
Kuduz; merkezi sinir sistemi (MSS)’nin akut, in-
feksiyöz ve ölümcül bir hastalığıdır. Hayvandan hay-
vana veya hayvandan insana genellikle ısırma ile bu-
laşır. Isırma sonucu vücuda giren virüs sinir lifleri bo-
yunca ilerleyerek beyine yerleşir ve belirli bir kuluç-
ka süresinden sonra ölümle sonuçlanan bir ensefalo-
miyelit oluşturur[1].

İnsan ve memeli hayvanlar taş devrinden beri bir-
arada yaşamakta ve insanlar hayvanlar tarafından
ısırılmaktadır. Bu ısırmaların insanlar için yarattığı
tehlikeler M.Ö. 23. yüzyılda Babil’de Eshmuna ka-
nununda belirtilmiştir. Aristo M.Ö. 4. yüzyılda kudu-
zun bir hayvan hastalığı olduğunu ve kuduzun insan-
lara köpeklerin ısırmaları sonucu geçtiğini bildirmiş-
tir. İnsan kuduzu hakkında ilk bilgi M.Ö. 1. yüzyılda
Autus Cornelius Celsus’un eserlerinde yer almakta-
dır. İnsanlardaki kuduzun klinik tablosunu belki de ilk
kez tarif eden bu yazar hastanın sudan korktuğunu
bildirmiş ve hastalığa hidrofobia adını vermiştir. Ko-
ruyucu tedbir olarak da ısırılan dokunun hemen ek-
size edilmesini ve yaranın kızgın demirle dağlanma-
sını önermiştir. Türk bilgini olan Razi ise kuduz kö-
pek ısırıklarının yoğun asitlerle dağlanması gerektiği-
ni ileri sürmüştür. Bir İtalyan doktoru olan Girolamo
Fracastoro (M.S. 16. yüzyıl) insanların kuduza du-
yarlı olduğunu, hastalığın yavaş geliştiğini, kuluçka

süresinin 20-30 günden az olmadığını, birçok olgu-
da 4-6 ay, hatta bir yılı bile bulduğunu bildirmiştir.

Kuduz Amerika’da ilk kez Fray Gill Ramirez tara-
fından 1709 yılında Meksika’da bildirilmişse de Co-
lombus zamanında da Amerika’da kuduzun bulundu-
ğuna inanılmaktadır. Zinke 1804 yılında sağlam bir
köpeğin yarasına kuduz bir köpeğin salyasını sürerek
deney yoluyla kuduz oluşturmuş, Victor Galtiere ise
1879 yılında tavşanların kuduza çok duyarlı ve virüs
için uygun bir hayvan olduğunu göstermiştir. Paste-
ur ve arkadaşları Chamberland ve Roux, 1882 yılın-
da virüsün MSS’de yerleştiğini ve burada saf halde
bulunduğunu göstermişler, tavşan beynine yaptıkları
seri pasajlarla virüsün kuluçka süresini kısaltmışlar-
dır. Virüsün kuluçka süresi 133. pasajda 6 güne in-
miş ve sabit kalmıştır. Pasteur bu virüse sabit virüs
(virus fixe), ısırıkla geçen virüse ise sokak virüsü (vi-
rus de rage des rues) adını vermiştir. Bugün sabit vi-
rüs yerine mutant virüs terimi kullanılmaktadır. İlk
kuduz aşısı Pasteur ve arkadaşları tarafından hazır-
lanmıştır. Bu aşı, beynine sabit virüs enjekte edilen
tavşanların omuriliğinin desikatörde KOH ile mu-
amele edilerek kurutulması ile elde edilmiştir. Hay-
vanlarda kullanılan bu aşı ilk kez 6 Temmuz 1885
tarihinde kuduz bir köpek tarafından 14 yerinden ısı-
rılan 9 yaşındaki Joseph Meister adındaki çocuğa
uygulanmış (12 doz) ve çocuk hayatta kalmıştır. İkin-
ci aşılama gene kuduz bir köpek tarafından ısırılan
bir çocuğa uygulanmış; bu çocuk da hayatta kalmış
ve aşı dünyanın hemen her yöresinde kullanılmaya
başlanmıştır. Semple aşısı ve fare beyin aşısı 1900’lü
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yılların başlarında, ördek embriyonu aşısı 1948 yılın-
da, insan diploid hücre kültürü aşısı ise 1960’lı yılla-
rın sonlarında hazırlanmış, 1978 yılında lisans almış
ve uygulanmaya başlanmıştır.

Negri 1903 yılında insan ve hayvanların infekte
sinir hücrelerinin sitoplazmalarında kendi adı ile anı-
lan inklüzyonları (Negri cisimcikleri) tarif etmiştir.
Negri cisimcikleri bugün de değerli bir tanı aracı ola-
rak kullanılmaktadır[1-3].

VİRÜSÜN SINIFLANDIRILMASI

Kuduz virüsü Rhabdoviridae familyasının bir üye-
sidir. Bu familyada yer alan 100’ün üzerindeki virüs;
bitki, artropot, sürüngen ve memelileri infekte eder.
Rhabdoviridae familyasında beş cins yer alır. Bunlar-
dan üçü hayvanları, ikisi ise bitkileri infekte eder.
Hayvanları infekte edenler; Vesiculoviruslar, Lyssavi-
ruslar ve Ephemeroviruslar, bitkileri infekte edenler
ise Cytorhabdoviruslar ile Nucleorhabdovirus’lar-
dır[3].

VİRÜSÜN ÖZELLİKLERİ

Kuduz virüsü bir ucu düz, diğer ucu yuvarlak olup
mermi şeklindedir. Virüsün eni 65-89 nm (ortalama
75 nm) boyu ise 130-240 nm (ortalama 180 nm)’
dir. RNA virüsü olup negatif polaritelidir. Molekül
ağırlığı 300-1000 x 106 daltondur. Virüsün yüzme
dansitesi CsCl’de 1.19 g/cm3, sukrozda ise 1.17-
1.18 g/cm3’tür. Zarflı virüslerdendir ve zarfın iki ucu
dışında tüm yüzeyi 5-10 nm uzunluğunda ve 3 nm
çapında ucu topuz şeklindeki glikoprotein çıkıntılar-
la kaplanmıştır. Zarfın içerisinde bir ribonükleokap-
sid özü vardır. Nükleokapsid veya ribonükleoprotein
(RNP) özü 30-70 nm çapında olup helikal simetride-
dir. Bu durum elektron mikroskobu ile incelemede
virüse çizgili bir görünüm verir. Ayrıca zarf bulunma-
dığı zaman onu infeksiyöz kılan RNA’ya bağımlı bir
RNA polimerazı da bulunmaktadır.

