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GEÇMİŞTE NEREDEYDİLER, BUGÜN NEREDELER VE
MODELLERE GÖRE GELECEKTE NEREDE OLACAKLAR…

• NEREDE

• Yayılım alanı neresidir?
• En bol nerede bulunurlar?
• NE ZAMAN
• Yaşam evrelerini ne zaman tamamlarlar?

• Popülasyon ne zaman artar veya azalır?



Yayılım alanı neresidir?
En bol nerede bulunurlar?



GEÇMİŞTE NEREDEYDİLER, BUGÜN NEREDELER VE
MODELLERE GÖRE GELECEKTE NEREDE OLACAKLAR…

• Hastalık vektörü sivrisinek türleri

• Manson 1878, Culex quinquefasciatus – Wuchereria bancrofti
• Finlay 1881, Aedes aegypti – sarı huma virüsü
• Ross 1898, Anopheles cinsine ait birkaç sivrisinek türü – sıtma paraziti

Fotoğraflar: Nil Rahola ve Filiz Günay



¡ Sivrisinekler ergin öncesi evrelerinin sucul olması nedeniyle su birikintilerine bağımlı türlerdir. 



¡ Zika, dengue ve sarı humma virüslerinin vektörü olan Aedes aegypti türünün popülasyon büyüklüğünün en yüksek
olduğu dönemler tipik olarak yağmurlu geçen yazlardır. 



¡ Temel sınırlayıcı faktörlerden biri elbette sıcaklıktır. Enlem, yükseklik ve mevsimsel değişimlere bağımlıdır.  Türe
özgü tahammül sınırları vardır ve dağılım alanları buna göre belirlenir.

¡ Çevresel sıcaklık, vektör sivrisinek türü üzerine birkaç şekilde etki eder. Bunlardan biri popülasyonun
büyümesine neden olmasıdır. Haftalık ortalama sıcaklığı 22-24℃ derecenin üzerinde geçtiği dönemlerde Ae. aegypti 
ergin öncesi ve ergin bireyleri hızlı gelişim gösterir ve jenerasyonların da çakışmasıyla popülasyon
yoğunluğunda üssel bir artış görülür. Kan emen dişi sivrisinek sayısı arttıkça, patojeni bünyesine alma ve sağlıklı
bireylere taşıma olasılığı artacağından vektör kapasitesinde de artış söz konusu olur.



¡ Tüm Aedes türlerinde olduğu gibi, kurak dönemleri atlatma kapasitesine sahip yumurtalar yağmur sezonunun
başlaması ile açılır, sıcaklık da belli seviyenin altında değilse vektör kapasiteleri artar.

¡ Aedes aegypti – dengue sistemi için bir örnek

¡ a = kişi başına düşen sokma sayısı

¡ b = her sokma başına düşen kan emme sırasında
patojenin aktarılma ihtimali

¡ c = hasta bireyden patojenin sivrisineğe geçme ihtimali

¡ m = kişi başına düşen dişi sivrisinek sayısı

¡ n  = patojenin inkübasyon süresi

¡ P = sivrisineğin hayatta kalma oranı

¡ VC = vektöriyel kapasite



¡ Önemli bir diğer etki ise taşıdıkları patojenlerin gelişimi için gerekli minimum sıcaklık değeridir. Türkiye’de
sıtmanın yayılmasında rol oynayan iki Anopheles türünün yayılım alanları ile, Plasmodium vivax (20℃) ve P. falciparum 
(24℃) parazitlerinin gelişimi için gereken ortalama günlük sıcaklıkların kesiştiği bölgeler (beyaz), uzun yıllardır
riskin olduğu bilinen noktalardır.

¡ Küresel iklim değişikliği nedeniyle yaşanan ısı artışı, riskli alanda değişimlere neden olmaktadır. Bu nedenle güncel
meteorolojik koşulların ve tahminlerinin takibi, vektör kaynaklı hastalık salgın olasılıklarının tespit edilmesine
yardımcı olabilir ve riski azaltmak için erken uyarı sistemlerini tamamlayıcı rol oynayabilir.



