bu yana görülmeye başlanan Hanta 

virüsün sebep olduğu VKA hastalığı için de bu enstitüler çok 

önemlidir. Yine yakın gelecekte ülkemizi tehdit edebilecek olan 
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VKA hastalıkları (Lassa ateşi, Rift vadisi humması, Dengue 

kanamalı ateşi, Sarıhumma ve Omsk kanamalı ateşi) için 

ülkemizde kene, sinek ve kemiriciler üzerinde incelemeler 

yapılmalıdır. Bu ön araştırmaların yapılması için bu yerel 

enstitülerin kurulması zorunludur. 

Kenelerin Eradikasyonu 

İnsanların kenelerle temasının engellenmesi suretiyle KKKA 

hastalığının ortadan kaldırılması mümkün olabilecektir. Bu 

amaçla; bireysel korunma ve kontrol, biyolojik mücadele, 

kimyasal mücadele, kene aşıları, genetik kontrol, fiziksel 

kontrol, iradiye keneler gibi birçok farklı yola başvurulabilir. 

Günümüzde insanların KKKA salgınlarından korunmak için 

özellikle kişisel korunma önlemlerine dikkat etmesi 

gerekmektedir.  

Çiftlik hayvanlarında kene ile mücadelede genellikle ilaç ve 

kimyasallar ilk akla gelen maddelerdir. Bununla birlikte kene 

aşıları uygulanarak hayvanlarda bağışıklık oluşturulması da 

başvurulabilecek farklı stratejilerden biridir. Ancak bu aşılardan 

fayda sağlanabilmesi için bu aşıların ülkemizdeki kene türleri 

kullanılarak üretilmesi gerekmektedir. Böylece bağışıklığın 
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daha güçlü oluşması sağlanacaktır. Yine biyolojik mücadele ile 

çiftlik hayvanlarının yaşam alanlarında bulunan kene sayısının 

azaltılması da hastalıkla mücadelede çok önemlidir. Biyolojik 

mücadelede ise tavuklar en önemli rolü oynayacaktır. 

İnsanlarda ve hayvanlarda kene enfestasyonları ile mücadele 

için özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızı köy köy 

dolaşarak bilgilendirme toplantıları ile hastalık hakkında gerekli 

duyarlılık ve farkındalık noktasına ulaştırmamız gerekmektedir. 

Buna ek olarak medyayı içine alan ve hastalıktan korunma 

metotlarını anlatan görsel çalışmalar insanlarda hastalıktan 

korunmada daha kalıcı etkiler oluşturabilir. 

Kene sayısını azaltmak amacıyla kullanılan kimyasallar 

kullanılsa da bunlar çevreye zarar vermektedir. Bu sebeple 

biyolojik mücadele metodlarına başvurularak çevreye verilen 

zarar minimuma indirilmelidir. Böylece av ve avcı denge 

halinde tutularak ekolojik dengenin korunmasına yardımcı 

olunabilir. Bu sayede uzun vadede ortaya çıkan ve 

kestirilemeyen sonuçlardan korunmuş olunur. Türkiye’de kuş 

gribi hastalığı ortaya çıktığında (Ekim ,2005) yüz binlerce tavuk 

itlaf edildi. Buna paralel olarak 2006 yılında KKKA hastalığı 

vaka sayıları giderek arttı. Ülkemizde şu ana kadar tavuk itlafları 
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ile kenelerin artışı üzerinde araştırma yapılmamış olmasına 

rağmen bilimsel araştırmalar tavukların keneleri yediğini 

gösteriyor (Hassan ve ark., 1991-1992). Sonuçta, tavukların 

ortadan kaldırılması ile kırılan ekolojik zincir, kenelerin artması 

ile sonuçlanmış olabilir. 

Sonuç olarak, KKKA hastalığının önlenmesi için kenelerden 

insanlara virüsün geçişinin engellenmesi için insanlar ile yabani 

hayvanlar arasında hastalığı taşıyan bu kenelerin kontrol altına 

alınması son derece önemlidir. Bu amaçla birçok farklı metod 

uygulanabilir. Bunlardan birincisi kenelerin doğal predatörü 

olan türlerin popülasyonunu artırmaktır. İkinci olarak, bu 

vektörlerin bulunduğu yerlere giden insanların koruyucu 

tedbirler almasıdır. Üçüncü olarak da vücuduna kene tutunan 

insanların uygun bir şekilde keneyi çıkarttırmaları ve sonraki on 

gün boyunca hastalık belirtileri bakımından kendilerini takip 

etmelidirler. Böylece hastalığa yakalansalar bile erken teşhis ve 

tedavi sayesinde kolaylıkla iyileşebilirler.   
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GİRİŞ 

Ülkemizde yaban hayvanlarının taşıdığı zoonoz hastalıklar, 

evcil hayvanlarda ve insanlarda ölümle sonuçlanan 

enfeksiyonlara yol açabilmektedir. Bu hastalıklardan biri olan 

kuduzla sürekli olarak mücadele edilmesine rağmen arzu edilen 

sonuca ulaşılamamış olup hastanın kaybıyla sonuçlanan vakalar 

halen görülmektedir. 

Kuduz hastalığı, insanlık tarihinin en eski viral zoonozlarından 

birisidir. Hastalık, Dünyada ve Türkiye’de önemini koruyan bir 

halk sağlığı sorunudur. Beraberinde, Kuduz, Covid-19 gibi 

salgınlar, kamusal sağlık hizmetlerini etkilemesi nedeniyle önemli 

sorunlardan birisidir (Uludağ ve Akgün, 2020).  Dünyada her yıl 

yaklaşık 59.000 insan kuduzdan dolayı ölmekte ve milyarlarca 

insan kuduz ile karşı karşıya gelmektedir. Dünya Sağlık Örgütü 

80’den fazla ülkede hastalığın görüldüğünü bildirmiştir (WHO 

,2005, Dede ve Kocabaş 2008, CDC 2021a).  

Kuduz hastalığının etkeni, Rhabdoviridea ailesinden Lyssa virus 

genusundan bir RNA virüsüdür. Virüs, enfekte hayvanın salyası 

ile doğrudan bulaşabilir. Hastalarda fatal seyirli bir ensefalit 

meydana gelir (Nesanır ,2006, Dede ve Kocabaş ,2008). 
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Dünyada her yıl 10 milyon insan, kuduz kuşkusu sebebiyle 

tedavi görmektedir. Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde 

yıllık 100.000 ila 200.000 arasında kuduz riskli temas meydana 

gelmektedir. İnsanlardaki şüpheli ısırık durumlarında, bu 

olguların neredeyse tamamında kuduz aşısı uygulanmaktadır 

(Nesanır ,2006, Dede ve Kocabaş ,2008).Bu bölümde, yaban 

hayvanlarından insanlara geçen vahşi (silvatik) kuduz 

anlatılacak olup bu hastalığın önlenmesi için alınması gereken 

tedbirlerden bahsedilecektir. 

TARİHÇE 

Rabies (Kuduz) sözcüğü Latince Rabere kelimesinden 

türetilmiştir. Rabere ise Sanskritçede “vahşet yapmak” anlamına 

gelen rabhas’dan gelir. Yunanlılar ise rabies için çılgınlık 

anlamına gelen lyssa sözcüğünü kullanmışlardır. Kuduz, tarihte 

ilk kez milattan önce (M.Ö.) 2.300 yılında Mezopotamya’da 

yasal evraklarda çılgın veya hırçın köpek şeklinde 

tanımlanmıştır. Ayrıca böyle hayvanların sahibinin, bu 

hayvanların insanları ısırması ve bu ısırık sonucunda da o 

insanın ölmesinden sorumlu olacağını ve tazminat ödeyeceği 

bildirilmiştir. Hastalığın tanımı M.Ö. 4. yüzyılda yapılmış ve 

kuduz hayvanın ısırığı ile diğer hayvana hastalığın bulaştığı ve 
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hayvanların öldüğü belirtilmiştir. Bir doktor olan Celsus 

hastalığın insanlardaki etkileri üzerinde çalışmış ve insanlarda 

hidrofobi görüldüğünden bahsetmiş ve hastalıktan korunmak 

için ısırık yarasının koterize edilmesi gerektiğini bildirmiştir 

(Steele ve Fernandez 1991, Wilkinson ,2002).  

Virüsün 19. yüzyılda salya ile geçtiği anlaşılmıştır. Zinke, 1804 

yılında yaptığı deneyle kuduzun salya ile bulaştığını ilk kez 

ortaya koyan bilim adamıdır. Yaptığı deney oldukça basittir. İlk 

başta kuduz bir köpekten salya almış ve bir yaşındaki bir 

köpeğin ön bacağına açmış olduğu yara içerisine salyayı 

boşaltmıştır. İlk günlerde köpekte herhangi bir belirti 

görülmezken 8. günde köpek yemek yemeyi ve su içmeyi kesip 

köşesine çekilmiştir. Onuncu günde ise kuduzun diğer belirtileri 

köpekte görülmüş ve salyanın geçişteki rolü anlaşılmıştır (Steele 

ve Fernandez 1991). 

Krugelstein, 1826 yılında yazmış olduğu kitabında kuduzun 

sinir sistemi hastalığı olduğunu belirtmiştir. Kuduz 19. yüzyılda 

Avrupa, Amerika, Kuzey Afrika ve Rusya’da büyük salgınlar 

halinde görülmüş ve yetkililer tarafından kuduz hayvanla teması 

olan bütün hayvanların öldürülmesi tavsiye edilmiş, bu sebeple 

de çok sayıda köpek itlaf edilmiştir (Steele ve Fernandez 1991). 



88 | SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA GÜNCEL ARAŞTIRMALAR 

 

Luis Pasteur tarafından 1880’de hastalığın patogenezi ve klinik 

bulguları tarif edilmiş, 1885 yılında ise kuduz bir köpek 

tarafından ısırılan Joseph Meister isimli çocuk üzerinde ilk 

kuduz aşısı denenmiş ve aşı başarılı olmuştur (Anonim 2021a). 

Negri, 1903’te kendi ismini taşıyan ve kuduz için patognomonik 

olan Negri cisimciklerini keşfetmiştir (Steele ve Fernandez 

1991, Dede ve Kocabaş ,2008). Goldwasser ve Kissling (1958) 

tarafından dokulardaki kuduz virüsü antijenini saptamak için 

floresan antikor testi geliştirilmiştir. 

Yaban hayvanlarında kuduzun tarihçesine baktığımızda kıtalar 

arasında hastalığın farklı zamanlarda ortaya çıktığı 

görülmektedir. Afrika kıtasında yaklaşık yüzyıl önce Dr. E. 

Cluver tarafından bildirilen ilk vakada viverid grubundan bir 

misk kedisi insanı ısırmış ve haftalar sonra insan ölmüştür. Yine 

bu bölgede sık bulunan sarı gelincik, hastalığın yayılmasında 

sorumlu olan  bir türdür (Rupprecht ve ark., 2001). 

Avrasya’da M.Ö. 500’de Yunanistan’da varlığı bildirilen kuduz 

sadece köpeklerde görülmekteydi. Hastalık orta çağda Batı ve 

Orta Avrupa’da hem evcil hem de yabani hayvanlarda yaygın 

bir şekilde görülmeye başlandı. Özellikle tilki, kurt, porsuk ve 

ayı kuduz hastalık oluşan başlıca türlerdir. Batı Avrupa’da 



SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA GÜNCEL ARAŞTIRMALAR | 89 

 

1970’lerin sonlarında tilki kuduzuna karşı oral aşılama 

kampanyalarıyla hastalık büyük ölçüde azalmıştır (Rupprecht ve 

ark., 2001).  

Amerika kıtasında ilk kuduz vakası 1709 yılında Meksika’da bir 

kurt’ta bildirilmiştir. 1750’li yıllarda ise tilkilerde de görülmeye 

başlanmıştır. 1850’lerde küçük hint gelinciği, fare ve yılanla 

mücadele için kıtaya getirilmiştir. Bunun sonucunda da Küba, 

Dominik Cumhuriyeti, Grenada ve Porto Riko’da gelincik 

kuduzu ortaya çıkmıştır. Hastalık 20. yüzyılda kırmızı, gri ve 

kutup tilkilerinde de görülmüştür (Rupprecht ve ark., 2001).  

Amerika’da 20. yüzyılın sonlarına kadar kuduz hastalığının 

yayılmasında yarasaların önemi anlaşılamamıştır. 1800’lü 

yılların sonları ile 1900’lü yılların başlarında Meksika, Brezilya, 

Arjantin, Bolivya, Paraguay; Guyana ve Trinidad’da vampir 

yarasa kaynaklı sığır ve insan kuduzu epidemileri olmuştur 

(Rupprecht ve ark., 2001). 

ETİYOLOJİ 

Kuduz virüsü; omurgalıları, omurgasızları (özellikle 

arthropodları) ve bitkileri infekte edebilen 175 den daha fazla 
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sayıda virüsü kapsayan Rhabdoviridea ailesi içerisinde yer alır. 

Bu aile; Lyssavirus, Vesiculovirus, Ephemerovirus, 

Novirhabdovirus, Cytorhabdovirus ve Nucleorhabdovirus 

olmak üzere 6 genusa ayrılır. Lyssavirus genusu; rabies virus 

(Genotip 1) and Mokola virüs (Genotip 3), Lagos bat virus 

(Genotip 2) ve Duvenhage virus (Genotip 4), European bat virus 

1(Genotip 5) ve 2(Genotip 6) ve Australian bat lyssavirusları 

(Genotip 7) içerir (Fu ,2005, Constantine 2009).  

Kuduz virüsü kurşun şeklinde olup zarflı, tek sarmallı, negatif 

kutuplu ve segmentsiz yapıya sahiptir (Şekil 1). Viral partikül 

180–200 nm uzunlukta ve 75–80 nm çapında olup helikal 

nükleokapside sahiptir. Kuduz virüsü genomunun ağırlığı 4.6 x 

106 daltondur ve 11.932 nükleotit içerir (Lafon ,2008). 

 

Şekil 1. Kuduz virüsü (anonim 2021b) 
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Genom, sırasıyla 3'-N-NS-M-G-L-5' şeklinde olan 5 gen 

tarafından kodlanır. Virusler replikasyon için gerekli 5 protein 

içerir. Kuduz virüsü için bu proteinler; L (2142 amino asit), G 

(505 amino asit), N (450 amino asit), NS (297 amino asit) ve M 

(202 amino asit) proteinidir (Murphy ve ark., 1999). 

Virüs 0 ile 8o C arasındaki ısılarda 2 ay, kuru ve 1 m derinlikteki 

toprakta 5 hafta, hayvan kadavralarında ise 90 güne kadar 

hayatta kalabilir. Ancak, virüs asit pH’da 30 dakikada, 56oC de 

4-5 saatte ve 70o C de sadece bir kaç dakika içerisinde nötralize 

olmaktadır (Turgut ,2008). 

EPİDEMİYOLOJİ 

Günümüzde kuduz hastalığını tamamıyla eradike etmiş çok az 

ülke bulunmaktadır. Asya ve Afrika’da yüksek oranda 

görülürken, Amerika, Kanada ve Avrupa’nın gelişmiş 

ülkelerinde evcil hayvanların aşılanması nedeniyle düşük oranda 

görülmektedir. Tüm dünyada her yıl çoğunluğu gelişmekte olan 

ülkelerde sokak köpeklerine bağlı 59.000 insanda kuduz vakası 

bildirilmektedir. Bu olguların yaklaşık yarısını 15 yaşından 

küçük çocuklar oluşturmaktadır. Asya ve Afrika’da aracı hayvan 

köpekler iken, Amerika, Kanada ve Avrupa’da vahşi 
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hayvanlardır (Dede ve Kocabaş ,2008, Rabies Bulletin Europe 

2021a, Sağlık Bakanlığı 2021). 

Afrika kıtasının büyük kısmında kuduz virüsü yabani 

karnivorlara köpeklerden geçmiştir. Güney Afrika’da çakal, 

yarasa kulaklı tilki, gelincik, misk kedisi ve Afrika yaban kedisi 

rezervuar hayvanlardır. Orta ve Güney Afrika’da sporadik 

vakalar halinde maymun ve yarasada görülmüştür. Doğu 

Afrika’da ise köpeklerden çakallara geçen virüs, çakalları 

rezervuar hayvan konumuna getirmiştir (Rupprecht ve ark., 

2001).  

Son yıllarda Afrika yaban köpeklerinde evcil karnivorlarla 

temas neticesinde kuduz ortaya çıkmış ve nesilleri tükenme 

tehlikesi altına girmiştir. Tanzanya’da 1986 yılında Serengeti 

Ulusal Parkı’nda yarasa kulaklı tilkilerde kuduz olduğu 

bildirilmiştir (Rupprecht ve ark.,2001). 

Güney Batı Afrika’da günümüzde rezervuar hayvan çakaldır. Bu 

bölgede, endemik çakal kuduzu, büyük sığır çiftliklerini tehdit 

etmektedir. Bir enfekte çakal, 10 baş veya daha fazla hayvana 

kuduz bulaştırabilmektedir (Rupprecht ve ark.,2001). 
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Asya ve Orta Doğu’da rezervuar tür köpektir. Yaban hayatında 

ise gelincik, çakal, tilki, rakun köpeği, kurt ve farklı küçük 

mustelidler rol oynamaktadırlar. Bahreyn ve Katar hariç olmak 

üzere Suriye, Ürdün, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap 

Emirlikleri, Yemen, Umman, Lübnan, Irak, İran ve Kuveyt’te 

vahşi kuduz oldukça yaygındır. Orta Doğuda kırmızı tilki, kurt 

ve beyaz kuyruklu gelincikte çok sayıda vahşi kuduz vakası 

bildirilmiştir. Yarasalarla ilgili vaka rapor edilmemiştir 

(Rupprecht ve ark., 2001). 

Avrupa’da karnivorlar ve böcek yiyen yarasalar primer 

rezervuardır. Oral kuduz aşılarıyla tilkilerde hastalığa karşı 

başarı sağlanmasına rağmen yarasalarda virüs hala yaygındır. 

Batı Avrupa’da kırmızı tilki ve kutup’a yakın bölgelerde kutup 

tilkisi başlıca rezervuarlardır. Doğu Avrupa ve Baltık da ise 

rakun köpekleri kuduzun dinamiğinde önemlidir (Rupprecht ve 

ark., 2001). 

Son yüzyıl içerisinde Kanada ve Amerika’da kuduzun 

epidemiyolojisi önemli bir şekilde değişmiştir. Şu anda kuduz 

vakalarının yüzde doksandan daha fazlası yaban hayatında 

oluşmaktadır. Hâlbuki yüzyıl önce köpeklerde daha sık ortaya 

çıkmaktaydı. Kuzey Amerika’da en büyük rezervuar rakun, 
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çakal, kokarca, tilki ve farklı yarasa tipleridir. Latin Amerika’da 

ise başlıca rezervuar köpektir (Rupprecht ve ark., 2001, CDC 

2021b). 

Kurtlarda görülme oranı fazla olmamakla birlikte, görüldüğü 

durumlarda kurt popülasyonunu ciddi bir şekilde etkilemekte ve 

bunun yanında da halk sağlığını tehdit etmektedir. Çünkü kurt 

çoğunlukla baş bölgesini ısırarak geniş ve derin bir yara 

oluşturmaktadır. Amerika’da yarasalarda kuduz virüsü yaygın 

olup yıllık kuduz yarasa sayısı 600 ila 1000 civarındadır 

(Rupprecht ve ark., 2001). 

Türkiye ve Avrupa ülkelerinde kuduz hastalığı  

Kuduz, bildirimi zorunlu hastalıklardan biridir. Ülkemiz evcil 

hayvan kuduzu olgusunun vahşi hayvan kuduzu olgusuna 

oranının en yüksek olduğu üç Avrupa ülkesinden biridir. Evcil 

hayvan kuduzunun vahşi hayvan kuduzuna oranı; Türkiye ’de 

10:1, Rusya ’da 1.3:1, Almanya’da 1:14, Litvanya 1:3, Letonya 

1:5, Romanya 1:3, Ukrayna’da 1.3:1’dir. Ülkemizde kuduza 

yakalanma olasılığı olan vahşi hayvan türleri; kurt, kır kurdu, 

tilki, çakal, yaban kedisi, kokarca, gelincik, sansar, porsuk, 

yaban domuzu, alageyik iken, evcil hayvanlar türleri; köpek, 
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kedi, sığır, koyun, keçi ve attır (Dede ve Kocabaş ,2008, Rabies 

Bulletin Europe 2021b).  

Tablo 1. Türkiye’de evcil ve yabani kuduz vakaları (2000-2019) 

Yıl Evcil hayvan Yaban hayvanı Toplam 

2000 285 12 297 

2001 173 16 189 

2002 217 32 249 

2003 139 17 156 

2004 103 8 111 

2005 182 11 193 

2006 190 20 210 

2007 287 20 307 

2008 256 44 300 

2009 254 21 275 

2010 152 15 167 

2011 251 49 300 

2012 439 57 496 

2013 498 52 550 

2014 624 95 719 

2015 495 68 563 

2016 367 52 419 

2017 443 42 485 

2018 328 11 339 

2019 494 19 513 

Total 6177 661 6838 

Kaynak: Rabies Bulletin Europe, 2021b. 
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Tablo 2. Türkiye’de yabani hayvanlarda kuduz vakaları (2000-2019) 

Yıl Tilki Kurt Porsuk Sansar Gelincik 
Diğer 

etoburlar 

Yaban 

domuzu 

Ala 

geyik 

Diğer 

türler 
Toplam 

2000 8 2 0 0 1 0 0 0 1 12 

2001 9 1 0 0 4 0 0 0 2 16 

2002 24 2 0 1 2 0 0 0 3 32 

2003 13 0 0 1 1 0 2 0 0 17 

2004 7 1 0 0 0 0 0 0 0 8 

2005 9 2 0 0 0 0 0 0 0 11 

2006 19 0 0 0 0 1 0 0 0 20 

2007 16 2 1 0 0 0 0 1 0 20 

2008 39 1 0 3 0 1 0 0 0 44 

2009 11 9 0 0 1 0 0 0 0 21 

2010 10 4 1 0 0 0 0 0 0 15 

2011 38 7 3 0 0 1 0 0 0 49 

2012 51 2 1 0 1 1 0 0 1 57 

2013 40 7 1 2 0 1 0 0 1 52 

2014 82 12 0 1 0 0 0 0 0 95 

2015 57 5 1 3 0 1 1 0 0 68 

2016 46 0 1 4 0 1 0 0 0 52 

2017 36 4 1 0 0 0 0 0 1 42 

2018 8 1 0 1 0 1 0 0 0 11 

2019 16 0 0 2 0 0 0 0 1 19 

 Total 539 62 10 18 10 8 3 1 10 661 

Kaynak: Rabies Bulletin Europe, 2021b. 
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Avrupa ve Amerika’da evcil hayvanların aşılanması, yaban 

hayvanları için oral aşılama çalışmaları yapılması ve sokak 

hayvanlarının popülâsyonunu kontrol altına almak suretiyle çok 

az insan kuduz sebebiyle hayatını kaybetmektedir. Hastalığın en 

fazla görüldüğü iki kıta Asya ve Afrika’dır. Her yıl yaklaşık 8 

milyon insan kuduz hayvanlarla temas sonrası profilaksi alıyor. 

Asya’da 31.000 ve Afrika’da 24.000 insanın kuduzdan dolayı 

öldüğü tahmin ediliyor. Hastalık sadece insan hayatı ve ülke 

ekonomisini etkilemiyor aynı zamanda yaban hayvanlarının da 

soyları tükenme tehlikesiyle karşı karşıya geliyor. Afrika’da 

Serengeti Ulusal Park’ında yapılan evcil köpek aşılama 

kampanyasını takiben bölgedeki yaban hayvanlarında kuduz 

vakası olmamaya başladı. Özellikle nesli tükenme tehlikesi 

altında olan Afrika vahşi köpeklerinde kuduzdan ölüm oranı bir 

hayli yüksekken dramatik bir şekilde azalma olmuştur 

(Cleaveland ve ark., 2007). 

PATOGENEZ 

Birçok vahşi ve evcil hayvan, kuduzu bulaştırmada önemli iken, 

fare, sincap gibi kemiriciler ile tavşan enfekte olmadığı için 

bulaştırıcı kabul edilmez. Kuduz, enfekte hayvan ya da 

insandan; ısırma, tırmalama, tükürük ve beyin dokusu gibi 
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enfekte materyallerin ciltte bulunan açık yara, sıyrık veya 

mukozal yüzeyle temasıyla bulaşabilir (Dede ve Kocabaş 

,2008). Laboratuarda aerosol halinde inhale edilen virus ile de 

aksidental olarak bulaşma gerçekleşmiştir. Ayrıca kokarca, 

yarasa ve ineklerde transplasental geçişin mümkün olduğu 

bildirilmiştir (Panichabhongse 2001). 

Amerika Birleşik Devletleri’nde tükürükten virüs izole edilmiş 

kişilerde bile insandan insana ısırma ile geçiş gösterilememiştir. 

Hasta kişiye dokunma, hasta dışkısı ve kanı gibi enfekte 

olmayan materyalle temas sonucu bulaş bildirilmemiştir (Dede 

ve Kocabaş ,2008). 

Hayvanın ısırmasıyla veya diğer yollardan vücuda giren virüs, 

girdiği yerdeki kas hücrelerinin plazma membranında bulunan 

nikotinik asetil kolin reseptörüne yapışır. Virüs uzun süre yara 

yerinde lokal olarak kalır ve iskelet kası ile bağ dokusunda 

çoğalır. Bu dokularda çoğalan virüs, replikasyon sonrası 

nöromüsküler bağlantılar yoluyla periferik sinirlere geçer. 

Periferik sinirlerde günde 12-24 mm hızla ilerleyip spinal 

gangliyonlara ulaşır. Bu gangliona virüs ulaştığında hastalığın 

ilk semptomu olan yara yerinde ağrı ve parestezi meydana gelir. 