Kuduz virüsünde; G (glikoprotein), N (nükleopro-
tein), P veya NS (fosfoprotein), M (matriks proteini)
ile L (RNA’ya bağımlı RNA polimeraz) proteinleri
bulunur.

G glikoproteini; nötralizan antikorların oluşumu-
na yol açan, molekül ağırlığı 80.000 dalton olan ve
yüzey çıkıntılarını oluşturan bir proteindir. G prote-
ininin C ucundan 58 aminoasitlik solubl bir parçanın
ayrılması sonucu infekte hücrelerden solubl bir G
proteini (Gs) salgılanır. Gs antijenik olarak G proteini
ile aynıdır. Ancak kuduz virüsünün öldürücü çelenci-
ne karşı koruma sağlamaz. G proteini tipe özgü bir
antijendir ve virüsün hücre reseptörlerine bağlanma-
sında rol oynar. 

N proteini; nükleokapsid ile ilişkili olan 69.000
dalton molekül ağırlığındaki nükleokapsid antijeni
fosforile bir proteindir. Farklı sabit virüs suşlarının N
proteinleri arasında yüksek derecede homoloji var-
dır. N proteini Th hücreleri için majör hedef antijeni-
dir.

Matriks (M) proteini; fosforile bir proteindir. Ku-
duz virüsü suşlarının aminoasit dizileri arasında %91-
94 homoloji vardır. M proteininin başlıca fonksiyonu
tomurcuklanan virionlar içerisinde G proteininin bir-
leştirilmesine, RNA’nın plazma membranı ile ilişki
kurmasına ve virüsün yoğunlaştırılmasına yardımcı
olmaktır[1-4]. Sadece M-RNP kompleksi değil yalnız
başına M proteini de G proteini ile özgül olarak iliş-
kilidir. M proteinsiz RNA veya N proteininin G pro-
teini ile ilişkisi bulunmamaktadır. M proteininden
yoksun kuduz virüsü ile infekte hücre kültürlerinin
besiyerlerinde tipik mermi şeklindeki kuduz virüsleri
bulunmadığı halde uzun, çomak şeklinde virionlar
bulunur.

Fosfoprotein (P veya NS) fosforile bir proteindir.
Farklı kuduz suşlarının NS proteinleri arasında %92-
98 oranında homoloji vardır.

L proteini (RNA’ya bağımlı RNA polimeraz) en
büyük proteindir. L proteininde 2142 aminoasit bu-
lunur. RNA’nın sentezine, olgunlaşmayı sağlamaya
ve virüsün RNA’sının poliadenilasyonu ile metilasyo-
nuna yardım eder[5].

DİRENÇLİLİK

Kuduz virüsü dayanıklı virüslerdendir. Oda sıcak-
lığında 1-1.5 ay, 37°C’de 4-5 gün canlı kaldığı hal-
de 50°C’de 1 saat, 60°C’de 5 dakikada inaktive
olur. pH 4’ün altında ve pH 10’un üzerinde inaktive
edilir. Ultraviyole ışınları, X ışınları, lipid eriticiler ve
oksitleyici ajanlarla kolayca harap edilir. Sulandırıl-
mamış gliserinde saklanan virüs infektivitesini oda
ısısında haftalarca, +4°C’de aylarca, -70°C’de ise
süresiz olarak sürdürür.

Virüs antiseptik maddelere dayanıklıdır. Fenolün
%0.5 sulandırımına +4°C’de aylarca dayanır. %1
formalin, %0.1 süblime virüsü 15 dakikada,
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Tablo 1. Lyssavirus cinsinde yer alan virüsler

Kuduz Lagos yarasa

Duvenhage Mokola

Avrupa yarasa tip 1 Obodhiang

Avrupa yarasa tip 2 Rochambeau

Kotonkan



1/6.000 ß-propiolakton solüsyonu ise 2 saatte inak-
tive eder.

HÜCRE KÜLTÜRLERİNDE ÜREME

Kuduz virüsü çalışmalarında en çok kullanılan
hücre kültürü sistemi primer hamster böbrek hücre
kültürüdür ve aşı üretiminde de kullanılır. Ayrıca in-
san diploid hücre kültürü ve civciv embriyonu hücre
kültüründe de üretilir[1].

VİRÜSÜN ÜREMESİ

Kuduz virüsünün replikasyonu Vesicular stomati-
tis virusu’na benzerdir. Yüzeyinde bulunan glikopro-
tein çıkıntılarının aracılığıyla hücreye bağlanır ve en-
dozomal vezikül içerisinde hücreye girer. Daha son-
ra zarftan ayrılan nükleokapsid sitoplazmaya geçer.
Nükleokapsidde bulunan L ve NS proteinlerinin yar-
dımı ile viral genom 5 monosistronik, poliadenile ol-
muş mRNA’ya transkribe edilir. Parental genom
RNA aracısının oluşumu için kalıp görevi görür ve
bu RNA aracısı üzerinde progeni RNA’lar sentez
edilir. Sentez edilen genomik RNA’lar L, P ve N pro-
teinleri ile birleşir. Kapsidin oluşumundan sonra vi-
rüs hücrenin sitoplazmik membranından geçerken
zarf oluşturur ve tomurcuklanma ile olgun virüs şek-
linde hücreden ayrılır. Zarfın sentezi büyük bir olası-
lıkla tomurcuklanma olmaksızın sitoplazmik memb-
ranın içerisinde ve kenarında da oluşur. Kültür hüc-
relerinin infeksiyonunda hücreler harap olmaz. Üre-
menin başlangıç siklusunu altı ile sekiz saatlik eklips
periyodu izler. Üreme 19-20 saatte tamamlanır[1-4].