¡ Sıtma Avrupa’da 1975, Türkiye’de 2012 yılında yok edildiği düşünülse de, vektör türlerin burada yayılım göstermesi
nedeniyle hastalığın geri dönmesi mümkündür.  Türkiye’de 2013 yılında görülen veYunanistan’da 2009 yılından
itibaren aralıklarla gözlenen salgınlar da bu riski desteklemektedir.

Kotsila & Kallis, 2019





¡ Yumurtaları su yüzeyine veya çevresine bırakılır. 

¡ Erginler de 1-2 kilometreden uzağa uçmazlar.



GEÇMİŞTE NEREDEYDİLER, BUGÜN NEREDELER VE
MODELLERE GÖRE GELECEKTE NEREDE OLACAKLAR…

Mandal et al. 2011

¡ Gelecekte yaşanabilecek salgınlar üzerine nicel

tahminlerde bulunmak, iklimsel olan ve olmayan tüm

etmenlerin vektör ve patojen üzerindeki

kompleks etkisi nedeniyle oldukça zordur. 

¡ Ek olarak, küreselleşme uluslararası açıdan patojen

ve vektör dağılımını etkilemektedir. 

¡ Yerli canlı türlerinin daha önce karşılaşmadığı egzotik

sivrisinek türleri ve patojenler ile karşılaşıyor olmaları, 

üzerinde önemle durulması gereken bir konudur.



Anopheles stephensi

¡ Asya kökenli Anopheles türlerinden Anopheles stephesi’nin son zamanlarda yayılımını genişletmesi dikkat çekici. 

¡ İnsan eli ile oluşan yeni habitatlara uyum sağlayabilen bir tür olması ve P. vivax ve P. falciparum’u
bulaştırma kapasitesine sahip olması açısından yakın gelecekte önemli sorunlara yol açabilecek bir tür. 

¡ Diğer türlere oranla yüksek sıcaklıklara, kirliliğe ve yaygın olarak kullanılan insektisitlere toleransının yüksek
olması endişe uyandırıcı. 

Sinka et al. 2020, Parker et al. 2017



Anopheles stephensi

¡ Sıtma mücadelesinde cibinliklerin sıklıkla kullanılmasının nedeni vektör türlerin gece ve ev içlerinde kan emme
alışkanlığına dayanmaktadır. 

¡ Anopheles stephensi’nin ev dışında ve akşama doğru kan emmeyi tercih etmesi de dikkat edilmesi
gereken bir durum.

Sinka et al. 2020, Parker et al. 2017



Anopheles stephensi



¡ Kısaca sivrisineklerin nerede olduğu, dünyanın neresinde bulunduğumuza, oradaki coğrafi koşullara, sıcaklık, yağış

ve nem koşullarındaki değişikliklere bağlıdır. 

¡ İklimde değişiklik gözlenmesinin durumu etkilemesi doğaldır, ancak yanı sıra unutulmamalıdır ki insanlar, binlerce

yıldır sivrisineklerin dağılım alanlarını her dönemde etkilemişlerdir. İnsanoğlu dünyayı kapladıkça

sivrisineklerin dağılımına daha fazla etkide bulunmaları beklenen bir durum.



¡ Gelecekte yaşanabilecek salgınlar üzerine nicel tahminlerde bulunmak, iklimsel olan ve olmayan tüm
etmenlerin vektör ve patojen üzerindeki kompleks etkisi nedeniyle oldukça zordur. Çünkü küreselleşme
uluslararası açıdan patojen ve vektör dağılımını etkilemektedir. 

¡ Yerli canlı türlerinin daha önce karşılaşmadığı egzotik türler ve patojenler ile karşılaşıyor olmaları, üzerinde
önemle durulması gereken bir konudur.



¡ İstilacı türler biyolojik çeşitliliği tehdit eden habitat kaybından sonra gelen en önemli ikinci unsurdur. 

¡ Bu süreci dörde ayırarak açıklayabiliriz: 

¡ taşınma, 

¡ yerleşik hale gelme, 

¡ yayılma ve

¡ etki.



¡ Son birkaç yüzyılda artan taşımacılık yoluyla sivrisinekleri kısa sürede yayılım alanlarından çok daha uzak
mesafelere götürmek mümkün olmuştur. Örneğin yaygın kanıya göre Aedes aegypti türünün Afrika’dan Amerika’ya
taşınması, 1600’lü yıllarda köle ticaretinin yaygınlaştığı dönemde gerçekleşmiştir. Türün Avustralya, Avrupa ve
Güney Doğu Asya’ya taşınması 1900’lü yıllarda olmuştur.

