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Hakkımda: 

Adım Enes Başak. Konya Meram tıp fakültesi son sınıfta okuyorum. Tıp fakültesinde altı yıl 

boyunca aldığımız dersleri bir web sitesinde toplamak gibi bir düşüncem vardı her zaman. Tıpçı 

arkadaşlarıma, kardeşlerime bir nebze faydam olsun niyetiyle bu web sitesi fikrimi tamamlamak için 

çalışmaya başladım. Şuan için dönem 5′deki stajların notlarını yüklemek ile meşgulüm. Son güncellemelerle 

bu tıp sitemizde; dönem 4 notları, dönem 5′ten bazı notlar, muayene videoları, TUS soruları ve bazı tıp 

programları bulunmakta. İnşallah zamanla tüm notları yükleyeceğiz ve hemen her branşta arkadaşlarımıza 

faydalı olacak bu siteyi tamamlayabileceğiz. Facebook‟ta bu sitemizin tanıtımını yapmak amacıyla açtığımız 

sayfaya; http://facebook.com/tipnotlari adlı link ile ulaşabilirsiniz. Sayfamızın tanıtımını yaparak, 

arkadaşlarınıza tavsiye ederek, öneri ve eleştiriler ileterek katkıda bulunmanız sizlerden almak istediğim en 

büyük yardım olur. 

Yaklaşık 5 yıldır şiir ve öykü yazıyorum, „„Sızıntı‟‟ ve „„Lokman Hekim” gibi dergilerde yazılarımı 

yayınlamaktayım. Yayınlanmış ”Hasretin Kadar” isimli bir şiir kitabım var olup, bu kitabıma idefix.com, 

kitapdunyasi.com gibi sitelerden bakabilirsiniz. Şahsi web sitem ise; www.enesbasak.wordpress.com olup 

bana buradan ulaşabilirsiniz. 

Aynı zamanda, uluslararası literatür dergisi olan ”Journal of Pediatric Neurology” adlı dergide editörlük 

yapmaktayım; http://childscience.org/html/jpn/editor.html adlı link ile bu dergiye ulaşabilirsiniz. Bunların 

dışında; ”Medikal Akademi” isimli bir tıp şirketinde köşe yazarlığı yapmaktayım; 

http://www.medikalakademi.com.tr/uyeler/drenes/yazilar. Zinde Türkiye Sağlıklı Yaşam ve Spor 

Dergisi‟nde köşe yazarlığı yapmaktayım: http://www.bodytr.com/2013/08/enes-basak.html. Medi 

Platform'da köşe yazarı olarak bulunmaktayım: http://mediplatform.com/author/drenes. Köşe yazarlığı 

yapmakta olduğum bir diğer yer ise ”Haberci Medya” isimli bir haber sitesi olup; http://habercimedya.com 

adlı link ile bu siteye ulaşabilirsiniz. 

 

Teşekkürlerimle, 

Enes Başak, MD 

Assistant Editor 

Journal of Pediatric Neurology 

Necmettin Erbakan University, 

Meram Medical Faculty 

Departments of Pediatrics 

4208 Konya, Turkiye 

E-mail: enesbasak42@hotmail.com 

http://www.childscience.org 

http://www.iospress.nl 
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Önsöz: 

Değerli arkadaşlar; 

Tıp eğitimi gerçekten uzun ve zorlu bir süreç. Bu süreci en iyi şekilde tamamlayarak mesleğimizi 

icra etmek hepimizin tek temennisi ve gayesi olmakla birlikte, iyi çalışma ortamlarına sahip olmak bunları 

gerçekleştirmek adına en önemli faktörlerden biridir. Birçoğumuz not yükünün fazlalığından ve pratik 

eğitimin yeterli olmadığından şikâyetçi oluruz. Belki de bunlar halledilebilirse bizler eğitimlerimizi daha 

rahat tamamlayabilecek ve daha iyi hekimler olarak yetişebileceğiz. Önemli olan ise bu amaçlarımıza cevap 

veren, en yüksek faydaları sunan bir ortama sahip olmaktır. 

Bu gaye ile 8-9 ay kadar önce çalışmalarıma başladım. Sahip olduğum notları web ortamına koyarak 

insanların ulaşmasını sağlamaya çalıştım. Ancak notları slayt halinde koymaktan öte bütün notları tek tek 

word formatına çevirerek yükledim. Bazen 1 not için 3-4 saatimi verdiğim de oldu ancak her zaman amacım 

notları word halinde sunarak daha rahat okunabilmesini ve faydalanılabilmesini sağlamak oldu. Bu şekilde 

bir çalışmayla bütün ders notlarını yüklemek için uğraşlar verdim. 

Pratik eğitimini desteklemek amacıyla da sistemik muayene videolarını youtube kanalıyla herkese 

sundum. Ayrıca önümüzdeki yıl okul hocalarımızla birlikte EKG, MR, BT, USG ve bazı sistemlere 

yaklaşımlarla ilgili eğitim videoları da hazırlayacağız. Şuan için ders notlarını yüklemeye devam ederek ve 

tabi yeni yeni projeler de hazırlayarak tıp eğitimine desteğimi sürdüreceğim. Bu projelerden bahsedecek 

olursak; internet imkânı her zaman bulunmayan kişiler için ders notlarımızın pdf kitaplarını hazırladım. 

Ayrıca e-book ve cep telefonları için program (jar, sis, android gibi) olarak da sunmak gibi bir gayem var. 

Amacım; zamanla yeni faaliyetlerde de bulunarak bu sistemi devam ettirmek ve tıp eğitimine kendi 

şahsımca yapabileceğim en iyi katkıyı yapmak. Şuan tıp notları olarak google aramalarında 1. sırada olmak 

ve birçok meslektaşımdan teşekkür mesajları almak beni fazlasıyla mutlu eden ve bu çalışmalarıma devam 

etmeme elbette ki yeterli olan şeylerdir. İnşallah bu devam edecek ve koca tıp deryasına bir damla da ben 

sunabileceğim. 

Teşekkürlerimle, 

Enes Başak 
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1 - AIDS Ve HIV İnfeksiyonu 

AIDS, HIV‟ in sebep olduğu, ilerleyici immün yetmezlik, ciddi fırsatçı infeksiyonlar, neoplazmlar ve hayatı 

tehdit eden belirtilerle seyreden bir hastalıktır. Tanındığı günden bugüne kadar 25 milyon insan ölmüş ve 

30-40 milyon yaşayan ve çoğu tedavi almayan insan bulunmaktadır. 

Önemli tarihler: 

1981 - AIDS ilk olarak Newyork, Los Angeles ve San Fransisko‟da homoseksüel erkeklerde tanımlandı. İlk 

vakada Kaposi sarkomu ve P.Jirovecii pnömonisi vardı. 

1982 - Transfüzyonla ilişkili ilk AIDS vakası bildirildi. 

1983 - R.C.Gallo AIDS‟ li hastadan retrovirus (HIV)‟u izole etti. 

1983 - Tedavi edici ajanlar kullanılmaya başlanıldı. 

1985 - Serolojik testler (ELİSA HIV testi) geliştirildi. 

1986 - HIV-2 bulundu. 

1987 - Doğrulama testi olarak Radioimmünopresipitasyon, WB ve immünofloresans testleri kullanıldı. 

Bilinen en eski HIV-1 infeksiyonunun, 1959‟da Demokratik Kongo Cumhuriyeti‟nde yaşamış bir erkek 

olduğu alınan kan örneğinden anlaşıldı. 

1987 - Zidovudine bulundu. Monoterapi ve dual terapide kullanıldı. 2. Jenerasyon ELİSA geliştirildi, WB 

(FDA tarafından onaylanıldı). 

1989 - P24 antijen test kiti geliştirildi ve onaylandı. 

1991 - HIV-2 antikoru (ELİSA) testi geliştirildi. 

1994 - Aglutinasyon testiyle hızlı test metodları geliştirildi. 

1994 - Zidovudine hamilelerde profilakside kullanılmaya başlanıldı. 

1995 - Proteaz inhibitörleri kullanılmaya başlanıldı. 

1996 - Kan donörlerinde P24 antijen taraması başlanıldı. 

1998 - 3.jen ELİSA (sandwich) geliştirildi. 4.jenerasyon ELİSA (3. jenerasyon ELİSA + P24 antijen tayini). 

2001 - NAT donör plazma tramasında onaylandı (FDA). 

2002 - NAT bireysel kan donörlerinde onaylandı. 

2006 - Kalitatif HIV-1 RNA testi onaylandı. 

———————————————————————————————————————————- 

Orijin ve human retrovirusların klasifikasyonu: Retroviral infeksiyonlar zoonozdurlar. Primatlardan geçerek 

insan infeksiyonu oluşmuştur. SIV ve HIV benzer türlerdir. Retrovirusların en az 7 genus‟u vardır. 

Oncovirus (HTLV-1 ve HTLV-2), lentivirus (HIV-1, HIV-2). HIV-1 3 ana gruba ayrılır: 1-Grup M 
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viruslar; HIV-1‟in çoğunluğunu oluşturur, major subgruplar M grup - A, B, C, D, F, G, H, J, K. 2-Grup O 

(other) viruslar; az sıklıkta görülür. 3-Grup N viruslar (not M, not O); çok nadirdir.——-HIV-1, M grup 

subtip B ABD ve Avrupa‟ da en sıktır. Dünyada subtip B en sık değildir. 

Virusun hayat siklusu: 1-Viral tutunma; CD4 ve kemokin reseptörlerine bağlanma (CCR5 ve CXCR4). 2-

Membranla füzyon. 3-Viral core‟un serbest kalması. 4-Revers transkripsiyon - viral DNA (çift iplikçikli 

DNA) oluşması. 5-Viral DNA‟nın konak hücre nükleusuna girişi. 6-Viral DNA integrasyonu; konak hücre 

DNA‟sına bağlanma. 7-Negatif DNA ipliği sentezi. 8-DNA provirus. 9-Genomik kopyalanma 

(transkripsiyon). 10-Virion teşekkülü; konak hücre proteini kullanılarak yeni viral RNA genomu ve 

proteinleri oluşur. 11-Hücreden salınma. 

HIV özellikleri: 10 nm çapında iki iplikçikten oluşan RNA virusudur. Virus içinde C-DNA (viral 

complementary DNA) da bulunur. Tipik genom 10 kilobas (kb) veya daha az hacimdedir. 3 major strüktürel 

geni vardır; gag, pol, envelope (zarf) genleri. İlave genler; nf, vpr, tat, rev, vpu, nef, vpx. Hücre membranı 

(viral zarf): dış zarf proteini gp120, transmembran proteini gp41. Matrix; P17 matrix proteini (gag protein P17). 

Core; viral DNA. Gag protein P7, RT, integrase, complementary DNA, gag protein P24 ve P6 vardır. 

HIV-2: İkinci immün yetmezlik virusudur. HIV-1‟e göre daha az görülür. HIV-1‟e göre asemptomatik 

infeksiyon daha yaygındır. Partnerlere ve yenidoğana bulaş daha azdır. İlk defa 1986‟ da Batı Afrika‟ da 

bildirildi. En yüksek prevalans Guinea Bissauda 1988 (% 8), 2004 (% 2,5). ABD‟ de 100 vakadan az. 

Bulaşma yolu HIV gibidir. Perinatal bulaş HIV-1‟ e göre daha azdır. AIDS gelişim süresi HIV-1‟den 

uzundur. HIV-1, HIV-2 farklı viruslardır. Nükleotid sekans analizi % 40 homeoloji gösterir. HIV-2 EIA testi 

sensivitesi % 99 üzerindedir. NNRTİ ve giriş inhibitörü enfuvirtide intrinsik olarak dirençlidir. HIV-2 testi 

için öneri (CDC): HIV-2 endemik bölge. Klinik HIV hastalığı mevcut, HIV-1 antikoru negatif, WB‟da 

HIV-1 gag ve pol-bandları mevcut. 

Viral geçiş (bulaşma): En yaygın geçiş seksüel yol; genital ve kolon mukozası, infekte sıvılara (kan ve 

ürünleri) kazai maruziyet ve anneden çocuğa bulaş görülebilir. Virus gp120 viral glikoproteinlerini 

kullanarak; sellüler CD4 ve kemokin reseptörleri CCR5 ve CXCR4‟lere bağlanarak hücre içine girer. CD4 

molekülü bulunduran T hücre, makrofaj ve mikroglial hücreler infeksiyonun başlamasında rol alırlar. Virus 

lenfoid organlar ve SSS‟ ni hedef alır, plazma viremi düzeyi artar. Akut evrede “geçici semptomatik 

hastalık” görülür, soğuk algınlığına benzer, makülo-papüler rash görülür. 

Epidemiyoloji: 

2007 yılında dünyada 33,2 milyon HIV taşıyıcısı olduğu tahmin ediliyor. AIDS‟den ölüm 2005‟de 2,2 

milyon/yıl, 2007‟de 2 milyon/yıl. Yeni HIV infeksiyonu 2005‟de 4,1 milyon/ yıl, 2007‟de 2,5 milyon/yıl. 

Epideminin başladığı tarihten itibaren 60 milyon insanın infekte olduğu tahmin ediliyor. Hastalık en yaygın 

Orta ve Güney Afrika (Subsaharan Afrika)‟ da, bu bölge halkının %67‟si HIV (+) (2008). Bu bölgede 

hastaların %60‟ı kadın, % 40‟ı erkek. Birçok Afrika ülkesinde %50 üzerinde HIV(+). Tüm adult ölümlerinin 

%40‟ından HIV infeksiyonu ve Tbc sorumlu. Hastalık en çok sex çalışanları, erkek homoseksüeller ve inj. 

ilaç kullanıcılarında görülüyor. Hastalığın teşhis edildiği ilk 10 yılda daha çok homoseksüellerde 

görülüyordu. Şu anda esas olarak heteroseksüel kişiler ve kadınların yarıdan fazlasında görülmektedir. 

Bulaşma modelleri: seksüel bulaş, kan maruziyeti, perinatal anneden çocuğa. 

Perinatal bulaş: Gebelik esnasında (in utero) - gebelere Zidovudine HIV geçişini % 67,5 azaltmıştır. Doğum 

esnasında (intra partum) olabilir. Sezeryan bulaşma riskini azaltır. Doğum sonrası (post partum - emzirme 

ile) % 14-29 bulaş olmaktadır. 

Sağlık çalışanına HIV bulaşı (mesleki maruziyet): perkütan, mukoz membran, cilde kan bulaşı, iğne batması 

ile olabilir. 
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Seksüel bulaşın önlenilmesi: 1-Emniyetsiz seks davranışının azaltılması. 2-Tek eşlilik. 3-Partner sayısının 

azaltılması; seks sıklığı, partnerlik süresi, anal ilişki. 4-Kondom kullanımı % 87 (başka çalışmada 6 kat) 

korumakta; yırtılma (% 2), kayma (% 1), sızma (?), anal ilişkide yırtılma ve kayma fazla. Seksüel bulaşan 

hastalıkların (STD) tedavisi; % 42 etkili. Sünnet % 50-60 korumakta. Menstrurasyonda ilişki riski 

artırmaktadır. Pasif anal ilişkide risk, vajinal ilişkiden fazla. Kadın kondomu (intravajinal pouches) etkilidir; 

kontraseptif özelliği % 11-26 başarısız, HIV bulaşı bu oranda olabilir. Spermisidler, nonoxynol 9 yararsız. 

Topikal mikrobisid: polynaphthalene - vajinal jel; ümit vaat ediyor, istatistik, önleme % 30. Seksüel 

maruziyetten sonra ART önerilmektedir (tecavüz). Mesleki maruziyette; Zidovudine 600 mg/gün (2-3 

dozda) + lamivudine 2×150 mg. Seçilmiş vakalarda proteaz inhibitörü eklenebilir. İlk 72 saatte başlanılmalı, 

toplam süre 4 haftadır. 

Hastane ortamında bulaşın önlenilmesi: Delinmeye dayanıklı eldiven kullanılmalı, tüm vücut sıvılarına karşı 

universal önlemler alınmalı, uygun el yıkama, uygun dezenfeksiyon - sterilizasyon, iğne ve keskin aletler 

için tedbirler, postexposure zidovudine profilaksisi (mesleki maruziyette serokonversiyon % 81 önlenmiştir) 

yapılmalı. 

Klinik: Akut viral hastalıkta; infeksiyonun ilk haftalarında görülür. Kronik viral infeksiyonda; kronik 

infeksiyona cevap olarak gelişen immünolojik olaylar, lenfanenopati, trombositopeni, HIV ilişkili demans 

görülebilir. Bozulmuş immün cevabın sonucu olarak; fırsatçı hastalıklar (son evre HIV infeksiyonunda) 

görülür. 

Prognoz: Primer HIV 

infeksiyonundan sonra 

AIDS gelişme süresi; 2 yıl 

içinde % 5, 6 yıl içinde % 

20-25, 10 yıl süre içinde % 

50 olmuştur. Uzun süre 

ilerleme göstermeyenler: 

bazı vakalarda uzun süre 

geçmesine rağmen ilerleme 

görülmez (nonprogressors). 

CD4 normal, viral yük 

düşüktür. Defalarca HIV‟e 

maruz kalıp seronegatif 

kalanlar vardır. Uzun 

sürede ilerleme görülmeme 

sebepleri: Konak genetik 

faktörleri; HLA-B5701 veya 

HLA-B27 bulunanlar, CCR5 

kemokin reseptöründe 

mutasyon olması. Konak 

immün cevap faktörleri; 

HIV spesifik CD8 T cell sayıca fazla olanlar. Virolojik faktörler; attenue viruslar (bu grupta nef gende 

delesyon, LTR‟da U3 bölgesinde delesyon olabilir) vardır. AIDS gelişimini kısaltan faktörler: yaşlılık, 

lökosit sayısının 4000 altında olması, total lenfosit sayısının 1000 altında olması, hematokritin 40 altında 

olması, CD4 düşük, viral yük yüksek. Tedavisiz AIDS vakalarında ortalama yaşam süresi 9 ay olmuş, çoğu 2 

yıl içinde ölmüşlerdir. Kombinasyon ART ve 1995‟de proteaz inhibitörleri prognozu önemli ölçüde 

değiştirmiştir. Mortalite 1995‟de 29,4/100 vaka/yıl, 1997‟de 8,8/100 vaka/yıl. 1990-1995‟de AIDS‟li vaka 2 

yıllık yaşam süresi % 43 iken 1996-1998‟de bu süre % 76‟ya çıkmıştır.———6 aydan küçük teşhis edilmiş 

bebeklerin % 40-50‟si 1 yıl yaşamıştır. 6 aydan sonra teşhis konulanların % 70-81‟i 1 yıl yaşamıştır. Ölüm 

sebepleri: M.tuberculosis, S.pneumoniae, KS, fırsatçı infeksiyonlar (P.jirovecii, CMV, T.gondii, 

C.neoformans, M.avium complex). CD4 300 altında olduğunda: Candida özefajiti % 13,3 (100 kişide - 

yılda) görülür. P. jirovecii, MAC, CMV, AIDS demansı %5-9 görülür. T.gondii, kriptokok menenjiti, 

H.zoster, wasting sendromu, KS %2-4 görülür. NHL, Tbc, PML, cryptosporidium % 1-2 görülür. 
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Akut retroviral sendrom (akut HIV infeksiyonu, primer HIV infeksiyonu): Yeni infekte olmuş bireylerin 1/2 

- 2/3‟ ünde görülür. Maruziyetten ortalama 3 hafta (1-6 hafta) sonra görülür. Mononükleozis benzeri 

hastalıktır. Ateş, terleme, halsizlik, miyalji, bulantı, diyare, farenjit, menenjizm, gövdede makülo-papüler, 

ürtiker şeklinde döküntüler, aseptik menenjit, ensefalit, akut assendan polinöropati (Guillain-Barre 

sendromu) görülebilir. Semptomlar: semptomlar 1-2 hafta sürer. Fizik muayenede: servikal, oksipital, 

aksiller LAP, raş, az sıklıkta hepatospleomegali ve oral aftöz ülser görülebilir. Laboratuar: lökopeni, 

lenfopeni, ALT/AST yüksekliği, AP‟de artış, heterofil antikor negatiftir. Başlangıçta total lenfosit azalır; 

CD4/CD8 oranı normal. Birkaç hafta sonra CD4, CD8 artar; CD4/CD8 oranı tersine dönmüştür, CD8 daha 

fazla artmıştır. Hastalık iyileşinceye kadar bu oran değişmez. Maruziyetten 2 hafta sonra HIV P24 antijeni 

(+) olur (hastalıkla eş zamanlı). HIV RNA 10
5
-10

6
 c/ml seviyelerinde (NAT 10-12 gün sonra pozitif). WB; 

2-6 hafta sonra pozitifleşir (P24 antikoru). ELISA diğer testlerden sonra pozitifleşir (22 gün). Ayırıcı tanı: 

infeksiyöz mononükleozis, influenza, viral hepatit, kızamık, kızamıkçık, primer HSV, CMV, sekonder 

sifiliz. 

Persistan jeneralize lenfadenopati (PGL): HIV infeksiyonu ile ilgili yaygın LAP sıklıkla akut hastalıkla 

başlar. Generalize LAP‟ın sebebi; başlangıç HIV infeksiyonunda lenf nodlarında CD4 hücrelerinin hızlı 

infeksiyonu sonucudur. PGL sendromu; başka bir sebebe bağlı olmaksızın ekstrainguinal iki veya daha fazla 

bölgede, en az 3-6 ay boyunca LAP‟ın bulunmasıdır. HIV infekte kişilerin % 50-70‟inde gelişir. LAP 0,5 - 2 

cm çapında, ağrısız, lastik kıvamındadır. Pamukçuk ve Hairy lökoplaki bulunabilir. CT‟de sıklıkla 

mezenterik ve retroperitoneal LAP. Ayırıcı tanı: sarkoidoz, sekonder sifiliz, hodgkin hastalığı, 

mikobakteriyel infeksiyonlar, KS, lenfoma. Castleman hastalığı (Castleman‟s disease): lenf nodunun 

anjioproliferatif hiperplazisi, lenf nodları, karaciğer, dalak büyür. Patogenezde; human herpes virus tip 8 

düşünülmektedir.——-PGL‟de; lenf nodu iğne aspirasyonu, sitolojik inceleme, gram ve ARB boyaması, 

kültür, lenf nodu biyopsisi yapılmalıdır. 

Konstitüsyonel hastalık ve tükenmişlik (wasting): Bazı hastalarda primer infeksiyondan aylar veya yıllar 

sonra görülür. Kolay yorulma, hafif ateş (38
0
c‟ den az), gece terlemesi, aralıklı ishal görülür. Şiddetli 

tükenmişlik, % 10‟dan fazla kilo kaybı ilerlemiş hastalık belirtisidir. Anksiyete bozukluları ve depresyon 

yaygındır. Ayırıcı tanı: anemi, endokrin bozukluklar, psikolojik bozukluklar araştırılmalıdır. 

Metabolik ve endokrin anormallikler: Hipogonadizm, kilo kaybı, myostatin-immunoreactive protein artışı 

(kas katabolik ajan). ART alanlarda: trigliserid, LDL artışı, HDL azalması, lipodistrofi, obezite, insülin 

direnci. 

Oral hastalıklar: Primer HIV infeksiyonunda; aftöz stomatit, orofaringeal ve özefajiyal kandidiyazis 

görülebilir. AIDS riski arttığında; kandidiyazis ve oral hairy lökoplaki (EBV) görülebilir. Gingivit-

periodontit, Oral ülserler, Oral KS, Human papilloma virus (HPV)‟a bağlı oral siğiller görülebilir. Kas - 

iskelet komplikasyonları: polimyozit, artropati (HIV‟e bağlı), septik artrit (enjeksiyon yapılanlarda), 

gonokok artriti (homoseksüellerde), reaktif artrit (post infeksiyöz) görülebilir. 

Deri belirtileri: eritematoz morbiliform erupsiyon (papül-vezikül-püstül), orolabial HSV-1, HSV-2 

infeksiyonları, H.zoster, molluscum contagiosum (kutanöz pox virus) enfeksiyonları görülebilir. Bacillary 

angiomatozis: etken bartonella henselae, bartonella quintana olabilir. Cilt ve iç organlarda hemoraji ve 

nekrozla karakterize lezyonlar, mor-kırmızı nodül ve plaklar ülsere olup kabuklanır. 

Kaposi sarkomu: HHV tip 8 etkendir. Deride mor kırmızı nodül veya plaklar yapar. Saçlı deri, sert damak ve 

iç organlarda lezyonlar oluşturur. 

Oküler belirtiler: Benign HIV retinopatisi, CMV retinit, viral fırsatçı infeksiyonlar görülebilir. 

M.avium complex hastalığı: Lenfadenit, fokal osteomyelit görülebilir. CD4 düşük olanlarda, profilaksi 

verilmezse artar. 
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Nörolojik hastalıklar ve fırsatçı enfeksiyonlar: 1-Meningeal sendrom; aseptik menenjittir, BOS‟da 10-100 

/mm
3
 hücre, lenfosit vardır. 2-Sifilitik menenjit. 3-Kriptokokkal menenjit. 4-AIDS demantia complex (HIV-

1 ile ilişkili nörokognitif bozukluk); mental yavaşlama, unutkanlık, apati, yürüme bozukluğu, BOS‟da 

protein artışı % 55, hücre artışı %25, EEG‟de bozulmalar. 5-Toxoplazma ensefaliti; BOS‟da mononükleer 

artış (60 hücreden az), glukozda azalma vardır. 6-Primer santral sinir sistemi lenfoması. 7-Progressif 

multifokal lökoensefalopati (PML); etken polyomavirus JCV. 8-CMV ensefaliti; BOS‟da normal veya hafif 

protein artışı, mononükleer hücre artışı vardır. 9-Nöropati. 10-Myelopati. 11-ALS. 12-Konvülzyonlar. 13-

Myopati. 

Kaposi sarkoma: 1872‟de Kaposi tanımladı. Human herpes virus tip 8 (HHV-8) etkendir. Spontan remisyon 

görülebilir. HIV replikasyonu kontrol edilmezse hızla ilerler. Lezyonlar ağrısız ve kaşıntısızdır. Menekşe 

(mor) renkte ciltten hafif kabarık 0,5-2 cm çapında lezyonlardır. Her organda olabilir. 

 HIV infeksiyonu laboratuar teşhisi: 

HIV antikor testi (EIA) pozitif. Doğrulanmış destekleyici testler; WB (western blot) veya PCR ile pozitif 

HIV nükleik asit veya HIV P24 antijeni pozitifliği veya virus izolasyonu. Laboratuar teşhisi, CD4 T lenfosit 

sayısı ile HIV evrelenir. 

Akut HIV infeksiyon teşhisi: Temastan (maruziyet) 2-4 hafta sonra belirti ve bulguları ortaya çıkar, 1-2 

hafta devam eder. Teşhisi standart serolojik testlerle yapılamaz. HIV antikoru 3-12 hafta sonra tesbit 

edilebilir. Nadiren 6 aydan sonra serokonversiyon oluşur. Akut HIV enfeksiyonunda: Plazma HIV RNA 

(+); sensivite % 100, spesifite % 97,4. Viral P24 antijeni (+); sensivite %88,7, spesifite %100. HIV-1 antikor 

testi (-). 

Window periyod (virus alındıktan sonra negatif süre): NAT (HIV RNA); 10-12. gün pozitifleşir. P24 antijeni; 

≈ 2. hafta (16 gün) pozitifleşir. WB (P24 antikoru); 2-6. hafta pozitifleşir. ELISA (3.jenerasyon); 22. gün 

pozitifleşir. 

Perinatal bulaş teşhisi: Doğumda infekte infantların % 30-50‟sinde PCR ve kültür pozitifliği vardır. 

Anneden bebeğe geçen HIV antikorları 12-18 ay sürebilir; aptima HIV-1 kalitatif RNA testi (TMA/HPA), 

DNA-PCR (periferik kan mononükleer hücrelerden) negatif sonuçları bildirilmiştir, HIV kültürü, P24 antijeni 

tayini yapılmalı. Pozitif sonuç; 1 ay sonu ve 4. ayda 2 pozitif sonuç (RNA, DNA, P24 Ag) verir. Negatif 

sonuç; 1 ay ve 4. ay sonrası 2 negatif sonuç veya 6 aydan sonra 2 negatif sonuç gelmesidir. 

3. Jenerasyon ELISA; % 99,5 sensivite ve spesifiteye sahiptir. P24 antijen testi; % 88,7 sensivite, % 100 

spesifiteye sahiptir. Plazma HIV RNA (NAT); % 100 sensivite, % 97,4 spesifiteye sahiptir. Western blot 

(WB) doğrulama testi; % 99 üzerinde spesifiteye sahiptir. 3. Jenerasyon ELISA, WB, NAT; HIV subtip B ve 

non-B subtipde aynı sensivite ve spesifiteye sahiptir. 

Serolojik özel durumlar: HIV seropozitifliği ömür boyu sürer. İleri evrede antikor azalabilir. Nadiren 

serolojik markerlar tesbit edilemez. Erken ART başlanılması antikor cevabını geciktirebilir. ART antikor 

düzeyini relatif azaltabilir. ART (humoral immuniteye imkan verip), önceden antikor negatif olan hastada 

seropozitiflik oluşturabilir. 

HIV tarama testleri: 1-Standart ELISA (HIV-1, HIV 1/2): spesifik antikor subtipini (ör: IgG) gösterir. 

Sandwich ELISA (3. jenerasyon): antikor subtiplerinin dışında, bir antikor sınıfını da gösterir (ör: IgM), 

erken antikor tespiti yapar. 3. Jenerasyon ELISA + P24 antijen (4. jenerasyon ELISA): FDA henüz 

onaylamadı, window periyod (4,4-4,8 gün olduğu bildirilmiştir). 2-Partikül agglutinasyon deneyi: FDA 

onaylı. HIV antijeni ihtiva eden partiküller + hasta serumu ile reaksiyon verir. 3-Alternatif ELISA 

formatları: simple rapid testler. Geleneksel; ELISA‟dan daha az duyarlı. Basit antijen + tam kan kullanılır. 

15-30 dakikada sonuç verir. Gebe kadınlarda doğum esnasında görülebilir. Acil servislerde görülebilir. 
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HIV taramasında non-serolojik teknikler: HIV nükleik asitleri için hibridizasyon ve amplifikasyon deneyleri 

kullanılır. 1-TMA/HPA kalitatif NAT (NASBA) “aptima sistem”, gen - probe): HIV RNA ölçer, 22-31 

c/ml„ yi gösterebilir. 2-PCR (real - time PCR): tek kopya RNA‟yı gösterebilir. 3-bDNA: HIV nükleik asit 

sinyalini amplifiye eder. 

HIV doğrulama testleri: 1-Western blot: HIV virionu parçalanır, sodyum dodesil sülfat- poliakrilamid gel 

Elektrofrezi (SDS-PAGE)‟ne tabi tutulur, HIV proteinleri büyüklüklerine göre dizilir (HIV antijeni bulunan 

strip elde edilir), hasta serumu (plazma, tükrük, idrar) eklenir, konjugat (enzim konjuge - antihuman IgG ) 

eklenir, enzim - substrat ilave edilir. Banttan okunur, sonuçlar; pozitif, negatif, indeterminate olarak 

değerlendirilir. Antigen + antikor + konjugat (enzim-IgG antihuman) + enzim-substrat karışımı hazırlanır 

yani. Altın standart doğrulama testi; spesifite % 99 üzerinde. 2-İmmunfloresans: indırect immunofloresans 

assay (IFA). Serum + antijen + antihuman antikor-florescein isotiyosiyanat karışımı kullanılır. Antikor bant 

şeklinde görülür. 3-Radioimmunopresipitasyon (RIPA): HIV radyoaktif aminoasit ortamında ürer, işaretli 

hücreler parçalanır, hasta serumu ile inkübe edilir, SDS- PAGE elektroforeze tabii tutulur, otoradyografide 

incelenir. P24 ve NAT‟ dan duyarlı değildir. 4-Virolojik teknik (invitro HIV kültürü): HIV infekte hastadan 

mononükleer hücre alınır. İnfekte olmayan donör kan mononükleer hücreler ile kültüre edilir. 5-HIV-2 

teşhisi: rapid test HIV-1/ HIV-2, HIV-1/2 ELISA, HIV-2 WB (HIV-1 WB negatif olduğunda), HIV-2 IFA, 

HIV-2 RNA, HIV-2 kültür. 6-Donör tarama: HIV-1/2 ELISA, NAT, P24 antijen, doğrulama WB, 

transfüzyonla potansiyel risk (1/1,5 milyon donör bağışı). 

HIV ilaçları: 

1-NRTI (Nükleozid ve nükleotid analoğu RTI). 2-NNRTI (HIV-2 dirençli). 3-Proteaz inhibitörleri (Pİ). 4-

Giriş inhibitörleri. 5-Integrase strand transfer inhibitörü. 

1 - NRTI (nükleozid ve nükleotid analoğu RTI): Adenozin: DIDANOZIN (ddI), tenofovır (TDF) (yalnızca 

nükleotid). Guanozin: abacavır (ABC). Sitozin: lamivudine (3TC, AZT), emtricitabine (FTC). Timidin: 

zidovudine (ZDV), stavudine (d4T). 

2 - Non-NRTI (HIV-2 dirençli): Nevirapine (NVP), efavirenez (EFV), delavirdine, etravirine (ETR). 

3 - Proteaz inhibitörleri (Pİ): Ritonavır (RTV), saquinavir (SQV), indinavir (IDV), nelfinavir (NFV), 

amprenavir (APV) ve fosamprenavir (FPV, f-APV), lopinavir (LPV)/ritonavir (RTV) > (LPVr), atazanavir 

(ATV), tipranavir (TPV), darunavir (DRV). 

4 - Giriş inhibitörleri: Enfuvirtide (T20) - (HIV-2 dirençli), maraviroc (MVC). 

5 - Integrase strand transfer inhibitörü: Raltegravir (RAL). 

Terminoloji: Nükleobaz: Primidin (adenin, timin), Pürin (cytosin, guanin, urasil). Nükleozid: nükleobaz + 

riboz. Nükleotid: nükleobaz + riboz + S (kükürt). 

Tedavi: 

1987‟de Zidovudine‟nin bulunması ile etkili tedavi başladı. Monoterapi ve dual tedavide kullanıldı. 

ART etkileri: Giriş inhibisyonu (füzyon inhibisyonu), revers transkripsiyon inhibisyonu, integrasyon 

inhibisyonu, proteolitik (proteaz inhibisyonu), replikasyonun durması. 

NRTI (nükleozid ve nükleotid revers-transkriptaz inhibitörleri): RNA dependant DNA polimeraz ve revers-

transkriptazı bloke eder. Bu enzimler HIV RNA‟dan viral cDNA (complementary DNA) sentezini sağlarlar. 

Bu ilaçlar tabii olarak bulunan 4 nükleozid (adenozin, guanozin, sitozin ve timidin)‟in analoglarıdır. 
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NNRTI (non-nükleozid revers-transkriptaz inhibitörleri): Reverse transkriptaz‟a (RT) bağlanırlar. RT da 

şekli değişiklik yaptıkları için, RT aktivitesini azaltırlar. HIV-1 spesifiktir. HIV-2‟ye etkisizdirler. KC‟de 

metabolize olurlar. CYP (sitokrom P) enziminin substratıdırlar. NNRTI‟nin RT‟ye bağlı kısmi enzimatik 

fonksiyonlu değildir. Mutasyonlara karşı dayanıklıdırlar. HIV-1 direnci düşüktür. RT‟de tek nokta 

mutasyonları bu sınıf ilaçları inaktive edebilir (etravirine hariç). Düşük direnç sebebiyle başlangıç tedavide 

tercih edilirler. 

Proteaz inhibitörleri: HIV, kendi aspartyl proteazı sayesinde gag ve gag-pol proteinleri oluşturur. Proteaz 

inhibitörleri (PI), HIV-1 ve HIV-2 proteazlarına bağlanarak; inhibe eder. PI hepatik olarak sitokrom P-450 

izoenzimi CYP3A4 vasıtasıyla metabolize olur. Ritonavir, güçlü bir CYP3A4 inhibitörüdür. Subterapotik 

dozda diğer PI‟ lere eklendiğinde onların plazma düzeylerini artırır. Birçok ilaçla etkileşir: 

immunosupresanlar, antiaritmikler, antimikrobiyaller, diğer antiretroviraller, statinler, methadone, oral 

kontraseptifler. ———Başlangıç tedavi komponenti olarak veya ikinci ve kurtarma (salvage) ART 

rejimlerinde kullanılırlar. İnsülin rezistansı oluşturabilir; diabetes mellitus artışı görülebilir. Dislipidemi 

görülebilir. PI‟ler, NNRTI veya integraz inhibitörlerine göre mutasyona daha dirençlidir (saquinavir ve 

nelfinavir hariç). Destekli PI monoterapisi, kombinasyon tedavisinden daha az etkilidir. 

Giriş inhibitörleri (füzyon inhibitörleri): HIV-1 yüzey glikoproteinleri gp120 ve gp41aracılığı ile hedef hücre 

zarına bağlanır. gp120‟nin primer reseptörü CD4‟dür. CCR5 ve CXCR4 reseptörüne de bağlanır. gp41 

bilinmeyen bir mekanizma ile hedef hücre membranı ile birleşir. HR1 ve HR2 (heptad repeat) bölgeleri 

oluşur (girişi sağlayan). Enfuvirtide: Bir peptiddir. gp41‟i taklit eder. HR1-HR2 ilişkisini engeller. 

Maraviroc: CCR5 antagonisti. CCR5‟e bağlanır, gp120-CCR5 bağlanmasını önler. 

İntegrase iplikçik transfer inhibitörleri: HIV, konak hücreye girdikten sonra, HIV RNA transkripsiyona 

uğrar. Viral cDNA nükleusa geçer. Sellüler genoma cDNA integre olur. cDNA‟nın integrasyonunu ve 

transferini “HIV integrase“ katalize eder. İntegrase inhibitörleri; cDNA iplikçiği transferini bloke eder. HIV-

1, HIV-2 replikasyonu inhibe olur. 

Antiretroviral tedaviye başlama: Son görüşe göre CD4 sayısı 350 /mm
3
 altında ise tedaviye başlanmalı. 

İlaç seçerken göz önüne alınması gerekenler: Ko-morbitide (kardiyovasküler, renal, psikiyatrik), ilaç yan 

etkileri ve aldığı ilaçla etkileşim, gebelik ve potansiyel gebelik, uygunluk - hasta uyumu, HIV ilaç 

duyarlılığı, genotipik test, başlangıç tedavinin fix-ilaç olması uygun seçenektir. 

Tedavi rejimleri: Çoğu rejimde; 2 NRTI + 1 NNRTI veya ritonavir destekli PI kullanılır. 3 adet 2’li fix doz 

NRTI kombinasyonu var: TDF + Emtr (FTC); şuanda en yaygın olarak kullanılıyor. ABC + LAM (3TC); 

viral yük 100.000 copy/ml ise; TDF + FTC daha iyi. ZDV + LAM; uzun süre en yaygın olarak kullanıldı. 

Her 3 rejime efavirenz veya Lop/r veya Atz/r‟den biri eklenebilir. 

Tedaviye ara verme: CD4 350 olanlarda tedaviye ara verilmez. Ara verilen hastalarda mortalite ve fırsatçı 

infeksiyonlar daha fazla. 

CD4 - T hücre takibi (kombine ART‟den sonra): 1 yıl içinde 50-150 / mm
3
, 2. yılda 50-100 /mm

3
 artış 

beklenir. Tedavi başında CD4 200/mm3‟den az ise, 4 yıl içinde çok azında 500/mm
3
 üzerine çıkar. Tedavi 

başında CD4 350‟den yüksek ise; çok kere normale ulaşır. 

Plazma viral yük takibi: Tedavide amaç; HIV RNA‟nın tesbit edilemez düzey (< 50 copy/ml) altında 

tutulmasıdır. Tedaviden 2-8 hafta sonra ölçülmeli. Ölçülemez hale gelinceye kadar 4-8 hafta ara ile takip 

edilmeli. 1 ay içerisinde 1 log10 düşmelidir. 16-24 haftada 50 copy/ ml altına inmelidir. Baskılanmış viral 

yük geçici olarak 50-1000 copy/ ml artabilir. Tedavi değiştirilmemeli. Gerçek virolojik cevapsızlık; 

baskılanmış HIV-RNA‟nın sürekli pozitif olması, 24-48 hafta sonra sonucun pozitif olması. 
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HIV ilaç rezistans testi: Tedaviye rağmen HIV-RNA 1000 copy/ml üzerinde ise: 1-Genotip rezistans 

deneyleri; mutasyonla ilişkili (genellikle ART‟ den önce). 2-Fenotipik rezistans deneyleri; ko-reseptör 

tropizm testi, kültürle HIV izole edildikten sonra yapılır. 

Tedavinin değiştirilmesi: CD4 hücre sayısı ve HIV-RNA düzeyi dikkate alınır, 4-6 ay içinde plazma HIV-

RNA‟nın ölçülemez düzeyde olmaması, erken virolojik cevabın zayıf olması, baskılanmış HIV-RNA‟nın 

tekrarlamalarda yüksek olması, CD4 sayısında sürekli ve anlamlı azalma olması, klinik kötüleşme olması. 

Mesleki maruziyet: Yaranın derinliği, viral yük durumu, iğnenin delik olup olmaması riski etkiler. 

Prospektif çalışmalarda perkutan maruziyet % 0,3, mukoz membran maruziyeti % 0,9 risk oluşturmaktadır. 

Şiddetli maruziyette; 3 ilaç kombinasyonu (ağırlıklı görüş daima 3‟lü) kullanılmalı. Hafif maruziyette; 2 ilaç 

kombinasyonu kullanılmalı. Tedavi en kısa sürede başlanılmalı (72 saat içinde), 4 hafta devam edilmelidir. 

Mesleki olmayan HIV maruziyeti: İstemli seks, injeksiyonla ilaç kullanma, seksüel tecavüz olması. 

Kadınlarda HIV: Dünyada HIV yayılmasında % 90 hetero-seksüel ilişki sorumlu. Erkekten kadına bulaş 

riski 17 kat fazla; seminal sıvıda virus daha yoğun, semen volümü, servikovajinal sıvıdan daha fazla, suni 

döllenme ile bulaş olabilir. Kadından kadına bulaş nadirdir. Her bir cinsel ilişkide risk % 3 (erkek homo-

seksüellerde). 

Anneden çocuğa HIV geçişi: HIV hastalığının durumu (viremi, CD4, genotip, fenotip), vajinal doğum, 

emzirme, membran yırtılmasının uzaması (> 4 saat), maternal - fetal kan geçişi, immün faktörler (humoral, 

hücresel). 

ARV ilaçların perinatal geçişe etkileri: ARV almayanlarda geçiş % 10, viral yük 1000 c/ml az ise % 2, viral 

yük 1000 c/ mlaz + ARV % 1 bulaşmakta. 

Bebeklerde teşhis: Anneden geçen pasif antikorları 18 ay sürebilir. HIV-DNA PCR; sensivite % 96, spesifite 

% 99, non-subtip B‟de sensivite düşüktür. HIV-RNA PCR; ilk haftada sensivitesi % 25- 40, 2-3 ay sonra % 

90-100. HIV kültürü alınmalı. 18 aydan sonra antikor tesbiti infeksiyonu gösterir. Not: 1 ve 2. testler 14-21 

günler, 1-2 aylar, 4-6 aylar arasında yapılmalıdır. 

Fırsatçı infeksiyonların tedavisi: CD4 düşük hastalarda PCP, toxoplazma, cryptococcus, dissemine MAC ve 

CMV retinitte hayat boyu supressif tedavi gereklidir. ART‟ye cevap veren CD4 sayısı kalıcı olarak 

artanlarda fırsatçı infeksiyonlara karşı korunma sağlanmış olur. 

HIV-1 aşısı: 1-Canlı attenue aşılar. 2-Tam ölü virüs aşıları. 3-Zarf proteinleri aşıları; rekombinant gp160 

glikoproteini (rgp160) aşısı, Rgp120 aşısı. 4-Sentetik peptidler; zarf ve gag proteinleri içerir. 5-Canlı vektör 

aşıları (HIV-1 antijeni sunarlar); poxvirus (vaccinia, canarypox), adenovirus. 6-DNA aşıları (plazmid DNA 

aşıları); plazmidlerden elde edilen antijenler kullanılır. Yalnızca gp160 glikoproteini immünojen olarak 

bulunmuştur. Çalışmalar devam etmektedir.  
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2 - Akut İnfeksiyöz İshaller Ve Bakteriyel Besin Zehirlenmeleri 

İshal: Dışkılama sayısı günde 3‟den çok, dışkı miktarı 200 gr‟dan fazla. Normal dışı, sulu dışkılama olayıdır. 

Artmış sıvı ve elektrolit kaybına neden olabilir. İshal, hastada ortaya çıkan klinik tabloya göre hafif, orta 

veya ciddi diyare olarak sınıflandırılabilir. Hafif diyare: semptomlar hastanın aktivitesini engellemez ve 

dışkılama sayısı günde 3 veya daha az sayıdadır. Orta derece diyare: hastanın normal aktivitesini 

bozan,günde 4 veya daha fazla sayıda fome olmayan dışkılama ile beraber intestinal ve sistemik 

semptomların olması (karın ağrısı, bulantı, kusma, ateş, halsizlik, dehidratasyon vb). Ciddi diyare: belirgin 

fonksiyon kaybı ve dehidratasyonun olması. 

Süresine göre diyareler: 1.Akut diyare; 14 günden kısa sürer. 2.Persistent diyare; 14 günden uzun sürer. 

3.Kronik diyare; 30 günden uzun sürer. 

Akut infeksiyöz ishallerde etyoloji: Bakteriler: İnvaziv olanlar; shigella spp, campylobacter spp, salmonella 

typhi, non-typhi salmonella, EIEC, yersinia enterocolitica, S. aureus (enterokolit), plesiomonas shigelloides, 

aeromonas spp, edwardsiella tarda, tropheryma whippelii. Toksijenik olanlar; Önceden yapılmış toksini 

olanlar; B.cereus (emetik form), S.aureus, C.botilinum. Vücutta toksin üretenler; ETEC, vibrio cholerae, 

B.cereus (ishal formu), C.perfringens. Virüsler: rotavirus, adenovirus (tip 40 ve41), calicivirusler (norovirus 

ve diğerleri), entero virusler, astrovirus, torovirus, cytomegalovirus. Parazitler: Protozoonlar; entamoeba 

histolytica, giardia lamblia, cryptosporidium, cyclospora, ısospora belli, sarcocystis hominis, blastocystis 

hominis, balantidium coli, dientomoeba fragilis, microsporidia (enterocytozoon, encephalitozoon). 

Helmintler; trichuris trichiura, ascaris lumbricoides, hymenolepis nana, taenia saginata, taenia solium, 

strongyloides stercoralis, trichinella spiralis, schistosoma mansoni, capillaria philipiensis. Mantar: candida 

albicans. 

Patogenez: 

İshal oluşumunda rol oynayan en önemli faktörler; konakçı savunması, mikroorganizma virülansı. 

Mikroorganizmanın konakçı savunmasını aşmak için kullandığı en önemli virülans faktörleri; inokulum 

miktarı, aderans, toksin üretimi, invazyon. 

İnokulum miktarı: Hastalığa neden olabilecek bakteri miktarı etkene göre değişiklik gösterir. Shigella, 

EHEC, G. lamblia ve E. hystolitica için 10-100 bakteri veya kist alımı infeksiyon oluşumu için yeterli iken 

V. cholerae‟nın hastalık oluşturması için alınması gereken bakteri miktarı 10
5
-10

8
 arasındadır. 

Salmonellaların infektif dozu oldukça değişken olup; salmonella türüne, konakçıya, yiyecek cinsine bağlıdır. 

