
V'riisii 
Prof. Dr. Adil Denizli ve 
Ar;;. Gor. Sinan Akgol 
Hacettepe Uni.Fen Fak. 

Kimya Boliimii 

$ap hastah!j1 eskiden beri bil inen. 
ulkeler aras1 canh hayvan ve hay
vansal Liriln ticaretini olumsuz yonde 
etkileyen. bi.iyi.ik ekonomik kaytpla
ra neden olan. ~ift hrnakh hayvan
lann akut ve ~ok bula~ICI viral bir 
hastahijtdtr. Bu hastah!ja st!jlr. 
manda. koyun. ke~i ve domuzlann 
yam stra yabani ~ift hrnakh hayvan
lar da yakalanabilir. Hastahk, yi.iksek 
ate~ . a!)tzda ve hrnak aralannda ve
ziki.il olu~umu belirtileri ile tamntr. 
di.inyanm her yerin
de zaman zaman 
bi.iyi.ik salgmlara yol 
a~an ve ~ok bula~1C1 
olan bu hastahk. ki.i l
ti.ir st!)trlannda slit . et 
kaybt ve oli.imlere 
dolaytstyla bi.iyi.ik 
ekonomik kaytplara 
neden olur. lnsanlar 
hastah!ja kar~ 1 daha 
az duyarhdtrlar. Sa
dece ellerde ve 
ayaklarda aftlar olu-
~ur $ap hastah!)1 , gen~ buza!)tlarda. 
miyokarditisler sonucu olilmlere 
neden olmaktadtr. 

$ap hastah!l• ilk kez 
ne zaman gori.ilmu tiir? 
$ap hastahg1 ilk kez 1546'da Hi-
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eronymus Fracas Torius tarafmdan 
ltalya 'da gorillmi.i~tilr . Yakla~1k iki 
yi.izYII sonra 1756'da Almanya 'da. 
daha sonra da 1838'de lngiltere 'de 
gori.i l mi.i~ ve ~p hastahg1 lezyon ve 
semptomlan tammlanmt~llr. Ancak 
aynnhh bilg iler. 1874 ythnda Bollin
ger tarahndan bildirilmi~tir. Ti.irki
ye 'de ise uzun zamandan beri var 
olan ~ap hastahg1 ile ilgili ilk resmi 
bilgiler 1914 yllmda Tanm Bakanh!)t 
tarafmdan verilmi~tir . 

$ap hastah
gma hangi ti.ir 
viri.isler neden 
olmaktad1r? 

$ap viri.isleri. 
picornavirus aile
si i~inde yer ahr
lar. En ki.i~i.ik vi
rilslerden olup. 
22-30 mm ~a

ptndadtrlar ve 
RNA (Riboni.ikle
ik asit) i~erirler. 

$ap viri.isi.iniln 
O.A.C. SAT 1. SAT2. SAT 3 ve 
Asia 1 olmak Uzere yedi tipi bulun
maktadtr. Bu tiplerin de ~ok saytda 
all tipleri vardtr. Herhangi bir alt tipe 
kar~t a~ tlanan hayvanlar diger bi.itUn 
alt tiplere kar~1 ba!')l~tkhk kazana-

mazlar. 
ap viri.isi.i . pH 7-9 arastnda ka

rarh olmakla birhkte. en dayamkh 
oldu!ju pH de!)erleri pH -7.4-7 .6 
arastdtr Bunun dt$tndaki pH de!jer
lerinde htzla akttvite kavbederler 
Ornegin pH-6'da inaktivasyon oram 
dakikada yi.izde 90 . pH 5'te ise bu 
oran samyede yuzde 90'dtr Farkh 
kimya al maddeler ~ap Vt rUsUni.i 
asidik ve bazil1 kosullarda maktive 
ederler. Bunlar arasmda. fosfonl1 
astt. si.ilfink asit. 1trk as11 . aset1l1 
asit . formik asit. sodyum karbonat. 
sodyum metasilikat ve odyum hid
roksit saytlabilir 

ap viri.isi.i dts ortamda hal tala rca 
akttvitesini koruyabilir. +5 'Cda 
dU~Uk stcakhklarda isc dayantkhh!) t 
ytllarca sOrer. TiikrLik ve gi.ibrecle 1-
4 hafta . suda 3-4 ay canh kalabthr 
60 'C'da 5 dakikada. 80-100 C da 
ise hemen oli.ir 

