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Seyahat Sonrası 
İnfeksiyon Taraması  



Seyahat öncesi 

 Seyahate engel olabilecek durumlar 

 Gidilecek yerdeki olası riskli koşullar 

 Aşılama, kemoproflaksi, davranış önerileri 

 

Seyahat sonrası  

 Semptomatik kişide genel yaklaşım 

 Asemptomatik kişide genel yaklaşım  

 

 



Sunum planı  

 Başvuru kaynakları 

 Medikal öykünün değerlendirilmesi 

 Tarama önerileri 

 Sık görülen yakınmalara yaklaşım 

 Asemptomatik hastaya yaklaşım 

 Olgu  

 



 Dünya coğrafyası 

 Hastalıkların epidemiyolojisi  

 Klinik tablolar  









 



Mart 2013 verileri  

 



 Sistemik ateşli hastalık………….%22,6 

 Akut ishal…………………………%22,2 

 Dermatolojik hastalık……………%17 

 Kronik ishal………………………%11,3 

 Respiratuvar hastalık…………...%7,7 
 

Freedman DO, et al. N Ing J Med. 2006; 354: 119-130.  

 

 Ateşli hastalık 
 Afrika, Güneydoğu Asya 

 Sıtma, Dang ateşi, Riketsiyoz 

 Solunum yolu hastalığı 
 Güneydoğu Asya 

 Akut ishal 
 Güney-orta Asya 

 



Genel yaklaşım 

 Gelişmekte olan ülkelere giden kişilerin %22-
64’ünde infeksiyon gelişimi  

 

 Hastanede yatırmayı gerektirecek derecede ciddi 
tablo, %8 hastada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steffen R., et al. Int J Antimicrob Agents. 2003;21: 89-95.   



 Medikal öykü  

 Hastalığın şiddeti 

 Gidilen yer ve süre 

 Hastalığın başlama zamanı 

 Altta yatan hastalıklar ve ilaçlar 

 Seyahat öncesi tarama  

 Kişisel maruziyet   



Hastalığın şiddeti 
 

 Hayatı tehdit eden infeksiyon 
 Sıtma 
 Akciğer infeksiyonu 
 Hemorajik ateş  

 Ateşi olan hastaların hastaneye yatış oranı %47 
 En sık yatış sebebi 

 Akut solunum yetmezliği 
 Mental durum değişikliği 
 Hemodinamik bozukluk 

 

 
 
 
 

Wilson ME, et al. Clin Infect Dis. 2007 Jun 15;44(12):1560–8.  

 



Gidilen yer ve süre 

 

Enterik 

ateş 

şistosomiyazi

s 
Çikugunya  

Dang 

strongiloidasis 

gnastosomiyazis 



Gidilen yer ve süre 

 Sahra-altı Afrika ve Güneydoğu Asya 
seyahati sonrası  
 Sistemik ateşli hastalık daha sık 

 Orta Asya seyahati sonrası  
 Akut ishal daha sık 

 Süre ve risk artışı korele 
 

 
 

Wilson ME, et al. Clin Infect Dis. 2007 Jun 15;44(12):1560–8. 

 



Hastalığın başlama zamanı 

 Sıklıkla ilk 1 ay içinde  

 Arboviral infeksiyonlar 2 hafta içinde 

 Dang ateşi için bölgeye özgün pik zamanları  

 Viral hemorajik ateş tablosunda 21 gün 

 Şistosomiyazis, leişmaniyazis, chagas 
hst….uzun süre 

 



Altta yatan hastalıklar ve ilaçlar 

 Organ nakil öyküsü 

 Bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullanımı  

 HIV infeksiyonu  

 Diğer immun yetmezlik nedenleri 

 Seyahat sırasında anti-infektif kullanımı  



Seyahat öncesi tarama 

 Seyahat öncesi aşı ve koruyucu ilaç tedavisi 
irdelenmeli  

 Sıtma ilaçlarının kullanılmış olması hastalık 
olasılığını ortadan kaldırmaz 

 Kızamık olasılığı akıldan çıkarılmamalı  
 En sık aşıyla önlenebilen hastalıklar  

 Enterik ateş, viral hepatit, influenza  
 Yarıdan fazlasında hastaneye yatış 

 
 

Boggild AK, et al. Vaccine. 2010 Oct 28;28(46):7389–95. 