Bulaşma sonrası korunmada, virüsün sinir sistemine geçmeden 
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önceki durumu çok önemlidir. Henüz bağ dokusunda bulunduğu 

sırada yaranın temizlenmesi ve immun serumlarla nötralizasyon 

korunmada büyük rol oynar. Sinir sistemine giren virüs aktif ve 

pasif immünizasyondan etkilenmez. Spinal ganglionlardan 

medulla spinalise ulaşan virüs hızla santral sinir sistemine gider. 

Merkezi sinir sisteminde beyin bazal gangliyonlarına ulaşarak 

nöral dokuda ürer ve progresif ensefalit oluşur. Buradan tüm 

vücuda ve tükürük bezlerine periferal sinirler yoluyla yayılır. 

Tükürük bezlerindeki aktif replikasyon nedeniyle salya çok 

bulaştırıcıdır (Alp ,2010, Dede ve Kocabaş ,2008). 

Santral sinir sisteminde (SSS) önce limbik sistem tutulur, 

ajitasyon ve eksitabilite gelişir, bilinç erken dönemde açıktır. 

Paralitik kuduzda, spinal kordda inflamasyon ve nekroz (Gullian 

Barre sendromu gelişimi) görülebilir. Eozinofilik, 

intrastoplazmik, viral inklüzyon cisimcikleri olan Negri 

cisimcikleri önceleri tek tanısal test olarak kullanılmakta idi. Bu 

cisimcikler beyinde hippokampal piramidal hücrelerde 

yoğundur, nadiren kortikal nöronlarda ve purkinje hücrelerinde, 

ciltte, adrenal glandda, korneada ve diğer organlarda saptanır 

(Dede ve Kocabaş ,2008), (Şekil 2). 
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Şekil 2. Kuduzun patogenezi (Rabies Bulletin Europe, 2021c) 

KLİNİK BELİRTİLER 

Kuduz hayvanda ilk olarak görülen bulgular davranış 

değişiklikleri, ısırma hareketleri, saldırganlık, huzursuzluk ve 

korkudur. Ağızdan salya gelir. Daha ileri safhalarda felçler ve 

beyin iltihabı ile ilişkili diğer bulgular görülür. Enfekte 

hayvanların çoğunda belirtiler ortaya çıktıktan 10 gün sonra 

hayvan ölür (Dede ve Kocabaş ,2008, Aytekin ,2008). 
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Yaban Hayvanlarında Kuduz semptomları 

Akut davranış değişiklikleri haricinde tür spesifik bir belirti 

yoktur. Belirtilerin şiddeti ve tipi lezyonların MSS de oluştuğu 

yere veya virüsün tipine, miktarına ve enfeksiyon yerine göre 

değişiklik gösterir. İnkübasyon peryodunun sonunda hastalık 

prodromal evreye geçer. Günler içinde ensefalopati ve ölümle 

sonuçlanır. Isırık yerinde parestezi olabilir. Hayvanda 

huzursuzluk, iştahsızlık, yeme güçlüğü, kusma ve diyare 

görülür. Akut nörolojik safhada hayvan eksite bir haldedir. 

Görsel, işitsel ve dokunsal uyarılara aşırı tepki verir 

(hiperestezi). Canlı ve cansız nesnelere karşı aşırı agresif 

davranışlar gösterir. Yaban hayvanlarındaki en önemli belirti, 

hayvanın insanlara ve evcil türlere karşı dikkatinin 

kaybolmasıdır (Rupprecht ve ark., 2001).  

Hayvan direkt olarak paralitik faza girebilir. Letarji, sık 

ürinasyon, konstipasyon, azalmış spinal refleksler görülür. 

Felçler, solunum ve dolaşım yetmezliğine sebep olur. 

Hipotalamus ve hipofiz disfonksiyonu kardiyomiyopatiye yol 

açabilir. En sonunda koma ve çoklu organ yetmezliği sebebiyle 

1 ile 10 gün arasında ölümle sonuçlanır (Rupprecht ve ark., 

2001). 
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TANI 

Klinik olarak şüphelenmek en önemli tanı yöntemidir. 

İnkübasyon döneminde tanısal test yoktur. Belirtilerin başladığı 

dönemde olguların 1/3’ ünde beyin omurilik sıvısı (BOS) 

bulguları, elektroensefalografi (EEG), beyin tomografisi normal 

olabilir. İleri dönemlerde BOS’ta pleositoz (30-300 beyaz 

küre//mm3), normal glukoz düzeyi ve hafif artmış protein 

düzeyi (100-200 mg/dL) görülebilir. Erken tanıda hastanın 

yaşadığı yer, olası temas öyküsü, hastalığın endemik olduğu 

yörelere seyahat öyküsü önemlidir (Dede ve Kocabaş ,2008).  

Laboratuar testleri ile de tanı hızlı ve güvenilir bir şekilde 

konulabilir. Bu amaçla; Direk Floresan Antikor Testi (FAT), 

BOS’ta Kuduz Antikoru tayini, Virüs İzolasyonu, Revers 

Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyonu testleri yapılabilir 

(Dede ve Kocabaş ,2008, Alp ,2010). 

Postmortem İnceleme: Öldürülen hayvanın başının uygun 

koşullarda laboratuara gönderilmesi gereklidir. Laboratuarda 

hayvanın beyni çıkarılır ve medulla, serebellum veya 

hipokampustan alınan doku örneği lama tespit edilir ve boyanır. 

Dokularda Negri cisimciğinin histopatolojik olarak gösterilmesi 
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ile tanı konur. Ancak spesifik olmayan inklüzyon cisimcikleri 

sebebiyle yalancı pozitif sonuç alınabildiğinden FAT’de 

yapılmalıdır. Eğer FAT negatif ise hayvan deneyi yapılmalıdır 

(Alp ,2010). 

AYIRICI TANI 

Diğer viral ensefalitler ile Poliomyelit, Gullian Barre Sendromu, 

Transvers myelit, Tetanoz, Kuduz histerisi veya psikozu, 

Postvaksinal ensefalomyelit, İntrakraniyal yer kaplayan 

oluşumlar, Serebrovasküler olaylar, Epilepsi ve Atropin benzeri 

madde intoksikasyonlarından hastalığın ayrımı yapılmalıdır 

(Hatipoğlu ,2006). 

TEDAVİ 

Kuduz şüphesi olan hayvanlarda tedavi yapılmaz. Bu hayvanlar 

on gün süre ile müşahede altına alınır. Hayvanın bu süre zarfında 

açık hastalık belirtisi göstermesi durumunda, müşahede 

sonucunu beklemeden hayvanı öldürerek teşhis 

için laboratuvara gönderebilir. İnsanlarda ise semptomatik ve 

destekleyici tedavi uygulanabilir (Resmi Gazete ,2012, Dede ve 

Kocabaş ,2008). 
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PROGNOZ 

Prognoz kötüdür. Bununla birlikte literatürde, insanlarda ağır 

nörolojik sekellerle iyileşen birkaç olgu bildirilmiştir (Dede ve 

Kocabaş ,2008). 

KORUNMA 

Evcil hayvanların aşılanması ile yabani hayvanlardan evcil 

hayvanlara, evcil hayvanlardan da insanlara geçiş engellenebilir. 

En önemli adım özellikle ülkemiz için evcil hayvanları 

aşılamaktır. Hayvancılıkta bilgilendirme ve eğitim süreçleri ile 

birlikte önemli kazanımlar elde edilmektedir (Aydemir, 

2019).Aynı şekilde kuduz hastalığında bilgilendirme eğitimleri 

hastalığın korunma süreçlerinde önemli olabileceği 

düşünülmektedir.   Enfeksiyon kuşkusu olan hastalar izole 

edilmeli, enfekte sekresyon ve dokularla direk temastan 

kaçınılmalı, temas öyküsü olanlar risk altında olduğundan 

proflaksi önerilmelidir. Kuduz enfeksiyonu açısından risk 

grubunda olanlar (veteriner hekimler, kuduz ile ilgili araştırma 

laboratuar çalışanları, endemik bölgeye seyahat eden kişiler, vs.) 

proflaktik olarak düzenli aşılanmalıdır (Nesanır,2006; Dede ve 

Kocabaş , 2008). 
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Kuduz Aşıları 

Evcil hayvanlarda hastalığa karşı yapılacak aşılamada 

sadece inaktif aşılar kullanılır. Kuduz kontrol programına zarar 

vermeyecek durumlarda bilimsel araştırmalar için inaktif aşılar 

dışındaki aşıların kullanımı ulusal referans laboratuarının 

olumlu görüşüne dayanarak Bakanlığın vereceği izne tabidir 

(Resmi Gazete ,2012). Canlı virus aşıları, kedi ve köpeklerde 

koruyucu olmasına rağmen nadiren de olsa kuduza yol açması 

sebebiyle kullanılmamaktadır (Özkütük ,2002). 

Türkiye’de üretilen Kelev Kuduz aşısı ile köpekler 3, kediler 6 

aylıkken aşılanır. Bu aşı, 1 yıl süre ile kuduz hastalığına karşı 

koruma sağlar. İthal Kuduz aşıları ile köpek ve kediler 3 

aylıkken aşılanır. Rapel aşılamalar 1 yıl sonra yapılır. Yıllık ya 

da 3 yıllık programlar uygulanır (Eskiizmirliler ,2008). 

Köpeklerde Kuduzun Kontrolü 

Köpek ve kediler, kuduzun insanlara bulaşmasında potansiyel 

vektörlerdir ve insan kuduzu vakalarının çoğundan 

sorumludurlar. Köpek aracılı kuduzun geliştiği ülkelerde, birçok 

etkili hayvan kuduz aşıları mevcuttur ve bunlar uzun süreli 
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bağışıklık oluşmasını sağlarlar. Tilki kuduzunun endemik 

olduğu ülkelerde kedi ve köpeklerin aşılanması yasal 

düzenlemeyle uygulanabilir (Rabies Bulletin Europe, 2021d). 

İnsanların yanlarında götürdükleri ev hayvanlarının aşılanması 

kuduzdan korunmanın önemli bir parçasıdır. Silvatik kuduz 

veya köpek aracılı kuduzun yaygın olduğu bölgelere ev 

hayvanları ile birlikte gidenler hayvanlarına aşı yaptırmadıkları 

takdirde halk sağlığı için bir risk oluşturacaktır. Bu sebeple kedi, 

köpek ve benzeri hayvanların hareketleri katı kanunlar ve 

yaptırımlarla düzenlenmelidir. Yani bu hayvanların seyahat 

öncesinde aşılanması zorunlu tutulmalıdır (Rabies Bulletin 

Europe, 2021d). 

Silvatik Kuduzun Kontrolü 

Avrupa’da daha çok silvatik kuduz görülmektedir. Yaban 

hayvanı türleri meydana gelen bütün kuduz vakalarının 

%80’inden sorumluyken bunlarında %80’inden kırmızı tilkiler 

(Vulpes vulpes) sorumludur (Rabies Bulletin Europe, 2021d). 

Eskiden tilki kaynaklı kuduzu kontrol etmek için yoğun bir 

yakalama ve tuzağa düşürme gibi geleneksel metodlar 

uygulanarak tilki sayısının azaltılması hedefleniyordu. Aslında 
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bütün bu metodlar tilki popülasyonunu belli bir eşik değerin 

altına düşürmede yetersiz kalmış ve kuduz insidensi istenilen 

düzeylere indirilememiştir (Rabies Bulletin Europe, 2021d). 

Yaban hayatında kuduzun kontrolü için yeni bir perspektif 

olarak tilkilerin oral yolla aşılanması fikri ortaya çıktı. İlk saha 

çalışması 1978 yılında İsviçre’de yapılmış olup oral yolla 

tilkilere aşı uygulaması başarıyla tamamlanmıştır. Bunu takiben 

1983’de Almanya’da da uygulanmıştır. Tilkilerde ve diğer 

yaban hayvanlarında kuduzu elimine etmek için etkili tek yol 

olarak kabul edilmiştir. Tilkilerde kuduz yok edilirse evcil 

hayvanlarda da kaybolacaktır Avrupa’nın doğusunda bulunan 

rakun köpeklerindeki kuduz da aynı metodla elimine edilebilir 

(Rabies Bulletin Europe, 2021d). 

 

Şekil 3. Avrupa’da oral kuduz aşısı uygulanan alanlar. (Rabies Bulletin 

Europe, 2009) 
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Şekil 4. Yabani hayvanlar için oral kuduz aşısı (Carter and Saunders, 2007). 

Bu metodla elde edilen sonuçlar gelecek için çok ümit vericidir. 

Çünkü yıllık kuduz vaka sayısı 1990 yılında 21.000 iken 2004 

yılında 5.400’e düşmüştür. Batı ve orta avrupa’nın büyük bir 

bölümünde kuduz başarılı bir şekilde kontrol altına alınmş ve 

eradike edilmiştir. Şu ana kadar Finlandiya, Hollanda (1991), 

Italya (1997), İsviçre (1998), Fransa (2000), Belçika, 

Luxemburg (2001) and Çek Cumhuriyeti (2004) kendi 

toprakları içerisinde kuduz hastalığının eradike edildiğini 

bildirmiştir. Tilki ve rakun köpeklerinin aşılanmasında atenüe 

edilmiş virüs veya rekombinant virüs kullanılmıştır. Aşı 

yemlerin, tilkilerin bulunması muhtemel olan bütün habitata 
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bırakılması gerekmektedir. Farklı aşı yem dağıtım sistemleri 

geliştirilmiştir. Uçak veya helikopterle havadan dağıtım en etkili 

yoldur. Görevlendirilen ve eğitilen personel yemleri belli bir 

aralıkla yere atar. Aşı yemlerin elle dağıtımı tamamlayıcı bir 

önlemdir ve şehirdeki parklar, mezarlıklar, endüstri bölgeleri 

(özellikle tavuk eti işleyen tesisler) vb yerler tercih edilir (Rabies 

Bulletin Europe, 2021d). 

Yarasa Kuduzunun Kontrolü 

Vampir yarasalar tarafından ısırılan sığırlar ise önce yara yerine 

ve sonrasında da sistemik antikogülan uygulaması yapılarak bu 

zararlı hayvanlardan başarılı bir şekilde korunmaktadır (Lyles 

and Rupprecht, 2007). 

Köpek ve Kedi Popülasyonundaki Artışla Mücadele  

Avrupa ve Amerika’da kuduz hastalığıyla mücadele kapsamında 

binlerce köpek itlaf edilmiştir. Bu etik olmayan uygulama ile 

sadece köpeklerden insanlara hastalığın geçişi kısmi olarak 

engellenmiş ama yarasalardan ve yaban hayvanlarından bulaşlar 

durdurulamamıştır. Ancak kedi, köpek ve tilki gibi kuduz 

rezervuarı hayvanların itlafı fare ve sıçan gibi kemiricilerin 
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popülasyonunda bir artışla sonuçlanabilir. Kemirici hayvanlar 

ise birçok Viral Kanamalı Ateş hastalıklarını insanlara nakleden 

vektör hayvanlardır. Bu sebeple böyle bir uygulamanın 

yapılmaması gerekmektedir. Aksi takdirde çok daha ciddi salgın 

hastalıklar ortaya çıkabilir. 

Vahşi Hayvanlarda Antiparaziter ve Oral Kuduz Aşısı 

Kullanımı 

Vahşi kuduzu kontrol altına almak için rezervuar hayvanın 

eliminasyonu veya rezervuar hayvanda kuduzun eliminasyonu 

gibi genel yaklaşımlara başvurulmaktadır. Rezervuar hayvanın 

eradike edilmesi düşüncesi uygun olmayıp, ekolojik açıdan 

olumsuz sonuçlar doğuracaktır ve bu sonuçları önceden 

kestirmek mümkün değildir. Ayrıca türlerin eradikasyonu fikri 

birçok kültürde, dinde ve toplumda hoş karşılanmamaktadır.  

Rezervuar hayvanda kuduzun eliminasyonu için yaban 

hayvanlarının aşılanması gerekir. Aşılar farklı yollarla 

(paranteral, intranazal ve oral) uygulanmakla birlikte yaban 

hayvanları için en uygun metod oral kuduz aşısı 

uygulamalarıdır. Ancak bağışıklığın tam anlamıyla şekillenmesi 

ve uzun süre devam etmesi için hayvanların kondisyonlarının iyi 
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olması, hasta olmamaları ve vücutlarında herhangi bir parazit 

enfestasyonu bulunmaması gereklidir. Bu sebeple aşılama 

yapılacak bölgedeki hayvanlara önce antiparaziter içeren 

yemlerin dağıtılması ve takiben oral kuduz aşısı uygulanması 

çalışmanın başarısını artıracaktır. Ayrıca aşılama yapılacak 

bölgelerde yem ve aşıyı tüketecek hayvan veya hayvan türlerinin 

popülasyonu belirlenip ona göre yeterli miktarda dağıtım 

yapılması dikkat edilmesi gereken bir başka husustur. 

Yaban Hayvanlarının Besin İhtiyaçlarının Karşılanması 

Doğu illerimizde yaban hayvanlarının özellikle kurtların köylere 

inerek insanlara saldırdığı ve ısırdığı bilinmektedir. Bu 

hayvanların köylere inmesindeki asıl amaç yiyecek bulmadır. 

Dağlık ve ormanlık alanda besin ihtiyaçlarını karşılayamayan bu 

hayvanlar için kaynak ayrılmalı ve bulundukları habitatlara yem 

dağıtımı yapılmalıdır. Bu suretle insan ve evcil hayvanlara karşı 

saldırıların azalması hatta tamamen ortadan kaldırılması ve 

sonuç olarak da yaban hayvanlarından insanlara kuduz geçişinin 

engelenmesi mümkün olabilecektir. Ayrıca bu yemler içerisinde 

antiparaziter ilaçlar verilmesi ve daha sonrasında da oral kuduz 

aşısı uygulanması hayvanların kuduza karşı bağışıklığını 

güçlendirecektir. 
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SONUÇ 

Sonuç olarak, silvatik kuduzun önlenmesi için yaban 

hayvanlarından insanlara virüsün geçişinin engellenmesi veya 

insanlar ile yabani hayvanlar arasında rezervuar görevi yapan 

evcil hayvanlarda enfeksiyonun gelişiminin durdurulması önem 

arz etmektedir. Bu amaçla birçok farklı metod uygulanabilir. 

Bunlardan birincisi sokak hayvanları popülasyonunun kontrol 

altına alınmasıdır. İkinci olarak, yabani hayvanların doğal 

yaşam alanlarına yem bırakılması ile insanların yaşadığı 

alanlardan bu hayvanları uzak tutmaktır. Son olarak da yemler 

formunda oral kuduz aşısı uygulanması bu hayvanların kuduza 

hastalığına yakalanması engellenebilir.  
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GİRİŞ 

Bacillus anthracis, keçi, koyun, sığır, at ve domuz gibi çiftlik 

hayvanları başta olmak üzere, bazı kanatlı ve yabani hayvan 

türlerinde de görülen, zoonotik Şarbon hastalığının etkenidir 

(Hugh-Jones ve Vos, 2002). Etken, spor oluşturabilen fakat 

hareketsiz Gram-pozitif bir basildir (Jula ve ark., 2007). 

Vejetatif formu kötü çevre koşullarına karşı son derece duyarlı 

olan B. athracis, hava ile temas sonucunda spor formuna geçer. 

Bu sporlar ile kontamine su ve gıda maddelerinin hayvanlar 

tarafından tüketilmesi, hayvanlar arasındaki tmel bulaş 

kaynağıdır. Hayvanlar arasında solunum ve direk temas 

neticesinde bulaşma çok sık değildir (Jula ve ark., 2004). Şarbon 

insanlara ise enfekte hayvanlar veya kontamine hayvansal 

ürünlerle direk veya indirek temas sonrası bulaşır (Dixon ve 

ark., 1999). 

Şarbon insanlarda ve hayvanlarda bilinen en eski hastalıklardan 

birisidir. B. antracis, 1876 yılında, Robert Koch tarafından 

bulunmuş, etkene karşı ilk bakteriyel aşı ise 1881’de Pasteur 

tarafından üretilmiştir (Doğanay ve Eşel, 2008). 
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Etiyoloji 

Bacillus anthracis, etiyolojik olarak, Gram pozitif, basil 

şeklinde ve aerobik ve/veya fakültatif aerobik karakterdedir. 

Boyutları 1-2x3-8 mikrometredir. Hareketsiz, sporlu ve kapsüllü 

bir yapıya sahiptir (Aydın N. ve ark., 2006; Doğanay M. ve ark. 

2002). Katalaz pozitiftir ve spesifik gama fajına duyarlıdır 

(Doğanay ve ark., 2002). 

Etkenin izolasyonu, uygun numunelerden kanlı agara ekilmesi 

ve 37 ºC’de 24 saat inkübasyonu ile gerçekleştirilir. Kolonilerin 

medusa başı ya da kuyruklu yıldız şeklindeki görüntüleri tipiktir. 

B. anthracis kolonileri, beyaz ya da gri rernklidir. Öze ile besi 

yerinden kolay alınmazlar ve öze ile alınmaya çalışılan koloniler 

çırpılmış yumurta akı gibi görünürler (Öğütlü, 2012). Görünüş 

olarak B. cereus kolonilerine benzeseler de  B. anthracis 

kolonileri daha küçüktür. Kolonilerin dış görünüşü mat, düz, 

yapışkan, beyaz veya gri-beyaz renkte ve kenarları dalgalı 

çıkıntılar halindedir. (Logan, 2005; Doğanay ve Eşel D, 2008). 

Bacillus antracis, canlı vücut dışında spor, insan veya hayvan 

vücudunda ise vejetatif formda bulunur. Vücut içindeki 

mikroaerob ortam ve bikarbonat varlığı sayesinde etken, 
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Polipeptit (poly-ɣ-D-glutamik asit/PGA) yapılı ve etkeni 

vücudun bağışıklık sisteminden koruyan bir kapsül oluşturur. 

Oluşan bu kapsül yapısı güçlü bir toksik ve immunojenik etkiye 

sahip değildir. Dokulardan yapılan boyamalarda etken 

kapsüllüdür ve tek basil halinde görülebileceği gibi, 2-8 basillik 

zincirler de oluşturabilir. Fakat katı ve/veya sıvı besi yerlerinde 

hazırlanan kültürlerden yapılan boyamalarda etkenler birbirine 

parallel, flament yapılı saç şeklindedir. Etkenler vücut dışına 

çıktığında ise ortamdaki oksijen varlığı neticesinde 2-6 

mikrometre büyüklüğünde ve ellipsoid şekilli spor formuna 

geçerler (Aydın ve ark., 2006). 

Bacillus anthracis’in spor formları ısı, soğuk, ultraviyole, 

kuruluk, farklı pH değerleri ve kimyasal dezenfektanlargibi 

etkenlere karşı oldukça dirençlidir. Vejetatif formu ise kadavra 

içerisinde 3-6 gün içerisinde tahrip olur ve dezenfektanlara karşı 

oldukça hassastır (Aydın ve ark., 2006). B.athracis sporları, 

nemli ortamda 121 ºC’de 15 dakikada ve kuru ortamda 160 

ºC’de 60 dakikada inaktif hale gelir. Etkenin sıradan 

dezenfektanlara karşı direnç gösteren spor formu, formaldehit 

(%5-10), gluteraldehit (%2-4), hidrojen peroksit ve Merküri 
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klorit (1/1000) gibi solüsyonlara karşı duyarlıdır (Doğanay ve 

ark., 2002).  

Epidemiyoloji 

Şarbon, temelde otçul hayvanlanların hastalığıdır. İnsanlara ve 

etçil hayvanlara bulaşması, enfekte hayvanlara ve kontamine 

hayvansal ürünlere doğrudan ya da indirekt temas yolu ile 

gerçekleşir (John, 2014).  

Etkenin vücuda giriş şekline göre Şarbon bulaşı, sindirim, 

solunum ve deri yoluyla gerçekleşebilir. Hayvanlardaki bulaş 

çoğunlukla sindirim yolu ile gerçekleşir. Hasta hayvanların 

vücut sıvıları ve atıkları veya enfeksiyon neticesinde ölen 

hayvanların karkasları su kaynaklarını ve otlakları kontamine 

eder. Buralarda beslenen hayvanlar ve enfeksiyon sonucu ölen 

hayvanların etlerini tüketen etoburlar, etken sporlarını sindirim 

yolu ile alarak enfekte olur. Solunum ve deri yoluyla bulaş çok 

sık görülmez. Yine de etkenin spor formlarını taşıyan toz 

partikülleri ve bazı sinek türlerinin bu sporları taşıması solunum 

ve deri yolu ile bulaşı da mümkün kılmaktadır (Beyer ve 

Turnbull, 2009; Ertek, 2011). 
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İnsanlardaki bulaş, enfekte hayvan veya hayvansal ürünlerle 

temas sonrası deri yoluyla, kontamine hayvansal ürünlerin 

tüketilmesi sonucu sindirim yoluyla veya spor taşıyan toz 

partikülleri ile solunum meydana gelir. Bu yüzden, yetiştiriciler, 

kasaplar, çobanlar ve veteriner sağlık çalışanları Şarbon 

yönünden riskli meslek gruplarıdır (Demetrius, 2002). Bu 

nedenle, önemli zoonoz hastalıklardan birisi olması nedeniyle 

sağlık hizmetlerini süreçlerini etkilemektedir (Uludağ ve Akgün, 

2020). 

B. Antracis sporlarıyla kontamine kıl, yün, deri, post ve kemik 

gibi hayvansal ürünlerin işlenmesi sırasında bu sporların deriye 

bulaşması ile deri şarbonu ve inhalasyonu ile akciğer şarbonu 

oluşur. Şarbondan ölen hayvanların kadavralarının açılması, ya 

da hasta hayvanların kesilerek derisinin yüzülmesi, etinin 

doğranması sonucu direk temasla deri şarbonu veya enfekte 

etlerin yenilmesiyle gastrointestial sistem şarbonu gelişir 

(Doğanay, 1995; Kaya ve ark., 1997; Özkurt ve ark., 2005). 

