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ZİKA VİRÜS HASTALIĞI 
TÜRKİYE RİSK DEĞERLENDİRMESİ RAPORU 

25.10.2017 
 

1. ZİKA VİRÜS HASTALIĞI RİSK DEĞERLENDİRMESİ GEREKÇESİ 
Ülkemizde ilk importe Zika virüs pozitif vakaların tespit edilmesi nedeniyle risk 

değerlendirmesi yapılması uygun bulunmuştur. 
 

2. RİSK DEĞERLENDİRMESİ ARACI İLE DURUM DEĞERLENDİRMESİ 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün risk değerlendirmesi aracı uyarınca üç ana bileşene göre 

(tehlike, maruz kalma ve bağlam) değerlendirme yapılmıştır. Risk sorusu/soruları 
oluşturulduktan sonra olayın olma olasılığı ve sonuçlarının etkisi/büyüklüğü tahmin edilerek risk 
matriksi aracılığıyla genel risk düzeyi belirlenmiştir. 

a) Tehlike değerlendirmesi: Zika virüs, Flavivirüs grubundan bir RNA virüsüdür. Zarflı, 
ikozahedral kapsid yapısında, pozitif polariteli, tek iplikçikli bir virüstür. Vektörü Aedes cinsi 
sivrisineklerdir. Hastalık bulaşında Aedes aegypti ve Aedes albopictus başlıca sorumlu sivrisinek 
türleridir. Bu sivrisinek türleri aynı zamanda dengue ateşi, chikungunya ve sarı hummaya da 
vektörlük etmektedir. Bu sivrisinekler insanları daha çok gündüzleri sokarlar, ancak geceleri de 
sokabilirler. Viremik dönemdeki bir insandan kan emerken enfekte olurlar ve diğer insanları 
sokarak virüsü bulaştırırlar. 

Zika virüs ilk kez 1947’de Uganda’da Zika ormanında rhesus maymunlarında 
saptanmıştır. 1948’de aynı ormanda sivrisineklerden ve 1952’de Uganda ve Tanzanya’da 
insanlardan izole edilmiştir. Afrika ve Güneydoğu Asya’da bazı bölgelerde 2007 yılından önce 
salgınlar bildirilmiştir. İlk büyük salgın 2007 yılında Mikronezya Federe Devletlerinden 
bildirilmiştir. Fransız Polinezyası’nda 2014 yılında yaşanan salgından sonra Guillain-Barre 
Sendromu olan hastalarda dikkat çekici bir şekilde artış gözlenmiş, 2015 yılının Mayıs ayında 
Brezilya’da ZVH salgını başlamıştır. Bu salgında Brezilya’nın kuzeydoğu kesimlerinde 
konjenital mikrosefali sıklığında artış yaşanmıştır.   

ZVH vakalarının %80’i asemptomatik seyreder. %20’sinde ise ateş, baş ağrısı, 
konjunktivit (gözlerde kızarıklık), döküntü, kas ve eklem ağrıları ile seyreder. İnkübasyon süresi 
2-7 gündür. Viremi dönemi genellikle 1 hafta devam eder. Fakat bazı hastalarda daha uzun 
sürebilir. Genellikle hastalık sağlık kuruluşuna yatışı gerektirmez. 

Enfekte anne, virüsü doğum sırasında çocuğa geçirebilir. Ancak bu durum nadir olarak 
görülmektedir. Anneden çocuğa gebelik süresince de geçebilir. Anneden çocuğa virüs geçişiyle 
ilgili araştırmalar devam etmektedir. Bugün için anne sütünden geçişe dair herhangi bir bilgi 
bulunmamaktadır. Anne sütünün faydaları sebebiyle annelerin emzirmeden kaçınmamaları 
önerilmektedir. Kan transfüzyonu ve cinsel yolla bulaştığı da bilinmektedir. 

Zika virüs başlangıç tanısı klinik belirtiler ve seyahat öyküsü ile konur. Serum veya 
plazmada virüs nükleik asidi (PCR, semptomların başlangıcından itibaren bir hafta süresince) 
gösterilebilir. Spesifik IgM ve nötralizan antikorlar hastalığın ilk haftasının sonunda gelişirler. 
Dengue ateşi, sarıhumma ve chikungunya ateşi gibi enfeksiyonlarla çapraz reaksiyon sık görülür. 
PRNT (Plaque reduction neutralization test), virüse spesifik nötralizan antikorları tespit etmek 
ve çapraz reaksiyonu ayırt edebilmek için yapılır.		
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Ayırıcı tanısında dengue ateşi, chikungunya ateşi, leptospirozis, sıtma, kızamık, 
kızamıkçık, riketsiyoz, enterovirüs ve adenovirüs enfeksiyonları düşünülmelidir. 

