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Sayın Editör,

Kuduz dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi ülke-
mizde de hala önemli bir halk sağlığı problemidir. Kuduz
virüsü genellikle vahşi ve evcil etobur hayvan ısırıkları
sonrası bulaşmaktadır. İnfekte hayvanın ısırmasıyla insa-
na bulaştıktan sonra hayatı tehdit eden bir ensefalomiye-
lite neden olur. Dünyada her yıl yaklaşık 55.000 kişi ku-
duzdan ölmektedir[1]. Literatürde kuduz infeksiyonu son-
rası sağkalım sadece yedi olgu ile sınırlıdır[2]. Ülkemizde
kuduz şüpheli teması olan olgu sayısında artış olmakla
birlikte insan kuduz olgu sayısı son yıllarda azalmaktadır.
2005 yılından itibaren yaklaşık 140.000/yıl kuduz şüp-
heli temas olgusu bildirilmiştir. İnsan kuduz olgu sayısı ise
ortalama 1-3 olgu/yıldır[3].

Batı Avrupa ve gelişmiş ülkelerde başarılı evcil hay-
van aşılama programları ile insan ve evcil hayvan kudu-
zu hemen hiç görülmemektedir[4]. Baltık ülkeleri ve Do-
ğu Avrupa’da ise insan kuduz olguları bildirilmektedir, bu
bölgelerde hastalığın ana vektör ve rezervuarı kırmızı til-
ki gibi vahşi hayvanlardır[5]. Ülkemizde ise kuduz şüphe-
li temasa neden olan hayvanların çoğunluğu köpek ve
kedi gibi evcil hayvanlar olmakla birlikte son yıllarda Tür-
kiye’nin de içinde bulunduğu bazı Orta Doğu ülkelerinde
vahşi hayvanlarla temas sonrası oluşan kuduz (kırsal ku-
duz) artmaktadır[5]. Türkiye’de kuduz şüpheli vahşi hay-
vanlarla temas oranı %0.52 olarak bildirilmektedir[3]. Bu
konuda yapılan epidemiyolojik bir çalışmada 1992-
2007 yılları arasında ülkemizde kuduz gelişen olguların
%12.8’inin öyküsünde vahşi hayvan veya tilki ile riskli
temas olduğu bildirilmektedir[6]. 

Kuduz hemen her zaman mortal seyrettiği ve tedavi-
si olmadığı için temas öncesi ve sonrası profilaksi en

önemli korunma yöntemidir. Isırık dışı yaralar nadiren
kuduza sebep olsa da kuduz hayvanın salyasının veya di-
ğer infeksiyöz materyalinin (nöral doku gibi) mukoza,
açık yara, derideki kesik ve sıyrıklarla kontaminasyonu
riskli temas olarak kabul edilir ve profilaksi uygulanır.

Bu yazıda Antalya’da ve Burdur’a bağlı Bucak ilçe-
sinde ilk defa görülen doğrulanmış kuduz tanılı çiftlik
hayvanları ile riskli teması olan olguların temas sonrası
profilaksisinde yaşadığımız tecrübeyi aktarmak istedik.

Antalya ili, kuzeyinde Toros sıradağları (Güney To-
roslar) ve ovaları ile çevrili olup, Burdur ili ile komşu-
dur. 2010 yılı Temmuz ayında Bucak ilçesinde 10 gün
içinde bir keçi ve iki inekte, 2011 Nisan ayında ise yi-
ne aynı bölgede Antalya sınırlarında iki hafta içinde üç
keçi, beş inekte tilki tarafından ısırılma sonrası kuduz
hastalığı gelişmiştir. Tüm hayvanların kuduz tanısı his-
topatolojik olarak veya polimeraz zincir reaksiyonu ile
doğrulanmıştır. Her iki olayda da yaşanan öykü ben-
zerdi; tilkiler akşam saatlerinde hayvan barınaklarına
saldırıp inekleri arka ayaklarından ısırıyor, keçileri bo-
ğazlayarak öldürmeye çalışıyordu. Hayvanlarda kuduz
tablosu temas sonrası ortalama yedi gün içinde ortaya
çıkmıştı. İlk olarak çene ve yutma kaslarının paralizisi
sonucu beslenme problemleri, 1-2 gün içinde tükürük
dahil hiçbir şeyi yutamama, devamlı böğürme hali, vü-
cutta kasılma ve sallantılı yürüyüş gelişmişti. Bu evre-
de veterinerler tarafından değerlendirilen kuduz şüp-
heli hayvanlardan uygun numuneler Tarım İl Müdürlü-
ğü aracılığıyla Konya Veteriner Kontrol ve Araştırma
Enstitüsüne veya Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve
Araştırma Enstitüsüne gönderilmiş ve hayvanlar uy-
gun şekilde itlaf edilmişti. 
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Kuduz şüpheli hayvan ile teması olan kişiler ise klini-
ğimize yönlendirilmişti. İlk başvuran kişiler daha önce
hiç çiftlik hayvan kuduzu ile karşılaşmadıkları için konu-
ya ilişkin umursamaz bir tavır sergilemiş, “Tarım İl Mü-
dürlüğünün konuyu abarttığını, onların zorlamasıyla baş-
vurduklarını, hatta aşı yaptırmak istemediklerini” beyan
etmişti. Ancak kuduz tanısının kesinleşmesi ve takip
eden günlerde benzer yeni hayvan kuduz olgularının or-
taya çıkması bölge halkında endişe doğurdu. Kuduz hay-
vanlarla riskli teması olan kişilere profilaksi uygulanır-
ken, konuyla ilgili yeterli ve doğru bilgisi olmayan bazı ki-
şilerin halkı yanlış yönlendirmeleri panik yaşanmasına
neden olmuş, bunun üzerine hastanemize toplu başvuru-
lar gerçekleşmişti. 