Aderans: Hastalığın başlangıç aşamasında mikroorganizmaların çoğunun GIS mukozasına tutunması 

gerekmektedir. Bu tutunma sayesinde normal barsak florası ile yarışabilen ve mukozaya kolonize olabilen 

m.o. hastalık oluşumunda önemli bir avantaja sahip olur. Bakterinin intestinal hücrelere tutunmasında en 

önemli rol oynayan virülans determinantı hücre yüzey proteinleridir. V. cholerae, spesifik yüzey adezinleri 

yoluyla ince barsak enterositlerinin fırçamsı kenarına tutunmaktadır. E.coli‟nin farklı patojen türleri farklı 

aderans determinantlarına sahiptir. Sulu ishale neden olan ETEC, hastalığa neden olan enterotoksini 

üretmeden önce GIS‟e kolonizasyon için gerekli olan „‟kolonizasyon faktör antijen‟‟ denilen bir aderans 

proteini üretir. EPEC ve EHEC de barsak mukoza epiteline tutunmayı sağlayacak virülans faktörlerine 

sahiptir. 

Toksin üretimi: Enterik patojenlerin pek çoğu tarafından ishal patogenezinde önemli rolü olan bir veya daha 

fazla ekzotoksin üretilmektedir. Enterotoksin; intestinal mukozanın sekretuvar mekanizmasına direkt etki 

ederek sulu ishale neden olur. Sitotoksin; mukoza hücrelerinde destrüksiyona ve inflamatuvar ishale neden 

olurlar. Nörotoksin; direkt olarak santral ve periferik sinir sistemine etki eder. Bazı ekzotoksinler birdan 

fazla mekanizma ile etki ederler. Örneğin, Shigella dysenteriae tip I„ in salgıladığı ekzotoksin hem 

enterotoksik hemde sitotoksik etki gösterir. Enterotoksinin prototipi kolera toksinidir. Bir A ve beş B 

subünitinden oluşan bir heterodimerik proteindir. A subüniti enzimatik aktiviteye sahip iken B subüniti ile 
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enterosit yüzey reseptörü olan gangliosid GM1„e bağlanır. Bunun bağlanmasından sonra A subüniti ile 

adenilat siklaz enzimini aktive ederek intestinal mukoza da c-AMP‟nin artmasına ve sonuçta Cl
-
 

sekresyonunda artış ve Na
+
 absorbsiyonunda azalmaya bağlı olarak ishal ve sıvı kaybına yol açar. E.coli‟nin 

enterotoksijenik türleri kolera toksinine benzeyen heat-labile toxin (LT) denilen bir protein üreterek kolera 

ile aynı mekanizma ile sulu ishale neden olur. E.coli‟ nin shiga-toksin üreten türleri (0157:H7), S. 

dysenteriae tip1‟in shiga toksini ile yüksek derecede ilişkili potent bir sitotoksin üretir. E. coli‟nin bu türleri 

hemorajik kolit ve hemolitik üremik sendrom ile ilişkilidir. Nörotoksin genellikle insan vücudu dışında 

mikroorganizma tarafından üretildikten sonra gıdalarla hazır olarak alınan bir toksindir. Gıda alımından çok 

kısa süre sonra semptomlar ortaya çıkar. Bu toksine en iyi örnek S.aureus ve B.cereus tarafından salınan 

toksinlerdir. Bunlar direkt SSS‟ne etki ederek kusma sendromuna neden olurlar. 

İnvazyon: Dizanteri yalnızca sitotoksin üretimi ile değil intestinal mukoza hücrelerinin bakteriyel invazyonu 

ve buna bağlı destrüksiyon sonucu oluşur. Örneğin; shigella ve EİEC„e bağlı infeksiyonlar m.o‟nın mukoza 

epiteline invazyonu, intraepiteliyal çoğalma ve sonuçta komşu hücrelere yayılım ile karakterizedir. 

Salmonellalar, barsak mukozasının invazyonu ile inflamatuvar ishale neden olurlar. Ancak tam olarak 

dizanteri klinik sendromu veya enterosit destrüksiyonu ile ilişkiki değildir. S. typhi ve Y. enterocolitica 

intestinal mukozaya penetre olarak, intestinal lenf nodları ve peyer plaklarında intrasellüler olarak 

çoğaldıktan sonra kan dolaşımına karışır ve sistemik hastalığa neden olurlar. 

Konakçı savunma mekanizmaları: 

Normal flora: Barsak normal florasını oluşturan bakterilerin potansiyel enterik patojenlerin kolonizasyonunu 

engellemesi en önemli savunma mekanizmalarından biridir. Yeni doğanlar gibi barsak florası henüz 

gelişmemiş veya antibiyotik kullanımına bağlı barsak florası bozulmuş kişiler enfeksiyon açısından büyük 

risk altındadırlar. İntestinal florayı oluşturan m.o türleri de bakteri sayısı kadar önemlidir. Normal floranın 

%99‟dan fazlasını anaerop bakteriler oluşturur. Bu anaerop bakteriler tarafından oluşturulan asidik pH ve 

uçucu yağ asitlerinin kolanizasyona direnç de kritik rol oynadığı gösterilmiştir. 

Gastrik asit: Midenin asidik pH‟sı enterik patojenler için en önemli bariyerdir. Gastrik cerrahi veya başka 

nedenlerden dolayı mide asiditesi azalmış kişilerde Salmonella, G. lamblia ve helmintlerin çoğuna bağlı 

enfeksiyonların sıklığı artmaktadır. H2 blokürler veya antiasitlerle mide asidinin nötralizasyonu (özellikle 

hastanede yatanlar) benzer şekilde enterik patojenlerle kolonizasyon riskini artırır. Rotavirüs gibi bazı 

m.o‟lar ise mide asidine dayanıklı olup canlılığını korumaktadır. 

İntestinal motilite: Gastrik asidite ve sekretuvar immünglobulinler m.o sayısını sınırlamada rol oynamakla 

beraber, proksimal ince barsaklardan bakterinin klirensinde major mekanizma normal peristaltizmdir. 

Örneğin; opiat veya diğer antimotiliter ilaçlarla tedavi, anotomik anormallikler (divertikül, fistül, vb), 

hipomotilite (diabet, skleroderma vb) gibi durumlara bağlı olarak intestinal motilite azaldığı zaman enterik 

patojenler ince barsak da aşırı çoğalarak enfeksiyon oluşmasını oldukça artırırlar. Atropinli difenoksilat 

hidroklorid (lomotil) ile tedavi edilen Shigella enfeksiyonlu hastaların bazılarında m.o‟ nın dışkı ile atılım 

süresinin ve ateşin uzadığı saptanmıştır. Salmonella gastroenteriti için opiatla tedavi edilen hastalarda bu 

ilaçla tedavi edilmeyenlere göre baktereminin daha yüksek sıklıkta olduğu gözlenmiştir. 

İmmunite: Hem hücresel immünite hemde antikor oluşumu duyarlı konakçıyı enterik infeksiyonlardan 

koruma da önemli rol oynar. Sekretuvar IgA, distal ince barsak da M hücrelerinin yüzeyine bakteriyel 

antijenlerin bağlanma aşamasında rol oynar, subepiteliyal lenfoid dokuya antijen sunulması duyarlı 

lenfositlerin proliferasyonuna yol açar. Bu duyarlı lenfositler dolaşıma karışır ve IgA salgılayan plazma 

hücreleri olarak vücudun tüm mukozal dokularına yerleşirler. 

İshalli hastaya yaklaşım: 

Ateş, bulantı, kusma ve akut gelişen ishali olan bir hastada öncelikle infeksiyöz ishal akla gelir. İnfeksiyöz 

ishallerde; etkenin hangi mikroorganizma olduğu; hastalığın klinik seyri, tedavi, alınacak önlemler açısından 
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önemlidir. İnfeksiyöz ishalde etkenin ne olabileceği ile ilgili ipuçlarını iyi bir anamnez ile elde etmek 

mümkündür. 

Anamnezde şunlar sorgulanır: inkübasyon süresi, ateş, dışkılama sayısı ve miktarı, dışkı görünümü, karın 

ağrısı, bulantı-kusma, ishalin süresi, yenilen gıdalar, antibiyotik kullanımı, seyahat anamnezi, dehidratasyon 

durumu. 

1-İnkübasyon periyodu: yiyecek ve içecek üzerinde bakterinin çoğalması sırasında açığa çıkan toksinin hazır 

alınması ile S.aureus, B.cereus (emetik form), C.botilinum‟a bağlı enfeksiyon görülür. Bu tip besin 

zehirlenmelerinde inkübasyon periyodu kısa olup ortalama 8-14 saattir. S.aureus besin zehirlenmesinde (BZ) 

ise inkübasyon süresi daha kısa olup 1-6 saattir. Bakteri barsakta çoğalırken saldığı bir toksinle hastalık 

yapıyorsa; C. perfiringens, V. cholerae, ETEC, B. cereus (ishal formu). Besinle alınan bir bakteri barsak 

içinde çoğalıyor ve barsak duvarına invaze oluyorsa; shigella, salmonella, camphylobacter, Y. enterocolitica, 

EHEC, EIEC akla gelmelidir. Bu etkenlerle oluşan BZ‟de inkübasyon periyodu 16 saat-1 hafta arasında 

değişip ortalama 3 gündür. 

2-Ateş: Barsak duvarına invazyonla hastalık yapan şu bakteriler BZ etkeni ise ateş görülür; salmonella, 

shigella, campylobacter, yersinya türleri, enteroinvaziv E. coli, enterohemorajik E. coli,V. Parahemoliticus. 

rotavirüs ve calicivirüs ishallerinde de ateş görülebilir. Diğer virüslerin, V.cholerae, ETEC gibi 

enterotoksinleri ile hastalık yapan bakterilerin ve parazitlerin neden olduğu besin zehirlenmelerinde ateş 

genellikle görülmez. 

3-Dışkılama sayısı ve miktarı: Günlük dışkılama sayısı az, miktarı fazla ise ince barsak tipi ishal mevcut 

olup, dışkı açık renkli, sulu, kansız ve mukussuzdur. Dışkılama sayısı günde 10‟dan fazla ve miktar az ise 

kalın barsak tipi ishal söz konusudur. 

4-Dışkı görünümü: Sekretuar ishallerde dışkı genellikle bol sulu ve renksizdir. Dışkı mukuslu görünümde 

ise invaziv bakterilerin neden olduğu ishal düşünülmelidir. Dışkıda kan mevcutsa Shigella spp., EİEC ve E. 

histolytica akla gelmelidir. Dizanterik ishallerde dışkı miktarı azdır. Kan ve fazlaca mukus görülür. Kolerada 

ve ETEC ishalinde dışkı pirinç suyu, salmonella gastroenteritinde bezelye ezmesi görünümündedir. 

Şigellozda kirli mukus ve kan bulunur,kan mukusa tam karışmadığından görünüm domates çorbasını andırır. 

Amipli dizanteride ise berrak, parlak mukusa kan tamamen karıştığı için dışkının görünümü parlak çilek 

jölesini andırır. 

5-Karın ağrısı: Karın ağrısı, tutulum mideden aşağı indikçe ve barsak mukozasının invazyonu arttıkça 

olmaktadır. İnce barsak tipi ishallerde göbek üstünde veya etrafında ya da sağ alt kadranda, genellikle 

aralıklar ile gelen kramp biçiminde karın ağrıları olur. Kalın barsak tipi ishal de ise karın ağrısı göbek 

altında lokalize olur. Ağrı devamlı veya kramp tarzında olabilir. Karın ağrısı inflamatuar ishallerde daha 

belirgindir. Tenezm; proktitin eşlik ettiği şigelloz ve amibiasis de görülür. 

6-Bulantı ve kusma: Üst GIS tutulduğunda öne çıkan semptom bulantı ve kusmadır. Özellikle hazır toksin 

alınması ile oluşan bakteriyel besin zehirlenmelerinde bulantı kusma belirgindir. Ateş genellikle saptanmaz. 

Viral gastroenteritlerde de (calicivirüs, rotavirüs) kusma ön planda olabilir. 

7-İshalin süresi: Birden başlayan ciddi bulantı ve kusma ile beliren genellikle birkaç günde iyileşen 

ishallerde besin zehirlenmeleri düşünülür. Genel olarak akut infeksiyöz ishaller 14 gün den kısa süre devam 

eder. Akut başlayıp persiste olan veya kronikleşen ishallerde infeksiyöz etken olarak C.difficile, 

E.histolytica, Giardia düşünülmelidir. 

8-Yenilen besinin türü: Akut ishalli hastada özellikle son üç gün içinde (7 güne kadar olabilir) yenilen 

besinler ile ilişkili ayrıntılı bir sorgulama etken hakkında bilgi verebilir. Kremalı pasta, dondurma, sütlaç, 

mayonezli patetes salatası; S. aureus. Pirinç pilavı, makarna ve süt tozu; B. cereus. Et ve et ürünleri (sucuk, 

pastırma, salam, sosis, konserve ve et suyu); C. perfringens. İyi pişirilmemiş deniz ürünleri; V. 
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parahemoliticus, norwalk virüs. Kontamine içme suyu; norwalk virüs, V.cholarae. Kümes hayvanlarının et 

ve yumurtaları, süt ve süt ürünleri; salmonella spp. İyi pişirilmeden yenen et özellikle kümes hayvanları, 

kaynatılmadan içilen süt; C. jejuni/coli. İyi pişirilmeden yenen domuz eti; yersinya spp. 

9-Antibiyotik kullanımı: Hemen hemen tüm antibiyotikler clostridium difficile‟e bağlı kolit nedeni olabilirse 

de en sık olarak klindamisin, linkomisin, ampisilin, kulanımına bağlı gelişir. 

10-Yolculuk: Genellikle etken enterotoksijenik E.coli (ETEC)‟dir ve turist ishali olarak da adlandırılır. 

Gelişmekte olan ülkelere seyahat eden kişilerde infekte içme suyunun alınmasından sonra ortalama 3 gün 

içinde oluşan ve 4-5 günde iyileşen bir ishaldir. 

11-Dehidratasyon durumu: Ağız kuruması ve aşırı susuzluk hissi, son 24 saatlik idrar miktarında azalma 

veya idrara çıkmama dehidratasyonun bir göstergesidir. Fizik muayenede turgor tonusunda azalma ve 

mukozalarda kuruluk olması da dehidratasyonu gösterir. 

İnfeksiyöz ishallerde laboratuar tanısı: 

Mikrobiyolojik incelemeler ve genel laboratuar incelemeleri kullanılabilir. 

Dışkının makroskopik incelenmesi: Kıvam, mukus ve kan varlığına bakılır. Mukus ve kan invaziv bakteriyel 

etkenlerle oluşan ishallerde görülür. Kolera da dışkının görünümü pirinç suyu şeklindedir. 

Dışkı mikroskopisi: Dışkı örneği mümkün olduğunca bekletilmeden incelemeye alınır ,lam üzerinde bir 

damla serum fizyolojik ile ezilerek ve üzerine lamel kapatılarak ışık mikroskobunda x40 büyütme de 

incelenir. 

Direkt mikroskopide eritrosit ve lökositler invaziv etkenlere bağlı ishallerde görülür. Mikroskopta 40‟lık 

büyütmede her alanda ortalama 3-5 lökosit görülmesi invaziv ishali akla getirmelidir. Enteroinvaziv E.coli, 

shigella, salmonella spp, Y.enterocolitica ve campylobacter spp türleri ile oluşan ishallerde dışkıda lökosit 

görülebilir. Non-tifoidal salmonella infeksiyonları hariç dışkıda lökosite ilaveten çok sayıda eritrosit de 

gözlenir. Dışkıda lökosit yoksa; viral gastroenteritler, paraziter ishaller ve enterotoksijenik bakteriyel 

ishaller (V.cholerae, ETE) düşünülür. Lökosit içermeyen sadece bol eritrosit görülen dışkı; shiga-like toksin 

oluşturan EHEC‟ye bağlı infeksiyon olasılığını düşündürmelidir. 

Lökositleri iyi görmek için metilen mavisi, parazit yumurta ve kistlerini iyi görmek için de lugol solüsyonu 

damlatılarak preparat incelenmelidir. Cryptosporidium, isospora, cyclospora için modifiye EZN boyaması 

yapılmalıdır. Karanlık alan veya faz kontrast mikroskop incelemesinde campylobacter ve V.cholerae‟nin 

tanınması mümkündür. Dışkının gram boyama ile boyanması clostridium difficile ve campylobacter 

infeksiyonu tanısında yol göstericidir. 

Dışkı kültürü: Hastadan alınan dışkı örneği 1 saat içinde ekilmeli aksi halde taşıyıcı besiyerine (Cary-Blair) 

konulmalıdır. Dışkı kültürü genellikle rutin olarak salmonella, shigella, campylobacter ve yersinya için 

yapılır. Gaita kültüründe özellikle laktoz (-) kolonilerin görülmesi salmonella, shigella enfeksiyonları için 

önemlidir. EHEC, sorbitol McConcey agar da kültürü yapılarak kanlı ishalli olgular da izole edilebilir 

(laktoz negatif, sorbitol negatif, indol pozitif). Dışkı kültürü dışında diğer örneklerin kültürü de yapılabilir. 

Salgın şeklindeki besin zehirlenmelerinde besinden yapılan kültür tanıya yardımcı olur. Besin 

zehirlenmesinde şüpheli gıdadan alınan örnekte 100.000 cfu/gr bakteri üremesi tanıya yardımcı olur. 

Serolojik tanı: Antikor aranması: genel olarak infeksiyöz ishallerde serolojik tanının fazla yeri yoktur. 

Epidemiyolojik çalışmalarda yararlı olabilir. Amibiyazisde ELİSA ile antikor tayini duyarlı ve özgül 

sonuçlar verir. Campylobacter için ELİSA testi epidemiyolojik araştırmalarda değerlidir. Antijen aranması: 

lateks aglütinasyonu ve ELİSA antijen saptanmasında en sık kullanılan metodlardır. Viral gastroenterit 

etkenlerinden Rotavirüs ve adenovirüsün antijeni dışkıda ELISA ile gösterilebilir. ELISA kadar duyarlı 
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olmasa da lateks aglütinasyon testi viral antijen aramada kullanılabilecek pratik bir testtir. Dışkıda bakteriyel 

etkenlerin antijeni de saptanabilir. Örneğin Salmonella antijeni araştırmak üzere lateks aglütinasyon testi 

kullanılabilir. ELISA ile; E.histolytica, G.lamblia ve cryptosporidumun antijenleri saptanarak tanı 

konulabilir. Gıda üzerindeki enterotoksinler ELİSA ile araştırılabilir. C. difficile‟nin salgıladığı toksin A ve 

B ELISA ve lateks aglütinasyonu ile gösterilebilir. Tanıda rutin olarak kullanılmamakla beraber clostridium 

perfringens ve ETEC toksinleri de ELİSA ile saptanabilmektedir. 

Moleküler tanı: Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR); EHEC, EIEC, ETEC, Rotavirüs, adenovirüs, norwalk 

virüs, C.difficile toksijenik geni, Y.enterocolitica araştırılmasında duyarlı ve özgül sonuçlar vermektedir. 

Elektron mikroskopik inceleme: Virüslerin araştırılmasında önemli bilgiler sağlar. Rotavirüs, calicivirüs ve 

diğer enterik virüs infeksiyonlarının tanısında yüksek duyarlılıkta kullanılabilir. Gelişmiş imkanlar ile 

yapılan bütün laboratuvar incelemelerine rağmen akut infeksiyöz ishallerin % 20-40‟ında etiyolojik tanı 

konulamamaktadır. 

Rutin kan tetkikleri: Tam kan sayımı yapılır. Üre, kreatinin, karaciğer enzimleri, elektrolit takibi yapılır. 

Radyolojik ve endoskopik incelemeler: Akut ishalde genelde ihtiyaç duyulmaz ama 10 günden uzun süren 

kanlı ishalde radyolojik incelemeler, sigmoidoskopi ve bazen kolonoskopik inceleme gereklidir. 

Tedavi: 

Hidrasyonun düzeltilip idame ettirilmesi, etiyolojik ajanın belirlenmesi semptomatik, ampirik veya 

antimikrobiyal tedavinin düzenlenmesi gerekir. 

Hidrasyonun düzenlenmesi: Akut gastroenteritlerde hastaların büyük bir çoğunluğunun ölüm sebebi 

dehidratasyondur. Dehidratasyon tedavisi için oral rehidratasyon sıvısı (ORS) veya IV sıvı kullanılır. 

Tedavinin şekline karar verilmeden önce dehidratasyonun derecesinin klinik olarak belirlenmesi gerekir. 

Semptomatik, ampirik veya antimikrobiyal tedavi: İshalin nedeninin belirlenmesi tedavinin 

düzenlenmesinde en önemli belirteçdir. İshal tedavisinde unutulmaması gereken nokta antiperistaltik, 

antisekretuar, antikolinerjik ilaçların infeksiyöz ishallerde kullanılmamasının gerektiğidir. Bu tür ilaçlar 

toksik megakolon ve kolon dilatasyonuna neden olabilir ek olarak infeksiyonun süresini uzatabilir. Ayrıca 

sistemik invazyon potansiyeli olan mikroorganizmalar etken ise bu ilaçların kullanımı sistemik infeksiyon 

gelişimini kolaylaştırabilir. 

İshal tedavisinde kullanılan iki tür antidiyareik ilaç vardır; barsak peristaltizmini azaltanlar (loperamid, 

difenoksilat gibi), sekresyonu azaltanlar (bizmut subsalisilat). Antimikrobiyal tedavi gerçekte hastaların pek 

azı için gereklidir. Antimikrobiyal tedavi sadece inflamatuvar ishallerde önerilmektedir. EHEC„nin neden 

olduğu ishallerde antibiyotik kullanımının toksin üretimini belirgin olarak artırdığı laboratuar çalışmalarında 

gösterilmiş oldugundan inflamatuvar ishal olmasına rağmen EHEC infeksiyonunda antibiyotik 

önerilmemektedir. Antibakteriyel tedavi ile Shigella, Salmonella spp. veya C.jejuni‟ye bağlı iltihaplı 

ishallerin bazılarında morbidite ve mortalitenin azalması, hastalık ve bakteri çıkarım sürelerinin kısalması 

gibi yararlar sağlayabilmektedir. Her şigelloz olgusunda antibakteriyel tedavi yapılabilir; en azından zararı 

yoktur ve mikrop yayılmasının önüne geçilmiş olur. Antibakteriyel ilaçlarla tedavisi söz konusu olan 

bakteriyel etkenlerin ülkemizde antibiyotiklere direnci yüksek oranlardadır. İnvaziv ishallerde antibiyotik 

seçiminde de dikkatli olunmalı ve her hastaya antibiyotik başlanmamalıdır. 

Proflaksi: Enterik patojenlerin fekal-oral yayılımının engellenmesinde en önemli faktör hijyendir. Endemik 

bölgelere seyahat edenler için öneriler; taze olarak pişmiş yiyeceklerin sıcak iken hemen tüketilmesi, çiğ 

sebze, salata, soyulmamış meyvadan kaçınılması, yalnızca kaynamış veya pet şişede taze su tüketimi 

faydalıdır. Bizmut subsalisilat turist ishali proflaksisinde etkili fakat pahalı bir ilaçtır. Günde 4 kez iki tablet 
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olarak alınmalıdır. Proflaktik antimikrobiyal ajanlar, etkili olmakla beraber genel olrak turist ishali 

proflaksisinde kullanım önerilmez. İlaç yan etkisi ve direnç önemli sorunlardır. 

Botulizm: 

Gram (+), anaerop, subterminal sporlu basildir. Grup I bakteriler toksin A, B ve F‟ yi üretirler. Grup II 

bakteriler toksin B, E ve F yi üretirler. Grup III bakteriler toksin C ve D‟yi üretirler. Grup IV bakteriler 

toksin G‟yi üretirler. Toksin A, B, E ve F insanda hastalık yaparlar. Toksin C ve D hayvanda patojeniktir. 

Toksin G bir hastalıkla ilişkilendirilmemiştir. İlk defa Almanyada 1797‟de sosis yeme sonrası 230 kişide 

paralitik bir hastalık tanımlanmıştır. Benzer hastalık Rusyada balık zehirlenmesi olarak tanımlandı. 1897‟de 

Van Ermengen C.botulinum ve toksinini tanımlamıştır. 

Epidemiyoloji: Tipleri; besin zehirlenmesi (en sık formu), infant botulizmi, yara botulizmi, tanımlanamayan 

botulizm (iatrojenik botulizm). Evde hazırlanan sebze, meyve ve balık konserve ürünleri en sık kaynaktır. 

İnfant botulizmi toksin A,B ve F ile ilişkilidir. Bal, kolonizasyon ve toprakla temas sonrası bulaş sorumlu 

tutulmuşlardır. Yara botulizminde toksin A ve B ilişkili bulunmuştur. İlk defa eroin kullanan hasta yarasında 

tanımlanmıştır. ABD‟de IV ilaç kullanıcılarında yaranın basilin sporları ile kontaminasyonu sonucu 

gelişmektedir. Toksin A,B ve F‟nin erişkinde etken olarak saptandığı kaynağı tanımlanamayan olgular 

tanımlanmıştır. Bleferospazm, servikal distoni, strabismus, tortikollis gibi patolojilerde toksin A‟nın tedavi 

veya kosmetik amaçlı kullanımı sırasında iatrojenik botilizm olguları saptanmıştır. Nadiren kontamine 

kokainin intranasal kullanımına bağlı inhalasyonel botulizm olguları tanımlanmıştır. Aynı zamanda 

biyoterörist saldırılar için kullanılan yoldur. 

Botulinum toksini etki mekanizması: Periferik kolinerjik sinir uçlarında nörotransmitter salınımını bloke 

eder; 1-Myelinsiz presinaptik membranda reseptörlere bağlanma, 2-Endositoz ve translokasyonla nöronal 

uptake, 3-Presinaptik terminalden transmitter ekzositozunun inhibisyonu. Botulismus ekzotoksini 

gastrointestinal sistemden absorbe olduktan sonra dolaşım yoluyla duyarlı nöronlara ulaşıp burada 

presinaptik terminallere bağlanır. Nöromüsküler kavşaklarda asetilkolin salgılanmasını engeller, böylece 

uyarıcı impulsler efferent sinir ucu ile kas arasında bloke edilmiş olur ve neticede hastalığın karakteristik 

flask kas zayıflığı tablosu gelişir. Elektron mikroskopi çalışmaları toksinin presinaptik salgılanma 

noktalarında asetilkolin içeren veziküllerin ekzositozunu bloke ettiğini göstermektedir. Toksin kan-beyin 

bariyerini geçemediği için merkezi sinir sistemindeki kolinerjik sinapslar hadiseye katılmamaktadır. 

Klinik: İlk bulgular; ağız kuruluğu, ptosis, diplopi, yakına odaklama güçlüğü, ekstraokuler hareketler 

(strabismus, nistagmus), midriasis, non reaktif pupiller. Hafif vakalarda bulgular bunlardan ibaret olabilir ve 

zamanla gerileyebilir. Strabismus ve nistagmus gibi ekstraokuler hareketler görülebilir. Işığa karşı intolerans 

gelişebilir. Pupiller tipik olarak dilate ve non reaktiftir. Ekstraokuler kas felci, pupil fonksiyon bozukluğu ve 

pitozdan oluşan triad hastalığın şiddetli olduğunun ve solunum yetmezliği gelişebileceğinin göstergesi 

olarak kabul edilir. Bilateral internal ve eksternal oftalmopleji gelişebilir. Ağız dil ve farinks kuruluğuna 

bağlı boğaz ağrısı yutma üçlüğü olabilir. Öğürme refleksinin olmaması dikkat çekicidir. Diğer bulgular; 

disfoni, disartri, disfaji, öğürme refleksi kaybı, kas zayıflığı. Yaygınlık; kranial sinirler > üst ekstremite 

kasları > alt ekstremite kasları > solunum kasları. Mutlaka bilateraldir, proksimalden distale gider. Simetri 

şart değildir. Sistemik nörolojik bulgular genellikle ilk 72 saat içerisinde ortaya çıkar. Bilateral desendan 

tipte kas zayıflığı ve felci olan hastada mutlaka botulismus akla getirilmelidir. Kas felci botulismusta 

herzaman simetrik olmasa da mutlaka bilateral tiptedir. Kas felci kranial sinirlerden başlayarak üst ve alt 

ekstremite kaslarına ve daha sonra da solunum kaslarına doğru yayılır. Hastanın zihni berraktır, şuur açıktır 

serebellar, duyusal ve ekstrapiramidal bulgulara rastlanmaz. Bazı hastalarda paresteziler, azalmış veya hiç 

alınamayan derin tendon refleksleri gibi anormal nörolojik bulgulara rastlanabilmektedir. Ekstremitelerdeki 

kas felci genellikle simetrik olup hafif fonksyon bozukluğundan tam flask paraliziye kadar varabilir. 

Babinski belirtisi ve diğer patolojik refleks cevaplar botulismusta alınmaz. Hastada yorgunluk hissi 

mevcuttur ve iyileşmeyi takip eden dönemde de zaman zaman ortaya çıkabilmekte ve aktiviteyle de 

artmaktadır. 
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Klinik (devam): Duyu kaybı; yoktur. Patolojik refleks yoktur. Tendon refleksleri; azalmıştır, tip E‟de daha 

azdır. 1-Ekstraokuler kas felci, 2-Pupil fonksyon bozukluğu, 3- Pitoz ile oluşan triad hastalığın şiddetli 

olduğuna ve solunum yetmezliği gelişebileceğine dair prognostik kriter olarak kabul edilir. Diğer bulgular; 

konstipasyon, karın ağrısı, bulantı-kusma (kontaminasyon), distansiyon, barsak seslerinin alınamaması, idrar 

retansiyonu (ateş yoktur), hipohidrosis. Kısa inkubasyon süresi hastalığın daha ağır geçeceğine işaret eder. 

Bazı vakalarda önce ortaya gastrointestinal sisteme ait bulgular çıkabilir; abdominal ağrı, bulantı, kusma, 

diare nörolojik bulgulardan önce ortaya çıkabilmektedir. Bu muhtemelen bozulmuş gıdada konkomitan 

olarak bulunan diğer toksinlere veya bakteriyel ajanlara bağlı olup botulismus toksininin direkt bir etkisi 

değildir. Solunum güçlüğü, solunum yetmezliğinde kriter; vital kapasite, inspiratuvar güç. Aspirasyon 

pnömonisi, aritmiler, kardiak arrest de görülebilir. Botulismusta konstipasyon görülür, paralitik ileusa bağlı 

olarak belirgin abdominal distansyon ve barsak seslerinin alınamaması dikkat çekici Kolinerjik blokaja bağlı 

idrar retansiyonu görülebilir. Hastada başka komplikasyon gelişmemişse kural olarak ateş yoktur. 

Botulismusda en sık görülen morbidite ve mortalite sebebi, solunum felci veya bulber paraliziye bağlı 

solunum yetmezliğidir. Ventilasyon yetmezliği riski ilk iki gün içerisinde en yüksektir. Solunum yetmezliği 

bulguları olmayan hastalarda akciğer bulgularının normal olduğunu düşünmek hatalı olur çünkü ani olarak 

solunum arresti gelişebilmektedir. Botulismus hastalarında takip edilmesi gereken kriterler vital kapasite ve 

inspiratuar güçtür. Kan gazları ciddi ventilatuar reserv kaybına rağmen sadece minör değişiklikler 

gösterebilmektedir. Solunum yetmezliği geliştiği taktirde aspirasyon pnömonisi de ciddi bir risk teşkil eder 

ve bu nedenle de intubasyon önerilmektedir. Dispne solunum kasları felci nedeniyle gelişebilir ve hastalar 

bir yıl kadar süre ile değişik derecelerde dispneden şikâyetçi olabilirler. Çok sık rastlanmamakla birlikte ritm 

ve iletim bozuklukları, ventriküler fibrilasyon sonucu ani ölüm görülebilir. Solunum yetmezliği olan 

hastalarda kardiak arrest de bildirilmiştir. Arrestin hipoksi nedeniyle mi yoksa myokard üzerine botulism 

toksininin direkt bir etkisi mi olduğu bilinmemektedir. 

Tanı: Teşhis klinik olarak hikâye ve fizik muayeneye dayanır. Rutin laboratuvar testleri normaldir. Klinik 

teşhisi teyid için laboratuvar metotları; kanda, mide muhtevası veya gıda numunesinde toksinin gösterilmesi, 

gıdada mide muhtevası veya gaitada C. botulinum sporlarının gösterilmesi (% 50), fare inokülasyon testi, 

EMG, kas biopsisi (dağınık, anguler küçük kas lifleri). Bulantı, kusma, abdominal ağrı gibi gastrointestinal 

sistem bulguları, ağız kuruluğu, odaklama bozukluğu gibi otonomik bulgular veya pitozis, diplopi, disartri, 

disfaji gibi kranial sinirlerin, özellikle bilateral 6. kranial sinirin tutulumu ve solunum güçlüğü bulguları 

gösteren hastada botulismus ihtimali mutlaka akla getirilmelidir. Rutin laboratuvar testleri klinik botulismus 

teşhisini teyid ettiremez. Serum elektrolitleri, böbrek, karaciğer fonksyon testleri, tam kan ve idrar testleri 

EKG, beyin omurilik sıvısı sekonder komplikasyon yoksa tamamen normal çıkabilir. Tipik klinik tablo 

mevcut olduğu halde şüpheli bir yiyecek söz konusu değilse yara botulismi düşünülerek kontamine bir yara 

aranmalıdır. Bu yaradan toksinin belirlenebilmesi için kültür ve numune alınmalıdır. Botulismus teşhisi 

büyük hasta gruplarında hastalık görüldüğünde zor değildir ama tek tek ortaya çıkan vakalarda teşhis 

problemi yaşanmaktadır. Klinik olarak teşhis edilen botulismus vakasını kesin olarak teyid etmek için 

kanda, mide muhtevasında, gaitada veya şüpheli gıdada botulismus toksininin gösterilmesi ya da yiyecek, 

mide muhtevası veya gaitada C. Botulinumun gösterilmesi veya üretilmesi gereklidir. Bu amaç için 10 ml 

serum veya 25 gr gaita veya gıda numunesi yeterlidir. Botulismus toksininin çok potent ve lethal olduğu 

hatırda tutularak numune alırken çok dikkatli olunmalıdır. 

Tanı (devam): Konstipasyon nedeni ile gaita almak güçleşebileceği için lavman gerekebilir. Alınan 

numunenin soğukta muhafaza edilmesi gerekmektedir. Botulismus teşhisi; 1-kanda botulinus toksininin 

gösterilmesi, 2-gaita veya mide muhtevasında toksin/ve - veya C. botulinum organizmasının gösterilmesi, 3-

şüpheli gıdada toksin/ ve veya organizmanın gösterilmesi ile konur. Yapılabilecek bir diğer hassas test de 

fare inokulasyon testidir ve 5-10pg/ml ye kadar spesifik olabilmektedir. Bu testte alınan numuneler farelere 

intraperitoneal olarak enjekte edilir ve antitoksinle muamele edilmiş numune verilen farenin nötralizasyon 

sonucu öldürücü botulismus toksinine rağmen hayatta kalması veya 120 derece celcius‟a ısıtılmış numune 

zerkedilen farenin ölmemesi ile hastalığın laboratuar olarak teyidi yapılmış olur. Enzime bağlı immunoasay 

gibi alternatif antijen testleri geliştirilmiş ise de yaygın olarak uygulanamamaktadır. ELISA testleri fare 

bioassay çalışmaları kadar hassas değildir. Bir fareyi öldürmeye yetecek toksin molekül sayısı bu toksinin 

RİA metotları ile gösterilmesi için gerekli olan miktardan çok daha düşük olduğu için biyolojik test daha 

hassas olarak kabul edilebilir. Botulismus için standart test fare inokulasyon testidir. Klinik olarak teşhis 
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edilen vakaların sadece %35-40‟ında serum veya gaitada botulismus toksini laboratuvar olarak 

gösterilebilmektedir. Ayrıca laboratuar sonuçları çok geç alınmaktadır. Bu nedenle tedaviye başlamak için 

laboratuvar sonuçları beklenmez. Botulismusta etkilenen kaslara uygulandığında „klasik‟ bir EMG örneği 

görülür. 40Hz lik tek uyarıya düşük amplitüdlü azalmış cevap ortaya çıkarken, hızlı tekrarlayıcı uyarı 

verildiği zaman fasilitasyon görülmektedir. EMG; repetitif sinir stimulasyonunda. Artış; 40 Mhz veya paired 

stimuli (eşleşmiş stimulus ile), hastaların %50-60 ında görülür, görmek için birden çok kasta tekrarlamak 

gerekebilir, tip B de daha sık görülür. CMAP; küçük. Motor unit potansiyeli; kısa. 

Ayırıcı tanı: Guillain Barré sendromu, difterik polinöropati, tick paralizisi, kürar zehirlenmesi, poliomyelitis, 

myastenia gravis, eaton lambert sendromu, hipokalsemi, hipermagnezemi, organofosfat zehirlenmesi, 

psikiyatrik sendromlar, basilar arterde serebrovasküler patoloji. 

Tedavi: Şunlar yapılabilir; 1-Mümkünse halen gastrointestinal sistemdeki toksinin uzaklaştırılması, 2-

Dolaşımdaki toksinin antitoksinle nötralizasyonu, 3-Vital fonksyonların özellikle solunumun desteklenmesi. 

Gastrointestinal dekontaminasyon: Kusturma (toksin aldığı biliniyorsa) yapılır. Ancak, semptomatik 

hastada lavaj ve kusturma yapılmaz! Aktif kömür + salin katartik verilir. Magnezyumlu katartik 

kontrendike! İleus yoksa lavman uygulanır. Botulismus toksini içeren gıda aldığı bilinen hasta kusturulabilir. 

Ancak, çok küçük toksin miktarları ile de semptom gelişebileceği için kusturmak etkisiz kalabilir. 

Semptomatik hastalar kusturulmamalı ve lavaj yapılmamalıdır. Bu hastalara aktif kömür verilebilir. 

Erişkinde kömür dozu 30-100gr ve her 30 gr kömür için de 240 ml çözücü sıvı olarak hesaplanmalıdır. 

Kömür ile birlikte salin katartik kullanılmalıdır; sodyum sulfat 250 mg/kg (çocuk 80 mg/kg/doz) veya 

sodyum fosfat 10-20 ml su ile sulandırılarak verilir. Nöromüsküler bloku arttırabileceği için magnezyum 

içeren katartikler kontrendikedir. İleus mevcut değilse barsaklardaki toksini temizlemek üzere lavman 

yapılabilir.——-Polivalan antitoksin; trivalan antitoksin (Behring), tipleri; 750 IU tip A, 500 IU tip B, 50 IU 

tip E. 

Antitoksin duyarlılık testi: Allerjik hastada; 0.05 ml 1:1000 dilue antitoksin IC verilir. Allerjik olmayan 

hastada; 0.1 ml 1:100 dilüe antitoksin IC verilir. Test 5-30 dk içinde okunur. Kabarık ve kenarları düzensiz 

eritemli lezyon varsa cilt testi pozitif kabul edilir. Antitoksin at serumu olduğu için % 20 oranında 

hipersensitivite reaksyonlarına rastlanmaktadır. Bu nedenle uygulamadan önce mutlaka cilt testi 

yapılmalıdır. Allerjik hastalarda 1:1000, allerjisi olmaayanlarda 0.1 ml 1:100 serum fizyolojik ile 

sulandırılmış serum intrakütan olarak verilir, cevap 5-30 dk içinde okunur. Kabarık ve kenarları düzensiz 

eritemli lezyon cilt testinin pozitif olduğunu gösterir. Desensitizasyon sırasında reaksyon gelişirse 1 saat 

süre ile enjeksyonlar durdurulmalı ve reaksiyona yolaçmamış olan son dozdan itibaren 20 dk ara ile devam 

edilmelidir. Desensitizasyonun etkili olduğuna kanaat getirilirse intravenöz uygulamaya geçilmesi 

düşünülebilir. Göz testi: bir göze 1 damla 1:10 dilue antitoksin verilir. Diğer göze serum fizyolojik 

damlatılır. 10-30 dk içinde lakrimasyon, konjonktivit; test (+) kabul edilir. Küçük çocuklar dışındaki 

hastalara uygulanabilir, daha spesifik ve kolaydır. Bir göze 1:10 serum fizyolojik ile sulandırılmış 1 damla 

antitoksin, diğer göze kontrol amacı ile serum fizyolojik damlatılır. 10-30 dk içinde antitoksin damlatılan 

gözde lakrimasyon ve konjonktivit oluşması testin pozitif olduğunu gösterir. 

Desensitizasyon: Cilt testi (+) ise desensitizasyonda şunlar verilebilir: a) 0.05 ml 1:20 dilusyon SC, b) 0.1 ml 

1:10 dilusyon SC, c) 0.3 ml 1:10 dilusyon SC, d) 0.1 ml saf serum SC, e) 0.2 ml saf serum SC, f) 0.5 ml saf 

serum SC. Desensitizasyon sırasında reaksiyon gelişirse 1 saat süre ile enjeksyonlar durdurulmalı, 

reaksiyona yol açmamış olan son dozdan itibaren 20 dk ara ile devam edilmelidir. Cilt testi (-) ise antitoksin 

yavaş IV verilir. 

Antitoksin dozu: Hastanın klinik seyrine bağlı olarak değişmekle birlikte. Genellikle 2 doz verilir. 

Antitoksin tedavisine mümkün olan en kısa sürede başlanmalıdır. Genellikle iki şişe antitoksinle tedaviye 

başlanır. Tedavinin devamına karar vermek için serum analizinde toksinin sebat ettiğinin gösterilmesi 

gerekir. Birkaç gün içerisinde semptomlarda bir ilerleme görülmezse, antitoksin tedavisi gerekmeyebilir. 

Alternatif tedavi: Guanidin hidroklorid: etkinliği kesin kanıtlanmış değil. Sinir uçlarından asetilkolin 

salınımını arttırır. Doz: 15-50 mg/kg/gün, 4-5 dozda verilir. Sinir uçlarından asetilkolin salınımını arttırarak 
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etki eder. Yaklaşık % 50 vakada iyileşme görülmüştür. Ancak bu iyileşme göz ve ekstremite kaslarında 

olup, solunum kaslarında ya minimal etkilidir veya hiç etki etmez. Aminopyridine: halen kullanılmamakta. 

Destek tedavisi ve antitoksin tedavisine ek olarak kullanılmıştır. Nöromuskuler blok antagonisti 4-

aminopyrine tedavide antitoksin ve destek tedavisine ilave olarak kullanılmıştır. Periferik kas paralizilerinde 

geçici bir iyileşme sağlar ve solunum kasları üzerinde etkisi hiç yoktur. Konvulsyonlara da neden 

olabilmektedir. 

Kontrendike olan ilaçlar: Nöromüsküler bloku arttırarak kliniği daha da bozabilecek ilaçlar verilmemelidir! 

Örnek; aminoglikozidler, klindamisin. 

Destek tedavisi: Solunum desteği; elektif trakeostomi, intratrakeal intubasyon, nasogastrik aspirasyon, 

mesane kateterizasyonu, IV hidrasyon, CVC ile hiperalimantasyon yapılabilir. Botulismus tedavisinin çok 

önemli bir kısmı erken dönemde yoğun bakım ünitesinde agressif bir şekilde uygulanacak solunum 

desteklemesidir. Respiratuar veya bulbar paraliziye sekonder olarak gelişen solunum yetmezliği 

botulismdeki ana mortalite ve morbidite nedenidir. Respiratuar yetmezlik solunumu normal görünen hastada 

ani olarak başlayabilir. Pulmoner fonksyonları değerlendirirken kriter olarak vital kapasite ve inspiratuar güç 

alınmalıdır çünkü ventilatuar reservin çok azaldığı durumlarda bile kan gazlarında sadece minor 

değişiklikler görülebilir. İnspiratuar güçte azalma 25 cm su ve P O2 50 mm Hg nin altına düşerse, PCO2 50 

mm Hg nin üzerine çıkarsa ve vital kapasitede % 30 azalma varsa intubasyon veya elektif trakeostomi 

yapılmalıdır. Vital kapasitede daha fazla kayıp olduğu taktirde assiste ventilasyon gerekir. Aspirasyon 

pnömonisi solunum yetmezliği olan hastalarda ciddi bir sorun teşkil ettiği için intubasyon yapılması uygun 

olabilir. İleus bulgusu varsa nasogastric suction gereklidir. Mesane atonik ise kateter konmalıdır. Kısa süreli 

adinamik ileus varsa idame solusyonları ile intravenöz hidrasyon yapılmalıdır. Uzun süreli ileusta santral 

venöz kateter ile barsak sesleri normale dönene kadar hiperalimentasyon yapılmalıdır. 

Prognoz: Mortalite; önceleri % 60-70 iken son yıllarda: % 10 civarlarında. Tam iyileşme; haftalar - aylar 

sürebilir. Yorgunluk; 1 yıl kadar sürebilir. Dispne; 1 yıl kadar sürebilir. Sekel; iyileşen hastada sekel kalmaz. 

% 10 mortalite bütün tiplerin ortalamasıdır. Tip A en yüksek mortaliteye sahip olan tiptir. İndex hastalarında 

yani bir salgında görülen ilk veya tek hastada mortalite oranı daha yüksektir.60 yaş üstü hastada mortalite 

artmaktadır. Botulismus etkeni gıda olmayıp bilinmeyen bir kaynak ise mortalite oranı yine yüksektir (% 29-

30). 

Bebek botulismusu: ABD‟de en sık görülen formdur. 0-6 aylık bebeklerde görülür. Oral yoldan sporlar 

alınır. Sporlar barsakta vegetatif hale geçer. Toksin salgılanır. Toksin barsaktan emilir; hastalık oluşur. 

Genellikle tip B sorumlu. Çiğ bal tüketimi etiyolojide önemlidir. 1976 ilk olarak tanımlanmış klinik bir 

entitedir. Bebek botulismusu oral yoldan alınarak barsakta vegetatif hale geçen sporların oluşturduğu 

toksinin barsaktan emilmesi neticesinde gelişir. Etyolojisinde en sık sporlarla contamine olmuş pollenlerden 

üretilmiş bal görülmektedir. Bu sporlar bal üretimi sırasında inaktive olmamaktadır. Bebek botulismusu en 

çok 0-6 aylık bebeklerde görülür çünkü bebek büyüdükçe ve normal flora geliştikçe, mide asiditesi arttıkça, 

duyarlılık azalmaktadır.1 yaşından sonra hastalık görülmemektedir. Bebek botulismusu bir intoksikasyondan 

çok bir enfeksiyon olarak tanımlanabilir. 

Bebek botulismusu kliniği: İlk bulgu; konstipasyon. Emme güçlüğü, hipotoni görülür. Parasempatik 

aktivasyon; hipotansiyon, taşikardi. Kusma refleksi kaybı, baş kontrolü kaybı görülür. Kas tonusunda 

azalma görülebilir; floppy baby syndrome. İdrar retansiyonu görülebilir. Bebek botulismi konstipasyon, 

taşikardi, kas zayıflığı, öğürme refleksi ve kas tonusu kaybıile karakterize bir hastalıktır. Ani bebek ölümü 

vakalarının da bir bölümünden (%4-13) bebek botulismusunun sorumlu olduğu yolunda yayınlar vardır. 

Genellikle 1 yaşın altındaki bebekler hastalığa yakalanmaktadır, peak insidans 2-4 aylık bebeklerde görülür. 

İlkbahar ve yaz aylarında daha sık görülür. 

