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(2005 / 61)
Tularemi, tav an ate i veya avcı hastalı ı gibi isimlerle de bilinen, virülansı hayli
yüksek olan Francisella tularensis adlı bakterinin meydana getirdi i bir zoonozdur. Hastalı a
neden olan bakterinin do al saklayıcısı ço unlukla kemirici hayvanlar olup, hastalı ın
insanlara bula masında, enfekte hayvanların idrar, dı kı, kan ve organlarının deri, mukoza
veya konjunktivaya direkt teması ile kontamine olmu gıdaların yenmesi ve suların içilmesi
önemli rol oynamaktadır. Hastalık, enfekte av hayvanlarının yüzülmesi, etlerinin
parçalanması veya bu hayvanlara ait etlerin çi ya da iyi pi irilmeden yenmesiyle
bula abilece i gibi etkeni ta ıyan kene ve kan emici sineklerin insanları ısırması ile de
bula ma söz konusu olabilmektedir.
Tularemi, klinik olarak ülseroglandüler, glandüler, oküloglandüler, orofaringeal,
tifoidal ve pnömonik tularemi eklinde görülen bir hastalıktır. Zaman zaman de i ik illerde
orofaringeal ve oküloglandüler formlarda epidemik bir seyir arz eden tulareminin,
ülkemizdeki bula ma kayna ı konusundaki genel kanaat, kontaminasyonlar açısından
izolâsyonu tam olarak sa lanamamı , hayvanların kolayca kirletebilece i, yeterli klorlama
yapılamamı ya da klorlamada süreklili in sa lanamadı ı kaynak ve depolardan su içilmesi
merkezindedir.
Bu cümleden olmak üzere :
Özellikle kırsal kesimlerde bulunan içme ve kullanma sularına ait kaynak,
kanal, boru ve depoların, kontaminasyonları önleyecek ekilde ıslahının
sa lanması hususunda ilgili kurum ve kurulu larla icap eden i birli inin
gerçekle tirilmesi,
çme ve kullanma sularının klorlanması ile klorlama i lemlerinde süreklili in
sa lanması,
Kayna ı belirsiz veya yeterince klorlama yapıldı ından emin olunmayan
suların kaynatılarak içilmesi, suların ferdî dezenfeksiyonu ile özellikle av
hayvanlarının yüzülmesi ve parçalanması esnasında eldiven kullanılması, bu
hayvanlara ait etlerin iyice pi irilerek yenmesi, meyve ve sebzelerin bol su ile
iyice yıkandıktan sonra tüketilmesi gibi konularda halkın bilgilenmesine ve
bilinçlendirilmesine yönelik e itim verilmesi,
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Hastalı ın görüldü ü, ku kulu vak’aların bulundu u ya da tularemi pozitif
vak’alarla epidemiyolojik ili kisi olan yerle im yerlerinde inceleme ve
taramalar yapılarak hastaların bulunup tedavi edilmelerinin temin edilmesiyle,
Vak’a bildirimlerinin, mer’i mevzuatı muvacehesinde yapılması icap
etmektedir.
Bunların yanı sıra, yapılan incelemeler ve de erlendirmeler ile Bakanlı ımıza ula an
bilgiler, tulareminin çok fazla bilinen bir hastalık olmamasından dolayı ayırıcı tanılarda fazla
akla getirilemedi i, bundan ötürü de tanı ve tedavinin zamanında gerçekle tirilemeyi ine
ba lı birtakım problemlerin bulundu u eklindedir.
Bu nedenle :
Beta-laktam antibiyotik tedavisine cevap vermeyen tonsillofarenjit vak’aları,
Boyunda lenfadenopatisi (LAP) olan vak’alar ile,
LAP yanında konjunktiviti bulunan vak’alarda tularemi de dü ünülmeli ve
ayırıcı tanıda bu bilgiler dikkate alınmalıdır.
Konuya ili kin olarak bilgilerinizi; keyfiyetin, linizdeki bütün sa lık kurum ve
kurulu ları ile di er muhataplarına ula tırılmasının sa lanması hususlarında da ilgililere
emirlerinizi rica ederim.

Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR
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