Powell et al. 2018
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İstilacı Aedes Türler



Kullanılmış 
lastikler

“Şans bambusu”
(Dracaena spp.)

Dormant yumurta 
transferi

Erginlerin tesadüfen 
taşınması

Havayolu ve diğer 
nakliye yolları

(Reiter and 
Sprenger 1987) 

(Linthicum et al. 2001, Scholte 
et al. 2007) (Gratz et al. 

2000)



¡ Bu sırada sivrisineklerin yolculuk sırasında ve getirildikleri bölgede karşılaştıkları koşullar nedeniyle bir
darboğazdan geçtikleri kesindir, hepsi yerleşik hale gelememektedir. Kayıtlara göre Amerika Birleşik
Devletleri’ne ulaşan sivrisinek türlerinin %36’sı, Avustralya’da % 25’i, Hawaii’de %15’i hayatta kalabilmiştir. Yeni bir
bölgeye taşınan her tür istilacı hale gelmeyecek olabilir.



¡ Yapılan bir çalışma Avrupa’da istila edilen bölgedeki Ae. albopictus popülasyonuna Kuzey ve Orta İtalya’dan düzenli
girişin olduğunu, popülasyon gen havuzunda çeşitliliğin arttığını ve insan taşımacılığının topolojisi ile oluşan
ağın etkisiyle de kıta içlerine türün yayıldığını göstermiştir. Seyahatin biyolojik istilacıların artmasına nasıl bir
sürücü etkisi olduğu böylece daha iyi anlaşılmaktadır.

Sherpa et al., 2019



¡ Aedes aegypti türü 19.yy’da Asya’da yayılmaya başladığında, oradaki koşullara yerli tür Ae. albopictus’tan daha uyumlu
olması nedeniyle dengue hastalığının dominant vektörü haline gelmiştir. 



¡ Günümüzde Ae. aegypti türü, hala yoğun yeşil alanlarda bulunmayı tercih etmektedir. Taşındıkları yerlerdeki yapay
habitatlara uyum sağlamıştır ve bu iki tür dünyanın birçok bölgesinde simpatrik bir şekilde bulunmaktadır. 
Türkiye’de bu durum Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi’nde söz konusudur.

Öter et. Al. 2012, Akiner et al. 2019, Boyer et al. 2018



¡ Bu türlerle ilgili dikkat çeken bir diğer konu da, metropolitan şehir habitatlarına uyum sağlamış olmalarıdır. 
İnsan sayısının yoğunlaştığı bu bölgeler dişiler için kan emmeyi kolaylaştırırken, yapay su tankları ve kapları
da predatör türlerin bulunmadığı üreme habitatları oluşturmaktadır. Bu nedenle, genellikle vektör yoğunluğu da 
artmaktadır.

¡ Rio de Janeiro’da şehir planının ve su dağıtımının düzenli olmadığı, çöplerin zamanında toplanmadığı
mahallelerde istilanın daha fazla, tersi koşulların geçerli olduğu bölgelerde ise daha az olduğu gözlenmiştir.



¡ Geri dönüşün sebepleri arasında;  artan şehirleşme, hızlı malzeme taşımacılığı ve seyahat, tek kullanımlık
plastik malzeme çeşidi ve kullanımının artışı başta gelmektedir. 

Hotez 2016



¡ Bir sivrisinek türünün bünyesinde sağlıklı bir insanı enfekte edecek miktarda patojeni bulundurma ve iletebilme yeteneği türden
türe değişim gösteren bir durumdur.  Aynı durum patojenler için de geçerlidir, örneğin sivrisinekler her virüsü
bulaştıramaz. 

¡ Türün vetörlük kabiliyeti belirli olsa da küreselleşme ile virüslerde gözlenen mutasyonlar ikisi de daha yaygın hale 
gelebilmektedir.  Arbovirüsün genetik potansiyeli, yeni vektörlere adapte olma olasılığı da oldukça önemlidir. 

¡ Daha önce sözü geçen Ae. aegypti ve Ae. albopictus türleri dengue virüsünün 4 suşunun, sarı humma, chikungunya ve Zika 
virüslerinin vektörüdür.