HAYVANLAR İÇİN PATOJENİTE

Sokak virüsü bütün memelilere patojendir. Virü-
sün periton içi, deri içi, deri altı, kas ve beyin içi ino-
külasyonu bu hayvanlarda ensefalit oluşturur. Vam-
pir yarasalardan izole edilen kuduz virüsü ise köpek-
ler için patojen değildir. Virüsün izolasyonu için en
uygun deney hayvanı bebe faredir. Virüs embriyonlu
tavuk yumurtasının koryo-allantoik zarı, allantoik ke-
sesi veya sarı kesesinde üretilebilir. Köpeklerin bağı-
şıklığı için kullanılan Flury suşu civciv embriyonunda
40-50 ve bir günlük embriyonda 138 defa pasaj ya-
pılmıştır. Bu düşük yumurta pasajı (LEP) varyantıdır.
Erişkin fareler için patojendir. Yüksek yumurta pasa-
jı (HEP) varyantı ise 180’den fazla pasajla elde edil-
miş olup erişkin fareler için patojen değildir[1].

PATOGENEZ

Kuduz genellikle virüsün kuduz bir hayvanın ısır-
ması ile periferik dokulara inokülasyonu ve periferik
sinirler yoluyla beyin nöronlarının tutulması ile so-
nuçlanan bir infeksiyondur. Virüsün inokülasyonun-
dan sonra virüs ya persiste olur veya inokülasyon ye-

rinde haftalarca replike olur veya doğrudan sentripe-
dal seyirle MSS’ye ilerler. Virüs ilk defa kas dokusun-
da çoğalır. Adrenokortikotropik hormonun uygulan-
ması latent infeksiyonu aktive eder. Bir süre sonra
sentripedal yönde sinirlerin aksoplazmaları içerisin-
de pasif transport ile saatte yaklaşık 3 mm hızla
MSS’ye ilerler. Daha sonra sentrifugal olarak sinir
aksoplazması yoluyla submaksiller ve parotis gibi
tükrük bezlerine, gözyaşı bezine, meme bezlerine,
akciğer, böbrek, pankreas, kalp kasları, saç folikülle-
ri, retina ve korneaya yayılıp orada üreyebilir[1-3].

Kuduzun patogenezinde esas rolü G proteini oy-
nar. Dizi incelemeleri bu varyantların G proteinleri-
nin 333. pozisyonundaki aminoasitinin yerine ge-
çen aminoasite bağlı olduğunu göstermiştir. Bu ami-
noasitler arginin, glutamin ve izolisin olabilir[3]. Mo-
rimoto ve arkadaşları nötral pH’da virulan virüsün G
proteininin nöroblastoma hücrelerinde füzyon oluş-
turduğu halde avirulan virüslerin G proteininin füz-
yon oluşturmadığını göstermişlerdir[6].

PATOLOJİ

Kuduzda patolojik bulgular ensefalit ve nöron de-
jenerasyonudur. Bu lezyonların yoğunluğu konağın
türüne, virüsün suşuna ve hastalığın seyrine bağlıdır.
Gözlenen değişiklikler; kan damarlarının çevresinde
peteşiyal hemoraji, perivasküler lenfosit infiltrasyo-
nu ve gliyozistir. Nöronların sitoplazmalarında ba-
lonlaşma ve nükleuslarında piknoz görülür. Patolojik
lezyonlar en çok medullada saptanır. Arka boynuz-
larda geniş nöron harabiyeti vardır. Kuduzun karak-
teristik lezyonu Negri cisimcikleridir. Bu inklüzyonlar
en çok hipokampusun Ammon boynuzunda, sereb-
ral korteksin piramidal hücre tabakalarında, bazal
gangliyonların büyük nöronlarında ve bunların sitop-
lazmalarında bulunur. Bunlar 2-10 µm büyüklüğün-
de olup oval veya yuvarlak şekildedir. Seller boyası
ile Negri cisimcikleri, içlerinde bazofilik granüller bu-
lunan eozinofilik cisimcikler olarak görülür. Bir sinir
hücresinde birden çok inklüzyon bulunabilir. Klinik
belirtilerin gelişmesinden; histolojik değişikliklerden
çok nörolojik fonksiyon bozukluğu sorumludur[1-4].

İNFEKSİYONLARI

Kuduz olguları hemen daima ısırılma, ender ola-
rak da ısırılma olmaksızın virüsle karşılaşma; tırmık,
yalama, aerosollerin inhalasyonu yanında açık bir
yara veya mukoz membranın kontaminasyonu ile
oluşur. Kuduza yakalanan kişilerin durumu; ısırığın
yeri ve ciddiyetine, ısıran hayvanın türüne ve virüsün
suşuna göre değişir. En yüksek mortalite infekte hay-
vanlar tarafından baş ve yüz ısırıklarında, en az mor-
talite ise bacak ısırıklarında görülür.
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Kuluçka süresi 10 günden 12 aya kadar değişir.
Ortalama 1-3 ay kadardır. Ancak 10 günün altına
inebildiği gibi birkaç yıla da çıkabilir. Kuluçka süre-
sindeki değişme ısırılma yerine, MSS’ye yakınlığına,
ısırığın ciddiyetine, virüsün miktarına, yaşa ve kona-
ğın bağışıklık durumuna bağlıdır. Bacak, kol ve baş
ısırıklarında ortalama kuluçka süresi sırasıyla yaklaşık
60, 40 ve 30 gündür. Çocuklarda kuluçka süresi
erişkinlerdekinden daha kısadır. Kuluçka süresinin
kısalığı belki de ısırılma yeri ile beyin arasındaki
uzaklığın az oluşundan ileri gelmektedir.

Kuduzun kliniği üç fazda incelenir. Bunlar; prod-
rom, akut nörolojik faz ve komadır. Prodrom fazı 2-
10 gün sürer. Semptomlar; kırıklık, baş ağrısı, ateş
(38-39°C), iştahsızlık, boğaz ağrısı, kas ağrıları, foto-
fobi ve endişe hissidir. Yara yeri ve çevresinde çoğu
kez hiperestezi ve parestezi vardır. Ağrı, batma, ka-
şıntı ve soğuk hissi olur[1-3].

