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Güncel Enfeksiyon / Current Infection

Poliomiyelit oldukça bulaşıcı olan ve virüsler tarafından 
meydana getirilen bir hastalıktır. Sinir sistemini invaze ede-
rek saatler içerisinde paralizi ile sonuçlanabilmektedir. İnsan-
dan-insana, fekal-oral yolla veya daha az sıklıkta olmak üzere 
kontamine sular veya yiyeceklerle bulaşıp, bağırsaklarda ço-
ğalmaktadır. Başlangıçta ateş, iştahsızlık, baş ağrısı, kusma, 
ensede sertlik ve ekstremitelerde ağrı semptomları görülebilir. 
İki yüzde bir  olguda ise geri dönüşümsüz paralizi gelişirken 
(genellikle ayaklarda), bunların %5-10’unda ise solunum kas-
ları tutularak neticesinde ölüm olmaktadır. Poliovirüsler sadece 
insanları enfekte eder, hayvan rezervuarı yoktur. Sanitasyonun 
kötü olduğu ülkelerde ve beş yaş altı çocuklarda görülme sık-
lığı fazladır. Poliomiyelit hastalığının herhangi bir tedavisi yok-
ken, korunma yolları önemlidir. Çocuklarda birçok kez yapılan 
poliomiyelit aşısı ile hayat boyu korunma sağlanmaktadır. Era-
dikasyon programı (PEP) tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 
1989 yılından bu yana yürütülmektedir. En son yerli vahşi poli-
ovirüs 1998 yılında saptanmış ve takip eden dönemde Avrupa 
bölgesi ülkeleri ile birlikte Türkiye’de “poliodan arındırılmış böl-
ge” sertifikası almıştır. Bu durumun sürdürülmesi için sürveyans 
esastır.

Olgu Sayıları

Etkin aşılama ve korunma önlemleri sayesinde tüm dün-
yada 1988 yılından itibaren poliomiyelit olgularında %99 ora-
nında azalma gözlenmiş olup, 1988 yılında 125’in üzerinde ül-
kede endemik olan hastalık, 2017 yılına gelindiğinde sadece 
üç ülkede (Nijerya, Pakistan, Afganistan) endemik olarak kal-
mıştır. 1988 yılında hesaplanan olgu sayısı 350.000 iken, 2016 
yılında bu sayı 37’e düşmüştür. Global Polio Eradikasyon Ku-
ruluşu’nun (Global Polio Eradication Initiative) verisine göre  

2017 Ocak-14 Temmuz 2017 tarihleri arasında vahşi poliovirüs 
(WPV) olgu sayısı yedi, aşı türevi poliovirüse (Vaccine-Derived 
Poliovirus-cVDPV) bağlı 27 olgu bildirilmiştir (Tablo 1). 2017 yı-
lında görülen aşı türevi poliovirüs olguları Suriye ve Kongo’dan 
olmuştur. Üç vahşi suştan (tip 1, tip 2, tip 3) biri olan tip 2, 1999 
yılında eradike edilmiş olup, poliovirüs tip 3 ise Kasım 2012’de 
en son Nijerya’da rapor edilmiş, bundan sonra tüm dünyada tip 
3’e bağlı başka olgu bildirilmemiştir. 
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Tablo 1.  Tip 1 vahşi poliovirüs ve sirküle olan aşı türevi poliovirüs 

olguları

Total olgu sayısı
1 Ocak-14 Temmuz 2017

WPV cVDPV

Global 7 27

Endemik ülkeler 7 0

Non-endemik ülkeler 0 27
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