¡ Kenya’da 2004 yılında görülen CHIKV, 2005-2006 yılları itibariyle Hint Okyanusu’ndaki çeşitli adalarda geniş çaplı
bir epidemiye neden olmuştur. 

¡ Asıl vektörü Ae. aegypti olan virüs genomunun zarf protein geninde bir aminoasit değişimi ile Ae. 
albopictus’a uyum sağlaması, hastalığın yayılım alanının genişlemesine neden olmuştur.

¡ Bu hastalığın 2007 yılından itibaren önce İtalya devamında Avrupa’da görülmeye başlanmış olması beklenen bir
durumdur. Enfekte ziyaretçilerin ülkelerine dönüşte patojenle gelmeleri bu durumu yaratan birincil sebeptir. 



¡ Günümüzde yaşanmış en önemli salgın elbette Zika virüsünün yayılış öyküsüdür. Enfekte hamile kadınların
bebeklerinde mikrosefali görülmeye başlanmasının ardından Dünya Sağlık Örgütü dünyayı tehdit eden virüsle ilgili
acil durum ilan etmiştir. Virüs silvatik döngüde maymunlar ve ağaç tepelerinde kan emen sivrisinek türleri arasında
sirküle olurken, şehirlerdeki döngüde antropofilik vektör tür Ae. aegypti ile, hem rezeruvar konak hem de son 
konak olan insanlar arasında hareket halindedir. 

Grassi et al. 2016, Rather et al. 2017



¡ Avrupa’da CHIKV ve DENV vaka sayısı her yıl artış gösteriyor. Dengue ateşine on yıllarca rastlanmadıktan sonra
kıtaya geri dönüşü dikkat çekici. COVID-19 pandemisi süresince sıklığı azalan uluslararası taşımacılık, hasta 
bireylerin bir ülkeden diğerine gitme olasılığını düşürmüş olsa da, istilacı sivrisinek türleri yayılmaya devam ediyor. 

¡ Aedes aegypti türünün 1900’lü yılların başında Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa’da dengue salgınlarına neden olduktan
sonra, şehirlerde su altyapı sistemlerinin gelişmesi, sıtmayla savaş döneminde sivrisinekle mücadelenin arttırılması
ve soğuk geçen kışların da etkisiyle, bölgede neslinin tükendiği biliniyor.



¡ Ancak bugün, 2015’ten bu yana Türkiye’de de bulunduğunu biliyoruz. 

¡ Madeira Adası’nda da 2005 yılından bu yana dengue bulaşında da rol oynuyor. 

¡ Zika için durum:

Akiner et al. 2019, Boyer et al. 2018



¡ Bundan sonra da yoğunluğunun daha nemli ve sıcak hale gelecek bölgelerde (Balkanlar, Orta Avrupa ve İngiltere) 
artacağı, kuraklaşacak bölgelerde (Portekiz, İspanya) de azalacağı öngörülmektedir.

¡ Aedes albopictus’un yayılım alanı da genişmeleye devam etmektedir.

Akiner et al. 2019



¡ Aedes albopictus’un Batı Nil virüsü bulaşındaki rolü?

Akiner et al. 2019



Aedes albopictus sürveyansı
- Aktif : ovitrap network (> 3 000, aylık)

lastik ihracatı yapan belli 
şirketler, limanlar/havalimanları

L’Ambert et al. 2021



Aedes albopictus sürveyansı
- Pasif : halkın katkısı, web sitesi

L’Ambert et al. 2021

www.anses.signalement-
moustique.fr



SURVEILLANCE

+ 5 000 reports received
ANSES

Aedes albopictus sürveyansı
- Pasif : halkın katkısı, web sitesi

L’Ambert et al. 2021



SURVEILLANCE

+ 5 000 reports received
ANSES

Aedes albopictus sürveyansı
- Pasif : halkın katkısı, web sitesi

2004 yılında İtalya sınırında tespit

L’Ambert et al. 2021
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SURVEILLANCE

L’Ambert et al. 2021
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Authochtonous
cases in mainland
France due to 
Aedes albopictus

Dpt\County Year Month Virus
Early

detection
?

VC 
Index ?

FastVC 
area ?