VirUs, ~ap hastahgmdan olen ya 
da kesilen hayvanlann bLitUn doku
lannda ve salgtlannda bulunur. 01-
gunlasmaya btraktlan etlerde 1-2 
gi.in i~inde blUr. Etler hemen don
durulursa . virUs aylarca hatta ytllarca 
canh kalabilir. Et c;ozUndi.i!)i.inde ise 
enfeksiyon yetenegini korur 

$ap virusUnUn onemli bazt ozel-
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lat Vtllll til' btd,Nllil 
<;e~ti StCakllldorda <;eflltl materyalle!de <;~ pH deOerlerlnde 

fOP vlrusunun daycnldlbk 
sOreltrl 

~P virusunun ~p viusunun yapna siirelerl 
(ku,lar futck t vs I 

1\unlanune 

pH 
22 
4 
6 
7 
9 

SOre 
<15 soniye 
<15 saniye 
2 daktka 
Bilka<; hafta 
Blrhafta 

dayamkhltgt. 

Stcakltk Sure 
roc 5soniye 
56C <30 dokiko 
so cc 1 soot 
37 °C 1 gun 
22 °C 8-10hafta 

Maleryal 
Yapogt 
Si(Jtr denst ve ktllon 
Slnekler 
KontoTnlne ayokkobtlor 
Seman. ot vs. 
Kuru hayvan gubresi 

10 
12.5 

14 soot 
<15soniye 

4 c 
-5 c 

4ay SM hayvon dt~ISI (K~n) 

>1 YJI Toprok y(Jzeyl (sonbohor) 

Tabla 1 

ilkleri Tablo !'de verihni~tir. 

Daha once de belirtildigi gibi. ~ap 
hastahg1 ~ih ttrnakh hayvanlan etki
lemektedir . Stgtr ve koyunlarda so

lunum yolu ile ~ap enfeksiyonunun 
oiu~bilmesi i~ in 10 ile 25 infektif 
virUs partikUii.i yeterlidir. Bu miktar 
agtz yolu ile olu~n enfeksiyonlarda 
bir milyon virUs partikUIUne kadar 
<;tkmaktadtr $ap hastahgmm en 
onemli ozelliklerinden birisi de. en
fekte hayvaniann bazt dokulannda 
c;ok yUksek miktarda virUs tespit 
edilmesidir. (Tablo 2) 

Hastahk nas1l bulas1r? 
1-Dogrudan T em as: 
Do!)rudan temas enfekte ve du

yarh hayvanlar arastnda en yaygm 
bu la~ma ~eklidir . $ap hastahgmm 
bula~mast yUzde 95 oramnda do!)
rudan temas ile gerc;ekle~ir . Birbirle
rine ~ok yaktn mesafede bulunan 
hayvanlar arastnda olu~an aerosol 
bula~ma , direk temastn en onemli 

Toprak y(Jzeyl (yaz) 

ldrar 

yoludur. Bu bula~ma ~eklinde enfek
te hayvan hareketleri de ~ok onemli 
rol oynamaktadtr. 

2 . Havayolu ile bulasma: 

$ap hastahg1n1n en onemli epicle
miyolojik ozelliklerinden birisi de vi
rilsUn hava yolu ile ~ok uzun mesa
felere ta~tnarak hastahgm 
yaylimastdtr. Hava yolu ile yaylima
da onemli faktorler . rilzgann 
yonU ve hiZI , hava stcakhgt ve 
havadak1 nem orantdtr ap 
virUsU hayvanlann soludukla
n havada enfeksiyondan be~ 
gUn sonrastna kadar buluna
bilmektedir. Solunan havada 
domuzlann s1g1r ve koyunla
ra oranla daha fazla virUs <; t
kardtklan tespit edilmi~tir . 