Tedavisi semptomatiktir. İstirahat ve bol sıvı alımı önerilir. Ağrı kesici ve ateş düşürücü 
olarak asetaminofen önerilir. Aspirin ve non steroid antienflamatuvarlar kullanılmaz. 

Guillain-Barre Sendromu ve mikrosefali ZVH’nın en önemli komplikasyonlarıdır. 

Korunma ZVH’nın en önemli önleyici adımıdır. Endemik bölgelerde bireysel korunma 
olarak sivrisinek ile temasın engellenmesi için uygun kıyafetler, cibinlik ve repellentler 
kullanılması önerilir. Hastalık kontrol programının önemli bir parçası Entegre Vektör 
Mücadelesi (EVM)’dir. Bir kişide Zika virüs tespit edilmesi halinde enfeksiyonu başkalarına 
bulaştırmaması için hastalığın ilk haftası boyunca (Amerikan Hastalık Önleme ve Kontrol 
Merkezi CDC’ye göre 3 hafta boyunca) sivrisinek sokmalarından korunması gerekir. 

b) Maruz kalma değerlendirmesi: ZVH’nın dünyadaki dağılımı değerlendirildiğinde; 
2013’den bu yana (1 Şubat 2017’ye kadar) 31 ülke Zika virüs ile ilişkili mikrosefali ve diğer 
MSS malformasyonu vakaları bildirmiştir. 2015’den bu yana, Zika virüsün coğrafik dağılımında 
hızlı bir yayılım gözlenmiştir. Çoğunlukla Amerika kıtasında, son zamanlarda Afrika ve 
Asya’dan olmak üzere 67 ülke vektör kaynaklı Zika virüs enfeksiyonu bildirmiştir. Vektör 
kaynaklı ZVH bulaşı vektör varlığı ve uygun iklim koşullarını gerektirmektedir. Coğrafik 
dağılımı önceden ya da hali hazırda dengue ateşi salgını olan yerlerin aynası durumundadır. 5 
Ağustos 2017 tarihi itibariyle virüsün yayılımını gösteren harita aşağıda sunulmuştur. 

Harita 1. Dünyada Zika Virüs Riskli Bölgeler 
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Ülkemizdeki vektör dağılımına bakıldığında, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol 
Merkezi (ECDC)’nin Eylül 2017 itibariyle yayımladığı sivrisinek türleri haritalarına ve Halk 
Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile işbirliğinde 
yürütülen “İstilacı Vektör Türlerden Aedes aegypti ve Aedes albopictus’un Karadeniz 
Bölgesindeki Dağılımlarının Belirlenmesi ve Arbovirüs Varlığının Araştırılması Projesi” 
sonuçlarına göre; 

Aedes aegypti’nin Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Artvin’den başlamak üzere Giresun il 
sınırına kadar yerleşik popülasyon olarak var olduğu ve Batum’dan Kırım Yarımadasına doğru 
yayılmakta olduğu saptanmıştır (Harita 2). Bu sivrisinek türünün virüs taşıma kapasitesinin 
yüksek olduğu bilinmektedir. 

 

Harita 2. Aedes aegypti’nin Avrupa Bölgesinde yayılımı 

 

 

Ae. albopictus’un ise batıda Trakya ve İstanbul, doğuda Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki 
illerimizden Giresun’a kadar gelmiş olduğu saptanmıştır (Harita 3). Batıda Kocaeli’ye, doğuda 
Giresun’a kadar yayılmış olan bu vektörün 5-7 yıl içinde Orta Anadolu’ya kadar yayılacağı 
tahmin edilmektedir. 

Ae. albopictus’un invaziv, yayılmacı bir tür olduğu, adaptasyon yeteneğinin yüksek 
olduğu, artık sadece yaz aylarında değil, Mart ile Kasım ayları arasında yaşayabildiği, hızlı gen 
aktarımı sayesinde soğuk mevsimlerde de yaşayabilme yeteneğini geliştirdiği bilinmektedir. Bir 
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batında 200’den fazla yumurta bırakan bu sivrisinek türü; genellikle longozlarda, ormanlarda 
ağaç kovuklarında, ağaç köklerinde oluşan su birikintilerinde ve atık lastiklerin içinde 
üremektedir. 

 

Harita 3. Aedes albopictus’un Avrupa Bölgesinde yayılımı 

 

 

ZVH için risk gruplarına bakıldığında, özellikle prodüktif dönemdeki kadınlar en önemli 
grubunu oluşturmaktadırlar. Hamilelik süresince ve doğumda anne, virüsü bebeğe 
bulaştırabilmektedir. 