Bebek botulismusunda teşhis, tedavi ve prognoz: Gaita; kültür ve toksin analizi yapılır. Tekrarlayıcı sinir 

stimulasyonu yapılır. Antitoksin ve antibiyotik; etkisi azdır. Destek tedavisi verilir. Tedavisiz spontan 

düzelme olabilir. 
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Yara botulismusu: Clostridium sporları ile kontaminasyon sonucu görülür. Yara, crush injury, abse, fraktür, 

cerrahi insizyon sonucu görülebilir. En sık uyuşturucu kullananlarda (IM, SC) gelişir. En nadir görülen 

tiptir. Yara botulismusu yaranın Clostridium botulinum sporları ile kontamine olması sonucu in vivo toksin 

oluşması ve bunun sistemik absorbsyonu neticesi gelişen bir klinik tablodur. Genellikle multiple fraktürler, 

crush injury gibi travmatik ve toprakla kontamine olmuş yara durumunda, gelişir. Sezaryen sectio, 

injeksiyon bölgesinde veya ameliyat yaralarında gelişebileceği görülmüştür. Uyuşturucu kullananlarda da 

son zamanlarda sıklıkla rastlanmaktadır. Tablo gıda botulismusuna benzemekle birlikte inkübasyon süresi 

uzun olup (yaklaşık 10 gün) gastrointestinal semptomlar mevcut değildir. Yara botulizminde etken 

genellikle tip A toksindir. Yara bolgesi temiz görünür ve ateş mevcutsa bile sekonder bir enfeksiyona 

bağlıdır. 

Yara botulismusu özellikleri: İn vivo toksin üremesi vardır. Sistemik absorbsiyon > hastalık yapar. 

İnkubasyon; 4-14 gün. Başlangıçta; görme bulanıklığı, bulber zayıflık vardır. Daha sonra; genel kas 

zayıflığı, disartri, disfaji görülür. Pupil reaktivitesi azalmıştır. Gastrointestinal bulguları yoktur. 

Yara botulismusu tedavi ve prognozu: Tedavi: yara debridmanı, % 3 hidrojen peroksit uygulaması, yara 

içine antitoksin uygulaması yapılabilir. Prognoz: ventilator gereksinimi; tip A > B > E. İyileşme; haftalar 

aylar içinde olur. Mortalite; %10. 

Sınıflandırılamayan vakalar: İatrojenik tip, inhalasyon tipi botulismus sendromu, erişkin tip gastrointestinal 

kolonizasyon diğer tiplerdir. Erişkin tip enterik enfeksiöz botulism, organizmayı alan şahısta toksinin 

barsakta oluşması yönüyle bebek botulismine benzer. Gastrointestinal hastalık veya cerrahi predispozan 

faktör olabilir. Bazı bebek botulismus vakalarında gıdada spor saptanamaz ve etkenin toprak ile bulaşmış 

spor içeren havanın solunması olduğu zannedilmektedir. 

İatrojenik tip: Lokal botulinum enjeksiyonundan sonra sistemik etkiler görülür. Terapötik dozlarda kullanım 

olabilir. Kas zayıflığı yaygındır. Otonomik bulgular görülebilir. Lab; anormal tek lif EMG vardır. 

İnhalasyon tip botulismus sendromu: Maruziyet; aerosol halde botulism toksini. Kaynak; bioterrorism, 

veteriner. Latent süre; 12-80 saat. Erken bulgular; disfaji, midriasis, oftalmoparezi. Tedavi: antitoksin (en 

erken sürede verilmeli), solunum desteği. 

Erişkin tip gastrointestinal kolonizasyon sendromu: Bulgular; spor alımından 1-2 ay sonra görülür. Tipik 

botulismus bulguları vardır. Predispozan faktörler; aklorhidri, kronik antibiyotik kullanımı, gastrektomi/ 

barsak ameliyatı. Aylar - haftalar içinde gelişir. Bu kategoride 1 yaş üzerinde olup tipik botulismus bulguları 

gösterdiği halde belirlenebilen bir bulaşma yolu olmayan hastalar bulunmaktadır. Bebek 

botulismusundakine benzer şekilde toksin üretiminin barsakta organizmanın kolonizasyonu sonucu geliştiği 

bilinmektedir. Teşhis; kültür, toksin analizi, EMG. Tedavi; antitoksin, antibiyotik, destek tedavisi verilir. 

Prognoz; spontan iyileşme. 

Botulismusun önlenmesi: konservelerin uygun ısı, basınç ve düşük pH da hazırlanması gerekir. Sporlar; 

100 
0
C da 2 saat dayanır, 120 

0
C de inaktive olur. Gıdada spor germinasyonunu engelleyen faktörler: düşük 

pH< 4.6, yüksek O2, düşük su oranı. Toksin; 85 derecede 1 dakikada inaktive olur. 0-1 yaş; bal 

yedirilmemelidir. İmmunizasyon; pentavalent toksoid aşı: rutin değil, risk altındaki laboratuar personeline 

uygulanır. Hastalık immunizasyon bırakmaz! Botulinal toksin: iyileştirebilen zehir!! Fokal distonilerde 

kullanılabilir; blefarospams, cervical distoni, oromandibuler distoni, facial-lingual distoni, laringeal distoni, 

writer‟s cramp. Kozmetik amaçlı yüzde çizgilerin giderilmesi amacıyla kullanılıyor. Hiperhidrosiste ter 

bezlerini paralize etmek için kullanılmaktadır. Migren ve tension headache te 25 uni miktarlarda % 51 

vakada iyileşmeye neden olabiliyor. İstenmeyen kasılmalarda kullanılabilir; strabismus, nistagmus, 

kekemelik, tension başağrısı, lumbosakral ağrı, kas spasmları, spastik mesane, akalazya. İstemsiz 

hareketlerde kullanılabilir; ses tremoru, ekstremite tremoru, baş tremoru, palatal myoklonus, hemifasial 

spasm, tikler. Kozmetik nedenlerle kullanılabilir; kırışıklık tedavisi, fasial asimetri, koruyucu ptosis, 

hiperhidrosis. 
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3 - Akut Viral Hepatitler 

Tanımı; karaciğerin belirgin nekroz ve inflamasyonuyla seyreden çeşitli hepatotrop virusların sebep olduğu 

bulaşıcı, ciddi bir infeksiyon hastalığıdır. 

Viral hepatit etkenleri: Majör (primer) etkenler: HAV, HBV (DNA), HDV, HCV, HEV. Majöre aday 

etkenler: HGV/GBV-C, TTV (DNA), SEN virüs (SENV; SENV-D, SENV-H). Minör (sekonder) etkenler: 

sarıhumma virüsü (YFV), EBV, CMV, HSV, VZV, kızamık, kızamıkçık, coxackie B, adenoviruslar, 

kabakulak. 

Fulminan hepatit: Viral hepatitin seyri esnasında akut karaciğer yetmezliği gelişmesidir. En çok B ve D 

hepatitlerinde görülür. AVH‟ da % 1 iken, yaşlılarda yükselir. Mortalitesi % 2-20‟dir. Gebe E hepatitinde 

fulminan hastalık insidansı yüksektir (mortalite ~%10). 3. trimesterde artar. 

Komplikasyonlar: AVH‟da mortalite %1-3; HA‟ da ~% 0.2, HB‟ de ~% 1, HD‟ de 1/3 vaka fulminan 

seyretmektedir. Diğer komlikasyonlar; kronik karaciğer hastalığı, siroz, HCC, poliarteritis nodosa, 

kriyoglobulinemi, membranöz glomerulonefrit, aplastik anemi. 

İnkubasyon süresi: HA 15-45 gün. HB 30-180 gün. HC 15-150 gün. HD 30-50 gün. HE 15-60 gün. 

Hepatit virus infeksiyonları: 1-İnaperan (asemptomatik). 2-Anikterik (fakat semptomlu). 3-İkterik; %20-50 

bu şekilde seyreder. 4-Fulminan. 

Klinik belirtiler: Preikterik dönem: 3-10 gün sürer. Halsizlik, iştahsızlık, bulantı-kusma, sağ üst kadran 

ağrısı, ateş, gripal infeksiyon belirti ve bulguları vardır. İkter dönemi: ~1-3 hafta sürer. %20-50 vakada 

görülür. Bilirübin ≥ 2.5 mg/dl. olan vakalardır. Halsizlik %95, bulantı, kusma %80, karın ağrısı %60 

(yemek, antiasit pozisyon ve gaita şekliyle ilgisiz), tat ve koku değişikliği, sigara ve yemekten tiksinme, %5-

15 vakada ateş-raş-artrit (serum hastalığına benzer sendrom) vardır. Raş; ürtiker, makülo-papüler, düzensiz 

eritem şeklindedir. Artrit; poliartiküler ve gezici (diz, dirsek, bilek, el) tiptedir. Sarılık; en kolay günışığında 

sklera ve dil altı frenulumunda görülür. Koyu renkli idrar - açık renkli gaita vardır. Kaşıntı %40 vardır. 

Fulminan viral hepatit: İkterin çıkışından sonra 8-12 hafta sonraya kadar görülebilir. HBV %30-60 sorumlu. 

HBV + HDV %30-40 sorumlu. HAV %0.1‟den az sorumlu. HCV gösterilmemiştir. HGV ile ilgili yeterli 

bilgi bulunmamaktadır. 

Bulgular: Letarji, somnolans, kişilik değişiklikleri, anormal davranışlar (seksüel veya agresif), öfori, 

ajitasyon, stupor, koma görülebilir. Koma: Evre 1 koma: hafif mental değişiklik, flapping tremor minimal 

veya yok. Evre 2 koma: mental değişiklik ve flapping belirgin. Evre 3 koma: stupor ve semi-koma 

(uyandırılabilir). Evre 4 koma: ağrılı uyaranlara dahi cevap vermez. Fetor hepaticus görülür. 

Fizik muayene bulguları: Vital fonksiyonlar genellikle normaldir. Belirgin hiperbilirübinemi varsa 

bradikardi görülür. Bilirübin 2.5-3 mg/dl‟yi aşarsa ikter tespit edilebilir. KC palpasyonda hassas ve 

büyümüştür. Splenomegali %5-25 görülür. Açık renkli kişilerde birkaç vasküler spider bulunabilir. 

Kaşıntıya bağlı ekskoriasyon izleri, akneli kişilerde lezyonlarda artma görülür. Fulminan hepatitte 

ensefalopati ve KY yetmezliği bulguları (flapping tremor) görülür. 

Laboratuvar bulguları: SGOT, SGPT normalin 8 katından fazla yükselir. SGPT ekseriya SGOT‟den 

yüksektir. AST/ALT < 1, alkolik hepatitde AST/ALT >1.5. GGT, 5-nükleotidaz, AP (1-3 kat artar). LDH 1-

3 kat artar. CPK normaldir. Direkt/indirekt bilirubin: ~1. İndirekt bilirubin %80 ise hemoliz görülür. G6PD 

yetmezliği ve thalassemia minörde indirekt bilirubin artar. PT genellikle normal. PT artmışsa fulminan 

hepatit olabilir. Fulminan hepatit yoksa trombosit normaldir. Albümin, globulin normal. Lökosit normal 

veya hafif düşüktür. Genellikle hafif lenfositoz vardır. Sıklıkla düşük titrede anti-DNA ve SMA pozitifliği 
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vardır. Biyolojik yalancı VDRL test pozitifliği olabilir. Serum immun globulin seviyesi ekseriya normaldir. 

HA‟da IgM 2 kat yükselebilir. 

Ayırıcı teşhis: Alkolik hepatit, kolestit, gilbert sendromu, bakteriyel infeksiyonlar (Pnöm. pnömonisi, 

leptospirozis), ilaçlar (alkol, CCl4), nonspesifik hasar (şok, iskemi) ayırıcı teşhiste düşünülmelidir. Farklılık 

büyük ölçüde SGOT, SGPT ve AP seviyelerindeki artışla ilgilidir. HAV, HBV, HCV, HDV, HEV‟de 

spesifik serolojik testler önemlidir. 

Hepatit A: Akut kendi kendini sınırlayan bir infeksiyondur. İnkubasyonu kısadır. Mortalite % 0.2 

Kronikleşmez, HB kadar şiddetli değildir. Fekal-oral bulaşır. Salgın yapabilir. Su, süt, yiyecekler salgında 

rol oynayabilir. Şempanze ve maymunlardan bulaşabilir. Çocuk bakım evlerinde, erkek homoseksüellerde 

ve iv ilaç müptelalarında yaygındır. Anti HAV IgM 3-12 ay pozitif kalır. Anti HAV IgG ömür boyu pozitif 

kalır. Bağışıklık ömür boyudur. 

Hepatit B: HA‟ya göre daha ciddidir. Kesinlikle kronikleşmeye eğilimlidir. Hastaların % 5-10‟u HBsAg 

taşıyıcısı olur. Preikterik dönemde serum hastalığına benzer sendrom teşhiste önemlidir. Büyük ölçüde 

parenteral bulaşır, salgın yapmaz. En yaygın bulaşma anneden çocuğa vertikal bulaştır. Kan ürünleriyle sık 

karşılaşan (hemofili, onkoloji ve diyaliz hastaları) kişilerde yaygındır. % 50 hastada parenteral bulaş 

hikayesi yoktur. Seksüel temasla bulaş önemlidir; homoseksüellerde, fahişelerde, multipl seksüel temas 

kuranlarda yaygındır. Tüm vücut sıvıları (tükrük ve diğer salgılar) bulaştırıcıdır. Donörlerde HBsAg, Anti-

HBc taramaları yapıldığından ve inaktivasyon işlemlerinden dolayı plazma ürünlerinden bulaşma nadirdir. 

HBsAg inkübasyon periyodunda (hastalıktan 2-7 hafta önce) pozitifleşir. Hastalığın hemen başlangıcında 

HBsAg, HBeAg, Anti-HBc IgM ve IgG, HBV-DNA, DNA polimeraz pozitiftir. Anti-HBc IgM akut 

hastalığı gösterir ve 6 -24 ay pozitif kalır. Anti-HBc IgG pozitifliği geçirilmiş hastalıkla ilgilidir. HBeAg ve 

DNA polimeraz viral replikasyonu gösterir. 6 aydan fazla HBsAg pozitifliğinde kronikleşmeden şüphe 

edilmelidir. % 5-10 hasta HBsAg taşıyıcısı olur. Sağlık personeli için önemli risk oluşturur. 

Hepatit D (delta hepatit): Defektif bir RNA virüstür. HBsAg‟yi protein yapısının sentezinde kullanır. Ancak 

HBsAg pozitif hastalarda infeksiyon gelişebilir. Multipl transfüzyon yapılanlarda, hemofililerde, ilaç 

müptelalarında sık görülmektedir. Bulaşma aile içi infeksiyon, seksüel temas şeklinde görülebilir. Sağlık 

personelinde sık görülmez. Teşhiste Delta antijeni, anti-HDV antikoru ve HDV-RNA‟dan yararlanılır. Delta 

antijeni hastalığın erken döneminde kısa süre tespit edilebilir. Anti-HDV teşhiste daha önemlidir, 

pozitifleşmesi bazen gecikebilir. HDV-RNA akut dönemde her zaman pozitiftir. İnfeksiyon iki şekilde 

görülür; ko-infeksiyon (akut HDV + akut HBV), süper infeksiyon (akut HDV + kronik HBV) Ko-

infeksiyonun % 5‟ten azı kronikleşir. Süper infeksiyonda kronikleşme % 70‟ den fazladır. Teşhis: akut 

infeksiyon: HBsAg pozitif ve Anti-HDV titresi gittikçe artar. Kronik infeksiyon: HBsAg pozitif ve Anti-

HDV yüksek titrede devam eder. HDV antijeni ve HDV-RNA serum ve karaciğerde gösterilebilir. HDV-

RNA, PCR ve hibridizasyonla gösterilebilir. PCR daha duyarlıdır. KC dokusunda immunoperoksidazla 

HDV antijeni ve RNA gösterilmesi % 50-80‟dir. Prognoz: akut delta hepatitte mortalite % 2-20‟dir. Kronik 

delta hepatitte % 60-70 siroz gelişir. Siroz gelişme süresi çoğunlukla 10-15 yıl içindedir. Bazen 2 yıldan 

sonra da görülebilir. 

Hepatit C: Eskiden parenteral bulaşan “non-A, non-B hepatitis” olarak bilinirdi. Post transfüzyon 

hepatitlerinin % 70-95‟inden sorumludur. Seksüel aktivitenin rolü azdır; % 0-15. Kronikleşme; % 50-70 

oranındadır. Kronik hastaların % 20-25‟inde siroz gelişir. Donörlerin % 0.2-0.6‟sında Anti-HCV pozitiftir. 

Türkiye‟ de yaklaşık % 1 pozitiflik vardır. AST, ALT normalin 10-20 katına ulaşabilir (HB‟de 20-50 kat). 

anti-HCV ortalama 8 hafta sonra pozitif olmaya başlar. Seronegatif vakalar 3-6 ay içinde kontrol edilmelidir. 

Anti-HCV pozitifliği akut, kronik infeksiyonu veya bağışıklığı göstermez. Hastaların çok az bir kısmında 

infeksiyon iyileştiği halde Anti-HCV pozitifliği devam eder. HCV-RNA erken teşhiste önemlidir. 

Hepatit E: Fekal-oral bulaşır, salgın yapabilir, kısa inkubasyon sürelidir. Epidemiyolojisi HA‟ya benzer. 

Hindistan, Pakistan, Rusya, Çin, Kuzey ve Orta Afrika, Peru ve Meksika‟da salgınları görülmektedir. 

Salgınlar içme suyuna lağım karışmasıyla oluşmuştur. Prognozu genellikle iyidir. Akut, sıklıkla kolestatik 
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seyreder. Transaminazlar biraz düşük, AP biraz yüksek, uzamış sarılık görülebilir. Kronikleşmez. Hamile 

kadınlarda yüksek mortalitesi vardır; ~% 10. Anti-HEV erken pozitifleşir. Virüs gaitada gösterilebilir. 

Majöre aday hepatit etkeni virüsler: HGV (GBV-C): dializ hastaları (% 1-2), hemofililer (% 19.8) ve iv ilaç 

müptelalarında (% 24.5) bulunmuştur. Parenteral ve seksüel bulaşma söz konusudur. Kronikleşmede rolü ve 

fulminan hepatitle ilişkisi tartışmalıdır. TTV: transfüzyon transmissible virüs. Transfüzyon sonucu oluşan 

hepatitlerden izole edilmiştir. Japon donörlerde %12, İngiltere‟de %10 TTV-DNA pozitif bulunmuştur. 

Fulminan hepatitlerden izole edilmiştir. Yeterli bilgi bulunmamaktadır. SEN virus: transfüzyonla ilişkilidir, 

yeterince bilgi yoktur. 

Minör hepatit etkenleri: EBV infeksiyonu: infeksiyöz mononükleozis ve burkitt lenfoma etkenidir. Ateş, 

lenfodenopati, farenjit (kriptik anjin), mononükleozis önemli karakteristiklerindendir. ALT, AST 2-5 kat 

yükselebilir. Lenfositoz % 50, atipik monosit % 20‟nin üzerindedir. Mononükleozis slide test, heterofil 

antikor testi (Paul-Bunnel), Anti-EBV teşhiste yararlıdır. CMV infeksiyonu: genellikle transfüzyonla 

bulaşır. Bağışıklığı normal kişilerde belirtisiz geçer. Bazen hepatite sebep olabilir; Anti-CMV titre artışıyla 

teşhis konur. Hastalık genellikle immün yetmezlikli kişilerle ilgilidir. Sarıhumma: inkubasyon 3-7 gün. 

Yüksek ateş ve yüksek AST, ALT görülür. Mortalite % 20‟dir. Serum antikor ölçümü ve kandan virus 

izolasyonuyla teşhis konur. Diğer viruslar: rubella, rubeola, kabakulak, coxackie B, HSV tip 1-2, varicella 

zoster virus. 

Non-viral infeksiyöz hastalıklara bağlı hepatitler: AC tüberkülozu, miliyer tüberküloz, brucellosis, tularemi, 

veba, gram (-) sepsis, lejyoner hastalığı vs. Leptospirozis: etken leptospira icterohemorrhagiae ratlarda 

enzootik %30-40, L. Canicola köpeklerde %30, L. Pomona sığırlarda %10-20 (hastalıktan sorumludur) 

bulunmuştur. Ateş, miyalji, baş ağrısı, şiddetli kas ağrısı, öksürük, balgam çıkarma, pnömoni, 

hepatosplenomegali önemli özelliklerindendir. Lökositoz, sola kayma, albuminüri sıklıkla görülür. Şiddetli 

vakalarda oliguri ve BUN artışı görülür. Sifiliz: primer veya erken sekonder sifilizde enzimler 3-8 kat 

yükselebilir. Primer sifiliz şankrı ve sekonder Sy. döküntüleri önemlidir. AP 4-8 kat artabilir. VDRL ve FTA 

(florescent treponemal antibody) testleri pozitiftir. Q Humması: coxiella burnettii etkendir. Ateş, üşüme, 

pnömoni önemli belirtilerdir. %5 vakada belirgin sarılık vardır. Sığır, keçi ve koyuna temas önemlidir. C. 

burnettii‟ye karşı agglütinasyon titrelerinde artış teşhiste yardımcıdır. 

İlaçlarla ilgili akut hepatitler: Aspirin: serum salisilat düzeyi 20mg/dl üzerinde (günlük yüksek doz aspirinin 

uzun süre alınmasıyla) olduğu hallerde hepatit görülme ihtimali artar. İlaç kesilince transaminaz düzeyleri 

hızla düzelir. Paracetamol (acetaminophen) bir defada 15 gramın üzerinde intihar amacıyla alındığında 

toksik hepatit gelişir. İNH: hepatotoksisite % 1, 40 yaş üzerinde % 10. Genellikle toksisite 1-2 ay 

kullanımdan sonra ortaya çıkar. Rifampin: KC hasarı genellikle tedaviden 1-2 hafta sonra ortaya çıkar. 

Fenitoin: grand mal epilepsi tedavisinde kullanılır. Toksisite 1-6 hafta sonra görülmeye başlar. Mortalite 

~%10. Halothane ve methoxyflurane: genel anestezide kullanılan ilaçlardır. İlk defa anestezi alanlarda 

1/10000, birden fazla alanlarda 1/1000 oranında hepatite sebep olurlar. Genel anesteziden 3-14 gün sonra 

hastalık ortaya çıkar.———Diğer ilaçlar; 6-mercaptopurin (%10-35 hepatit nedeni), tetrasiklin (dozla ilgili), 

methotrexate (dozla ilgili), androjenler (dozla ilgili), amiodarone (antiaritmik), dantrolen (miyeroleksan), 

MAO inhibitörleri, fenotiazinler, valproik asit, metil dopa (antihipertansif, tedaviden 1-6 ay sonra KC hasarı 

görülür, % 10 mortalitesi vardır), eritromisin estolat, PAS, karbenisilin. 

Anoksik KC hasarı (anoxic liver injury): Hipotansiyon, şok, şiddetli sağ-sol kalp yetmezliği ve 

kardiyopulmoner arrest periyodundan sonra ortaya çıkar. LDH çok yüksektir. CPK yüksektir. AST, ALT 50-

100 kat yükselebilir. KC perfüzyonu düzeldikten sonra transaminazlar genellikle 1 hafta içinde normale 

döner. Bazen düzelme 2 haftaya kadar uzayabilir. 

Alkolik karaciğer hastalığı: Diğer adları; alkolik hepatit, yağlı kc, Laennec sirozu. Günlük 80 gr ve üzerinde 

uzun süreli alkol tüketenlerde görülme ihtimali artar. Klinik belirtiler: ateş, taşikardi, kilo kaybı, parotislerde 

genişleme, palmar eritem, halsizlik, iştahsızlık, koyu renkli idrar, vasküler spider, jinekomasti, testiküler 

atrofi, belirgin hepatomegali, portal HT belirtileri (asit, ödem, splenomegali, belirgin karın venleri) vardır. 

Laboratuvar: lökositoz ve sola kayma, hematokritte hafif düşüklük, eritrositlerde makrositoz, 
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hiperbilirübinemi vardır. Transaminaz düzeyleri nadiren 8 katı geçer. SGOT daima yüksek, SGPT hafif 

yüksek veya normaldir. Albumin düşük, PT ve PTT uzamıştır. 

Kolestatik karaciğer hastalığı: Ekstrahepatik kolestaz: safra taşı, safra yolu darlıkları, pankreas kanserleri 

sebepleriyle görülebilir. İntrahepatik kolestaz: primer biliyer siroz, çocukluk çağı kolestatik sendromları, 

çeşitli ilaçlar (fenotiazinler, metil testosteron) sebepleriyle görülebilir.———Bilirübin seviyesi yüksektir. 

Direkt bilirubin artmıştır. AP10 kat üzerine çıkar. GGT, 5-nükleotidaz artar. Teşhiste US, tomografi, MR, 

ERCP yararlıdır. 

Diğer karaciğer hastalıkları: Wilson hastalığı, sickle-cell krizi, akut budd-chiari sendromu, dubin-johnson 

sendromu, gilbert hastalığı, hemolitik anemi (bilirübin yüksek, transaminazlar normaldir). 

Tedavi: 

Destekleyici tedavi: Amaç semptomların hafifletilmesi ve daha fazla KC hasarından kaçınmadır. 

Hastane tedavisi: Beslenme problemi olan hastalara iv mayi verilir. PT uzun hastalar hastanede takip 

edilmelidir. Bilirübin seviyesi 15 mg/dl‟nin üzerinde olan hastalar için gereklidir. Hastalığın çevreye 

yayılmasını önlemede yararlıdır. Yatak istirahatı: KC fonksiyonları normale dönene kadar yapılmalıdır. 

Semptomlar ortadan kalktıktan sonra aktiviteye kademeli olarak izin verilir. Yatak istirahatı esnasında oda 

içinde dolaşmaya ve banyoya izin verilir. 

Diyet: yağdan fakir, karbonhidrattan zengin yiyecekler küçük porsiyonlar halinde sık aralıklarla verilmelidir. 

Alkol akut hastalıkta ve nekahette yasaklanır. İlaçlar: sedatifler (kodein, morfin) verilmez. İmmün serum 

globulin yararsızdır. Ağrı kesiciler: verilme mecburiyeti varsa acetaminophen verilir. Vitaminler: 

geleneksel olarak B, C vitaminleri verilir. Faydası gösterilmemiştir. K vitamini: PT uzamış vakalarda 1-5 

mg. im. verilebilir. PT üzerinde çok az etkisi vardır. Kortikosteroidler: hastalığın uzamasına, relapsa ve 

kronikleşmeye sebep olabilirler. Uzamış kolestaziste (hepatit A) kullanılırsa bilirübin seviyesini hızla 

düşürür, kaşınma şikâyetleri azalır. Fulminan hepatitte yararı gösterilmemiştir. 

Fulminan hepatitte tedavi: Düşük proteinli diyet (20-30 gr/gün) verilir. Ağır vakada oral beslenme kesilir. 

İnterferon-α denenmektedir. Neomisin (6 saatte 0.5-1 gr) veya lactulose (30-60 cc her 2-6 saatte bir) oral 

verilir. Sedatifler kontrendikedir. Koagulasyon defekti varsa taze donmuş plazma verilir. Cimetidin 4×300-

500 mg iv verilir. Fulminan hepatitte gözlem ve takip: sıvı elektrolit dengesi, asit-baz dengesi, cilt bakımı, 

iv ve idrar kateter bakımı, solunum yolu temizliği, sarılık derecesi, KC büyüklüğü, hepatik ensefalopati-

flapping tremor, ALT/AST, AP, bilirübin düzeyi ve PT takip edilir. 

Korunma: Hepatit A: hastayla yakın temasta bulunan bağışık olmayan kişilere ISG 0.02-0.06 ml/kg im (7-

14 günde) verilir, 1 ay sonra tekrar verilir. Hepatit A aşısı (Havrix, Avaksim), 15 yaş üzerinde erişkin dozu 

olarak verilir. 0-6 (veya 0-12) aylarda olmak üzere iki doz olarak verilir. Hepatit B: hastayla yakın temasta 

bulunan bağışık olmayan kişilere HBİG 0.06 ml/kg en kısa sürede verilir. Hepatit B aşısı (genhevac-B, 

engerix-B) normal aşılama; 0-1-6. aylarda bir doz olarak verilir. Acil aşılamada ise; HBİG + 0-1-2-12. 

aylarda bir doz olarak verilir. Hepatit B‟de koruyucu antikor düzeyi 10 IU/ml anti-HBs kabul edilmektedir. 

HB aşılamalarında % 10 serokonversiyon oluşmamaktadır. Seronegatiflerde 3 dozluk aşı serisi tekrarlanır. 

Sigara, ileri yaş, obezite, erkek seks suboptimal cevabın sebepleri arasındadır. 
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4 - Amipli Dizanteri (Amebiasis) 

Genel özellikler: Entamoeba histolytica infeksiyonundan ileri gelen akut veya kronik bir kolittir. Fekal-oral 

bulaşır. Bulaşmada büyük ölçüde amip kistleri rol oynar. Kolon mukozasında yerleşerek tipik ülserlerle 

karakterize kanlı, mukuslu diyareler yapar. Kronikleşen infeksiyon portörlüğe sebep olur. Kronik vakalarda 

akut tekrarlamalar görülür. Akut veya kronik vakalarda karaciğerde veya diğer organlarda metastatik amip 

apseleri gibi komplikasyonlara sebep olabilir. E. histolytica ile aynı morfolojik özelliklere sahip, patojen 

olmayan amipler “entamoeba dispar” olarak adlandırılır. 

Etyoloji: Trofozoid şekli 15-25 µm çapında, tek çekirdekli; kist şekilleri 7-14 µm çapında, 1-4 çekirdeklidir. 

Trofozoid şekli ektoplazma ve endoplazma ihtiva eder ve hareketlidir. Beslenme şartları bozulduğunda kist 

şekline dönüşür ve dış ortama daha dayanıklı hale gelir. E. histolytica kistleri kurumamış gaitada 12 gün, 

suda 1 ay canlı kalır. Kuruluğa uzun süre dayanamaz, 50 °C‟ de aktivitesini kaybeder, donma sıcaklığına 

dayanıklıdırlar. Klorlama etkisizdir. Hafif antiseptikler de kistleri etkilemez. Kaynak insandır, ara konakçıya 

ihtiyaç yoktur. Antijenleri; trofozoid antijenleri, kist antijenleri, fraksiyon antijenleri. Semptomatik 

infeksiyonların tamamında, asemptomatik infeksiyonların çoğunda serum antikorları gösterilmiştir. E. dispar 

ve E. histolytica izoenzim örnekleri (zimodem) ile ayrılırlar. İki tür arasında genetik farklılıklar ortaya 

konulmuştur. Patojen zimodeme sahip kist taşıyıcılarında yıllık invaziv infeksiyon riski % 10‟dur. 

Epidemiyoloji: Dünya nüfusunun % 10‟ undan fazlası bu parazitle infektedir. Gelişmiş ülkelerde bu oran 

%5‟ in altındadır (gelişmiş ülke homoseksüellerinde % 30 bulunmuştur). Ülkemizde akut ishallerin % 5-10‟ 

u amipli dizanteriye bağlıdır. Asemptomatik kist taşıyıcı bir kişinin günde 15 milyona kadar kist çıkardığı 

kabul edilmektedir. Trofozoid şekli dış ortama ve mide asiditesine duyarlıdır. İnfeksiyonda önemli rol 

oynamaz. Kistler su ve çiğ sebzelere bulaşarak infeksiyon sebebi olur. Karasinek önemli rol oynar. Lağım 

sularının sebze bahçelerinde kullanılması hastalığın yayılmasında önemlidir. 

Patogenez: Ağızdan alınan amip kistleri mide asidinden etkilenmeden bağırsağa geçer. Safralı alkali 

ortamda kist duvarları eriyerek trofozoid hale dönüşür. Trofozoidler kalın bağırsak mukozasına yerleşir, 

histolitik toksiniyle mukozada erozyona sebep olur. Tipik amip ülserleri çekum, assendan kolon, sigmoid ve 

rektumda yoğunlaşır. Ülser kanamaya sebep olur. Ülserdeki nekroz sinir irritasyonu yaptığından kolon 

bezlerinin mukus salgısı artar. Ülserler assendan kolondaysa gaita volümü fazla, sayısı azdır. Alt bölgelere 

yerleşim varsa gaita volümü az, sayısı fazladır. Nekrozlar submukozayı geçerek serozayı delebilir. Peritonit 

ve bağırsak kanamaları görülebilir. E. histolytica vena porta dallarına girerek hepatit ve kronik karaciğer 

apselerine sebep olabilir. Sağ lob apseleri plevra ve akciğere açılabilir. Beyin ve diğer organ apseleri 

nadirdir. Kronik amipli dizanteride kolon mukozası granülamatöz skatris oluşumlarıyla kaplanır, radyolojik 

incelemede anüler kanser görünümü verir. Bağırsakta polipler oluşabilir, iri poliplere “ameboma” denir. 

İnkubasyon süresi ortalama 8-10 gündür; birkaç aya kadar uzayabilir. 

Klinik belirti ve bulgular: Akut amipli dizanteri belirtileri: karın ağrısı, kramp, tenezmus (ıkıntı), kanlı 

mukuslu ishal (günlük 8-10), kilo kaybı, dehidratasyon. Tedavisiz kaldığında hastalık 10-20 gün veya daha 

fazla sürer. Belirtiler yavaş yavaş azalır bazen tümüyle kaybolur. Hastalık kronikleşmiştir. Kronik amipli 

dizanteri belirtileri: ara ara ishal ve karın ağrıları, çekum bölgesinde hassasiyet, günde birkaç defa pis 

kokulu, kanlı mukuslu dışkı, ishalli devrelerin arasında gaita şekillidir veya kabızlık olabilir. Hastalık 

aylarca, yıllarca sürebilir. Asemptomatik infeksiyon: en sık rastlanan şeklidir; vakaların % 90‟ıdır. Hiçbir 

belirti olmayabilir veya silik belirtiler vardır. Şekilli gaitayla kist çıkarır. Yıllarca etrafa kist yayarlar; bu 

durum bazen kendiliğinden sonlanabilir. 

Komplikasyonlar: Fulminan kolit: kötü beslenme, gebelik, steroid kullanımı, çocukluk yaşında olma zemin 

hazırlayabilir. Ateş, lökositoz, kanlı ishal, karın ağrısı, hipotansiyon, peritoneal irritasyon ve perforasyon 

gelişebilir. Ameboma: kolonun anüler lezyonudur. Karsinomadan ayırt edilemeyebilir. Endemik bölgelerde 

cerrahi tedaviden önce tıbbi tedavi yapılması yararlıdır.———-Karaciğer, akciğer, beyin apseleri, fistül 

oluşumu, granülamatöz kolit, perianal amebiyazis (ülseratif veya kondilamatöz) görülebilir. 



Enes Başak                                                                                                                 İntaniye/29 

 

Laboratuvar bulguları ve teşhis: Lökosit sayısı normal veya hafif yüksek (bazen 15000‟e kadar), 

polimorfonükleer lökositler hakimdir. Akut vakalarda kanlı mukus içinde trofozoid ve kist şekilleri aranır. 

Kültür hassas fakat pratik değildir. Seroloji (ELISA, immünelektroforez, jel diffüzyon) % 90 üzerinde 

pozitiftir. Hastalık düzeldikten sonra negatifleşir. İHA (indirekt hemagg.) invaziv amebiasisden yıllar sonra 

bile pozitif kalabilir. 

Ayırıcı teşhis: Basilli dizanteri, giardiasis, ETEC ishalleri, inflamatuvar bağırsak hastalıkları (ülseratif kolit, 

crohn hastalığı), adenomatöz polip, polipoid karsinoma, kolon kanseri, kriptosporidiyoz, isosporiyaz, 

malabsorbsiyon sendromları, şistozomiyazis. 

Tedavi - Asemptomatik infeksiyon: 

 . 

. 

. 

. 

Tedavi - Orta ve hafif intestinal infeksiyon: 

İlaç Yetişkin Pediatrik 
Metronidazol 3×750 mg , 7-10 gün 35-50 mg/kg./gün, 3×1, 7-10 gün 

Tinidazol 2 g./gün (3×1), 3 gün 50 mg/kg./gün (max. 2 g.), 3×1, 3 gün 

. 

Tedavi - Şiddetli hastalık ve ekstra intestinal tutulum: 

İlaç Yetişkin Pediatrik 
Metronidazol 3×750 mg , 7-10 gün 35-50 mg/kg./gün, 3×1, 7-10 gün 

Tinidazol 3×800 mg, 5 gün 60 mg/kg./gün (max. 2 g.), 3×1, 5 gün 

 . 

Tedavi: Luminal etkili ilaçlar: diloxanide furoat, paramomycin, iodoquinol. Doku etkili ilaçlar: Bağırsak 

duvarına; tetrasiklin, eritromisin. Karaciğere; klorokin. Tüm dokulara; metronidazole, tinidazole, emetine, 

dehydroemetine. Kist taşıyıcılarına tedavi: diloxanide furoat 3×500 mg 10 gün (% 87-96), paramomycin 30 

mg/kg./gün 3×1, 5-10 gün (% 85-90), tetrasiklin 4×250 mg 10 gün (% 95), metronidazol 3×750 mg 10 gün 

(% 90). İnvaziv rektokolitde tedavi: Metronidazol; 750 mg 3×1, 5-10 gün (> % 90), 2.4 gr./gün 2-3 gün (> 

% 90), 50 mg/kg. 1 doz, (> % 86). Tetrasiklin; 250 mg 4×1, 15 gün + klorokin baz 600 mg, 300 mg dan 

sonra 3×150 mg 14 gün (> % 94). Dehidroemetine; 1-1.5 mg/kg./gün IM veya SC (max 90 mg) 5 güne 

kadar + diloxanide furoate veya paramomycin (> % 90). Karaciğer apsesinde tedavi: Metronidazol; 750 mg 

3×1, 5-10 gün (> % 95), 2.4 gr./gün 1-2 gün + diloxanide furoate veya paramomycine (> % 95). 

Dehidroemetine; 1-1.5 mg/kg./gün IM veya SC (max. 90 mg) 5 güne kadar + diloxanide furoate veya 

paramomycin (> % 90). 

Korunma: Su ve yiyeceklerin fekal kontaminasyonunun engellenmesi, sebzelerin kist eradikasyonu için 

iyice yıkandıktan sonra sirke içinde 10-15 dk bekletilmesi yararlıdır. Normal klorlama ve iyot tabletleri 

etkisizdir Suların kaynatılması amip ve kistini % 100 yok eder. 

 

İlaç Yetişkin Pediatrik 
İodoquinol 650 mg (3×1), 20 gün 30-40 mg/kg./gün, 3×1, max. 2g. 

Paramomycin 20-30 mg/kg./gün (3×1), 7 gün 25-35 mg/kg./gün, 3×1, 7 gün 

Diloxanide 

furoate 

500 mg (3×1), 10 gün 20 mg/kg./gün, 3×1, 10 gün 
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5 - Ateş Ve Sebebi Bilinmeyen Ateş 

Normal sıcaklık: Normal ateş 36.8 (+/-0.4)C˚. Yaşla ilişkisizdir. Sabah akşam farkı 0.8 (+/-0.4) C˚. Uyku 

düzeni değişenlerde bu ritm bozulur. 1 yaşa kadar adültten biraz yüksektir. Ovulasyonda 0.5 C˚artabilir. 

Sağlıklı insanda 1 C˚ ateş nabzı 4.4/dakika artırmaktadır. Daha önceki yaygın kanaat 1C˚artış nabızda 

18/dakika artıştı ancak bunun başka hastalıkları olan kişilerde görüldüğü anlaşıldı. 

Sıcaklık ölçüm yerleri: Rektal, oral, timpanik membran (TM), koltuk altı, plastik alın bantları (sıcaklığa 

duyarlı kristallerle ölçülür, hassas değildir). TM‟da TM‟nın yaydığı infrared ısı enerjisi ölçülür. 

Genel bilgiler: Hipotalamus sıcaklığı, aort kanı ile aynıdır. Hipotalamus sıcaklığına TM ve özefagus 

sıcaklıkları en yakındır (termoregülasyon merkezi arteri A. tributary ile aynı). Rektal sıcaklık > oral sıcaklık; 

0.4C˚. Rektal sıcaklık > TM sıcaklığı; 0.8 C˚. Rektal sıcaklık > koltuk altı; 0.9 C˚. Otit, proktit, stomatit gibi 

lokal inflamasyonlar ölçümü etkiler. Egzersiz, beslenme, KBY, şok sıcaklığı etkiler. 

Termoregülasyon: Termoregülasyon merkezi; anterior hipotalamusta preoptik bölge (AHPO) ve septumda 

bulunur. Isı kaynakları: iç organ çalışmaları sonucu (peristaltizm, myokard kasılması, kan dolaşımı 

esnasında) ve dış çalışmaları sonucu (iskelet kas kasılmaları) ortaya çıkar. Isı üretimi: kalp kası, solunum 

kasları, iskelet kasları, kahverengi yağ dokusu. (omuz, boyun, adrenaller ve hayati organlara bitişik kan 

damarlarında). Mitokandrial düzeyde glukoz oksidatif fosforilasyona uğrar. ADP > ATP + ısı. Isı dolaşım 

yoluyla yayılır. Temas, buharlaşma, ısı salınımı ile kaybedilir. Sıcak ortamda; hipotalamus ısınır, cilt kan 

akımı artar (vazodilatasyon) terleme olur, GİS kan akımı azalır. Soğuk ortamda; merkezi sıcaklık azalır, cilt 

kan akımı azalır (vazokonstrüksiyon), kaslarda kasılma. 

Ateş patogenezi: Pirojenler ikiye ayrılır. Ekzojen pirojenler; mikroorganizmalar, toksinler. Endojen 

pirojenler (pirojenik sitokinler); IL-1(α,β), TNF-α, IL-6, INF(α,ɣ), CNF (ciliary neutropenic factor). 

 

Ateş tipleri: 

Febris continua: Ateş 38 C˚ (38,3) üzerindedir. Sabah - akşam sıcaklık farkı 1 C˚den azdır. Şu durumlarda 

görülür; tifo, infektif endokardit, tularemi, psittakoz, kızıl, lober pnömoni, riketsiyal hastalıklar, kawasaki 

hastalığı, HHV-6 inf, ilaç ateşi, hipotalamik ateş. 
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Febris remittent: Ateş 38 C˚ (38,3) üzerindedir. Sabah - akşam sıcaklık farkı 1 C˚‟nin üzerindedir. Şu 

durumlarda görülür; tüberküloz, üst solunum yolu enf, lejyoner hastalıklar, mikoplazma infeksiyonu, Pl. 

falciparum. 

Febris intermittent (Quotidien ateş): Ateş 38 C˚ (38,3) üzerinde ve 37 C˚ altına iner. Sabah - akşam sıcaklık 

farkı 1 C˚‟den fazladır. Hektik (septik) ateş: günlük sıcaklık farkı yüksek ateşlere denir (intermittent 

ateşdir). Quotidien ateş: günde 1 kere pik yapar, sıtmada görülür. Double quotidien ateş: günde 2 kere pik 

yapar. Şu durumlarda görülür; kala-azar, erişkin still hastalıklar, miliyer tüberküloz, mikst malarya, gonakok 

endokarditi. 

Febris recurrens: Ateş birdenbire 38 C˚ (38,3) üstüne çıkar. 3-5 gün devam eder. 3-5 gün ateşsiz dönemler 

olur. Şu durumlarda görülür; borrelia enfeksiyonu (relapsing fever), bruselloz, sarıhumma, fare ısırığı 

hastalığı, bazı sıtma vakaları. 

Febris ondulans: Ateş yavaş yavaş yükselir. 5-6 günde en yüksek seviyeye ulaşır. Sonra yavaş yavaş düşer. 

Aylarca sürebilir. Şu durumlarda görülür; bruselloz, Hodgkin hastalığı (Pel-Epstein ateşi), 

Bifazik (Saddleback, camel back) ateşi: Ateşli birkaç gün sonra ~ 1 gün ateşsiz, sonra yeniden birkaç gün 

ateşli bir devre olur. Şu durumlarda görülür; influenza, polio, LCM, sarıhumma, dengue, kolorado kene 

humması, rift vadisi humması. 

Subfebril ateş: 37-37,7 arasında seyreder. Şu durumlarda görülür; tüberküloz, fokal infeksiyonlar, bazı 

maligniteler. 

Kriz şeklinde ateş düşmesi: Yüksek ateş 12-24 saatte normale iner. 

Lizis şeklinde ateş düşmesi: Yüksek ateş yavaş yavaş (1 haftada) normale iner. Amfibol: lizis + kriz (tifo). 

Antipiretik tedavi: 

Kortikosteroidler: Pirojenik sitokinlerin ve 

cyclooxygenase (COX) ın glukokortikoid 

reseptörlerle etkileşimini engeller. Prostaglandin 

sentezinde önemli role sahip fosfokinaz A2 

aktivitesini inhibe eder. 

Asetaminofen, aspirin, NSAİD (diklofenak, 

ibuprofen, indometasin): COX‟un aracılık ettiği 

araşidonik asitten, inflamatuar tromboksan ve 

prostoglandin sentezini engeller. COX 

inhibitörleridir. Aspirin ve NSAİD‟lerin COX‟dan 

bağımsız antipiretik etkileri de vardır. İndometasin 

santral COX‟u aspirin ve asetaminofenden 10 kat 

daha fazla inhibe eder. 

Endojen antipiretikler: Arginin vasopressin, α-MSH, 

glukokortikoidler ve indükleyicileri, TRH 

(thyrotropin releasing hormon), gastrik inhibitory 

peptide, neuropeptide ɣ, nitrik oksit, 

karbonmonoksit, bombesin. Arginin vasopressin: 

hipotalamusta sentez edilir. α-MSH: alfa melanosit 

sitümüle edici hormon. Sentez yeri 

gösterilememiştir. Etkisi; asetominofen X 25000. 
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Glukokortikoidler ve indükleyicileri: corticotropin ve CRH-corticotropin releasing hormon. IL-6 ve TNF-α 

inhibe eder. 

Sebebi bilinmeyen ateş: Petrsdorf ve Beeson 1961‟de: 3 haftadan daha uzun süren 38.3 C˚ den yüksek 

seviyelerde ölçülen, hastanede 1 hafta araştırılmasına rağmen teşhis konamayan hastalara FUO (fever of 

unknown origin) adını vermişlerdir. Durack ve Street 1991‟de günümüzdeki tıptaki gelişmeleri de göz önüne 

alarak „„3 haftadan uzun süren, 38 C˚üzerine çıkan, poliklinikten 1 hafta ya da hastanede yatırılarak 3 günlük 

inceleme sonucunda teşhis konamamış hastalara sebebi bilinmeyen ateş‟‟ adının verilmesini öne 

sürmüşlerdir. Durack ve Street klasik FUO, Nazokomial FUO, Nötropenik hastada FUO, HIV varlığında 

FUO, gibi yeni tanımlamaları yapmışlardır. 

Adult still hastalığı (juvenil 

rheumatoid arthritis): Yalnızca 

klinik bulgularla teşhis konur. 

Belirgin yüksek ateş (bazen 

41.6 C˚e kadar). Remittan veya 

intermittan ateş görülebilir. 

Geçici makulopapüler döküntü; 

somon pembesi renginde, 

maküler, makulopapüler rash. 

LAP, hepatosplenomegali, 

serozit, boğaz ağrısı, lökositoz 

görülür. RF(-), ANA (-). KCFT 

anormallikleri veya 

hepatomegali (ayrı veya 

birlikte) sık görülür. Poliartrit 

(omuz ve kalça tutulumu 

olabilir), artralji olabilir. 

Bunların dışında klinik 

bulgular veya HLA (human 

lökosit antigen) testleri dâhil 

teşhis koydurmaz. 
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6 - Basilli Dizanteri (Shigellosis) 

Tanım: Shigella grubu bakterilerin ağız yolundan girerek insanı infekte etmesiyle oluşan ateşli bir kolon 

hastalığıdır. Sporadik halde her bölgemizde vardır. Kalın barsakta iltihap ve nekroz oluşturur.Kanlı mukuslu 

diyareler başlıca belirtisidir. 

Etyoloji: Shigella cinsi içerisinde 4 tür ve “O” antijenlerine göre 45 serotip bulunur. “O” antijenlerine göre 

alt gruplara ayrılır; Sh. dysenteriae (grup A): 13 serotip, Sh. flexneri (grup B): 13 serotip, Sh. boydii (grup 

C): 18 serotip, Sh. sonnei (grup D): 1 serotip. Sh. sonnei dışındakiler laktozu fermente etmezler. Endo, EMB 

ve Mc Conkey besiyerinde renksiz koloniler yapar. Seçici besiyerleri: SS agar, Hektoen enterik agar, XLD 

agar. Zenginleştirici besiyerleri: selenit F, GN besiyerleri. 