Stgtrlar geni~ solunum ha
cimlerine sahip olmalan dolaytstyla 
hava yolu ile enfeksiyon en duyarh 
olan hayvanlardtr . $ap virUsi.in lin 
uygun hava ~artlannda. yUzde 60'tn 

lizerinde nem 

Sekret veya ekskret 
Solunan hovo 

Maksimum btUima sOres! (giln) 
5 

oran1 ve 21 -27'C 
arastnda. 100 
km mesafeye 
kadar ta~mabile

ce!)i dU~UnUimek-

Solya 
Burun aklnns 
Osefago-farlngeol sekret 
G6zy~ 
SOt 

14 
7 

>530 
>3 
9 
6 
10 
7 

'ab/0-2. __ _._,15,__ __ _ 
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tedir . 
3 . Dolayh 

bulu~ma : 

-lnsan ve has
taltgtn konakc;tsl 
ohnayan hayvan-

SUre 
14 gOn 
4-6 hafto 
10 hafta 
11 -14 hafto 
15 hofta 
14 gun 
6ay 
28g0n 
3 gun 
39g0n 

lerdir? 

madd let (~'<' li t. <Jt. 
su ,.,) \,.'(> lldkil 
araclan ilc bul.tsma 

Et w et tit un lcri 
lie bul.1<lllil 

-Slit ve 'illttirun-
leri Ill' bulasn1u 

-Yapily tohurni..l-
lllil vc cmbrivo 
transfetl lie bulils-
Jl)i\ 

ap hastahgt
nm be lirtile ri n e-

Kulu~ka sUresi 2-9 gltndLir Hil,. 
tahk 40 .5-42 C'ye ctkan atcs w 
istahstzhk septomlanvlil baslat . ates 
iki gUn tcmde nonnale tner. ~ va da 
3 gunde ag tzda. t1 rn,1il ilho lannda 
bezelye-nohut buylildOQi tndc vezi
kliller ~ekillenir. salva uktnl tst ba~la r. 

salya iplik ~eklinde a91zdan uzilvaral< 
akar Hayvan yem1 gi.ic;ILi klc ahr ve 

<; tgner. <;:o!)u kez a!)tzda yent vann1s 
ya da a!)zma yabanc1 btr milddc b,H
mts gibi devamh bosa ct!)nemc ha
reketlenyle a!)ztnt oynattr . agtz uv
natmast strasmda sap1111 sest 
duyulur . Ag1z mukozas1 agnlt ve st
cakllr Agtz 1~inde ve dtlde veztkUIIer 
olu~tu!)undan . bu veztki.i ller zamanla 
kolayltkla y1rt1hr . u;inclen berrak bir 
SIVI akar. veziklt llcmn Vll1tltnastyla 
yerlerinde erozyonlar kaltr . agtz ve 
dil mukozast kolayllida stynltr . mu
kozadaki erozyonlar 2-3 gun 1 ~ inde 

kendiliQtnden iytlesir ve ye tlennde iz 
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b1rakmazlar. 
Ayaklardaki lezyonlar ise daha 

~ok hmak aras1 derisinde ve korona 

bolgesinde mey~ana gelir. Vezikiil
lerin di~er mikroorganizmalarla 
kontamine olmas1 sonucu lezyonlar 
ciddi bir durum ahr ve hayvan topal

lar. Ayaktaki lezyonlar yangmla~llk

tan sonra yang1 tlim hrm~a yayd1r. 
bu durumda hayvan yere basamaz 
ve aylarca sliren t1rnak yaralan ve 
deformasyonlar sonunda hrnak dli

~ebilir. 