İnsandan insana bulaş çok nadir olsa da enfekte yara ve akıntı 

ile direkt ve indirekt temas sonucu enfeksiyonun bulaşma 

olasıdır ve vakaların hepsi deri şarbonudur. İnsandan insana 

gastrointestinal ya da akciğer şarbonu bulaştığına dair bildirilen 
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bir vaka yoktur. Laboratuvar ortamında şarbon bulaşması çok 

zordur. Fakat dikkatsizlik sonucu meydana gelen bulaşlar çok 

ciddi sonuçlar meydana getirebilir (Doğanay ve Eşel, 2008; 

Doğanay, 2004). 

Patogenez 

B. anthracis, antijenik olarak, polipeptit (poly-ɣ-D-glutamic 

asid) yapısındaki kapsül, polisakkarit yapısında somatik antijen 

ve kompleks protein yapısında toksinler olmak üzere üç farklı 

yapıya sahiptir. Bu antijenik yapılardan kapsül ve toksinler aynı 

zamanda etkenin virülens faktörleridir. B.anthracis’in virulens 

faktörleri sahip olduğu pX01 ve pX02 plazmidleri tarafından 

kodlanır (Logan, 2005; Doğanay ve Eşel, 2008). Etkenin 

patogenezinde bu iki plazmid önemli rol oynar. Çünkü pX01 

plazmidi, kodladığı koruyucu antijen (protective antigen, PA), 

ödem faktörü (edema factor, EF) ve letal faktör (lethal factor, 

LF) ile konakta asıl fizyopatolojik değişikliklere yol açar. pX02 

plazmidi ise polipeptid yapılı kapsülü kodlayarak bakteriye 

antifagositik özellik kazandırır. (Öğütlü, 2012). pXO2 

plazmidini kaybeden suşlar kapsül oluşturmazlar ve 

virülanslarını kaybederler (Logan, 2005; Doğanay ve Eşel, 

2008). 
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Şarbon toksinleri (EF ve LF) ve bunların prokürsörü (PA) tek 

başlarına iken etkisizdirler. Zararlalı etkileri bir araya 

geldiklerinde ortaya çıkar. PA ile EF bir araya gelerek aktif 

ödem toksinini meydana getirirler. Ödem toksini de adenilat 

siklaz aktivitesi göstererek hücre içi siklik AMP (cAMP) 

seviyesini arttırır. Bunun sonucunda su homeostazisi meydana 

gelerek klinik olarak sıvı birikimine (ödeme) neden olmaktadır. 

Ödem faktörünün birinci hedefi fonksiyonlarını büyük ölçüde 

inhibe ettiği nötrofillerdir (Aydın ark,. 2006). PA ile birlikte LF 

ise letal toksini oluşturur. Bu toksin protein kinazları inaktive 

eder ve sinyal iletimini bozar, yangı mediatörlerinin salınımını 

artarır, makrofaj lizisini başlatır ve septik şok sonrası ani ölüme 

yol açar (Öğütlü, 2012; Balkan ve Çelebi, 2018). 

Histopatolojik olarak deri şarbonunda damar konjesyonu, 

kanama, jelatinöz ödem ve nekroz gözlenir. Lökosit sayısı, 

lezyondaki doku hasarına nispeten azdır. İnhalasyon 

şarbonunda, sporların alveollere ulaşmasının ardından alveoler 

makrofajlar bu sporları fagosite ederek mediastinal lenf 

düğümlerine taşır. Burada çoğalan ve toksin üreten etkenler, lenf 

düğümlerinde hemorajik nekroz meydana getirir. hemorajik 

mediastiniti takiben bakteriyemi ve bazen de sekonder pnömoni 
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şekillenebilir.Gastrointestinal form lezyonları ise çoğunlukla 

terminal ileum ve ileosekal bölgede görülür. Ülserler ve mukoza 

ödemi oluşur. Karın bölgesinde asit oluşur. Mezenterik lenf 

düğümleri şişkin ve kanamalıdır. Sepsis vakalarında otopsi 

yapıldığı zaman karaciğer, dalak, lenf düğümleri ve 

meninkslerde nekroz ve hemorajik infiltrasyonlar, lezyon 

çevresindeki damarlarda trombüsler görülür. Menenjit 

tablolarında Beyin Omurilik Sıvısının hemorajik görünümü, 

damarlarda oluşan trombüsler ve kortikal kanamalar dikkat 

çeker. Enfeksiyondaki etken sayısına bağlı olarak, meydana 

gelen endotel hasarı da artar. Hastalığın başlangıcında sadece 

ödem görülürken, artan etken sayısı sonucunda tokseminin 

şiddetini arttırarak tromboz ve hemorajiye yol açar (Doğanay ve 

Eşel, 2008; Dixon ve ark., 1999). 

Klinik Belirtiler 

Enfeksiyon, B. anthracis sporlarının vücuda giriş yoluna göre 

klinik olarak üç formda seyreder. Bunlar; Deri şarbonu, Akciğer 

şarbonu ve Gastrointestinal şarbondur. Daha sonra bu 

bölgelerden lenfoid sistem ve kan vasıtası ile yayılarak sepsis ve 

menenjit gibi ağır ve ölümcül tablolar oluşturabilir (Logan, 

2005; Doğanay, 2004; Dixon ve ark., 1999). 
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Hastalığın seyri özellikle geviş getiren havyalarda perakut ve 

akut formdadır. Perakut vakalarda etken vücutta hızla çoğalarak 

klinik belirti görülmesine fırsat vermeden hayvan aniden ölür. 

Bu vakalarda genel durum bozukluğunu kısa süre içerisinde 

koma ve ölüm takip eder. Akut olgularda ise hasta hayvanın 

direnci daha yüksektir. Artan vücut ısısına mütekiben 3-4 gün 

içerisinde ölüm gerçekleşir. Böyle vakalarda, hasta hayvanlarda 

huzursuzluk, iştahsızlık, aralıklı ishal ya da kabızlık ve  abort 

görülebilir (Sterne,1959). Şarbondan ölen hayvanlarda kokuşma 

hızlı şekillenir. Şiddetli timpani görülür. Rigor motris çok uzun 

sürede gelişir ve tam değildir. Vücudun doğal deliklerinden kan 

gelir. Nekropside tipik olarak dalağın çamur kıvamında ve 

normalden 3-4 kat daha büyük olduğu görülür (Vos, 1994). 

Deri Şarbonu 

Deri şarbonu genellikle yüz, boyun, eller ve kollar gibi vücudun 

açık yerlerinde şekillenir. Meydana gelen vakaların %95’inden 

fazlası deri şarbonudur. Küçük ya da büyük fark etmeksizin 

derinin bütünlüğünü bozan bir bir travmadan sonra etkenin 

sporları ile temas edilirse enfeksiyon gerçekleşir.  Etkenin 

vücuda giriş yerindeki 1-7 günlük bir inkübasyon süresinden 

sonra bölgede küçük ve kaşıntılı bir papül oluşur. (Doğanay, 
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1995; Aydın ve ark., 2006). Papül oluşumundan sonraki 1-2 gün 

içerisinde lezyonun etrafında, içerisinde seröz sıvı bulunan, ince 

çeperli bir vezikül şekillenir. Lezyonda irinleşme ve ağrı olmaz. 

Daha sonra, ülserin tabanında koyu kahverenginden siyaha 

dönen bir skar ve lezyonu çevreleyen ödemli doku üzerinde 

küçük veziküller gelişir. Bunlar da nekroze olur, siyahlaşır ve 

primer lezyonla birleşir. Bu genişlemiş lezyona “şarbon püstülü” 

(pustula malign) denir. Çapı 6-9 cm’ye kadar ulaşabilir. Skarı 

çevreleyen doku geniş ödemli ve kırmızıdır. Hastalığın şiddetine 

göre yüksek ateş, bölgesel lenfanjit ve lenfadenit vardır. Lenf 

düğümleri şiş ve ağrılıdır (Öğütlü, 2012). 

Deri şarbonunda, nekrotik bölgede ağrı ve apse görülmesi ancak 

sekonder enfeksiyonların da şekillenmesi ile görülür. Sekonder 

enfeksiyonların görülmediği lezyonlar 1-3 hafta içinde yavaş 

yavaş iyileşirek iz bırakmadan kaybolur (Öğütlü, 2012; 

Demirdağ ve ark., 2003). 

İnhalasyon (Akciğer) Şarbonu 

İnhalasyon (Akciğer) Şarbonu, B. anthracis sporlarının solunum 

yoluyla vücuda girmesi neticesinde ortaya çıkar. Etkenin vücuda 

girmesini takiben 2-5 gün içinde hafif ateş, kırgınlık ve 
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yorgunluk belirtileri gözlenir. 2-3 gün süren bu ilk belirtiler hafif 

seyreder. Sonraki safhada akut hastalık belirtileri ortaya çıkar. 

Ateşin yükselmesi, nabız artışı, öksürük, dispne ve siyonoz 

meydana gelir. Oskültasyonda bronşlardaki sıvı birikimi 

duyulabilir. Enfeksiyon ilerledikçe toksemi, bilinç kaybı ve 

gelişen komayı takiben ölüm meydana gelir. Hastalığın bu 

formunda karakteristik olarak hemorajik mediastinal lenfadenit 

görülür (Doğanay,2004; Dixon ve ark.,1999). Hastalığın deri ve 

gastrointestinal formlarında oluşan sepsisler de Akciğer 

şarbonu, deri ve barsak şarbonuna bağlı gelişen sepsislerde de 

İnhalasyon (Akciğer) Şarbonu’na yol açabilir. Bu tür olgularda, 

etkenlerin embolizasyonu sonucunda hemorajik pnömoni ve 

bronkopnömoni gelişir. Hastalarda yüksek ateş ve öksürük 

vardır. Kanlı balgam çıkarırlar. Balgamdan şarbon basillerini 

izole etmek mümkündür (Doğanay, 2004; Dixon ve ark., 1999). 

Gastrointestinal Şarbon 

B. anthracis sporları ile kontamine gıda ve su kaynaklarının, 

tüketilmesi ile etkenin vücuda girerek gastrointestinal 

mukozanın her yerinde görülebilen şarbon lezyonları 

oluşurmasıdır. Klinik belirtiler etkenlerin sindirim yoluyla 

alınmasından 2-5 gün sonra ortaya çıkar. Gastrointestinal şarbon 
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genel lokalizasyonuna göre orofarengeal ve barsak şarbonu 

olarak iki klinik tablo meydana getirir (Doğanay ve ark., 1987). 

Orofarengeal formda, üzeri gri-beyaz bir membranla kaplı 

ülserler meydana gelir. Bu lezyonlar ağız mukozası, dil, tonsil 

ve farenksin arka kısmında oluşabilir. Klinik olarak, yutmada 

güçlük, boğaz ve boyun bölgesinde ağrı, lenfadenit, yüksek ateş 

ve toksemi görülür. Gelişen sepsis ve toksemi hastayı ölüme 

götürür (Doğanay ve ark., 1987).  

Barsak şarbonunda ise lezyonlar, mide, duodenum ve proksimal 

ileumdan ziyade, çoğunlukla terminal ileum veya sekum 

bölgesinde yerleşir. Klinik tabloda, bulantı, kusma, karın ağrısı, 

hematemez ve kanlı ishal dikkati çeker. Hastalık ağırlaştıkça 

ağır toksemi, sepsis ve septik şok gelişir ve hasta ölür (Doğanay, 

2004; Dixon ve ark. 1999; Sirisanthana ve Brown, 2002). 

Gastrointestinal formda, akciğer formunda da olduğu gibi, 

sekonder bakteriyemi, sepsis ve organ tutulumları sık görülür. 

Orofarengeal ve bağırsak formu aynı bireyde birlikte görülebilir 

(Öğütlü, 2012). 
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Şarbon Menenjiti 

B. anthracis çok yaygın bir menenjit etkeni değildir. Fakat 

şarbon menenjiti, primer olarak deri, akciğer ve barsaklara 

lokalize olan etkenlerin lenf ve kan yoluyla yayılması sonucu 

oluşur. Primer şarbon formlarının %5’ine menenjit tablosunun 

da eşlik ettiği belirtilmektedir. Klinikte hemorajik menenjit 

tablosu hakimdir. Prognoz kötüdür (Doğanay, 1995; Doğanay, 

2004; Yorgancıgil ve ark. 1999). 

Şarbon Sepsisi 

Şarbon sepsisi, deri şarbonundan ziyade, etkenlerin iç organlara 

yerleştiği vakalarda meydana gelir. Klinik olarak ağır bir tablo 

çizer. Klinik bulgulara göre başka etkenlerden ileri gelen sepsis 

vakalarından ayırmak zor olsa da, anemnez bilgileri ve 

enfeksiyon kaynağının belirlenmesi teşhise yardımcı olacaktır. 

Semptomlar yüksek ateş ve toksemiyle başlar. Takip eden bilinç 

kaybı, şok ve koma neticesinde hasta yaşamını kaybeder 

(Doğanay, 2004; Felek ve ark., 1999). 
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Teşhis 

Antraks şüpheli vakalarda, hasta hayvanların antemortem 

muayenesinde 42 ºC’ye kadar yükselen ateş, depresyon, gebe 

hayvanlarda abort, subkutan ödem ve kanlı mukuslu bir ishal 

görülür. Antraksın postmortem bulguları ise rigor mortisin tam 

şekillenmemesi, ödem, kanın koyu katran renginde olması ve 

pıhtılaşmaması, vücut boşlıklarında kan toplanması olarak 

sıralanabilir. Şarbonda otopsi yağılmaz fakat kadavra yine de 

açılmışsa, dalağın çok büyümüş ve çamur kıvamını almış olması 

en karakteristik bulgudur (Aydın ve ark., 2006). 

Klinik bulgulara rağmen Antraksın kesin teşhisi için labratuvar 

muayenelerine ihtiyaç vardır.  Bu amaçla etkenin direk teşhisi 

ve kültürünün yapılabilmesi için kan ve benzeri vücut sıvıları, 

lenf nodülü ve dalak gibi numuneler alınarak uygun şartlarda   

laboratuvara ulaştırılmalıdır. Çevresel kontaminasyonun ortaya 

konması için de su, toprak gibi çevresel ürünler ve kontamine 

olduğu düşünülen gıda ve yem örnekleri de labratuvar 

incelemesine tabi tutulabilir (Aydın ve ark., 2006). 
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Kapsül Boyama 

Virülens yeteneğine sahip B. Anthracis suşları, ölen hayvanların 

kan ve benzeri dokularından hazırlanan sürme preparatlarda 

boyandıklarında kapsüllü yapıları görülür. Bunun için 

hazırlanan ve tespit edilen preparatlarat Giemsa veya polikrom 

metilen mavisi (MacFadyean boyama yöntemi) uygulanır. Bu 

bouyamalar yardımıyla B. anthracis’in vejetatif yapısı koyu 

mavi/mor, kapsül yapısı ise bakteri hücresi etrafını saran pembe 

bir tabaka olarak görülür (M’Fadyean, 1903). 

İzolasyon ve İdentifikasyon 

B. athracis’in izolasyonu için çoğunlukla %5-7 koyun kanı 

içeren kanlı agar tercih edilir. Uygun numunelerden alınan 

swaplar yardımıyla ekimi yapıldıktan sonra, 37 ◦C’ de aerob 

ortamda bir gece inkübe edilir. Besi yerinde 0,3-0,5 cm 

çaplarında grimsi beyaz, non-hemolitik ve tipik medusa başı 

görünümündeki R (rough) tipi koloniler elde edilir (Smith TC. 

Ve Ark., 1999). Kanlı agar gibi selektif olmayan genel besi 

yerleri, kokuşmuş ve/veya kontamine numunelerden Bacillus 

anthracis’in teşhisi için uygun değildir. Bu numunelerden 

yapılacak çalışmalarda ekim yapmak için once 62,5-63 ◦C ve 30-
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60 dk ön ısı uygulanır daha sonra ise kanlı agardan daha selektif 

olan PLET (polimiksin, lizozim, EDTA agar) besiyerine ekim 

yapılır. 37 ◦C’ de 24-48 saatlik inkübasyonu takiben koloniler 

elde edilir (World Organisation for Animal Health, (OIE) 2012). 

Etkenin identifikasyonu, koloni yapısı ve mikroskop 

sahasındaki tipik görüntüsünün yanı sıra kapsül ve spor üretimi, 

gram boyanma özelliği, hareketsiz oluşu, gama fajı ile pozitif 

reaksiyonu varlığı, penisilin duyarlılığı gibi morfolojik ve 

biyokimyasal yöntemlerle gerçekleştirilir. Etkenin identifiye 

edilmesi ve virülensinin değerlendirilmesi amacıyla deney 

hayvanlarına inoküle edilmesi de uygulanan bir yöntemdir (OIE, 

2012). 

Serolojik Teşhis 

Serolojide, etkenin antijenik yapıların test edildiği askoli 

reaksiyonu ve bazı immunoflöresan yöntemlerin dışında, ELISA 

gibi duyarlılığı yüksek teknikler kullanılabilir (OIE, 2012). 

Serolojik olarak, PA ve LF’ye karşı antikor titresindeki artışın 

ELISA ile gösterilmesi tanıda yardımcı olur. İdeal olarak, 2-4 

hafta aralarla alınan en az iki serum örneğinde antikor titre 
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artışının gösterilmesi teşhis koyulmasını sağlar. Eğer tek serum 

örneği alınacaksa, örnek, klink semptomlar başladıktan en az bir 

hafta sonra alınmalıdır (Doğanay, 1995; Doğanay M, 2004; 

Turnbull  ve ark., 1992). 

Moleküler Teşhis 

İzole edilen suşları tanımlamak, etkenin virülensini belirlemek 

veya kontamine materyallerde etkeni doğrudan tespit etmek 

amacıyla Polimeraz Zincir Reaksiyonu’ndan (PZR) faydalanılır. 

PZR’de kullanılan primerler hazırlanırken, EF, LF ve PA 

genlerinin yanı sıra kapsül genleri (capA, capB, capC) ve kapsül 

depolimerazyon geni (dep) hedef alınarak primer dizaynı yapılır. 

(Ramisse ve ark., 1999; Beyer, 1999; Ellerbrok, 2002). 

Tedavi 

Şarbon hastalığına yakalanan hayvanlar çoğunlukla tedavi 

denenmeden itlaf edilir. Fakat kıymetli hayvanlarda ve petlerde 

etkene yönelik antibiyotik tedavisi ve destekleyici tedavi 

yöntemleri uygulanır (Öğütlü, 2012). 

B. anthracis, Penisilinler başta olmak üzere bir çok antibiyotik 

türüne kadar duyarlıdır. Şarbon tedddavisinde Penisilinin 
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dışında kullanılan başlıca antibiyotik grupları, eritromisin, 

tetrasiklinler, kinolonlar ve birinci kuşak sefalosporinlerdir. 

Etken ikinci ve üçüncü kuşak sefalosporinlere (seforksim, 

sefotaksim, seftazidim, aztreonam ve trimetoprim-

sulfamethoksazole gibi), direnç gösterir. Bu nedenle bu 

antibiyotiklerin şarbon tedavisinde kullanılması önerilmez. 

Antibiyotik tedavisi, enfeksiyonun erken dönemlerinde etkilidir. 

Toksin belli bir düzeye ulaştıktan sonra ölüm kaçınılmazdır 

(Doğanay ve Aydın, 1991; Lightfoot ve ark., 1990; Eşel ve ark., 

2003; Sweeney ve ark., 2011). 

Koruma-Kontrol 

Anthraks, ihbarı zorunlu bir hastalıktır ve etkenin sporları 

toprakta uzun süre canlı ve enfektif olarak kalabilir. Bu nedenle 

tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde ve hastalığın 

endemik olarak seyrettiği yerlerde en etkili koruma yöntemi risk 

grubundaki insan ve hayvan popülasyonuna aşı uygulanmasıdır 

(Doğanay ve Eşel, 2008; Aydın ve ark., 2006). 

Bunun dışında, hastalığın görüldüğü bölgelerde karantina 

uygulaması, sporlar ile kontamine olmuş bölgelerin hidrojen 

peroksit, parasetik asit, çamaşır suyu gibi kimyasallarla 
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dekontaminasyonu da önemlidir. Anthraks sonucu ölen 

hayvanların eti yenilmemeli ve bu hayvanların kadavraları çevre 

kontaminasyonunu önlemek amacıyla en az 2 metre 

derinliğindeki çukurlara üzerine sönmemiş kireç dökülerek 

gömülmeli ya da yakılarak imha edilmelidir (Aydın ve ark., 

2006; Resmi Gazete 2011; Goel, 2015). 

Anthraks’ta Aşılama 

Anthrax, bakteriyel aşıların etkinliğinin ortaya koyulduğu ilk 

hastalıktır (Mock ve Fouet, 2001). Robert Koch’un 1876 yılında 

hastalığın etkenini tanımlamasından sonra, Pasteur 1881 yılında, 

zayıflatılmış Anthrax sporlarını kullanarak koyunlar için ilk 

antraks aşısını üreterek aşılamanın ilk adımını atmıştır (Whitney 

ve Jamie, 2002). Yine 1881’de, Pouilly Le Fort ise Pasteur’un 

aşısını kullandığı bir saha çalışması sonucunda, bu aşının 

ugulanan ve etki gösteren ilk canlı aşı olduğunu göstermiştir 

(Brossier ve ark., 2000). 

1937’de, Max STERNE tarafından pXO2 plazmidi 

bulundurmayan, toksinojenik ve kapsülsüz yapıya sahip 34F2 

suşu izole edilmiştir. Bu sayede doğal suşların kullanımının ve 

çevre kontaminasyonunun önüne geçilmiştir (Mock ve Fouet, 
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2001). 34F2 suşu ile hazırlanan aşılar, Dünya çapında veteriner 

sağlık alanında halen kullanılmakta ve hayvanlarda tatmin edici 

bir bağışıklık sağlamaya devam etmektedir (Brossier ve ark., 

2000). Fakat aşının vürulansına duyarlı hayvanlarda kullanımı 

ile ilgili bazı endişeleri gidermek için gelişen rekombinant gen 

teknolojisinden faydalanılmış, genetik olarak detoksifiye 

edilmiş EF ve LF‘ler üretilerek güvenli ve atoksik canlı aşı 

ürünleri üzerinde çalışılmaktadır (Pezard ve ark., 1991; Mock ve 

Fouet, 2001; Brossier ve ark., 2000). 

Yirminci yüzyılın ikinci yarısında toksin yapılarının 

bulunmasıyla birlikte Amerika ve İngiltere’de, PA‘dan köken 

alan, hücresiz sterne suşlar kullanılarak. canlı aşılar üretilmeye 

başlanmıştır. Günümüzde ise rekombinant PA elde etmek için 

aralarında B. subtilis’in de bulunduğu mikroorganizmalardan 

faydalanılmaktadır (Turnbull., 2000; Friedlander ve ark., 1999) 

PA içeren aşılar diğer canlı aşılara göre daha düşük düzeyde bir 

koruma sağlasa da PA miktarını arttırmanın koruma ile doğru 

orantılı bir etkisi görülememiştir (Turnbull, 1988; Welkos ve 

Friedlander, 1988). Spor aşıları ile ilgili çeşitli çalışmalar 

günümüzde yapılmaktadır (Cohen ve ark., 2000; Chen ve ark., 

2015). 
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1940’lı yıllardan itibaren Şarbon aşılarının insan sağlığında 

kullanılmasına yönelik çalışmalar başlamıştır. 1970 tarihinde 

koruyucu antijen (PA) hücre serbest filtratından hazırlanan 

Biotraks aşısı üretilmiştir (Turnbull, 1991). Fakat bu aşının 

koruyuculuğunun kısıtlı kalmasının yanında, LF, EF dahil diğer 

şarbon proteinlerini de içerebildiği için, anafilaksi başta olmak 

üzere alerjik reaksiyonlara ve hatta ölüme neden olabilmektedir 

(Friedlander ve ark., 1999; Schneemann ve Manchester, 2009). 

Hayvanlarda bağışıklık sağlamak amacıyla kullanılan attenüe 

spor aşılar da bazen enfeksiyonlara yol açabilir; o nedenle bu aşı 

insanlarda kullanılmaz. İnsanlar için protektif antijenden 

hazırlanan aşı kullanılmaktadır. Kısa aralıklarla üç doz yapılır 

ve rapellere gereksinim vardır (Doğanay ve Eşel, 2008). 

Ülkemizde, 1910 yılında Pasteur Aşısı, 1929’dan itibaren de 

Süreyya AYGÜN’ün Türk Üniversal Aşı (TUA)’sı 

kullanılmıştır. 1953 yılından sonra Tarım ve Orman Bakanlığı, 

Etlik Veteriner Merkez Kontrol Araştırma Enstitüsü tarafından 

üretilen 34F2 suşu ile üretilen aşı kullanılmaktadır. Aşı 

hayvanlara 2 aylıktan büyük hayvanlara uygulanmakta ve 

yaklaşık 6-12 ay bağışıklık sağlayabilmektedir (Aytekin ve ark., 

2011). 
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Aşı, antraks hastalığı bulunan bölgelerde ilkbaharda, hastalık 

çıkan yerlerde ise hemen ve sağlıklı hayvanlara koruma amaçlı 

yapılır (Aytekin ve ark., 2011). Aşı ergin sığırlara 1 ml, iki 

aylıktan büyük danalara 0,5 ml dozda deri altına yapılır. Vücut 

ısısı yüksek ve gebeliğin son dönemindeki hayvanlara aşı 

yapılmaz (Altuğ ve ark., 2013; İmren HY. ve Şahal M., 1996). 

Aşının bazı ticari preparatları şunlardır; Ant Etvac® / Etlik Vet. 

Kont. ve Araş. Enst., Basilax® /Vetal (Altuğ ve ark., 2013; İssi 

ve Gül, 2016). 