ZVH’ye karşı DSÖ tarafından küresel yanıt bağlamında Zika Stratejik Yanıt Planı 
(Temmuz 2016 - Aralık 2017 için revize edilmiş) geliştirilmiştir. Bu plan, Stratejik Yanıt 
Çerçevesi ve Ortak Operasyon Planından oluşmaktadır.  

DSÖ, 18 Kasım 2016’da Zika Virüsü uluslararası halk sağlığı acil durumu olmaktan 
çıkarmıştır. 

Son olarak DSÖ, CDC ve ECDC’nin ortaklaşa yayımladığı ülkelerin Zika virüs 
sınıflandırmasına göre Türkiye kategori 4’te yer almaktadır. Yani yerleşik vektörün bulunduğu 
ancak geçmişte ve şu anda bulaşın olmadığı bölgeler arasındadır. 
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Türkiye’de ilk kez tespit edilen importe vakaların özellikleri: 

İki hasta, 26.9.2017 tarihinde makülopapüler döküntü, kırgınlık, halsizlik, eklem ağrısı, 
ateş şikayetleri ile Enfeksiyon Hastalıkları polikliniğine başvurmuştur. Anamnezlerinden 
05.09.2017’de havayolu ile Küba’ya seyahat ettikleri, Havana ve Varadero bölgelerini gezdikleri 
öğrenilmiştir. Havana bölgesini ziyaretleri sırasında sivrisinek tarafından sokulma öyküleri 
bulunmaktadır. 14.09.2017 tarihinde yine havayolu ile Venezuella üzerinden İstanbul’a 
gelmişlerdir. 

20.09.2017’de iki hastada da gövdede yoğun olmak üzere boyun, kol ve bacaklarda 
makülopapüler az kaşıntılı döküntüler ortaya çıkmıştır. 3 gün sonra döküntüler solmaya başladığı 
dönemde kadın hastanın el bileği ve elinin küçük eklemlerinde artrit ile uyumlu hareket kısıtlılığı, 
ağrı ve eklemlerde şişlik, erkek hastada ise tendon ve eklemlerde ağrı belirtileri başlamıştır. Her 
iki hastada da ateş olmamıştır. 17.10.2017’de Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve 
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Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığı Ulusal Viroloji Referans Merkez Laboratuvarı tarafından 
yapılan incelemelerde Zika virüs (+) çıkmıştır. 

 İlk iki vakanın ardından farklı iki hastada 01 Ekim 2017 tarihinde ateş üşüme, titreme, 
lenf bezlerinde şişlik, döküntü, eklem, kas, bel ve baş ağrısı şikâyetleri başlamıştır. 07.10.2017 
tarihinde İstanbul’da bir Hastaneye başvuran çift, havayoluyla 17.09.2017’de Küba’ya (Havana 
ve Varadero bölgesi) ziyaret gerçekleştirdiklerini, bölgede sivrisinek sokmalarına maruz 
kaldıklarını, 29.09.2017’de hava yolu ile İstanbul’a döndüklerini ifade etmişlerdir. Referans 
Laboratuvarında yapılan incelemelerde 23.10.2017’de Zika virüs (+) bulunmuştur.  

 c) Bağlam değerlendirmesi: DSÖ’nün Kasım 2016’da halk sağlığı acil durumu 
olmaktan çıkardığı ZVH, yeniden görülen ve 2015 yılından itibaren hızla yayılmaya başlayan bir 
hastalıktır. Hızlı yayılımının yanı sıra Guillain Barre Sendromu ve mikrosefali komplikasyonları 
hastalığın sonuçları açısından riski ve toplumdaki risk algısını arttırmaktadır. Özellikle 
yenidoğanın nörodejeneratif mikrosefalisi, öldürmeyen ancak ciddi sekel bırakması ile bakım 
ihtiyacı olan bireyler ortaya çıkarmaktadır. Bu açıdan engellenmesi halk sağlığı ile doğrudan 
ilgilidir. 

 Ülkemizde hastalık vektörlerinin şu an için yerleşik olarak sınırlı bölgelerde (Tekirdağ, 
İstanbul ve Doğu Karadeniz) bulunması ve yerli bulaş olmaması olumlu bir durumdur. 

Risk soruları: 

1- 29 yaşındaki kadın vaka için gebelik durumunda risk var mıdır?  

29 yaşındaki kadın hastaya gebelik ve korunma önlemleri konularında danışmanlık verilmiştir. 
Gebelik ve doğum açısından riskli bir durum şu an için söz konusu değildir. 

2- Tespit edilen bu dört vaka ile ilişkili olarak Zika virüs hastalığının ülkemizde yayılma riski 
nedir?  

