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Çin’in Annhui Eyaleti’nde ortaya ç›kan

enterovirüs (EV-71) salg›n›n›n, May›s

bafl›ndaki say›larla 4500 kifliyi etkilemifl

oldu¤u ortaya ç›k›yor. Bölgedeki

Fuyang kentinde yine ayn› tarih

itibariyle, aralar›nda bebekler de olmak

üzere 22 çocu¤un virüs nedeniyle

ölmesiyse, Çin’i bu konuda oldukça s›k›

önlemler almaya zorluyor; çünkü say›lar

her geçen gün yükseliyor.

Enterovirüsler, ciddi hastal›klara yol

açabilen bir virüs grubu. Çocuk felci

(polio), bunlardan biri. Fuyang kentini

etkisi alt›na alan salg›ndaki etken

virüsse “non-polio” grubundan; yani

yol açt›¤› hastal›klar baflka. EV-71

enfeksiyonuyla ölen çocuklarda flap

hastal›¤› ortaya ç›k›yor. Ölüm

nedenleri de bu hastal›k sonucu

geliflen akci¤er ödemi gibi ciddi

sorunlar. Salg›n kaynakl› ölüm oran›

Mart ay›nda gözlenen % 11’den %

0,2’ye düflmüfl olsa da, hastaneye

yat›r›lanlar›n say›s›nda ciddi bir art›fl

var. Halk sa¤l›¤› uzmanlar›, say›n›n

daha da artaca¤› ve yaz aylar›nda da

zirveye ulaflaca¤› öngörüsünde

bulunuyorlar. 

Salg›n, öyle görünüyor ki geç

farkedilmifl. ‹lk ortaya ç›kan vakalarda

yap›lan testler daha çok akci¤er

hastal›klar›na yönelik oldu¤u için

kesin sonuç vermemifl. EV-71’in varl›¤›,

ancak vakalar›n artmas›yla birlikte

yap›lan ek testler ve ayr›nt›l›

incelemeler sonucunda kesin olarak

do¤rulanabilmifl. “Bildirilmesi zorunlu”

enfeksiyon hastal›klar› listesine daha

resmen girmemifl olan virüs, flimdi

sa¤l›k bakanl›¤›nca acilen müdahale

edilmesi gereken bir halk sa¤l›¤›

sorunu olarak de¤erlendiriliyor; ilgili

önlemler de h›zla al›nmaya bafllam›fl

durumda.

“Non-polio” enterovirüsler dünyada

çok yayg›n. Yol açt›klar› hastal›klar

belirti ortaya ç›karmad›¤›ndan fark

edilmeyebiliyor ya da geç fark

ediliyorlar. Ancak zaman zaman da,

çok say›da insan›n etkilendi¤i büyük

salg›nlara neden olabiliyorlar. EV-71

ise s›kl›kla, hafif ateflle bafllayan,

a¤›zda uçuk ve yaralar, el ve ayaklarda

da kafl›nt› ve döküntülerle seyreden

“el-ayak-a¤›z hastal›¤›”na, kimi zaman

da yüksek atefl, menenjit, akci¤er

ödemi gibi a¤›r durumlara neden

oluyor. Virüsün hedef al›nd›¤› bir

tedavi ya da bir afl› henüz

olmad›¤›ndan, genelde izlenen strateji,

enfeksiyon sonucu geliflebilecek sorun

ve komplikasyonlar›n önlenmesi.

Salg›n›n s›n›rland›r›lmas› ve

kontrolündeyse hijyene dayal› klasik

yöntemler ön s›rada. 
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Verem, ‹laca Direnmeyi

Sürdürüyor

‹ngiltere, Galler ve Kuzey ‹rlanda’da

ortaya ç›kan toplam 28.620 verem va-

kas›n›n incelendi¤i bir çal›flma, stan-

dart ilaçlardan herhangi birine direnç

gösteren enfeksiyon oran›n›n 1998-

2005 y›llar› aras›nda % 5,6’dan % 7,9’a

yükseldi¤ini gösteriyor. Çal›flmaya gö-

re, birden çok ilaca direncin geliflti¤i

verem vakalar›nda da, küçük de olsa

bir art›fl var. ‹laca dirençli vereme ya-

kalananlar›n say›s›, bu y›llar aras›nda

toplamda neredeyse iki kat›na ç›km›fl

(170’ten 336’ya); ancak yine de toplam

verem vakalar›n›n küçük bir oran›n›

oluflturuyorlar. Dirençle en belirgin bi-

çimde karfl›laflan ilaçsa “isoniazid.”

Çal›flma, yaln›zca say›lan üç bölgeyi

kaps›yor gibi görünse de, asl›nda vur-

gulad›¤› önemli bir nokta daha var. ‹la-

ca dirençli enfeksiyona yakalanan has-

talar›n önemli bir bölümü, Afrika’n›n

Sahra-alt› bölgesi ve Hint Yar›mada-

s›’ndan geliyor ve büyük olas›l›kla ilaca

direnç kazand›klar› yerler de bu bölge-

ler. Sa¤l›k Koruma Ajans›’nca yap›lan

çal›flmada, mahkumlar ve uyuflturu kul-

lananlar aras›nda ortaya ç›kan verem

salg›nlar›n› kontrol alt›na almak için

al›nan önlemlerin de yeterli olmad›¤›

ileri sürülüyor. Londra’da 1999’da bu

gruplar aras›nda bafllayan ilaca dirençli

verem salg›n›n›n, hâlâ yeni vakalar or-

taya ç›karmay› sürdürdü¤ü vurgulan›-

yor. 

Sorun, yaln›zca Birleflik Krall›k’›n soru-

nu de¤il. Yak›n zamana kadar, antibi-

yotik grubu ilaçlar sayesinde, art›k ve-

remle büyük ölçüde bafledilebildi¤i dü-

flünülürken, Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün

(WHO) geçti¤imiz fiubat ay›nda yay›m-

lad›¤› bir raporda, birden fazla say›da

ilaca dirençli verem vakalar›n›n küresel

ölçekte rekor düzeye ulaflt›¤› duyurul-

mufltu. Raporda, tedavi edilemeyecek

ölçüde direnç kazanm›fl vakalar›n varl›-

¤›na da dikkat çekilmiflti; üstelik 45 ül-

kede. Sorun, bireysel olarak çal›flan

doktorlar›n deneyimlerinin, genellikle

bu tür enfeksiyonlar› tedaviye yetecek

düzeyde olmay›fl›yla daha da büyüyor.

WHO’dan Mario Raviglione, durumu

flöyle özetliyor: “Çal›flma, hem hastalar›

iyilefltirmek hem de ilaca direnci azalt-

mak için tedavi ve kontrol önlemlerinin

ciddi biçimde ele al›nmas› gereklili¤ini

bir kez daha gösteriyor. Gösterdi¤i bir

baflka fley de, ne kadar zengin ve gelifl-

mifl olursa olsun hiç bir ülkenin, küre-

sel ölçekte bir kontrol sa¤lanmad›kça

veremden tümüyle kurtulmufl

say›lamayaca¤›.”

BBC News Online, 2 May›s 2008
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