Epidemiyoloji: Dünyanın her yerinde görülebilen bir infeksiyondur. Gelişmiş ülkelerde sporadik bulunur; az 

gelişmiş ülkelerde epidemiler yapabilir. Gelişmiş ülkelerde en sık etken S. sonnei iken az gelişmiş ülkelerde 

Sh. dysenteriae‟ ye daha çok rastlanır. Ülkemizde 1960‟ lı yıllara kadar Sh. flexneri en sık görülürken 1990‟ 

lı yıllardan sonra daha çok Sh. sonnei‟ye rastlanmaktadır. Fekal-oral bulaşır. Kirli ellerle aile içi bulaş 

görülmektedir. Hastanın temas ettiği tüm eşyalar bulaşmada rol oynayabilir. Oda sıcaklığında tatlı suda 6 ay 

toprakta 9-12 gün canlı kalabilirler. Kirli su, kontamine besin maddeleri özellikle sebzeler, kirli plaj ve 

havuzlar bulaşmada rol oynarlar. Yaz aylarında diğer mevsimlere göre daha fazla görülür. 

Patogenez: Mide asidine dayanıklı olduklarından oral alındıktan sonra mideyi kolaylıkla geçerek ince 

bağırsağa ulaşırlar. İnce bağırsakta çoğalan bakteri kolon mukozasına tutunarak invaze olmaya başlar. 

Lamina propriaya kadar bütün kolon mukozasına yayılır ve mikro apseler oluşturur. Mikro apseler birleşerek 

yüzeyel ülserlerin oluşumuyla kolon boşluğuna bol miktarda m.o. dökülür. Bakteri endotoksinleri kolon 

mukozasından ıtrah edilir ve sekretuvar bir ishal başlar. Endotoksinler sempatik sinirlerde inhibisyon, 

vagusta irritasyona sebep olur; peristaltik hareket artar. Otonom sinir sistemi de etkilenerek mide ve 

bağırsak sindirim enzimleri azalır; ayrıca ishali provoke eder. Bakteri yalnız kolonda yerleşir. Lokal bir 

infeksiyon yapar. Genel yayılma olmaz. Malnütrisyonlu çocuklarda bakteriyemi görülmüştür. Patogeneze 

etkili temel virulans faktörleri: 1-Enterotoksin: Sh. dysenteriae (shiga toksin), sitotoksik etkilidir, 

bakteriden aktif olarak salgılanır, konak hücrenin parçalanması sonrasında ortama salınmaktadır, a ünitesi 

protein sentezini inhibe eder, b ünitesi konak hücre yüzeyine yapışmayı sağlar. 2-LPS (lipopolisakkaritin): 

shiga toksini ve LPS damar endotel hücrelerine sitotoksik etki yaparlar.———Sh. flexneri ve Sh. sonnei‟ de 

benzer toksinler daha az miktarda salgılanmaktadır. Kolonda başlayan iltihap ve vagus uyarımı sonucu 

peristaltik hareketlerin artmasıyla kanlı mukuslu diyareler oluşur. Amipli dizanterinin aksine mukus berrak 

değil; bulanık cerahat görünümündedir. Mikroskopide bol miktarda lökosit kümerlerine rastlanır. Lezyonlar 

sigmoide yakınsa tenesmus ve dışkılama sayısı daha sıktır. İnkubasyon süresi ortalama 3-6 gündür. Daha 

uzun veya kısa olabilir. 

Hastalık belirtileri: Genellikle baş ağrısı, halsizlik, kusma, titreme ve ateşle başlar. Ateş 37.5 - 40 °C 

arasındadır. Diyare (kanlı mukuslu); günlük 10-20 arasında, mukus görünümü amipli dizanteriden farklı. 

Tenesmus vardır. 

Fizik muayene bulguları: dil paslı ve kuru, karın alt bölgelerinde hassasiyet, peristaltik hareketlerde artma, 

dehidratasyon belirtileri, menenjizm görülebilir, prolapsus ani (çocuklarda). 

Laboratuvar bulguları: Gaitanın mikroskobik incelemesi yapılmalı. Gaita kültürü; ayırıcı ve seçici 

besiyerlerine ekim yapılmalı. Şüpheli koloniler spesifik antiserumla karşılaştırılmalı. ELISA ve PCR; 

kültürden daha duyarlı. Kanda 9-16 bin arasında değişen lökositoz vardır. Febril albuminuri vardır. 

Komplikasyonlar: Anus prolapsusu, barsak obstruksiyonu, kolonun toksik dilatasyonu, rektum çevresi 

apseleri, shiga toksinine bağlı hemolitik üremik sendrom, malnütrisyonlu çocuklarda bakteriyemi, reiter 

sendromu (artrit, üretrit, konjonktivitle karakterize) HLA-B27 pozitif %16 görülür. 
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Teşhis: Amipli dizanteri; ateşin olmaması amipli dizanteri lehinedir, mukus görünümü amipli dizanteride 

berraktır. İntestinal lenfoma; kronik diyare vardır. Rektum ve kolon ca, adenomatöz polip, tüberküloz. 

Crohn hastalığı, ülseratif kolit olabilir. Salmonella enterokoliti - C. jejuni koliti olabilir. 

Tedavi: Rehidratasyon tedavisi verilmeli. Antibiyotik tedavisi: siprofloksasin (2×500 mg), ofloksasin 

(2×200-400 mg) verilebilir. Ampisilin, TMP-SMX, kloramfenikol verilebilir. Kinolonlar tedavide önemlidir 

ancak 18 yaş altındakilere ve hamile kadınlara verilmez. Motilite engelleyici ilaçlar (diphenoxylate-lomotil) 

tabloyu ağırlaştırabilir; kolonun toksik dilatasyonuna sebep olabilirler, bu yüzden kontrendikedir. 

Korunma: Aşı çalışmaları sürmektedir. Kişisel temizlik (el hijyeni vs), gıda hijyeni, temiz su temini, 

altyapının sağlanması, insektlerle mücadele, anne sütünün ilk 6 ayda verilmesi önemlidir. 
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7 - Bruselloz 

Genel bilgiler: Hayvan hastalığıdır; zoonosis. Hayvanların genitoüriner sistemini tutar. İnsanlara mesleki 

tehlike ve kontamine süt ürünleri ile bulaşır. Akut ve kronik infeksiyon yapar. İlk defa 1859 yılında 

Marston, Malta adasındaki askerlerde hastalığı tarif etmiştir. 1886 yılında David Bruce Malta hummasından 

ölen İngiliz askerlerinin dalaklarından bakteriyi izole etti. Brucella melitensis adı verildi. 1897‟de Bang 

sığırlarında düşüğe sebep olan brucella abortusu izole etti. 1922‟de Baltimor‟da ilk hastadan B. abortus izole 

edildi. 1914‟de Traum B. suisi domuz plesentasından izole etti. 1930‟da Hardy ve arkadaşları insanda B. 

suisi gösterdiler. 1950‟de B. ovis koyunlardan, B. neotomae çöl farelerinden izole edildi. 1968‟de 

Carmichael ve Kenny B. canisin köpeklerde abortusa sebep olduğunu gösterdiler. 1969‟da laboratuvarda 

çalışanlarda B. canis infeksiyonunu gösterdiler. 1994‟de foklardan B. pinnipediae, yunuslardan B. ceteceae 

izole edildi. Koçlarda epididimit yapan B. ovis, B. neotomae, B. pinnipediae ve B. ceteceaenin insanda 

infeksiyon yaptığı gösterilememiştir. 

Etyoloji: Gr (-), kapsülsüz, sporsuz küçük kokobasillerdir. Aerobdurlar. Katalaz (+), indol (-), üreaz (+). 

Oksidaz ve H2S oluşturması değişkendir. B. abortus ilk izolasyonda %5-10 CO2 e ihtiyaç duyarlar. 

Ekzotoksinleri yoktur. 

Epidemiyoloji: Akdeniz havzası, Arap yarımadası, Hindistan, Orta Asya, Afrika, Orta ve Güney Amerika‟da 

yaygın hayvan hastalığıdır. B. melitensis; koyun, keçi, sığır, deve. B. abortus; sığır, deve, yak, bizon. B. suis 

(biovar 1-3); evcil ve yabani domuzlarda, mezbaha çalışanlarında. B. rangiferis; ren geyiklerinde 

(eskimolarda). B. canis; köpekte (insanda nadir ve hafif infeksiyon yapar). B. abortus hafif infeksiyon yapar. 

B. melitensis şiddetli ve daha çok komplikasyonla seyreder. B. suisin süpüratif komplikasyonları daha 

fazladır. Kronikleşmeye eğilimlidir. 

Bulaşma yolları: 1-Direkt temas; sekresyonların kesik, sıyrık veya göze bulaşması. 2-İnhalasyon; kontamine 

aerosol (ahır ve mezbahada). 3-Oral; kontamine süt ürünlerinin tüketilmesi. Mesleki olarak şunlarda 

görülebilir; çiftlik çalışanları, hayvancılıkla uğraşanlar, mezbaha işçileri, veterinerler, laboratuvar personeli. 

Çiğ et, çiğ karaciğer, kan içme (bazı toplumlarda) hastalığın görülme riskini arttırır. Nadiren cinsel yolla, 

kan trasfüzyonu, Kİ transplantasyonuyla bulaşır. 

Patogenez: RES‟e tropizmi vardır. KC, dalak, Kİ, lenf bezlerinde nonkazeöz granülom yapar. Böbrekte 

yerleşmesi idrar yolundan çevreye yayılmasına sebep olur. Brusella türleri ve attenüe aşı suşları insanda 

ciddi hastalığa sebep olabilir. Düşük mide pH‟ı B. abortusü üzerinde etkili, B. melitensisi önlemede az 

etkilidir. Antiasitler gıda kaynaklı infeksiyonda olumsuz etkiye sahiptir. Bakteri intraselüler bir 

mikroorganizmadır. Fagosite oldukları makrofajlar içinde de canlılığını sürdürürler. Akut hastalıkta ilk defa 

Ig M antikorları yükselir. 2-3 hafta sonra Ig G artar. 6-8 haftada yüksek seviyeye ulaşır. İyileşme ile antikor 

titreleri azalır. 2-3 yılsonuna kadar tespit edilebilir. Relapslarda Ig M ve IgG artar. IgG sürekli yüksek 

kalması kronik infeksiyonu gösterir. 

Klinik belirtiler: İnkübasyon süresi 2-4 haftadır. Ondülan ateş, bol terleme, halsizlik, iştahsızlık, başağrısı, 

sırt ağrısı gibi nonspesifik belirtilerle başlar. Ondülan ateş uzun süre tedavi edilmemişlerde görülür. 

Depresyon; hastalığın şiddeti ile ilişkili değildir. %10-20 hafif LAP görülür. %20-30 hepatomegali ve 

splenomegali görülür. Akut, subakut ayırımından vazgeçilmiştir. Herhangi bir organ veya sistemik tutulum 

görülebilir (fokal veya lokalize olarak adlandırılır). Yetersiz tedavi veya antibiyotik rezistansında 3-6 hafta 

sonra relaps görülebilir. Kronik brusellozda kemik, eklem, dalak, KC ve diğer organ tutulumları görülür. 

Komplikasyonlar: GİS: akut ileitis, nadiren pankreatit. %70 iştahsızlık, bulantı, kusma, diare, karın ağrısı, 

konstipasyon. Hepatobiliyer: KC tutulumu; transaminazlarda orta derecede yükselme vardır. Karaciğerde 

granüloma (B. abortus), sarkoidoza benzer. Kolesistit, nadiren pankreatit vardır, hepatosplenik apse (B. suis) 

vardır. İskelet sistemi: osteoartiküler komplikasyonlar %10-80. Sakroileit; daha çok gençlerde. Spondilit; 

lomber, daha çok yaşlılarda. Vertebra osteomyeliti, paravertebral-epidural psoas apsesi (3 ay sonra). Artrit 

(kalça, diz) genellikle ağırlık taşıyan eklemler. Bazen herhangi bir eklemde tutulabilir. Sinir sistemi: 

menenjit, ensefalit, beyin apsesi, granüloma, myelit, radikülonevrit. Menenjit sekeli; sağırlık. BOS; 
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lenfositik pleositoz, protein yüksek veya normal, sıklıkla gram boya negatif. Teşhis; BOS ta spesifik antikor 

varlığı ve PCR. KVS: endokardit (%2), ölümlerin çoğu buna bağlı. %75 aort kapağı tutulumu vardır. 

Perikardit, anevrizma (beyin, aorta vb) vardır. Teşhis; ekokardiografi çekilmeli ve kan kültürü (otomatize) 

alınmalı. Solunum sistemi: bronşit, pnömoni, apse, hiler LAP, milier lezyon, plevral effüzyon, ampiyem. 

Genitoüriner sistem: interstiyel nefrit, pyelonefrit, glomerulonefrit. Erkeklerde % 20 epididimoorşit görülür. 

Hematolojik: anemi, lökopeni, pıhtılaşma bozukluğu, trombositopeni, KI de %75 granüloma, ciltte purpura, 

mukozalarda kanama. Hipersplenizm, reaktif hemofagositoz. Göz: uveit, iridosiklit, keratit, multifokal 

koroidit, optik nevrit, endojen endoftalmit. Gebelik: hayvanlarda abortus (plesentada erytritol-polisakkarid) 

görülür. İnsanda diğer infeksiyonlardan farkı bilinmiyor. Deri: raş, papül, ülser, eritema nodosum, peteşi-

purpura, vaskülit, kontakt dermatit (veterinerlerde hasta hayvana temas). 

Teşhis: Mesleki risk, seyahat, enzootik bölge, riskli süt ürünleri soruşturulmalıdır. Lökosit normal veya 

düşük, sedimentasyon değişkendir. Kan ve kemik iliği kültürü önemlidir. Otomatize kan kültürü sistemleri 

(BACTEC, BacT/Alert) alınmalı %15-90. Seçilmiş vakalarda idrar, BOS, sinoviyal sıvı, kc ve dalak nodu 

biyopsilerinden kültür yapılır. PCR; kanda PCR ile DNA pozitifliği. Tedavi sonucu klinik şifadan sonrada 

pozitif olabilir. Rose Bengal deneyi, spot test, hızlı dipstick (daldırma). Serum agg testi (Wright agg testi) en 

yaygın kullanılandır, 1/160 titre veya 4 kat artan düşük titre önemlidir. ELİSA; en duyarlı serolojik test 

(sensitivite- spesifite) bazen yalancı pozitiflik olabilir. 

Tedavi: İnvitro duyarlılık daima klinik etkinliği göstermez. Antibiyotikler intraselüler etkili olmalıdır. Tek 

antibiyotik yeterli olmaz. 

1-Doksisiklin 2×100 mg, p.o, (6 hafta) + rifampin 600-900 mg/gün ikiye bölünmüş dozda (6 hafta) verilir, 

spondilitte verilmez. 

2-Doksisiklin 2×100 mg (6 hafta) + streptomisin 1gr/gün (2-3 hafta, ım) verilir. 

3-Tetrasiklin 4×500, po (6 hafta) + streptomisin (2-3 hafta) verilir. 

4-Doksisiklin (6 hafta) + gentamisin 5 mg/kg/gün, im (7 gün) verilir. 

5-TMP-SMX + (rifampin veya kinolon veya aminoglikozid), 8 yaşından küçük çocuklarda tercih edilir. 

6-TMP-SMX + rifampin, gebelikte tercih edilir. 

7-Menenjit ve endokarditte; doksisiklin + TMP-SXT + rifampin verilir. 

Menenjitlerde 3. kuşak sefalosporinler BOS‟a iyi geçer. Duyarlılığı değişkendir, antibiyogram gereklidir. 

Nörobrusellozda kortikosteroidler verilebilir. 

Korunma: Hayvanlar için canlı - attenüe aşı verilebilir. 
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8 - Döküntülü Hastalıklar 

Cilt döküntüleri çeşitli enfeksiyonlar ve enfeksiyon dışı sebeplerle oluşabilir. 

Anamnez çok önemli: Geçirilen infeksiyonlar ve aşılanma durumu, hasta bir kişiyle karşılaşma, ilaç alımı, 

güneş ışığına maruz kalma, hayvan teması, allerjik yapı, önceden var olan hastalıklar. 

Döküntü öyküsü: Döküntünün başlangıcı, dağılımı, morfolojisi, ilerlemesi, kaşıntı olup olmaması, ateşle 

döküntü ilişkisinin öğrenilmesi. 

Fizik muayene: Vital bulgular ve hastanın genel durumunun belirlenmeli. Hasta toksik veya letarjik 

görünüyor mu? Muköz membran tutulumu var mı? Hidrasyon durumu nasıl? Hastanın multiorgan tutulumu 

ile uyumlu bulguları var mı bakılır; lenfadenopati (LAP), organomegali, yeni üfürüm, nörolojik defisit, 

mental durum değişikliği. 

Ciltte olan lezyonlara ekzantem, müköz membranlarda olanlar enantem denir. 

Lezyon tipleri: Makül: normal deri renginin değiştiği sınırları belli, deriden kabarık veya çökük olmayan, 

herhangi bir boyutta olabilen döküntü. Papül: solid, deriden kabarık, en geniş çapı 0.5 cm olan lezyon. 

Eritem: cilde basmakla solan döküntü. Peteşi-purpura: eritrositin damar dışına çıktığı durumlarda oluşan 

döküntü cilde basmakla solmaz. Nodül: papüle benzer fakat dermis veya subkutan dokuda daha derin 

yerleşimli, papülden boyutundan çok palpe edilebilmesi ve daha derinde olmasıyla ayrılır. Plak: deride daha 

fazla yer işgal eden kabarıklık, sıklıkla papüllerin birleşmesi ile oluşur. Püstül: çeşitli özellikte (beyaz, sarı, 

yeşilimsi veya hemorajik vb) pürülan sıvı içeren deriden kabarık lezyon. Vezikül: sınırları belirgin, deriden 

kabarık, sıvı içeren, en geniş çapında <0.5 cm, kökeni intraepidermal veya subepidermal olabilir. Bül: 

vezikül ile aynı, ancak en geniş yerinde çapı >0.5 cm. 

Döküntünün dağılımı: Kızamık döküntüsü kulak arkasından başlayıp yüze, gövdeye ve ekstremitelere 

yayılır. Suçiçeği döküntüsü yüzde ve gövdede daha belirgindir. Kızılda avuç içlerinde döküntü yoktur, 

kızamıkta vardır. Suçiçeğinde veziküler döküntüler yaygın olduğu halde, zonada bir sinir trasesinin 

dermatomu ile sınırlıdır. 

Döküntülü hastalıklar primer lezyonuna göre kabaca 4 gruba ayrılabilir: 1-Veziküler- püstüler döküntü ile 

seyreden hastalıklar. 2-Eritem şeklinde döküntü ile seyreden hastalıklar. 3-Makülopapüler döküntü ile 

seyreden hastalıklar. 4-Hemorajik döküntü ile seyreden hastalıklar. 

Nodüler lezyonlar: Kandida sepsisi, blastomikoz, histoplazmoz, koksidiodomikoz, sporotrikoz, nokardia ve 

mikobakteri infeksiyonları. 

1-Veziküler- püstüler döküntü ile seyreden hastalıklar: Suçiçeği (varisella), zona, herpes simplex, çiçek 

(variola), el-ayak-ağız sendromu ve herpangina (koksaki infeksiyonu), böcek ısırıkları, ilaç reaksiyonları. 

2-Eritem şeklinde döküntü ile seyreden hastalıklar: Erizipel, kızıl, toksik şok sendromu, lyme hastalığı. 

3-Makülopapüler döküntü ile seyreden hastalıklar: Kızamık (rubeola), kızamıkçık (rubella), eritema 

infeksiyozum (beşinci hastalık), ekzantem subitum (altıncı hastalık, roseola infantum), viral eksantemler 

(enterovirüs infeksiyonları), mononükleoz sendromları (EBV, CMV, Toxo, adenovirüs, HİV), tifo, still 

hastalığı, ilaç döküntüleri, kawasaki hastalığı. 

4-Hemorajik döküntü ile seyreden hastalıklar: Meningokoksemi, gonokoksemi, tifüs, sepsis, viral hemorajik 

ateşler. 

——————————————————————————————————————————- 
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Suçiçeği (varisella): Etken; herpes grubu varicella zoster virüsü (primer infeksiyon). İnkubasyon süresi 13-

17 gün. Ekzantemden 4 gün öncesi ve 6 gün sonrasına kadar bulaştırıcılık devam eder. Döküntü: suçiçeği 

döküntüsünün tipik özelliği her yaştaki lezyonun aynı anda görülmesidir (makül, papül, vezikül, püstül, 

kabuk). Buna polimorfizm denir. Döküntüler gövdeden perifere doğru yayılır. Bu yayılım sentripedaldir. 

Polimorfizm göstermesi ile artık görülmeyen çiçek hastalığından, avuçlarda ve ayak tabanında lezyon 

olmaması ile el-ayak-ağız sendromundan, tek bir dermatomla sınırlı olmayıp yaygın olmasıyla da Zona‟dan 

ayırt edilir. Lezyonlar kafa derisi ve tüm mukoz membranlarda görülür. Veziküllerin tamamının 

kurutlanması ve kabukların dökülmesi 1-2 haftayı alır. Kendiliğinden iyileşir. Komplikasyonlar: immun 

yetmezliği olanlarda (lösemi, lenfoma, organ nakli yapılanlarda)daha ağır seyreder ve daha sık 

komplikasyon görülür. Bunlar; sekonder bakteriyel infeksiyonlar, pnömoni, ensefalit, myokardit, perikardit, 

endokardit, hepatit, trombositopeni, purpura fulminans, reye sendromu (aspirin kullanımı ile ilişkili olduğu 

bildiriliyor). Tanı: klinik bulgularla konur. Korunma ve tedavi: atenüe edilmiş canlı virüs aşısı vardır. 

Steroid alanlara ve lösemililere başarı ile uygulanmıştır. Profilakside varisella zoster Immunglobulin 

kullanılmaktadır (risk altındaki yenidoğan, immun yetmezliği olan, lösemisi olanlara). Tedavi 

semptomatiktir. Aspirin kullanılmamalıdır. Immun yetmezliği olanlara asiklovir verilmelidir. 

Zona: Varisella zosterin primer infeksiyonu suçiçeğine yol açar. Virüs bu infeksiyondan sonra dorsal 

ganglionlara yerleşerek latent hale geçer. Bu latent virüsün reaktivasyonu ile sekonder infeksiyon yani zona 

oluşur. Suçiçeğinin tersine ileri yaşlarda, immun yetmezliği olanlarda zona daha sık görülür. Döküntü: 

veziküler döküntü tipik olarak bir sinir trasesinin dermatomunda sınırlı kalır ve karşı beden yarısına geçmez 

(istisna olarak hodgkin hastalığında, AİDS‟te yaygındır). Lezyonlar suçiçeğinin tüm aşamalarını gösterir. 

Erişkinlerde ağrı (nöralji) belirgindir. Döküntü 1-2 haftada gerilediği halde ağrı aylarca kalabilir. Tanı: 

klinik bulgularla konur. 

Çiçek (variola): Etken; pox virüs ailesinden bir DNA virüsü olan smallpox‟tur. Dünyada görülmemektedir. 

Bu virüs sadece laboratuarlarda üretilmektedir. Biyolojik savaşta kullanabilir. Suçiçeğine göre ağır seyreder. 

Lezyonları sentrifugal (periferden merkeze), monomorfik (tek tip primer lezyon)‟dir. İyileşirken iz bırakır. 

Avuç içi ve ayak tabanını da tutar. 

Kızıl: Etken; eritrojenik toksin oluşturan A-GBHS‟lar neden olur. Bulaş yolu: damlacık yoluyla bulaşır. 

İnkübasyon süresi: 1-7 gündür. Prodrom döneminde 12-24 saat süren ateş, kusma, boğaz ağrısı, baş ağrısı 

ve titreme olur. Döküntü: tonsiller ve farinks ödemli ve kızarıktır. Tonsil üzerinde eksuda olabilir. Boğaz 

ağrısından 1-2 gün sonra yanaklardan ve boyundan başlayan eritem tarzında döküntü hızla göğüs, gövde ve 

ekstremitelere yayılır. Deri, kırmızı boya sürülmüş veya güneşte yanmış gibidir. Döküntüler basmakla solar. 

Ağızda beyaz çilek dili, daha sonra kırmızı çilek dili görülür.———Kızamıktan farklı olarak kızılda ağız 

çevresinde solukluk vardır. Buna peroral pallor denir. Deri kıvrımlarının olduğu yerlerde döküntüler daha 

yoğundur. Antekübital bölgede belirginleşen döküntülere pastia çizgileri denir. Ter bezlerinin tıkanması 

nedeniyle deri tavuk derisi gibi pürtüklüdür. Döküntüler 1 hafta sürdükten sonra başlama sırasıyla ve 

desquamasyonla solar. Desquamasyon kızılın önemli bir özelliğidir, bazen haftalarca sürebilir. El ve ayak 

tabanında da desquamasyon izlenir. Komplikasyonlar: Süpüratif; otitis media, sinüzit, pnömoni, septisemi, 

osteomyelit, servikal adenit. Non-süpüratif; ARA, poststreptokoksik glomerülonefrit. Tanı: boğaz 

kültüründe A-GBHS üretilmesi veya hızlı tanı yöntemi ile Streptokok antijenlerinin gösterilmesi ile konulur. 

Tedavi: ilk seçenek penisilindir. Oral penisilin 10 gün verilir. 

Kızamık (rubeola): Etken; paramixoviridea familyasından bir RNA virüsüdür. Damlacık yolu ile bulaşır. 

İnkubasyon dönemi 8-12 gün. Patognomonik bulgu: prodromun 2-3. günlerinde yanak mukozasında 

özellikle alt 2. molar dişlerin karşısında koplik lekeleri olarak adlandırılan ve hastalığın patognomonik 

belirtisi olan çevresi kırmızı, grimsi beyaz noktacıklar belirir. Sert ve yumuşak damakta enantemler 

görülebilir. Koplik lekeleri 12-18 saat içinde kaybolur. Döküntü: döküntünün 2. gününde ateş düşer. 

Döküntüler kulak arkasından, saç çizgisi boyunca, yanakların posteriorunda ve boynun yanlarında 

görülmeye başlar. Yüz, boyun ve gövde üst kısmında lezyonlar birleşme eğiliminde iken gövde alt kısmında 

ve ekstremitelerdeki lezyonlar tek tektir. Solarken hafif desquamasyon ve daha sonra kaybolan kahverengi 

renk değişikliği görülebilir. Laboratuar: kesin tanı ELISA ile kızamık IgM (+)‟liği ve klinik bulgularla 

konur. Komplikasyonlar: otitis media, pnömoni, akut ensefalomyelit, subakut sklerozan panensefalit, 
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trombositopenik ve nontrombositopenik purpura, tüberküloz aktivasyonu, pnömomediastinum, subkutan 

amfizem, myokardit. Korunma: hastalığın bir defa geçirilmesi kalıcı bağışıklıkla sonlanır. Aktif 

immunizasyon, pasif immunizasyon yapılabilir. 

Kızamıkçık (rubella): Etken; togoviridea ailesinden bir RNA virüsüdür. İnkübasyon periyodu: 12-23 gün. 

Prodromal dönem: çocuklarda bu dönem belirsizdir. Adölesan ve genç erişkinde 1-5 gün süren halsizlik, 

düşük derece ateş, baş ağrısı ve hafif konjunktivit görülebilir. Patognomonik bulgu: yoktur. Fakat 

döküntüden en az 24 saat önce hastalık için karakteristik olan retroaurokular, suboksipital ve posterior 

servikal lenfadenopati görülür. Döküntü: döküntüler pembe renkte olup yüz ve boyundan başlar, gövde ve 

ekstremitelere kızamıktan daha hızlı yayılır. 1. günün sonunda döküntüler tüm vücuda yayılmıştır. 2. günde 

ise ilk başladığı yerden solmaya başlar. 3.günün sonunda tamamen kaybolur. Döküntüler birleşme 

eğiliminde olmayıp kaybolurken deskuamasyon görülmez. Komplikasyonları: artrit, ensefalit, purpura, 

gebelikte konjenital kızamıkçık. Laboratuar: virüs izolasyonu, serolojik tanı ELISA IgM kızamıkçık. 

Korunma: tüm çocuklara 12-15 aylık olunca kızamık aşısıyla birlikte kızamıkçık aşısı (canlı aşı) 

yapılmalıdır. 

Eritema infeksiyozum (beşinci hastalık): Etken Parvovirüs B19‟dur. İnkübasyon süresi 7 gün. Döküntü: en 

önemli belirtisi karakteristik döküntüsüdür. Hastalık karakteristik olarak yanaklarda „şamar vurmuş‟ diye 

tanımlanan belirgin hiperemi ile başlar. Eritematöz makülopapüler döküntü hızla gövde ve ekstremitelerin 

proksimaline yayılır. Maküler lezyonların santral kısmı solarak döküntülere dantel gibi bir görüntü 

kazandırır. Döküntüler egzersiz, sıcak banyo ve emosyonel streslerle artabilir. Komplikasyonları: artrit, 

ensefalopati, hemolitik anemi, aplastik krizler (orak hücreli anemilerde). Laboratuar: parvovirüs-B19 IgM 

ve IgG antikorları ELISA ile bakılarak tanı konur. Korunma: tedavi ve izolasyona gerek yoktur. Aplastik 

kriz görülme riski olan hastalar izole edilmelidir. 

Ekzantem subitum (altıncı hastalık - roseola infantum): Etkeni human herpes virus-6‟dır. İnkubasyon süresi 

7-17 gün (ortalama 10 gün). Döküntü: hastalık 40-41°C‟ye kadar yükselen ateşle birden bire başlar. Ateşle 

birlikte servikal ve posterior oksipital lenfadenopati olabilir. Ateş düştükten sonra gövdeden başlayarak 

kollara ve bacaklara yayılan maküler ve makülopapüler döküntüler ortaya çıkar. Döküntü 2-3 günde 

kaybolur. Komplikasyon: febril konvülsiyon, ensefalit, meningoensefalit, hemipleji. Tanı-tedavi: tanı 

klinikle konur, tedavi semptomatiktir. 

Viral hemorajik ateşler: Dang hemorajik ateşi, Sarıhumma, Kırım-Kongo hemorajik ateşi (son 7-8 yıldır 

ülkemizde de görülüyor), Renal sendromlu hemorajik ateş olgularında trombositopeni, kapiller geçirgenliğin 

artışı ve pıhtılaşma bozukluğu sonucu ortay çıkan hemorajiler klinik tabloyu oluşturur. Organ yetmezliği, 

sepsis ve şok sonucu ölümle sonuçlanabilir. Kırım-Ksongo hemorajik ateşi Asya, Avrupa ve Afrika‟da 

görülen ve keneyle bulaşan bir hastalıktır. Kuluçka dönemi 2-9 gündür. 13 güne kadar uzayabilir. Ateş, baş 

ağrısı, myalji, bulantı, kusma, fotofobi ile başlar. 3-4 gün sonra purpura görülür. Burun, diş eti kanaması, 

hematemez, melena gelişebilir. Tanı virüs izolasyonu ve seroloji ile konur. Tedavide ribavirin oldukça 

etkilidir. 
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9 - El Hijyeni 

Hemşirelerin elleri; hastayı kaldırma, nabız, tansiyon ölçme, hastanın vücut ısısını ölçme, hastaya dokunma 

sırasında kirlenir, 100-1000 cfu klebsiella spp ile kontaminasyon oluşabilir. Hastanın kasığına temas 10-600 

cfu/ml P. mirabilis üremesine sebep olur. 

El hijyeni ne zaman?: Önce: hasta ile temas, hasta çevresindeki yüzeylerle temas, her tür invaziv girişim, 

eldiven giyme, ilaçların hazırlanması, yemek, işten ayrılma. Sonra: hasta ile temas, hasta çevresindeki 

yüzeylerle temas, her tür invaziv girişim, eldivenlerin çıkartılması, kan, kanlı sekresyon ile kontamine olma 

olasılığı olan herhangi bir alet veya objeye temas, diğer vücut sekresyonları ile temas, tuvalet. 

El yıkama ve el antisepsisi endikasyonları: 

Ellerde gözle görülür kirlenme varlığında 

nonantimikrobiyal sabun ve su veya 

antimikrobiyal sabun ve su kullanılır. 

Ellerde gözle görülür kirlenme yoksa alkol 

bazlı el antiseptikleri kullanılır. Gözle 

görülür kir olması, kendini kirli hissetmesi 

durumunda el yıkanır ve el antisepsisi 

kullanılır. Sporosidal etkinlik için su ve 

basit/antimikrobiyal sabunla ellerin 

yıkanması, eldiven giyilmesi, eldiven 

çıkardıktan sonra el yıkama/el antisepsisi 

uygulanabilir. 

El yıkama: 15 sn yıkama ile 0.6-1.1 log10, 30 sn yıkama ile 1.8-2.8 log10 mikroorganizma temizlenebilir. 

Bazı çalışmalarda bakteri uzaklaştırmada yetersiz bulunmuştur. Bakteri sayısını artırabiliyor. Sıvı sabunlar 

kontamine olabilir. Doğru el yıkama tekniği: önce su ile eller ıslatılır, ellere 3-5 ml sabun alınır, en az 15 sn 

süre ile eller ovalanır, ellerin ve parmakların tüm yüzeyinin kaplanmış olmasına dikkat edilir, eller su ile 

durulanır ve tam olarak kurulanır.———-Avuç içi avuç içine alınarak ovalama hareketi tekrarlanır. Sağ 

avuç içine sol el sırtı gelecek şekilde yerleştirilir, ovalanarak beş kez tekrarlanır, aynı hareket diğer el içinde 

beş kez tekrarlanır. Sağ eli sol el sırtına koyarak parmak araları birbirinin içine gelecek şekilde tekrarlanır, 

aynı hareket sol el içinde tekrarlanır. Sağ el parmak sırtları sol elin avuç içine gelecek şekilde yerleştirilir, 

ovalama tekrarlanır. Sağ el başparmağı sol avuç içine alınarak rotasyonel olarak beş kez tekrarlanır, aynı 

hareket sol el içinde tekrarlanır. Sağ el parmak ucu iç kısımları sol el avuç içine gelecek şekilde konur, 

ovalanır, aynı hareketler sol el parmak uçları içinde yapılır. Eller iyice durulanır. Kâğıt havluyla eller iyice 

kurulanır. Kâğıt havlu kullanarak musluk kapatılır. Kullanılmış havlu çöp kutusuna atılır. 

El yıkama tekniği: Sıcak su kullanmaktan kaçınılmalı; dermatit riski. Sıvı sabun kullanımı uygun bir 

seçenektir. Kısmen boş sabun dağıtıcısına sabun eklenmemeli. Çok kullanımlık havlular uygun değil. 

Lavabo etrafına su sıçramaları ile kontaminasyon oluşabilir. Sensörsüz muslukların açılıp, kapatılması 

sırasında kontaminasyon oluşabilir. Bir yoğun bakım ünitesi hemşiresi için sürekli el yıkamak yerine alkol 

bazlı sol ile ovma zaman kazanımı açısından önemlidir. 

El antiseptikleri: Alkoller, klorheksidin, heksaklorofen, iyot ve iyodoforlar, para-chloro-meta-xylenol 

(PCMX), kuaterner amonyum bileşikleri, triklosan, hidrojen peroksit. El antiseptiklerinin avantajları: 

mikroorganizmalara çok etkili, daha hızlı etki, daha ucuz, durulama esnasında su kaynaklı tekrar, 

kontaminasyon riski yok. 

Antibakteriyel etkinlikleri; basit sabunun iyi, antimikrobiyal sabunun daha iyi, alkol bazlı solüsyon çok iyi. 



Enes Başak                                                                                                                 İntaniye/41 

 

Alkol bazlı el antiseptikleri: Etil alkol, isopropil alkol (propan-2-ol), n-propanol (tek başına/kombine). 

Etkinlikleri; n-propanol > isopropanol > etanol. Bakteri sporları hariç vegetatif haldeki tüm bakterilere 

etkilidir. Membran hasarı, protein denatürasyonu yapar. Optimal etki % 60-95‟lik konsantrasyonlarda 

sağlanır. Alkol bazlı el antiseptiklerinin etkinliği: içerikteki alkolün tipi, konsantrasyonu, temas süresi, 

kullanılan miktar, alkol uygulandığında elin kuru olmasına. 

Önemli noktalar: Eldiven giymeden önce uygulanan alkol bazlı el antiseptiğinin tam olarak kurumuş 

olmasına dikkat edilmeli. Tam kuruma sağlanana kadar eller ovalanmaya devam edilmeli. Uçucu ve yanıcı 

olduğu unutulmamalı. 

Klorheksidin: Biguanid grubunda yer alır, etkinliği pH bağımlıdır (5.5-7.0), organik madde varlığında 

etkinlik azalır. Hücre duvarını yıkar. Sitoplazmada presipitasyon, hücre içi maddenin dışa kaçışı görülür. 

Antibakteriyel etkisi yavaştır, zarflı virüslere etkili, sporostatik ve mikobakteriostatiktir, deride kalıcı etkisi 

vardır. 

İyot ve iyodoforlar: Polimer taşıyıcı ile elemental iyot veya triiyodidden oluşur. Pek çok mikroorganizmaya 

etkili, antiseptik olarak kullanılan konsantrasyonlarda sporosidal etkinlik yoktur. Protein sentezini ve hücre 

membranını bozar, organik madde varlığında inaktive olur. İyodoforla el yıkama sonrası, etkinlik 30-60 dak 

devam eder. Gram negatif basillerle kontamine olabilir. 

Kuaterner amonyum bileşikleri: Katyonik olanlar en sık kullanılan gruptur, membran aktif ajanlardır. 

Bakteri hücre zarına tutunarak sitoplazmik içeriğin sızmasına yol açar. Gram negatif bakteriler üzerine zayıf 

etkilidirler. Gram negatif bakteri kontaminasyonu bildirilmiştir. 

Diğerleri: Kloroksilenol: hücre duvar yapısını bozar, gram negatif etkinliği düşüktür, EDTA ilavesi ile gram 

(-) etkinlik artar. Hekzaklorofen: toksik etkileri nedeniyle kullanımı kısıtlanmıştır. Triklosan: uzun süreli 

kullanımda direnç gelişebilir, gram pozitiflere etkinliği daha iyi, P. aeruginosa‟ya etkisizdir. 

Kombinasyon: El antiseptikleri kombine kullanıldığında etki artmaktadır. Cerrahi el hijyeninde; % 1 

klorheksidin/alkol > % 4 klorheksidin. Elde görülen yan etkiler daha azdır. 

El hijyeni ajanlarının seçimi: Etkin ve düşük irritasyon potansiyeli vardır. Personelden ürünlerle ilgili bilgi 

alınır (koku, irritasyon, ciltte bıraktığı his). Uygun dağıtıcı sistemler kullanılmalı. Ellere kullanılan diğer 

ürünlerle etkileşimi önemlidir. 

Cerrahi el hijyeni: Geçici floranın tamamen, kalıcı floranın kısmen ortadan kaldırılması amaçlanır. İrritan 

olmamalı, geniş etki spektrumlu, hızlı ve persistan etkili olmalı, yüzük, saat vs çıkartılmalıdır. 1894‟teki 

öneriler; sıcak su + antiseptik sabun + fırça 5 dak + %90 etanol + fırça 3-5 dak + antiseptik sıvı ile ellerin 

çalkalanması. 1939‟daki öneri; 7 dak su + sabun ve fırça ile ellerin yıkanması + 3 dak %70 etanol + havlu ile 

ellerin kurulanması.—-2-6 dakika sürmeli, fırça kullanılmalı, steril havlu ile kurulama yapılmalı. 

Cerrahi el ovalama: Gözle görülür kir yok ise, uygun antiseptik, doğru kullanılır ise alkol bazlı el antiseptiği 

ile el ve ön kolu ovalamak yeterli, tırnak altları alkol içerikli dezenfektan ile fırçalanırsa etkinlik artar, 

kuruması beklenmeli, günün ilk ameliyatında ve günlük etkinlikler sonrasında eller yıkanmalıdır, kalıcı 

etkinlik düşük, havlu ile kurulama gerekli değil. Suni tırnak olmamalı, tırnakların uzunluğu tırnak etini 

geçmemeli. 

Eldiven kullanımı: Yanlış güven hissi, el hijyeni uyumu azaltan bir uygulama, eldiven kullanımı öncesinde 

ve sonrasında mutlaka el antisepsisi sağlanmalıdır, eldivenler yıkanmamalı, tekrar kullanılmamalı, eldiven 

üstüne antiseptik solüsyon uygulanmamalı, hasta ile temas sonrası eldivenler çıkartılmalı, bir başka hastaya 

aynı eldiven ile temas edilmemeli, hastadaki işlemler temiz alandan kontamine alana doğru yapılmalı, aynı 

hastada kontamine vücut alanından temiz alana geçişte eldivenler değiştirilmeli. 
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10 - Gazlı Gangren 

Histotoksik klostridialar tarafından oluşturulan kas-bağ dokusunun süratli yıkımı ve gaz oluşumu ile 

seyreden hastalığa gazlı gangren denir. Gazlı gangren kas dokusunda, hızla ilerleyen, hayatı tehdit eden bir 

myonekrozdur. En sık kas yaralanmaları ve ameliyatları takip eder. 

Etyoloji: Gazlı gangren klostridium cinsinden, gram (+) ,terminal sporlu, anaerop bakteriler tarafından 

meydana getirilmektedir. Esas etkeni clostridium perfringens‟tir. Genellikle kas hasarı ve kontamine olması 

sonrasında gelişir. Nontravmatik formunda etken C. septicum‟dur. En sık izole edilen klostridium türleri; 

%80-95 Cl.perfringens, %10-40 Cl.novyi, %5-20 Cl.septicum izole edilir. Cl.bifermentans, Cl.histoliticum, 

Cl.fallax,Cl. ramosum Cl.sordelli nadiren görülür. Klostridiumlara ilaveten diğer organizmalar (E. coli, 

enterobacter spp. ve enterekoklar) da bazen gazlı gangren lezyonlarından izole edilebilir. 

Cl. perfringens: Çeşitli ekzotoksin ve solubl salgıları vardır. Majör lethal toksinleri; alfa, beta, epsilon, zeta 

(α, β, ε, Σ) dır. Bunlara göre bakteri A‟dan E‟ye kadar isimlendirilir. 5 tipe ayrılır. Minör antijenleri; delta, 

teta, kapa, lamda ve mü (δ, θ, κ, λ, μ) olmak üzere 5 tipe ayrılır. Tip A insanlardaki infeksiyonlardan 

sorumludur. En önemli toksin α-toksin, lesitinaz-fosfolipaz C‟dir. Lethal ve nekrotizandır. Bakteri ayrıca 

kollegenaz, proteinaz, deoksiribonükleaz, hyalürinidaz enzimleri de salgılar. 

Patogenez: Büyük damar ve kapiller yatakların hasarı ile birlikte olan derin, ezik, parçalı kas yaralanması ile 

görülür. Her türlü yara normal dokuya oranla daha az oksijenlidir. Olaya şok da katılırsa doku perfüzyonu 

iyice bozulacaktır. İnfeksiyonun başlaması için gerekli olan ilk koşul dokunun oksido-redüksiyon 

potansiyelinin düşmesidir. Oksijen basıncının azaldığı bölgelerde kas dokusunda bulunan piruvat, yetersiz 

olarak oksitlenir ve dokuda laktik asit birikimi meydana gelir. Neticede doku PH‟sı düşer (asite kayar), 

oksido-redüksiyon potansiyelinin azalması ve PH‟nın düşmesi endojen proteolitik enzimleri aktive eder. 

Sonuçta doku otolizi meydana gelir ve böylece anaerop bakterinin üremesi için uygun koşullar oluşur. 

Bakterilerin çoğalmaya başlaması ile solubl toksinleri salgılamaya başlar. Bu toksinler olay yerinden 

çevredeki sağlıklı kaslara ve dokulara yayılır. Bakterinin metabolizması sonucu oluşan gaz ve ödem sıvısı, 

kas fibrilleri arasında toplanıp, basınç yaparak dolaşımı daha da bozar. Fagositoz bozulur. Dokuda oluşan 

lokal infeksiyon ve yayılma şekli bilinmekle beraber, sistemik toksisite ve ölüm nedeni daha karmaşıktır. 

Burada α-toksinin önemli rol oynadığı sanılmaktadır. α-toksin myokard kontraktilitesini supresse ederek 

sistemik hipotansiyona sebep olur ve endojen inflamatuar mediatörlerin salınımını tetikler. C. perfringens: 

insan feçesinde bol miktarda bulunur ve vücut yüzeylerini kontamine edebilir. Büyük travmatik açık 

yaraların klostridyal kontaminasyon oranının yaklaşık %88 olmasına rağmen gazlı gangren insidansı sadece 

%1 ile 2‟dir. Bu da gazlı gangren patogenezindeki cansız doku ve yabancı cisim varlığını desteklemektedir. 

 

Klinik bulgular: Oluş şekline göre 2 gruba ayrılır; travmatik ve spontan. 1-Travmatik gazlı gangren 

(klostridial myonekrozis): ateşli silah yaralanması, savaş yaraları, trafik kazaları, endüstri kazaları, açık 

kırıklar, yüzeyel yaralar, böcek ısırıkları, im, sc injeksiyonlar, basınç yaraları, cerrahi müdahale sonrası (GİS 

cerrahisi, genitoüriner sistem cerrahisi, septik abortus, amputasyon). 2-Spontan (non-travmatik) klostridial 

myonekrozis: intestinal trakt anomalileri (kolon kanseri, divertikülit, barsak infarktı, nekrotizan enterekolit, 

volvulus, intraabdominal abse), lösemi (nötropeni), diabetes mellitus. İnkübasyon süresi: genellikle 2-3 

gün, 6 saat kadar kısa olabilir. Başlangıç akuttur. Ağrı en erken ortaya çıkan ve en önemli semptomdur. 

Düşük derece ateş, taşikardi (relatif taşikardi), takipne, hipotansiyon görülür. Lokal olarak dokunun rengi 

hızla esmerleşir, deri altı amfizemi görülür. Deri önceleri açık renkte, daha sonra kırmızı-mor, sonra bronz 

renge dönüşür. Hemorajik büller gelişir. Lezyon bölgesi ağrılıdır. Olay ilerledikçe ağrı artar, büller patlar, 

koyu renkli bir eksuda izlenir. Kötü kokuludur. Biriken gaz ve sıvı etkisi ile ödemli görünüm oluşur. Renk 

iyice değişerek siyaha döner. Büyük kas kitlelerinin yaygın nekrozu sonucu şok tablosu oluşur. İntravasküler 

hemoliz, hemoglobinüri ve böbrek yetmezliği gelişebilir. Eğer tedavi edilmez ise ölüm %100‟dür. Ölüme 

yakın dönemlerde mental durum da bozulur. Erkek genital bölgesini tutan klostridiumların da katıldığı 

polimikrobiyal gangrene Fournier‟s gangreni denir. 
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Ayırıcı tanı: Clostridyal anaerobik selülit, non-clostridial krepitan selülit (E.coli, klebsiella, çeşitli 

streptokok türleri, anaerobik bakteriler; bacteriodes, peptostreptococcus), non-clostridial krepitan myozit, 

poliomyozitis, rhabdomyozitis, sinerjistik nekrotizan cellulitis. 

Tanı: Çoğunlukla öykü, klinik bulgularla konur. Rutin laboratuarda: lökosit normal veya lökositoz vardır. 