Dört Zika virüs vakasının da yakın tarihlerde hastalığın endemik olduğu Küba’ya seyahat öyküsü 
olması ve orada yoğun sivrisinek sokma öykülerinin olması, hastaların enfeksiyonu yurtdışından 
aldığını ve ülkeye dönüşlerinde semptomlarının başladığını göstermektedir. Bu nedenle vakalar 
importe vakalardır. Ülkeye döndükten sonra iki vaka Bursa’ya iki vaka ise İstanbul’a gitmiş ve 
semptomlar başlayana kadar başka illerde bulunmamışlardır. Şu an için Bursa’da Zika virüse 
vektörlük eden Ae. aegypti ve Ae. albopictus türleri tespit edilmediğinden vakalara bağlı yerli 
bulaş ihtimali bulunmamaktadır. İstanbul’da henüz Ae. aegypti türü tespit edilmemiş, Ae. 
albopictus türü ise kısıtlı bölgelerde (Moda semti) tespit edilmiştir. Bu nedenle importe bu iki 
vaka ile ilişkili İstanbul ilinde de yerli bulaş olasılığı son derece düşüktür.   

3- Ülkemizde Zika virüs hastalığının yayılma riski nedir?  

Ülkemizde hali hazırda yerli Zika virüs bulaşı bulunmamaktadır. Şu ana kadar sadece dört 
importe Zika virüs vakası tespit edilmiş olmakla beraber ülkemizden hastalığın endemik olduğu 
bölgeleri ziyaret edenler veya bu bölgelerden ülkemize gelenler olduğundan, yeni importe Zika 
virüs vakaları tespit edilme olasılığı mevcuttur. Ancak Zika virüs hastalığına vektörlük eden 
Aedes türlerinin dağılımının şu an için ülkenin sınırlı bölgelerinde bulunması ülkemizde yerli 
Zika virüs bulaşı olma ve hastalığın yayılma olasılığını düşük-orta arasında değerlendirmeye 
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fırsat vermektedir.  ZVH’nın başlıca ve asıl sağlık sonuçlarına neden olan mikrosefali ve Guillain 
Barre Sendromu “en az-az arası” olarak değerlendirilebilecek sonuçlara yol açabilir.  

 Bu değerlendirme risk matriksine yerleştirildiğinde 25.10.2017 tarihi itibariyle ülkemiz 
için Zika virüs hastalık riski durumu aşağıdaki matriksde gösterilmiştir. 

 

 

 
Uluslararası Halk Sağlığı Tehdidi Açısından Risk Değerlendirme Soruları 

1- Olayın halk sağlığı etkileri ciddi midir?  

Akut dönemde çok ciddi halk sağlığı etkisi beklenmemektedir. Ancak uzun vadede beklenebilir. 
Çünkü gerek vektör türlerin ülkemizdeki olası yayılımı, gerek uluslararası seyahat imkânlarının 
gün geçtikçe artması ve gerekse önleyici tedbirlerin zamanında alınmaması, orta ve uzun vadede 
daha ciddi sorunlarla karşılaşmamızı sağlayabilir. 

2- Olay beklenmedik/alışılmadık bir özellikte midir?  

Beklenmedik özellikte değildir. 

3- Uluslararası yayılma riski var mıdır?  

Uluslararası yayılma riski hali hazırda vardır. En azından vektörlerin yaygın olması ve giderek 
yayılıyor olması bu riski artırmaktadır. 

4- Seyahat veya ticaret kısıtlaması riski var mıdır?  

Hayır. Sadece gebeler gibi riskli gruplar için tavsiye niteliğinde kararlar bulunmaktadır. 
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3. ALINACAK ÖNLEMLER VE ÖNERİLER 
 
Asıl amaç, ülkemizde yerli Zika virüs bulaşının başlamasını önlemektir. Bu amaç için en 

önemli stratejilerden birisi hastalığa vektörlük eden Aedes türlerinin ülkemizde yayılımının 
önlenmesi olacaktır. Vektör dağılımının ülkemizde şu an için sınırlı bölgelerde bulunması olumlu 
bir durum olarak değerlendirilmiştir. Ancak, iklim değişikliği ve tam olarak belirlenemeyen 
nedenlerle vektör yayılımının hızlandığı bilimsel bir gerçektir.  

Gerekli önlemlerin alınması sadece Zika Virüs Hastalığı için değil, Batı Nil Virüsü Ateşi, 
Sarı Humma, Dengue ateşi, Chikungunya gibi diğer vektörle bulaşan hastalıkların da ülkemizde 
yayılmasının önlenmesi açısından büyük önem arz etmektedir. 

 

 

 

 

 

 