Anthraks Aşıları Hakkında Bazı Güncel Çalışmalar 

2015 yılında, bazı araştırıcılar, Türkiye’nin Kars İli ve 

çevresinde yürüttükleri çalışmada, suşların uzun sure 

saklanmasının, plazmidlerin aracılık ettiği B.anthracis virulens 

faktörleri (pXO1 plazmidinin kodladığı üçlü toksinler ve pXO2 

plazmidinin kodladığı antifagositik kappsül) üzerine etkilerini 

belirlemek için bir çalışma yürüttüler. Yürütülen bu çalışmada 

Kars bölgesinden 2000 ve 2013 yılları arasında toplanıp, %20 

gliserin ilave edilmiş Brucella broth ile -20◦C’de muhafaza 

edilen 159 adet B.antracis suşunu kullandılar. Depolama 

işleminden once de fenotipik olarak (koloni morfolojisi, 

penisilin ve gama fajına duyarlılık) doğrulanmış olan bu 
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suşlardan 5 ml. Brain Heart infusion broth içerisine 200 μL 

eklenerek 37◦C’de 48 saat inkübe edildi. İnkübasyonun ardından 

brothlardan alınan 0.1 ml’lik örnekler %7 koyun kanı ile 

hazırlanmış kanlı agarlara ekilerek 37◦C’de ve 18–48 saat tekrar 

inkübasyona bırakıldı. Bu son inkübasyon neticesinde elde 

edilen koloniler ilk once aynı fenotipik yöntemlerle B.anthracis 

olarak değerlendirildikten sonra, Hoffmaster ve Koehler’ın 

(Hoffmaster AR, ve Koehler TM., 1997) tanımladığı şekli ile 

XO media kullanılarak kullanılarak pXO1 plazmidi varlığı 

yönünden ve kapsül üretimi incelenerek de pXO2 plazmidi 

varlığı yönünden incelendi. pXO1 ve pXO2 plazmidlerinin 

varlığı ayrıca PCR yöntemleri kullanılarak da değerlendirildi. 

Depolanan 159 suşun 151 tanesi başarılı bir şekilde kurtarıldı ve 

bu 151 suştan da 142 tanesi B. anthracis suşu olduğu, de 

morfolojileri gamma fajına duyarlılık, penisilin hassasiyeti ve 

kapsül üretimi baz alınarak doğrulandı. Bu 142 örnekten 130’u 

hayvan, 12’si de çevresel örneklerdi. Geriye Kalan 17 tanesinin 

ise cansız olduğu ya da B.anthracis suşu olmadığı 

değerlendirildi. B.anthracis olarak değerlendirilen suşların 

tamamı Xo media üzerinde de üreyerek pXO1 plazmidine sahip 

olduklarını gösterdiler. İzolatlar CO2’li ortamda ve jariçerisinde  

Bikarbonat Agar’a ekildiğinde ise kültürlerden 35 tanesi 
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mukoid-non mukoid karışık koloniler üretirken sadece vbir 

tanesi non-mukoid koloniler üretti. Bu non-mukoid koloniler 

sabit %5’lik CO2’li ortamda tekrar inkübe edildiğinde ise, bu 35 

non-mukoid koloniden 5 tanesi kapsül üretme yeteneğini geri 

kazanırken, diğer 30 tanesi pXO2 plazmidlerini tamamen 

kaybettiklerini ya da kapsül üretimi için gereken genlerin 

inactive olduğunu gösterecek şekilde kapsül üretemedi. 36 non-

mukoid koloni üzerinde yürütülen alışmalarda pXO1 plazmidine 

yönelik 1, pXO2 plazmidine yönelik ise 3 tanesi kapsül sentez 

bölgesini hedef alan toplanda 5 primer kullanıldı. Toplam da 5 

farklı PCR profile gözlendi. Oluşan birinci profiled yer alan 20 

non-mukoid koloninin pXO1 primer pozitif ve pXO2 primer 

negative olduğu görüldü. Bu kolonilerin tekrarlayan 

kültürlerinde de kapsül üretme yeteneğini kaybeden 3 tanesi bu 

izolatlarda pXO’ plazmidinin kaybedildiğini gösterdi. Ikinci 

profiled yer alan 10 izolat ise pXO1 primerleri ile pozitif sonuç 

verirken pXO2 primerleri ile herhangi bir ürün çıkarmadı. 

Tekrarlayan 3 pasaj sonucunda ise sadece 1 suş kapsül üretme 

yeteneğini geri kazandı. Üçüncü profiled yer alan 3 izolat, tüm 

primerlerle beklenen oranda ürün verdi ve CO’ vardlığında 

tekrar eden kültürlerde kapsül üretme yeteneğini geri kazandı. 

Tek bir izolatın yer aldığı dördüncü profiled, pXO1 specific and 
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Cap6/103, CapB and Cap C rimerleri ile sonuç üretildi fakat 

tekrarlayan kültürlerde kapsül üretme yeteneği kazanamadı. 

Beşinci ve son profiledki 1 izolat ise pXO1 primerleri ile ürün 

oluşturamazken pXO2 primerleri ile pozitif sonuç verdi. 

Yürütülen bu çalışmalar neticesinde araştırmacılar B. 

anthracis’in, 20 gliserin ilave edilmiş Brucella broth  ile -

20◦C’de  muhafaza edilmesinin, izolatın orjinal özelliklerini 

korumak için optimum yaklaşım olmayabileceği sonucuna 

vardılar. Ayrıca çalışma sonucunda, bu şartlar altında saklanan 

suşlarda, pXO2 plazmidinin kaybedilmeye ya da modifikasyona 

uğramaya pXO1 plazmidinden daha yatkın olduğu ve bu 

durumun depolama süresi ile birlikte arttığı sonucu ortaya çıktı. 

Bu dayanıksızlığın sebebi henüz belli olmasa da izolatlardan bir 

kaçı pXO2 plazmidini tamamen kaybetti. Az sayıda izolatın jar 

kullanımına bağlı olarak kapsül üretme yeteneğini kaybetmesi 

de bu yöntemin kapsül üreten bakterilerin identifikasyonu için 

güven sağlamadıüını göstermiştir. pXO2 primer spesifitesi 

farklılıklarının sebebi belli değildir. Çalışma neticesinde, 

hayvan sağlığında kullanılabilecek aşı geliştirmek maksadıyla 

kullanılabilecek, pXO2 plazmidi eksik 21 suş elde edilmiş ve 

tanımlanmıştır (Büyük F. ve ark., 2015). 
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Max STERNE’in 34F2 canlı B.anthrasis sporları ile hazırladığı 

aşılar, bir salgın sırasında enfeksiyon riski taşıyan hayvanlarda, 

hem aşılama hem de antibiyotik tedavisi uygulamasını bir arada 

yürütmeye imkan sağlamadığı için, 2017 yılında bilim insanları 

cansız aşıların bu açığı kapatabilmesi fikri üzerine bir çalışma 

yürüttüler. Bu çalışmada, araştırmacılar, keçilerde, B.athracis’in 

hem toksinlerine hem de sporlarına karşı immun yanıt 

oluşturulmasını test etmek amacıyla formalin ile inactive 

edilmiş sporlar (FIS) içeren ve içermeyen recombinant protektif 

antijen (PA) ve recombinant Bacillus collagen-like antijen 

(rBclA) kombinasyonları kullandılar. Kars bölgesinde yerel 

yetiştiricilerden temin edilen iki grup keçi, üçer hafta arayla 

olmak üzere üç defa immunize edildiler ve son aşılamadan dört 

hafta sonra aşılanmamış control grubu ile karşılaştırıldılar. 

Toksin nötralizan antikorların düşük ya da ölçülemeyen 

seviyesine ve rBclA’ne karşı düşük immune yanıta rağmen, 

aşılamanın tamamen uygulandığı keçilerin %80’inde ölümcül 

enfeksiyon seviyelerine karşı koruma sağlandı. Dahası antikor 

cevabının seyri iki basamaklı aşı uygulamasının koruma için 

yeterli olabileceğini gösterdi. Rekombinant protein antijenleri 

ve FIS kombinasyonu, keçilerde koruyucu bir immune yanıt 

oluşmasını sağladı. Böylece bu aşının cansız yapısı sayesinde 
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antibiyotik tedavisinin ve aşı uygulamasının birlikte 

yürütülebileceği gösterildi. İlerleyen dönemlerde gerçekleştiri-

lecek çalışmalar bu aşı adayının antibiyotiklerle control altına 

alımış enfeksiyon sonrası bir senaryoda nasıl etki göstereceğini 

daha da netleştirbilecektir (Koehler SM., 2017). 

Phaswana, P.H. ve ark. (2017), Max STERNE’in canlı spor 

suşları (34F2) ile hazırlanan aşıların kullanıldığı hayvanlarda, 

B.anthracis’in çeşitli antijenlerine karşı oluşan antikor yanıtın, 

geniş ölçüde koruyucu antijen (PA)’e odaklanmasından yola 

çıkarak bir çalışma hazırladılar. Canlı spor anthrax aşısının, 

keçilerde oluşturduğu koruyucu humoral bağışıklığın 

değerlendirilmesini amaçlayan bu çalışmada, ELISA ile anti-PA 

antikor negative olduğu belirlenen Boer ırkı keçiler deney 

grubu, pozitif control grubu ve negative control grubu 

oluşturacak şekilde, sterne canlı spor aşısı ile 0. ve 12. haftalarda 

olmak üzere iki defa aşılandı. 0. Haftada ve aşılamalar 

sonrasında 4. ve 17. haftalarda serum örneği alınan keçilerde 

anti-PA ve toksin nötralizan antikor titreleri kontrol edildi. 

Bağışıklık sağlanan ve saf keçilerden alınan kan serumları farklı 

dilüsyonlarda hazırlanarak pasif bağışıklık sağlamak 

maksadıyla farelere verildi ve bu fareler B.anthracis’in 34F2 suş 
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sporlarına maruz bırakılarak keçi kan serumlarının 

koruyuculuğu belirlendi. 17. Haftada, ikinci doz aşılamadan 

sonra keçilerin ELISA anti-PA antikor titrelerinde belirgin 

değişimler gösterdi. İki defa aşılanan keçilerden, dilüe 

edilmemiş kan serumu alan farelerde en yğksek koruma (%86) 

görülürken, 1:1000 oranında dilüe edilmiş serum verilen 

farelerin sadece %20’si hayatta kalabildi. İn vitro Toksin 

Nötralizasyon değerlendirmesindeki antikor titrelerinin, 1:10 

oranındaki dilüsyona kadar seyreltilen keçi kan serumları ile 

pasif bağışıklığı sağlanan fareler için koruyucu olduğu görüldü. 

Araştırmacılar çalışmalarının sonucunda, farelerde uygulanan 

pasif koruma modelinin potansiyel olarak çiftlik hayvanlarında 

da koruyucu immune yanıt oluşturmada ve yeni aşı 

çalışmalarında kullanılabileceği sonucuna ulaşmışlardır 

(Phaswana ve ark., 2017). 

2018 yılında, Ndumnego O.C. ve arkadaşları (2018) da benzer 

bir çalışma yürüttüler. İdeal cansız ve rekombinant protein bazlı 

bir anthrax aşısının, hem toksemiyi hem de bakteriyemiyi hedef 

alacak şekilde geniş spektrumlu bir immunite sağlaması 

gerektiği vurgulanan çalışmada, araştırıcılar, rekombinant (rPA) 

ve Bacillus collogen-like protein (rBclA) ve formaldehit inaktif 
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spor (FIS) antijenlerini de içeren hücresiz bir aşı formulünü 

keçilere uygulayarak immun yanıt ve koruma sağladıkları 

sonuçlar aldılar. PA, BclA ve FIS kombinasyonu verilen 

keçilerde, sadece rekombinant peptid verilen keçilere kıyasla 

daha yüksek oranda antikor ve antitoksin-nötralizan titresi elde 

edildiği görüldü. Bu sonuçlar, keçilerden alınan antikor ve 

antitoksin pozitif kan serumlarının farelere verildiği deneysel 

pasif bağışıklık çalışmada da olumlu yansıdı. Antijen 

kombinasyonu ile aşılanan keçilerden alınan immun serumların 

verildiği fareler, hastalık sonrasında yüksek hayatta kalma oranı 

gösterdiler. 

Yine benzer bir çalışmada Jauro S. ve ark. (2020), devam eden 

bir Penisilin-G süreci içerisinde, cansız antraks aşıları (non-

living anthrax vaccine /NLAV) ile canlı spor aşılarının (Sterne 

live spore vaccine /SLSV) bağışıklık ve koruyuculuğunu 

karşılaştırdılar. Sterne canlı spor aşılarının, Anthraks 

salgınlarında antibiyotik tedavisi ile birlikte kullanıma uygun 

olmadığının tekrar vurgulandığı çalışmada, cansız aşı 

kombinasyonlarını , ham recombinant PA (a crude recombinant 

protective antigen /CrPA) ve saflaştırılmış PA (purified 

recombinant protective antigen /PrPA) antijen yapılarını, 
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formalin inactive edilmiş sporlar (FIS) ve Emulsigen-

D®/Alhydrogel® adjuvantları ile tamamlayarak hazırladılar. 

Sığırlar bir grupta NLAV +Penisilin-G tedavisi, diğer grupta 

sadce SLSV ve bir grupta da SLSV+Penisilin-G tedavisi olacak 

şekilde, sıfırıncı ve üçüncü haftalarda ikişer kez aşılandılar. 

Oluşan bağışıklık, rPA ve FIS için ELISA, toksin nötralizasyon 

ve opsonofagositic yöntemler kullanılarak değerlendirildi. Aşı 

ve ilaç uygulamalarının koruyuculuğunu belirlemek için ise 

farelerde pasif bağışıklık modeli kullanıldı. NLAV+Pen-G 

uygulamasında ve Pen-G olmadan uygulanan SLSV’de, anti-

rPA IgG titreleri belirgin bir artış gösterdi. Buna karşın 

SLSV+Pen-G uygulanan grupta, aşılama öncesi değerlere 

kıyasla belirgin bir artış yoktu. Anti-rPA titrelerine benzer bir 

değişim grafiği de IgM, IgG1, ve IgG2 titrelerinde görüldü. 

Toksin Nötralizasyon titrelerindeki değişim de bütün aşı 

gruplarında anti-rPA titreleri ile benzerdi. Bütün aşı gruplarında, 

üçüncü ve beşinci haftada, sıfırıncı hafta ile kıyaslandığında 

anti-FIS IgG ve IgM titrelerinde belirgin bir artış vardı. 

NLAV+Pen-G ve sadece SLSV uygulaması yapılan grupların 

spor opsonizasyon kapasitesinde belirtin bir artış görülürken, 

SLSV+Pen-G uygulanan grupta opsanizasyon kapasitesinin 

artışı daha azdı. 34F2 suşunun ölümcül dozları ile enfekte edilen 
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farelerdeki pasif bağışıklık, sadece SLSV ve 

PrPA+FIS+adjuvant+Pen-G Tedavisi uygulanan gruplarda artan 

antikor kapasitesi ile belirgin bir koruyuculuk sergiledi. Fakat 

CrPA+FIS+adjuvant+Pen-G Tedavisi ve SLSV+Pen-G 

Tedavisi kombinasyonları uygulanan gruplardaki pasif 

bağışıklık farelerde aynı etkiyi göstermedi. Araştırmacıların bu 

çalışma neticeseinde ulaştıkları sonuç göstedi ki, PrPA + FIS + 

Emulsigen-D®/Alhydrogel® kombinasyonu ile hazırlanan aşı 

adayı, SLSV ile aynı antikor yanıtı ve koruma kapasitesini 

sağlayabilir ve bir salgın durumunda, Penisilin-G tedavisi ile 

aynı anda proflaktik olarak da kullanılabilir Jauro (S. ve ark. 

2020). 

Fatih BÜYÜK ve arkadaşlarının 2015 yılındaki çalışmasından 

(Büyük ve ark., 2015) sonra, 2017 yılında, aralarında, her iki 

çalışmada da yer alan araştırıcıların bulunduğu bir araştırıcı 

ekibi, Kars bölgesinde yeni bir çalışma yaptı (Cooper ve ark., 

2017). İlk çalışmalarında B. anthracis suşlarının labratuvar 

şartlarında uzun sure depolanması halinde, pXO2 genlerini 

kaybedebildiği sonucuna ulaşan araştırıcılar, bu çalışmalarında 

da, pXO2 plazmidinin doğada kaybolup kaybolmadığını 

belirlemek için, anthraks nedeni ile gömülerek itlaf edilen 
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hayvanların bulunduğu kontamine alanlardan elde edilen 

B.anthracis sporlarını kullanarak izolatlar elde edip, bunların 

birincil kültürlerde kapsül üretme yeteneklerini incelediler. Kars 

bölgesinde hayvan itlaf edildiği bilinen ve B.anthracis varlığı 

yönünden incelenmiş  56 alan arasından, 2006 ve 2011 yılları 

arasında hayvan kesimi ya da itlafı neticesinde kontamine 

olduğu bilinen 3 tanesi seçildi ve iklim şartlarına bağlı olarak 

2013 yılının mayıs, ağustos ve ekim ayları boyunca buralardan 

örnekler toplandı. Her alandan, alanın merkezinden ve 1 metre 

arayla pusula pozisyonuna göre yönlerden olacak şekilde 5 farklı 

noktadan ve toprağın yüzeyinden 10 cm derinliğe kadar, 100 gr 

toprak numunesi alındı. Analiz işlemleri başlayana kadar oda 

sıcaklığında ve temiz plastik kaplarda muhafaza edilen 

numuneler, 120 ml distile suda 40 gr toprak numunesi olacak 

şekilde, elde şiddetle çalkalanarak süspanse edilip, oda 

sıcaklığında 30 dk çökelmeye bırakıldı. Bu süspansiyonlardan 

alınan 500 µl’lik porsiyonlar, steril distile su ile 1:10 oranında 

seyreltildikten sonra 60 °C’de 20 dk ısı şokuna maruz bırakıldı. 

Bundan sonra % 5’lik koyun kanlı agarlarının yüzeyine yayılan 

150 µl’lik örneklerin oda sıcaklığında kuruması beklenip 37 

°C’de bir gece inkübasyona bırakıldılar. Klasik B.anthracis 

morfolojisi sergileyen koloniler %20 gliserin eklenmiş Brucella 
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broth içerisinde ve -20 °C’de beklemeye alındı. Şüpheli 

koloniler % 5’lik koyun kanlı agarlara ekilerek 10 birim 

penicilin ve Gamma fajına maruz bırakılarak B. Anthracis 

yönünden teyit edildi. Ayrıca bu koloniler, CO2’li ortamda %10 

at serumu katılmış, % 0.7’lik bicarbonat agarlarda kapsül 

oluşumu yönünden de incelendi. Şüpheli koloniler üzerinde F. 

Büyük ve arkadaşları (Büyük ve ark., 2015) ile H. Wang ve 

arkadaşlarının (H. Wang ve ark. 2011) daha önce tanımladığı 

şekilde pXO1 ve pXO2 varlığı yönünden PCR analizleri de 

gerçekleştirildi. Hem kültür hem de PCR çalışmaları’nda Pozitif 

kontrol olarak tam virülens bir B.anthracis izolatı (pXO1+ , 

pXO2+), negatif kontrol olarak da E.coli izolatı kullanıldı. 

Çalışma süreci içerisinde, toprak örneklerindeki spor sayısının 

35 – 74400 spor/gr toprak olark değiştiği gözlendi ve örnekleme 

zamanı, örnek alınan alan ve spor içeriği arasında bir ilişki 

gözlenmedi. Fenotipik olarak B.anthracis olduğu onaylanan 672 

koloninin sodyum bicarbonat agar ekimlerinde sadce bir tanesi 

saf non-mukoid  ve sadece 10 tanesi, mukoid(kapsül 

üretimi)/non mukoid karışık fenotip sergiledi.  Bütün koloniler 

PCR’da pXO1 plazmidinin varlığına yönelik beklenen miktarda 

ürün açığa çıkardılar. pXO’ plazmidi ile ilgili olarak ise, test 

edilen mukoid koloni varyantlarının tamamı beklenen derecede 
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sonuç verirken, non-mukoid varyantlar, PCR’da iki farklı sonuç 

profili oluşturdular. Birinci grup (n=7) hiçbir PCR ürünü 

meydana getirmezken, ikinci grup (n=4), test edilen her bir 

primer için, kapsül üretimiyle ilgili genlerde bir bozukluk işaret 

eden sonuçlar verdi. Primer kültürde ilk önce non-mukoid olan 

ve PCR’da pXO2 pozitif sonuç veren bu 4 izolatın, non-mukoid 

fenotipin kontrol edilmesi amacıyla bikarbonat agara peşpeşe 

subkültürleri yapıldı. Bu izolatlardan sadace bir tanesi kapsül 

üretme özelliğini geri kazanarak en azından bir varyantın fenotip 

geridönüşümlü olduğunu gösterdi. Non mukoid bu dört izolatın 

PCR analizlerinde pXO2 pozitif sonuç vermesi gösterdi ki, 

kapsül üretim yeteneğinin kaybedilmesi sadece pXO2 

plazmidinin tamamen kaybedilmesi ile değil aynı zamanda 

gendeki fonksiyon kaybı ile de ilgilidir. Yine bu izolatlardan bir 

tanesinin, fenotipin geri dönüşümlü olduğunu gösterir şekilde, 

kapsül üretme yeteneğini geri kazanması, PCR analizlerinin 

yokluğunda, kapsül üretiminin, virülensi belirleyen önemli bir 

fenotipik ayraç olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, sonraki 

çalışmalarda, plazmid ya da fonksiyon kaypılarının 

mekanizmasının ve bunların evcil hayvanlardaki enfeksiyon 

kabiliyetini nasıl etkilediğinin belirlenmesi gerektirğini 

belirttiler (Cooper ve ark., 2017). 
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Tao P. ve arkadaşları (2017), potansiyel bir antraks aşısını 

tanımladılar. Bu aşıda 83kDa PA koruyucu antijenini üretmek 

için T4 protein kılıfını kullandılar. Bakteriyofaj T4 protein 

kılıfını kullanarak yeni bir antijen dağıtım sistemi geliştirdiler. 

T4 protein kılıfında yoğun antijenler görüntülediler. Bu 

antijenlerin herhangi bir adjuvan olmadan güçlü humoral ve 

hücresel bağışıklık yanıtı oluşturduğunu gösterdiler. Bu sayede 

T4 protein kılıfı ile güçlü antijen dağıtım sistemi oluşturdular. 

Önceki çalışmalarda PA’nın tek başına antraks’a karşı 

korumada etkili olduğunun gösterilmesi ve AVA’nın 

(alumadsorbed anthrax vaccine) uzun işlem süreci ve fazla yan 

etkisinin olmasından dolayı çalışmalarını rekombinant PA (rPA) 

üzerine yönlendirdiler. PA antijenlerini görüntülemek amacıyla 

highly antigenic outer capsid protein’den (Hoc) 5.6 kat daha 

fazla bağlanma yeri olduğu için small outer capsid protein (Soc) 

kullandılar. Böylece Soc sayesinde antijenler T4 protein 

kılıfında daha yüksek yoğunlukta görüntülenebilir hale geldi. 

Çalışma sonucunda makakları antraks sporlarının olduğu 

aerosollara karşı koruduğu sonucuna ulaştılar (Tao ve ark., 

2017). 
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2019 içerisinde, Ammar Mohseni ve arkadaşları (2019) antraks 

toksinleri ile ilgili başka bir çalışma yaptılar. Bu çalışmada 

mevcut aşıların sorunlarını ve tüketim sınırlamalarını azaltmayı 

veya ortadan kaldırmayı amaçladılar. Bunun için aşı adayı 

olarak üçlü bir kimerik antijenin immünojenik etkilerini 

değerlendirmeyi ve ayrıca bağışıklamanın etkinliğini artırmayı 

hedeflediler. Zaten Mohseni ve arkadaşlarından önceki 

çalışmalarda kimerik antijenlerin tek antijenli aşılara göre daha 

etkili olduğu gösterilmişti. Mohesni ve arakdaşları ise ilk defa 

ELP adı verilen üçlü bir kimerik proteini şarbon toksik 

antijenlerinin üç farklı alanını birleştirerek modellediler. ELP 

modelli protein, iki bağlayıcı tarafından bağlanan EFD1, LFD1 

ve PAD4 alanlarından oluşuyor. ELP'nin yapısındaki üç 

antijenik alanın varlığı, bağışıklama sırasında sinerjik etkilere 

neden olup immün yanıtı güçlendiriyor. Çalışmada kullanılan 

ELP kimerik proteini, herhangi bir disülfür bağı olmaksızın 709 

amino asit içeriyor, asidik özellik gösteriyor, instabilitesi ise 

Editseq hesabına göre 40.73. Bu özelliklerdeki protein ile antijen 

cevabı için gine domuzu üzerinde testler yaptılar. ELISA test 

sonuçlarına göre gine domuzlarında 200000 EU/ml gibi yüksek 

bir titrede antikor cevabı oluştuğunu gözlemlediler. Bu sayede 

ELP kimerik proteninin immünojenik potansiyelini göstermiş 
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oldular. Yine ELISA testi sonuçlarına göre ELP’ye karşı oluşan 

antikorlar efektif bir şekilde antraks’ın toksik antijenlerine etki 

ettiğini gösterdiler. Sonuçta ELP kimerik proteini ile geliştirilen 

aşının şu an kullanılan aşılara göre avantajlarını belirlediler. İlk 

avantajı, Gine domuzlarının aşılanmasından sonra ELP'ye karşı 

antikorlar, PA'nın ATR'ye bağlanmasını önleyebiliyor ve LF ve 

EF'nin heptamerik PA63 kompleksine bağlanmasını bloke 

edebiliyor. Bu sayede 3 farklı mekanizmayla antraks önlenmiş 

oluyor. İkinci avantajı E.coli içinde üretilen rekombinant antijen 

üretimi B.anthracis’e göre daha güvenli. Üçüncü olarak ise ELP 

kimerik protein sisteminin verimliliğinin daha yüksek olduğunu 

gösterdiler. Kısaca çalışmaları sonucunda yüksek immünojenik 

antijen olan kimerik protein üretmek için, ELP adı verilen üçlü 

kimerik proteini, EFD1, LFD1 ve PAD4 parçalarını birleştirerek 

oluşturdular. Sonuçta ELP kimerik antijeninin, şarbon toksinini 

nötralize edici antikorların indüksiyonu yoluyla şarbona karşı 

koruma için geliştirilebilir bir şarbon aşısı adayı olduğunu 

gösterdiler (Ammar ve ark., 2019). 

