
(SARS) , §imdilik sadece 
yayalablliyor. Diinya Saghk 
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Bilimadamlanna gore SARS {Se
vere Acute Respiratory Syndrome) 
hastah9t gribe de neden alan korono 
virusler ailesine ait bir virustur. 
Amerikan Hastahk Kontrol ve En
gelleme Merkezi, virusun sebep ol
dugu hastahk konusunda artan 
kamtlar oldugunu soylemektedir. 
Fakat uzmanlar, virusun tam ozel
liklerini belirlemek i<;in <;ok fazla 
laboratuvar <;ah§masma ihtiya<; ol
dugunu vurguluyorlar. A§mm geli§
tirilmesi i<;in ise ytllann alabilecegi 
soyleniyor. Dunya sagltk orgutu, 
hastahgm C::in' in giineyindeki Guang 
Dong eyaletinde ortaya <; tkttQim, 
oradan Hong Kong' ave daha sonra 
da Vietnam, Singapur ve Kanada'ya 
yaytlc!Jgmt belirtrnektedir. Daha son
ralan ise ABO, Fransa , ingiltere, 
Tayvan ve Almanya'da da vakalann 
gorilldugu a<;tklanmt§br. Hong Kong 
ve Dunya Sagltk Orgutu bilimad
amlanna gore, virusun hayvanlar
dan gelme olasthgt bulunmaktadtr. 
Fakat bilinen hi<;bir insan ya da 
hayvan kaynaklt viruse benzeme
mektedir. Hong Kong'daki uzman
lar, grip virusu ile (influenza A ve 
B) H5N1 ku§ nezlesi virusunun sars 
virusu ile hi<;bir baglanltstntn ol-
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herkes bu viriisiin pe!flnde. 

madtgmt saptamt§lardtr. Sars tipik 
olmayan bir akciger enfeksiyon 
hlrudur. Akciger enfeksiyonlanna 
genellikle virusler yol ac;ar. Bunlar 
arastnda grip viriislen, adenoviriisler 
ve diger solunum yollan virusleri 
saytlabilir. Tipik olmayan akciger 
enfeksiyonuna "Legiomella" bak
terisi gibi bir taktm organizmalar da 
yol a<;abilir. Dunya Saghk Orgliru'ne 
gore sarsm biyoterorizmle baglantth 
olduguna dair bir gosterge yoktur. 

Belirtiler 
Dunya Saghk Orguru'nun belirt

tigine gore sarstn temel belirtileri, 
yuksek ate§, kuru oksuruk, nefes 
darltgt ya da nefes alma gu<;lukle
ridir. Akciger enfeksiyonu gostergesi 
alan, gogus rontgeninde degi§imler 
de gorulebilir. Sars ba§ka bir taktm 
semptomlarla da ili§kilendirilebilir. 
Titreme, ba§ agnst , kas sertligi, i§tah 
kaybt , halsizlik, zihin bulamkltgt, 
ishal ve deride dokuntuler bunlar
dan baztlandtr. Hastaltgm kulu<;ka 
donemi 2 ile 7 gundur. Kulu<;ka 3-
5 gun arasmda daha <;ok gorulur. 
Daha soma hastalar nezle benzeri 
belirtiler gostermeye ba§larlar. 

Ne kadar tehlikelidir? 
Olum orant yuzde 3-5 arastn-

dadtr. En azmdan Hong Kong'daki 
hastahgt kapan ki§ilerin hepsi §iddetli 
akciger enfeksiyonuna yakalan
mt§lardtr. Bu da bir<;ok yan etkiye 
yol a<;mt§ttr. Hastalann durumlan 
5 gun gibi ktsa bir sure i<;inde 
kotiile§mektedir. 

Tedavi 
Hastahgm belirli bir tedavisi §U 

anda mevcut degildir fakat dunyada 
bu konu ile ilgili uzmanlar hastahgt 
antiviral bir ila<; alan "Ribavirin" ve 
steroidlerle tedavi etrneye <;ah§mak
tadtrlar. Doktorlar erken tedavi edil
diginde ba§ka ciddi hastahklan ol
mayan bir<;ok hastanm iyile§tigini 
belirtrnektedirler. Fakat ribavirinin 
12 haftadan ku<;iik fetuslar iizerinde 
yan etkileri olabilir. Bu risk hamile
ligin ancak 28. haftasmdan soma 
azalmaktadtr. Ribavirinle tedavi 
edilen kadmlann sonraki 6 ay i<;inde 
hamile kalmamalan gerekmektedir. 
Hong Kong'da unlu bir doktor Re
uters ile yapbQt bir roportajda, hasta
ltktan ciddi derecede etkilenen 
hastalann bir ktsmtntn iyile§mi§ 
hastalardan ahnan serumdan izole 
edilen antibadileri kuUanarak ba§!~Tlh 
bir §ekilde tedavi edildiklerini 
s6ylemi§tir. Bu antibadilerin varhgt, 
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iyile§en hastalarm 
bagt§tkltk geli§tirdigi anlamma 
gelmektedir. Fakat bazt uzmanlar, 
bir ki§inin tekrar hastahga yakalan
ma olasthgmt tamamen gozardt et
memektedirler. 