Meme ba~lannda olu~an ~ap ve
ziklilleri a~nlid1r . hayvan buza~mm 
emmesine ve sa~1ma izin vermez. 
Sekonder enfeksiyonlann i~e kan~

masJyla mastitis olu~abilir. Slit emen 
buza~darda hastal!k peraktit seyre
der, veziklillerin olu~umuna zaman 
kalmadan hayvan kalp kas1 yetmez

li~inden ollir. Kalp kas1 yetmezli~i 

~ekillenmi~ eri~kin hayvanlarda , 5-7 
glin i~inde genel durum bozulur. tit
remeler, di~ glc!rdatmalar, solunum 
gli~lli~li dikkati ~eker. nab1z zay1flar 

a~1zlanndaki vezikliller. Sl!llr
lardaki kadar buyuk ve yay
gm deijildir, ayaklardaki ve

zikullerin kontamine olup 

yaygmla~mas1 ise Sl~!rlardaki 
gibidir. Koyunlar 2-3 haftada 
iyile~ebilirler. Koyunlara 

oranla ke~ilerde daha az 
oranda hrnak· lezyonlan or

taya ~1kar. 
Slit emen kuzu ve o(llaklardaki 

semptomlar buzaijdardakine benzer 
ve olum, miyokarditis sonucu mey

dana gelir. 

Te~his 

Epizootiyolojik ve klinik bulgular 

~ap hastah~mdan ~Ophe ettirir. $ap 

hastahgma kar~1 k1smen ba~1~1k alan 
hayvanlarda klinik belirtilerin spesi

fik olmamas1 ve ~apa benzl!r vezi
kuller hastal!klarla kan~abilmesi ne
deniyle buyiJk salgmlar dt~mda klinik 
olarak doijrudan te~hisz konmas1 

gu~ttir. Boyle .durumlarda klinik te~
his. laboratuvar te~hisi ile do(lrulan

mahd!r. 
Laboratuvarlarda te~his . etken 

izolasyonu ya d11 serolojik yontem
lerle yap11ir . Gel en numunelerden 
komplement fikasyon testi (CFT) ve 
ELISA gibi testier ile ~ap antijeni 
aramr. Eger n.umuneler uygun bir 

Bu am ada elen senunlar. Ell A ve 
serum notralizasyon te tlenne tab1 

tutulur. 

Aymc1 te~his 
Gerek klinik muayenede gerckse 

laboratuvara gonderilen numuneler
den ~p hastah~1 te h1s edilemedi~l 

durumlarda ~ap de kansan hastahk
lar goz tinlinde bulundurulmahdu· 

Mukozal lezyonlar. a yak lezyonlan 
salya ve burun akmhs1 gibi behrtile
rin gorlildli~li vakalarda bu hastahk 
ile kan~an hastahklar goz online 

ahnmahd1r. 
Kontrol 
$ap hastah~mm kontrollinde 

kesim. a~1lama .. karanuna . hayvan 
hareketlerinin kontroliJ ve ithalat kl
sJtlamasl gibi yontemler uygulan

maktadJr 1962 ydmdan ba~ layarak 

yurdumuzda ~ap hastahg1 ile muca
dele konusunda karantma 1ie bera

ber a~1lama yontem1 uygulamaya 

konmu~tur. 

Tip ve alt tiplen fazla alan c1ft !Jr
nakh hayvanlar arasmda bliyiJk za
rarlara yol a~an tanm ve llcaret 

alanlanndaki faahyetleri engelleyen 
ve bu nedenle yurt ekon01msind 
buyuk kay1plara neden alan ~ap 

hastah~ma kar~1 etkili bir mlicadele 
ancak bag1~1khk glicli ytiksek ve ko-

~ekilde ahmp yollanm1~ ise .....,~~..---:'!• 

birka~ saat ile bir gun i~inde 
sonu~ ahmr. E~er CFT ve 
ELISA'dan sonu~ ahnam1-

ve hayvan k1sa surede oliir. Hasta- yorsa deney hayvanlan ve 
l1kta komplikasyon olarak, abortus , doku kultUriine ekimler ya
masitis, metritis ve irinli hrnak yan- p1larak testleri tekran yap1-
gdan ortaya ~1kar . 