Periferik yaymada sola kayma vardır. ALT, AST artışı varsa karaciğer hasarını gösterir. Üre, kreatinin artışı 

varsa böbrek hasarını gösterir. Kas nekrozunun göstergesi olarak CPK, LDH ve K düzeyleri artar. Ciddi 

intravasküler hemolizde Hb, Hct azalır (clostridyal α toksinin lisolesitinaz aktivitesi ve akut hemolize 

bağlı).———C. Perfringens bacteremiası gazlı gangrenli hastaların %15‟inde görülür. Yara yerinden 

yapılan boyama; eksuda gram, metilen mavisi ile boyanır. Gram pozitif basillerin görülmesi (%75 olguda) 

anlamlıdır. Aynı preparatta floresan-Ab tekniği ile etkene ait antijenler aranır. Kültür: alınan materyal hem 

aerop hem de anaerop besiyerlerine ekilir. Kanlı agara aerop ekim, sıvı besiyeri (buyyona) aerop stok ekim, 

kanlı agara anaerop ekim, sıvı besiyeri (thioglikolatlı buyyona) çift anaerop ekim yapılabilir. Birisi 70°C‟de 

20 dak ısıtıldıktan sonra (sporsuz), diğeri direk 37°C‟de inkübe edilir. Besi yerlerinde kolonilerin 

biyokimyasal özellikleri incelenerek tip tayini yapılır.———-Hayvan deneyi; en duyarlı hayvan kobaydır, 

artık kullanılmıyor. Radyolojik tetkikler: direk radyografide, kas ve fasia seviyesinde diseksiyon yapan gaz 

kabarcıklarının görülmesi önemlidir. Klostridial myonekrozis gaz kabarcıkları, diğer anaerobik 

infeksiyonlardan farklı olarak parça parçadır. İntraabdominal tutulumda BT‟de extraluminal gaz 

gösterilmesi önemlidir. 

Mortalite: Tedavi edilmeyen olgularda yaklaşık 48 saatte %100 ölüm görülür. Tedavi ile mortalite %20-30‟a 

kadar düşürülmektedir. Ekstremite travması sonucu gelişirse mortalite %20, cerrahi sonucu karın duvarında 

gelişirse mortalite %50, metastatik iskelet kası tutulması ile gelişirse mortalite %70‟dir. 

Tedavi: 1-Antibiyotik tedavisi: antibiyotik tedavisi ile yara yerinin temizlenmesine aynı anda başlanır. Hasta 

hastane ortamında takip edilir. Damar yolu açılır, üriner kateter takılır. Seçilecek antibiyotik anaerop 

mikroorganizmalara etkili olmalıdır. Bu amaçla şu ilaçlar kullanılır; klindamisin (3-4×600 mg) + seftriakson 

(2×2 gr). Metranidazol (4×500-750 mg) + seftriakson (2×2 gr). Penisilin-G (4×6 milyon) + klindamisin (3-

4×600 mg) + gentamisin (4-5 mg/kg, tek doz). ampisilin (4×3 gr) + metranidazol (4×500-750 mg) + 

gentamisin (4-5 mg/kg, tek doz). Ampisilin-sulbaktam (4×3 gr) + gentamisin (4-5 mg/kg, tek doz) 

veya imipenem/meropenem/piperasilin-tazobaktam verilebilir. Linezolid deneyimi pek fazla değil. 2-

Cerrahi müdahale: bu amaçla yara yerinin temizlenmesi, nekrotik doku parçalarının debridmanı önemlidir. 

Lezyon bir ekstremiteyi yoğun bir şekilde tutmuş ise bazen amputasyon gerekebilir. Gazlı gangrenin 

başlangıcında kaslar ödemli ve soluktur, kaslar kesildiğinde kanar, olay ilerledikçe kas rengi koyulaşır ve 

kontraktilitesi kaybolur, kas kesildiğinde kanamaz. Bu durumda o bölgenin (kasın) cerrahi olarak çıkarılması 

gerekir. 3-HBO tedavisi: her merkezde yapılmamaktadır. Deneyimli elemanlar ve ekipman gerekir. HBO 

tedavisinin 3 amacı vardır; doku nekrozunu sınırlamak, cerrahi uygulanacak demarkasyon hattını 

belirlemek, sistemik toksisitenin neden olduğu mortaliteyi azaltmak. 4-Destek tedavisi: gelişen 

komplikasyonlarla mücadele edilir; renal yetmezlik, DİC, sık cerrahi debritman, amputasyon, HBO 

tedavisinin komplikasyonları (barotravma gibi). Damar yolu açılır, idrar sondası takılır, beslenmesi 

parenteral veya enteral sağlanır, tetanoz profilaksisi uygulanır (1 doz aşı + 250 ünite insan kaynaklı tetanoz 

Ig-TİG), gazlı gangren anti-serumunun yararı yoktur, kullanılmamaktadır. 

Prognoz: Kötü prognoz işaretleri şunlardır; şok, renal yetmezlik, DİC, uzun inkübasyon periyodu (>30 saat), 

spontan veya postoperatif olgular, altta yatan hastalığı olanlar (kanser, diabet, lösemi), gövde yerleşimi, ileri 

yaş. 
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11 - Hastane İnfeksiyonları Ve Çalışanların Sağlığı 

Yapılması gerekenler: Bağışıklama; influenza, meningokok, Tbc, varicella, rubella, kızamık, tetanoz, hepatit 

B. Antimikrobiyal kullanma; meningokok (AB), antiviral (HIV). Çevre hijyeni; kirlilik kontrolü, Hava 

Temizliği, Tıbbi Atıkların Zararsızlaştırılması, Yeterli ve Temiz Su. Hastane epidemiyolojisi programı; 

infeksiyon kontrol uzmanları-programları, infeksiyon kontrol komiteleri. 

İzolasyonda amaç: Hastalardan sağlık çalışanlarının korunması, hastalardan diğer hastaların korunması, 

hastalardan ziyaretçilerin korunmasıdır. 

Standart korunma tedbirleri: Eldiven giyme: kan, kanlı sıvı, ter haricinde tüm sekresyonlardan korunmak 

için. Eldiven çıkarıldıktan sonra mutlaka eller yıkanmalıdır. Cilt bütünlüğü bozulduysa (yara, çizik) eldiven 

takılmalıdır. Maske: vücut sıvılarının bulaşma ihtimali varsa; yüzü veya gözü de koruyan. Disposable 

elbise: cildi veya elbiseyi korumak için. 

El hijyeni: Hastane infeksiyonları büyük ölçüde çalışanların elleriyle bulaştırılır; saçlı deriyi elle kaşıma 

dahi risk oluşturur. Hastayla temastan sonra, bir sonrasına temastan önce eller yıkanmalıdır. El yıkama 

usulüne uygun yapıldığında patojenlerden % 95 korunma sağlar. Sabun kullanıldığında korunma % 99‟a 

çıkmaktadır. El yıkama 15 saniyeden az olamaz. El yıkamanın 30 saniyeden den uzun olması etkinliği 

artırır. Enjektör kullanıldıktan sonra; Tekrar kılıfına sokulmamalı, kırılmamalı, bükülmemeli, delinmeyecek 

konteynerlere atılmalıdır. Hastayla temastan önce ve sonra, eldivenler çıkarıldıktan sonra eller derhal 

dekontamine edilmelidir. Alkol bazlı el ovma kremleri; gözle görülen kir varsa su ve sabunla yıkadıktan 

sonra kullanılmalıdır. El ovma kremleri el hijyeni için yararlıdır. Su ve sabunla yıkamanın yerini tutmaz. 

Temiz ellere uygulanması koruyucu etkiyi artırır. Yüzük çalışma esnasında takılmamalıdır; S. aureus, gram 

(-) basil ve candida kontaminasyonuna sıklıkla sebep olur, suni tırnak (artificial finger nail), uzun tırnak el 

yıkamanın etkinliğini azaltır. 

El florası: Kalıcı flora: düşük virulanslı (KNS, mikrokok, korine-bakteri) mikroorganizmalar florayı 

oluşturur. İnvaziv işlemler dışında nadiren hastalık yaparlar. El yıkamayla kolayca ortadan kaldırılamaz. 

Geçici flora: hastane infeksiyonlarının önemli sebeplerindendir. Temasla yerleşir. Cilde gevşek bağlıdır, 

yıkamayla kolaylıkla uzaklaştırılır. El yıkamanın amacı, temasla bulaşan geçici floranın elden 

uzaklaştırılmasıdır. 

Eldiven kullanma: Ter hariç tüm vücut sıvılarından korunma amaçlı olarak kullanılmalıdır; kan, kanlı vücut 

sıvısı, amniyon sıvısı, semen, vajinal sıvı, BOS, transuda, eksuda. Kanla bulaşan patojenlerden korunmaya 

yardımcıdır. Bazı eldivenlerde gözle görülmeyen delikler sebebiyle mikroorganizmaların ellere bulaşmasına 

engel olunamaz. Eldiven koruyucu bariyer olarak görülmeli fakat el hijyenini tam sağlamadığı bilinmelidir. 

Çok riskli durumlarda çift eldiven giyilmesi daha fazla koruma sağlar. Eldivenli elin iğneyle delinmesinde 

bulaşan kan miktarı (mikroorganizma) azalmaktadır. Uzun süre büyük cerrahi işlemlerde eldiven 

delinmesine sık rastlanır. 

Hastane infeksiyonu bulaşma yolları: 

3 şekilde bulaş görülebilir; hava yolu, damlacık yolu, temas yolu. 

Hava yolu bulaşma tedbirleri: 5 µm‟den küçük damlacıkların geçişini engellemelidir. Bulaşma tedbiri 

alınacak hastalıklar; akciğer ve larinks Tbc (non-Tbc akciğer mikobakteri infeksiyonları için gerekli 

değildir), kızamık, suçiçeği, dissemine zoster. Hasta negatif basınçlı odaya konulmalıdır. Oda havası saatte 6 

defa değiştirilmelidir. Oda kapalı tutulmalıdır. Oda havası resirküle edilmemelidir; doğrudan dışarıya 

verilmelidir. Tbc için hava yolu bulaşma tedbirleri: odaya giren tüm personel en az % 95 etkinliği olan ve 1 

µm çapındaki partikülleri filtre eden maske(N95mask) kullanmalıdır. Maske yüz hatlarına uygun olmalı; 

sızıntı % 10‟dan az olmalıdır. Hasta dışarıya çıkarken standart cerrahi maske takmalıdır. Hastanın 

öksürürken veya hapşırırken ağzını kapatması sağlanmalıdır. Tedavi alan hastada farklı günlerde ardışık 3 
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balgam yaymasında basil (-) olduğunda izolasyon sonlandırılabilir. Öksürüğü devam eden kaviter ve larinks 

Tbc‟de en az 1 ay sürmelidir. Çoklu ilaç direnci olan hastalarda hastanede kalış süresince izolasyon 

sürmelidir.———-Kızamık, suçiçeği, dissemine zoster tedavi süresince izolasyonda kalmalıdır. Non-immün 

çalışanlar hasta odasına girmemelidir. Girme mecburiyeti varsa N95maske kullanmalıdır. 

Damlacık yolu bulaşma tedbirleri: Büyük damlacık partiküllerinin geçişini önlemede yararlıdır. Bulaşma 

tedbiri alınacak hastalıklar; H. influenzae tip B, meningokok, M. pneumoniae, çoklu ilaç dirençli pnömokok 

enfeksiyonu, grip, boğmaca, kabakulak, kızamıkçık, parvovirus B19. Hasta özel odada tutulur, bunun 

dışında özel tedbir gerekmez. Damlacıklar 3 feet (91.44 cm)‟den uzağa gitmediği için kapı açık kalabilir. 

Personel hastaya 3 feet‟den yakın çalışıyorsa standart cerrahi maske takmalıdır. Hasta dışarı çıktığında 

standart cerrahi maske takmalıdır. 

Kontakt tedbirler: Bulaşma tedbiri alınacak hastalıklar; çoklu ilaç direnci bulunan mikroorganizmalar (Cl. 

difficile enteritis, shigella, hepatitis A, rotavirus, şiddetli mukokütanöz HSV enfeksiyonları), vankomisin 

rezistan enterokok infeksiyonları, MRSA için gereklidir. Hasta odasına girerken eldiven takılmalı, odadan 

ayrılırken çıkarılmalıdır. Eldiven çıkarıldıktan sonra tıbbi el yıkama veya alkol bazlı el ovma kremiyle eller 

dekontamine edilmelidir. İnfektif materyalle temas riski varsa özel elbise giyilmelidir; diyare, kolostomi, 

ileostomi, kontrol edilemeyen yara akıntısı durumlarında olduğu gibi. Stetoskop, tansiyon aleti, termometre 

izolasyon odasında bırakılmalıdır; başka hastada kullanmadan önce dezenfekte edilmelidir. 

Hava yolu + kontakt tedbir gerektirenler: Suçiçeği, dissemine zoster, SARS (severe acute respiratory 

syndrome). 

Damlacık infeksiyonları + kontakt tedbir gerektirenler: Yeni doğan ve çocuk adenovirus infeksiyonları. 

SARS: Etken Coronavirus‟tur. Virus gaita, kan, ter ve idrardan izole edilmiştir. Damlacık ve hava kaynaklı 

aerosollerle bulaşır. Bulaşıcılık süresi bilinmemektedir. Hava + kontakt tedbir gereklidir. Standart tedbirlere 

ilaveten gözler korunmalıdır. 

Nozokomiyal hepatitler ve korunma: 

 

Hepatit B: En fazla risk altında olanlar: hemşireler, diyaliz çalışanları, patologlar, laboratuvar çalışanları, 

kan bankası çalışanları, cerrahlar, dişçiler. Sağlık personelinden hastaya bulaş: İngiltere‟de 10 grupluk bir 

seride bulaşma oranı %0.3-9 bulunmuştur. Los Angeles‟da bir göğüs cerrahı 144 ameliyatından 19 hastasına 

(%13) bulaştırmıştır. Ameliyat esnasında parmakta küçük kesikler olabilir. Sütur bağlama esnasında parmak 

kesilebilir. Hastadan çalışana bulaş: diyaliz personelinde 10.000 diyaliz başına 5 mukokütanöz maruziyet 

ve keskin cisim yaralanması görülmüştür. Risk etmenleri; endoskopi ekipmanları, akupunktur iğneleri, 

enjektörler, diyabetik bakım, gelişmekte olan ülkelerde enjektörün mükerrer kullanılması. Korunma: HBİG 

0.06 cc/kg ilk 24 saat içinde yapılmalı. Aşı aynı anda farklı iğne ile farklı bölgeye yapılmalı. Aşı 0-1-2-12 

aylarda yapılmalı. Maruziyet sonrası profilaksi: Aşısız personel, hasta HBsAg (+) ise HBİG + aşı yapılır. 

Aşısız personel hasta HBsAg (-) ise aşı yapılır. Aşısız personel hasta bilinmiyor ise aşı yapılır. Antikor (+) 
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personel hasta HBsAg (+) ise aşı gereksiz. Aşılı personel antikor (-) hasta HBsAg (+) ise HBİG + 

revaksinasyon yapılır. Antikorun (+) olması için 10 mIU/mL üzerinde olması gerekir. Aşı hakkında bilgiler: 

aşının kesin bağışıklık süresi bilinmiyor. Aşılıda anti HBs azalsa da koruma devam ediyor. Subklinik 

hastalananlarda kronikleşme görülmemiştir. CDC diyaliz personeli haricinde sağlık personeline 

revaksinasyon tavsiye etmiyor. HB aşılananlarda % 10 serokonversiyon oluşmuyor. Sigara, ileri yaş, obezite 

ve erkek sekste suboptimal antikor cevabı oluşuyor. Seronegatiflere ikinci bir 3 doz serisi uygulanır. 

Hepatit C: Kontamine iğne batma % 0-10 risk oluşturur. Kolonoskopi, retrograd kolanjiyografi bulaşmada 

rol oynayabilmektedir. Diyaliz hastaları 2-10 kat daha fazla seropozitiftirler. Ortak jilet kullanımı bulaşmaya 

sebep olabilir (psikiyatrik hastalar). Maternal fetal bulaş % 5-9 bulunmuştur. Hepatit C profilaksisi: aşısı 

yoktur. İmmünglobulin yararlı değildir. Maruziyetten sonra 6 ay süreyle anti-HCV ve AST, ALT takibi 

yapılmalıdır. Akut infeksiyonda interferon erken verilirse yararlı olabilir. 

Sağlık Ortamında HIV: Son 25 yılda hastadan 

hastaya, hastadan sağlık personeline, sağlık 

personelinden hastaya bulaştığı anlaşılmıştır. Son 

25 yıla göre mesleki HIV infeksiyonu nadirdir. 

2001 yılına kadar ABD‟de 57 sağlık personelinde 

mesleki HIV infeksiyonu görülmüştür. Parenteral 

yaralanmalar (kan alma iğneleri, keskin alet 

yaralanmaları) bulaşmaya sebep olmaktadır. 

Sağlam deriye kan veya diğer bulaşıcı materyal 

teması ile infeksiyon görülmemiştir. Personelin 

hastayla yakın teması sonucu infeksiyonu 

görülmemiştir. Hastane atığına ve kontamine 

çevre yüzeyine temasla ilgili mesleki HIV infeksiyonu görülmemiştir. Dental, cerrahi, patolojik ve 

laboratuvar işlemleri esnasında inhalasyonla infeksiyon oluştuğunun verileri bulunmamaktadır. Risk 

faktörleri: perkütan yaralanma (iğne veya keskin obje), bütünlüğü bozulmuş derinin kontaminasyonu 

(çatlak, çizik, dermatit), mukoza teması (riskli temastır) olması risk faktörleri arasındadır. Görünürde kan 

olmayan tükrük, gözyaşı, ter, idrar ve feçesin HIV bulaşmasına sebep olmayacağı düşünülmektedir. Anne 

sütü perinatal bulaşmada rol oynar. İçi delik iğneler, sütür iğnelerine göre daha fazla risk taşırlar. Eldivenli 

elin iğneyle delinmesinde bulaşan kan miktarı azalmaktadır. 

Mesleki HIV maruziyetinin tedavisi: Kan ve kanlı sıvıyla bulaşmış deri bölgesi ve yara sabunla 

yıkanmalıdır. Göz steril su veya göz yıkama solüsyonlarıyla tazyikli olarak yıkanır. Derhal anti retroviral 

tedaviye başlanmalıdır. Gebe hastalarda zidovidine verilmesi infeksiyonu %67 azaltmaktadır 

(zidovudine‟nin koruyucu etkisi % 20 dir). 
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12 - Hastane İnfeksiyonları (Hİ) 

Tanım: Hastanede alınan mikroorganizmalara bağlı olarak gelişen infeksiyonlardır. Hasta; hastaneye yattığı 

sırada herhangi bir infeksiyon hastalığının inkübasyon döneminde değilken, yattıktan sonraki 48-72 saat‟den 

sonra veya taburcu olduktan sonraki 10 gün içinde gelişen infeksiyonlardır. Cerrahi müdahaleden sonra ilk 

30 gün, eğer implant kullanılmışsa 1yıl içinde gelişen infeksiyonlardır. 

Hİ‟ları %3-15 arasında sıklıkla görülürler. Yılda 90.000 ölüm görülmektedir. Yıllık ekonomik maliyeti ~4.5 

milyar dolardırdır. Yoğun bakım ünitelerinde endemiktirler ve %5-35 oranında görülürler. Epidemilerle 

(salgın) çoklu ölümlere neden olarak ulusal ve uluslararası gündemde yer alırlar. Gram (-) enterik basiller en 

sık etkenlerdir. Önemli hastane kalite göstergesidir. 

Önemi: Dirençli, tedavisi zor infeksiyonlardır. Hastanede kalış süresi uzar. Mortalite ve morbidite artar 

(infeksiyon türü ve alanı önemlidir). Bulaş riski artar. Maliyeti yüksek infeksiyonlardır. Antimikrobik tedavi 

yan etkileri görülür. Yaşam kalitesi bozulur. Hastanenin kalite göstergesidir. Kontrol programı ile 1/3‟ü 

önlenebilir. 

Nedenleri: Mikrobiyolojik faktörler: yanlış antibiyotik kullanımı (dirençli mikroorganizmalar, flora 

değişikliği oluşur böylece). Çevresel faktörler: cerrahi girişimler invaziv girişimler (kateterizasyon, 

ventilasyon), el yıkama, ortam temizliği, dezenfeksiyon sterilizasyon, eğitimsiz personel. Konak faktörleri: 

altta yatan hastalık (DM, KBY, operasyon), yaş, travma, yanık, immünsüpressif tedavi, metabolik nedenler. 

Patojenler: Gram (+) ler: MRSA, VRE, KNS. Gram (-) ler: E.coli, klebsiella spp (GSBL üreten suşlar), 

pseudomonas spp., acinetobacter baumannii, stenotrophomonas maltophilia, enterobacter spp, serratia spp, 

citrobacter spp. Mantarlar: candida spp. (en sık). Diğerleri: viruslar, parazitler. 

Uzman, deneyimli, donanımlı acil müdahale ekibi gereklidir. Akut miyokard infarktüsünün tedavi ve 

tekrarının önlenmesi gerekir. Uygun medikasyon olmalı; yanlış doz, yanlış verilme şekli, etkileşim, allerji 

hikâyesi, yanlış antibiyotik kullanımı riks faktörleridir. Cerrahi alan infeksiyonları önlenmeli. Kateter ilişkili 

kan dolaşım infeksiyonları önlenmeli. Ventilatör ilişkili pnömoni önlenmeli. 

Sağlık hizmetine bağlı infeksiyonlar (Hİ) tıbbi hata kabul edilmektedir. Hastane kalite yönetiminin 

(akreditasyon) önemli bir parçasıdır. Hİ maliyet: 4 infeksiyon için üç aylık toplam maliyet 115.500 dolar, 4 

infeksiyon için yıllık toplam maliyet 462.000 dolar (sadece antibiyotik için). 

Hastane infeksiyonları ile ilgili yapılan sürveyans çalışmalarında sıklıkla saptanan infeksiyonlar; üriner 

sistem infeksiyonları, cerrahi alan infeksiyonları, pnömoniler, bakteriyemilerdir. Ayrıca şu sistemlerle ilgili 

sık olmasada hastane kaynaklı infeksiyonlar ortaya çıkabilmektedir; kemik ve eklem infeksiyonu, 

kardiyovasküler sistem infeksiyonu, santral sinir sistemi infeksiyonu, göz, kulak, burun, boğaz ve ağız 

infeksiyonları, gastrointestinal sistem infeksiyonu, alt solunum yolları infeksiyonu (pnömoni hariç), genital 

sistem infeksiyonu, deri ve yumuşak doku infeksiyonu. 

Nosokomiyal üriner sistem infeksiyonları (NÜSİ): 

En sık rastlanan Hİ lokalizasyonu üriner sistemdir ve infeksiyonların yaklaşık %40-60‟ından sorumludur. 

NÜSİ gelişen olguların önemli bir kısmında üriner sisteme yönelik bir girişim vardır. Kateterler bu 

uygulamaların en önemlisidir. Hastane kaynaklı üriner sistem infeksiyonlarının %85‟i kateter ilişkili iken 

%5-10‟u da sistoskopi gibi ürolojik girişimler sonrası görülür. 

Klinik: NÜSİ, kateterin çıkarılması sonrası kendiliğinden çözülen asemptomatik tablodan, piyelonefrit, 

perinefritik apse, bakteriyemi, sepsis, şok renal yetmezlik gibi komplikasyonlarla seyreden ağır bir klinik 

tabloya kadar farklı formlarda karşımıza çıkabilir. 
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Risk faktörleri: NÜSİ gelişen olguların önemli bir kısmında üriner sisteme yönelik bir girişim vardır. 

Kateterler bu uygulamaların en önemlisidir. Nosokomiyal bakteriüri (NB) kateter takılan hastaların %10-

20‟sinde görülür. NB‟ye yol açan risk faktörleri içerisinde, kadın olmak, 50 yaşın üstünde olmak, altta yatan 

hastalık (üriner sistemdeki anotomik, strüktürel veya fonksiyonel değişiklikler, renal, prerenal veya 

postrenal nefropatiler ile renal fonksiyonların bozulması, diabetes mellitus, karaciğer yetmezliği, 

immünsüpreyon, AIDS gibi immün sistemi bozan eşlik eden hastalıklar) rol oynamakla birlikte, en önemli 

risk faktörü kateterizasyon süresidir. Kateterli hastalarda bakteriüri görülme oranı ardışık her gün için %5-10 

arasında artış gösterir. Yani kateterize hastaların hemen hepsi 30 gün içinde bakteriürik hale gelmektedirler. 

Bakteriürik hastaların yaklaşık %10-20‟sinde üriner sistem infeksiyonları gelişmekte bu hastaların da 

%3‟ünde bakteriyemi saptanmaktadır. Bakteriyemi gelişen hastaların %10-20‟sinin mortal seyir gösterdiği 

göz önüne alınacak olursa NÜSİ‟nın önemi bir kez daha anlaşılmış olur. 

Etyoloji: Kısa süreli kateterizasyon (1-30 gün) sırasında gelişen infeksiyonlar sıklıkla tek bir patojenle 

gelişmekte, uzun süreli kateterizasyon (30 günden fazla) sırasında ise etyoloji polimikrobiyal olmaktadır. En 

sık izole edilen mikroorganizmalar; E.coli, K. pneumoniae, enterobacter spp, P. mirabilis ve kandidadır 

(özellikle antibiyotik kullananlarda). 

Semptomatik NÜSİ: 

Şu kriterlerden birinin varlığı ile tanımlanabilir: 

1-Ateş (38°C), sık idrara çıkma, dizüri ve palpasyonla suprapubik hassasiyet gibi semptomlardan birine 

ilaveten, idrar kültüründe ³ 10
5
cfu/ml iki veya daha az bakteri üremesi. 

2-Ateş (38°C), sık idrara çıkma, dizüri ve palpasyonla suprapubik hassasiyet gibi semptomlardan ikisine 

ilaveten, aşağıdaki bulgulardan birinin bulunması: 

—a-Lökosit esteraz ve/veya nitrit test pozitifliği. 

—b-Piyüri; ³10 lökosit /mm 
3 

veya çevrilmemiş idrarın 400 x büyütme ile incelenmesinde her sahada ³ 3 

lökosit bulunması. 

—c-Çevrilmemiş idrarın gram boyamasında bakteri bulunması. 

—d-Uygun olarak alınan iki idrar kültüründe ³10
2 

cfu/ml aynı patojenin bulunması. 

—e-Uygun antibiyotik tedavisinden sonra 10
5 

cfu/ml saf kültür üreme olması. 

——————————————————————————————————————————— 

Asemptomatik NÜSİ: 

Tanı için idrar kültürü gereklidir ve aşağıdaki kriterler bulunmalıdır: 

1-Yedi günden daha uzun bir süre üriner kateteri olan bir hastada, 

—a-Ateş (38°C), sık idrara çıkma, dizüri ve palpasyonla suprapubik hassasiyet gibi belirtilerin bulunmaması 

—b-Ancak, idrar kültüründe 10
5 

cfu/ml iki ya da daha az bakteri üremesi. 

2-İlk idrar kültüründen yedi gün önce ve daha önce kateteri bulunmayan bir hastadan alınan iki idrar 

kültüründe 10
5 

cfu/ml aynı bakterinin üremesi ve ateş (38°C), sık idrara çıkma, dizüri ve palpasyonla 

suprapubik hassasiyet gibi belirtilerin bulunmaması. 
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3-Eğer klinik belirtiler belirlenmezse (örneğin sedatize hastalarda), kültürde iki ayrı türden daha çok 

olmayan üropatojenler önemli sayıda üretildiği zaman (kateter idrarında 10
5 

cfu/ml; mesane aspiratında 

üropatojenlerden herhangi birinin araştırılması) bir infeksiyon olasıdır. 

——————————————————————————————————————————— 

Tedavi: Kısa veya uzun süreli kateterler kaldığı sürece gelişen asemptomatik bakteriürinin tedavisi gerekli 

değildir. İmmun yetmezlikli hastalar, gebeler, cerrahi girişim uygulanacak hastalarda asemptomatik 

bakteriüri tedavi edilmelidir. Ayrıca S. marcescens ile gelişen bakteriürinin bakteriyemi ve mortalite 

olasılığının yüksek olması nedeniyle tedavi edilmesi önerilmektedir. Semptomu olan tüm kateter ilişkili 

üriner sistem infeksiyonları etken patojenin duyarlı olduğu bir antibiyotikle parenteral yolla tedavi edilmeli 

ve mümkünse kateter çıkarılmalı veya değiştirilmelidir. Optimal tedavi süresi hakkında tam olarak bir fikir 

birliği olamamakla birlikte, eğer kateter çıkarılamıyorsa en azından semptomlar çözülene kadar tedaviye 

devam edilmelidir. Kandidemisi olmayan kandidürik (piyüri ile birlikte ³10 
4- 5

 cfu/ml kandida varlığı) 

hastalar amfoterisin B irrigasyonu ile tedavi edilebilir. Amfoterisin B irrigasyonunda 250 cc steril su içine 

konan 5-10mg amfoterisin B her gün mesane içine infüze edilir ve kateter bir saat süreyle klemplenir. 

Kandida NÜSİ‟larında flukonazol iyi bir tedavi alternatifidir. Tedavi süresi 2-7 gündür. 

Katetere bağlı ÜSİ‟den korunma: Üriner kateterizasyona bağlı infeksiyonlardan korunmada 4 temel prensip 

vardır; mümkünse üriner kateterizasyondan kaçınmak, eğer kateterizasyon yapıldı ise bakteriüri gelişmesini 

engellemek, bakteriüri gelişti ise komplikasyonları önlemek, üriner sisteme yapılan müdahelelerde aseptik 

şartlara uymak ve deneyimli bir kişi tarafından takılması şeklindedir. 

Cerrahi alan infeksiyonları (CAİ): 

Cerrahi müdahaleden sonra ilk 30 gün içinde operasyon bölgesi ile ilişkili gelişen infeksiyonlar; cerrahi alan 

infeksiyonları olarak isimlendirilir. Eğer implant kullanılmışsa bu süre bir yıldır. Bu infeksiyonlar; yüzeyel 

insizyonel, derin insizyonel, organ/boşluk infeksiyonları olmak üzere üç alt başlık altında toplanmaktadır. 

Yüzeyel insizyonel infeksiyonlar; cilt ve ciltaltı bölgeyi tutan infeksiyonlardır. Derin insizyonel 

infeksiyonlar; fasia ve kasları tutan infeksiyonlardır. Organ/boşluk infeksiyonları; insizyon dışında 

ameliyatla açılan veya manüple edilen herhangi bir anatomik organ veya boşluğu ilgilendirir. 

Risk faktörleri: Yaranın kontaminasyon kategorisi; infeksiyon riski en az olan temiz yaralar, en çok olan ise 

kirli-infekte yaralardır. Operasyon süresi ve cerrahi teknikler; operasyon süresinin uzaması infeksiyon 

riskini arttırmaktadır. Konağa ait faktörler de önemlidir. Yaranın kontaminasyon kategorisi: cerrahi yaralar 

kontaminasyon riskine göre; temiz, temiz-kontamine, kontamine ve kirli-infekte olmak üzere sınıflandırılır. 

Temiz yara: infeksiyon bulgusu yoktur. GIS, GÜS ve solunum sistemine girilmemiştir. Uygulanan aseptik 

teknikte aksama olmamıştır. Temiz-kontamine yara: GIS ve/veya solunum sistemine kontrollü olarak 

girilmiştir. Önemli bir bulaş söz konusu değildir. Aseptik teknikte aksaklık düşük düzeydedir. Kontamine 

yara: açık, yeni travmatik yaralardır. GIS‟den önemli düzeyde kaçaklar olmuş veya infekte genitoüriner 

sisteme ya da infekte safranın bulunduğu safra sistemine ya da kontrolsüz olarak solınum sistemine 

girilmiştir. Pürülan olmayan akut inflamasyon bulguları vardır. Aseptik teknikte büyük aksaklıklar söz 

konusudur. Kirli ve infekte yara: nekrotik doku veya yabancı cisim olan veya fekal kontaminasyonun 

sözkonusu olduğu durumdur. Tedavinin geciktiği veya dışarıdan kirlenmiş travmatik yaralardır. Organ 

perforasyonu vardır ve operasyon sahasında akut bakteriyel inflamasyon ya da pü ile karşılaşılmıştır. 

Konağa ait faktörler: Yaş, şişmanlık, altta yatan hastalıklar, yaraya uzak başka bir bölgede infeksiyon 

bulunması, organizmanın immün yapısı, bölgenin kanlanma durumu ve nekroz varlığı gibi dokusal 

özellikler, hastanın operasyon öncesi hastanede yatış süresi, operasyon öncesi temizlik için jiletle kazıma 

yapılması (özellikle 12 saat veya daha önce) gibi pek çok sayıda etmen, CAİ gelişimi açısından önemlidir. 
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Etyoloji: Gram pozitif bakteriler (S.aureus, enterokoklar, KN stafilokoklar, streptokoklar) en sık rastlanan 

cerrrahi alan infeksiyonu etkenleridir. Daha nadir olarak gram negatif bakteriler (E. coli, P. aeruginosa, 

enterobakterler, P. mirabilis, K. pneumoniae) ve kandida da etyolojide rol oynar. 

Bulaş yolları: Cerahi alan infeksiyonları yapılan operasyonun tipine göre değişiklik göstermekle birlikte 

sonuçta eksojen ve/veya endojen bulaşma sonucu otraya çıkar. Eksojen bulaşma: Cerrahi personel; havada 

dahil olmak üzere ameliyathane ve çevresi, tüm alet, cihaz ve donanımlar, kullanılan solüsyonlar eksojen 

florayı cerrahi alana taşıyabilirler. Endojen bulaşma: bu tip bulaşta etkenler genellikle cilt, mukoza kaplı 

alanlar ve içi boş organların iç yüzeyinde normalde var olan floradır. 

CAİ genellikle postoperatif ikinci-yedinci günde ortaya çıkar. İlk iki günde ekzotoksinleri ile ön plana çıkan 

Clostridium türleri ve beta hemolitik streptokoklar CAI tablosuna yol açarken, dördüncü-beşinci günde 

çıkan infeksiyonlarda stafilokoklar daha öncelilkli olarak akla gelmelidir. Beş ile yedinci günlerde gram 

negatif bakteriyel infeksiyonlar ve polimikrobiyal infeksiyonlar CAİ‟ye neden olur. 

Tedavi: Yarada pürülan sekresyon varsa gram boya ile incelenmeli ve kültür yapılmalı. Sekresyon yok ise 

yarayı kontamine edebilecek olası bakteriler dikkate alınarak ampirik tedavi verilmelidir. Tedavi süresi ile 

ilgili veriler kısıtlı olmasına rağmen cerrahi infeksiyonların çoğu 5-7 gün antibiyotik tedavisine yanıt 

vermektedir. Doğru yaklaşım hastanın ateşinin düşmesi, klinik olarak iyileşmesi ve beyaz küre sayısının 

normale dönmesi dikkate alınarak tadavi süresinin belirlenmesidir. 5. günde hala ateş düşmemiş, beyaz küre 

yanıtı alınmamış ise tedavi yanıtsızlığı kabul edilip nedenleri araştırılmalıdır. Başarılı bir koruyuculuğun 

sağlanabilmesi için birbirine dayalı üç ana etkinliğin yerine getirilmesi gerekir; asepsi-antisepsi kurallarının 

eksiksiz uygulanması, en uygun cerrahi tekniğin seçilmesi- uygulanması, cerrahi travmaya uygun antibiyotik 

proflaksisi yapılması. Etkinliği kanıtlanmuş ve yaygın kullanımı nedeniyle ön plana çıkmış bir önlem, 

perioperatif antibiyotik proflaksisidir. Perioperatif antibiyotik kullanılmayan temiz yaralarda CAİ hızı %5.1, 

kullananlarda 0.8; temiz kontamine yaralarda sırası ile 10.1 ve 1.3; kontamine yaralarda ise 21.9 ve 10.2 

olarak bulunmuştur. 

Tedavi (devam): Uygun antibiyotikler ile antimikrobiyal proflaksi, temiz ve temiz kontamine yaralar için 

önerilmektedir. Kontamine ya da kirli infekte yaralarda profilaktik antibiyotik kullanımı önerilmez. Bu tip 

yaralarda perioperatif dönemde başlatılan tedaviye yönelik antibiyotik kullanımı gerekli yaklaşımdır. 

Seçilecek ajanlar konusunda dikkat edilmesi gerekli noktalar: a)Seçilecek ilaçlar yarayı kontamine etmesi 

muhtemel mikroorganizmaların duyarlılık paternine yönelik olmalı. b)Yarada yeterli konsantrasyona 

ulaşacak dozda ve operasyon öncesi uygun sürede verilmelidir, en ideal zaman anestezi indüksiyonu 

sırasındadır. c) Profilaksi tedavi ile karıştırılmamalıdır; tek doz proflaktik antibiyotik uygulaması çoğu 

operasyon için yeterli olup, iki saatten daha uzun sürecek operasyonlarda ikinci infüzyon da uygulanacak 

şekilde planlanmalıdır. 24 saatten uzun uygulama gereksiz olduğu kadar dirençli suş seleksiyonuna neden 

olduğu için zararlıdır. 

Nozokomiyal kan dolaşımı infeksiyonları (KDİ): 

Hastane kaynaklı mikroorganizmalarla gelişen dolaşım sistemi infeksiyonlarıdır. Hastanın hastaneye 

yattıktan 48-72 saat sonra alınan kan kültüründe klinik olarak önemli kan kültür pozitifliğinin olmasıdır. 

Primer ve sekonder olarak iki gruba ayrılırlar. 

Primer kan dolaşımı infeksiyonu: kanda üreyen mikroorganizmanın üretildiği başka bir anatomik yerin 

olmaması primer bakteriyemi olarak tanımlanır. İntravenöz ve arteriyel kateterlere bağlı gelişen 

bakteriyemiler de bu gruba girer. Tüm nozokomiyal bakteriyeminin %40-60‟ını primer bakteriyemiler 

oluşturur. Sekonder kan dolaşımı infeksiyonu: başka bir anatomik alanda tespit edilen infeksiyondan 

sorumlu mikroorganizmanın takiben bakteriyemi yapmasıdır. İnfeksiyon odağından alınan kültür ve kan 

kültüründe aynı bakteri üremesi ile tanı konulur. En fazla üriner ve solunum sistemi infeksiyonlarını takiben 

görülür. 
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Etyoloji: Kan dolaşımı infeksiyonlarının %40-60„ını gram pozitif bakteriler, %30-40„ını ise gram negatif 

bakteriler oluşturmaktadır. Primer bakteriyemiler genellikle damar içi katetere bağlı olup, koagulaz negatif 

stafilokoklar ve S. aureus en sık izole edilen mikroorganizmalardır. Enterococcus türleride gittikçe artan 

oranlarda bakteriyemi etkeni olarak dikkat çekmektedir. 

Klinik: Bakteriyeminin tanı koydurucu spesifik bir klinik bulgusu yoktur. İnfeksiyonun şiddetine göre klinik 

belirti ve bulgular değişiklik gösterir. Üşüme ve titreme, ateş veya hipotermi, taşikardi, hiperventilasyon, ani 

şuur değişikliği sepsisi akla getirmesi gereken bulgulardandır. Sekonder bakteriyemilerde ise çoğunlukla 

pnömoni, ÜSİ gibi primer infeksiyon odağına ait bulgu vardır. 

Tanı: Tanı için klinik ipuçları ve altta yatan hastalık iyi değerlendirilmeli, kan sayımı, kan biokimyası ve kan 

gazları gibi tetkikler mutlaka yapılmalıdır. Bakteriyemi ve sepsisli olgularda lökositoz ve nötrofili, serum C-

reaktif protein düzeylerinde yükseklik saptanır. Etiyolojik tanı, kan kültürü ve primer infeksiyon odağından 

alınan kültür ile konur. Belirlenen infeksiyon odağı varsa buradan alınan materyalin gram boyaması kültür 

sonuçları çıkıncaya kadar ampirik tedaviyi yönlendirme açısından önemlidir. Ayrıca endotoksin/sitokin 

(TNF, IL-1, 6) kan düzeyleri tanıda yardımcı olabilecek belirleyicilerdir. 

Tedavi: Nozokomiyal bakteriyemilerde primer infeksiyon odağı dikkate alınarak etken olabilecek 

mikroorganizmalara yönelik ampirik tedavi başlanmalıdır. Ayrıca o hastanede veya kinikte kan kültüründe 

son altı ayda üreyen bakterilerin antibiyotik duyarlılık durumlarıda antibiyotik şeçerken dikkate alınmalıdır. 

Bakteri izolasyonundan sonra, üretilen bakterinin cinsi ve antibiyotik duyarlılık durumuna göre antibiyotik 

tedavisi yeniden gözden geçirilir. Nozokomiyal bakteriyemilerde genellikle kombine tevavi önerilir. Gram 

negatif bakteriyemilerde, etkenin duyarlı olduğu bir beta laktam ile aminoglikozid kombinasyonu tercih 

edilir. S.aureus ve KNS bakteriyemilerinde, stafilokok metisilin duyarlı ise nafsilin gibi beta laktamaza 

dirençli penisilin veya 1.kuşak sefalosporin kullanılır. Metisiline direnç sözkonusuysa glikopeptid 

antibiyotikler (vankomisin, teikoplanin) tercih edilir. 

Korunma: Hastane kaynaklı kan dolaşımı infeksiyonlarının azaltılması için şu önlemlere uyulmalıdır: 1-

Kateter ve damar içi araç-gereçler kuralına uygun olarak yerleştirilmeli, uygun teknik ve materyal ile 

kapatılmalı, uygun sürelerde tutulmalıdır. 2-KDİ‟nın yoğun olarak görüldüğü hastane bölümlerinde hastalar 

en kısa sürede tutulmalıdır. 3-Antibiyotik kullanımına özen gösterilmeli, çok sık uzun süreli antibiyotik 

kullanımından kaçınılmalıdır. 4-Personel eğitimi çok önemli olup kötü alışkanlıkların değiştirilmesi şarttır. 

El yıkama, eldiven ve maske kullanma alışkanlığı kazandırılmalıdır. 

Damar içi kateterlere bağlı infeksiyonlar: 

Hastanede edinilen bakteriyemilerin en sık nedeni (%40-75) damar içi kateterlerdir. Hastaya uygulanan 

intravasküler kateterlerin ortak özellikleri, mikroorganizmalar için deriden kan damarlarının içine doğrudan 

geçiş yolu oluşturmalarıdır. Kateter infeksiyonları: kateter giriş yerinden kaynaklanan infeksiyonlar, kanül 

ve kateter setinin birleşim yerinden kaynaklanan infeksiyonlar, başka bir infeksiyon kaynağından gelişen 

bakteriyemi sonucu kolonize olan kateter infeksiyonları, kontamine infizyon sıvısına bağlı gelişen 

infeksiyonlar olarak sınflandırılır. 

Etyoloji: %60 oranında stafilokoklar etkendir. En sık saptanan tür S. epidermidis‟tir. Bunun dışında 

enterokoklar, basillus türleri, corynobacterium JK sık görülen gram pozitif bakterilerdir. Kandida 

infeksiyonları da özellikle son yıllarda artan bir sıklıkla görülmektedir. Enterobakterler, pseudomonas 

türleri, serratia ve citrobacter türleri sıklıkla kontamine infüzyon sıvısı infeksiyonlarını düşündürür. 

Risk faktörleri: 1-Konakla ilgili: yaş (<1 , >60), immmün durum, altta yatan hastalık (diabet, malignite), 

parenteral beslenme, farklı bir yerde infeksiyon varlığı, hastanın deri florasının değişimi. 2-Hastane ve 

ekiple ilgili: acil yerleştirme > planlı yerleştirme. Tecrübesiz personel > eğitimli ekip. El yıkama ve steril 

eldiven kullanma (riski azaltır), pansuman şekli (semipermabl transparan örtü > steril gazlı bez), hastanın 

yattığı bölüm (yoğun bakım, yanık ünitesi). 
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3-Kateterle ilgili: Kateterin tipi: plastik > çelik; teflon ve poliüretan < polivinil klorür. Uzun kalın, sert, çok 

lümenli > kısa, ince, tek lümenli, fleksibl. Uygulanış bölgesi; satral > periferik; femoral > juguler > 

subklavian. Kalış süresi; 72 saatten sonra risk artar. Yerleşme şekli; cut-down > perkütan; perkütan santral 

venöz > implant santral venöz. 

———————————————————————————————————————————- 

Klinik: Kateter ilişkili infeksiyonların sadece yarısında lokal bulgular olduğundan tanı zordur. Bu nedenle 

kateter ilişkili sepsis bulgularını diğer septik sendromlardan ayırmaya yönelik aşağıdaki kriterler kateter 

ilişkili infeksiyon tanısında önemlidir. 

Tanı: Kateter ucunun semikantitatif kültürü yapılması yararlıdır. Kateter segmentinin gram boyası 

yapılmalıdır. Kateterin çıkarılamadığı durumlarda periferden ve kateter içinden alınan kanın kantitatif 

kültürlerinin karşılaştırılması tanıda yol gösterici olabilir. 

Tedavi: Mikrobiyolojik dökümentasyondan önce ampirik tedavi başlanabilir. Ampirik tedavi hastanenin 

mikrobiyolojik florasına göre düzenlenmelidir. Önerilebilecek bir tedavi: vankomisin + aminoglikozid 

/kinolon ile başlanabilir ve daha sonra antimikrobiyal paterne göre tedavi modifiye edilerek 7-14 güne 

tamamlanır. 

Nozokomiyal pnömoni: 

Hastane kökenli pnömoni, genellikle hastaneye yatıştan 48 saat sonra gelişen ve pnömoni etkeni olabilecek 

herhangi bir mikroorganizma için inkübasyon döneminde olmadığı bilinen pnömoni vakaları ile, hastaneden 

taburcu olduktan sonraki 48 saat içerisinde gelişen pnömoniler olarak tanımlanır. Hastane infeksiyonları 

içinde en ağır seyirlilerdendir. 

Etyoloji: Hastaneye yatışın ilk 4 gününde gelişen pnömoni erken pnömoni olarak ifade edilir. Sıklıkla 

toplum kökenli pnömoni etkenleri, S. pneumoniae, M. catarrhalis ve H. influenzae, metisiline duyarlı S. 

aureus ve legionella pneumophila sorumludur. Beşinci gün ve daha sonrasında gelişen pnömoni ise geç 

pnömoni olarak adlandırılır. Geç pnömonilerde ise etkenler genellikle K. pneumoniae, enteobacter spp, 

serratia spp, E. coli, P. aeruginosa ve metisiline dirençli S. aureus‟dur. Hastaların %60‟ında birden fazla 

patojen etiyolojide rol alır ve bunlar, içinde anaerob mikroorganzimalar önemli bir yer tutar. Yine influenza 

virusu ve RSV epidemik nozokomiyal pnömoni etkenleridir. 

Risk faktörleri: En önemli risk faktörü yoğun bakımlarda yatıyor olmak ve mekanik ventilasyondur. İleri 

yaş, altta yatan hastalıklar, şok, bilinç bulanıklığı, intrakraniyel basınç monitörizasyonu, KOAH, gastirik 

aspirasyon, H2 reseptör blokeri kullanımı, kış ve sonbahar ayları risk faktörleri olarak sayılabilir. Ayrıca 

infeksiyon kontrol önlemlerinin yetersizliği (el yıkama alışkanlığının yerleşmemesi, kontamine eller ile 

girişim) ve uygunsuz antibiyotik kullanımı da risk faktörlerindendir. 

Klinik bulgular ve tanı: Ateş, lökositoz gibi enfeksiyon bulguları veya solunumsal yakınmaları olan ve 

pnömoni kuşkulanılan hastalarda şunlara bakılır: 

Pnömoni kriterleri: 

1-Göğüs muayenesinde, ral veya matite olan bir hastada aşağıdaki bulgulardan biri; 

—a-Yeni ortaya çıkan pürülan balgam veya balgamın karakterinin değişmesi. 

—b-Kan kültüründe etken izolasyonu. 

—c-Biyopsi, korumalı fırçalama (PSB), transtrakeal aspirattan etkenin izolasyonu. 
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—d-Solunum sekresyonlarından virus izolasyonu veya viral antijenin saptanması 

ya da 

2-Akciğer radyografik incelemesinde yeni ve ilerleyici infiltrat, konsolidasyon, kavitasyon veya plevral 

efüzyon ve aşağıdaki kriterlerden birinin varlığı; 

—a-Yeni başlayan pürülan balgam veya balgamın niteliğinin değişmesi. 