Hastahk nasal yayahr? 
Dunya Saghk Orgutu ve Hong 

Kong'daki uzmanlar virusun hap
§trma ya da oksurme ile sa<;tlan 
damlactklarla yaytldtgmt ve boyle 
dogrudan bir etkinln lm. <;aph bir 
alanda ger<;ekle§tigini belirtrnek
tedir. Viriis dolayh olarakta yaytlabi
lir. c;unku virus insan vucudunun 
dt§tnda 3 ile 6 saat arasmda ya
§ayabilir. Viriis \a§tyan damlactklann 
bula§bgt herhangi bir nesne ile te
mas somast, ornegin bir telefon, o 
ki§i gozlerine burnuna ya da agzma 
dokunursa hastahga neden olur. 
Uzmanlar virusun havada ta§mma 
ihtimalini de goz onunde bulundur
maktadtrlar. Bu durumda virusun 
bula§tCt ozelligi c;ok daha fazla arta
bilir. 

Ne kadar ~abuk yaydu? 
Dunya Sagltk Orgutu sarsm 

gripten daha az bula§tCt oldugunu 
ve koruyucu tedbirler altndtgmda 
bula§ma ihtimalinin <;ok yuksek ol
madtgmt bildirmektedir. Hong Kong 
Sagltk Bakant virusun <;ok bula§tCt 
oldugunu iddia etmi§tir. Ote yandan 
bazt diger ttp uzmanlan ise bu ihti
male daha tedbirli yakla§
maktadtrlar. 
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lflriis nasal 
seyahat etmektedir? 
Dunya Sagbk QrgUtii uluslararast 

seyahat htztmn hastaltgm tum dun
yaya htzh bir §ekilde yaytlma riski 
yol ac;ttQim soylemektedir. Virus 
kapmt§ bir ki§i seyahat ettiginde 
virusu u<;aktaki diger yolculara ve 
gittikleri yerdeki insanlara da 
bula§brabilirler. Asya'daki otoriteler 
yanm diizune u<;ak yolculugu 
yapmt§ hastalann pe§indedirler. 

Kim en ~ok etkilenir? 
Virus, mukoza ya da balgamda 

yogunlukla bulundugu i<;in en <;ok 
hastalan tedavi eden personele ve 
yaktn aile bireylerine bula§maktadtr. 

Hastalar nasll kontrol 
altmda tutulmahdu? 
Dunya Sagltk Orgutii hastalann 

tecrit odasmda tutulmast gerektigini 
soylemektedir. Sagltk personeli ve 
ziyaret<;iler hasta ile temas ettikle
rinde maske, onluk, eldiven ve 
ba§ltk takmaltdtrlar. 

Seyahat etmek ne kadar 
giivenlidir? 
Dunya Sagltk Orgiihl yolculann 

Hong Kong ve Guang Dong bolge
lerinden uzak durmalanm tavsiye 
etmi§tir. Aynca tiim yolculann sarsm 
temel belirtilerinden haberdar alma
Ian gerektigini s6ylemi§lerdir. Burun 
bunlara ilave olarak yine Dunya 
Sagltk Orguru bu belirtileri ta§tyan, 
sars te§hisi konan hastalarla temasta 

Sars'tan 
nasal korunulur? 
Doktorlar, ki§isel hijyene <;ok 

dikkat edilmesi gerektigini ornegin 
ellerin sabunla stk stk ytkanmasmt 
ve gaze, burna ve agtza dokunul
mamasmt tavsiye etmektedirler. 
Hong Kong'lu doktorlar ise maske 
kullantlmastnt onermektedirler. 
Fakat maskelerin i<; ve dt§ yuzey
lerine dokunulmamast gerekmekte
clir. C::unku bu, virusun bula§masma 
neden olabilir. Uzmanlar aynca bol 
bol dinlenmenin ve sagltklt beslen
menin de onemli oldugunu vurgu
lamaktadtrlar. Spar yapmak onem
lidir. Spar salonlan yerine a<;tk 
havada spar yapmak daha aktlltca 
olabilir. Viriisun suda ta§mma ihti
mali oldugu i<;in yuzme onerilme
mektedir. 

Kaynaklar: 
www.about.reuters.com/dynam 

ir:)countrypages/malaysia/104935 
3914nHKG237802.asp 

http://latelinenews.com /IV english/ 
1254435.shtme 
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