İsrail’de ise, Theodor Citlaru ve arkadaşları (2017) antraks canlı 

zayıflatılmış aşısıyla ilgili bir çalışma yaptılar. Bu çalışmada 

yeni nesil canlı zayıflatılmış antraks spor aşısına yer verdiler. 
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Geliştirdikleri yeni nesil aşı Bacillus anthracis’in htrA (High 

Temperature Requirement A), cya ve lef genlerinin farklı 

kombinasyonlarda devre dışı bırakılmasını temel alıyor. Bu üç 

geni çeşitli kombinasyonlarda bir araya getirerek toplamda 7 

farklı tür oluşturdular. Çalışmalarını bu 7 farklı türü temel alarak 

ilerlediler. htrA geni devre dışı bırakılınca htrA’nın çeşitli stres 

uyarıcılarına tolerans için gerekli olduğunu ve bu sayede, gine 

domuzu, fare ve tavşanlarda dramatik bir zayıflama olduğunu 

gösterdiler. Ama zayıflama olmasına rağmen aynı zamanda PA, 

LF ve EF toksinlerini ve kapsül üretmeye devam ettiğini de 

eklediler. Devamında hem htrA hem cya hem de lef mutasyonu 

ile çalışmaya devam ettiler. Çalışma sonucunda üçünün birden 

devre dışı bırakıldığı türün en zayıflatılmış tür olduğunu tespit 

ettiler. En az zayıflatılmış türün ise sadece htrA geninin devre 

dışı bırakıldığı tür olduğunu belirlediler. Diğer taraftan cya ve 

lef genlerinin htrA ile olan kombinasyonlarını da karşılaştırdılar. 

Bu karşılaştırmaya göre htrA ve lef genlerinin birlikte devre 

dışarı bırakılması htrA ve cya genlerinin birlikte devre dışarı 

bırakılmasına göre daha fazla zayıflatma etkisi gösterdiğini 

tespit ettiler. Bu deneyleri hem gine domuzunda hem farelerde 

hem de tavşanlarda tekrarladır. Ek olarak hem htrA hem cya hem 

de lef genlerinin devre dışı bırakıldığı türün teröpatik aralığının 
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sadece htrA olan türe göre çok daha geniş olduğunu ifade ettiler. 

Sonuç olarak üç genin devre dışı bırakıldığı zayıflatılmış aşının 

antraksın önlenmesi için profilaktik aşı olarak kullanılabileceği 

sonucuna vardılar. Theodor Citlaru ve arkadaşlarının yaptığı 

çalışma sadece ajana maruziyet öncesini içerdiği için antraks 

ajanına maruz kaldıktan sonra yapılan aşının etkinliği ve 

aktivitesi ile ilgili bilgileri içermiyor. Yaptıkları çalışma 

sonucuna göre kısaca, hem htrA hem cya hem de lef genlerinin 

devre dışı bırakıldığı zayıflatılmış aşı insan kullanımına uygun 

yeni nesil antraks aşısı olabilir (Chitlaru ve ark., 2017). 

B. Kim Lee Sim ve arkadaşları (2017) antraks ile ilgili başka bir 

çalışmaya imza attı. Ortam sıcaklığında stabil halde 

saklanabilen, yüksek düzeyde koruma sağlayan ve korumaya 

hızlı şekilde başlayan ve oral yolla alınan antraks aşısı 

geliştirmeye çalıştılar. Canlı zayıflatılmış salmonella’nın 

antraks aşısı üretmek için iyi bir alternatif olabileceğini 

düşündüler. Bunun için salmonella enterica serovar typhi’yi 

kullandılar. Çünkü böyle bir aşı oral kullanılama uygun, 

mukozal ve sistemik bağışıklık yanıtını uyarabilirdi. Lisanslı, 

oral kullanıma uygun, canlı zayıflatılmış, bakteriyel tek aşı 

olduğu için Salmonella enterica serovar typhi’yi seçtiler. Ayrıca 
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tifo ateşinden en az 7 yıl koruyordu ve 25 yıldır güvenliğiyle 

ilgili bir sorun çıkmamıştı ve aşılama sonrasında artit gibi ciddi 

yan etkileri görülmüyordu. Ek olarak raf ömrünün 5-10 yıl arası 

olmasından dolayı da salmonella enterica serovar typhi’yi 

kullanmaya karar verdiler. Yaptıkları çalışmada koruyucu 

antijeni (PA) Ty21a kromozomuna başarıyla entegre ettiler. 

Plazmid aktarımının yerine kromozomal olarak entegre ettiler. 

Bu sayede plazmid aktarımlıdaki %5 yerine %100 stabil PA 

üretimi elde ettiler. Böylece genetik olarak %100 stabil olan 

Ty21a-PA-01 türünü oluşturmuş oldular. Oluşturdukları aşıyı 

farelerde ve tavşanlarda intraperitoneal yol ile kullandılar. 

Farelerde ve tavşanlarda kontrol grubuna göre immün cevabın 

istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha etkili olduğunu 

gösterdiler. Yine fare ve tavşanları klinik olarak 21 gün takip 

ettikten sonra deneklere solutulan B. Anhtracis Sterne ve Ames 

sporlarının öldürücü dozlarına karşı koruyucu olduğunu 

gösterdiler. Böylece Ty21a’nın tifo ateşindeki başarılı etkisini 

antraks aşısı için de kullanıma açmış oldular. Güncel olarak 

kullanılan aşıların dezavantajları yerine birçok avantajı olan bir 

aşı geliştirmiş oldular. Kısaca çalışma sonucunda güvenli, iyi 

tolere edilebilen, yüksek koruyuculuğa sahip, ortam sıcaklığında 
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stabil olarak saklanabilen, oral olarak 5-7 günde 3-4 doz olarak 

alınabilen bir aşı geliştirmiş oldular (Sim ve ark., 2017). 

2017 yılında Pomerantsev AP. ve arkadaşları, kısa spesifik DNA 

dizileri arasındaki kesme ve birleştirme reaksiyonlarını katalize 

eden, polinükletotid benzeri transferazlardan, Tyrosine alan-

spesifik rekombinazları (Tyrosine site-specific recombinases/T-

SSR) kullanarak bir çalışma gerçekleştirdiler. Araştırmacılar, 

B.anthracis’te genetik modifikasyonlar gerçekleştirmek için T-

SSR ve bu T-SSR’lar ile aynı kökten gelen hedef dizileri 

kullanan üç sistemi yani Escherichia coli bakteriyofaj  P1 Cre-

loxP, Saccharomyces cerevisiae Flp-FRT, ve B.anthracis’in 

pXO1 plazmidinden yeni keşfedilen IntXO-PSL sistemlerini 

geliştirdiler. Tyrosine rekombinaz sistemlerinin üçü de 

B.anthracis’te sporülasyon yetmezliği sağlamak için geliştirildi, 

protemik analizler ile B.anthracis sekretomunda bulunduğu 

belirlenen on proteaz için, plazmid içermeyen suş  kaldırıldı. Bu 

suş, gelişmiş birkaç aşı adayı proteinler de dahil olmak üzere, 

çeşitli rekombinant proteinlerin üretimi için başarıyla kullanıldı. 

B.anthracis’te genetik manipülasyonlar için geliştirilen bu 

genetik materiyaller aynı zamanda 1,2, ya da 3 bitişik atxA 

genine sahip suşların oluşturulması için de kullanıldı. AtxA 
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genleri, B.anthracis’in bikarbonata yanıt oluşturması için gerek 

duyulan transkripsiyonel düzenleyicileridir. Araştırmacılar, 

CO2’li atmosferde büyüyen suşlarda, atxA kopya sayısı ve 

koruyucu antijenni (PA) kodlayan pagA geninin seviyesi 

arasında pozitif bir ilişki bulmuşlardır. Araştırmacılara göre bu 

çalışmada elde edilen sonuçlar, anlatılan bu üç T-SSR 

sisteminin, B.anthracis’in genomunda düzenleme yapmak için 

etkili araçlar olduğunu kanıtlamaktadır ve bu T-SSR sistemleri 

aynı zamanda diğer prokaryotlar ve ökaryotlar için de uygulama 

imkanı sağlayabilir (Pomerantsev ve ark., 2017). 

R.Mark Jones ve arkadaşları 2017 yılında (Jones ve ark., 2017) 

farklı bir çeşit anraks aşısı üzerine çalışma yaptı. Yaptıkları 

çalışmada bitkilerde üretlien antraks aşısı üzerinde çalıştılar. 

Deglikozile edilmiş rPA (rekombinant PA) aşı adayını 

geliştirdiler. Hazırlarken yaklaşık yarım yüzyıldır kullanılan 

püskürtmeyle kurutma yöntemini kullandılar. Bu yöntemle Pp-

dPA83'e uygulanan sürekli püskürtmeli kurutma işlemi antijen 

üzerindeki şeffaflığı en aza indirdi, sulu taşıyıcıyı hızla 

buharlaştırdı ve kararlı bir toz oluşturdu. Bu sistem geçici bitki 

bazlı bir sistemde üretildi. Bitkiler, uygun maliyetli oldukları, 

yüksek hedef ekspresyonu sundukları ve memeli patojenlerini 
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barındırmadıkları için rekombinant protein üretimi için iyi bir 

alternatif oluşturdular. Ek olarak bitkiler post-translasyonel 

modifikasyon yapabildikleri ve doğal protein yapısına benzer 

kompleks katlamaları gerçekleştirebildikleri için bu yöntem iyi 

bir alternatif yöntem adayı oldu. Jones ve arkadaşları bu 

yöntemleri çalışırken Nicotiana benthamiana tür bitkisini 

kullandılar ve bu türden pp-dPA83 proteinini elde ettiler. Üç pp-

dPA83 formülasyonunu, sulu çözeltilerden püskürtülerek 

kuruttular. Geriye beyaz, şekilsiz ve serbest bir toz bıraktılar. 

Yaptıkları 3 aylık saklama testlerinde stabil bir şekilde 

saklanabildiğini gösterdiler. Geliştirdikleri formülün 

immünolojik testlerini ise farelerde denediler. İkinci 

immünizasyondan sonra farelerin kanlarını alıp incelediler. 

Bütün gruplarda immün yanıt oluştuğunu gözlemlediler. Farklı 

saklama koşullarının immünojeniteyi etkilediğine dair 

istatistiksel anlamlı bir sonuç bulamadılar. Sonuç olarak 

yaptıkları çalışmada püskürtmeli kurutma yöntemiyle ısıya 

dayanıklı rPA aşı adayı geliştirdiler. Püskürtmeli kurutma 

yönteminin antraks aşısını geliştirmek için ölçeklenebilir ve 

etkili bir yöntem olduğunu keşfettiler (Jones ve ark., 2017). 
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GİRİŞ  

Kuş Gribi, Kanatlı Vebası, Fow Plague gibi isimlerle de anılan 

Avian İfluenza, Orthomyxoviridae Ailesinden Tip-A İnfluenza 

virusu (RNA virüsü) tarafından meyfana gelen bir 

infeksiyondur. İnfeksiyonun seyri yüksek mortalite ve 

morbiditeye sahiptir (Webster ve ark., 1992). 

Hastalığın H5N1, H7N7, H9N2 alt tipleri sayesinde zoonotik 

olması ve kanatlı yetiştiriciliğinde büyük ekonomik kayıplara 

yol açması, infeksiyonu güncel kanatlı hastalıkları arasında 

önemli bir yer sahibi yapmaktadır (Nicholls ve ark., 2007). 

Avian influenza, Uluslararası Salgın Hastalıklar Ofisi (OIE) 

tarafından, HPAI listesinde  (Highly pathogenic avian influenza-

HPAI-viruses; Yüksek patojeniteye sahip kanatlı influenza virus 

infeksiyonları) sınıflandırılmış, ihbarı zorunlu ve tazminatlı bir 

hastalıktır (Edwards, 2006). Yüksek patojenitesi nedeniyle 

kamusal sağlık hizmetlerini etkileyebilmektedir (Uludağ ve 

Akgün, 2020). 

Avian influenza, hem coğrafi konumu itibariyle göçmen kulların 

göç yolları üzerinde bulunduğu hem de göçmen kuşların 

konakladığı 300 ‘ün üzerinde bölgeye ev sahipliği yaptığı için 
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Ülkemiz açısından da önemli bir hastalıktır (Verhagen ve ark., 

2014). 

TARİHÇE  

Avian influenza, tarihte ilk defa 1878 yılında İtalyan 

Yarımadası’nda Perroncito tarafından tanımlandı. 1901 ‘de ise 

Centanni ve Savunozzi, hastalığın filtreleri geçebilen bir etkenin 

(virüs) tarafından meydana getirildiğini tespit etti. 1955 yılına 

gelindiğinde hastalığa etkeninin İnfluenza A virüsleri olduğu 

ortaya kondu. 20. Asır içerisinde meydana gelen antijen 

kaymaları neticesinde ortaya virusa ait yeni alt tipler çıkmış ve 

bu alt tipler bir-kaç farklı pandeminin patlak vermesine neden 

olmuştur. 1918–1919 yıllarındaki H1N1 pandemisinin 40–50 

milyon kişinin hayatına mal olduğu düşünülmektedir. Bunun 

dışında ise Dünya, 1957–1958 (H2N2),1968–1969 (H3N2) ve 

1977–1978 (H1N1) pandemileri ile mücadele etmiştir. 

Günümüzde Dünya üzerinde halen daha H3N1 ve H1N1 virüs 

enfeksiyonlarına rastlanmaktadır. 9 Ekim 2005 tarihinde 

Balıkesir Manyas Gölü'ne 500 metre uzaklıkta bulunan bir 

çiftlikteki 1800 hindi ölümü, Ülkemizde bildirilen ilk avian 

influenza vakasıdır. Bunun dışında Ağrı, Erzurum, Van, Iğdır, 
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Kastamonu, Samsun, Çorum illerimizde 21 kişide Avian 

influenza tespit edilmiş ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştır 

(Oner ve ark., 2006; Akpinar ve Saatci, 2006). 

ETİYOLOJİ      

Avian influenza, Ülkemizde ve Dünya’da, Kuş Gribi, Kanatlı 

Vebası, Fow Plague gibi farklı isimlerle de anılır. Hastalığın 

etkeni, Orthomyxoviridae familyası, Influenza grubu içerisinde 

yer alan influenza Tip A virusudur. İnfluenza Tip A, 80 - 120 

nm boyutlarında, negatif yüklü,  8 segmentli ve tek iplikçikli 

RNA taşıyan, zarflı virus bir virusudur. Kırmızı kan hücrelerinin 

aglütinasyonuna neden olur. Hastalığın seyrine yüksek mortalite 

ve morbidite eşlik eder (Wright, 2001; Alexander, 1993; 

Alexander, 2000). 

Etken, zoonoz karakter sergilemesi (H5N1, H7N7, H9N2 alt 

tipleri) ve kanatlı sektöründeki ekonomik etkisi başlıca önemli 

hususlardandır.  Fakat geçirdiği mutasyonlar neticesinde, 

insanlarda da yüksek mortalite ile sonuçlanan hastalıklara yol 

açması sonucunda, günümüzde öne çıkan bir kanatlı 

enfeksiyonu haline gelmiştir (Webster ve ark., 2006; Alexander, 

2000). 
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Influenza virusları’nda, nükleokapsid ve matriks antijenleri 

ortaktır ve bu yapılara göre  A, B ve C olarak tiplendirilirler. 

Influenza Tip A virusları; İnsan, kanatlılar, at, domuz, vizon, 

balina gibi geniş konakçı dağılımına sahiptir ve yabani kanatlılar 

Influenza Tip A virusları için doğal konakçıdır. Influenza Tip B 

virusları yalnızca insanlar için patojendir. Influenza Tip C 

virusları ise insanları ve domuzları infekte eder (Webster ve ark., 

2006). 

A Tipi influenza virüsü, yüzeyindeki bullunan antijenik protein 

yapıları dikkate alınarak iki gruba ve 144 alt tipe ayrılmıştır. 

Birinci grup hemaglutinin (HA) proteinine göre 16 (H1-H16), 

ikinci grup neuraminidase (NA) proteinine göre de 9 farklı alt 

tip (N1-N9) tespit edilmiştir (Nicholson, 2003) 

Hemaglütinin (HA) glikoproteini vasıtasıyla virüs, eritrositlere 

ve memeli hücrelerine konak hücreye bağlanır. Dolayısı ile bu 

molekülleri kodlayan genlerde bir mutasyon meydana 

geldiğinde kuş gribi virüsünü, diğer hayvan türlerindeki 

hücrelere bağlanabilir hale gelir (Webster, 1997). 

Neuraminidase (NA), dokularda bulunan siyalik asit ve N-asetil 

nöraminik asit bağlarını parçalar ve etkenin hücre içine 
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girmesini sağlar. Solunum yollarında bulunan Müsin bir 

hemaglütinin inhibitörüdür. Nöraminidaz, Müsin’i parçalayarak 

Hemaglütinine yardım eder ve hücre içinde çoğalan virüsler bu 

sayede hücre dışına çıkarak yayılır (Easterday ve ark., 1997). 

Influenza Tip A viruslarının isimlendirilmesi, sırası ile; virus 

tipi, ilk izole edildiği coğrafi bölge, izolat numarası, izolasyon 

yılı ve virüs alt tipi takip edilerek yapılır. A/Beijing/32/96/ 

(H3N2) gibi… Eğer bir kanatlıdan izole edilen bir alt tip 

belirtilecekse, virüs tipinden sonra, hangi kanatlı türünden izole 

edildiği de ilaveten belirtilir; A/duck/Ireland/113/84/ (H5N3) 

gibi… (Bean ve ark., 1985; Easterday ve ark., 1997). 

Avian influenza, serin ve nemli ortamlarda uzun süre canlılığını 

koruyabilen bir etkendir. Bunun dışında, dışkıdaki enfektivitesi 

4 °C ’de 30-35 gün, 20 °C ’de ise 7 gün kadar devam 

edebilmektedir. Karkaslarda bulunan etkenler, normal ortam 

şartlarında canlılıklarını sadece birkaç gün canlılığını 

koruyabilirken, buzdolabı şartlarında ise bu süre 23 güne kadar 

uzayabilmektedir. Et ürünlerinde dikkat edilmesi gereken nokta 

ise pişirme merkez iç sıcaklığın 70 °C ’ ye  ulaştığı  bir ısıl  işlem 

uygulamasında 1 saniyelik süre ,  virusunun kanatlı etinde 

inaktivasyonu için yeterlidir. 
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Avian influenza, kimyasal ve fiziksel etkilere karşı son derece 

hassastır. Bu sayede formalin, iyot bileşikleri, sodyum dodesil 

sülfat, lipid çözücüleri gibi kimyasallar kullanılarak kolaylıkla 

inaktive edilebilir. Yine etkenin inaktivasyonu için kullanılan 

ısıl işlem prosedeürleri ise, 56 °C ‘de /3 saat, 60 °C ‘de /30 

dakikada ve çok kısa bir süre 70-80 oC’ de gerçekleştirilir 

(Alexander, 2000; Wılson, 2007). 

EPİDEMİYOLOJİ 

Avian Influenza Virus, Dünya genelinde, evcil ve yabani 

kanatlılar ile insanlar başta olmak üzere, domuz, at, Amerika 

vizonu, bazı deniz memelileri, kedigiller ve sansargiller gibi 

birçok farklı hayvan türünde görülebilmektedir (Hinshaw ve 

ark., 1980; Matrosovich ve ark., 2000; Liu ve ark., 2005). 

Hastalığın yayılmasında ve taşınmasında göçmen su kuşları ve 

yaban ördeklerinin rolü büyüktür. Özellikle Anatidae 

familyasından Anas platyrhynchos (Yeşil Başlı Ördek), etkeni 

bağırsak florasında bulundurduğu için virüsün doğal 

rezervuarıdır. Hastalığa dirençli olduğu için de , belirgin ve tipik 

bir hastalık tablosu göstermemektedir (Matrosovich ve ark., 

2000;Liu ve ark., 2005). 
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Hastalık etkeni, enfekte kanatlıarın tükürüğünde, burun 

akıntısında ve dışkısında bulunur. Hastalığın bulaşması 

çoğunlukla, dışkının ya da dışkı ile bulaşık yemlerin ağız 

yoluyla alınması (fekal-oral) neticesinde gerçekleşir. Hastalığın 

bulaşmasına böcekler, kan emici sinekler ve kemiriciler gibi 

canlılar da aracılık ederek etkeni, hasta hayvanlardan duyarlı 

olan hayvanlara mekanik yolla taşıyabilirler. 

Avian influenza’nın ortaya çıkardığı hastalığın şiddeti, 

enfeksiyon oluşturan virus ve enfekte olan kuş türüne göre 

farklılıklar gösterir. Bu bağlamda, H5 ve H7 türlerine ait 

etkenler, büyük salgınlara ve tavuk, hindi gibi evcil kanatlılarda 

yüksek mortaliteye yol açma noktasında öne çıkarlar. İnfluenza 

virusunun önemli özelliklerinden birisi de antijenik yapısında, 

'Antijenik varyasyon' denilen değişiklikler meydana 

getirebilmesidir. Bu özellik influenza A virusunda, influenza B 

virusuna nazaran daha sık görülür. Meydana gelen antijenik 

varyasyonlar, viral genomda üzerinde ve spontan olarak 

Hemaglutinin (HA) ve Nöroaminmodaz (NA) yapılarında küçük 

değişiklikler şeklinde olursa antijenik drift adını alır ve 

neticesinde epidemiler meydana gelir. Fakat ortaya çıkan 

antijenik varyasyonlar ciddi genetik değişikliklerse buna da 
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antijenik shift denir ve böylece yeni bir alt tip ortaya çıkarak 

pandemilere yol açar (Webster ve ark., 2006). 

Influenzavirus A, farklı türlere ait alt gruplar arasında genetik 

materyal alışverişine de açık olduğu için farklı bir alt tiplerin 

oluşmasına da imkan sağlar. İnfluenza virus A pandemilere, 

influenza virus B epidemilere neden olarak Dünya genelinde her 

an bir salgın başlatabilecekken, İnfluenza virus C 

enfeksiyonlarıyla ise hafif hastalıklar şeklinde 

karşılaşılmaktadır. Aslında etkenin patojenitesi düşütür fakat, 

etken kanatlı popülasyonu içerisinde yayıldığında mutasyon 

geçirerek yüksek patojenite özelliği kazanır. Daha sonra salya, 

burun akıntısı ve dışkı yoluyla direkt ya da bunlarla bulaşık 

kirlenmiş şeylerle temas sonucunda evcil kanatlı hayvanlara 

bulaşarak sürüde 3-5 gün içerisinde hızlı ölümler ile seyreden 

epidemilere yol açar (Bean ve ark., 1985; Webster ve ark., 

2006). 

KLİNİK BULGULAR 

Influenza A virusları, meydana getirdikleri klinik tablonun 

şiddeti dikkate alındığında e Yüksek (HPAI) ve Düşük (LPAI) 

Patojeniteli Patojeniteli Avian İnfluenza olmak üzere iki sınıfta 
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değerlendirilir. Tüm H5 ve H7 alt tipleri HPAI olmasa da, 

Yüksek Patojeniteli olarak değerlendirilen suşlar çoğunlukla H5 

ve H7 alt tipleri içerisinde yer alırlar. Yüksek Patojeniteli suşlar, 

şiddetli hastalık tabloları meydana getirirler ve bu vakalarda 

mortalite % 100’e ulaşabilir. Düşük Patojenik etki gösteren 

suşlar ise hafif solunum yolu hastalıklarının yanı sıra halsizlik 

ve yumurta veriminde azalmaya yol açarlar. 

Hastalığın inkubasyon süresi 3-7 gün arasında değişir. 

Hastalanan hayvanlarda vücut ısısında artış, tüylerde kabarma, 

iştahsızlık ve depresyon hali görülür. Başlangıçta parlak yeşil 

olan sulu ishal, zamanla beyaz hale döner. Öksürük, aksırık, 

hırıltılı solunum, gözyaşı salgısında artış ve yumurta veriminde 

azalma görülür. Göz kapaklarında kapanma görünebilir. 

Konjuktiva ise şişkin ve kırmızı renklidir. Sakal, ibik ve göz 

çevrelerinde görülen ödem ve siyanoz tipiktir. Boyun ve göğüs 

bölgesine yayılan ödem, Glottis çevresinde daralmaya ve buna 

bağlı olarak güç solunuma yol açar. Özellikle hindi palazlarında 

solunum yollarının tıkanması dikkat çekicidir. Burundan 

grimtırak renkte, kanlı bir akıntı gelir.  
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Kloakada, ayak ve eklemler arasında yaygın kanamalar görülür. 

Denge bozukluğu, paralysis gibi sinir sistemi semptomları, 

hastalığın erken safhasında görülen yumuşak kabuklu ve şekilsiz 

yumurtaları takiben yumurta veriminin kesilmesi ortaya çıkar. 

Hastalığı atlatabilenler güçsüz düşmüştür. Tekrar yumurta 

vermeleri ancak haftalar sonra mümkün olabilir. 

Özellikle Yüksek Patojen suşlarda morbidite ve mortalite 

oranları % 100’e ulaşır. Ölümler genellikle 48 saat içinde başlar 

fakat enfeksiyona yol açan virusun patojenitesine göre ani 

ölümlere ya da semptomları takip eden yedi gün içindeki 

ölümlere rastlamak da mümkündür.  

Hastalanan hayvanlar enfeksiyonun akut dönemini atlatabilirler 

ise bu hayvanlarda eksitasyon, konvulsiyon, dönme hareketleri 

ve ataksi gibi nörolojik semptomlar koordinasyon bozukluğu, 

yürüme ve ayakta durmada zorluk gibi semptomlar görülür. 

Hastalığın başlangıcında, aniden ortaya çıkan solunum ve 

sindirim sitemi semptomları ile yüksek ateş, Newcastle 

hastalığını da akla getirebilir (Zitzow ve ark., 2002). 