—b-Kan kültüründen etken izolasyonu. 

—c-Biyopsi, korumalı fırçalama (PSB) veya transtrakeal aspirattan etkenin izolasyonu. 

—d-Solunum sekresyonlarından virus izolasyonu veya viral antijenin saptanması. 

—e-Etkene yönelik, serumda IgM antikor titresinin yüksekliği veya IgG titresinin ikinci titrede 4 misli 

yüksekliği. 

—f-Pnömoninin histopatolojik yöntemle kanıtlanması. 

——————————————————————————————————————————- 

NP tanısı en güç konulabilen infeksiyonlardandır. Ateş, öksürük, pürülan balgam, yeni veya ilerleyici 

pulmoner infiltrasyonlar gibi klinik kriterlerin duyarlılığı ve özgüllüğü düşüktür. Pnömoni; atelektazi, ödem, 

effüzyon ve emboli ile karışır. Klinik pnömoni tanısı alanlarda kan veya plevra sıvısında potansiyel 

patojenin üretilmesi tanıya yardımcıdır. Entübe hastalarda endotrakeal aspirat kültürleri alınabilir ancak bu 

yöntem orofarengial flora nedeniyle duyarlı ama özgül değildir. Özgüllüğü yüksek olan iki teknik korunmuş 

fırça tekniği ve bronkoalveoler lavajla alınan örneklerin kantitatif kültürüdür. Korunmuş fırça tekniğinde 

alınan örnekte örnekte 10
3
 koloni/ml bakteri üremesi veya BAL‟da 10

4
 koloni bakteri üremesi anlamlı olarak 

kabul edilmektedir. Ancak bu tekniklerin de %10-30 yanlış negatifliği ve pozitifliği olabilmektedir. 

Tedavi: Destekeyici bakım ve tedavi verilmeli, altta yatan hastalıkların tedavisi yapılmalı, uygun antibiyotik 

tedavisi verilmeli. Ampirik antibiyotik tedavisi başlarken pnömoninin ciddiyeti ve ortaya çıkış süresi, altta 

yatan hastalıklar, hastanenin ve özellikle o ünitenin florası, gram boyasından alınan ön bilgi birlikte 

değerlendirilmelidir. Tedavinin spekturumu geniş olmalıdır. Kinolonlar, geniş spekturumları ve akciğer 

dokusuna iyi geçiş göstermeleri nedeniyle tercih edilebilirler. P. aeruginosa‟nn etken olduğu pnömonilerde 

tedavi tek ajanla yapılmamalıdır. Antibiyotik tedavisi yüksek doz ve parenteral olarak planlanmalıdır. 

Korunma: Risk faktörlerinden düzeltilebilecek olanların ortadan kaldırılması, gereksiz entübasyondan 

kaçınılmalı, entübasyon olabildiğince kısa sürede sonlandırılmalı, mekanik ventilatör bağlantıları 48 saatten 

önce değiştirilmemeli, el yıkama zorunluluğu başta olmak üzere sağlık personelinin eğitimi yapılmalı, ayrıca 

endikasyon varsa hasta ve sağlık personelinin aşılanması koruyucu tedbirler arasındadır. 
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13 - İmmün Sistemi Baskılanmış Hastalarda İnfeksiyonlar 

İnfeksiyon, konağın savunma sisteminin istilacı organizmayı durduramadığı şartlarda gelişir. Savunma 

sistemindeki sayısal veya işlevsel bozuklukların infeksiyonlara yatkınlık sağladığı uzun yıllardır 

bilinmektedir. AIDS‟in tanınmasına kadar geçen sürede immunocompromised host kavramı; immun 

sistemin doğmalık kusurları bulunan ve başta hematolojik kökenli olmak üzere kanser nedeniyle bağışıklık 

sistemi baskılanmış hastaları tanımlamaktaydı. Günümüzde bu hastalarda bu grup içinde 

değerlendirilmektedir. İstilacının saldırı gücü, konağın savunma yeteneği gibi pek çok değişken infeksiyon 

gelişimine etki eder. Konak, istilacı karşısında kendisini savunmak için çeşitli silahlar ve engeller 

geliştirmiştir. 

Konak savunma mekanizmaları: Fiziksel ve kimyasal bariyerler: deri ve müköz membran bütünlüğü, 

sfinkterler ve epiglottis, normal sekretuar ve ekskretuar akımlar, endojen mikrobiyal flora, gastrik asidite. 

İnflamasyon yanıtı: dolaşımdaki fagositler, kompleman ve diğer humoral mediatörler. Retiküloendotelial 

sistem. İmmün yanıt: T ve B lenfositler. 

İnfeksiyon eğilimi yaratan faktörler: Granülositopeni (nötropeni derinliği, süresi), hücresel immün 

yetersizlik, humoral immün yetersizlik, deri ve mukoza hasarı, obstrüksiyon, invaziv medikal işlemler. 

Tanı: İmmun sistemi baskılanmış hastalarda 

fiziki belirtilerin ve semptomların zayıflamasına 

rağmen vital bulgulara özel bir ilgi göstererek 

dikkatli bir muayene yapılması elzemdir. 

Hastanın takibinde ateş trasesi dikkatle 

izlenmeli, orofarenks, akciğer, deri ve kateter 

çıkış noktaları, perirektal alan ile perianal bölge 

dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Sürekli kuru 

öksürük Aspergillus spp, RSV, influenza virus 

pnömonileri için erken bir belirti olabilir. 

Bilgisayarlı tomografi incelemeleri direk 

radyolojik incelemelere nazaran akciğer 

aspregillozunun teşhisinde daha değerlidir. 

Pulmoner infiltrat görüntüsü bulunan hastalar 

pneumocystis jerovecii, nocardia spp, küf 

mantarlarının tanısına yönelik yaymalar yapılmalı; RSV, influenza, parainfluenza, legionella, 

mycobacterium ve nocardia türleri için kültürler alınmalıdır. Diare ve karın ağrısı varlığında gaitadan 

C.difficile toksini araştırılmalıdır. Nötropenik hastalarda sağ alt kadran ağrısı (nötropenik kolit) 

düşündürmeli; oral kontrast kullanımıyla çekilen batın tomografisinde kolon duvarında ödemli görünüm 

saptanmasıyla tanı konulmalıdır. C-reaktif protein ve IL-6 ölçümleri bakteriyel infeksiyon tanısında 

kullanılmalıdır. Kan kültürleri ateşli vakaların %10-40‟ ında ateşin sebebini belirleyebilen en öneli tanı 

yöntemidir. Kültür hariç yöntemlerin tanıdaki yeri halen daha tartışmalıdır. 

Çeşitli hasta gruplarında infeksiyonlar: Kanser hastalarında infeksiyonlar, kemik iliği alıcılarında 

infeksiyonlar, solid organ alıcılarında infeksiyonlar, yanıklı hastalarda infeksiyonlar. 

Kanser hastalarında infeksiyonlar: Kanserli hastalarda en önemli morbidite ve mortalite nedeni 

infeksiyonlardır. Bu infeksiyonlar çoğu kere, daha önceden sağlıklı kişilerde infeksiyona neden olmayan 

fırsatçı mikroroganizmalarla ortaya çıkar. Konak savunmasındaki defektler nedeniyle infekte eden 

mikroroganizmalar karşı yeterli inflamasyon yanıtının olmaması; normalde ortaya çıkması beklenen 

infeksiyona ilişkin belirti ve bulguların kanserli hastalarda saptanamamasına neden olur. Kanserli hastalarda 

infeksiyona ilişkin en sık rastlanan belirti ateştir. Bu hastalarda seyrek de olsa ateşin infeksiyon dışı 

nedenlerle de gelişebileceğini akılda tutmak gerekir. Bu nedenler arasında tümör nekrozu, kanama ve 

kullanılan pirojen etkili ilaçlar sayılabilir. Bazı tümörlerde (hodgkin hastalığı, hipernefroma gibi) ateşin 
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primer hastalığın seyri sırasında nisbeten sık olarak ortaya çıkabileceği (infeksiyon dışı nedenlerle) 

bilinmektedir. 

Kanserli hastalarda infeksiyon eğilimi yaratan faktörler: Kanserli hastalarda infeksiyon eğilimi yaratan 

faktörler; granülositopeni, hücresel immün yetersizlik, humoral immün yetersizlik, deri ve mukoza hasarı, 

obstrüksiyon ve invaziv medikal işlemler gibi faktörler içinde en önemli risk faktörü nötropenidir. Periferik 

kanda polimorfonükleer lökositlerin (PMNL) ve bant nötrofillerin mutlak değerinin 500/mm3‟ün altına 

düşmesiyle karakterize nötropeni, kanser ve diğer immunosüpresif hastalığı olan kişilerde ciddi 

infeksiyonların gelişmesine zemin hazırlar. Mutlak PMNL sayısı 500 mm3‟ün altına düştüğü hastalarda 

infeksiyon oranı belirgin biçimde artmakta, sayı 0-100 mm3 arasında olduğunda ise ciddi infeksiyon ve 

bakteremi görülme sıklığı çok yükselmektedir. Nötropeninin derecesinin yanısıra, devam süresi de 

infeksiyon riski açısından önem taşımaktadır. Kanserli hastalara primer hastalıklarının tedavisi amacıyla 

verilen sitotoksik tedaviler; gastrointestinal sistem mukozasının bütünlüğünün bozulmasına neden olarak, 

mikroorganizmaların buradan invazyonunu kolaylaştırırken, hastalarda hümoral ve hücresel immünitenin 

zayıflamasına da neden olarak infeksiyonlara eğilim oluşturur. Kemoterapinin yanısıra hastalara uygulanan 

intravenöz, üretral kateterler, endotrakeal intübasyon gibi invaziv işlemler de konakçı savunma 

mekanizmalarını zayıflatarak infeksiyon riskini artırırlar. Nötropenik hastalarda infeksiyon nedeni mikro-

organizmaların en önemli kaynağı hastaların endojen floralarıdır. Hastaneye yatan hastaların önemli bir 

kısmı yatışı takiben ilk bir hafta içinde hastane mikroflorasındaki mikroorganizmalarla kolonize olurlar. Bu 

kolonizasyon altta yatan hastalığın ciddiyeti ile orantılı olarak artar. 

Kanserli hastalarda infeksiyon etkenleri: 

Kanserli nötropenik hastalarda ateşin nedeni yaklaşık %60-80 hastada infeksiyondur. Bu hastaların %20-

25‟inde bakteremi, %25‟inde bakteremi dışında mikrobiyolojik olarak kanıtlanmış infeksiyonlar, %25‟inde 

klinik olarak gösterilmiş infeksiyonlar ateşten sorumludur. Nötropenik hastalardaki fatal infeksiyonların 

yarıdan çoğu bakteriyel kökenlidir. Günümüzde ateşli nötropenik hastalarda saptanan bakteremilerin 

yaklaşık 2/3‟ünde gram-pozitif bakteriler etken olarak saptanmaktadır. Gram-pozitif bakterilerle infeksiyon 

sıklığında artış ülkemizden de rapor edilmiştir. Gram-pozitif mikroroganizmalarla gelişen infeksiyonların 

sıklığında artışın başlıca nedenleri: hastalarda kalıcı intravenöz kateterlerin artan oranlarda kullanımı, 

başlangıçtaki empirik tedavi rejimlerindeki antibiyotiklerin çoğunun gram-pozitiflere zayıf etki göstermesi, 

kinolon türevi antibiyotiklerle profilaksi. 

Gram-negatif mikroorganizmaların infeksiyon etkeni olma sıklığı giderek azalmakla birlikte, yine de bu 

bakteriler nötropenik hastalardaki bakteriyel infeksiyonların üçte bir ile yarıya yakınından sorumludurlar. En 

önemli etkenler escherichia coli ve klebsiella pneumoniae‟dır. Daha nadiren rastlanan başka bakteriler de 

febril nötropenik hastalarda infeksiyon etkeni olarak saptanmaktadır. Özellikle uzun süren nötropenisi olan, 

hematolojik malignitesi olan hastalar içinde kalıcı kateterli ve daha önceden antibiyotik tedavisi almış 

olanlarda bir cilt saprofiti olan Corynebacterium jekeium bakteriyemi etkeni olarak bildirilmektedir. 

Hastalarda infeksiyon giriş yeri olarak perianal fissür ve sellülit, kemik iliği biopsi yerleri ve intravenöz 

kateter giriş yerleri saptanmıştır. Anaerobik infeksiyonlar nötropenik konakçıda daha az olarak rastlanırlar. 

En sık görülenler arasında perianal sellülit ve nekrotizan gingivit sayılabilir. 

Anaerobik infeksiyonların büyük çoğunluğunda birden fazla bakteri ile mikst infeksiyon gelişimi söz 

konusudur. Etkenlerin en önemlileri bacteroides fragilis ve diğer bacteroides cinsi bakterilerdir. Clostridium 

difficile‟e bağlı ishal ve psödomembranöz enterokolit tablosu kanser kemoterapisi veya çeşitli 

antibiyotiklerin kullanımına sekonder olarak gelişebilir ve nötropenik konakçıda ciddi sonuçlara neden 

olabilir. Mikobakteriler nadiren nötropenik konakçıda infeksiyon etkeni olarak ortaya çıkarlar. Neden 

oldukları infeksiyonların başında uzun süreli intravenöz kateterlerin (Hickman kateteri gibi) giriş yerinde 

veya cilt altındaki tünel boyunca gelişen infeksiyonlar gelir. Nötropenik konakçıda giderek artan boyutta 

sorun oluşturan bir diğer mikroorganizma grubu funguslardır. Hastalarda uzun süren ciddi nötropenik 

ataklar ve uzun süreli geniş spektrumlu antibakteriyel antibiyotiklerin kullanımı fungal kolonizasyona ve 

fungal infeksiyonların gelişimine zemin hazırlar. 
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En sık etken olan funguslar kandida ve aspergillus‟tur. Sık karşılaşılan klinik tablolar arasında; kandida‟ya 

bağlı üst gastrointesital sitem infeksiyonları, fungemi, hepatosplenik kandidiasis, fungal sinüzit, aspergillusa 

bağlı pnömoni, dissemine infeksiyon sayılabilir. Viral infeksiyon etkenleri içinde en önemlisi herpesvirus 

grubudur. H. simplex‟in neden olduğu perioral cilt-mukoza lezyonları, orofaringoözefajitler, H. zoster ile 

gelişen dissemine infeksiyonlar bu viruslarla gelişen infeksiyonlardan başlıcalarıdır. Paraziter infeksiyonlar 

nötropenik konakçıda seyrek olarak infeksiyon etkeni olabilirler. Bu grup içindeki en önemli 

mikroorganizma pneumocystis jeroveci‟dir. 

Kanserli hastalarda antimikrobiyal tedavi: 

Nötropenik hastalarda infeksiyonun tanısında karşılaşılan en önemli güçlük, polimorfonükleer lökosit 

sayısındaki yetersizlik nedeniyle iltihabi yanıtın yeterince oluşamaması ve bu nedenle infeksiyona ilişkin 

bulgu ve belirtilerin ortaya çıkamamasıdır. Ağır nötropenik hastalarda (PNL <100/mm3) infeksiyonun tek 

belirtisi ateş olmaktadır. Ancak infeksiyona ait fizik bulguların çoğunlukla bulunmamasına karşın, ateşli 

nötropenik bir hastada tam bir fizik muayene ihmal edilmemeli ve özellikle sık infeksiyon kaynağı olan deri, 

orofarinks ve perianal bölge dikkatle incelenmelidir. 

Febril nötropenik hastada tanımlar: Ateş: oral ölçümde; Bir kez 38.5 C veya 12 saat içinde 2 kez 38.0 C 

veya 24 saat içinde 3 kez 38.0 C çıkmasıdır. Nötropeni: mutlak nötrofil sayısı <500/mm3 veya mutlak 

nötrofil sayısı <1000/mm3 ancak hızla düşüyorsa nötropeni denir. 

Ampirik antimikrobiyal tedavi: İnfeksiyona ilişkin başka bir belirti bulunmamasına karşın oral yoldan 

ölçülen vücut ısısı bir kez 38.3 ºC‟yi aşan veya en az iki saat süreli 38.0 ºC ateşi olan nötropenik hastaların 

en az %60‟ ında daha sonra mikrobiyolojik veya klinik olarak gösterilen infeksiyon ortaya çıkmaktadır. 

Ampirik antibiyotik tedavisi için değişik alternatifler mevcuttur. Bunlar arasında en yaygın kabul 

görenlerinden bir tanesi bir aminoglikozit antibiyotikle bir antipsödomonal sefalosporin (seftazidim veya 

sefoperazon) veya geniş spektrumlu penisilinin (mezlosilin veya piperasilin gibi) ya da aztreonamın 

kombine halde kullanılmasıdır. Empirik monoterapi olarak karbapenem türevleri de (imipenem veya 

meropenem) kombinasyon tedavisi kadar etkilidir. 

Nötropenik ateşli hastalar yüksek riskli ve düşük riskli olmak üzere başlıca iki sınıfa ayrılabilirler. 

Yüksek riskli grup: Nötrofil sayısı; 100/mm³ altında. Nötropeni süresi; 10 günden uzun. Klinik bulgular; çok 

ve ciddi. Primer etiyoloji; Kİ transplantasyonu, yüksek doz kemoterapi, radyoterapi, kloramfenikol, GVH 

hastalığı. Bu hastaların mutlaka hastaneye yatırılarak süratle intravenöz empirik antibakteriyel tedaviye 

başlanmalıdır. 

Düşük riskli grup: Nötrofil sayısı; 100-500/mm³. Nötropeni süresi; 7-10 gün. Klinik bulgular; az. Primer 

etiyoloji; infeksiyon, düşük doz kemoterapi, aplastik anemi, steroid tedavisi. Düşük risk grubundaki 

hastaların, özellikle kendilerini takibeden hekimle iyi koopere olabilirlerse, her hangi bir sorun olduğunda 

kolayca hastaneye ulaşabilecek durumda iseler hastaneye yatırılmaksızın ve oral kinolon türevi 

antibiyotiklerle tedavi edilebilecekleri gösterilmiştir. 

Ampirik antifungal tedavi: Nötropenik hastalardaki empirik tedavinin önemli bir parçasını, başlangıçtaki 

antibakteriyel tedaviye rağmen ateşi 5-7 günde düşmeyen ve infeksiyon odağı saptanamayan hastalara 

empirik olarak başlanan amfoterisin B (AmpB) oluşturur. Amfoterisin B 0.6-1 mg/kg/gün dozunda hasta 

nötropeniden çıkıncaya kadar verilmelidir. Nötropeni süresini kısaltmada kullanılan hematopoetik büyüme 

faktörleri (GM-CSF ve G-CSF), seçilmiş hasta gruplarında infeksiyonların kontrol altına alınmasını 

kolaylaştırabilirler. Nötropeni süresinin 10 gün veya daha uzun olması beklenen, yoğun kemoterapi alan 

hastalarda bu faktörler kullanılabilir. 

Kanserli hastalarda infeksiyondan korunma ve proflaksi: Nötropenik hastalarda infeksiyon gelişmesini 

önlemek amacıyla değişik yöntemler denenmiştir. Kemik iliği nakli yapılacak hastalar dışında profilaktik 
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antibiyotik ve diğer koruyucu önlemlerin etkinliği tartışmalıdır. Nötropenik hastaları izole ederek, maske 

taktırmanın, odaya giriş çıkışları sınırlayıp hastaya dokunan sağlık personelinin eldiven ve maske takması 

şeklinde bir uygulamanın infeksiyon gelişmesini önlemediği anlaşılmıştır. Hastanın tek veya iki kişilik bir 

odada izole edilmeden izlenmesi ve hasta bakımından sorumlu sağlık personelinin hastaya temastan önce ve 

sonra uygun biçimde ellerini yıkaması yeterli olmaktadır. Bugüne kadar infeksiyondan korumada etkin 

olduğu gösterilmiş tek yöntem HEPA (High-Efficiency Particulate -Air )filtreleriyle donatılmış laminar 

akımlı odalarda oral proflaktik antibiyotik kullanımıdır. Maliyeti oldukça yüksek olan bu tür bir uygulama 

çoğu kere ancak kemik iliği nakli yapılacak hastalara uygulanabilmektedir. Antibakteriyel proflaksi 

genellikle sadece kemik iliği transplantasyonu yapılmış hastalarda ve ilik yerleşinceye kadar geçen sürede 

ve kinolon türevi antibiyotiklerle uygulanmaktadır. Bu hastalarda PNL sayısı 1000/mm3‟ün üzerine 

çıkmasından itibaren nakil sonrası 100. güne kadar geçen sürede P. jeroveci infeksiyonu proflaksisi için 

TMP-SMX verilmesi genellikle kabul gören bir yaklaşımdır. Nötropenik dönemde fungal infeksiyon 

proflaksisi tartışmalıdır. Flukonazol proflaksisi günümüzde kemik iliği transplantasyon hastaları dışında 

rutin olarak önerilen bir yaklaşım değildir. 

Kemik iliği alıcılarında infeksiyonlar: 

Kemik iliği taransplantasyonu sonrası gelişen infeksiyonlar farklı dönemlerde farklılık gösterir. 

Post-transplant 1. ay: bu dönemde en önemli defektler kemoterapiye bağlı ağır nötropeni ve mukoza 

hasarıdır. İnfeksiyonlar diğer nedenlerle nötropenik olan hastalara benzer şekilde gram-negatif, gram-pozitif 

bakteriler, başta kandida olmak üzere funguslarla gelişir. Herpes simplex seropozitif olanlarda 

reaktivasyonlar da bu dönemde gözlenir. 

Post-transplant 2-3. ay: Bu dönemde ortaya çıkan en önemli infeksiyon sitomegalovirus (CMV) 

pnömonisidir. Trimethoprim-sulfamethoxazole profilaksisi kullanılmayan hastalarda P. jeroveci pnömonisi 

ciddi sorun teşkil edebilir. İntravenöz kalıcı kateter kullanımına sekonder gram-pozitif bakteri ve kandida 

infeksiyonları, gram-negatif bakteremiler ve aspergillus pnömonisi bu dönemde rastlanan infeksiyonlar 

arasındadır. 

Post-transplant 3. ay sonrası: Varicella zoster virus infeksiyonları, respiratuar virüsler ve kapsüllü bakterilere 

(S. pneumoniae ve H. influenzae) bağlı solunum yolu infeksiyonlarına sık rastlanır. 

Solid organ alıcılarında infeksiyonlar: 

Transplantasyon öncesi karşılaşılan infeksiyon etkenleri transplantasyon sırasında alıcıda “dormant” olarak 

bulunan mikroroganizmalardır. En önemlileri M. tuberculosis, HIV, Hepatit B ve Hepatit C virüsleri ile 

Strongiloides stercoralis‟tir. 

Transplantasyon sonrası 1. ay: Bu dönemde daha önceden hastayı infekte etmiş, ancak immünosüpresyon 

sonrası belirgin hale gelen infeksiyonlar (tüberküloz gibi), hastaya transplante edilen doku aracılığıyla 

bulaşbilecek infeksiyonlar ve cerrahi müdahale ve postoperatif bakımla ilişkili yara, intravenöz kateter, 

pulmoner infeksiyonlar gibi immünkompetan hastalarda da görülebilecek bakteriyel veya kandida‟ya bağlı 

infeksiyonlar görülebilir. 

Transplantasyon sonrası 1-6. ay: Bu dönemde CMV, EBV ve hepatit virüslerine bağlı infeksiyonlar sık 

görülür. Ayrıca P. jeroveci, aspergillus cinsi ve L. monocytogenes infeksiyonları ortaya çıkabilir. 

Transplantasyondan 6 ay ve daha sonrasında ortaya çıkan infeksiyonlar: Kronik viral infeksiyonu olan 

hastalarda uzun süreli immünosüpresif tedaviye bağlı bu infeksiyonlar progresif hastalık tablosuna 

dönüşebilir. CMV‟ a bağlı progresif korioretinit, hepatit B veya C‟ye bağlı kronik karaciğer hastalığı veya 

hepatosellüler karsinom, EBV‟ ne bağlı B hücre lenfoproliferatif hastalık bunlar arasında sayılabilir. 



Enes Başak                                                                                                                 İntaniye/58 

 

Kronik viral infeksiyonu olmayan, Allograft fonksiyonu iyi olan, Minimal immünosüpresif tedavi alan 

hastalar İnfeksiyon açısından normal popülasyonla aynı riski taşırlar. Kronik allograft rejeksiyonu olan, 

yoğun immünosüpresif tedavi alan hastalar P. jeroveci, C. neoformans, L. monocytogenes ve N. asteroides 

gibi opportünistik mikroroganizmaların neden olduğu infeksiyonlar açısından en yüksek riskli grubunu 

oluştururlar. 

Yanıklı hastalarda infeksiyonlar: 

Vücut yüzeyinin % 40‟ından fazlasının yandığı hastalarda çoğunlukla infeksiyona bağlı olmak üzere 

mortalite yüksektir. Bu hastalarda yanığın genişliği ile orantılı konak savunmasında baskılanma söz 

konusudur ve infeksiyon gelişme riski yanığın ağırlığı ile orantılı olarak artar. Yaranın, infeksiyon 

gelişmesini önlemek amacıyla süratle kapatılması, nekrotik dokuların derhal uzaklaştırılması yanıklı 

hastaların tedavisindeki ana prensiplerdir. Bu sayede yaralanmayı takiben ortalama 5-7 gün sonra gelişen 

bakteriyel kolonizasyon engellenmiş olacaktır. Yanıklı hastalarda özellikle hastanede yatarken sistemik 

profilaktik antibiyotik uygulaması günümüzde kabul edilir bir yaklaşım değildir. 

Yara ve çevre dokuların sellülit ve diğer tipte infeksiyon gelişimi açısından günlük izlemi, infeksiyonun 

saptanması halinde antibiyotik tedavisinin uygulanması gereksiz profilaktik antibiyotik kullanımını 

engelleyecektir. Ancak yaranın manipülasyonu sırasında bakteremi gelişebilmesi söz konusu olduğundan, 

debridmandan hemen önce ve debridman sırasında profilaktik olarak antibiyotik verilebilir. Yanık yarasının 

infeksiyonuna karar vermede yüzeyel kültürler, ancak hastadaki kolonizasyonu ve yanık servisindeki 

bakteriyel florayı göstermek açısından yararlıdır. Yaradaki infeksiyonun niteliğine karar verebilmek için 

dokudan biyopsi alınarak kantitatif kültür yapılması ve dokuda histolojik olarak bakteriyel veya fungal 

infeksiyonun varlığının araştırılması gereklidir. Yanıklı hastalar, topikal antibiyotik uygulamasının endike 

olduğu nadir hasta grupları arasındadır. Bu amaçla kullanılan antibiyotikler arasında % 0.5‟lik gümüş nitrat 

ve gümüş sülfadiazin sayılabilir. 
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14 - İnfeksiyon Hastalıklarında Klinik Belirti Ve Bulgular 

Enfeksiyon hastalıklarının belirti ve bulguları, etkenlerin değişik olması ve hemen hemen bütün organların 

tutulabilmesi nedeniyle çok çeşitlidir. Ateş gibi genel bulgulara ek olarak etkenin cinsine ve enfeksiyonun 

lokalizasyonuna bağlı gelişen spesifik belirti ve bulgular olabilmektedir. Duyarlı bir mikroorganizma ile 

enfeksiyon oluştuktan sonra, hastalık şifa ile sonuçlanıncaya kadar bir dizi aşama vardır. Bu aşamalar 

boyunca sistemik belirtilerdeki değişiklikler tanı konulmasında önemli dayanakları oluşturmaktadır. 

İnkübasyon dönemi: Hastalık etkeninin vücuda girmesinden, hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasına kadar 

geçen dönemdir. Süre, mikroorganizmanın türüne, sayısına, virülansına ve kişinin direnç durumuna göre 

değişmektedir. İnkübasyon süresi kısa (1-7 gün), orta (7-14 gün), uzun (14-21 gün) olabilir. Hepatit A, B, C, 

D, E virüslerinin enfeksiyonlarında bu süre çok daha uzundur. 

Prodrom dönemi: İnkübasyon dönemi bitiminden tipik klinik bulgular başlayıncaya kadar olan süredir. 

Hastalığın tipik belirtileri ile bu belirtiler çıkmadan önce görülen genel belirtiler çoğu kez iç içe geçer. 

Prodrom dönemi, genellikle birkaç gün sürer. Bu dönemde baş ağrısı, ateş, iştahsızlık, halsizlik, sırt ve 

bacak ağrıları, mide bulantısı, kusma görülebilir. 

Klinik bulgular dönemi: Sistemlere ait belirti ve bulgular bu dönemde ortaya çıkar. Belirti ve bulguların bir 

kısmı pek çok hastalıkta görülen çok spesifik olmayan, bir kısmı ise tanı koyduracak kadar spesifik 

bulgulardır. 

Klinik bulgular döneminden sonra hastalık şifa ya da ölümle sonlanabilir. Şifaya giden hastalarda, klinik 

belirtileri düzelme (defervesan) dönemi izler. Bu dönem hızla biter ya da günlerce sürer. Bundan sonra 

geçirilen enfeksiyonun şiddetine göre bir nekahat (konvelesan) dönemi vardır. Nekahat döneminin 

geçirilmesiyle gelişen sağlıklı durum, komplikasyonların gelişmesi ya da nükslerle yeniden bozulabilir. 

Klinik seyir her zaman bu klasik dönemleri göstermez. Etken mikroorganizmanın özellikleri, hastanın daha 

önceden bağışık olması ya da genel vücut direnci gibi bazı faktörler nedeniyle bir kısım enfeksiyonda klinik 

bulgular tam olarak gözlenemez. Buna abortif enfeksiyon denir. Ayrıca uygunsuz ya da erken tedavi 

nedeniyle belirti ve bulgular klasik biçimleriyle karşımıza çıkmayabilirler. 

Ateş: 

Ateş, vücut sıcaklığının normal günlük değişiminin üzerine üzerine çıkmasıdır. Ateş çoğu kez enfeksiyon 

hastalıkları ile ilgili bir belirtidir ama enflamatuvar, immünolojik ve neoplastik hastalıklar da ateş ile 

seyrederler. Hipotalamusun ön bölgesinde yer alan termoregülatuar merkez, vücudun dokulardan özellikle 

de kaslar ve karaciğerden kaynaklanan ısı üretimi ile çevresel ısı kaybını dengeleyerek vücut sıcaklığının 

37°C‟de (98.6 F) tutulmasını sağlar. Ateş sırasında denge, vücut sıcaklığının artması yönündedir. 

Çevresel sıcaklık değişimlerine rağmen, vücut sıcaklığı 37°C civarında korunur. Bazı bireylerde vücut 

sıcaklığının 37°C‟nin altında ya da üstünde olması patolojik bir nedene bağlı olmayabilir. Günün erken 

saatlerinde en düşük derecede olan vücut sıcaklığı akşama doğru saat 16-18 dolayında en üst dereceye 

yükselir. Sirkadiyan ritm olarak adlandırılan bu günlük değişim, 0.6°C dolayındadır. Enfeksiyon 

hastalıklarında yükselen ateşe rağmen sirkadiyan ritm korunur. Vücudun fazla ısı ürettiği ya da ısı 

kaybedemediği durumlarda oluşan sıcaklık artışı „hipertermi‟ olarak tanımlanır. Hipertermide sirkadyan ritm 

korunmayabilir. Ateşin tersine pirojenik sitokinler direk olarak rol almazlar ve standart antipiretikler 

genellikle etkisizdir. Vücut sıcaklığı merkezi ön hipotalamustadır. Termoregülatuvar cevap hipotalamik 

bölgede bulunan preoptik alandaki lokal ısının değişmesiyle oluşur. 

Beyin sapı ve spinal kord gibi daha alt yapılarla gönderdiği efferent sinyaller yolüyla bağlantı kuran preoptik 

alan, vücuttaki tüm termoreseptörlerden de afferent sinyaller alır. Lateral hipotalamus boyunca uzanan iki 

yönlü bir yol olan median ön beyin dalcığı, preoptik alanı daha alt yapılara bağlar. Derideki ısı reseptörleri 

dahil vücuttaki çeşitli termoreseptörlerden kalkan afferent lifler ise traktus spinotalamikus lateralis içinde 
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beyin sapındaki retiküler formasyona ait nukleuslara uğradıktan sonra, termosensitif nöronlar tarafından 

preoptik alana ulaştırılır. Böylece periferik ve merkezi ısıyı karşılaştırma imkanı bulan hipotalamus, vücut 

ve çevre ısısına en uygun termoregülatuvar cevabı oluşturur. 

Isı regülasyon merkezini etkileyerek ısı 

yapımını artıran maddelere pirojen maddeler 

denir. Pirojenler eksojen ya da endojen kaynaklı 

olabilir; viruslar, bakteriler, endotoksinler, 

enterotoksinler, antijen-antikor kompleksi, 

kompleman bileşenleri, lenfosit ürünleri, safra 

tuzları ve ilaçlar. Pirojen maddeler, ısı 

regülasyon merkezini etkiler sonuçta kaslarda 

kasılma ve vazokonstriksiyon meydana gelir. 

Böylece vücut ısısı artar. Ateş yükseldiği zaman 

hipotalamus bu kez ters olarak yüksek ısı 

nedeniyle uyarılır ve bu durumda ısı kaybı için 

vazodilatasyon ve terleme başlar. Ateşi olan 

hastalar, sıcak ve soğuk hissetme, baş ağrısı, 

miyalji, artralji, halsizlik ve bitkinlikten 

yakınırlar. Ateşli hastalarda solunum sayısı, nabız basıncı ve sayısı artar. Vücut sıcaklığındaki her 1°C artış 

için nabız 10-20 atım/dakika artış gösterir. 

Ateş ölçüm yerleri: Rektal, oral, timpanik membran (TM), koltuk altı, plastik alın bantları (sıcaklığa duyarlı 

kristallerle, hassas değil). TM nın yaydığı infrared ısı enerjisini ölçer. Hipotalamus sıcaklığı, aort kanı ile 

aynıdır. Hipotalamus sıcaklığına TM ve özefagus sıcaklıkları en yakındır. Rektal sıcaklık > oral sıcaklık; 

0.4C˚. Rektal sıcaklık > TM sıcaklığı; 0.8 C˚. Rektal sıcaklık > koltuk altı; 0.9 C˚. 

Ateşin değişik biçimlerde seyri, belirli enfeksiyon hastalıklarının tanısında yol gösterici olabilir. Birdenbire 

başlayan ateş, genellikle titreme ile yükselir. Örnek olarak lober pnömonide 24 veya 48 saat içinde en üst 

seviyeye çıkar. Tifoda ise ateş en yüksek seviyeye bir haftada ulaşır. Hastalığın tüm belirtileri oluştuktan 

sonra ateş değişik biçimlerde seyredebilir. 

Febris continua (düzenli ateş): Vücut sıcaklığı sürekli olarak 38.3°C‟nin üzerindedir. Günlük sıcaklık farkı 

0.5-l°C arasındadır. Tifonun 2. ve 3. haftasında ateş böyledir. Düzensiz ateşin çeşitli tipleri vardır. 

Febris remittent: Vücut sıcaklığı sürekli olarak 38.3°C‟nin üzerindedir. Ancak günlük sıcaklık farkı l°C‟den 

fazladır. 

Febris intermittent: Vücut sıcaklığı gün içinde normal değerlere iner ve tekrar 38.3°C‟nin üzerine çıkar. 

Septik ateşte denir. Sıtma ateşi böyledir. 

Febris rekurrens: Ateş birdenbire 38.3°C‟nin üzerine çıkar, 3-5 gün böyle seyreder ve yine birdenbire düşer 

ve 3-5 gün süren ateşsiz dönemler olur. Bu durum nöbetler halinde sürer. Borrelia recurrentis ateşi böyledir 

Febris ondulens: Ateş yavaş yavaş yükselir, 5- 6 günde en yüksek düzeye ulaşır. Sonra yavaş yavaş düşer. 

Bir süre normal seyrettikten sonra yine yavaş yavaş yükselir. Bu biçimde aylarca dalgalar çizerek sürer 

gider. Tipik olarak brusellozda görülür. 



Enes Başak                                                                                                                 İntaniye/61 

 

Sıcaklığın normale dönüşü de çeşitlidir. Yüksek giderken 12-24 saat içinde bol terleme ile 37°C‟nin altına 

düşerse “kriz” adını alır. Daha yavaş bir biçimde 5-10 gün içinde normale dönerse de “lizis” denir. Örneğin 

tifo lizis ile sona erer. Lizis şeklindeki düşüş, tahmin edilebileceği gibi ilk günlerde remittandır ve bunu 

intermittan bir dönem izler. Böyle seyreden ateş çizelgesi amfibol adını alır. Yaşlılarda önemli 

enfeksiyonların varlığına rağmen ateş yükselmeyebilir. Bebeklerde ve çocuklarda ise önemsiz sayılabilecek 

enfeksiyonlarda bile ateşin çok yükseldiği görülebilir. Enfeksiyon hastalıklarında ateş gibi genel bir 

bulgunun yanında diğer sistemlerde görülen spesifik belirti ve bulgular da vardır. 

Dolaşım sistemi: 

Enfeksiyon hastalıklarının tanımında 

yardımcı belirtilerin başında nabız ve 

bunun ateş ile olan ilişkisi gelir. Vücut 

sıcaklığının yükselmesinin nedeni olan 

endojen ve eksojen pirojenler aynı 

zamanda miyokard ve sinirsel iletimi ve 

ilgili merkezi etkileyerek nabız sayısını 

da artırırlar. Genellikle 1 º C sıcaklık 

artışı, nabzın 10-20 atım/dakika 

artmasına neden olur. Enfeksiyon 

hastalıklarında kalp atımının niteliğinde 

de değişme olabilir. Örneğin nabız 

sonunda ufak bir vuruş alındığı için çift 

duyulan ve ” dikrot” denilen nabız tifoya 

özgüdür. Dikrot nabız dolaşım sistemini 

etkileyen diğer toksik hastalıklarda da 

bulunabilir. Ciddi seyreden enfeksiyon 

hastalıklarının sık görülen bulgularından 

birisi de hipotansiyondur. Çoğunlukla 

bakteriyemi sırasında saptanır. Bir 

enfeksiyon hastalığının seyri sırasında 

hipotansiyon, akut dolaşım yetmezliği, 

hipoperfüzyon meydana gelmiş ise buna 

“septik şok” denir. Şok nedeni ile 

ölümlerde kardiyojenik şoktan sonra 

ikinci sırayı alır. Prognozu genelde 

kötüdür. 

 

 

 

Solunum sistemi: 

Bazı enfeksiyonlar mikroorganizmaların inhalasyonu ile boğazda ve solunum sisteminde yerleşirler. Boğaz 

ağrısı, burun akıntısı ve öksürük bu sistemin ilk belirtileridir. 

Boğaz ağrısı: Bakterinin birinci yerleşim yeri tonsillerdir. Yutkunurken hissedilen boğaz ağrısı bu 

yerleşmenin ilk habercisidir. Ağrı tonsillerde oluşan enflamatuvar reaksiyonun şiddetine göre değişir. 

Enflamasyonun çevreye yayılmasıyla tonsillofarenjit te oluşabilir. 
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Genellikle mukoza parlak kırmızı renktedir, şiştir ve beyazlık görülmez. Eğer tonsiller üzerinde beyaz-sarı 

renkli enflamatuvar noktalar görülürse “kriptik tonsillit” denir. Ayrıca tonsillerin üzerini kaplayan membran 

da olabilir. Membranın alttaki mukozaya yapışık olması ve kaldırılırken kanaması difterinin bir özelliğidir. 

Enflamasyon, östaki borusu yoluyla orta kulağa da geçerek, lokalize ve yaygın orta kulak enfeksiyonlarına 

neden olabilir. 

Burun akıntısı: Üst solunum yolu enfeksiyonlarının ilk belirtisidir. Burun mukozası inflamasyon nedeniyle 

şişer. Bu nedenle nefes alıp vermede güçlükler görülür ve genellikle mukopürülan bir akıntı da vardır. 

Lakrimal kanal ve konjunktivalar da etkilenebilir ve hatta enflamasyon sinüslere de yayılırsa, şiddetli baş 

ağrılarına neden olabilir. Burun akıntısı ve bazen ek olarak gözlerin yaşarması, kızamık, kızamıkçık ve 

boğmaca gibi hastalıkların seyri sırasında da görülebilir. 

Öksürük: Enflamatuvar olay farenksten aşağıya inince öksürük başlar. Akciğerde reaksiyon uyandıran bütün 

hastalıklarda öksürük vardır. Öksürüğün niteliği akciğerdeki lezyon hakkında fikir verebilir. Öksürük 

refleksi larenksten nervus larengeus superior, akciğer ve plevrada ise vagus uyarımı ile oluşur. Öksürük, 

akciğerin sekresyonlarını atmak için yararlıdır, kuru ve yaş olabilir. Kuru öksürük, bazı larenks ve bronş 

enflamasyonlarında ve yabancı cisimler ile irritasyon sonucunda veya plevra hastalıklarında oluşur. 

Öksürük, birbirinden uzun aralıklarla ayrılmış, tek tek, kısa aralıklarla seyirli ya da aralıksız üstüste olabilir. 

Sık sık gelen öksürük, uzun süre inspirasyon olamadan akciğerdeki hava bitinceye kadar sürer, bu arada 

siyanoz gelişebilir. Kanda karbondioksit düzeyinin artmasıyla solunum merkezi uyarılır ve bu nedenle 

öksürüğü izleyen ötücü, kuvvetli bir inspirasyonla tekrar oksijen alındıktan sonra yeniden sık ve üstüste 

öksürük başlar. Bu tip öksürük boğmaca için tipiktir. Yaş öksürükle birlikte dışarı atılan balgamın 

görünümü, rengi, miktarı, kanlı olup olmaması gibi özellikleri ayırıcı tanı açısından önemlidir. Balgam 

yaymasının mikroskopik incelemesi akciğer enfeksiyonunun tanısı için en yararlı araçlardan biridir. 

Solunumda değişme: Enfeksiyon sonucunda hava yollarında tıkanma olursa, solunum şekli değişir. 

Sindirim sistemi: 

Sindirim sistemi muayenesi, dilin incelenmesi ile başlar. Tifoda genellikle ağzın açık kalmasına ve kuruluğa 

bağlı olmak üzere dil ortası paslanır, çatlar ve kabuklanır ama kenarları şerit şeklinde ve kırmızı bir 

görünümde kalır. Kızıl hastalığında mukoza deskuamasyonu nedeniyle dil kırmızıdır ve papillaları 

belirgindir. Buna “çilek dili” denir. Enfeksiyonların çoğunda gastrik yakınmalar görülür. Enfeksiyona bağlı 

mide belirtileri hiperkinezi ve hipokinezi şeklindedir. Buna neden olan bakterilerin endo ve 

ekzotoksinleridir. Gastrik yakınmalar mide bulantısı ile başlar, bazen bunu kusmalar izler. Paratifo besin 

zehirlenmesinde ve kolerada kusma, toksinin neden olduğu gastritten dolayı süreklidir. Buna karşılık 

botulismusta irritasyon kısa zamanda paralizi ile sonuçlandığı için kusma durur. 

Gastroenteritlerde, absorbsiyonun bozulması, peristaltizmin artması ve barsak duvarının invazyonuna bağlı 

olarak ishal meydana gelir. İnce barsak tutulumuna bağlı ishalde dışkı ile karışmış halde kan ve mukus 

bulunur, fazla suludur. Eğer ishal şiddetli ise, kolera ve ağır besin zehirlenmelerinde olduğu gibi dışkı beyaz, 

pirinç suyu rengini alır. Kalın barsağm dizanteriform enfeksiyonlarında görülen sulu dışkıda kan ve mukus 

yoğunluktadır. Basilli dizanteride mukus, ülserlerden sızan kan ile bulaşıktır. Amipli dizanteride ise parlak 

renkte kanlıdır, pü yok denecek kadar azdır. Çünkü bu hastalıkta kolon mukozasında yaygın enflamasyon 

yoktur. 

Birçok enfeksiyon hastalığının seyri sırasında karaciğer fonksiyonlarında bozukluklar görülebilir. Hafif bir 

iştahsızlık ve tatsızlık hissinden ağır bir sarılığa kadar farklı boyutlarda semptomlar görülebilir. Sepsis 

sırasında da sarılık görülebilir ve kötü prognozu gösterir. Bir grup enfeksiyon hastalığının seyri sırasında da 

doğrudan karaciğerde hasar meydana gelir. Hasar, mikroorganizmanın hepatosit içine yerleşmesi (HAV, 

HBV, CMV, EBV enfeksiyonları), çeşitli bakterilere bağlı kolanjit veya kitle oluşturan lezyonlar 

(tüberküloz, bruselloz, sifiliz, apseler) nedeniyle oluşabilir. Hepatositlerde oluşan hasara bağlı 

transaminazlar, tıkanmaya bağlı olarak da alkalen fosfataz değeri yükselir. 
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Endokrin sîstem: 

Endokrin sistem enfeksiyonlardan iki şekilde etkilenir. Etken, kabakulak enfeksiyonu komplikasyonu olarak 

meydana gelen tiroidit ve orşitte olduğu gibi, primer veya sekonder olarak bezlerde yerleşir ve akut 

enflamasyonlar oluşturur. Enfeksiyonun lokal düzeyde kalması ve hasarın yayılmaması nedeniyle hormon 

salgısı önemli düzeyde etkilenmez. Endokrin sistem bozukluklarına yol açan enfeksiyon hastalıkları kapiller 

sistemde yerleşen veya toksinlerle patoloji oluşturan mikroorganizmalara bağlıdır. Bu tip enfeksiyonlarda en 

çok etkilenen organ ise, adrenal bezlerdir. Adrenal bezlerin diğer bezlerle ve hipofizle yakın ilişkisi 

olduğundan, bu etkilenme sonucunda otonom sistem bozukluklarına bağlı olarak değişik genel belirtiler 

görülür. Toksik hastalıkların başlangıcında görülen neşesizlik, iştahsızlık, asteni ve adinami bu reaksiyonun 

belirtileri olarak değerlendirilmektedir. 

Lenfatik sîstem: 

Lenfadenit, lenf düğümlerinin enflamatuvar hücreler ile akut ve kronik enflamasyonudur. Enfeksiyon veya 

enfeksiyon dışı bir çok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir ve pek çok hastalığın ayırıcı tanıda düşünülmesi 

gerekir. Bir anatomik alanı drene eden lokalize lenf düğümleri (bölgesel lenfadenit) veya sistemik bir 

enfeksiyonun seyri sırasında yaygın olarak lenf düğümleri tutulabilir. 

Lenfadenopatiye yol açan enfektif nedenler: Viral: enfeksiyöz mononükleoz sendromları (EBV, CMV), 

enfeksiyöz hepatit, herpes simpleks, HHV-6, varisella-zoster virüs, kızamıkçık, kabakulak, adenovirüs, HIV, 

epidemik keratokonjunktivit, aşılama. Bakteriyel: streptokoklar, stafilokoklar, kedi tırmığı hastalığı, 

brusella, francisella tularensis, listeria monocytogenes, yersinia pestis, haemophilus ducrei, mycobacterium 

türleri. Fungal: histoplazmoz, koksiodomikoz, parakoksiodomikoz. Klamidyal: lenfogranüloma venerum, 

trahom. Parazitik: toksoplazmoz, tripanosomiyaz, filaryaz, leischmanyoz. Riketsial: tifüs. 

Hematopoetik sistem: 

Hemen hemen tüm enfeksiyon hastalıklarının seyri sırasında hafif bir anemi meydana gelebilir. Anemi, 

kronik enfeksiyonlarda daha da belirgindir. Anemi genelde normokrom normositerdir. 