Akut nörolojik evre 2-7 gün sürer. Bu evrede
anksiyete, ajitasyon ve deliriyum görülür. Hiperank-
siyete ensefalitik tutuluşun belirtisidir. Hiperaktivite
gösteren olgular öfkeli kuduz, paralizinin dominant
olduğu olgular paralitik veya sessiz kuduz olarak sı-
nıflandırılır. Paralitik kuduz daha çok yarasa kuduzu-
na neden olan virüs suşlarına maruz kalan kişilerde
görülür. Anksiyeteyi şiddetli baş ağrısı, yüzde fibrilas-
yon ve laringofarengeal spazm izler. Yutkunma bo-
ğaz kaslarının ağrılı spazmlarına neden olur ve has-
tanın ağzından salya akmaya başlar. Ağıza alınan su
refleks uyandırdığından hasta suyu içemez ve sudan
korkar (Hidrofobi). Hasta gürültü ve ışığa da taham-
mül edemez. Bunu akut heyecan semptomları veya
konvülziyonlar izler. Hastanın ağzından devamlı sal-
ya aktığından hasta etrafa tükürür. Kuduzlu hasta,
spazmlardan 2-3 gün sonra paralizi dönemine girer.
Paraliziler ısırık yarasının yakınından başlar. Kas to-
nusu azalır, ataksi ve parapleji oluşur. Solunum kas-
larının tutulması sonucu solunum hızlanır ve 24 sa-
atte ölümle sonlanır.

Kuduza yakalanan hastalar birkaç gün içerisinde
mutlaka ölürler. Amerika Birleşik Devletleri
(ABD)’nde kuduz bir vaşak tarafından ısırılan ve aşı
tedavisi uygulandıktan sonra kuduz belirtileri göste-
ren bir çocuk 133 gün hayatta tutulmuştur. Bu süre
en uzun hayatta kalma süresidir. Ayrıca kuduz geli-
şen dört kişi hastalıktan kurtarılmıştır. Hipoksi, kudu-
zun en çok görülen komplikasyonu olup profilaktik
trakeostomi ile hipoksinin önlenmesi ve akciğer ile
kalp fonksiyonlarının devamlı kontrolü bu hastalarda
iyileşmeyi sağlamıştır. Bu başarılara karşın kuduzun
klinik belirtileri görüldükten sonra hastanın mutlaka
öleceğine inanılır ve öyledir[1].

HAYVANLARDA KUDUZ

Köpekte kuduzun kuluçka süresi 2-8 (ortalama 3)
haftadır. Yavru köpeklerde ise bu süre bir hafta ka-
dar olabildiği gibi bir yıla kadar uzayabilir. Gelincik-
lerde kuluçka süresi 17-63 gün (ortalama 28 gün),
kedi cinsi hayvanlarda ise 16-96 gün (ortalama 23
gün) olarak bulunmuştur[7,8].

Hastalığın insan kuduzunda olduğu gibi üç devre-
si vardır. Hastalık davranış değişikliği, ateş ve korku
ile başlar. Hayvan sendeleyerek yürür, çok zayıflar ve
çok saldırgan olur. Sebepsiz havlar ve koşar. Taş,
toprak, sopa gibi önüne gelen her şeyi ısırır. Daha
sonra oluşan laringofarengeal spazmlar sonucu ses
kısıklığı başlar. Yutma güçlüğü nedeniyle ağzından
salya akar. Eğer köpek kapalı yere konulmazsa dışa-
rı fırlar ve önüne geleni ısırır. Yemez, ancak içmeye
devam eder. Hayvan tam olarak felç olur ve bunu kı-
sa bir koma ile ölüm izler. Bazen paralizi erken orta-
ya çıkar. Felçler önce çiğneme kaslarında başlar,
sonra arka bacaklarda görülür ve hayvan 1-2 gün
içerisinde ölür.

Kedilerde kuduz, benzer klinik seyir gösterir. Ku-
duz kedi kendiliğinden ısırmaz ve ajite olduğu zaman
köpeklerde olduğu gibi ısırma nöbetleri göstermez.

Kuduz, kan emen veya emmeyen yarasalarda da
görülür. Böcek yiyen yarasalarda infeksiyon sempto-
matik seyrettiği halde vampir yarasalarla meyva yi-
yen yarasalar asemptomatik taşıyıcı olabilir. Asemp-
tomatik yarasaların salgınlarda vektör olduğuna ina-
nılır. Virüs normal görünümdeki kokarca ve sansar-
lardan da izole edilmektedir. Ayrıca klinik olarak ku-
duz tanısı konan hayvanların iyileştikleri de bildiril-
mektedir[1].

BAĞIŞIKLIK

İnfeksiyon veya aşılanmayı takiben nötralizan,
komplemanı bağlayan ve hemaglütinasyonu önle-
yen antikorlar oluşur. Nötralizan antikorlar bağışık
korunmada önemli rol oynar. G proteini nötralizan
antikorları oluşturan tek antijendir. Gs proteinine
karşı da antikor oluşur, ancak bunun koruyucu akti-
vitesi G proteininkine göre daha düşüktür. Nötrali-
zan antikorlar virüsün MSS’den temizlenmesini sağ-
layan antikordur. Ribonükleoprotein antijenine karşı
oluşan antikorlar infeksiyondan korunmaya katkı
sağlar. N antijenine karşı oluşan antikorlar da antivi-
ral inhibitör aktivite gösterir[1,3].

Kuduz infeksiyonunda CD8+ ve CD4+ hücreler
oluşur. Sitotoksik T hücre yanıtına G proteini aracı-
lık eder. CD4+ hücreleri oluşturan en önemli antijen
ise virüsün nükleokapsididir. RNP tarafından oluştu-
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rulan koruyucu bağışık yanıta aracılık eden en
önemli faktörün RNP’ye özgü T hücreleri olduğuna
inanılır[3]. Bir çalışmada ilerleyici hastalığın genellik-
le B ve T hücreleri veya yalnızca B hücre sayısı dü-
şük olan farelerde geliştiğini göstermiştir[9].

TANI

Kuduzun bir hayvanın ısırığı ile olan ilişkisi bilin-
diğinden kuşkulu olgularda hayvan ısırığına ilişkin
bilgi hastanın kendisi tarafından verilir. Bu bilgi ol-
madığında bir hayvanın ısırık izi ile birlikte klasik be-
lirti ve semptomların görülmesi hastalığı tanımada
yararlıdır. Isırılmayı takiben ısırılan kişi kuduz tedavi-
si görüp görmeyeceğini öğrenmek için birkaç gün
içerisinde doktora başvurur.

Kuduzun laboratuvar tanısı için iki ayrı işlem var-
dır. Birincisi; hayvanın beyninin direkt immünflore-
san antikor boyama yöntemiyle incelenmesi, diğeri
ise insanlarda; kornea epiteli, parafoliküler sinir uç-
ları veya MSS’nin biyopsi dokularında kuduz antijen-
lerinin araştırılması ile tükrük veya burun sekresyo-
nundan virüsün izole edilmesidir. Ayrıca BOS’da ku-
duz antikorlarının aranması ile önceden aşı veya se-
rum tedavisi yapılmamış hastalarda serum antikor
titre artışının gösterilmesi de tanıda kullanılır.