 



SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA GÜNCEL ARAŞTIRMALAR | 187 

 

 

PATOGENEZ VE NEKROPSİ BULGULARI  

Avian influenza özellik olarak generelize hemagluitnasyon ve 

hemadsorpsiyon niteliktedir. Suşlarının tamamı embriyolu 

tavuk yumurtasında ve doku kültüründe üreyebilir ve 

embriyoların ölümüne yol açar. Virus ile enfekte embriyoda 

kanlanma, peteşiyel kanamalar ve iç organ lezyonları görülür. 

Enfekte hayvanların üst solunum yollarında, mukoza 

hücrelerine tutunan virüs, replikasyonunu da yine bu hücrelerde 

gerçekleştirir. 

Patolojik bulguların şiddeti etkenin virulensine ve enfekte olan 

kanatlının türüne göre farklı olabilir. Ölüm sertliği, hasta 

hayvanın ölümünden hemen sonra şekillenir. Görülen lezyonlar 

ise tipik septisemi tablosu çizer. 

Hastalık, patolojik olarak, şiddetli pulmoner yıkımlar, diffüz 

alveolar lezyonlar, alveolar bölgelerde fibrinöz karakterli 

eksudat, hyalin membran oluşumu, vasküler konjesyon, 

interstisiyel bölgelere lenfosit infiltrasyonu ve fibroblast 

proliferasyonu ile ortaya çıkar. 
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Hastalığın perakut formunda lezyonların belirlenmesi için 

yeterli zaman bulunmaz. Fakat ilerleyen aşamalarda 

dehidrasyon, karın yağları, kas ve iç organlarda şiddetli 

kanamalar, baş ve boyunda deri altı ödemler, burun ve ağızdan 

iseirinli akıntılar görülür. Sternumun iç yüzünde, serosal 

yüzeylerde ve vücut boşluğunda peteşiyel kanamalar görülür. 

Böbrek, yumurtalıklar, ön mide, taşlık ve özellikle de bağırsak 

mukozasında kanamalara rastlanır.  

Histopataolojik muayenesi yapılan başta myokart olmak üzere 

çeşitli doku ve organlarda perivasküler lenfoid hücre 

infiltrasyonu gözlenir. Dalak, karaciğer ve böbreklerde 

parankim dejenerasyonu ve nekrozlar önemli patolojik 

bulgulardır. Deri karkastan ayrılırken, deri altında saman sarısı 

renkli ve berrak bir sıvı görülür. Çoğu kan damarı tıkalı haldedir. 

Karaciğerde, dalakta ve böbreklerde sarı ve/veya gri gibi farklı 

renklerde odaklar, kanama ve nekrozlar görülür. İnce 

bağırsaklara kadar yayılabilen, proventriculustaki ve taşlıktaki 

hemorajiler ve erozyonlardır, hastalığın karakteristik 

lezyonlarıdır. Hastalığın uzun sürdüğü durumlarda sinüzitis, 

fibrinöz perikarditis ve peritonitis gözlenir. Yüz ve gaga altı 

bölgedeki ödem yaygındır. Yumurta tavuklarının 
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ovaryumlarındada hemorajiler veya nekrotik odaklara eşlik eden 

dejenerasyonlar vardır (Alexander ve ark., 1978; Zitzow ve ark., 

2002). 

TEŞHİS 

Avian Influenza’yı, klinikte, Infeksiyöz Bronşitis, Infeksiyöz 

Laryngotracheitis, Tavuk Kolerası, Newcastle, Mikoplazma 

Enfeksiyonları ve Marek Hastalığı’nın bazı formları ile 

karıştırmak mümkündür. Bu nedenle anemnez bilgileri, klinik 

semptomlar ve nekropsi bulguları hastalığın kesin teşhisi için 

yetersizdir. Kesin teşhis için yeterli değildir. Kesin teşhis için 

klinik ve nekropsi bulguları değerlendirildikten sonra mutlaka 

laboratuvarlarda, virüsün izolasyonu, serolojik muayeneler ve 

histopatolojik incelemeler yapılmalıdır. 

Laboratuvar muayeneleri için ölü hayvanlardan barsak içeriği, 

kloakal ve oro-nasal swaplar alınabilir. Ayrıca, akciğer, hava 

kesesi, barsak, dalak, beyin, ovaryum ve kalpten alınan doku 

örnekleri kullanılabilir. Canlı hayvanlardan ise, tracheal ve 

kloakal swaplar alınabilir, özellikle svap almanın zor olduğu 

küçük yapılı kanatlılardan taze gaita numuneleri tercih edilebilir. 
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Alınan bu örneklerin saklanması için antibiyotikli veve 7.0 - 7.4 

pH aralığındaki İzotonik Phosphate Buffered Saline (PBS) 

solüsyonu içerisinde saklanması uygundur. Kullanılacak 

antibiyotik miktarı, dokular ve tracheal swaplar için Penicillin 

(2000 ünit/ml), Streptomycin (2 mg/ml), Gentamycin (50 

mg/ml) ve Mycostatin (1000 ünite/ml) şeklinde düzenlenmeli, 

dışkı ve kloakal swaplar için ise bu miktarlar 5 kat artırılmalıdır. 

Solüsyona antibiyotik eklendikten sonra, pHı tekrar 7.0-7.4’e 

ayarlanmalıdır. Dışkı ve doku parçaları antibiyotik solüsyon ile 

w/v (ağırlık/hacim) oranı % 10-20 olacak şekilde 

karıştırılmalıdır. 

 Numunelerin işlenmesi için, uygun olan süspansiyonların oda 

sıcaklığında 1-2 saat bekletilip, sonra hemen işlenmesidir. Fakat 

bu şekilde çalışmak mümkün değilse numuneler + 4 °C'de birkaç 

gün muhafaza edilebilirler. Numunelerin dondurularak 

muhafazası için ise  – 80 °C sıcaklık uygundur.  

Avian influenza virusunun üremesi için uygun olan hücre 

kültürü çeşidir sınırlıdır. İzolasyon çalışmalarında özellikle 

Civciv Embriyo Fibroblast (CEF) Hücre Kültürü ve Madin 

Darby Canine Kidney (MDCK) Hücre Hattı’ndan faydalanılır. 
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Etkenin serolojik yöntemlerle teşhisi için kullanılan başlıca test 

metodları; Agar Jel Presipitasyon Testi (AGPT), 

Hemaglutinasyon (HA) ve Hemaglutinasyon İnhibisyon (HI) 

Testleri, Neurominidaz Inhibisyon (NI) Testi, Virus 

Nötralizasyon (VN) Testi ve Enzym Linked Immuno Sorbent 

Assay (ELISA) Testi olarak sıralanabilir. 

Bunlardan özellikle Hemaglutinasyon İnhibisyon (HI) testi, 

Avian İnfluenza ve Newcastle Hastalığının ayırt edilmesi için 

pratiklik sağlar. Serolojik testlerden ağırlıklı olarak 

epidemiyoloji çalışmalarının yanı sıra, salgınların saha 

şartlarında belirlenmesi ve takibi noktasında faydalanılır 

(Alexander ve ark., 1978; Zitzow ve ark., 2002; Chan ve ark., 

2002). 

KORUMA- KONTROL 

Avian Influenza Hastalığı’nın tedavisi için uygulanan bir tedavi 

prosedürü yoktur. Bu nedenle, hayvan popülasyonlarında sürü 

direncini artırabilmek amacıyla vitamin takviyesi uygulamaları 

ve sekonder bakteriyel enfeksiyonları önlemek için de 

antibiyotik uygulamaları yapılabilir. 
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Aşı uygulamaları ile klinik semptomların ortaya çıkmasına mani 

olsa da, enfeksiyonun oluşmasını önleyemez. Ayrıca, etkenin 

düşük patojeniteli suşları ile enfekte olmuş hayvanlara aşı 

uygulandığı zaman, etkende meydana gelecek mutasyonlar 

neticesinde ortaya çok patojen suşlar çıkabilir. Bundan başka 

hayvanlar aşılı olsalar dahi bulundukları ortamda virüs saçmaya 

devam ettikleri için ve aşı uygulamaları serolojik testleri de 

olumsuz etkilediği için aşılama önerilmez.  

Hastalıktan korunmak için alınabilecek tedbirlerin başında 

işletmeye hayvan giriş ve çıkışlarının önlenmesi gelir. Bunun 

dışında kümeslere yabani kanatlıların ve rodentlerin girişi 

engellemek ve işletmeye yönelik insan hareketlerini de kontrol 

altında tutmak önemlidir. Kümes girişlerine dezenfektan 

havuzları konumlandırmak, kümesleri ve kümeslerin yer aldığı 

alanları, kolay temizlenip dezenfekte edeilecek şekilde 

tasarlamak ve inşa etmek gerekir. Ayrıca, hayvancılık 

işletmelerinde eğitimin ve yetiştiricilerin bilinçlendirilmesinin 

verim artışını sağlamanın (Aydemir, 2019) yanı sıra avian 

influenza hastalığında da bilgilendirme ve eğitim konusu önem 

arz etmektedir. 
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Virusun saçılımı, hasta hayvanların nasal sekresyonları ve 

gaitaları ile gerçekleşir. Kümes şartları altına canlılığını 5 

haftaya koruyabilen etken, infekte dışkı içerisinde, 4°C’de 30-

35 gün, 20 °C'de 7 gün, kış mevsiminde ve sulu dışkıda ise 105 

gün canlı kalır.  

Etken özellikle soğuk ve nemli çevre şartlarında canlılığını uzun 

süre koruyabilse de kimyasal ve fiziksel etkilere karşı duyarlı 

olduğu için; ekstrem pH aralıkları, ultraviole ışınları, 

dezenfektanlar, sıcaklık etkisi ve ortam kuruluğu gibi 

durumlarda kolayca inaktive olabilir.Tüm bunlar dikkate 

alındığında koruma ve kontrol için; kümeslerin rutin 

dezenfeksiyonu, temizliği ve havalandırması, gıda ve su hijyeni, 

kümes ısısı ve rutubeti, çalışanların hem kişisel hem de çevresel 

temizlik konusunda bilgilendirilmesi önemlidir (Webster, 1984; 

Zitzow ve ark., 2002; Chan ve ark., 2002). 

Avian İnfluenza, Dünya genelinde olduğu gibi, ülkemizde de 

ihbarı mecburi bir hastalıktır. Hastalıktan şüphe edildiğinde, 

serbest veteriner hekimler ya da işletme bünyesinde görevli 

veteriner hekimler de vakayı ihbar etmek ve kamu veteriner 

hekimleri müdahil olana kadar gerekli tedbirleri almak 

durumundadır. 
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Kamu veteriner hekimleri, hastalık şüphesi varsa  ya da hastalık 

görüldüyse, teşhis için numuneleri alarak gerekli evraklarla 

birlikte ilgili laboratuvara en kısa sürede ulaştırmalıdır. 

Hastalığın kesin teşhisi halinde riskteki kanatlı popülasyonunun 

mevzuat ve yöntemlerine uygun olarak toptan öldürülmesi ve 

imha edilmeleri gerekir. Bu işlemlerden sonra ise enfekte 

işletmeler uygun prosedürler yürütülerek mutlaka temizlenmeli 

ve dezenfekte edilmelidir. 
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Giriş 

Sağlık sektörü karmaşık ve dinamik bir yapıya sahiptir. İş 

yükünün fazla olması, verilen hizmetin acil, ertelenemez, 

depolanamaz ve herhangi bir problemle karşılaşıldığında büyük 

sorunların meydana gelmesi bu karmaşık yapının nedenlerinden 

bazılarıdır. Aynı şekilde sürekli hizmet veren ve de sürekli 

gelişen, kendini yenileyen bir alan olması dinamik bir yapı 

olduğunu göstermektedir. Bu nedenle sağlık sektörünün yapısal 

özellikleri yönetimini zorlaştırmaktadır. Bu sektörün işleyişini 

hızlandıran ve kolaylaştıran en önemli araç ise kullanılan 

teknolojidir. Sağlık sektöründe teknoloji ihtiyacı oldukça 

fazladır. Bu yapı içerisinde teknoloji yoğun olarak kullanılmakta 

ve sürekli yeni teknolojiler ortaya çıkmaktadır. Sağlık 

sektöründe kullanılan teknolojinin maliyetinin yüksek olması 

bir dezavantaj oluştursa da birçok avantaj sunmaktadır. Verilen 

hizmetin kalitesinin yüksek olması, hasta memnuniyeti 

sağlanması ve artırılması, çalışan ve kurum performansının 

artırılması, hataların azaltılması, maliyetlerin azaltılması, 

kaynakların etkin bir şekilde kullanılması, zamandan tasarruf 

edilmesi ve topluma ve bireye önemli katkılar sağlayacak 

yeniliklerin ortaya konulup geliştirilmesi bunlardan bazılarıdır. 
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Sağlık sektöründe kullanılan en önemli teknolojilerden biri ise 

bilişim teknolojileridir. 

Sağlık hizmetleri ve yönetimi onlarca yıldır bilgi temelli bir 

disiplin olarak tanınmaktadır. Bilgi teknolojileri geliştikçe, 

birçok araştırmacı sağlık yönetimi yönetiminde bilginin 

kullanımıyla ilgili zorlukları, engelleri ve fırsatları araştırmıştır. 

Bu süreç boyunca bilgi ve bilişim sistemleri, sağlık hizmetlerini 

ve yönetimini iyileştirmek için her girişimde bir zorunluluk 

haline gelmiştir (Caro ve ark., 2018). 

Bu sektörde meydana gelen gelişmelere rağmen, Dünya Sağlık 

Örgütü (WHO), iyi gelişmekte olan ülkelerin bile mevcut sağlık 

hizmetleri sunumunda büyük zorluklarla karşılaşmalarının 

beklendiğini kabul etmiştir. Bu zorluklar: 1) yaşlanan bir 

nüfusun, 2) artan yaşam beklentisinin ve 3) kaçınılmaz bir nüfus 

büyümesinin artan önemine dayanmaktadır (WHO, 2010). 

Birleşmiş Milletler (BM) nüfus fonunun yayınladığı verilerine 

göre, dünya nüfusunun %12,3'ünü ileri yaştaki insanlar (altmış 

yaş ve üzeri) oluşturmaktadır. Dünya nüfusunda ileri yaştaki 

kişilerin oranının 2030'da %16,5 ve 2050'de %22'ye ulaşması 

tahmin edilmektedir (İleri, 2018a). 
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Yaşlanan nüfusun artan oranı sağlık hizmetlerinde birçok zorluk 

getirmiştir. Örneğin, yaşlılar için inme sonrası rehabilitasyon 

hizmeti, tıbbi ve insan kaynakları için uzun süreli bir taahhüt 

gerektiren yeni bir zorluktur. İlk olarak, rehabilitasyon 

tedavisinin çoğunluğu uzun süreli ve yoğun tedavi gerektirir. 

İkinci olarak, hastalara rehabilitasyon hizmetine kolay erişim 

sağlamak için ek yardımcı tesisler gereklidir. Üçüncü olarak, 

mevcut toplumdaki yaşlanan nüfusun daha hızlı artan havuzu 

nedeniyle rehabilitasyon kaynaklarının bulunabilirliği giderek 

artmaktadır (Yın ve ark., 2016). 

Ayrıca tıbbi araştırma anketleri, 65 yaşın üzerindeki yaşlıların 

yaklaşık %80'inin, en az bir kronik hastalığa maruz kaldığını ve 

birçok yaşlı insanın kendilerine bakmakta güçlük çektiğini 

ortaya koymuştur. Buna göre, yaşlı insanlar için iyi bir yaşam 

kalitesi sağlamak giderek ciddi bir sosyal sorun haline gelmeye 

başlamıştır (Gope ve Hwang ,2015). 

Gelecekte gelişmekte olan ülkelerde yaşlı nüfusun artmasıyla 

birlikte meydana gelen kronik hastalıklar; örneğin kalp hastalığı, 

kanser ve şeker hastalığı gibi hastalıklar daha yaygın hale 

gelecektir ve bu durum ciddi bir ekonomik yük oluşturacaktır. 

Dünya sağlık örgütü raporuna göre 2006 ve 2015 yılları arasında 



206 | SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA GÜNCEL ARAŞTIRMALAR 

 

 

orta gelirli birçok ülkede, kronik hastalıkların maliyeti yaklaşık 

83 milyar $ dolar civarındadır (WHO, 2011: 2-3).  

Bununla birlikte, hastane ortamındaki uzun süreli tedaviler, 

insanlar üzerinde hastaneye yatış ile ilgili birçok fiziksel, 

psikolojik ve sosyal sorunlara neden olabilmektedir. 

Günümüzde sağlıkla ilgili ölçümlerin birçoğu sağlık uzmanları 

için oldukça zaman alıcı, hastalar için ise pahalıdır çünkü bir 

sağlık uzmanına danışmak veya etkileşim gerektirmektedir 

(İleri, 2018a: 160). Belirtilen sorunların azaltılabilmesi için 

tansiyon, kan şekeri vb. gibi tıbbi ölçümlerin kişinin günlük 

yaşamını değişikliğe uğratmadan ve kullanıcı konforu 

gözetilerek yapılması gelişmekte olan kablosuz teknolojilerin 

kullanımı ile mümkün olmaktadır. Kablosuz teknolojilerin en 

büyük avantajı sağlık hizmetlerinin sağlık tesisleri dışında da 

verilebilmesidir. Uzaktan bakım hizmetinin kablosuz 

teknolojiler kullanılarak verilmesi, sağlık hizmeti verenlerin iş 

yükünün azalmasına yardımcı olmaktadır (Aktaş ve ark.,2014). 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla çoğalması, söz konusu 

zorlukların ele alınmasında söz sahibi olan yenilikçi sağlık 

çözümleri ve araçları sunmaktadır (Gope ve Hwang, 2015). 
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21.yy.’nın en yenilikçi teknolojilerinden biri olan Nesnelerin 

İnterneti (Internet of Things- lot-NİT) bunlardan biridir. Henüz 

gelişmekte olan bir teknoloji olan Nesnelerin İnterneti tüm iş 

kollarında ama özellikle de sağlık sektöründe sağlık 

yöneticilerine kolaylık sağlamak ve insanların yaşam kalitesini 

artırmak için büyük bir potansiyele sahiptir (İleri, 2018a: 159). 

Nesnelerin İnterneti ortamında, günlük hayatımızdaki tüm 

nesneler, iletişim ve bilgi işlem yetenekleri nedeniyle internetin 

bir parçası haline gelir. NİT, tıbbi sensör, izleme kameraları ve 

ev aletleri gibi farklı cihaz türleri arasında sorunsuz 

etkileşimlere olanak tanır. Bu sebepten dolayı NİT, sağlık 

sistemi gibi çeşitli alanlarda daha önemli hale gelmiştir. Sağlık 

sisteminde, NİT yaşlı insanların her zaman, her yerde modern 

tıbbi sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan birçok ucuz 

sensöre sahiptir. Ayrıca NİT, yaşlı insanların yaşam kalitesini de 

büyük ölçüde geliştirir (Gope ve Hwang, 2015). Yeni 

telekomünikasyon hizmetlerinin hızlı bir şekilde gelişmesiyle, 

giyilebilir NİT sensörleri, kullanıcıların gerçek zamanlı olarak 

izlenmesini, teşhis edilmesini, doktorlarla iletişim kurmasını ve 

doktorların ilaç reçete etmesini daha iyi bir şekilde 

gerçekleştirebilmesini sağlar (Jagadeeswari ve ark., 2018: 1). 
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Başka bir açıdan sağlık bilgi sistemleri, NİT’nin kullanılabile-

ceği ve böylece daha etkin çözümler sunabileceği önemli bir 

uygulama alanıdır. Sağlık bilgi sistemleri; elektronik sağlık 

kayıtlarını, tele-tıp cihazlarını, mobil sağlık (mhealth) 

uygulamalarını içeren geniş bir alandır. Hasta verilerinin farklı 

cihazlardan toplanarak analiz edilmesi sonucunda, kronik 

hastalıkların takip edilmesi, yaşlı bakımının sağlanabilmesi, 

sağlıklı yaşam (fitness) ve hareketlilik programlarının 

sürdürülebilmesi ve izlenebilmesi ile uzaktan hasta 

gözlemlemesi etkinlikleri dinamik bir şekilde gerçekleştirilebi-

lecektir. Tedavi ve ilaç takibinin etkin bir şekilde 

gerçekleştirilebilmesi için kullanılan tıbbi cihazlar ve sensörler 

de NİT sisteminin nesnelerini oluşturmaktadır. Örneğin; 

tansiyon aleti, ateş ölçer ya da kalp atışı sensörlerinden toplanan 

veriler, hastanın sağlık durumunun izlenmesi için 

kullanılabilmektedir (Can ve ark., 2016). 

Günümüzde   vücuda takılabilen, deri altına yerleştirilebilen 

veya giyilebilen çok çeşitli NİT sensörler hastalara ve 

kullanılmaya başlanmıştır. Söz konusu sağlık olduğu zaman 

toplanan verilerin kalp ritmi ile ilgili olması, kan şekeri 

seviyesini bildirmesi veya toplam atılan adım ve yakılan kalori 
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bilgisi olması farketmemekte, her türlü sağlık bilgisinin 

izlenmesi insanlar için yaşamsal önem taşımaktadır 

(İleri,2018a).  

Nesnelerin İnterneti'nin (IoT) sağlık alanında devrim yaratması 

bekleniyor. NİT doktorlar ve hastalar arasındaki etkileşimi, 

bireylerin sağlık hizmetlerine aktif olarak katılmalarını, 

dünyadaki bireylerin, koruyucu ve kişiselleştirilmiş sağlık 

hizmetlerini desteklemelerini sağlar. Aynı zamanda NİT 

teknoloji gereksiz hastaneye başvurularını ve ilgili maliyetleri 

önemli ölçüde azaltır (Zois, 2016).  

NİT’i ekonomik açıdan ele alacak olursak, Healthresearch.com 

tarafından yapılan bir rapora göre sağlık hizmetlerinde NİT 

pazarının 2020 yılına kadar 117 milyar dolara ulaşması 

bekleniyor (Singh, 2018). Düşük maliyetli sensör cihazlarının 

elde edilebilmesi nedeniyle, piyasa analistleri tarafından 2020 

yılına kadar 25 milyar kurulu ünite olabileceğini ve pazar 

kapsamının 2025 yılına kadar 2,1 trilyon civarında olacağını 

tahmin ediliyor (Darshan ve Anandakumar, 2015). 
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NİT teknolojisinin sağlık alanındaki en önemli avantajlarından 

biri sağlık bakımı için gerekli olan bilgileri 

kişiselleştirebilmesidir. Bunun yanında diğer teknolojilerle 

entegre olarak her yerden bu bilgilerin paylaşılmasına ve 

erişimine imkân tanımasıdır (Xu, He ve Li, 2014). 

Günümüzde sağlık hizmetlerini bilişim sistemlerinden yoksun 

düşünmek çok zordur. Sağlık hizmetlerinde teknolojinin önemi 

her geçen gün daha da artırmaktadır. Sağlık hizmeti veren 

kurumların varlığını devam ettirebilmeleri için teknolojiyle barış 

içinde olmalıdırlar. Aynı şekilde bilişim sistemleri günümüzde 

sağlık hizmetleri yönetimi görevini üstlenen yöneticilerin sahip 

olması gereken en önemli yeteneklerden biridir. Çünkü 

yönetimin temel fonksiyonları (planlama, örgütleme, yöneltme, 

koordinasyon, denetim) bilişim sitemleri aracılığıyla yapılmaya 

başlanmıştır. Bununla birlikte sağlık hizmetlerinde sunulan 

hizmet büyük oranda bilişim sistemleri aracılığıyla 

sağlanmaktadır. Bu yüzden bugün ve gelecekte yeni teknolojiler 

sağlık hizmetlerinde rol almaya devam edecektir. Nesnelerin 

İnterneti teknolojisi ise bunlardan biridir. 
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Bu çalışmanın amacı Nesnelerin İnternetine ve sağlık 

hizmetlerinde Nesnelerin İnternetinin kullanımına değinmektir. 

Henüz yeni bir konu olması nedeniyle ileride bu konu ile ilgili 

çalışma yapacak araştırmacılara katkı sağlamak çalışmanın 

amaçlarından bir diğeridir.  

NİT teknolojisi günlük hayatın birçok alanında yer almaya 

başlamış ve kullanıcılarına kolaylıklar sunmaktadır. Bu 

alanlardan biri ise sağlık hizmetlerinin olması NİT 

teknolojisinin bilinmesinin ve hayata geçirilmesinin önemine 

işaret etmektedir. 

Çalışmanın Organizasyonu şu şekildedir; ikinci bölümde 

Nesnelerin İnterneti incelenmekte, üçüncü bölümde Nesnelerin 

İnternetinin kullanım alanları ve sağlık alanında kullanımlarına 

değinilmekte, beşinci bölümde nesnelerin internetini 

destekleyen teknolojilere değinilmekte ve altıncı bölümde ise 

sonuç ve tartışma başlığı altında Nesnelerin İnternetinin gelecek 

öngörüsü ile ilgili literatürden elde edilen bilgiler sunulmaktadır. 
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2. Nesnelerin İnterneti 

 

 Şekil 1: Nesnelerin İnterneti Teknolojisi (Singh, 2018). 

Nesnelerin İnterneti (IoT), birçok fiziksel nesnenin internete 

bağlanacağı ve kendilerini diğer cihazlarla entegre edebileceği 

geleceği tanımlar. NİT, herhangi bir hizmeti / ağı kullanarak her 

yerde ve her zaman bağlantı kurulmasını sağlamayı 

amaçlamaktadır. NİT teknolojisi, insanlara çok çeşitli 

etkileşimlere olanak tanıyan, akıllı bir yaşamı ve yüksek ağ 

bağlantılı bir dünya sağlamayı vaat etmektedir (Yehia ve ark., 

2015).  
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Nesnelerin İnterneti kavramı, ilk olarak tedarik zinciri yönetimi 

bağlamında Kevin Ashton(1999) tarafından ele alınmıştır 

(Gubbi ve ark., 2013). Nesnelerin İnternet kavramını konusunda 

yaygın olarak tanınan Kevin Ashton 2002 yılında bir dergide 

NİT ile ilgili olarak ‘‘Bilgisayarlar için gerçek dünyayı 

anlamanın standart bir yolu olan Nesnelerin İnternetine 

ihtiyacımız var” demiştir (Hoy ve ark., 2015). Günümüzde, NİT 

daha geniş bir tanımı olan ve kamu hizmetleri, sağlık hizmetleri, 

lojistik ve ulaşım gibi birçok alanı kapsayan en trend alan haline 

gelmiştir (Kaur ve Kaur, 2017). 