Kişisel maruziyet 

 Konaklama türü 
 Akraba ziyareti, turistik,  
 Sağlık bakım merkezi ve yardım kuruluşları   

 İnsekt önlemleri  
 İçme suyu kaynağı 
 Çiğ et/deniz ürünü, pastörize olmayan süt ürünü 
 Sinek/artropod ısırığı 
 Tatlı su teması (yüzme, rafting) 
 Hayvan ısırığı/tırmalaması 
 Tıbbi bakım (injeksiyon, kan nakli) 



Tarama: Kimi ve Ne Zaman? 

 DSÖ önerisi: Tropikal bölgede uzun süreli 
kalma  
 Kısa süreli seyahat sonrası? 

 Asemptomatik kişiler? 

 Kısa süreli ishal veya ateş tanımlayan kişiler? 

 Değerlendirme için en uygun zaman? 

 İnkübasyon süresi? 
 Bilgilendirme önemli 

 Olası maruziyet sonrası görülebilecek yakınmalar 

 Tekrar değerlendirme 



Asemptomatik, kısa süreli seyahat öyküsü 

 Riskli durum tanımı 
 Yiyecek ve su 

 Artropod teması 

 Hayvan ısırığı/teması 

 Cinsel temas 

 Kan teması (enjeksiyon?) 

 Altta yatan kronik hastalık varlığı 

 Rutin seyahat sonrası tarama çok gerekli değil 



Asemptomatik, uzun süreli seyahat öyküsü 
 Hava yoluyla bulaşan infeksiyonlar  

 Tbc, SARS 

 Artropod kaynaklı infeksiyonlar  
 Malarya, filariyazis, tripanasomiyazis 

 Su kaynaklı infeksiyonlar  
 Şistosomiyazis 

 Toprak kaynaklı infeksiyonlar  
 Strongiloides, kancalı kurt, intestinal helmint 

 Yiyecek kaynaklı parazit enfestasyonları 
 Amebiyazis, giyardiyazis 

 CYBH  



Dikkat!! 
 Ateş ve eşlik eden  

 Deri döküntüsü  
 Nefes darlığı 
 Takipne 
 İnatçı öksürük  
 Bilinç değişikliği  
 Anormal morarma ve kanama 
 İnatçı ishal  
 İnatçı kusma 
 Sarılık 
 Paralizi  

 
 Lokal direnç verileri  
 Direçli bakteriler ile infeksiyon gelişim riski  

 NDM-1 

 
 



Yakınmalar açısından irdeleme 

Ateş  
 En sık Sahra-altı Afrika gezisi sonrası  
 Sıtma araştırılmalı (%27-42) 
 Dang ateşi, riketsiyoz, enterik ateş 
 Leptospiroz, Çikugunya, şistosomiyazis, amibik 

karaciğer absesi  
 

Ryan ET, et al. N Eng J Med. 2002;347: 505-516.  
 

 Hastaların %22-28’inde kendini sınırlar  
 İnfeksiyon dışı nedenler de akılda tutulmalı 

 
 

Wilson ME, et al. Clin Infect Dis. 2007 Jun 15;44(12):1560–8. 
 





Yakınmalar açısından irdeleme 

İshal 
Sıklıkla kendini sınırlar 
Uzun süreli ishal 

 Giardiyazis 
 Tanı güçlüğü 
 Empirik tedavi denenebilir 

 Cryptosporidium spp, Entamoeba histolytica, Isospora 
belli, Microsporidia, Dientamoeba fragilis, Cyclospora 
cayetanensis 

 C. difficile ilişkili ishal 
 

Taylor DN, et al. Med Clin North Am. 1999 Jul;83(4):1033–52  



Deri-yumuşak doku infeksiyonları  

 Böcek ısırığı 
 Sıklıkla papüler natürde  

 Bakteriyel infeksiyon  
 Kutanöz larva migrans 
 Onkoserkiyazis  
 Uyuz  

 Kaşıntılı papüler döküntü 
 Miyazis 

 Ağrılı, kaynama benzeri 
lezyon  

 Afrika (Cordylobia 
anthropophaga) 

 Latin Amerika  
(Dermatobia hominis)  

 Tungiyazis (genellikle 
ayakta) 

 Loa loa  

 Gnatostomiyazis  
 Güneydoğu Asya 

 Az pişmiş tatlı su balığı  

 SSS tutulumu  

 Riketsiyoz  

 

 

 
Ansart S, et al. Am J Trop Med Hyg. 2007 Jan;76(1):184–6.  