Nb 
cases

Alpes-
Maritimes 2010 Sept DenV ? No Yes 2

Var 2010 Sept ChikV Yes Yes Yes 2

B-du-Rhône 2013 Oct DenV Yes No Yes 1

Var 2014 Aug DenV Yes No Yes 1

Var 2014 Sept DenV Yes No Yes 1

B-du-Rhône 2014 Aug DenV Yes No Yes 2

Hérault 2014 Oct ChikV Yes No Yes 12

Gard 2015 Aug DenV No Yes Yes 7

Var 2017 Aug ChikV Yes No Yes 17

Alpes-
Maritimes 2018 Oct DenV No No Yes 5

Hérault 2018 Oct DenV No No Yes 2

Alpes-
Maritimes 2019 Aug DenV No No Yes 7

Rhône 2019 Sept DenV No No L 2

Var 2019 Sept ZikaV No No Yes 3

2019

L’Ambert et al. 2021
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Authochtonous
cases in mainland
France due to 
Aedes albopictus

Dpt\County Year Month Virus
Early

detection
?

VC 
Index ?

FastVC 
area ?

Nb 
cases

B-du-Rhône 2014 Aug DenV Yes No Yes 2

Hérault 2014 Oct ChikV Yes No Yes 12

Gard 2015 Aug DenV No Yes Yes 7

Var 2017 Aug ChikV Yes No Yes 17

Alpes-
Maritimes 2018 Oct DenV No No Yes 5

Hérault 2018 Oct DenV No No Yes 2

Alpes-
Maritimes 2019 Aug DenV No No Yes 7

Rhône 2019 Sept DenV No No L 2

Var 2019 Sept ZikaV No No Yes 3

Var 2020 Aug DenV No No Yes 3

Alpes-
Maritimes 2020 Aug-

Sept DenV No No Yes 5

Var 2020 Sept DenV No No Yes 2

Hérault 2020 Aug DenV No No Yes 1

Gard 2020 Aug DenV No No Yes 1

Gard 2020 Sept DenV No No Yes 1

2019

2020 – Covid lockdown and restrictions - same nb of imported cases but all in Aug/Sept (RUN) L’Ambert et al. 2021



¡ Aedes albopictus

¡ Asya kaplan

sivrisineği

¡ Aedes aegypti

¡ Sarı humma

sivrisineği

Ülkemizdeki
İstilacı 
Sivrisinek 
Türleri

Fotoğraflar: Anders Lindström
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İstilacı Aedes Türlere benzeyen yerli türler



Doç. Dr. Kerem Öter





¡ İstilacı türlerle başa çıkmanın yollarından en önemlisi halkın bu konuda eğitilmesini sağlamak, sivrisineklerin nerede
olduğunu ve üreme habitatlarının nasıl yok edilebileceğini Mosquito Alert gibi uygulamalarla göstererek
farkındalık yaratmak, vatandaş bilim insanlarının yardımıyla mücadele etmektir.

FARKINDALIK:

MOSQUITO ALERT

Fotoğraf çekin
Yollayın



¡ Küresel iklim değişiklikleri ile birlikte globalizasyonun vektör sivrisinek türlerini ve onların taşıdığı patojenleri
etkilediği aşikar. 

¡ Önem verilmesi gereken konulardan biri, bu tehditlere karşı verilecek cevapların çok uluslu bir strateji ile yürütülmesi
gerekliliğidir.  Akdeniz çevresi eski medeniyetlerde de ticaret ve göç açısından önemli bir nokta olmuş. Bugün de aynı
nedenle ortak sorunlardan mustarip. 

¡ İstilacı türlerle başa çıkmanın yollarından en önemlisi halkın bu konuda eğitilmesini sağlamak, sivrisineklerin
nerede olduğunu ve üreme habitatlarının nasıl yok edilebileceğini öğreten “Mosquito Alert” gibi uygulamalarla
farkındalık yaratmak, vatandaş bilim insanlarının yardımıyla mücadele etmektir.

Entegre vektör mücadele 
yöntemleri:
FARKINDALIK



¡ https://www.aedescost.eu

¡ http://www.mosquitoalert.com/en/

¡ https://www.medilabsecure.com/moskeytool

https://www.aedescost.eu/
http://www.mosquitoalert.com/en/
https://www.medilabsecure.com/moskeytool