Günümüzde İnternet teknolojileri önemli bir yere sahiptir. 

İnternet teknolojileri sayesinde veri yönetimi ve kullanımı daha 

kolay hale gelmektedir. Kullanıcılar internet teknolojileri 

sayesinde veriye her an ve her yerden ulaşabilmek imkanına 

sahip olmaktadırlar. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki 

gelişmeler ile kullanıcı ve bilgisayar sistemleri arasındaki 

etkileşimin hızla artması, akıllı teknolojilere olan ihtiyacı ortaya 

çıkarmıştır. Bu teknolojilerden biri olan Nesnelerin İnterneti 

(Internet of Things- IoT), akıllı nesneler ve sensör ağlarından 

oluşan, tüm nesneleri birbirine bağlamayı amaçlayan bir 

sistemdir (Can ve ark.,2016). Bu sayede nesnelerle insan 
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etkileşimi, nesnelerin birbirleri ile etkileşimi sağlanmakta ve 

insan yaşamında birçok kolaylık meydana gelmektedir.  

Nesnelerin İnterneti kavramının aslında üç farklı fikrin 

kombinasyonuna atıfta bulunduğunu belirtmek önemlidir; hepsi 

internete bağlı çok sayıda “akıllı” nesne, etkileşim oluşturmak 

için bu nesnelerden gelen verileri kullanan uygulamalar ve 

sunulan hizmetler oluşturmaktadır (Hoy, 2015: 354). Bu 

bakımdan NİT teknolojisi, nesnelerin akıllı olması yeteneği ile 

ilgili üç sütun üzerine inşa edilmiştir. Bunlar akıllı nesneler: (1) 

tanımlanabilir, (2) iletişim kurulabilir ve (3) etkileşime 

geçilebilir şeklindedir (Miorandi ve ark., 2012). 

Nesnelerin İnterneti, fiziksel dünyadaki insanlar ve nesnelerin 

yanı sıra veri ve sanal ortamların birbirleriyle etkileşim içinde 

olmalarını sağlar. Bu sayede akıllı ulaşım sistemleri, akıllı 

şehirler, akıllı sağlık hizmetleri ve akıllı bir toplumun bir parçası 

olarak akıllı enerji sistemleri gibi akıllı ortamlar ortaya çıkar 

(Dewangan ve Mishra, 2018). Şüphesiz, NİT teknolojisi günlük 

yaşamın çeşitli yönleri ve potansiyel kullanıcıların davranışları 

üzerinde yüksek etkisi olacaktır. Özel bir kullanıcı açısından 

bakıldığında, NİT teknolojisinin en belirgin etkileri hem çalışma 
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hem de sosyal alanlarda görülebilir olacaktır. Bu bağlamda, 

yaşam desteği, e-sağlık ve gelişmiş öğrenme olası 

uygulamalardan sadece birkaçıdır (Atzori ve ark.,2010). 

NİT’de yer alan teknolojiler, radyo frekansı tanımlama (RFID), 

Kablosuz Sensör Ağları, NİT yazılım uygulamaları ve bulut 

bilişim gibi tanımlama ve algılama teknolojilerini içermektedir. 

Ayrıca NİT'de kullanılan modüller RFID gibi bileşenler arasında 

haberleşmeyi sağlar, radyo dalgaları yardımıyla bir nesnenin 

otomatik olarak tanımlanmasını yardımcı olur (Kaur ve Kaur, 

2015). 

Nesnelerin İnterneti, insanların nesnelerle iletişim kurma ve iş 

birliği yapma konusunda bağımsızlıklarını genişletir. NİT, 

kademeli olarak gelişmiş protokoller ve algoritmalar ile entegre 

teknolojiler geliştirilmiştir. Kablolu / kablosuz sensörler, 

televizyon, buzdolabı vb. elektronik cihazlarla internete bağlı 

milyonlarca cihaz arasında küresel iletişimde önemli rol 

oynamaktadır. NİT teknolojisinin hızlı gelişmesinin nedenleri; 

yüksek doğruluk, düşük maliyet ve geleceği daha iyi bir şekilde 

tahmin ederek zamanı kısaltmasıdır. (Jagadeeswari ve ark., 

2018).  
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Günümüz dünyasında sağlıkla ilgili ölçümlerin birçoğu sağlık 

hizmeti sunan uzmanlar için oldukça zaman alıcı, hastalar için 

ise maliyeti yüksektir çünkü bu ihtiyacın giderilmesi bir sağlık 

uzmanına danışmak veya etkileşim gerektirmektedir. NİT 

teknolojisi, tıbbi cihazlarla ölçüm yapabilmek için doğrudan 

hasta-hekim/hemşire etkileşimi ihtiyacını azaltarak önemli 

medikal verileri elde etmenin ve sunmanın yenilikçi yollarını 

sağlamaktadır (İleri,2017a: 160). NİT teknolojisi, Bluetooth, 

WI-FI, WiMAX vb. gibi kablosuz ağlar kullanarak veri 

alışverişi yapmak için vücuda yerleştirilebilen veya giyilebilen 

sensörler şeklinde fiziksel cihazlara yerleştirilebilir. Bu 

sensörler aracılığıyla sağlık kurumları uzaktan medikal tedavi ve 

veri ihtiyacını karşılayabilirler. Aynı zamanda hastaların 

vücutlarına gömülen sensörler sayesinde, kalp hızı, nabız sayısı, 

vücut ısısı, kan basıncı, elektrokardiyogram (EKG) ve 

elektroensefalogram (EEG) gibi fizyolojik durumlar doktorlar 

tarafından gözlemlenebilmektedir. (Peng ve ark., 2017). 

Özellikle gözlemlenmesi zor olan yaşlıların ve çocukların 

gözlenebilmesi NİT sensörler sayesinde daha kolay ve rahattır. 

Kullanıcıya bağlı sensör, genellikle kullanıcıyı 7/24 izler ve 

kullanıcının değişen sağlık durumunu aile, doktor ve acil 

servislere bildirir (Jagadeeswari ve ark., 2018).  
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Tüm bu süreçler sayesinde toplanan bu sağlık verilerinin 

saklanması, sorgulanması, belirli kurallar dahilinde analiz 

edilmesi ve gerekli durumlar için alarmların tanımlanabilmesi, 

bireysel sağlık hizmetlerinde özellikle zaman açısından önemli 

kazanımlar sağlayacağı için, gerekmektedir (Can ve ark.,2016).  

Nesnelerin İnterneti teknolojisi günümüzde birçok alanda 

kullanılmaktadır. Genel olarak kullanım alanları aşağıda 

açıklanmıştır. 

3. Nesnelerin İnternetinin Kullanım Alanları 

Nesnelerin interneti teknolojisi hemen hemen tüm sektörleri 

kapsayan uygulama ve hizmetlerde sınırsız esneklik ve özgürlük 

sağlar (İleri, 2018). NİT teknolojisi tarafından sunulan 

hizmetler, toplumumuz için şu anda sadece çok küçük bir 

bölümün mevcut olduğu çok sayıda uygulamanın 

geliştirilmesini mümkün kılmaktadır. Birçoğu, yeni 

uygulamaların hayatımızın kalitesini artıracağı alanlar ve 

ortamlardır: Evde, seyahat ederken, hastalandığında, işteyken, 

koşu yaparken ve spor salonunda, sadece birkaçını belirtmek 

için örnek verilebilir. Bu ortamlar günümüzde ilkel zekalı, çoğu 

zaman iletişim kabiliyetine sahip olmayan nesnelerle 
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donatılmıştır. Bu nesnelere, birbirleriyle iletişim kurma ve 

çevreden algılanan bilgileri detaylandırma olanağı vermek, çok 

çeşitli uygulamaların uygulanabileceği farklı alanların ortaya 

çıkmasına olanak sağlayacaktır (Atzori ve ark., 2010). Bu 

alanlar: 

• Enerji Yönetimi, 

• Sağlık Sektörü,  

• Güvenlik, 

• Ulaşım, 

•  Akıllı Bina Ve Çevre Yönetimi,  

•  Ulaştırma Ve Lojistik Alanları, 

•  Kişisel Ve Sosyal Alanlar şeklinde sıralanabilir (Atzori ve 

ark., 2010: 2793; İleri, 2018). 

Yukarıdaki ifadelerde görüldüğü üzere Nesnelerin İnterneti 

teknolojisi birçok alanda kullanılmaktadır. Gelecekte bu 

alanlara yenilerinin eklenmesi muhtemeldir. Bununla birlikte 

aşağıdaki şekilde nesnelerin internetinin kullanım alanlarını 

daha detaylı görmek mümkündür (Singh, 2018).  
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Şekil 2: Nesnelerin İnterneti Kullanım Alanları (Singh, 201). 

NİT teknolojisinin bu alanlar arasından seçtiğimiz alanlarda 

kullanımlarına kısaca değindikten sonra çalışmamızın konusu 

gereği sağlık alanındaki kullanımlarına geçeceğiz. 

Enerji Yönetimi: Enerji yönetimi alanında nesnelerin interneti 

teknolojisinin kullanılmasındaki temel amaçlar olarak şunları 

söyleyebiliriz; genel olarak sistemlerin verimliliğini ve 

etkinliğini artırmaktır. Bunun yanında personel maliyetlerin 

azaltılması, dağıtım yöntemlerinin geliştirilmesi ve takip 

edilmesidir (İleri, 2018b). 
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Ulaştırma ve Lojistik Alanları: Ulaştırma ve lojistik alanında 

kullanılan araçlar yol veya yollar boyunca NİT sensörleri ile 

birlikte daha da güçlü hala gelebilmektedirler. Öyle ki yolların 

kendileri ve taşınan mallar, trafiği daha iyi yönlendirmek, 

depoların yönetimine yardımcı olmak, turistlere uygun ulaşım 

bilgilerini sağlamak ve trafik durumunu kontrol etmek için trafik 

kontrol merkezlerine ve ulaşım araçlarına önemli bilgiler 

gönderen etiket ve sensörlerle donatılabilmektedir. NİT 

teknolojisi ve onun bileşenlerinden olan RFID ve NFC'ye dayalı 

gerçek zamanlı bilgi işlem teknolojileri, tedarik zincirinin 

hemen hemen her aşamasının; hammadde alımı, üretim, nakliye, 

depolama, dağıtım ve yarı mamul ve ürünlerin satışı gibi gerçek 

zamanlı olarak izlenmesinin yanı sıra iade işlemleri ve satış 

sonrası servis desteğinin sağlanmasında kullanılabilir (Atzori ve 

ark., 2010). 

Güvenlik: NİT teknolojisi sayesinde insan hayatı, cihazların, 

malzeme ve gıda ürünlerinin güvenliği, teknolojik güvenlik gibi 

birçok alanda NİT teknolojisi kullanılmaktadır (İleri, 2018b).  

Ulaşım: Akıllı sensörlerle donatılmış arabalara, otobüsler, 

yollar ve tren rayları sayesinde sürücüler için daha iyi 
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navigasyon ve güvenlik sağlamak için NİT teknolojisi önemli 

bilgiler sunabilmektedir. Ayrıca devlet makamları, planlama 

amacıyla karayolu trafik düzeniyle ilgili ayrıntılı bilgilerden de 

faydalanabilirler. Dahası ulaşım hizmetleri hakkında bilgi veren 

(açıklama, maliyet, zamanlama) posterler veya paneller bir NFC 

etiketi, görsel bir işaretleyici ve sayısal bir tanımlayıcı ile 

donatılabilir. Kullanıcı daha sonra, cep telefonunu NFC etiketi 

üzerine getirerek ya da cep telefonunu görsel işaretleyicilere 

işaret ederek web üzerinden çeşitli seçenek kategorileri 

hakkında bilgi alabilir (Atzori ve ark., 2010). 

Akıllı Bina ve Çevre Yönetimi: Nesnelerin interneti teknolojisi 

binalarda enerji tüketimini azaltmakta, atık yönetimi iyi bir 

şekilde gerçekleştirmekte ve binalarda yaşayan insanların 

ihtiyaçlarını (güvenlik, havalandırma, ısıtma, soğutma vb.) etkili 

bir şekilde karşılayarak konforlarını artırmaktadır (İleri, 2018b). 

Kişisel ve Sosyal Alanlar: Bu alana düşen uygulamalar, 

kullanıcının sosyal ilişkileri sürdürmek ve kurmak için diğer 

insanlarla etkileşim kurmasını sağlayan uygulamalardır (Atzori 

ve ark., 2018). 
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4. Sağlık Hizmetlerinde NİT Kullanımı ve Uygulamaları 

 

Şekil 3: Sağlık Hizmetlerinde Nesnelerin İnterneti Teknolojisi (Singh, 2018). 

Sağlık alanı, NİT teknolojisinin gelişmekte olduğu sektörlerden 

biridir. Forbes dergisine göre, sağlık sektöründe NİT pazarı 

2020 yılına kadar 117 Milyar Dolardan fazla olacağı ve P&S 

Pazar Araştırması raporuna göre, 2015-2020 yılları arasında 

sağlık endüstrisinde NİT teknolojisinin yıllık %37,6'lık bir 

bileşik büyüme oranı olacağı tahmin edilmektedir.  (Singh, 

2018). 
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NİT’in sağlık hizmetleri paradigması yavaş yavaş kurulmuştur. 

Paradigma üç bölümden oluşur: Master(kullanıcı), 

Server(sunucu) ve Things(nesneler). Master, son kullanıcı 

cihazları (örneğin Akıllı Telefon, PC veya tablet) tarafından 

sisteme özel izinleri olan doktorları, hemşireleri ve hastaları 

içerir. Server, tüm sağlık sisteminin merkezi bir parçası olarak 

hareket eder. Reçete oluşturma, veri tabanı yönetimi, veri 

analizi, alt sistem yapımı ve bilgi tabanı yönetiminden 

sorumludur. Things, WAN, multimedya teknolojisi veya Kısa 

Mesaj Servisi (SMS) ile bağlanan tüm fiziksel nesnelere 

(hastalar ve insan kaynakları dahil) atıfta bulunur (Yın ve ark., 

2016). 

Kablosuz iletişim platformlarının çoğalması ve akıllı cihazların 

geliştirilmesi ve de birbirine bağlanması, elektronik sağlık 

sistemlerinde değişiklere neden olmuştur. Bu değişiklikler 

neticesinde ağ özellikli cihazlar; endüstriyel makinelerde, ev 

eşyalarında, otomobillerde, sağlık ve sağlık yönetimi gibi birçok 

alanda nesnelerin interneti adıyla kullanılmaya başlanmıştır 

(Caro ve ark., 2018). 
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NİT destekli uzaktan sağlık izleme sistemi, geleneksel sağlık 

izleme sistemine göre çok büyük avantajlara sahiptir. Sağlığı 

algılayabilen izleme cihazlarının küçük ve taşınabilir halde 

olması hastaların, onları izlemek için 24 saat boyunca bu 

takmalarına imkân sağlamıştır. Bu izleme cihazlarının Wi-Fi, 

3G, RFID ve Bluetooth'un kombinasyonu hayati fonksiyonların 

ölçüm ve izleme yöntemlerini iyileştirmiştir (Kai ve ark., 2013). 

NİT teknolojisi, bu kombinasyon ile entegre olması nedeniyle 

sadece internet üzerinden tanımlanabilmektedir. Bu cihazlar 

fiziksel dünyadan dijital dünyaya bilgi aktaran bir bilgi alıcısı 

gibi hareket etmektedirler. Bu sayede hastaların sağlık durumu 

kesintisiz bir şekilde denetlenebilir ve bu da kritik hastalıkların 

doğru zamanda tespit edilmesini sağlayarak uygulanabilir 

önlemlerin alınmasını yardımcı olmaktadır (Darshan ve 

Anandakumar,2015). Ek olarak, NİT teknolojisinde sensör 

teknolojisinin kullanılabilir olması ve çok daha düşük bir 

maliyetle ağ bağlantısı ve uzaktan izleme sağlayabilmesi sağlık 

hizmetlerinde hem mali hem de yönetimsel açıdan önemli 

destekler sağlamaktadır (Paschou ve ark., 2013). 

Ayrıca NİT teknolojisi, giyilebilir ve vücuda implante edilebilen 

cihazlar (tıbbi sensörler) sayesinde kan basıncı, vücut ısısı ve 
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solunum şekli vb. gibi hasta sağlığı ile ilgili bilgileri kaydeder. 

Daha sonra bu veriler, daha fazla işlem yapılması için hastane 

veya sağlık personelini bilgilendirmek üzere gönderilebilir 

(Singh, 2018). Dahası NİT teknolojisi, vücut içerisine implante 

edilebilen, kablosuz iletişim kurabilen ve uzun zaman dış 

müdahaleye gerek duymadan ölçüm yapabilen sensörler 

sayesinde, diyabet, kanser, koroner kalp hastalıkları, inme, diğer 

kronik hastalıklar, bilişsel bozukluklar, nörolojik nöbetler, 

ortopedik problemler gibi sağlık sorunları yaşayan hastaların 

hayatını kurtarabilecek sağlık kayıtlarını ölçebilmekte ve bu 

verileri saklamak için kolay ve etkili bir yol sunmaktadır (İleri, 

2018a). 7 gün 24 saat sağlık takibi ve kanıta dayalı tedavi 

kararları, hastalıkların zamanında iyileştirilmesine yardımcı 

olacaktır. Sonuçta tedavi sonuçlarının daha iyi, kesin ve 

güvenilir olmasını sağlayacaktır (Singh, 2018). 

NİT teknolojilerinin sağlık hizmetlerine sağladığı faydalarından 

biri, büyük veri analizlerini yaparak tıbbi hizmetlerin kalitesini 

artırabilmesidir. NİT sağlık hizmetlerinde, otomatik ve 

eşzamanlı olarak bağlı kullanıcılardan çok büyük miktarda veri 

toplar. Daha sonra toplanan veriler anlamlı bilgilere 

dönüştürülebilir ve hizmeti güncellemek için kullanılabilir (Kim 
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ve Kim, 2017: 4-5). Tıbbi algılayıcı tarafından oluşturulan 

fiziksel sağlık bilgilerinde büyük veri analizi ve veri madenciliği 

teknikleri kullanılarak, erken dönemlerde kronik hastalıkları 

önceden tahmin etmek mümkündür ve de bu sayede hastalıklar 

önceden önlenebilir hale gelebilmektedir (Singh, 2018). 

NİT teknolojisi sayesinde yukarıda bahsedilen büyük verinin 

analizi, veri depolama maliyetini düşürmesine rağmen, bu 

büyük miktardaki verilerin toplanması ve depolanması hala 

maliyetlidir. Bu nedenle, gereksiz verileri kaldırmak için yüksek 

verimli akıllı algoritmalar geliştirilmelidir (Yın ve ark., 2016).  

Başka bir fayda ise, Nesnelerin İnterneti ve Bulut Bilişimdeki 

akıllı servislerin kullanıldığı bağlı ağların, hastanelerde 

hemşirelik çağrı sistemi güçlendirmesidir. Nesnelerin İnterneti 

tabanlı bir çağrı ışığı sistemi, bir hemşire çağrısı talebi yaparken 

hastaların ihtiyaçlarını belirtmelerini sağlamak için simgeler ve 

ifadeler kullanır. Böylelikle, hemşirelere, çağrı ışığı talebinin 

başlatılması üzerine çağrının amacı hakkında bilgi verilir. 

Ayrıca hasta ve hemşire konumlandırma bilgileri, hemşirelik 

çağırma sistemini güçlendirebilir ve hasta yardım talebi ile 
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hemşirenin gelişi arasındaki süreyi en aza indirebilir 

(Mieronkoski ve ark., 2016). 

NİT sağlık hizmetlerinde hasta kontrolü ve güvenliğinin 

sağlanması amacıyla da kullanılmaktadır. Bazı sağlık 

kuruluşları, bir hasta odasındaki yatakta hastanın yatıp 

yatmadığını ve veya örneğin hastanın ayağa kalkmaya çalıştığını 

algılayabilen akıllı hasta yataklarını kullanmaya başlamışlardır 

(İleri, 2018b).  

NİT, yaşlılarda veya evlerinde veya tesislerinde kronik hastalığı 

olan hastalara yardımcı hizmetler sağlamak için de yoğun olarak 

kullanılmaktadır (Yın ve ark., 2016). Nesnelerin İnterneti 

uygulamaları, bu yaşlı insanların yaşam koşullarını iyileştirebilir 

ve daha uzun süre bağımsız ve hayatta kalmalarını sağlayabilir 

(Frederix, 2009). Yaşlı insanlara sunduğu hizmetlerin yanında 

NİT tabanlı teknolojilerin, büyük hastanelerde hastanın 

lokalizasyonu, hayati belirtilerin izlenmesi, pozisyon ve duruş 

izlemesi, hastanelerde hasta akışının optimizasyonu, hastane 

envanter yönetimi ve personel ve ekipman takibi gibi hizmetlere 

izin verme potansiyeline sahip olduğu görülmektedir (Da Xu ve 

ark., 2014). 
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Aynı zamanda hastaneler güvenlik amacıyla NİT tabanlı 

sensörler kullanmakta, örneğin yeni doğan bebeklere takılan 

RFID bileklikler ile onları kablosuz ağ üzerinden otomatik takip 

edebilmesini sağlamaktadır. Bir yeni doğanın, taburcu 

edilmeden bir çıkış kapısına çok yaklaşması durumunda, 

asansörleri durdurup çıkış kapılarını kilitleyebilen, bilekliğin 

yetkisiz şekilde çıkartıldığını anlayabilen, medikal veri 

iletiminin kesildiği durumlarda bunu hızla anlayabilen ve 

gerekli yerleri uyarabilen NİT altyapılı sistemler hayata 

günümüzde kullanılmaktadır (İleri, 2018b).  

Son olarak Nesnelerin İnterneti tabanlı sağlık hizmetlerinin 7/24 

ve gerçek zamanlı hasta takibi sağlayabiliyor olması gereksiz 

hastane ziyaretlerini ve ulaşım masraflarını azaltacaktır. Şöyle 

ki; hasta evde online video akışı yoluyla doktor tavsiyesi alabilir 

ve yalnızca kritik durumlarda hastanelere ulaşabilir. Ayrıca NİT 

tabanlı sağlık hizmeti izleme, sağlık kontrolü için hasta çalışma 

izninin yanı sıra sigorta primlerini de azaltabilmektedir (Singh, 

2018). 

 



SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA GÜNCEL ARAŞTIRMALAR | 229 

 

 

4.1. Sağlık Hizmetlerinden Kullanılan NİT 

Uygulamaları: Nesnelerin İnternetinin sağlık hizmetlerinde 

kullanımı artmaya devam etmekte ve bu alanla ilgili 

uygulamalar geliştirilmektedir. NİT gelecek on yılda sağlık 

alanında daha fazla yer alacağı beklenmektedir. Sağlık 

hizmetleri geleceği için NİT teknolojisi, hastalıkların 

tedavisinde ve tanısında bir devrim olarak görülebilir. 

Günümüzde, NİT tabanlı akıllı sağlık cihazları ve sistemleri 

ticari olarak piyasada bulunmaktadır. Bu ürünler hasta izleme, 

doktorlarla temasları sürdürme, rehabilitasyon performansını 

arttırma vb. gibi görevlere büyük katkı sağlamaktadır (Yın ve 

ark., 2016). Aşağıda sağlık hizmetlerinde kullanılan NİT 

uygulama örnekleri verilmiştir (Davis, 2017). 

1-Openaps- Cloosed-Loop İnsülin Delivery (Kapalı Döngü 

İnsülin İletimi): NİT tıbbındaki en etkileyici alanlardan biri 

açık yapay pankreas sistemi anlamına gelen açık kaynak girişimi 

OpenAPS'dir. Bu uygulama kullanıcılara kendi cihazlarını 

kendilerinin kontrol edebilme özgürlüğünü sağlamıştır. Bu 

uygulama sayesinde diyabet hastaları, insülin pompasının 

sunduğu insülin miktarını sürekli olarak değiştirebilmektedirler. 
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2016 yılından itibaren bu uygulamayı 59 kişinin kullandığı 

bilinmektedir. Uygulama hakkında daha fazla bilgi almak için 

(https://openaps.org/) adresinden erişim sağlanabilir. 

2. Continuous Glucose Monitoring (CGM) System (Sürekli 

Glikoz İzleme (CGM) Sistemi): Bu sistem diyabet hastalarına 

yardım etmek için geliştirilmiştir. Bu sistemde hastanın derisinin 

altında 90 günlük bir sensör kullanılır. Sensör akıllı bir vericiyle 

iletişim kurar ve daha sonra hastanın telefonundaki bu uygulama 

ile entgre olan kardeş mobil uygulamasına kan şekeri 

seviyelerini gönderir. 2016 yılında Roche tarafından 

uygulamanın dağıtım hakları devralınmıştır. Aşağıda 

uygulamanın görseline yer verilmiştir. 

 

Şekil 3. Sürekli Glikoz Takip (CGM) Sistemi 
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3. Aktivity Trackers During Cancer Treatment (Kanser 

Tedavisi Sırasında Aktivite İzleyiciler): Memorial Sloan 

Kettering Kanser Merkezi (MSK) ve bulut araştırma firması 

Medidata, multiple miyelom tedavisi gören hastalar hakkında 

yaşam tarzı verileri toplamak için aktivite izleyicilerin 

kullanımını test etmektedirler. Hastalar tedaviden bir hafta 

öncesine kadar ve daha sonra çoklu tedaviler boyunca birkaç ay 

boyunca sürekli olarak bir aktivite izleyici kullanırlar. 