Kuduz şüpheli temas ön tanısı ile hastanemize başvu-
ran toplam 86 kişinin 35’i kadındı ve yaş ortalaması
46.28 (2-79 yaş) yıldı. Olguların öyküleri ve temas şekil-
leri ayrıntılı sorgulandı. Temas sonrası profilaksi verilen
tüm hastaların ellerinde multipl laserasyon, kesik ve sıy-
rıklar tespit edildi. Hastaların hiçbirinde ısırılma öyküsü
yoktu. Temas şekillerinden en sık gözleneni hayvanların
çıplak elle beslenmesi, sulanması ve salya ile kontamine
olmuş yem artıklarının toplanmasıydı. Ayrıca, beslenme
problemi olan hayvanların ağız içinin olası yabancı cisim
(çivi batması, poşet yutma vb.) yönünden kontrol edilme-
si de en sık karşılaşılan temas şekliydi. Diğer temas şe-
killeri ise salya ile kontamine olmuş çevresel yüzeylere
(yemlik, yular gibi) çıplak elle temaslardı. Yukarıda belir-
tilen temas şekillerinden hiçbirisi olmayan 33 hasta ise
kuduz şüpheli temas olarak kabul edilmedi. Halen yürür-
lükte olan T.C. Sağlık Bakanlığının Kuduz Korunma ve
Kontrol Yönergesi çerçevesinde gerekli olan kişilere te-
mas sonrası profilaksi başlatıldı[7]. Bu kapsamda toplam
53 kişi kuduz aşılama programına alındı. Profilaksi uygu-
lanan kişilerin 19’u kadındı, yaş ortalaması 38.15 (3-79
yaş) yıldı. Altı hastada at kaynaklı kuduz immünglobulini-
ne (ARS-ERIG) karşı test dozunda allerji gelişmesi nede-
niyle sadece aşı, geri kalan hastalara da aşı ve immüng-
lobulin uygulandı. Olguların tümünde aşılama programı
tamamlandı, hiçbirisinde insan kuduz hastalığı gelişmedi. 

Bu arada Tarım İl Müdürlüğü tarafından bu bölgele-
re altı ay boyunca canlı hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı
ve süt gibi hayvan ürünlerinin tüketimi engellendi. Bu
durum yöre halkında ciddi ekonomik kayıplara neden ol-
du. Antalya ilinin aynı bölgesinde üst üste iki yıl vahşi
hayvan kaynaklı çiftlik hayvan kuduz olgularının görül-
mesi nedeniyle Tarım İl Müdürlüğü bu bölgede kaynak
olan vahşi hayvanlarda hastalığın kontrol altına alınabil-
mesi için ağız yoluyla kuduz aşılama projesi hazırladı an-
cak henüz uygulamaya başlanmadı.

Kuduz profilaksisinde yaşadığımız bu deneyimin üç
farklı özelliği vardı; birincisi bu olayda kaynak, evcil hay-
vanlar değil vahşi hayvanlardı (tilki). İkincisi temas yolu,
en sık bilinen hayvan ısırığı veya tırmalaması şeklinde di-
rek temas değil; bütünlüğü bozulmuş el derisinin salya gi-
bi infeksiyöz materyalle veya kontamine olmuş çevresel
yüzeylerle teması şeklinde indirekt temastı. Üçüncüsü ise
kuduz şüpheli temas başvuruları sporadik değil toplu baş-
vurular şeklindeydi. 

Günümüzde halkımızın halen ölümcül seyreden ve
aşı ile korunabilinen kuduz hastalığı hakkında yeterli bil-
gi düzeyine sahip olmadığı gözlenmiştir. Bu nedenle, ku-
duz riskli temas yaşanan bölgelerde halkın ilgili uzmanlar
tarafından ayrıntılı ve doğru şekilde tekrar tekrar bilgilen-
dirilmesi önerilir.
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