Hastahg1 atlatanlar viruslin tipine 
gore 10-12 ay baij1~1k kahrlar. En
feksiyondan 3 hafta sonra kolost
rumda, virusu notralize eden anti
korlar bulunur. Bu antikor. yavrulan 
8 hafta sureyle hastahija kar~1 koru
maktadJr (pasif immunite). 

Koyun, ke~i ve domuzlarda has

tahk genellikle basi! seyreder. En
feksiyondan 1-3 glin sonra primer 
aftlar ortaya c;1kar. Hayvanlann 
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hr. 
$ap viruslinun tip tayini

nin hastahijm te~hisi ve a~!la- ,_ ..... _ _. __ ,. 

rna ac;1smdan buyuk onemi ruma sliresi uzun ~P a~!lan ile 
vard1r. Bu ac;1dan klinik olarak has- mlimklin olmaktad1r. Epidemiyolojik 
tahijm te~hisi konsa bile kesinlikle tip c;ali~malara gore. ba~anh ve siste
tayini ic;in laboratuvara numune matik olarak profilaktif amaclarla 
gonderilmelidir. Aynca, laboratuva- yap1lan a~1lama kampanyalan sonu
ra kan serumu gonderilerek hayvan- cu ~ap hastahk odaklannda belirgin 

lann antikor seviyeleri tespit edilebi- di.i$meler gozlenmi$!ir Aynca ulus
lir. Belirlenen antikor seviyeleri lararas1 organizasyonlarla. kom~u

l~lijmda a~dama stratejisi belirlenir. larla alan iyi ili~kiler ve haberle~me-
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ler. d1~andan gelebilecek egzotik 

tiplerin onlenmesi ve zamanmda 
tedbirler ahnmas1 bak1mmdan c;ok 
bliyiJk onem ta~1maktadJr. 

A~1lama programmm belirlen
mesinde. hastah~m epidemiyolojisi . 
c;evresel faktorler. uygulama arahij1. 

~iftc;ilerin klilti.irel seviyeleri , a~1la

may1 kabul edip etmemeleri . a~mm 
ozellikleri ve maliyet gibi faktorler 

rol oynar. Ba(l!~lkhijm ve diger fak

ttirle rin etkisiyle hastah!jm epido
miyolojik durumunun de!ji~ebilmesi 
nedeniyle , a~1lama programlan dii
zenli olarak degerlendirilmeli ve so

nuc;lara gore yeniden dUzenlenme
lidir 

~ap hastahgma kar~1 

ahnacak onlemler 
ap hastahg1 mlicadelesinde ah

nacak onlemler iki yonden ele alma

bilir Bunlar. 

A- Hastahk ~1krnadan 
Once Koruyucu Olarak 
Ahnabilecek Onlemler: 
a- Yeti~tiricilerin alaca~1 tinlemler 
1- Yeni satm ahnan hayvanlara 

karantina uygulanmas1 (20 glin) 
2- Ah1rlann giri~lerinde bulundu-

Iemier 
1- Her sene sistematik a~1lamanm 

uygulanmas1 
2- Hayvan hareketlerinin kontro

lli . 
3- Hayvan sevkiyatmdan once 

tlim hayvanlann a~ Jianmas1 ve a~ila

malardan 3 hafta sonra sevkiyata 
izin verilmesi 

4- Bolgeye yeni gelen hayvanla

nn sa!jhk zabJtasJ hliklimlerine gore 
karantinaya ahnmas1 gerekmekte
dir. 

B- Hastahk <;1khktan 
Sonra Ahnacak Onlemler: 
a- Yeti~tiricilerin alacag1 onlemler 

1- Hastahkta ~upheli hayvanlann 

derhal ayn bir yereahnmas1. 

2- Hasta hayvanm bulundugu 
yerin dezenfekte edilmesi 

3- Hasta hayvandan bula~an ya
takhk ve otlann yakdmas1 

4- Hastahgm en yakm veteriner 
hekime ihban . 