İzleyiciler, aktivite düzeyi ve yorgunluğun kaydedilmesinde 

yardımcı olurlar ve tüm veriler kişisel akıllı telefonların 

Medidata’nın Hasta Bulutu ePRO kaydedilir. Giyilebilir giysiler 

veya uygulamalar yoluyla günlük olarak toplanan çeşitli 

verilerin kullanılması, tanı ve tedavinin birçok durumda 

iyileştirilebilmesi için oldukça iyi bir yoldur. 

4. Ingesteble Sensors (Sindirilebilir Sensörler): 

Anantipsikotik ve bir hipertansiyon hapı ile denenen bu 

teknolojinin temel amacı, hastaların doktor tavsiyesine olan 

bağlılıklarını izlemektir. Bu durumda, hap midede çözülür ve 

vücuda giyilen bir sensör tarafından toplanan küçük bir sinyal 

üretir, bu da verileri bir akıllı telefon uygulamasına aktarır. 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2003 yılında yapılan bir 
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araştırmaya göre, ilaçların %50'sini hekimlerin yönlendirildiği 

şekilde alınmamaktadır. Bu uygulama bu oranı azaltma çabası 

içerisindedir. 

5. Depression-Fighting Apple Watch App (Depresyon 

Mücadele Apple Watch Uygulaması): Cambridge Cognition 

ile birlikte geliştirilen uygulama, bilişsel işlevi izlemek ve 

değerlendirmek için tasarlanmıştır. Ruh halini ve bilişi rapor 

ederken bir uygulamanın geleneksel testler ve öz-değerlendirme 

ile nasıl karşılaştırıldığını incelenmeye çalışılmıştır. Bu 

uygulama hem pasif hem de aktif veri toplamaktadır. Uygulama 

majör depresyon bozukluğu olanlara yardım etmek için 

tasarlanmıştır. 

 

Şekil 4. Depresyon Mücadele Apple Watch 
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6. Coagulation Testing (Pıhtılaşma Testi): Hastaların kan 

pıhtılaşma sürecinin ne kadar hızlı olduğunu kontrol etmelerini 

sağlayan Bluetooth özellikli bir pıhtılaşma sistemi olarak 

bilinmektedir. Bu, antikoagüle hastalar için kendi türünün ilk 

cihazı olup, hastaların tedavi menzili içinde kalmasına ve inme 

veya kanama riskini azaltmasına yardımcı olan hastaların kendi 

kendini test etmelerine imkân sağlamaktadır. Ayrıca sonuçların 

sağlık hizmeti sağlayıcılarına iletilebilmesi, kliniğe daha az 

ziyaret anlamına gelmektedir. 

   

Şekil 5. Kan Pıhtılaşma Hızı Ölçer 
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4.2. Sağlık Hizmetlerinde NİT Teknolojisinin Sağladığı 

Faydalar: NİT teknolojisinin sağlık hizmetlerinde kullanımı 

birçok faydayı da beraberinde getirmiştir. Sağlık hizmetlerinin 

yönetimin etkinleştirilmesi ve maliyetlerin azaltılmasında 

sağladığı faydaların yanında aşağıda sıralana faydaları da 

bulunmaktadır. Bunlar: 

• Tedavi ücretlerinin azaltılması, 

• İnsan hatasının azaltılması, 

• Konum ve erişim engellerinin ortadan kaldırılması, 

• Evrak ve belge kullanımının azaltılması, 

• Kronik hastalıkların erken teşhisi, 

• Gelişmiş ilaç yönetimi, 

• Acil tıbbi yardım, 

• Daha iyi tedavi sonuçları olarak sıralanabilmektedir 

(Singh, 2018). 

5. Sağlık Hizmetlerinde Nesnelerin İnternetini Destekleyen 

Teknolojiler 

Telekomünikasyon alanında ve gelişmekte olan ülkelerdeki 

Hizmet Olarak Veri (DaaS) gibi veri hizmetlerinde yaşanan 
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gelişmeler nedeniyle, uzaktan izleme sağlık sistemi 

uygulanabilir ve hizmete açıktır. Yeni telekomünikasyon 

hizmetlerinin hızla gelişmesiyle, giyilebilir NİT sensörleri, bulut 

bilişim, sis bilişim ve mobil bilişim, kullanıcıların gerçek 

zamanlı izlenmesini sağlar, teşhis, doktorlarla iletişim ve 

ilaçların reçete edilmesi ve kapılarına teslim edilmesi daha iyi 

uygulanmasını sağlamaktadır (Jagadeeswari ve ark., 2018). 

Intel, döngü zamanını azaltmaya ve mevcut birçok tıbbi iş akışı 

ortamının ilk kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabilecek gerçek 

zamanlı senkron iletişim sistemlerine ve sağlık verileri akışına 

vurgu yapar. Intel’in vizyonu, her zaman, her yerde NİT tabanlı 

sağlık hizmetleri çözümleri sunmaktır ve IBM, daha akıllı bir 

sağlık hizmeti anlayışıyla sağlık hizmetlerinde değer ve başarıyı 

yeniden tanımlamaktadır. IBM, dünyadaki diğer ünlü firmaların 

ortaklıkları aracılığıyla bir dizi NİT cihazı geliştirmiştir. 

Bağlantılı evde sağlık, sağlık hizmetleri için veri yönetimi ve 

sağlık hizmetleri sağlayıcıları için sağlık analizi gibi bir dizi 

sağlık hizmeti çözümüne odaklanmaktadır (Darshan ve 

Anandakumar, 2015). 
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Sağlık hizmetlerinde NİT teknolojisini destekleyen en önemli 

teknolojilerden biri RFID teknolojisidir. RFID, nesnelerin 

birbirleriyle iletişimini sağlayan ve özelliklerin otomatik olarak 

tanımlanmasını sağlayan, böylece bilgi ağı oluşturan 

teknolojidir (Pascho ve ark., 2013). NİT yapısının en önemli 

bileşenlerinden olan radyo frekans tanımlama (Radio Frequency 

Identification- RFID); canlıları veya nesneleri radyo dalgaları ile 

tanımlamak için kullanılan teknolojilere verilen isimdir. RFID, 

bir okuyucu ve bir etiketten meydana gelmektedir (Aktaş ve 

ark., 2014). Sağlık hizmetlerinde NİT ve RFID teknolojisi ile 

yakın alanlarda kablosuz iletişim sağlanmakta, GPS teknolojisi 

ile ise hastaların ve cihazların konum takibi yapılmaktadır. 

Örneğin; bir yenidoğan kliniğinde yenidoğan hasta kimliği 

takibi ve tıbbi tedavi izleme ve doğrulama, bir sağlıklı yaşam 

merkezinde hastanın kurum içindeki konumunun takibi ve 

geçilmesi gereken süreçlerin uzaktan izlenmesi ve cerrahi 

sürecin etkin bir şekilde yönetimi gibi pek çok işlem RFID 

teknolojisinin NİT teknolojisiyle entegre olması ile mümkün 

olmaktadır (İleri, 2018b). 
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 NİT teknolojisin RFID ile entegre olabilmesi ilaç tedarik 

zincirini daha iyi yönetebilmesini de sağlamaktadır. Ayrıca 

ilaçların kaybolmasını ve çalınmasının önemli ölçüde 

azaltılmasını sağlamaktadır (Sing, 2018). NİT teknolojisine 

entegre olan RFID teknolojisi ile birlikte sağlık hizmetlerinde; 

WI-Fi, 3G, NFC, Bluetooth gibi iletişim teknolojileri sayesinde 

hastaların sıcaklık, kalp atış hızı, kolesterol seviyeleri, kan 

şekeri vb. gibi hayati fonksiyonların yüksek doğrulukta ölçüm 

ve izleme yapıldıktan sonra uzaktaki kontrol veri yönetimi 

merkezine bu ölçüm sonuçlarının gönderilmesi 

sağlanabilmektedir (İleri, 2018b). Aşağıda Tablo 1’de bununla 

ilgili örnekler gösterilmiştir. 

 Tablo 1: NİT İle Entegre Mevcut Tıbbı Cihazlar Kablosuz İletişim 

Destekleri 

Kaynak: (Paschou ve ark., 2013). 

 Bluetooth Wi-Fi RFID NFC Mobil 

Eklenti 

Stetoskoplar X X X   

Glikoz 

monitörleri 

X X X  X 

Kalp hızı 

monitörleri 

X X X  X 

Nabız 

oksimetresi 

X X X  X 

Vücut 

monitörleri 

X X X X  
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Sağlık hizmetlerinde NİT ile entegre olan kablosuz tıbbı iletişim 

teknolojilerinin kullanılması herhangi bir mekân sınırlaması 

olmadan gerçek zamanlı olarak hastaların takip edilmesini ve 

herhangi bir acil durum ortaya çıktığında hastaya erken 

müdahale edilmesine yardımcı olmaktadırlar (Stankovic ve ark., 

2005). 

RFID ve WSN'lerle entegre NİT, sağlık hizmetlerinde, karmaşık 

sistemlerin karar vermesinde ve akıllı ulaşım, akıllı şehir veya 

akıllı rehabilitasyon sistemleri gibi akıllı sistemlerde NİT 

uygulamalarının geliştirilmesini mümkün kılar (Li ve ark., 

2014). Sağlık hizmetlerinde NİT teknolojisinin entegre 

destekleyicileri olan RFID ve wireless sensor networks (WSN) 

teknolojilerinin özellikleri bazı avantajlar sağlamaktadır. Bu 

avantajlara değinmekte fayda vardır. Bu avantajları şu 

şekildedir: 

1- RFID sistemleri çok küçük boyuttadır ve çok düşük 

maliyetlidir. Ayrıca, ömürleri pil süresiyle sınırlı değildir 

2- WSN sistemleri, yüksek okuyucu kapsama alanına 

sahiptir ve bir okuyucu bulunmasını gerektirmeyen 

iletişim paradigmasıdır (Atzori ve ark., 2010). 
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Bu teknolojilerin sağlık hizmetlerinde kullanılması hizmetin 

sunulmasında meydana gelebilecek engelleri ortadan 

kaldırmaya yardımcı olmaktadır. Yatırım yapılan teknolojinin 

maliyetinde azaltılmasında ve zamanın etkin bir şekilde 

kullanılmasında faydalar sağlamaktadır. 

Akıllı sensörlerin birçok türü temel alınarak geliştirilmiştir 

Kızılötesi, γ-ışını, basınç, titreşim fiziksel prensipleri üzerine, 

elektromanyetik, biyosensör ve X-ışını temel alınarak 

geliştirilmiştir. NİT'deki bu sensörlerden gelen veriler analiz, 

karar verme ve depolama için elde edilebilir ve entegre 

edilebilir. Entegre RFID sensörlerinin örnekleri, Açık / Kapalı 

konumlu sensör, sensör etiketleri, bağımsız etiket ve sensör 

cihazları ve RFID okuma sistemleridir (Li ve ark., 2014).  

Bulut bilişim teknolojisi nesnelerin interneti ile entegre olan 

başka bir teknolojik yapıdır. NİT’de elde edilen tüm veriler ağ 

geçidi üzerinden bulut bilişim teknolojisine aktarılır. Bulut 

platformunda yüksek işlem gücü kullanarak, veri analizi, veri 

birleştirme ve verileri daha fazla işlemek ve geliştirmek gibi 

işlemler yapılmaktadır. Veri işlemenin sonuçları daha sonra 

hasta bakımında kullanılabilir. Hastaların ve çevresinin gerçek 
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zamanlı / çevrimdışı verilerinin görselleştirilmesi monitör ve 

arayüz cihazları (örneğin akıllı telefonlar ve tabletler) 

aracılığıyla sağlanabilir. Sistem ayrıca sağlık personelinin bir 

yönetim kontrol paneli aracılığıyla anında müdahale, geri 

bildirim ve ayarlamalar yapmasını sağlayabilir (Mieronkoski ve 

ark., 2017). 

Sağlık hizmetlerinde nesnelerin internetini destekleyen başka bir 

teknoloji ise gerçek zamanlı konum sistemleri (RTLS)’ dir. 

RTLS nesnelerin konumlarını izlemek ve tanımlamak için 

kullanılır. Sağlık uygulamalarında, RTLS tedavi sürecini 

güvenli bir şekilde izler ve mevcut kaynakların dağılımına 

dayanarak sağlık sisteminin yeniden yapılandırılmasına 

yardımcı olur (Yın ve ark., 2016). 

Sonuç olarak, nesnelerin interneti ve onu destekleyen teknoloji 

sistemlerinin sağlık hizmetlerin son teknoloji ürünü olarak 

kullanılması, hasta bakımının kalitesinde, sağlık hizmetlerinin 

yönetiminde ve güvenliğinde iyileştirmeler gibi faydalar 

sağlamaktadır diyebiliriz (Mieronkoski ve ark., 2017). Bu 

teknolojilerin, giyilebilir algılama teknolojisi ve akıllı yaşam 

ortamları ile entegrasyonunun, bireylerin ve kişiselleştirilmiş 
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tedavilerin sürekli gerçek zamanlı izlenmesini ve doktor 

ziyaretlerini ve ilgili masrafları önemli ölçüde sınırlandıran 

müdahaleleri ve mevcut müdahaleleri mümkün kılarak mevcut 

sağlık bakım uygulamalarını dönüştürmesi beklenmektedir 

(Dewangan ve Mishra, 2018). 

6. Sonuç ve Öneriler 

İnternet, sanal düzeyde iş hayatından sosyal hayata kadar günlük 

yaşam içerisinde insanlar arasındaki etkileşimleri hareket 

ettirme biçimimizi büyük ölçüde değiştirmiştir. Nesnelerin 

interneti, akıllı nesnelerle ve bunlar arasında iletişimi mümkün 

kılarak bu sürece yeni bir boyut ekleme potansiyeline sahiptir ve 

böylece “her zaman, her yerde, herhangi bir ortamda, her şeyle” 

iletişim vizyonuna yol açmaktadır (Atzori ve ark., 2010). Bu 

amaçla NİT teknolojisinin dikkate alınması ve ona yönelik 

yatırımların artırılması önemlidir.  

Sağlık sistemi NİT cihazlarının ve sensörlerinin, bulut bilişimin, 

sis bilişimin ve akıllı telefonların gelişmesiyle günümüzde 

önemli gelişmeler kaydetmiştir. Bu teknolojiler sayesinde hasta 

merkezli tahmin, önleme, tanı ve tedavi için uygulamalar 

geliştirilmiştir. Artık, sağlık hizmetlerinde NİT’le entegre olan 



242 | SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA GÜNCEL ARAŞTIRMALAR 

 

 

kablosuz iletişim teknolojileri, sağlık komplikasyonlarını 

uzaktan ele almak için her yerde hızla ve kullanılabilir 

durumdadır (Jagadeeswari ve ark., 2018). 

Herhangi bir rahatsızlığın veya tıbbi durumun erken teşhisi, bir 

kişinin en erken onu aşmasında yardımcı 

olabilmektedir.  Yukarıdaki literatürden NİT teknolojisinin 

sağlık hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini büyük ölçüde 

arttırmaya devam edeceği öngörülmektedir ve sağlık 

hizmetlerinde NİT aracılığıyla bilgi edinme, elde edilen bilgileri 

etkili bir şekilde yönetme ve kullanma yoluyla yaygın halk 

sağlığı acil durumlarına yanıt vermek daha kolay olacaktır 

(Darshan ve Anandakumar,2015). 

Nesnelerin İnterneti teknolojisi başlangıç aşamasında olmakla 

birlikte, insan sağlığını ve ilgili piyasayı büyük ölçüde etkileme 

potansiyeline sahiptir. Yüksek hızlı internet erişimi ve gelişmiş 

sensör teknolojisi sayesinde, insan ve diğer nesneleri izlemek 

mümkündür (Singh ve ark., 2018). Gelişmekte olan NİT 

teknolojisine yönelik çalışmaların artırılması sağlık 

hizmetlerinde güç sahibi olmak isteyen ülkelerin önceliği olmak 

durumdadır. 
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Teknoloji ve sağlık hizmetleri altyapısındaki hızlı gelişmeler 

nedeniyle, NİT'in sağlık hizmetlerinde yaygın olarak 

uygulanması bekleniyor. Örneğin, sağlık hizmetlerinde tedarik 

zinciri yönetiminde, ürün teslimat kalitesini artırmak amacıyla 

tedarik zinciri boyunca, ürünlerin takibi, kontrolü ve de hızlı ve 

güvenilir bir şekilde teslim edilmesi için WSN ve RFID 

teknolojileri NİT’e entegre edilerek tedarik ve lojistik sürecinin 

etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır (Xu ve ark., 

2014). 

Dünyada sağlık hizmetlerine yapılan NİT yatırımları 

göstermektedir ki; gelecek yıllarda, sürekli tıbbi izlem imkânı 

sunan nano kimyasal sensörler geliştirilecek ve akıllı sensörler 

vücuttaki kimyasal imzaları tespit edebilecek aşamaya 

gelebilecektir. Öyle ki bu sensörler; hastaların nefes ve terleri 

içinde tıbbi izleme yaparak topladıkları medikal verileri çok 

hızlı bir şekilde ilgili sağlık kurumlarına iletebileceklerdir. 

Sağlık kurumları, yakın zamanda, hastalarını düşük maliyetli 

giyilebilir sensörleri kullanarak izleme sistemlerini kullanmaya 

başlayacaklardır (İleri, 2018a). 
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Sağlık kurumlarının yapısı göz önüne alındığında NİT 

teknolojilerinin / sistemlerinin sağlık kurumlarında yayılmasının 

kolaylaştırılması, inovasyon sürecini geliştirir ve operasyonları 

optimize eder, çalışanları yaratıcı bir şekilde NİT 

inovasyonlarına dahil eder ve NİT teknolojilerinden uzun 

vadede uygun şekilde faydalanmaları için geliştirilmesinin 

önünü açabilir (Lu ve ark., 2018). 

Sağlık hizmetlerinde NİT platform önerisi sunmak amacıyla 

yapılan bir çalışmada hastalardan fizyolojik verilerin 

toplanacağı bunların depolanacağı ve işleneceği bir veri toplama 

birimi tasarlanması planlanmıştır. Bu birim içerisinde gelen 

verilerin depolanacağı bir veri tabanı oluşturularak hem 

oluşturulacak veri tabanına erişim hem de gelen verileri anında 

izlemek amacıyla web tabanlı bir ara yüz geliştirilmeye 

çalışılmıştır. Ayrıca sisteme RFID entegre edilerek hastaların 

sisteme kimlik tanımlamaları yapılması ve hastalarla ilgili 

geçmiş dönemde yaşadığı hastalıklar, gördüğü tedaviler, alerjisi 

olduğu ilaçlar ile ilgili bilgiler hasta ile ilgili etikete yine web 

tabanlı ara yüz ile işlenebilmesi amaçlanmıştır (Aktaş ve ark., 

2014). Yapılan çalışmanın devamında gerçekleştirilen 

çalışmada ise; RFID teknolojisi kullanılarak hastane ortamında 
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bulunduğu düşünülen hastaya ait kişisel veriler ile fizyolojik 

verilerin toplanarak uzak ağ sunucusu kısmında 

eşleştirilmelerinin benzetim senaryosu gerçekleştirilmiştir. 

Dahası nesnelerin interneti tabanlı bu sistem ile RFID sistemleri 

kullanılarak hasta üzerinden alınacak birçok fizyolojik sinyal ve 

kişilere ait hastalık, ilaç kullanımı, alerji durumları gibi birçok 

bilgi uzak ağ sunucusunda eşleştirilerek web tabanlı bir ara yüz 

ile hastanın kolaylıkla izlenebileceği sonucuna varılmıştır 

(Aktaş ve Çeken, 2016). 

Sağlık hizmetlerinde geleceğin teknolojilerinden biri olarak 

görülen NİT teknolojisinde gizlilik ve güvenlik endişeleri dahil, 

ele alınması gereken birkaç sorun vardır. Nesnelerin İnterneti, 

insanların çevreleriyle, cihazlarıyla ve birbirleriyle etkileşim 

kurma biçimini temelden değiştirebilir (Hoy, 2015). Nesneler 

veri sızıntısı ve dış ağlardan gelen tehditler gibi birden fazla 

tehdit altında olabilir. Bu nedenle, güvenlik teknolojileri, her 

aşamada tüm sistem bileşen düzeyleri için güçlü koruma 

sağlamalıdır: duyu katmanından ara yüz katmanlarına, 

tanımlamadan hizmet sunumuna ve RFID etiketlerinden bilgi 

teknolojisi (BT) altyapısına kadar (Li ve ark., 2014). Sağlık 

kuruluşların hem araştırma, geliştirme hem de ürünleri hızlı bir 
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şekilde pazara sunma ihtiyacını karşılama konusunda daha fazla 

çaba sarf etmeleri gerekirken, güvenli koruma kullanıcı 

gizliliğinden ödün vermemeleri gerekir (Lu ve ark., 2018). 

Ayrıca toplumsal ve kültürel koşullardaki farklılıklar sağlık 

ortamlarında bu tür değişikliklere karşı algıda önemli boşluklara 

yol açmaktadır. Örneğin, bir ülkenin kamu sağlık sigortası 

sistemi iyi kurulmuş ise sağlık harcamaları ile ilgili daha az ciddi 

sorunlar ortaya çıkabilir. İyi kurulmamış bir kamu sağlık 

sigortası sisteminde ise sağlık harcamalarının parasal yükünü 

çeken insanlar, NİT teknolojisinin sağlık hizmetlerine olan 

faydalarını daha fazla tartabilir (Kim ve Kim, 2017). 

Bu açıdan bu alana yapılacak yatırımların bu sorunların en aza 

indirilmesi hedeflenerek yapılması NİT teknolojisinin 

etkinliğini daha da artıracağı öngörülmektedir. Burada göz 

önünde bulundurulması gereken bir başka faktör ise NİT 

teknolojisine karşı geliştirilecek çalışan direnci olabilir. Çünkü 

yeni bir teknoloji kullanıcıları için kaygıları da beraberinde 

getirmektedir. Sağlık yöneticileri bir yandan bu teknolojilere 

yönelik yatırımları artırırken diğer taraftan da çalışanları bu 

teknolojiye hazırlamalı ve gerekli eğitim programları 

yapılmalıdır.  
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Bireysel düzeyde, gelecekteki araştırmalar NİT’in tüketicilerin 

tüketim alışkanlıklarını nasıl şekillendireceğini ve kullanıcıların 

bu ürün ve hizmetlerle ne ölçüde ilgileneceğini öngörülmeye 

yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Mevcut araştırmalar, 

kullanıcıların daha iyi benimsemeleri için iş stratejilerini 

formüle etmelerine katkı sağlayacak, NİT hizmetlerine ve 

uygulamalarına yönelik kullanıcıların kabul, benimseme ve 

kullanma davranışlarını odaklanmalıdır. Gelecekteki 

araştırmalar, risklere uygulanabilir önleme ve çözümler 

sağlamanın önemine odaklanabilir ve sistemlere ve bunların 

mimarisine yönelik teknolojik çözümleri yanı sıra yasaları, 

düzenlemeleri, politikaları da dahil ederek belirlemelidir (Lu ve 

ark., 2018). 

Dünya nüfusu hızla yaşlanmaktadır bu nedenle NİT 

teknolojisine yatırımlar yakın gelecekte özellikle yaşlı bakımı, 

koruyucu bakım, rehabilitasyon ve diğer yaşama yardımcı sağlık 

hizmetleri üzerine yoğunlaşması gerekecektir. Bunun yanında 

fiziksel veya mental engelleri olan insanlar için de pek çok 

uzaktan sağlık hizmetleri imkânı veren NİT teknoloji yatırımları 

hızlanarak artması gerekecektir (İleri, 2018). 
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Günümüzde çoğu nesnelerin interneti sisteminde kurulan bulut 

bilişim modelleri, gelecek yıllarda devreye alınacak milyarlarca 

NİT cihazının üreteceği veri hacmiyle başa çıkma noktasında 

sorunlarla karşılaşması beklenmektedir. Üstelik bu cihazlar çok 

çeşitli protokoller kullanarak, çok sayıda farklı formatta veri 

ürettiğinden veri toplama ve gerçek zamanlı veri işleme daha da 

zor hale gelmektedir. Bu sorunların üstesinden gelinebilmesi 

için sis bilişim (fog computing) tam da bu noktada günümüz NİT 

uygulamalarına cevap verebilecek bir model olarak öne 

çıkmaktadır (www.gsl.com.tr).  

Sonuç olarak henüz gelişmekte olan bir teknoloji olarak 

nesnelerin interneti gelecekte birçok alanı özellikle de yeni 

teknoloji ihtiyacı yüksek olan sağlık hizmetleri alanını önemli 

ölçüde etkileyecektir. Yapılan çalışmalar göstermektedir ki 

nesnelerin interneti sağlık hizmetlerinin yönetim ve sunum 

kalitesini artırabilecek potansiyele sahiptir. Teknolojiye yönelik 

yapılan yatırım planları içerisinde NİT teknolojisinin artık 

bulundurulması ileride teknolojik olarak karşılaşılacak sorunlara 

yönelik proaktif bir yaklaşım olabilecektir. Yatırımlar yapılırken 

gelecek öngörüsü içerisinde olunmalı ve sağlık kurumaların 

ihtiyaçları iyi analiz edilerek gereksiz yatırımların önüne 
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geçilmelidir. NİT teknolojisinin sağlık kurumlarında 

kullanımının etkinleştirilmesinde sağlık yöneticilerine önemli 

görevler düşmektedir. Bu görevlerin başında ise planlama 

gelmektedir. Çünkü planlama yapmayan bir yöneticinin 

geleceği öngörebilmesi kolay değildir. Son olarak önemli 

noktalardan biri de konu ile ilgili olarak yapılacak olan 

yatırımların insana zarar değil yarar üretmesidir. Sağlık 

hizmetlerinde yapılan yatırımlar toplumsal fayda açısından ele 

alındığı gibi bireyin faydası açısından da alınmalı ve kişi 

haklarını zedelememelidir. 
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