Bir enfeksiyon hastalığı seyri sırasında dört nedene bağlı olarak anemi gelişir: Kanama, kırmızı kürelerin 

etkene bağlı yıkımı (sıtma, gazlı gangren), Dissemine intravasküler koagülasyon (DİK) ile birlikte gelişen 

mikroanjiyopatik hemolitik anemi, orak hücreli anemi, herediter sferositoz gibi altta yatan başka bir 

hemolitik neden. 

Enfeksiyon hastalıklarının seyri sırasında splenomegali görülebilir. Enfeksiyöz mononükleoz, bakteriyel 

endokardit, tüberküloz, sıtma, layışmanyoz, tripanozomiyaz, AİDS, viral hepatitler, konjenital sifiliz, apseler 

ve dissemine histoplazmoz splenomegali nedenidirler. 

Deri belirtileri: 

Enfeksiyon hastalıklarında deri lezyonları şu mekanizmalarla meydana gelir. Bakteri veya fun- gusların 

direkt vasküler invazyon ve oklüzyonu, immunkompleks oluşumuna bağlı vaskülit gelişimi, toksinlerin 

vasküler etkileri, septik emboli atımı, dissemine intravasküler koagülasyon ve koagülopatidir. Enfeksiyon 

hastalıklarının deri belirtileri, eritem, makûl, papül, vezikül, purpura, bül, püstül, ürtiker, nodül, 

pigmentasyon şekillerinde görülür. Enfeksiyon hastalıklarında, döküntülerin şeklinden başka, çıkış günleri 

de önemlidir. Döküntülerin çıkış günleri her hastalık için hemen hemen belirlidir. Örneğin döküntüler 

kızılda 24-36 saatte, kızamıkta 3-4 günde başlar. Kızamıkta döküntüler kulak arkasından ve saçlı deriden 

başlayarak boyuna, yüze, göğüse, kol ve bacaklara doğru yayılır. Kızılda boyundan başlar, yüze ve aşağı 

iner, genellikle ağız çevresinde döküntüsüz bir bölge kalır. Desku-amasyon ve kurutlanma, döküntülü 

hastalıklarda iyileşme belirtileridir 
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Lezyon tipi: Makül: normal deri renginin değiştiği sınırları belli, deriden kabarık veya çökük olmayan, 

herhangi bir boyutta olabilen döküntü. Papül: solid, deriden kabarık, en geniş çapı 0.5 cm olan lezyon. 

Eritem: cilde basmakla solan döküntü. Peteşi-purpura: eritrositin damar dışına çıktığı durumlarda oluşan 

döküntü cilde basmakla solmaz. Nodül: papüle benzer fakat dermis veya subkutan dokuda daha derin 

yerleşimli, papülden boyutundan çok palpe edilebilmesi ve daha derinde olmasıyla ayrılır. Plak: deride daha 

fazla yer işgal eden kabarıklık, sıklıkla papüllerin birleşmesi ile oluşur. Püstül: çeşitli özellikte (beyaz, sarı, 

yeşilimsi veya hemorajik vb.) pürülan sıvı içeren deriden kabarık lezyon. Vezikül: sınırları belirgin, deriden 

kabarık, sıvı içeren, en geniş çapında <0.5 cm, kökeni intraepidermal veya subepidermal olabilir. Bül: 

vezikül ile aynı, ancak en geniş yerinde çapı >0.5 cm.——Ciltte olan lezyonlara ekzantem, müköz 

membranlarda olanlara enantem denir. 

Sinir sistemi: 

Sinir sisteminde çeşitli düzeylerde bozukluklar olur. Başağrısı en sık görülen belirtidir. Tifo, tifüs ve 

menenjitte özellikle ateşin yüksek olduğu dönemlerde, bilinç değişiklikleri, sayıklamalar, anlamsız 

konuşmalar, ajitasyon olabilir. Enfeksiyon hastalıklarında bilinç değişikliklerinin oluşması için santral sinir 

sistemi tutulumu olması şart değildir. Genel olarak santral sinir sistemi ile ilgili değişikliklerin şiddeti 

enfeksiyonun şiddeti ile ilgilidir. Menenjitte, büyük çocuklar ve erişkinler, baş ağrısı, fotofobi, ense ve sırt 

ağrısı gibi santral sinir sistemiyle daha doğrudan ilişkili belirtilerden yakınabilir. Buna karşılık, 

konvülziyonlar çocuklarda erişkinlere göre daha sıktır. Fizik incelemede bilinç durumu değişkenlik gösterir. 

Çocuklarda letarji veya huzursuzluk saptanabilir. Ense sertliği çocuklarda %60-80, erişkinlerde ise %90′ın 

üzerinde mevcuttur. Kernig ve Brudzinski belirtileri meningeal irritasyonun göstergesidir, ama yokluğu 

menenjiti ekarte ettirmez. 

Fokal nörolojik belirti ve bulgular artan kafa içi basıncı veya kan akımı bozukluğuna bağlı infark- tlarla 

açıklanabilir. Altıncı sinir paralizisi kafa içi basınç artışının bir göstergesidir. Hemiparezi ise serebral 

vasküler dolaşımda tıkanıklık anlamına gelir. Görme alanı defektleri oksipital loblarda kan akımının 

değişmesi sonucudur. Papil ödemi; venöz sinüs trombozu, beyin apsesi, BOS akımında tıkanıklık veya 

subdural ampiyem gibi bir komplikasyon geliştiğinin habercisidir. Tetanozda, trismus veya çene kilitlenmesi 

en sık görülen semptomlardır. Tonik kasılmalar sonucunda ağrılı opistotonus ve karekteristik olarak yüzde 

risus sardonikus olarak bilinen alaycı bir ifade gelişir. Refleks tetanik kasılmalar ses, ışık ve dokunma gibi 

uyaranlarla başlayabilir. 

Uzamış yorgunluk sendromu: 

Uzamış yorgunluğun eşlik ettiği somatik ve nöropsikolojik semptomlarla karakterizedir. Yorgunluk, ağrı, 

hafıza problemleri ve düşük dereceli ateş, boğaz ağrısı, hassas lenf nodları gibi viral enfeksiyon benzeri 

semptomlar görülebilir. Etiyolojik olarak nöropsikiyatrik, kardiyak, endokrin, romatolojik ve çevresel 

nedenlerin yanında enfeksiyon ajanları da sorumlu tutulmaktadır. Epstein-Barr virüs, candida albicans, 

borrelia burgdorferi, enteroviruslar, cytomegalovirus, human herpesvirus-6, retroviruslar sorumlu etken 

olabilir. 
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15 - Kolera 

Tanım: Kolera vibriyonlarıyla oluşan, şiddetli ishal, kusma ile karakterize, epidemi ve pandemilere sebep 

olan GİS‟ in akut bir infeksiyon hastalığıdır. Dehidratasyon, hemokonsantrasyon, hipovolemik şok ve 

metabolik asidoza sebep olur. Böbrek ve dolaşım yetmezliği ölüm sebebidir. 

Vibrio cholera: Gram (-), hafif kıvrık, sporsuz, unipolar flajellalı, hareketli, aerop, pleomorfizm gösteren bir 

basildir. Alkali ortamda pH. 7.4 - 9.6 arasında ürerler. Aside son derece duyarlıdırlar. Optimal üreme 

sıcaklığı 37.5 °C dir. 22 - 40 °C aralığında üreyebilirler. Mc Conkey, kanlı agar, Mueller-Hinton, TSI gibi 

genel amaçlı besi yerlerinde ürerler. SS, EMB‟ de üremez. V. cholerae 56 °C‟ de 15 dk.‟da inaktive olur. pH 

4‟ün altında, mide asidinde birkaç dakikada ölür. Kuruluğa, gün ışığına, dezenfektanlara duyarlıdır. V. 

cholerae O1 (O grup 1)‟ in biyotipleri; V. cholerae biyotip cholerae (klasik kolera), V. cholerae biyotip El-

Tor. O somatik antijenlerine göre 200‟den fazla serogruba ayrılmıştır. O1 ve O139 dışındakiler epidemik 

koleraya sebep olmazlar. 

Klasik kolera ve El-Tor‟ un özellikleri: Klasik kolera dış 

ortama duyarlı, suda ömrü kısadır. El-Tor daha 

dayanıklı, daha uzun ömürlüdür. Klasik kolerada 

semptomatik infeksiyon 1/3. El-Tor kolerasında 

semptomatik infeksiyon 1/40. El-Tor‟a bağlı salgınların 

çoğu asemptomatik seyrettiğinden eradikasyonu oldukça 

güçtür. 

Tarihçe: Kolera Hindistan‟ da eski çağlardan beri (7. yy) 

bilinen bir hastalıktır. Ganj nehri deltası pandemilerin 

çoğuna kaynaklık etmiştir. 1. pandemi 1817-1823, 2. 

pandemi 1826-1837, 3. pandemi 1842-1862, 4. pandemi 

1865-1875, 5. pandemi: 1881-1896, 6. pandemi 1899-

1923, 7. pandemi 1961 (V. cholerae biyotip El-Tor), 8. 

pandemi 1992 (V. cholerae O139 serogrubu; Bengal 

suşu). İlk 7 salgın O1 grubuyla (biyotip kolera ve biyotip El-Tor). 8. salgın O139 “Bengal” suşu (O139 

serogrup). Ülkemizde 1830-1917 yılları arasında 17 salgın görülmüştür. En büyük salgın 1970‟ de İstanbul-

Sağmalcılar‟ da görülen El-Tor biyotipine bağlı su salgınıdır. 

Epidemiyoloji: Hastalık insanlara kontamine su, su ürünleri, kontamine gıdalar,çiğ deniz ürünleri vasıtasıyla 

bulaşır. Hasta kusmuğu, gaitası, bulaşık eşyaları da sorumludur. Hastalığı geçirenlerin % 3‟ü safra kesesi 

portörü olurlar. V. cholerae uygun olmayan ortamda (ısı, tuz, gıda) dormant hale gelirler. Dormant basiller 

klorlamaya dirençlidirler. Altyapının yetersiz olduğu toplumda kolay ortaya çıkarlar; suların sık sık 

kesilmesi, insan gaitasının gübre olarak kullanılması, tuvalet atıklarının denize akıtılması, kişisel hijyen 

tedbirlerinin yerleşmemesi. Gelişmiş ülkelerde sporadik vakalar şeklinde görülür. İnfeksiyon yaz ve 

sonbaharda artar. Mide asiditesi düşük kişilerde (aklorhidri, subtotal gastrektomi, antiasit kullanımı) ve H. 

pylori bulunan kişilerde duyarlılık artmaktadır. 

Patogenez: Hastalık kontamine suların sindirimi ile başlar. Mide asidine dayanıklıdır ve ince barsaklarda 

kolonize olur. V. cholera tarafından kolera toxini (enterotoxin) salgılanır ve ciddi diyarelere neden olur. 

Kolera patogenezinden sorumlu enterotoksin 84000 dalton ağırlığında a. asit dizisi şeklinde bir proteindir. A 

(activating), B (binding) kısımları vardır. A kısmı toksijeniktir. Enterotoksin dışında patogenezde rolü olan 

müsinaz ve nöraminidaz gibi enzimleri vardır. 

Virülans faktörleri: 1-Integronlar. 2-Toksinler; KT, HA proteaz, RTX toksini, ACE ve Zot. 3-

Adherence/adhesins faktörler. 



Enes Başak                                                                                                                 İntaniye/66 

 

Kolera vibriyonu az miktarda alınırsa hastalık oluşmayabilir. Predispozan faktörler infeksiyonu kolaylaştırır. 

Bağırsağa geçen bakteri müsinaz enziminin katkısıyla mukoza bariyerini geçer. Enterotoksinin A1 kısmı 

sekretuvar hücrelerin içine girer. Adenilat siklaz enzimini aktive eder. c-AMP artar. Kript hücrelerinden 

lümene sıvı ve elektrolit kaybı olur. En fazla sıvı kaybı duodenumdan olur (sekresyon bu bölgede en fazla). 

Kolondan sıvı kaybı en azdır. İshal pirinç suyu görünümündedir. Na, Cl, HCO3 ve K kaybı olur. 

Dehidratasyon, hipotansiyon, hipovolemik şok, metabolik asidoz, hipokalemi, oligüri, anüri, akut böbrek 

yetmezliği gelişebilir. Ölüm görülebilir. Patofizyolojik olaylar sıvı ve elektrolit kaybının derecesiyle 

ilgilidir. Sırasıyla şunlar gelişir; enteretoksin sekresyonu > enteretoksinin intestinal hücrelere bağlanması > 

klorid kanallarının aktivasyonu > elektrolit-bikarbonat salınımı > sıvı hipersekresyonu > diyare, 

dehidratasyon. 

Klinik belirti ve bulgular: İnkübasyon süresi ortalama 2-3 gündür. İnsanı en hızlı öldüren hastalıkların 

başında gelir. 1 saatte hipotansiyon gelişip 2-3 saatte ölüm görülebilir. Dehidratasyon; cildin turgor ve 

tonusu bozulur, eller buruşur, dil ve dudaklar kuru ve siyanotiktir, karın çökük ve kayık şeklindedir, dil 

paslıdır. Ses kısıklığı, kas krampları gelişir. Şuur normaldir. Koltuk altı sıcaklığı normal (rektal sıcaklık 38-

39 °C). Kolik şeklinde ağrı vardır, kalp sesleri hafiflemiş, bağırsak sesleri hipoaktif, pirinç suyu 

görünümünde şiddetli diyare, kusma (bulantı ve öğürtüsüz) görülür. Asidoza bağlı kussmaul solunumu 

gelişir. Kalp yetmezliği ve azotemiye bağlı Cheyne-Stokes solunumu gelişir. Oligüri, anüri, üremi, böbrek 

yetmezliği, metabolik asidoz, hipovolemik şok ve ölüm görülür. Klinik şekiller: Kolera diyaresi; ayakta 

geçirir, günde 2-3 kez ishal. Kolerin; hafif ve abortif koleradır. 2-3 günde iyileşir. Kolera sicca; ishal 

başlamadan ileus gelişir. Dehidratasyon, şok, akut intestinal obstrüksiyon vardır. Kolera tifoid; ateşle 

seyreder. 

Laboratuvar bulguları: Eritrosit: 7-8 milyon, lökosit 15-20 bin, hematokrit artmış, üre, kreatinin artmış, 

proteinüri, hipo veya hiper potasemi. 

Tanı: Klinik önemlidir. Etkenin izolasyonu, diğer mikrobiyolojik incelemeler yapılmalı. Serum antikor 

tayini (ELISA); antibakteriyal antikorlar, antitoksin antikorlar. 

Spesifik teşhis: Kültür: TCBS; sterilizasyon gerektirmez. Alkalen peptonlu su ve Cary-Blair besi yeri 

(transportta) kullanılır. Gerektiğinde sulu dışkı kurutma kâğıdına emdirilir. Gaita Mc Conkey ve kanlı agara 

ekilebilir (EMB, SS uygun değildir). Faz kontrast veya karanlık alan mikroskobunda inceleme. 

İmmobilizasyon testi. 

Ayırıcı teşhis: ETEC‟ e bağlı ishaller, çocuklarda rotavirus‟ e bağlı ishaller, basilli dizanteri, paratifo, civa 

ve arsenik zehirlenmeleri. 

Tedavi: Rehidratasyon tedavisi: Dacca solüsyonu (5:4:1 sıvısı) 1 yaş +. NaCl 5 gr, NaHCO3 4 gr, KCl 1 gr, 

D.S. 1000 cc. İlk 3 saat içinde 100 ml/kg verilir; 30 dkda 30 ml/kg, 2.5 saatte 70 ml/kg verilmelidir. Nabız 

dolgunlaşıncaya ve kan basıncı normale dönünceye kadar sıvı vermeye devam edilir. Boyun ven dolgunluğu 

ve akciğer sesleri takip edilmelidir. Aşırı sıvı yüklenmesine dikkat edilmelidir. Kan elektrolitleri ve kan 

şekeri takip edilmelidir. Küçük çocuk rehidratasyonu; ringer laktat 2 kısım, %5 glukoz 1 kısım, KCl 1.8 gr 

(12 mEq/L) / litre olacak şekilde. Oral rehidratasyon mayii: NaCl 3.5 gr, KCl 1.5 gr, NaHCO3 2.5 gr. 

Kaynamış temiz su 1000 cc ağızdan alabilecek hastalara. Antibiyotik tedavisi: Doksisiklin 300 mg tek doz 

verilir. Tetrasiklin 4×500 mg veya TMP-SMX 2×160/800 3 gün verilir. Siprofloksasin 2×500 mg, 

Ofloksasin 2x200mg 3 gün verilir. 

Prognoz ve korunma: Uygun tedavi yapılmazsa hastanede bile mortalite % 50 olabilir. Temiz ve mikropsuz 

su temini, suların kaynatılması, klor ve iyot tabletleri dağıtımı, açıkta satılan gıdaların yenmemesi, 

kontamine su, deniz ürünü, sebze ve meyve tüketiminden kaçınma, pişirme. Aşı: salgını önlemede yeterli 

değildir. 
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16 - Kuduz 

Kuduz, vahşi etobur hayvanların primer hastalığıdır. İnsan ve diğer memelilere genellikle kuduza 

yakalanmış bir hayvanın ısırmasıyla salya ile bulaşan ve ölümle sonuçlanan viral nedenli akut bir 

ensefalit‟tir. Kuduz yaklaşık olarak 4000 yıldan uzun süredir bilinen bir hastalıktır. Yunancada çılgınlık 

anlamına gelen Lyssa, Latincede de yine çılgınlık anlamına gelen Rabies isimleri ile de anılır. 1881 yılında 

Pasteur ve arkadaşları, kuduzdan ölen hayvanların beyninde hastalık etkeninin bulunduğunu deneylerle ispat 

etmişlerdir. 1886 yılında Pasteur ilk kez kuduz aşısını uygulamıştır. 1903 yılında Negri, kuduzdan ölen 

hayvanların sinir hücrelerinde tipik inklüzyon cisimciklerini tanımlamıştır. 1958 yılında kuduz tanısı için 

floresan antikor testi geliştirilmiştir. 

Etyoloji - Virüsün özellikleri: Kuduz etkeni olan Rabies virus, Rhabdoviridaea ailesinin Lyssa virus 

genüsunda yer alan tek zincirli ve negatif iplikcikli RNA içeren bir virüstür. Ortalama 75 nm çapında ve 180 

nm uzunluğunda olan virüs elektron mikroskopta bir ucu yuvarlak diğer ucu düztabanca mermisi şeklinde 

görülmektedir, nadiren her iki ucu da yuvarlak olabilmektedir. Virüs nükleokapsid ve zarf olmak üzere iki 

üniteden oluşur. Nükleokapsid helikal simetride birbirine sıkıca bağlanmış, 30-35 adet sarmaldan oluşmuş 

ve EM incelemesinde virüse karakteristik çapraz çizgili görünümü veren ribonükleoprotein kompleksinden 

oluşur. Bu proteinlerler; N (nükleoprotein), NS (non-stürüktürel) ve L (Largetranskiriptaz) proteinlerdir. 

Viral zarf nükleokapsidi saran, lipoprotein yapısında iki tabakadan oluşmuş bir mebrandır. Virüsün düz ucu 

dışında kalan bölümlerinde glikoprotein çıkıntılar olan gpG ve gpM zarfın içine gömülmüş olarak bulunur. 

Zarfta bulunan glikoprotein (gpG), virusun konak hücrelere bağlanmasından sorumlu temel proteindir. gpG 

tipe özgül antijen olup kuvvetli antijenik özelliğe sahiptir. Saflaştırılmış virus veya Rekombinant-DNA 

tekniği ile yapılan aşılar sadece gpG içermektedir. Lyssaviruslar dış ortam koşullarına dayanıklı olmayan 

viruslardır. Kuduz virüsü içinde bulunduğu infeksiyöz materyalin doğasına bağlı olarak (beyin dokusu, 

salya) dış ortama oldukca dayanıklıdır. Oda ısısında 1-1.5 ay, 37 
o
C‟de 4-5 gün, 56

o
C‟ de dakikalarca ve 4 

o
C‟de uzun süre canlı kalır. Virüs enfekte doku içinde kalmak kaydıyla dış ortama çok dirençlidir. Soğuğa 

da oldukça dayanıklı olup -20 derecede aylarca ve uygun solüsyon ve steril şartlarda muhafaza edildiğinde -

70 derecede yıllarca infektivitesini sürdürür. %40 formalin, %70 etanol, % 20 sabunlu su veya 

dezenfektanlar ile çabucak inaktive olurlar. Ayrıca kuruluğa, güneş ışınlarına ve ısıya karşı duyarlıdır. Virus 

soğuğa karşı oldukça dayanıklı; ısı ve dezenfektanlara karşı ise çok hassastır. Virüsün laboratuvar 

izolasyonu hayvan inokülasyonu ve hücre kültürleri ile kolayca gerçekleştirilebilir. Bu amaçla fare, tavşan, 

kobay ve hamster gibi kemiriciler veya insan diploid hücreleri, civciv embriyon hücreleri ve hamster böbrek 

hücre dizileri kullanılır. 

Laboratuvar koşullarında 3 ayrı tip Rabies virus elde edilebilmiştir: 1)Sokak virusu (street); insan ve 

hayvanlarda hastalık etkeni. 2)Sabit (fixed) virus; insan aşısı. 3)Flury suşu; hayvan aşısı. Sokak virusu: 

kaynakları insan ya da hayvan olsun bir canlıdan yeni izole edilen kuduz virüsü suşuna bu ad verilir. Bu 

virüs ile infekte hayvanlarda inkübasyon süresi değişkendir(1-12 hafta) ve infekte hayvanlar tipik kuduz 

belirtileri gösterirler. Sabit (fixed) virus: sokak virusü çeşitli canlı dokulara ya da kültürlere defalarca 

yapılan pasaj sonunda esas özelliğini kaybederek inkübasyon dönemi kısa (4-6gün) olan ve sinir dokusu 

dışında üremeyen sabit bir karakter kazanır. Sabit virüs semple kuduz aşısının hazırlandığı virusdur. Flury 

suşu: sokak virusunun embriyonlu yumurtaya seri halinde pasajı sonucu elde edilen attenüe bir virus 

şeklidir. Bu suştan, hayvanlarda kullanılan canlı aşıların üretilmesinde yararlanılır. 

Epidemiyoloji: Kuduz tüm dünyada yaygın bir enfeksiyondur. Avustralya kıtasının bazı adaları, Antartika 

kıtası, İngiltere, İrlanda, İsveç, Norveç, Flandiya, Portekiz ve Japonya gibi birkaç ada ülkesi dışında tüm 

dünyada enzootiktir. Kuduz virüsüne sıcakkanlı hayvanlar başta olmak üzere tüm memeliler ve insanlar 

duyarlıdır. Türler arasında duyarlılık bakımından farklar bulunmaktadır. Tilki, çakal, kurt en duyarlı 

hayvanlardır. Köpek, kedi, rakun, kokarca ve yarasa ise orta derecede duyarlıdır. Kuduz virüsü ile infekte 

olmuş hayvanlarda sonuç daima ölüm olmakla birlikte vampir yarasalar ayrıcalık göstermektedir. Vampir 

yarasa: infeksiyonu subklinik olarak geçirmekte, bu hayvanlarda sinir dokusunda virüs saptanmamakta, 

virüs tükrük bezlerine adapte olmaktadır. Bu yarasalar özellikle orta ve güney Amerika ve kuzeybatı 

Avrupa‟da rezervuar olarak önemini sürdürmektedir. Ülkemizde de Ege Bölgesindeki yarasalardan kuduz 

virüsü izole edilmiştir. Hastalığın yayılmasında bölgelere göre değişik hayvan türleri etkili olmaktadır. 



Enes Başak                                                                                                                 İntaniye/68 

 

Hayvanlarda kuduz iki epidemiyolojik tipte görülür: 1.Doğal kuduz, 2.Evcil kuduz. Doğal kuduz: orman, 

dağ gibi insanlardan uzak bölgelerde kurt, tilki, çakal, yarasa gibi yabani hayvanlarda görülür. Bu tip kuduz 

özellikle Avrupa‟nın ormanlık bölgelerinde bulunmaktadır. Evcil kuduz: bu tip kuduz köy, şehir gibi 

yerleşim yerlerinde görülür, köpek ve kedi gibi evcil hayvanlarla yayılır.——Avrupa ülkelerinde kuduz 

vakalarının ancak %28‟i evcil hayvanlarda meydana geldiği halde, Türkiye‟de kuduz olgularının tamamına 

yakınından evcil hayvanlar sorumludur ve bulaşma kaynağı %90 sokak köpekleridir. 

Kuduz virüsü infekte hayvanların MSS dışında salya, BOS, kutanöz nöral dokular, kornea epitel hücreleri, 

idrar, gözyaşı, süt ve kanından izole edilmiştir. Hayvanlarda semptomlar ortaya çıkmadan önce genellikle 

inkübasyon döneminin sonuna doğru hayvanların salyasında virüs ortaya çıkmaktadır. Presemptomatik 

dönemde salya ile virüsün saçıldığı bu dönem hayvanlar arasında değişiklik göstermekle beraber bu süre 

köpek için 7-13 gün, kedi için 3 gün ve tikilerde 5 gün kadardır. Bu nedenle sağlıklı görünse de kedi ve 

köpek gibi evcil hayvanlarda uluslar arası kaide hayvanın 10 gün süre ile gözlem altında tutulmasıdır. Kuduz 

virüsü infekte hayvanların salgısında sürekli bulunmayıp zaman zaman salgılanmaktadır; buna intermittans 

denir. Kuduza yakalanan hayvanların ancak %50‟sinin salyasında virüs saptanabilmiştir. Bu nedenle kuduz 

hayvanın salyası ile temas ancak %30-40 oranında infeksiyon ile sonuçlanmaktadır. Kuduzun hayvanın 

salyası ile temas dışında da, yarasaların bulunduğu mağaralarda idrar ile infekte havanın solunması yoluyla 

da bulaşma olasılığı vardır. Avrupa‟da yarasa kuduzu giderek artmakta, ülkemiz içinde artan bir tehlike 

oluşturmaktadır. Kuduz virusu ile infekte yarasanın kendisi ölmediği halde, iki yıl süreyle virusu insanlara 

ve hayvanlara bulaştırması mümkündür. Ülkemizde sıcan, fare, tarla faresi gibi küçük kemirgenlerin 

hastalığın insanlara bulaşmasında önemli bir rol oynamadığı sanılmaktadır. ABD‟de yapılan bir araştırmada 

kemirici hayvanların sedece %0.01 oranında kuduz virusu taşıdığı gösterilmiştir. Virüsün insandan insana 

bulaşı; kornea transplantasyonuna sekonder olarak gelişen altı olgu dışında gösterilememiştir. 

Patoloji ve patogenez: 

Virusun infeksiyona neden olması için bütünlüğü bozulmuş deri (ısırık, sıyrık, tırmık, vb), mukoza veya 

solunum yoluyla vücuda girmesi gerekir. Sağlam deriden bulaş olmaz. Organ transplantasyonu ile bulaş 

mümkündür. 

Kuduzda infeksiyona duyarlılığı belirleyen başlıca faktörler: İnfekte eden suş; sokak suşu olmalı. Konağın 

genetik yapısı; kişi daha önceden immunize olmuşsa hst önlenemez ama klinik daha rahat geçer. Isırılan 

bölgedeki iskelet kasında asetil kolin reseptörü konsantrasyonu; yara sayısı ve derinliği önemlidir. Virüs 

miktarı, ısırılan yerin MSS‟ne uzaklığı, intermittans önemlidir. 

Virus, ısırık bölgesinde, gpG ile kas hücrelerinin stoplazmik membranındaki asetil kolin reseptörlerine 

yapışır ve kas hücresi içine girerek virüs replike olmaya başlar. Kas hücreleri içinde çoğalan virüs kas 

liflerini de infekte eder ve yeterli sayıya ulaşınca myelinsiz sensoriyal sinirler ve motor sinirlerin akson 

terminalleri yolu ile sinir sistemine girer. Virus periferik sinir sisteminde retrograt aksoplazmik yolla günde 

50-100mm ilerleyerek medulla spinalis ve MSS‟e ulaşır ve çoğalmaya başlar. Virüsün özellikle medulla 

spinalisin dorsal kök ganglionlarında üremesi sırasında yara yerinde ağrı ve parestezi gibi kuduza spesifik 

ilk semptomlar ortaya çıkabilir. 

MSS‟ne ulaşan virus, başlangıçta sinaptik kavşaklardan hücreden-hücreye, daha sonra da intersellüler 

aralıkta serbest olarak ve hızla (200-400 mm/gün) yayılır. BOS‟da virüsün MSS‟ye yayılmasında önemli rol 

oynar. Glia hücreleri dışında hemen her nöron infekte olur. Sonuçta çabuk gelişen progresif myelit ve 

ensefalite neden olur. En ağır infeksiyon hipokampus, beyin kökü, pons çekirdeğinin ganglionik hücreleri ve 

serebellumun purkinje hücrelerinde gözlenir. Virus, MSS‟de üremesini takiben periferik sinirler yolu ile 

özellikle parasimpatik sistem tarafından innerve edilen tükrük bezleri, deri, gözyaşı bezi, meme bezleri ve 

pankreas gibi organlara yayılır ve buralarda üremeye devam eder. 

Patoloji: Makroskopik olarak beyinde hafif ve orta derecede ödem, konjesyon ve kanamalar dışında beligin 

bir bulgu yoktur. Mikroskopik olarak ise kuduz ensefalitinde diğer ensefalitlerin özgül bulguları olan 

perivasküler lenfositik infiltrasyon ve nekroza rastlanmaz. 
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Kuduz virusları infekte edip dejenerasyona uğrattıkları nöronların içinde Negri cisimcikleri adı verilen 

sitoplazmik inklüzyonlar yaparlar. Bunlar viral nükleokapsid proteinlerinin hücre içinde birikmesi 

sonucunda oluşur. Seller boyası ile pembe kırmızı boyanır, sferik veya oval şeklinde 1-7 mm çapında, ışık 

mikroskobuyla görülebilir. Bu cisimcikler kuluçka döneminin son günlerinde belirmeye başlarlar. Negri 

cisimcikleri beynin her tarafında, en çok hipokampusdaki piramidal hücrelerde, kortekste, beyin sapında, 

serebellumun Purkinje hücrelerinde ve arka spinal ganglionlarda görülür. Kuduz vakalarının % 20‟sinde 

Negri cisimciği görülmese de negri cisimciğinin nöronlar içinde görülmesi infeksiyonun tanısı açısından 

patognomik önem taşır. 

İmmünite: Doğal kuduz infeksiyonuna karşı immün cevap hastalığı önlemede yetersizdir. Kuduz virüsü 

konakçıda immünsupresyona neden olmaktadır. Bu nedenle doğal infeksiyon sonucu ölçülebilir düzeyde 

antikor yanıtı bireylerin çok az bir kısmında oluşmaktadır. Virüsün immünsüpressif etkisinin MSS‟deki 

interlökin-1 üretimi ile ilişkili olabilecegi düşünülmektedir. Bazı olgulardaki uzun inkübasyon periyodunun 

ise virüsün makrofajlar içindeki persistansına bağlı olduğu sanılmaktadır. Yanıt gelişen hastalarda paralitik 

forma oranla kızgın form daha sık gelişmekte ve ölüm daha kısa sürede gerçekleşmektedir. 

Klinik: 

Dönemler; inkübasyon dönemi, prodrom dönemi, akut nörolojik dönem, koma dönemi, ölüm. 

1.İnkübasyon dönemi: Bu dönem 30-90 gün arasında değişmekle beraber 4 gün kadar kısa 19 yıl kadar uzun 

olabilir. Olguların %75‟inde ısırığı takiben 90 gün içinde hastalık belirtileri ortaya çıkar. İnkübasyon 

dönemini etkileyen faktörler: yaranın ciddiyeti (derin ve çok sayıda ise inkübasyon kısa), inoküle olan virus 

miktarı, yaranın MSS‟ye yakınlığı, ısırılan bölgenin innervasyon derecesi (el, yüz, genital bölgede 

inkübasyon kısa), konağın yaşı (çocuklarda kısa), konağın immün durumu. 

2.Prodrom dönemi: Kuduz virısunun MSS‟ye girmesiyle başlayan bu dönemde semptomlar genellikle hafif 

seyirli ve nonspesifiktir. Kırıklık, ateş, yorgunluk, boğaz ağrısı, baş ağrısı, öksürük gibi ÜSYE anımsatan 

bulgular veya iştahsızlık, karın ağrısı, bulantı, kusma ve ishal gibi GIS‟ait semptomlar en sık karşılaşılan 

erken dönem belirtileridir. Bu sayılan belirtiler, virusun çeşitli nöron gruplarına özellikle de sensoriyal sinir 

hücrelerine yerleşmesi sonucunda oluşan uyarımlara bağlıdır. Yaklaşık olarak olguların % 50‟sinde ısırık 

yerinde meydana gelen ağrı ve parestezi hastalığa spesifik ilk semptomdur. Hastaların yaklaşık % 40‟ında, 

yara yerinde veya tüm vücutta yaygın kaşıntı olduğu gözlenir. Prodrom dönemi yakaşık 4 gün sürmekle 

beraber bu süre 10 güne kadar uzayabilir. 

3.Akut nörolojik dönem: Bu dönem MSS tutulmuna ait nörölojik belirtilerle karakterize dönemdir ve 

yaklaşık 2-14 kadar gün sürer. Hastalık; kızgın kuduz (ensefalitik form, genelde insanda görülür), sessiz 

kuduz (paralitik form, genelde hayvanda görülür) olmak üzere iki değişik klinik şekilde ortaya çıkar. Kızgın 

kuduz: tutulan bölge beyindir. Hiperaktivite, ajitasyon, halüsinasyonlar, oryantasyon bozukluğu, ve davranış 

bozuklukları gibi nörolojik ve psişik bozukluklarla başlar. Tipik olarak sakinlik ve hiperirritabilite dönemleri 

birbirini takip eder. Hasta önce içe dönük sessiz ve halsiz görünümde iken, birden aşırı motor aktivite artışı 

ile eksitasyon ve ajitasyon nöbetleri görülür. Ateş, taşikardi, hipertansiyon ve hipersalivasyon gibi otonom 

sinir sistemine ait bulgular ön plana çıkar. Bu dönemde konfüzyon, hallüsinasyonlar, düşünce kusurları, yara 

çevresinde ve bazen bütün vücutta kas fasikülasyonları, yaygın kas spazmı (opistotonus), zaman zaman 

fokal veya yaygın kovülsiyonlar klinik tabloyu oluşturur. Gelip geçici ajitasyon nöbetleri sırasında hasta 

saldırgandır, etrafı kırıp döker, bulunduğu odadan kaçmak ister, çevresindekileri dövmeye ve ısırmaya 

kalkışır. Karakteristik olarak, birkaç dakika süren bu ajitasyon nöbetleri arasında hasta oldukça sakin, hatta 

karamsar ve umutsuzdur, korku içindedir. Bilinç sonuna kadar açıktır ve bu hastalıktan kurtulamayacağını 

bilir. Hastalık ilerledikçe bu sessiz dönem süresi kısalır. Ensefalit dönemini, kısa sürede beyin sapı tutulması 

izler. Kranial sinir tutulumu diplopi, fasiyel paralizi ve yutma güçlüğüne yol açar. Yutma güçlüğü ve salya 

artışı yüzünden ağız köpürür. Diafragmanın istem dışı kasılması ile farinks ve larinks kaslarının spazmına 

bağlı olarak meydana gelen ve önce su içmekle, daha sonra suyu görmekle ve su sesini duymakla ortaya 

çıkan hidrofobi (su korkusu), hastalığın en tipik belirtisidir. Ambigius çekirdeğine yakın solunumsal 
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nöronların tutulumundan kaynaklanmaktadır. Ambigius çekirdeği etrafındaki nöronların etkilenmesi sonucu 

hidrofoi, aerofobi ve fotofobi görülür. 

3.Akut nörolojik dönem (devam): Kızgın kuduz (devam): sık görülen bulgular arasında; aerofobi ve fotofobi 

bulunmaktadır. Odadaki hafif bir esinti veya hafif ışıklı bir uyaran bir ajitasyon nöbetini başlatabilir. 

Hastanın yüzüne hafifçe üflenmesi, larinks ve farinks kaslarının şiddetli spazmına neden olabilir. Otonom 

sinir sistemi bozukluğuna bağlı olarak pupiller dilate ve anizokorik, gözyaşı ve tükrük salgısı artmıştır. Aşırı 

terleme, hiperpne ve postüral hipotansiyon vardır. Üst motor nöron paralizisine bağlı olarak derin tendon 

refleksleri artmıştır olup Babinski pozitiftir. Sık olarak ses tellerinde paralizi vardır, hastanın sesi kalınlaşır 

ve boğuklaşır. Cinsel istek artışı ve spontan ejekülasyon görülebilir. Hastaların % 80‟inden fazlası bu aşırı 

uyarılma döneminde komaya girerek solunum merkezinin tutulması sonucu apne ile ölür. Beyin kökü 

disfonksiyonu ve miyokardite bağlı olarak supraventriküler taşikardi ve bradikardiler gözlenebilir. Koma ile 

birlikte sıklıkla hipofiz bozuklukları gelişir. Paralitik (sessiz) kuduz: tutulan bölge medulla spinalis‟tir. 

Paralitik kuduz da hidrofobi, aerofobi, hiperaktivite ve nöbetler görülmez. Bu hastalarda paralizi genellikle 

ısırılan ekstremiteden başlar ve assendan olarak ilerler. Baş ağrısı, ense sertliği gibi meninks irritasyon 

bulguları belirgin olmasına rağmen şuur açıktır. Hastalığın ilerlemesi ile mental durum bozulur. Hastalığın 

süresi kızgın kuduza oranla daha uzundur. Yoğun bakım uygulanmazsa bile hastalar bir ay kadar yaşayabilir. 

4-Koma dönemi: MSS‟nin disfonksiyonuna bağlı olarak ortaya çıkan yaygın paraliziler sonucunda gelişen 

apne nöbetleri hastanın bu döneme girdiğinin göstergesidir. Genellikle semptomların başlangıcını takiben 10 

gün içinde görülür. Saatler veya aylar sürer. Bu önemde fatal veya potansiyel fatal komplikasyonlar ortaya 

çıkar. Tedavisiz olgularda komanın başlangıcında veya kısa bir süre sonra hastalar komplikasyonlar 

sonucunda genellikle de solunum durması ile kaybedilir. Yoğun bakım tedavisi verilenlerde bu dönem 1-2 

haftaya kadar uzayabilir. 

5-Ölüm veya iyileşme dönemi: Genellikle 18 gün içinde hastalar kaybedilir. Literatürde agresif yoğun bakım 

ile 133 gün yaşatılan bir olgu yayınlanmıştır. Şimdiye kadar kesin kuduz tanısı alarak hastalıktan kurtulan 3 

olgu bildirilmiştir. Bu olguların herbirine hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasından önce ya postexposure ya 

da preexposure profilaksi uygulanmıştır. 

——————————————————————————————————————————— 

Komplikasyonlar: Nörolojik komplikasyonlar: hiperaktivsayon, hidrofobi, aerofobi, fokal paralizi, lokalize 

nörolojik belirtiler, serebral ödem. Pulmoner komplikasyonlar: hiperventilasyon, hipoksemi, atelektazi, 

apne, pnömoni, pnomotoraks. Dolaşım sistemi komplikasyonları: kardiyak aritmi, hipotansiyon, konjestif 

kalp yetmezliği, arteriyal veya venöz trombüs. Endokrin komplikasyonlar: ADH sekresyon fazlalığı, 

diabetes insipidus. Diğer komplikasyonlar: anemi, hipovolemi-hipervolemi, hipotermi, ateş, paralitik ileus, 

GIS kanaması, mesane paralizisi, akut renal yetmezlik, pneumomediastinum. 

Ayırıcı tanı: Hiperaktivite, hidrofobi ve aerofobi gibi spesifik bulguları olan ve kuduz hayvan tarafından 

ısırıldığı bilinen hastalarda tanı kolaydır. Ancak bu bulguların belirgin olmadığı durumlar tanıda zorluğa 

neden olur. Ayrıca kuduza yakalanmış hastalarının %22-40‟ında ısırık veya temas hikayesinin tam olarak 

belirlenemediği de göz önünde bulundurulmalıdır. Ayırıcı tanılar; tetanoz (opistotonus), kuduz histerisi, 

postvaksinal ensefalomiyelit (önceden kullanılan aşı sonrasında meydana gelir), viral ensefalitler, 

serebrovasküler olaylar, intrakraniyal yer kaplayan oluşumlar, zehirlenmeler (sitriknin, atropin; SSS 

uyarıcısı), botilismus (paralitik form ile karışır), menenjit, esrar ve aşırı alkol koması, poliyomiyelit, 

Guillain-Barré sendromu, transvers miyelit. 

Laboratuvar tanı: 

Klinik belirtiler oluşmadan önce kuduz tanısının konulmasını sağlayacak herhangi bir laboratuvar testi 

yoktur. Virus ısırılan bölgede myozitler veya nöronlar içinde korunmakta ve santral sinir sistemine 

ulaşmadan bu virusa karşı vücutta antikor oluşmamaktadır. 
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Rutin laboratuvar bulguları: Lökosit sayısı 8.000-13.000 arasındadır. Formülde polimorfonükleer lökositler 

artmış olup, %6-8 oranında atipik monosit saptanır. Trombosit sayısı normaldir. Hastalığın başlangıcında 

hemoglobin ve hemotokrit değerleri normal olup, ileri dönemlerde düşer. BOS basıncı artmış veya normal 

olabilir. Olguların yaklaşık %60‟ında BOS hücre sayısı hafif artmış olarak bulunur. Bunların büyük bölümü 

mononükleer hücrelerdir. BOS protein ve glukoz değerleri ise genellikle normaldir. 

Özgül tanı yöntemleri: Histopatolojik inceleme (negri), virüs kültürü (canlı doku), viral antijen araştırılması 

(gpG deri biyopsisi veya korneada araştırılır), serolojik testler (Ab), moloküler yöntemler (virus RNA‟sının 

ortaya konması). 

Histopatolojik inceleme: Şüpheli insan veya hayvanın ölümünden sonra MSS hücrelerinin stoplazmasında 

özel boyama yöntemleriyle spesifik Negri cisimciklerinin gösterilmesi ile konur. Negri cisimciklerini 

araştırmak amacıyla, hipokampus, serebellum veya beyin korteksinden yapılan kesitlerden hazırlanan 

preperatlar, Seller, giemsa veya Mann‟ın boyama yöntemlerinden biri ile boyanır. Seller boyası ile boyanmış 

preparatın ışık mikroskobunun immersiyon objektifi ile ile incelenmesinde; konak hücrenin maviye boyanan 

sinir hücresi stoplazması içindeki ancak %75-80‟inde tesbit edilebilmektedir. 

Virus kültürü: Kuduz virusunün infekte dokulardan izolasyonu infeksiyonun tanısının en kesin yoludur. 

Tükrük, beyin dokusu, BOS, idrar, gözyaşı ve solunum sekresyonlarından kuduz virüsü izole edilebilir. 

Virusun insan kanı ve serumundan izolasyonu başarılamamıştır. Virusun üretilmesinde; MRC-5, bebek 

hamster hücreleri (BHK-21), fare nöroblastoma hücreleri, primer maymun böbrek hücre dizilerinden 

hazırlanan hücre kültür sistemleri kullanılmaktadır. 

Viral antijen araştırılması: İnsan veya hayvan biopsi veya nekropsi dokularında FAT ile viral antijen 

araştırılması kuduz tanısında standart yöntemdir. Hastalık sırasında deri biyopsisi ve kornea bastırma 

örneklerinin FAT ile incelenmesi insan kuduzunda erken tanıda yardımcı ve duyarlı bir yöntemdir. Ensede 

saç birleşim çizgisi hizasından alınan ve en az 10 saç folükülü içeren tam kalınlıktaki cilt biyopsilerinde, saç 

foliküllerini çevreleyen sinirlerde kuduz virüs antijenleri FAT ile araştırılır. Hastalığın erken dönemlerinde 

%50 oranında pozitif sonuç alınabilmekle birlikte, hastalığın ileri dönemlerinde testin duyarlılığı daha da 

artmaktadır. 

Kornea bastırma yöntemi: Az sayıda laboratuvarda yapılabilmesi, yalancı pozitif sonuç alınabilmesi, 

duyarlılığının biyopsiden düşük olması nedeniyle kullanım alanı kısıtlıdır. 

Serolojik testler: Kuduzlu hastaların az bir kısmının serumunda 6.güne, %50‟sinde 8.güne ve tamamında 

genellikle 15.güne kadar saptanabilir düzeyde nötralizan antikor oluşmaktadır. BOS‟da ise serumdan 3-4 

gün sonra nötralizan antikorlar saptanabilir düzeye ulaşmaktadır. 

Moleküler biyoloji yöntemleri: Kuduzu laboratuvar tanısında viral genomun ortaya konmasına yönelik 

moleküler yöntemlerden yararlanılmaktadır. Kuduz şüpheli hastaların BOS, tükürük ve dokularında viral 

RNA PCR ile araştırılabilmektedir. 

Tedavi: Kuduz infeksiyonundan sonra herhangi bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Bu nedenle kuduz 

tedavisi denince bu hastalıktan korunma önlemleri akla gelmektedir. Kuduz tanısı konmuş hastaların 

tedavisi semptomatiktir ve komplikasyonlara yönelik olarak uygulanmaktadır. Kuduz düşünülen hasta vakit 

geçirmeden özel odalarda gözlem altına alınmalıdır. Dış uyaranlar en aza indirilmeli, iyi bir tıbbi bakım ve 

sedasyon uygulanmalıdır. Nöbet uyandırması göz önünde bulundurularak su ve sulu gıdalar verilmemeli, 

ilaçlar parenteral yoldan uygulanmalıdır. 

Prognoz: Kuduzda, hastalık semptomları ortaya çıktıktan sonra ölüm (%100) kuraldır. 
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Korunma: 

1.Kuduzla infekte hayvanlarla temastan kaçınılması. 2.Temastan sonra (post-exposure) profilaksi. 3.Risk 

altındaki kişilerin temas öncesi (pre-exposure) proflaksisi. 

Kuduzla infekte hayvanlarla temastan kaçınma: Vahşi yaşamda kuduzun eradikasyonunda güçlükler 

olduğundan insan kuduzu ile mücadelenin esasını evcil hayvan özellikle de köpek kuduzunun kontrol altına 

alınması oluşturur. Sokak köpeklerinin ortadan kaldırılması ve insanların birarada bulunduğu evcil 

hayvanların aşılanması insan kuduzunun eradikasyonunda en etkili yoldur. 

Temas sonrası (post-exposure) tedavi: Temas sonrası aktif ve pasif immünizasyon başlamadan önce temasın 

olup olmadığı ve tipi araştırılmalıdır. Temas ısırık teması ve ısırık dışı temas olmak üzere ikiye ayrılarak 

incelenmelidir. Deride dişler tarafından oluşturulan herhangi bir penetrasyon ısırık teması olarak tanımlanır. 

Açık bir yaranın veya mükoz membranların virusla infekte hayvan veya insan dokuları ile direkt olarak 

kontaminasyonu ısırık dışı temas olarak kabul edilir. Isırık dışı temaslarda kuduz gelişimi çok nadirdir. 

Kuduz bir hayvan tarafından ısırılma sonucu kuduz gelişme riski ortalama %30-40 iken, tırmalama yoluyla 

risk %0.1-1 kadardır. Kuduz hayvanı sevmek, bu hayvanın kan, idrar ve dışkısıyla temas etmek ya da kuduz 

hayvanın etini ve sütünü pişirdikten sonra yemek ve içmek profilaksi gerektirmez. Kuduzun endemik 

olmadığı bir bölgede; sağlam görünümde ve gözetim altına alınabilecek hayvanlar tarafından ısırılanlara aşı 

ve immünglobulin uygulamaya gerek yoktur. Hayvanlar 10 gün gözetim altına alınır. Bu süre sonunda 

hayvan ölürse immünizasyon programı başlatılır. Isıran hayvan kaybolmuş veya kaçmışsa immünizasyon 

programı derhal başlanır. 