  

 

Tungiyazis 

Loa loa 



 

Gnatostomiyazis 

Uyuz  



Asemptomatik hastada yaklaşım  

 Kısa süreli seyahat sonrası öneri yok  

 Gelişmekte olan ülkelerde uzun süre 
kalanlar  

 Gizli seyahat-ilişkili infeksiyonlar açısından 
değerlendirme 
 Olası sekeller 

 Halk sağlığı sorunu 

 



Parazitik infeksiyonlar  
 Sıtma için, semptom yoksa tarama gereksiz  

 Nematod infeksiyonları nadir  

 Patojenik protozoa infeksiyonu taraması gereksiz  
 E.histolytica - E. dispar  

 Strongiloides  
 Komplikasyon riski yüksek  

 Dışkı incelemesinin tanı değeri sınırlı 

 Serolojik inceleme  

 Şistozomiyazis 
 Dışkı ve idrar testinde duyarlılık düşük 

 Seroloji (standardizasyon?) 

 Tedavi daha ucuz, kolay, etkili  



 Tripanasomyazis için tarama gereksiz  

 Chagas hst 
 Latin Amerika seyahati 

 Çamur duvarlı, sazdan çatılı evlerde uzun süreli 
konaklama  

 Kalınan yerde böcek olması  

 



 Endemik bölgeden gelen eozinofilik 
hastalarda dikkat! 
 İnvaziv helmint infeksiyonları açısından anlamlı 

 Protozoal infeksiyonlarda tanıya katkısı yok  

 Duyarlılığı düşük, özgüllüğü yüksek  

 Eozinofili  
 Kendiliğinden düzelebilir  

 Allerji ve ilaç reaksiyonuna reaktif  

 Absolü sayı, yüzde değerinden daha anlamlı  

 



Diğer infeksiyonlar 
 HIV, Hepatit B, CYBH 

 Korunmasız cinsel ilişki 

 Toplum sağlığı riski  

 Mutlaka taranmalı 

 Tüberküloz 
 İnsidansı değerlendirmek zor 

 Sağlık bakım merkezi, hapishane, mülteci kampı 

 Seyahat öncesi ve sonrası deri testi zahmetli  

 IGRA alternatif olabilir 

 Gurbetçi işçiler, misyonerler, yardım 
kuruluşlarında çalışanlar  
 Genel sağlık değerlendirmesi  



<3-6 ay kalma Öneri yok 

>3-6 ay kalma, kötü 
sanitasyon 

Eozinofil sayımı, dışkıda 
parazit ve yumurtası 

İnsan dışkısıyla 
kontamine yolda çıplak 
ayakla yürüme 

Strongiloides serolojisi  

Tatlı su teması  Şistosoma serolojisi  

Riskli cinsel temas CYBH taraması  

Bakım mrk, TB endemik 
alanda >6 ay  

TB değerlendirmesi  

Whitty CJ, et al. Trop Med Int Health. 2000 Nov;5(11):818–23.  



Suudi Arabistan’a gidecek hacı adayları 

 MERS-CoV 

 Meningokok  

 Hepatit A 

 Tifo  







 Avustralya uyruklu, 52 yaşındaki çift  

 Batın sağ üst kadranda ağrı, halsizlik, 
iştahsızlık, sarılık 

 Öncesinde bulantı-kusma, ishal 
 Siprofloksasin ve metronidazol  

 KCFT bozukluğu, hiperbilirubinemi  

 

 



 HAV ve HBV aşısı 

 İlaç, alkol, uyuşturucu madde kullanımları 
yok  

 Riskli cinsel temas, riskli hayvan teması, 
taze peynir yeme, mantar yeme, nehir 
sularıyla temas öyküsü yok 

 Diş çekimi, cerrahi operasyon, kan alma, 
kulak deldirme vb. riskli parenteral girişim 
öyküsü yok 



 Üç ay önce Hindistan seyahati 

 Hastalar 15 gündür ülkemizde 

 

 HBsAg (-), anti-HBc IgM/IgG (-), anti-HBs (+)  

 anti-HAV IgM(-), anti-HAV IgG (+)  

 anti-HCV (-), anti-HIV (-) 

 Rose Bengal ve Wright testleri (-), mono test, 
VDRL, anti-VCA IgM,  

 Toksoplazma, CMV, rubella seropozitif 

 ANA, ASMA (-), anti-dsDNA, anti-LKM-1 ve AMA 
(-) 

 Salmonella typhi H antikorları 1/160 titrede (+) 

 anti-HEV IgM (+), anti-HEV IgG (+) 





 