Öldürülen hayvanın başının uygun metal bir kap
içerisinde ve uygun koşullarda (kuru buz içerisinde)
laboratuvara gönderilmesi gerekir. Laboratuvarda
hayvanın beyni çıkarılır. Medulla, serebellum veya
hipokampustan alınan doku lama bastırılır ve prepa-
ratlar Seller boyası ile boyanır. 1-27 µm (ortalama 2-
10 µm) büyüklüğündeki Negri cisimcikleri füksini al-
dıklarından sinir hücrelerinin sitoplazmalarında kiraz
kırmızısı renkte görülür. Bu cisimcikler yuvarlak, yu-
murtamsı veya uzamış şekildedir. Negri cisimcikleri
olarak kabul edilmesi için içerisinde 0.2-0.5 µm ça-
pında koyu mavi renkte granüllerin bulunması gere-
kir. Kuduz olgularında Negri cisimciklerinin görülme
oranı %50’nin altına düşebilmektedir. Nonspesifik
inklüzyon cisimciklerinin varlığı nedeniyle yalancı
pozitif sonuçlar alındığından tanıda IFA testi kullanıl-
maktadır[1].

IFA testinde de preparat aynı şekilde hazırlanır.
Üzerine floresein izotiyosiyonat ile işaretlenmiş ku-
duz antiserumu konur ve gerekli işlemlerden sonra
boyalı preparat floresan mikroskopta incelenir. IFA
testi ile izolasyon çalışmaları arasında %92-98 ora-
nında uyum vardır. Testin negatif olduğu durumlarda
hayvan deneyinden yararlanılır[1,10].

Negri veya IFA testinin negatif olduğu durumlar-
da virüsün varlığı süt emen veya sütten yeni kesilmiş

farelerde beyin içi enjeksiyonla araştırılır. İnokülas-
yon yapılan fareler 20 gün süre ile her gün kontrol
edilir. Ölen farelerin beyinlerinde IFA testi ile kuduz
virüs antijenleri araştırılır[1].

İnsanlarda Ölümden Önceki Tanı

Kuduz virüsü MSS’de üredikten sonra yakın or-
ganlara yayılır. Periferik sinirler, tükrük bezleri ve
MSS’ye yakın diğer dokular infekte olabilir. Bu ne-
denle virüsün antijenlerini araştırmak için; kornea
epitelinin IFA ile tetkiki, derinin dondurulmuş kesit-
leri, tükrük bezi ve trakea aspirasyon sıvısından virü-
sün izolasyonu uygun işlemlerdir. Serum ve BOS’da
antikor araştırılması da tanıya yardım eder[1,2].

Deri biyopsileri boynun arka kısmından alınır.
Saç foliküllerini çevreleyen sinirlerde IFA testi ile ku-
duz antijenleri aranır.

Oftalmologların lamı korneaya bastırarak hazır-
ladıkları preparatların IFA ile boyanması nedeni bi-
linmeyen akut ensefalitli olgularda önemli bir testtir.
Bu işlemin rutin olarak uygulanması gerekir[1,2,11].
Ayrıca tükrükte virüs araştırılır. Bunun için ya doku
kültürlerinden veya farelerden yararlanılır. Üreyen
virüs IFA testi ile incelenir[1].

Serum ve BOS’da antikor araştırılması da kudu-
zun tanısında kullanılır. Virüsün membran (M) anti-
jenlerine karşı oluşan antikorlar virüsü nötralize
eder. Nötralizasyon fare veya hücre kültüründe yapı-
lır. Ribonükleoprotein (N)’lere karşı oluşan antikorla-
rın aranmasında IFA, ELISA, kompetitif ELISA veya
diğer bazı antikor bağlama testleri kullanılır. Serum-
daki antikorlar hastalığın başlangıcından 8-10 gün,
BOS’da ise serumda belirlenmesinden 1-7 gün son-
ra görülür[1,2,12].

Kuduz virüsüne ilişkin antijenlerin çalışılmasında
monoklonal antikor teknolojisi kullanılır[2,13]. Kuduz
virüs suşları ve bu suşların genetik özelliklerini orta-
ya çıkarmak için RT-PCR’den yararlanılır. RT-PCR;
kuduz virüsünün tanısında ve virüslerin gruplandırıl-
masında Southern-Blot testinden 100 kat daha du-
yarlı olup uygulaması da daha kolaydır[14-16]. Ayrıca
G antijenlerine karşı oluşan nötralizan antikorlar, ça-
buk floresan fokus önlenim testi ile de aranmakta-
dır[1].

TEDAVİ

Semptomlar geliştikten sonra hastalığın özgün
bir tedavisi yoktur. Hastalığın kuluçka süresi nispe-
ten uzun olduğundan klinik semptomların gelişmesi-
ni önlemek için ısırılma sonrası profilaktik tedavi uy-
gulanır. Yine de etkili tedaviye olabildiğince erken
başlanmalıdır[1].
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a. Yaranın Tedavisi

İlk ve en öncelikle alınması gereken önlemdir.
Yaralanma ister ağır (baş, boyun, yüz, kol ve el yara-
ları), ister hafif (ağır yaralar dışındaki yaralar, tırma-
lanmalar, tükrükle kontamine olmuş yaralar) olsun
zaman kaybetmeden bol su ile iyice yıkanmalı, sa-
bunlanmalı, tekrar iyice yıkanmalı sonra da antisep-
tik bir madde ile temizlenmelidir[1,17]. Ölü doku par-
çaları çıkarılmalıdır. Yaraların açık bırakılması ve di-
kilmemesi önerilir. Eğer ısırık yarası infekte ise uy-
gun antimikrobiyal ajanlarla tedavi edilmelidir (10-
14 gün). Ayrıca tetanoz aşısı da yapılmalıdır[1].

b. Daha Sonraki Tedavi

Diğer profilaktik tedbirler bir doktorun gözeti-
minde yapılır. Serum tedavisi yaranın temizlenme-
sinden sonra alınacak en acil önlemdir. Serum mik-
tarının yarısı yaranın çevresine, diğer yarısı ise kas
içerisine uygulanır. Serum tedavisine olabildiğince
erken başlanmalıdır. Yaralandıktan 36 saat sonra uy-
gulanacak antiserum yarar sağlamaz.