5- Hastahk ~1kan ah1ra bakan 
bak1cilann aynlmas1 ya da baklc!la

nn diger hayvanlarla temasmdan 
once bol su ve sabunla y1kanmas1. 

b- Veteriner Hekimlerin Alacag1 
On Iemier 

1- Hastahk hakkmdaki kesin Le~ 

his ve tip tayini 
i~in marazi 
madde alma
rak $ap Ensti
tlisu · ne gonde-

rulmas1 gerekli paspaslann ya da rilmesi 
giri~ havuzlannm devamh olarak 2- Saghk za
dezenfektan maddelerle muamele b1tas1 hukum-
edi lmeleri (sodyum karbona! , bak1r 
sulfa!, sitrik asit) 

3- Ah1rlara hayvan bakJc!lann
dan ba~kalannm sokulmamalan 

4- Hayvan bak1cilannm ozel elbi
se ve ayakkab1 ile ah1ra girmelerinin 
saglanmas1. bakJC!Iann diger ah!r
lardan uzak kalmas1 

5- Sagmadan once ellerin ve sa

g,mda kullamlacak malzemelerin te
mizliijine dikkat edilmesi. 

b- Resmi makamlann alacag1 on-
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lerine gore 
hastahk ~1kan 

yere kordon konmas1 ve o yerden 
~ift hrnakh hayvan ve hayvansal 
urunlerin hareketinin durdurulmas1 

3- Hasta hayvanlann a!jJzlann
daki ya da ayaklanndaki lezyonlann 
karbona! ya da sirke gibi dezenfek
tanlarla muamele edilmesi 

4- $ap EnstitUsifnden ahnan t e~

his sonucuna gore hasta olanlar. 
~lipheliler , sirayete maruzlar d1~m-

daki tum c;ift hrnakh hayvanla1 al
gmm gorlildligli v1nis tip1 lie as llan

mahd!r A~1lamalarda oncehkle has
tahgm adak noktasmddn 2-5 km 

daha sonra I 0-20 km arasmdal;~ 

bolgeler a~damaya tabi lutulmalidu 
5- A~1 varsa. yollanan numenele

rin tip tayini neticesi gelmedcn. elde 

mevcut alan yoredeki l1plere kars1 
a~1lamanm yapdmas1 

6- Hastahkh bolgen1n s1k1 bir 
kontrol dahihnde dezenfeks1yonun 

saglanmas1. 
7- Olen hayvanlann yak1larak ya 

da derin ~ukurlara gomlilerek Jmha
lanmn saglanmas1 

8- Hasta hayvanla1ia temas 
edenlerin elbise ayakkab1lan de 

kesim aletleri gibi malzemelenn de
zenfekte edilmesi. 

9- Sahibinin nzas1 ile karantina 
bolgesinde kesilcek hayvanlann et

lerinin Hayvan Saghk Zab1tas1 HLi· 
kiimlerine gore, 

a- ap hastahg1 ba~ka bir hastahk 
ile birlikte ve hayvan ka~ektik ise 
karkasmm imha eddmesi 

b- blum sertligi te~ekkulli lie 
meydana gelen laktik asit. sap vi
rusunu inaktie-e ettiginden dolayJ 
etin (kemik ve lenf yumrulanndan 

aynlmas1) 
4 'C'de en 
az 24 saat 
muhafaza 
edderek. 
tlike t1me 
sunulmas1. 

c- Deri
nm plyasa
ya si.lrulme

den once dezenfekte edilmes1. 
d- Virlis kemiklerde uzun mliddet 

aktif kald1gmdan. kemik. llrnak ve 
boynuzlann yak1lmasJ ya cia gomiJI
mesi onenlir 

Kaynak~a 

1- $ap Hastahg1. p Enstitiisu 

Miidurlugi.i Yaymlan 
2- Canadian Food Inspection 

Agency (www.efta-ac1a agr ca) e 
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