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Zoonozların Gizemli Görünümleri

Mysterious Presentations of Zoonoses
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Önemli bir halk sağlığı sorunu oluşturan  zoonozlara 
tanı koyma sürecinde birtakım epidemiyolojik ipuçları-
nın değerlendirilmesi önemlidir. Klimik Dergisi’nin bu 
sayısında Uluğ ve Can-Uluğ (1), ülkemizdeki en yaygın 
zoonozlardan biri olan brusellozda, çiğ süt ya da taze 
peynir tüketimini, olguların %86.5’inde saptadıklarını 
bildiriyorlar. Yaygın bir zoonoz olan toksoplazmoz ise 
tanısı genellikle serolojik olarak konulan bir hastalıktır. 
Gebelerdeki infeksiyonun  akut olup olmadığının anla-
şılması,  konjenital toksoplazmoz yönünden özellikle 
önemlidir.  Bu amaçla Ziver ve arkadaşları (2), yine bu 
sayıda, sitomegalovirus infeksiyonu ve kızamıkçıkla bir-
likte akut Toxoplasma infeksiyonu tanısında da,  mali-
yeti artırmasına karşın, avidite testlerinin istenebileceği 
sonucuna varıyorlar. Ülkemiz için önemli bir başka zoo-
noz, insana bulaşmasında kenelerin aracılık ettiği Kırım-
Kongo kanamalı ateşi (KKKA)’dir. Ülkemizdeki seropozi-
tifl iğe ilişkin 30 yıl önce Ege Bölgesinde Serter (3) tara-
fından %9.21’lik bir oran yayımlanmış, ancak hastalığın 
Türkiye’deki varlığının fark edildiği 2002 yılından sonra, 
olgular ağırlıklı olarak kuzeydeki illerimizden bildirilmiş-
tir. Örmen ve arkadaşları (4), Klimik Dergisi’nin bu sa-
yısında ülkemizin KKKA yönünden endemik bir bölgesi 
kabul edilmeyen Batı Anadolu’dan beş olguyu sunarak 
konuya dikkat çekiyorlar.

Zoonozlarda olguların klasik klinik görünümleri de 
tanı için yönlendirici olur. Son 10 yılda ülkemizde ilk ta-
nımlandığı Trakya sınırlarının çok ötesinde bir  yaygınlık 
kazanan tulareminin genellikle orofaringeal formu göz-
lenmektedir. Ulu-Kılıç ve arkadaşları (5), hastalığın sık 
bildirildiği iller arasında bulunmayan Çankırı’dan gelen 
iki olgudaki deneyimlerini Klimik Dergisi’nin bu sayısın-
da aktarıyorlar. Orofaringeal tularemi olgularından biri-

sinde oküloglandüler formun  eşlik etmesi, diğerinde ise 
erythema nodosum ve erythema multiforme biçiminde-
ki deri bulgularının ön planda olması, olguların şaşırtıcı 
yönlerini oluşturuyor. Klinik belirtileri değişken olmakla 
birlikte, daha çok akciğer tutulumunun ön planda oldu-
ğu bilinen Q ateşi de bir zoonozdur. Yıldırmak ve arka-
daşları (6) bu sayıda, derin bir sarılığın eşlik ettiği koles-
tatik hepatitle seyreden ve tanısını kemik iliğinde PCR ile 
de doğruladıkları nadir bir Q ateşi olgusunu sunuyorlar. 
Olgularını  literatürdeki benzer dört olguyla karşılaştı-
rıyorlar ve ülkemizde bugüne değin yayımlanmış olup 
klinik bilgilerine de ulaşılabilen 111 Q ateşi olgusunu  
özetliyorlar.  Son sözleri ise zoonozların uluslararası ya-
yılımına karşı ciddi bir uyarı niteliğinde.   
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