Sistemik Korunma Tedavisi

Bu tedavi kuduz hiperimmün serumu ve kuduz
aşıları ile aşılanmayı içine alır. Hiperimmün serum
atlardan elde edilir ve vücut ağırlığının her kilogramı
için 40 IU uygulanır. At serumuna duyarlı olan kişi-
lere insan antikuduz gamaglobülininin uygulanması
avantajlıdır.

Bugün kullanılan aşılar; 

a. Semple aşısı, 

b. Fuenzelida-Palacios aşısı (Yeni doğmuş fare
beyninden hazırlanan aşı), 

c. Ördek embriyonu aşısı, 

d. Doku kültürü aşıları (İnsan diploid hücre, civ-
civ embriyo hücre)’dır.

a. Semple Aşısı: Sabit virüs inoküle edilen ko-
yun beyninin %10’luk süspansiyonu fenol veya beta-
propiolakton ile inaktive edilerek hazırlanır. Aşının
antijenitesi ördek embriyonunda hazırlanan aşınınki-
ne yakındır. Aşılananlarda miyelin dokusunun alerjik
etkisi nedeniyle nöroparalitik reaksiyonlar sık görü-
lür (1/5.000)[1].

b. Fare Beyni Aşısı: Sabit virüs inoküle edilmiş
süt emen farelerin beyin süspansiyonlarının ultravi-
yole ışınları veya fenol ile inaktive edilmesiyle hazır-
lanır. Aşı çok immünojenik olup aşılananların yakla-
şık %90’ında yüksek titrede antikor oluşumu sağlar.
Miyelin dokusu bu aşıda Semple aşısına göre daha
düşük miktarda bulunduğundan Guillain-Barre send-
romu ile ilişkili nöroparalitik reaksiyonlar daha az

görülür. Bu aşı daha çok Orta ve Güney Amerika ül-
kelerinde kullanılmaktadır[2].

c. Ördek Embriyonu Aşısı (DEV): Embriyon-
lu ördek yumurtasında üretilen sabit virüsün beta-
propiolaktonla inaktive edilmesi ile hazırlanan liyofi-
lize bir aşıdır. Yan etkileri Semple aşısına göre daha
azdır. Nöroparalitik reaksiyonun görülme sıklığı
%000.3’tür. Yumurtaya alerjisi olanlara bu aşı uygu-
lanmaz[1,2].

d. İnsan Diploid Hücre Aşısı (HDCV): Sabit
virüsün ABD’de WI-38 hücrelerinde üretilip tri-n-bu-
til fosfat, Avrupa’da ise MRC-5 hücrelerinde üretilip
beta-propiolakton ile inaktive edilmesiyle hazırlanır.
Aşı liyofilize olup +4°C’de saklanır. Aşı deri altı ve
deri içi yolla uygulanır. Aşılananların %100’ünde an-
tikor gelişir. Aşılama sonrası ensefalopati görülmez,
az sayıda olguda serum hastalığı veya anafilaksi gö-
rülebilmektedir. Kol yerine gluteal bölgeye yapılan IM
enjeksiyon düşük titrede antikor oluşumuna yol açar.

İnsan diploid hücre kültürleri dışındaki hücre kül-
türlerinde üretilen virüsten de aşı hazırlanmıştır. Bu
hücre kültürleri; civciv embriyonu fibroblast hücre
kültürü, Vero hücre kültürü, fetal maymun diploid
akciğer hücre kültürü (Kissling suşu adapte edilmiş),
primer hamster böbrek hücre kültürü (Çin Cumhuri-
yeti’nde kullanılan)’dür[18-20].

Antikuduz Serumu (ARS)

Aşılama ile bağışıklanan atlardan elde edilen se-
rumun konsantre ve rafine edilmesi ile hazırlanır.
Nötralizan antikor içeriği 200 IU/mL’dir. Serum uy-
gulanan erişkinlerin yaklaşık %40’ında serum hasta-
lığı görülür.

Kuduz İmmünglobülini

Hiperimmün donörlerden alınan plazmadan elde
edilir. Nötralizan antikor miktarı 150 IU/mL’dir. Yan
etki nadiren görüldüğünden ARS’ye tercih edilir.

Monoklonal Antikorlar

Devamlı doku kültürü hücre dizileri, kuduz aşısı
ile immünize edilen fare dalağı ve miyeloma hücre-
leri tarafından oluşturulur. Bu doku kültür hücre dizi-
lerinde oluşturulan monoklonal antikorlar, hiperim-
mün insan ve hayvan serumlarındaki poliklonal anti-
korlardan daha özgül yanıt verir ve virüsü daha etki-
li şekilde nötralize ederler[2].

AŞILANACAK KİŞİLERDE GÖZÖNÜNE 
ALINACAK HUSUSLAR

1. Isıran Hayvanın Özelliği

Et oburlar ve yarasalar diğer hayvanlardan daha
infektedirler. Isıran hayvan tahrik edilmeden ısırmış
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ise hayvanın kuduz olma olasılığı yüksektir. Sağlıklı
ve yavrularının yanındaki bir hayvana yaklaşıldığında
veya yemek yerken yanına gidildiğindeki ısırmalar
genellikle tahrik olarak kabul edilir.

2. Isırma veya Temasın Tipi

Kuduz ısırılma ile bulaştığından ısırık yarasının
büyüklüğüne ve şekline bağlıdır.

3. Isıran Hayvanın Aşılanma Durumu

Aşılı hayvanlar tarafından ısırılmada kuduz olma
olasılığı azdır.

4. Bölgede Kuduzun Varlığı

Bir bölgede evcil hayvanlarda kuduz kaydı yoksa
evcil hayvan ısırıklarında bu durum gözönüne alınır.

5. Isıran Hayvanların Kontrolü

Isıran hayvan sahipli ise 10 gün süre ile evde, sa-
hipsiz ise veteriner müdürlüğünde gözlem altında tu-
tulmalı, bu süre içerisinde öldüğü takdirde hayvanın
başı buz içerisinde veteriner müdürlüğüne gönderil-
meli ve ısırılan kişiye koruyucu aşılama uygulanmalı-
dır[1].

Aşılama

Isırılma sonrası ısıran hayvanın cinsi, yaranın du-
rumu, hayvanın aşılı olup olmadığı, bölgede kuduz
olgularının görülüp görülmediği incelenerek hastaya
ne yapılacağına karar verilir.

Ağır yaralanmalarda hiperimmün serum ile bir-
likte aşı uygulanır. Enjekte edilecek serumun miktarı
vücut ağırlığının her kg’ı için 40 IU’dur. Serumun ya-
rısı yaranın çevresine, diğer yarısı gluteal bölgeye
kas içi yolla uygulanır. Eğer Semple aşısı yapılacak
ise ilk gün aşı yapılmaz, ertesi günden başlayarak ka-
rın derisine deri altı yolla altı gün süre ile 3’er mL,
14 gün süre ile 2’şer mL aşı enjekte edilir. Yani 20
günlük aşı şeması uygulanır. Son aşıdan sonra 10
günlük aralarla iki enjeksiyon daha yapılır.

Hafif yaralanmalarda ise hiperimmün serum uy-
gulanmaz. Yalnız 14 günlük aşılama şeması uygula-
nır. Aşı karın derisine deri altı yolla 14 gün süre ile
2 mL, sonra 10 günlük aralarla iki aşı daha uygula-
nır[1].

Ördek Embriyonu Aşısı: Isırılmadan sonra 21
gün süre ile günde 1 mL olarak uygulanır. Sonra 10
günlük aralarla iki aşı daha yapılır.

Doku Kültürü Aşısı (HDCV): Aşı ısırılmayı ta-
kiben 0, 3, 7, 14 ve 28. günlerde deri altı yolla 1
mL olarak uygulanır. Beş aşı yerine altı aşı yapılma-
sı ve son aşının 90. gün uygulanması da önerilmek-
tedir. Aşı deri altı yerine deri içi yolla da uygulanır.
Antikor oluşumu bakımından deri altı yolla uygulanan

aşıdan farkı yoktur. Deri içi yolla 0.1 mL uygulandı-
ğından ekonomik yönden yararlıdır[1,2].

EPİDEMİYOLOJİ

Kuduz zoonotik infeksiyonun tipik bir örneği
olup kutuplardan ekvatora kadar bütün dünyada
yaygın olarak rastlanan bir hastalıktır.

Kuduz iki epidemiyolojik tipte görülür. Bunlar;
şehir tipi ve vahşi hayvan tipidir. Şehir tipi; genellik-
le köpekler, vahşi hayvan tipi ise; tilki, çakal, kurt,
vaşak, kokarca, porsuk, raccoon, coyote, mongoose
ve yarasalar tarafından yayılır[1].

Lyssavirus’ların rezervuarları et obur familyasın-
da yer alan hayvanlardır. Antartika, Kanada’nın do-
ğusu ve New York’un Kuzeyi, Orta ve Batı Avrupa
ile ABD’de bir çok yerde tilkiler, Doğu Avrupa ve İs-
kandinavya ülkelerinde raccoonlar, Asya ve Afri-
ka’da çakal ve köpek cinsi diğer hayvanlar, ABD’nin
Ortabatı ve Kanada’nın Batı bölgelerinde kokarca-
lar, ABD’nin Güneydoğu, Ortaatlantik ve Kuzeydo-
ğu bölgelerinde raccoonlar (Procyon lotor), Asya ve
Afrika’da sarı mongooseler doğal konaklardır[3]. Çe-
koslovakya’da yapılan bir çalışmada küçük yabani
kemiriciler, özellikle microtus alvarisden kuduz virü-
sü izole edilmiş ve bu hayvanlarda kuduz virüsüne
karşı oluşmuş nötralizan antikorlar saptanmıştır. Bu
hayvanların da rezervuar olmaları olasıdır[1].

Vampir yarasalarda kuduzun bulunuşu ve kudu-
zun sığırlarla insanlara geçirişindeki rolü 1953 yılın-
da anlaşılmıştır. Dağınık ve koloni halinde yaşayan
yarasaların her ikisi de doğal olarak infekte olup ku-
duzu insan ve hayvanlara bulaştırabilir. Virüs infekte
yarasanın tükrük bezlerine adapte olmuştur. Bu ne-
denle yarasalarda kuduz semptomları görülmemekte,
ancak kuduzu diğer yarasalara, hayvanlara ve insan-
lara bulaştırabilmektedirler. İncelenen hayvanların
%68’inden fazlasında kuduz antikorları bulunmuştur.
Yarasaların kuduzu vampir yarasalardan veya kuduz
hayvan kalıntıları ile beslenen insekt larvalarını ye-
mek suretiyle aldıkları sanılmaktadır. Hastalık bir ya-
rasadan diğerine ısırma ile geçirilir. Virüs doğal ola-
rak infekte yarasaların burun mukozalarında saptan-
mıştır. Burun mukozalarından damlacık halinde yayı-
lan virüs yarasa mağaralarında havada asılı damlacık-
lar (aerosoller) halinde bulunur. Yoğun olarak bulun-
duğunda solunum yoluyla da bulaşabilir. Teksas’ta ya-
rasa mağaralarına giren iki kişi yarasalar tarafından
ısırılmadığı halde havada yoğun olarak bulunan bu
aerosolleri solumak suretiyle virüsü almış ve bunlarda
kuduz gelişmiştir[1]. Brezilya’da Sao Paulo eyaletinde
vampir yarasada kuduz virüsü bulunmuş ve ABD’de
Virginia eyaletinde kuduz bir yarasanın ısırması sonu-
cu bir kişinin kuduza yakalandığı bildirilmiştir[21]. Dr.
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Zekai Muammer Tunçman’da ülkemizdeki yarasalar-
dan kuduz virüsünü izole etmiştir.

Kuduz ot yiyen hayvanlarda da görülür. Bu ne-
denle kuduz et ve ot yiyen hayvanların hastalığıdır
denilebilir. Tek tırnaklı ve çift tırnaklı hayvanlarda
görülür. Farelerde kuduza rastlanmakta ise de sey-
rektir.

Kuduzun bulaşmasında en önemli hayvan köpek-
tir. Köpek infeksiyonu hem insanlara, hem de at,
eşek, sığır, koyun, keçi, kedi ve farelere bulaştırır.
Köpeklerde kızgınlık devri Ocak-Şubat ile Temmuz-
Ağustos ayları olmak üzere yılda iki kezdir. Bu devir-
de saldırgan olduklarından, kuduz iseler ısırdıkları ki-
şilere hastalığı bulaştırdıklarından hastalık insanlarda
Mayıs-Eylül arasında daha sık görülür[1].

Kuduz hastalarında sıklıkla infekte hayvanlarla
temas sözkonusudur. İnfekte evcil hayvanlar, infekte
vahşi hayvanlardan daha fazla risk oluştururlar. Şehir
köpeklerindeki kuduz insan ve köpek arasındaki ya-
kın ilişki nedeniyle özel bir probleme yol açar. Ancak
kuduz, köpek dışındaki hayvanlar tarafından da bu-
laşmaktadır. Örneğin; Massachusetts (ABD) eyale-
tinde kuduz ineklerin pastörize edilmemiş sütlerini
içenlere kitle halinde kuduz aşısı uygulanmıştır[21]. 

Dünya Sağlık Örgütü verilerinde infeksiyon has-
talıklarından ölenler içerisinde kuduzdan ölümün 10.
sırada yer aldığı, bunların çoğunluğunu Afrika, Asya,
Güney Amerika ve Avustralya’da yaşayanların oluş-
turduğu, yıllık ölümün 50.000-60.000 kadar olduğu
bildirilmektedir[22].

ABD’de 1980-1996 yılları arasında laboratuvar
incelemeleri ile kuduz oldukları doğrulanmış, yaşları
4-82 arasında 32 insan olgusu bildirilmiş, bunların
22’si erkek olup 17’sinden vampir yarasalardaki ku-
duz virüsü varyantı izole edilmiştir[23]. Hastalık Kont-
rol ve Korunma Merkezi (Centers for Disease Cont-
rol and Prevention, CDC)’ne 1997 yılında ABD’den
49 eyalet ile Kolombiya ve Portoriko çevresinden
8509 hayvan ve dört insan kuduzu olgusu kaydedil-
miş, bunların 7899’unu (%93) vahşi, 610’unu (%7)
ise evcil hayvanların oluşturduğu bildirilmiştir[24].

Kuduz hayvan tarafından ısırılan her insan mut-
laka kuduz olmaz. Ancak %30-40’ında kuduz görü-
lür. Tükürük, hastalığın başlangıcından 2-3 gün ön-
cesinden 8 gün sonrasına kadar infeksiyözdür[1].

KORUNMA

Vahşi hayvanlarla karşılaşma olasılığı yüksek
olan risk grubundaki kişilere koruyucu aşılama şema-
sı uygulanır. Bu kişiler; veterinerler, hayvan bakıcıla-
rı, kuduz laboratuvarında çalışan personel ile kırsal
alanda yaşayan kişiler, özellikle çocuklardır. Bunlara

ördek embriyonu aşısı veya hücre kültürü aşıları uy-
gulanır. Ördek embriyonu aşısı (DEV) 1 ay ara ile 2
aşı, ikinci aşıdan 6-7 ay sonra 3. aşı deltoid kas böl-
gesine deri altı yolla 1 mL olarak uygulanır. Aşıla-
nanların %80’inde antikor cevabı oluşur.

Doku kültürü aşısı (HDCV) da üç doz (0, 7, 21
veya 28. gün) halinde deltoid kas bölgesine kas içi
yolla 1 mL uygulanır. Dört doz da (0, 7, 21 ve 90.
gün) uygulanabilir. Aşılananlarda yüksek oranda an-
tikor cevabı oluşur[1]. Bu iki aşıdan başka ucuz, im-
münojen ve etkili olan fibroblast hücrelerinde üreti-
len ikinci kuşak bir aşı (Rabipur) da koruma amacı ile
dört doz (0, 1, 7, 21. günler) olarak kullanılabilir[18].

HDCV ve pürifiye ördek embriyonu aşısı (PDEV)
ile dört dozluk immünizasyondan (0, 1, 7, 21 veya
28. gün) sonra HDCV’ye karşı oluşan antikor mik-
tarı PDEV’ye karşı oluşan antikor miktarından daha
yüksektir. HDCV ve pürifiye vero hücre kültürü aşı-
sı ile iki (0 ve 28. gün) veya üç (0, 7 ve 28. gün) aşı
uygulananlara aşıdan bir yıl sonra rapel yapıldığında
uzun süreli bir bağışıklığın oluştuğu ve iki aşı arasın-
da fark olmadığı bildirilmektedir[25].

Pürifiye civciv embriyonu hücre kültüründe
(PCEC) üretilen kuduz virüsünden Chiron Behring
firması tarafından hazırlanan ve lisansı alınan kuduz
aşısının etkili bir aşı olduğu ve kullananlarda civciv
proteinlerine karşı antikor oluşturmadığı kaydedil-
mektedir[26].

KONTROL

Kuduzun kontrolünde en önemli nokta köpekle-
rin kontrolüdür. Bu da başıboş köpeklerin öldürül-
mesi ve sahipli köpeklerin aşılanması ile sağlanır.
Köpeklerin aşılanmasında Flury suşundan hazırlanan
canlı atenüe aşılar kullanılır. Köpeklere kas içine bir
kez 3 mL aşı uygulanır ve her yıl rapel yapılır. Bu-
nun yanında kuduz virüsünün glikoproteini ile hazır-
lanan rekombinant kuduz aşılarının ya tavuk başları-
na tetrasiklinle birlikte enjekte edilmesi veya hayvan-
ların yiyeceği yemlerin içine konarak sahaya serpil-
mesi ile bu yemlerin tilki, çakal, raccoon ve coyote
gibi vahşi hayvanlar tarafından yenilmesi, böylece
bunların bağışıklanması sağlanarak kuduzun eradike
edilmesi yoluna gidilmektedir. Sahada yakalanan
hayvanların dişlerinde tetrasiklinin bulunup bulun-
madığına bakılarak bu yemleri yeyip yemedikleri ve
dolayısıyla aşılanıp aşılanmadıkları anlaşılmaktadır.
Bu aşıların kullanıldığı bölgelerde vahşi hayvan kudu-
zunun azaldığı ve bunun evcil hayvanlara da yansıdı-
ğı bildirilmektedir[27-30].

Kuduzun eradikasyonu için alınacak tedbirler kı-
saca;
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1. Toplu aşılama, köpeklerin kayıt ve ruhsatı,

2. Başıboş köpeklerin öldürülmesi,

3. Ülkeye giren hayvanlar için sıkı bir kontrol ve
karantina,

4. Genel bir halk sağlığı eğitimi,

5. Kuduzun tanısı için yeterli olanakların sağlan-
ması,

6. İnsan ve hayvan kuduz olgularının bildirilmesi
ve sürveyansıdır[1].
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