Temas sonrası (post exposure) profilaxi üçe ayrılır; 1.Lokal yara tadavisi, 2.Pasif immünizasyon, 3.Aktif 

immünizasyon. 

Temas sonrası (post-exposure) tedavi - 1.Lokal yara tedavisi: Kuduz şüpheli bir hayvan tarafından ısırılmayı 

takiben yaranın acilen sabunlu su ile temizlenmesi kuduzdan korunmada en etkili yöntemdir. Uygulamanın 

amacı, yaraya salya ile bulaşması olası virusun erken olarak ortadan kaldırılması ve organizmaya girmesine 

mani olunmasıdır. Özellikle yüzeyel yaralanmalarda etkin şekilde % 20 sabun solüsyonu ile yapılan yara 

temizliğinin infeksiyon gelişme riskini % 90 kadar azalttığı gösterilmiştir. Uygulama daha sonra sağlık 

kurumunda bezalkonium klorid,% 70 etanol veya tenture d‟iode gibi virisidal bir ajanla tekrarlanmalıdır. 

Yara yeri derinse kullanılan yıkama solüsyonu yaraya katater veya enjektör ile basınçlı olarak verilmelidir. 

Yaraya dikiş atılmamalıdır. Burada işlem sırasında açılabilecek ince sinir uçlarının virusa giriş kapısını 

oluşturmasının engellenmesi amaçlanmaktadır. Ancak çok geniş yaralara, infeksiyon gelişme riski veya 

kozmetik nedenlerle dikiş gerekliyse, işlemden önce her bölgeye 0.1 ml HRIG (human rabies immune 

globulin) enjekte edilmesi yararlı olmaktadır. Ayrıca tetanoz profilaksisi yapılmalı ve süperinfeksiyona karşı 

önlem alınmalıdır (uygun AB başlanmalı). Lokal yara tedavisinde şunlar kullanılabilir: sabunlu su ile 

yıkama, dikiş atmama, gerekirse HRİG ile dikiş, tetanoz profilaxisi, sekonder enfeksiyona karşı uygun 

antibiyotik verilmeli. 

Temas sonrası (post-exposure) tedavi - 2.Pasif immünizasyon: Isıran hayvan; kesin kuduz ise, vahşi hayvan 

ise, yakalanamayıp kaçmışsa, ısırılan yer baş bölgesine yakın ise, çok sayıda ısırık varsa pasif bağışıklık 

sağlamak için ilk 24 saat içinde immuglobulin yapılmalıdır. İmmumglobulinler: aşı uygulamasını takiben 

serumda koruyucu nötralizan antikor düzeyi yaklaşık olarak 7-10 gün sonra oluşmaktadır. Bu nedenle 

süpheli, MSS‟ne yakın yaralanmalarda ilk doz aşı ile birlikte kuduz bağışık serumu kullanılması 

gerekmektedir. Bununla sağlanan pasif immünite hızlı, ancak kısa sürelidir, yarılanma ömrü yaklaşık 21 

gündür.———-İmmum serumlar; 1.At kaynaklı (ERIG), 2.İnsan kaynaklı (HRIG). ERIG (equine antirabies 

ımmünglobulin); içerdiği yabancı proteinler nedeniyle % 40-50 oranında serum hastalığına benzer 

reaksiyona neden olabilir. At serumu yapılmadan önce hastanın seruma duyarlı olup olmadığı araştırılmalı 

ve serumun 1:100 dilisyonundan 0.1 ml‟si intradermal duyarlılık testi yapılmalıdır. Bu allerjik etkilerinden 

dolayı mümkünse HRIG kullanılmalı. Mümkün olmadığı takdirde ise uygulama, yalnızca anafilaktik 

reaksiyona müdahale imkânı bulunan sağlık kuruluşlarında yapılmalıdır. HRIG önceden hiperimmünize 

edilmiş insan dönörlerin plazmasından hazırlanmaktadır. Yabancı protein içermez, dolayısıyla anafilaksi ve 
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serum hastalığına benzer alerjik reaksiyon riski yoktur. Pahalı oluşu ve her zaman gelişmekte olan ülkelerde 

temininin güç olması dezavantajlarıdır. HRIG veya ERIG kuduz profilaksisinin başlangıcında, temastan 

hemen sonra ve bir kez verilir. HRIG 20 IU/kg, ERIG 40 IU/kg olarak uygulanır. Bu dozlar çocuklar dâhil 

tüm yaş guruplarında aynıdır. Aktif antikor sentezini inhibe edebileceğinden önerilen dozdan fazla 

verilmemelidir. WHO ve CDC„nin son önerisine göre anotomik olarak uygunsa dozun tamamı yara 

bölgesine uygulanmalıdır. HRİG OR ERİG tam koruyuculuk için ilk 24 saatte uygulanmalıdır. Bu mümkün 

olmadıysa 10 güne kadar uygulanabilir. İmmunglobulin ve aşı için mutlaka ayrı enjektörler kullanılmalı ve 

değişik bölgelere uygulanmalıdır. 

Temas sonrası (post-exposure) tedavi - 3.Aktif immünizasyon: Üç şekilde elde edilebilirler; 1.Sinir 

dokusundan hazırlanan aşılar, 2.Kanatlı hayvan embriyon aşıları, 3.Hücre kültüründen hazırlanan aşılar. 

Sinir dokusundan hazırlanan aşılar 2 tiptedir; semple tipi aşı, meme emen fare beyin dokusu aşısı. Semple 

aşı: sabit virüs ile beyin içi yoldan infekte edilen tavşan ve koyun gibi hayvanların beyinlerinden hazırlanır. 

İmmünojenitesi düşüktür, yeterli koruyucu antikor sağlamak için multidoz kullanılma zorunluğu vardır (14 

veya 21 gün). Aşının kullanımını kısıtlayan en önemli komplikasyon ise 1/200-1/1600 oranında görülen ve 

% 14 oranında fatal seyreden ensefalomyelopati‟dir. Bu nedenle aşının ancak kesin endikasyon 

konulduğunda ve doku kültürü aşıları gibi etkin ve yan etkisi çok düşük olan aşıların temin edilememesi 

durumunda kullanılması önerilmektedir. Kanatlı hayvan embriyon aşıları: ördek veya civciv embriyonunda 

üretilen virüsün beta propionolakton ile inaktive edilmesiyle hazırlanan aşılardır. Myelin dokusu 

içermediklerinden sinir dokusundan hazırlanan aşılara göre daha az yan etki gösterirler. Ördek 

embriyonundan hazırlanan aşı (DEV = duck embryo vaccine), 1980 yılına kadar 20 yıl boyunca ABD ve 

Avrupa‟da kullanılmıştır. Aşı için önerilen 14-20 günlük uygulama şemasının sonunda yeterli antikor 

oluşturmadığından kullanıldığı ülkelerde de kullanımına son verilmiştir. Ülkemizde de hiç kullanıma 

girmemiştir. Hücre kültüründen hazırlanan aşılar: 1963 yılından beri MRC-5, insan diploid hücreleri, 

Rhesus maymun diploid hücreleri ve hamster böbrek hücreleri gibi pek çok hücre dizisi kuduz aşısı 

üretiminde kullanılmaktadır. Günümüzde insan diploid hücrelerinden üretilen human diploid cell vaccine 

(HDCV) temel aşı olarak kabul edilmektedir. Lisans almış ve etkinlik ve güvenilirlikleri HDCV‟ye eşdeğer 

hücre kültürlerinden üretilen aşılardan bazıları; rabies vaccine - adsorbed (RVA), purified vero rabies 

vaccine (PVRV), purified chick embryo cell vaccine (PCEC), fetal bovine kidney cell vaccine (FBKCV), 

primary hamster kidney cell vaccine (PHKV), purified duck embryo vaccine (PDEV). HDCV; ısırılmadan 

itibaren 0, 3, 7, 14, 28. günlerde 1 ml deltoid kas içine uygulanır. Düşük nötralizan antikor yanıtına neden 

olduğu için kesinlikle gluteal bölgeye yapılmamalıdır. Aşıya mümkün olduğu kadar erken başlanmalı ve 

aşının yapıldığı ilk gün 0. gün olarak kabul edilmelidir. Hücre kültürü aşıları çocuklarda da aynı doz ve 

şekilde uygulanır. Aşının etkinliği kanıtlandığı için 5 doz I.M. HDCV yapılan kimselerde antikor titresi 

tayini önerilmemektedir. Antikor titresi tayini diğer aşılarla (semple) yapılan immünizasyondan sonra 

bakılmalıdır. Daha önceden doku kültürü aşısı yapılanlarda (tam doz ve belirtilen sürede) veya diğer kuduz 

aşıları yapılıp ta antikor titresi saptanan kimselerde; sadece yara temizliği ve 0. ve 3. günlerde 1 ml HDCV 

yapılmalıdır. Eğer aşı uygun şekilde yapılmamış ise yeniden aşılanmalıdır. 

Temas öncesi (pre-exposure) profilaksi: Veteriner, hayvan bakıcısı, laboratuvar çalışanları, mağaracılar, 

endemik bölgeye seyahat edecekler ve kuduzla ilgilenen hekimler gibi risk guruplarına temas öncesi 

profilaksi uygulanır. Temas öncesi profilaksi; olası post-exposure tedavi aksamalarına karşı önlem almak, 

kaçınılmaz temastan sonra, kuduz immunglobulin ihtiyacını ortadan kaldırmak, aşı sayısını azaltarak 

tedaviyi basitleştirmek amacıyla uygulanır. HDCV ile temas öncesi profilaksi 0, 7 ve 21 veya 28. günlerde 1 

ml im uygulama şeklindedir. Bu şema ile 2 yıl korunma sağlanmaktadır. Yüksek risk altındakilere her 2 

veya 3 yılda bir doz rapel aşı yapılarak antikor titresi korunmaya çalışılmalıdır. 
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17 - Malaria 

Anofel cinsi sivrisinekler kesin konak ve vektördür. Ülkemizde sıklıkla A.sachorovi, A.maculipennis, 

A.superpictus etkendir. Malaria infekte anofel cinsi sivrisineklerin ısırması ile bulaşan bir protozoon 

hastalığıdır. İnsanların en önemli parazitik hastalıklarından olup 107 ülkede yılda yaklaşık 1-3 milyon 

kişinin ölümüne neden olmaktadır. Amerika, Kanada, Rusya ve Avrupa ülkelerinde günümüzde eradike 

edilmesine rağmen tropikal bölgelerin çoğunda sorun devam etmektedir. 

Etyoloji ve patogenez: 

Plasmodium genusunun 5 türü malarial enfeksiyonların hemen hemen tamamından sorumludur. Bunlar; 

1.Plasmodium falciparum, 2.Plasmodium vivax, 3.Plasmodium ovale, 4.Plasmodium malaria, 5.Plasmodium 

knowlesi (son zamanlarda). Hemen hemen ölümlerin tamamı plasmodium falciparum‟a bağlıdır. 

İnfeksiyonu dişi anofelin insan kanını emmesi sırasında tükrük bezindeki sporozoitleri inoküle etmesi ile 

başlar. Parazitin bu motil formları hızla kan dolaşımı yolu ile karaciğere ulaşır. Karaciğer parankim 

hücrelerine penetre olur ve aseksüel çoğalma başlar. 

İntrahepatik veya pre-eritrositik şizogoni olarak bilinen bu çoğalma dönemi sonunda tek bir sporozoitten 

10.000-30.000 merezoit oluşur. Şişen karaciğer hücrelerinin çatlaması sonucu motil meozoitler kan 

dolaşımına karışır. Eritrositlere giren merozoitler her 48-72 saatte 6-12 kat kadar çoğalırlar. Parazit 

yoğunluğu kanda yaklaşık 50 /mikrolitre olunca infeksiyonun semptomatik dönemi başlar. P. vivax ve P. 

ovale‟nin intrahepatik formlarının bir kısmı 3 hafta -1 yıl hatta daha uzun süre dormant form veya hipnozoit 

olarak kaldıktan sonra relapsa neden olur. Kan dolaşımına karışan merozoitler eritrositlere girer ve trofozoite 

dönüşür. Merozoitin eritrosite tutunması için spesifik yüzey reseptörüne ihtiyaç vardır. P. vivax‟da bu 

resptör Duffy kan grup antijeni Fy
a
 veFy

b 
dir. İntraeritrositik gelişimin erken döneminde oluşan küçük 

„‟ring„‟ formları dört parazit türünde de birbirine benzer olup mikroskop altında ayırt edilemez. Trofozoitler 

büyüdükçe daha karakteristik özellikler kazanırlar. 48 saatlik intraeritrositer yaşam siklusu (P. malaria için 

72 saat) sonunda parazit eritrositin tamamını kaplayacak şekilde büyür ve hemoglobinin tamamını tüketir. 

Bu dönemdeki parazite şizont adı verilir. Şizogonide multipl nükleer bölünme rol oynar. Eritrositlerin 

rüptürü ile beraber 6-30 kadar merozoit kana dökülür. Bu merozoitlerin her biri yeni bir eritrositi invaze 

etme potansiyeline sahiptir ve siklus bu şekilde devam eder. 

Hastalık; eritrosit invazyonunun direkt etkileri, eritrositlerin aseksüel parazit tarafından destrüksiyonu, 

konakçının reaksiyonu sonucu oluşur. Aseksüel siklusun sonunda (P. falciparum ) veya karaciğerden 

salındıkdan hemen sonra (P. vivax, P. ovale, P. malaria) parazitlerin bir kısmı morfolojik olrak farklı, 

sıtmanın geçişinden sorumlu olan seksüel formlara (gametosit) dönüşürler. Dişi anafolin insan kanını 

emmesi ile aldığı bu gametositler sivrisineğin GIS‟inde döllenerek Zigot‟a ve daha sonra Ookist‟e döner 

döner. Ookistlerin çatlaması ile oluşan motil sporozoitler sivrisineğin tükrük bezine gider ve insan kanına bu 

formlar verilir. 

Epidemiyoloji: Malaria dünyada tropikal bölgelerin çoğunda yaygın olan bir enfeksiyondur. Afrika, Yeni 

Gine ve Haiti‟de P.falciparum, Orta Amerika‟da P. vivax yaygındır. Orta Amerika, Hindistan ve Doğu 

Asya‟da her iki türün prevalansı hemen hemen eşittir. P. malaria Sahra-altı Afrika başta olmak üzere 

endemik bölgelerin çoğunda bulunur.Diğer türlere göre daha az yaygındır. P. ovale, Afrika dışında yaygın 

değildir ve izolatların %1‟inden azını oluşturur. P. vivax, ülkemizde hastalığa neden olan tek plasmodium 

türüdür. Hastalığın endemisitesi, rasyonel olarak 2-9 yaş arasındaki çocuklardaki parazitemi veya palpabl 

dalak oranlarına bakılarak tanımlanır. Hipoendemik < %10, Mesoendemik %11-50, Hiperendemik %51-75, 

Holoendemik > %75. 

Sıtmada eritrosit değişiklikleri: Sıtma paraziti eritrosite invaze olduktan sonra intasellüler proteinleri 

özellikle hemoglobini tüketerek progressiv plarak gelişir. Potansiyel olarak toksik hem biyolojik olarak inert 

hemozoine (malaria pigmenti) polimerzasyon ile detoksifiye edilir. Parazit, eritrosit membranında 

değişikliklere neden olur. Sonuçta eritrositler, şekil olarak daha irregüler, daha antijenik ve daha az deforme 

olabilir hale dönüşürler. P.falciparum‟da invazyondan 12-15 saat sonra eritrosit yüzeyinde membran 
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çıkıntıları (knobs) oluşur. Bu çıkıntılar, venül veya kapiller endotele tutunmayı sağlayan yüksek molokül 

ağırlıklı, antijenik olarak değişken, türe spesifik eritrosit membran proteinleri (PfEMP1) çıkarırlar. Bu olay 

sitoaderans olarak adlandırılır. Bu cytoadherence‟i sağlayan PfEMP1‟nin konakçı hücrede tutunduğu birkaç 

vasküler reseptör belirlenmiştir; intercellüler adhesion molecule 1 (ICAM-1) > çoğu beyinde bulunur, 

chondroitin sulfate B > plesantada bulunur, CD36 > diğer organların çoğunda bulunur. Sonuçta, infekte 

eritrositlerin yapışması ile venül ve kapillerler bloke olur. Aynı dönemde, P.falciparum-infekte eritrositler 

infekte olmayan diğer eritrorositlere (roset formu) ve diğer parazitli eritrositlere (agglutination) de yapışırlar. 

Falciparum sıtmasının patogenezindeki temel olaylar; cytoadherence, rosetting, agglutination. Vital 

organlarda (özellikle beyin), parazitin matür formlarını içeren eritrositlerin sekestrasyonu sonucu organlarda 

microcirculatory akım ve metebolizma yavaşlar. Bu sekestrasyondan dolayı falciparum sıtmasında periferik 

kanda yalnızca parazitin daha genç ring formları görülür. Dolayısıyla, periferik kandaki parazitemi vücuttaki 

gerçek parazit sayısını göstermez. P.vivax, P.ovale ve P.malaria sıtmasında (Benign malaria) sekestrasyon 

oluşmaz. Parazit gelişiminin tüm dönemleri periferik kan yaymasında görülür. P.vivax, P.ovale (genç) ve 

P.malaria (yaşlı), ya genç ya da yaşlı eritrositleri tercih ettiğinden %2‟nin üzerinde parazitemi nadirdir. P. 

falciparum, tüm yaşta eritrositleri enfekte ettiğinden parazitemi çok yüksek seviyelerde olabilir. 

Sıtma’da konak yanıtı: 

Konak, başlangıçta non-spesifik savunma mekanizmaları ile plasmodial enfeksiyona cevap verir. Splenik 

immünolojik ve filtratif klirens fonksiyonları sıtmada artmıştır ve hem infekte hemde non-infekte 

eritrositlerin ortadan kaldırılması hızlanmıştır. Splenik klirensden kurtulan parazitli eritrositler, şizont 

rüptürü sırasında parçalanırlar. Salınan materyal, makrofajların aktivasyonuna ve mononükleer hücre 

kaynaklı proinflamatuar sitokinlerin salınımına neden olur. Bu proinflamatuar sitokinler ise ateş ve diğer 

patolojik etkilerden sorumludur. Non-spesifik konak savunma mekanizmaları hastalığın ekspansiyonunu 

durdurur ve bunu takip eden spesifik immün cevap hastalığı kontrol eder. Parazit türleri ile yeterli temas 

kişiyi hastalık ve yüksek parazitemiden korur, fakat infeksiyondan korumaz. Hastalık tablosu gelişmeden 

oluşan bu infeksiyonun sonucu olarak holo ve hiperendemik bölgelerde yaşayan büyük çocuk ve erişkinler 

arasında asemptomatik parazitemi yaygındır. İmmünite hem kişiye hemde infekte eden sıtma türüne 

spesifiktir. Korunma için hem hücresel hemde humoral immünite gereklidir. Ancak bunun mekanizması tam 

olarak anlaşılamamıştır. 

Koruma ile ilşkili olmamakla beraber immün şahıslarda serumIgM, IgG veIgA düzeylerinde poliklonal 

artışlar saptanmıştır. Parazitin değişik antijenlerine karşı oluşan antikorların parazitin in-vitro 

replikasyonunun sınırlanmasında etkili olduğu sanılmaktadır. P.falciparum sıtmasında bu antijenlerden en 

önemlisi bir yüzey adezini olan PfEMP1 (P.falciparum eritrosit membran protein-1)‟dir. İmmün şahıslardan 

pasif olarak transfer edilen IgG‟nin çocuklarda Paraziteminin seviyesini azaltmış olduğu gösterilmiştir. 

Anneden pasif olarak geçen maternal antikorların da, yaşamın ilk birkaç ayında tam koruma sağlamasa da 

ciddi sıtmadan infantların korunmasına relatif olarak katkda bulunduğu saptanmıştır. Hastalığa karşı oluşan 

bu kompleks immünite kişi endemik alan dışında yaşıyorsa, birkaç ay veya biraz daha uzun süre sonunda 

giderek azalır. Sıtmaya karşı hücresel immünitenin gelişimini birkaç faktör geciktirir. Bu faktörler; direkt T 

hücre tanımasını engelleyen, infekte eritrositlerin yüzeyinde major histocompatibility antijenlerinin yokluğu, 

malaria antijen spesifik immün cevapsızlık, malarial parazitlerin büyük tür çeşitliliği, infeksiyon periyodu 

esnasında değişen eritrosit yüzeyindeki farklı immünodominant antijenlerin değişebilirliği. Tedavi verilmez 

ise parazitler kanda aylarca kalabilir. Sıtmada immün cevabın kompleks oluşu ve klinik olarak immünite ile 

invitro korelasyonun iyi olmayışı etkin aşı geliştirilmesini yavaşlatmaktadır. 

Sıtmada bulaş yolları: 3 yolla bulaş görülebilir vektörel yol, kan transfüzyonu ve organ transplantasyonu, 

plesantal yol. İlaç bağımlıları arasında ortak iğne kullanımı, kan transfüzyonu, solid organ nakli ile 

infeksiyon kişiden kişiye bulaşabilir. Kan ve organ donörleri genellikle endemik alanlardan düşük 

parazitemi düzeyi olan asemptomatik şahıslardır. Stoklanmış kanda ortalama 5 gün ve ender olarak daha 

uzun süre sıtma paraziti canlı kalabilir. Transfüzyon ile kazanılan malaria insidansini azaltmak için 

göçmenler ve bu bölgeden seyahatten dönenlerden 1-3 yıl bekledikten sonra kan alınabilir. Sıtma etkenleri 

plesentadan geçerek de anneden bebeğe bulaşabilir. 
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Genetik direnç: 

Kandaki bazı özellikler sıtmaya karşı doğal direncin artmasına neden olmaktadır. Bunlar; hemoglobin S, E, 

C, hemoglobin F, glukoz 6 Fosfat dehidrogenaz eksikliği (G6PD), talessemia, ovalositoz, duffy antijen 

negatifliği. 

Hemoglobin S, E, C: Mutant hemoglobinlerin ciddi sıtmaya karşı koruma mekanizması multifaktöriyeldir. 

Örneğin, HbA/S heterozigot (sickle cell trait) kişilerde ciddi falciparum sıtmasından ölüm riski 6 kat 

azalmaktadır. Riskteki bu düşmenin düşük oksijen tansiyonunda parazit gelişiminin bozulmasına bağlı 

olduğu düşünülmektedir. HbA/E heterozigotlarda parazit çoğalmasının yüksek parazit yoğunluğunda 

azaldığı in-vitro gösterilmiştir. HbC/C homozigotlarda P.falciparum parazitinin eritrositlerde hiç gelişmediği 

ve öldüğü tespit edilmiştir. 

Hemoglobin F: Yaşamın ilk birkaç ayında intrauterin fetus tarafından eksprese edilen normal 

hemoglobindir. Bu nedenle 6 aydan daha küçük fetuslarda HbF‟in sıtmaya karşı korumada rol oynadığı 

düşünülmektedir. HbF içeren eritrositlerin azalmış antioksidan kapasitesi sıtmadan korunmaya katkıda 

bulunmaktadır. 

Glukoz 6 Fosfat dehidrogenaz eksikliği (G6PD): G6PD, malaria parazitlerinin gelişimi sırasında ortaya 

çıkan oksidan strese karşı eritrositin dayanıklılık kapasitesi için gerekli bir enzimdir. Parazitle enfekte G6PD 

eksik eritrositlerin erken fagositozunun sıtmaya karşı korumada rol oynadığı düşünülmektedir. 

Talessemia: Talessemia, hemoglobinin Beta-globin zincirini kodlayan iki genden birinde delesyon veya alfa-

globin zincirini kodlayan 4 genden bir veya daha fazlasında delesyon sonucu oluşur. Bu heterozigotlarda 

genellikle benign olup değişen derecelerde hipokrom mikrositer anemiye neden olur. Homozigotlarda ciddi 

hastalık oluşmaktadır. Talessemi ile ilişkili mutasyonlar sıtmaya karşı koruyucudur. Özellikle oksidatif stres 

durumları altında bu eritrositlerde parazitin gelişimi düşmektedir. İnfekte talessemik eritrositlerin hem 

immün hemde non-immün serumlarda antikorlara daha yüksek oranda bağlandığı bununda opsonizasyonu 

artırdığı kabul edilmektedir. 

Ovalositoz: Band 3‟deki A27-bp delesyonu ovalositoz‟a neden olarak, azalmış membran deformobilitesine 

yol açmaktadır. Bu özellik de parazitin ovalosite invazyonunu azaltabilir. 

Duffy antijen negatifliği: Duffy antijen, P. vivax invazyonu için gerekli bir eritrosit reseptörüdür. Duffy 

antijen negatifliğinin yaygın olduğu bölgelerde (Batı Afrika) P. vivax sıtmasının son derece düşük insidansı 

vardır. 

Klinik: 

İnkübasyon süresi: Plasmodium türüne bağlı olarak etkenin bulaşmasından sonra ortalama 10 gündür. P. 

malaria için bu süre 40 yıla kadar uzayabilir. 

Prodrom dönemi: İlk bulgular non-spesifiktir. Hasta kendini iyi hissetmez. Ateşi takiben baş ağrısı, 

yorgunluk, karında rahatsızlık hissi ve kas ağrıları gibi hafif bir viral infeksiyonu andıracak belirtiler ortaya 

çıkar. 

Klinik hastalık dönemi: Hastada belirgin baş ağrısı, karın ağrısı, artralji, miyalji ve ishal ortaya çıkarak 

başka tanıları akla getirebilir. Baş ağrısı çok şiddetli olsa bile menenjiti düşündürecek ense sertliği, fotofobi 

gibi bulgular olmaz. Pulmoner semptomlar yaygın değildir. Hastaların %20‟ sinden azında öksürük, dispne 

şikâyeti vardır. Göğüs ağrısı hastaların %5‟ inden azında görülür. Bulantı ve kusma en yaygın semptomdur. 

Klasik sıtma paroksizmi: Üşüme, titreme ve ateş yükselmesi şeklinde düzenli aralıklarla oluşur. 15-90 

dakika üşüme-titreme, 2-6 saat ateşli dönem ve 2-4 saat terleme dönemi olmak üzere paroksizm ortalama 4-
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8 saat sürer. Her 48 saate bir ateşin klasik paroksizmi daha çok P. vivax ve P. ovale infeksiyonunu 

düşündürür. P. falciparum infeksiyonunda da 48 saatte bir bu paroksizm beklense de kural değildir. Bu sıtma 

türünde özellikle başlangıçta ateş irregülerdir. Her 72 saatte bir ortaya çıkan ateş paroksizmi P.malaria 

infeksiyonu ile ilişkili ise de bu tipik paroksizm nadirdir. Bu nedenle ateş tipi sıtma tanısını dışlama da çok 

yardımcı değildir. 

Ateş (genellikle 38 
o
C üstünde) dışında, en yaygın fizik muayene bulguları splenomegalidir (1/4 veya 1/3‟ 

ünde bulunur). Daha az yaygın bulgular; herpes labialis, hepatogeli, sarılık ve karında hassasiyettir. Döküntü 

ve pulmoner bulgular ise nadirdir. 

Semptomlar: Fever, classic paroxysm/cyclical fever, chills or rigors, headache, malaise, fatigue, anorexia, 

arthralgia, myalgia, or backache nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhea, dyspnea, chest pain, altered 

mental status, sore throat, rash. 

Belirtiler: Afebrile, fever, temperature > 40°c, splenomegaly, hepatomegaly, orthostasis or hypotension, 

jaundice, abdominal tenderness, Gİ bleeding rare, lymphadenopathy rare. 

Laboratuar: Anemi (hemoglobin <12 g/dL), trombositopeni (<150,000), WBC (normal 72%, <5000 26%, 

>10,000 2%), elevated band forms, elevated lactate dehydrogenase, hyperbilirubinemia, elevated liver 

transaminases, azotemia or proteinuria, hypoglycemia, thin blood smear positive, first thin blood smear 

positive, thin smear negative, thick smear positive. 

Komplike olmayan P. falciparum sıtması genellikle 1-3 haftada düzelir. Mortalite %0.1‟in altındadır. 

Enfekte eritrosit aranının %3‟ün üstüne çıkması veya vital organ disfonksiyonu oluşması mortalite oranını 

artırır. 

Ciddi falciparum sıtmasının komplikasyonları: Derin koma (hasta uyandırılamaz/serebral malarya), asidoz 

(pH < 7.25), ciddi normokrom normositer anemi (Hb < 5gr/dL, Hct < 15), renal yetmezlik (24 saatlik idrar 

çıkışı 400mL altında, kreatinin > 3mg/dL), pulmoner ödem (ARDS), hipoglisemi (kan glikoz ≤ 40 mg/dL), 

hipotansiyon/şok (sistolik KB ≤ 80 mmHg), kanama/DİK, konvülzyon (24 saatte 2‟den fazla nöbet), 

hemoglobinüri, sekonder infeksiyonlar. 

Sıtmanın kronik komplikasyonları: 

1-Hiperaktif malarial splenomegali (HMS): Afrika ve Asya tropik bölgelerinde sıtmanın endemik olduğu 

alanlarda yaşayan bazı kimselerde: massiv slenomegali, hepatomegali, serum IgM ve malarial antikor 

titrelerinde belirgin yükseklik, hepatik sinüzoidal lenfositoz ve periferik B lenfositozisi ile karakterize 

anormal immünolojik cevap ortaya çıkar. Bu sendrom, CD5 
+
 ve CD8 

+
 T lenfositlere karşı oluşan sitotoksik 

IgM antikorlarının yapımı ve CD4 
+
 / CD8

 +
 T lenfosit oranında artış ile ilişkilidir. Bu olaylar B lenfositler 

tarafından IgM yapımı ve belirgin krioglobülin formasyonuna (IgM agregatları ve immün kompleksler) yol 

açarlar. Bu immünolojik olaylar retiküloendoteliyal hiperplazi ve klirens aktivitesini stümüle eder ve 

sonuçta slenomegali oluşur. Hiperaktif malarial splenomegalili hastalarda anemi ve pansitopeni bulunur. 

Deri ve solunum sistemi infeksiyonlarına yatkınlık vardır ve hastaların çoğunda sepsis‟ten ölür. Hiperaktif 

malarial splenomegalili endemik alanlarda yaşayan hastalara anti-malarial kemoproflaksi verilmelidir. 

Sonuç genellikle iyidir. Non-endemik alanlarda antimalarial tedavi tercih edilir. Tedaviye dirençli bazı 

olgularda, klonal lenfoproliferasyon ortaya çıkar ve takiben lenfoproliferatif hastalık gelişir. 

2-Kuartan malaryal nefropati: Kronik ve tekrarlayan P. malaria (diğer parazit türleri ile de mümkün) 

infeksiyonlarında nefrotik sendrom ile sonuçlanan böbrek glomerüllerinde immün kompleks depolanması 

oluşur. İnfekte hastaların yalnızca çok az kısmında renal hastalık geliştiğinden bu olaya katkıda bulunan 

faktörler belirlenememiştir. Renal doku örneklerinde immünfloresan incelemede kompleman ve 

immünglobulin depoları ve P. malaria antijenleri gösterilebilir. Malarial nefropatinin, anti-malarial ilaçlar 

veya glukokortikoid ve sitotaksik tedaviye cevabı oldukça kötüdür. 
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3-Burkitt lenfoması ve EBV enfeksiyonu: Malariaya bağlı immünsupresyonun lenfoma ile ilişkili virüslerle 

enfeksiyonu provake etmesi olasıdır. Burkitt lenfoması ile EBV arasında kuvvetli ilişki olduğu 

bilinmektedir. Afrika da sıtmanın endemik olduğu bölgelerde bu çocukluk çağı tümörünün prevalansı 

oldukça yüksektir. 

Tanı: 

1-Parazitin gösterilmesi: Sıtmanın tanısı giemsa ile boyanmış ince yayma ve kalın damla preparatlarının ışık 

mikroskobunda incelenmesi ile parazitin gösterilmesi esasına dayanır. Ayrıca Romanowsky, Wright‟s, 

Field‟s ve Leishman‟s boyaları da kullanılabilir. Parazitemi seviyesi her 1000 eritrositten parazitli olanların 

sayısına bakılarak hesaplanır. Duyarlılık %80-90, özgüllük > %90 Avantajları; ucuz ve parazit türleri ayırt 

edilebilir. Dezavantajları; zamanlama ve deneyim gereksinimi vardır. 

2-Fluorescent mikroskopi: Malarianın tanısı için birkaç farklı yöntem mevcuttur. Parazit nükleik asitinin 

akridin oranj ile boyanmasınınesas alan testlerdir. Parazitemi düşük olduğu zaman duyarlılık düşüktür. Tür 

seçimine izin vermez. Özel ekibe ihtiyaç olabilir. Akridine orange metodu: duyarlılık %83-98, özgüllük > 

%86. Avantajları; hızlı ve ucuz. Dezavantajları; ileri deneyim gerektirir. Quantitative buffy coat (QBC) 

testi: duyarlılık >%90, özgüllük ≥ %90. Avantajı; hızlı. Dezavantajları; pahalı ve teknik problemler 

oluşabilir. 

3-Hızlı tanı testleri: P. falciparum HRP-2 antijeninin gösterilmesi ve parazit LDH‟sının gösterilmesi olmak 

üzere 2 çeşit test yapılabilir. P. falciparum HRP-2 antijeninin gösterilmesi: duyarlılık %84-100, özgüllük 

%81-100. RF‟e bağlı yalancı pozitiflikler olması dezavantajdır. Yalancı negatiflik yalnızca matür 

gametositler oluştuğu zaman ortaya çıkar. İnfeksiyondan sonra 2 hafta boyunca antijenemi devam 

edebildiginden kür testi olarak kullanılmamalıdır. Parazit LDH’sının gösterilmesi: P. falciparum için 

oldukca spesifiktir. Diger parazit türlerinde, parazitemi düşük olduğunda sonuçlar yanıltıcı olabilir. Sadace 

canlı parazit varsa saptanabilir. Duyarlılık %93-95, özgüllük %99-100. 

4-Moloküler tanı: Parazit DNA‟sının PCR ile gösterilmesi esasına dayanır. Duyarlılık %90-100, özgüllük 

%100‟e yakın. Özel ekip gerektirir ve pahalıdır. Düşük parazitemi düzeylerinde bile başarılı sonuçlar 

alınabilir. Rutin kullanımda önerilmez. 

Tedavi: 

Malarianın endemik olduğu bölgelerden dönen veya o bölgede yaşayan bir kişide ateş ortaya çıktığı zaman 

kalın damla, ince kan yayması hazırlanarak incelenmelidir. İlk yayma negatif ise 2 gün boyunca her 12-24 

saatte bir tekrarlanmalıdır. Alternatif olarak hızlı şekilde kard veya stik ile hızlı antijen aranmalıdır. Oral ilaç 

alamayan veya cidi malaria‟ lı hastalarda tedavi parenteral başlanmalıdır. 

Komplikasyonsuz sıtma tedavisi: Klorakin duyarlı P. vivax, P. ovale, P. malaria ve P. falciparum sıtmasında 

tedavide chloroquine ve amodiaquine kullanılabilir. Chloroquine: 10mg/kg klorakin (base) ile başlanır. 

Takiben 12, 24 ve 36. satlerde 5mg/kg klorakin ( base) veya ilk 10mg/kg klorakin (base) takiben 24. saatte 

10mg/kg ve 48. saatte 5mg/kg klorakin (base) ile tedavi tamamlanır. Veya >>> Amodiaquine: 10-12mg/kg 

amodiaquine (base) günde dört kez 3 gün boyunca verilir. 

P.vivax ve P.ovale sıtmasının radikal tedavisi: Chloroquine veya amodiaquine tedavisine relapsları 

engellemek için 14 gün süre ile primaquine (base) 0.25mg/kg günde 4 kez ilave edilir. 

 

Chloroquine dirençli P. falciparum sıtmasında tedavi: 

1-Artesunate (4mg/kg günde 4 kez 3gün) + sulfadoxine (25mg/kg) / pyrimethamine (1.25mg/kg, tek doz). 
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2-Artesunate (4mg/kg günde 4 kez 3gün) + amodiaquine (base, 10mg/kg günde 4 kez 3gün). 

3-Artesunate (2mg/kg günde 4 kez 7gün) veya quinine (tuz, 10mg/kg günde 3 kez 7 gün) + Şunlardan bir 

tanesi verilir; tetracycline (4mg/kg günde 4 kez 7gün), doxycycline (3mg/kg günde 4 kez 7gün), 

clindamycine (10mg/kg günde 2 kez 7gün). 

4-Atovaquone-proguanil (20/8 mg/kg günde 4 kez 3gün). 

——————————————————————————————————————————— 

Multidrug-resistant P.falciparum sıtmasında tedavi: Artemether-Lumefantrine (1.5/9 mg/kg günde 2 kez 

3gün) veya artesunate (4mg/kg günde 4 kez 3gün) + mefloquine (25mg/kg base tek doz veya 8mg/kg günde 

4 kez 3gün) verilir. 

Oral alamayan ciddi P. falciparum sıtmalı hastalarda, yeterli oral alım başlayıncaya kadar artesunate, 

artemether, quinine dihydrochloride veya quinidine parenteral uygulanır. 

Kemoproflaksi: Kemoproflaksi için seçilecek ilaç bölgedeki yaygın plasmodium türü ve ilaç duyarlılığı 

dikkate alınarak seçilmelidir. Endemik bölgeye seyahat edecek kişilere seyahate çıkmadan 2 gün ila 1-2 

hafta önce anti-malarial ilaç başlanmalıdır. Bölgeye ulaştığında kandaki ilaç konsantrasyonunun tedavi edici 

dozda olabilmesi ve ortaya çıkabilecek yan etkilerin gözlenmesi açısından gereklidir. 

Aşı: Sporozoitlerin hepatositleri infekte etme aşamasına etkili olacak sporozoitlerin yüzey proteinlerinin 

antijen olarak kullananıldığı aşı çalışmaları mevcuttur. Circumsporozoite proteinin aşı şeklinde insana 

verilmesinin bu bulaşı önleyebileceğine dair bulgular elde edilmiştir. Etkenin hayat siklusunda farklı 

dönemlerde ortaya çıkan antijenlerden birine karşı oluşan antikorlar diğerine karşı koruma 

sağlamayacağından etkin bir aşı için, aşı sporozoit, merozoit ve gametosit antijenleri içermelidir. Henüz 

uygulanabilir bir aşı yoktur. 
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18 - Menenjitler 

Menenjitler; çeşitli mikroorganizmaların neden olduğu, meninkslerin akut ve kronik gidişli inflamatuvar 

hastalığıdır. Beyin ve spinal kordu çevreleyen pia ve araknoid zarın inflamasyonuna menenjit denir. Akut 

bakteriyal menenjit birkaç gün hatta saatler içinde gelişen başağrısı, ense sertliği, beyin-omurilik sıvısında 

hücresel ve biyokimyasal değişikliklerle karakterize bir klinik tablodur. Beyin parankiminin etkilenmesi 

sonucu meningoensefalit, medulla spinalis tutulumunun birlikte olması ile meningoensefalomyelit tablosu 

oluşur. Fizik, kimyasal, mekanik, toksik veya allerjik etkenlerin meninksleri irrite etmesi ile oluşan tabloya 

menenjizm denir. Meninksin septik veya aseptik inflamasyonu ile seyreden tablolara meninks irritasyon 

sendromları denir. 

Etyoloji: Menenjit olusturan etkenler; bakteriler, virüsler, mantarlar, spiroketler, riketsiyalar, protozoa, 

helmintler ve diger etkenler olabilir. 

Akut menenjit yapan başlıca etkenler: Bakteriler: streptococcus pneumoniae, neisseria meningitidis, 

haemophilus influenzae, listeria monocytogenez, E. coli, klebsiella pneumoniae, pseudomonas aeruginosa, B 

grubu streptokoklar, staphylococcus aureus, staphylococcus epidermitis, salmonella spp, bacillus anthracis, 

enterococcus spp. Virüsler: enterovirüsler (coxsackievirüs, poliovirüs), kabakulak virüsu, arbovirüsler, 

lenfositik koryomenenjit virüsu, herpes virüsler. 

Subakut ve kronik menenjit yapan başlıca etkenler: Bakteriler: mycobacterium tuberculosis, brusellalar, 

treponema pallidum. Mantarlar: candida albicans, cryptococcus neoformans, histoplasma capsulatum, 

aspergillus, zigomiçesler. 

Akut bakteriyel menenjitte etkenlerin yaşa göre dağılımı: 0-1 ay: grup B streptokoklar, E.coli, L. 

Monocytogenes. 1-3 ay: grup B streptokoklar, E. coli, S. pneumoniae. 3 ay-15 yaş: H. influenzae, N. 

meningitidis, S. pneumoniae. 15-50 yaş: S. pneumoniae, N. meningitidis. >50 yaş: S. pneumoniae, N. 

meningitidis, L. monocytogenes, gram negatif çomaklar. 

Epidemiyoloji: Akut bakteriyel menenjit olguları daha çok sonbahar sonu, kıs ve ilkbahar baslangıcında 

görülürler. Neisseria genusu içerisinde N.meningitidis ve N.gonorhoeae dısında normal sartlarda insanlarda 

hastalık nedeni olmayan saprofit birçok neisseria nazofarinks florasında bulunur. Meningokok menenjitinin 

diger adı “epidemik menenjitdir”. Askeri birlikler, okul yatakhaneleri ve hapishane gibi toplu yasanılan 

yerlerde lokal epidemiler ortaya çıkabilir. Pnömokoklar nazofarinksin normal bakteri florasının bir üyesi 

olarak kabul edilmez, kolonizasyon-tasıyıcılık bebeklik çağında baslar. 2-5 yasında en yüksek seviyesine 

ulasır (%10-20). Pnömoni veya menenjit olusmasında sorumlu olan pnömokok susu, hastanın nazofarinksine 

kolonize olmus sustur. H.influenzae çocukların nazofarenks mukozasının normal bakteri florasının bir 

üyesidir. Akut pürülan menenjit etiyolojisinde özellikle çocuklarda önemli rol oynayan H.influenzae tip B 

tasıyıcılıgı ilk 6 aya kadar olan çocuklarda seyrek, 3-5 yas grubu çocuklarda ise %3-5 civarındadır. Listeria 

monocytogenes koyun, keçi gibi hayvanlarda enfeksiyona neden olur. Toprak, su, kokuşmuş sebze 

artıklarında bulunur. İnsanların az bir kısmı bu bakteriyi kolonlarında tasır. Vajenlerine L.monocytogenes, 

E.coli ve S.agalactiae kolonize olmus gebe kadınlar, dogum esnasında yeni doğan bebekte bu bakterilere 

bağlı sepsis ve ölü doğuma neden olabilir. 

Patogenez: 

Menenjit etkeni meninkslere şu yollarla ulaşabilir: 1-Kan yolu. 2-Lenfatik yol. 3-Periferik sinirler yoluyla. 

4-Kontakt yolla (komşuluk). 5-İnokulasyon yoluyla. 

Etken yerleşme yerinden kan yolu ile bakteriyemi/viremi sonucu meninkslere ulaşabilir. Endokarditte 

emboli sonucu infeksiyon oluşabilir. Viral menenjitlerde etken özellikle periferik sinirler yolu ile beyne 

ulaşır. Viral etkenler olfaktor kanal ve kan yolu ile de meninkslere gelebilir. Komşuluk yolu ile yayılım 

otitis media, mastoidit, sinüzit veya osteomyelit gibi komşu organ ve dokuların infeksiyonlari sonucu 
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görülür. İnokulasyon ise kafa kemiği kırıkları, delici travmalar, nöroşiruji operasyonları ve lomber 

ponksiyon sonrası ortaya çıkabilir. Üzerinde en çok durulan yayılım, nazofarinkse kolonizasyon ve ardından 

hematojen yayılımdır; 1-Nazofarenks ve orofarenks epitel hücrelerine tutunma, 2-Mukozal bariyerin 

aşılması, 3-Kan dolaşımına geçiş ve yayılım, 4-BOS‟a geciş, 5-BOS‟da yayılım, 6-Meninks ve beyinde 

yayılım. 

Beyin omurilik sıvısında kompleman ve antikapsüler antikor düzeyleri düsüktür. Bu opsonizasyon eksikliğin 

sonucu olarak kapsüllü meningial mikroorganizmalara karsı BOS‟daki etkinlik düsüktür ve bu da bu 

mikroorganizmaların bir kez BOS‟a ulastıkları zaman hızla çogalabilmelerine olanak tanır. Bakteriyel 

çoğalma ve bakteriyel yıkım ürünlerinin (hücre duvarı fragmanları, lipopolisakkaridler) salınımı 

subaraknoid boslukta enflamatuar yanıtı tetikler, beyin vasküler endotelyal hücrelerinden adezyon 

moleküllerinin salınımına yol açar. 

Üç önemli sonuç: Vazojenik ödem: kan-beyin bariyerinde permeabilite artışı olur. Sitotoksik ödem: hücre 

membranı değişiklikleri, sellüler homeostaz kaybı, hücre içi sıvı artışı, iskemi oluşur. Esansiyel 

aminoasitler? (glutamat, aspartat). ADH salınımı. Ekstraselüler hipotonisite oluşur. İnterstisyel ödem: BOS 

volümü artışı olur. 

Klinik belirti ve bulgular: 

1-Genel infeksiyon belirtileri: Genellikle üşüme, titreme ile yükselen ateş vardır. Eklem ağrısı, fotofobi, 

halsizlik, iştahsızlık bulunur. Herpes labialis bakteriyel menenjitlerde sık görülür. Peteşial, purpurik deri 

döküntüleri olabilir. Özellikle meningokok, Stafilokok endokarditi ve ECHO-9 virus infeksiyonlarında 

görülür. 

2-Kafa içi basıncı artışı belirtileri: İnflamasyona bağlı beyin ödemi, serebral kan damarlarında iltihabi 

reaksiyon ve eksuda nedeniyle gerilip bükülme sonucu baş ağrısı olur. Projektil kusma sıktır. Gözde papil 

ödemi, venlerde dolgunluk olabilir. KİBAS‟a bağlı relatif bradikardi olabilir. 

3-Meninks irritasyon belirtileri: Meninks ve spinal sinirlerin arka köklerinin inflamasyonuna bağlı olarak 

hastalarda kas hipertonusu gelişir. Ense sertliği vardır. Brudzinski belirtisi (5 B) hastanın çenesi göğsüne 

değdirilmeye çalışılınca, dizlerde bükülme olmasıdır. 5B; baş bükülünce bacakların büzüşmesi 

brudzinski‟dir. Kernig belirtisi (+) pozitif olur. Kernig 1; 2 bacak kaldırılımca sırtta ağrı olmasıdır. Kernig 2; 

1 bacak kaldırılınca kontrlateral refleks olarak diğerinin de kalkmasıdır. Babinski ve eş değerleri (+) olur. 

Babinski eş değer refleksleri; oppenheim, chedok, scheffer, gordon. 

4-Mental ve sinirsel belirtiler: Özellikle ensefalinde etkilendiği durumlarda görülür. Hafif bilinç 

bulanıklığından komaya kadar giden bilinç değişiklikleri görülür. Öfori, delirium, ajitasyon bazende apati, 

depresyon, letarji olabilir. Konuşma bozukluğu, görme bozukluğu, disfaji, konvülsiyon gelişebilir. Mesane 

paralizisi ve sfinkter bozukluğu sonucu idrar retansiyonu bazen de idrar ve gaita inkontinansı olabilir. 

Solunum merkezinin etkilenmesi ile solunum felci görülebilir. Beyindeki eksudasyona bağlı kafa çifti 

sinirlerinde özellikle 3,4,6,7,8 paralizi görülebilir. Tbc menenjitte sıktır % 20-30 hastada fokal veya 

jeneralize nöbetler olabilir. Çocuklarda sıklıkla görülür. 

Laboratuvar bulguları: 

Rutin laboratuvar bulguları: Lökosit sayısı bakteriyel menenjitlerde artar. Polimorfonükleer lökositoz vardır 

(12.000-20.000/mm3). Viral menenjitlerde lökopeni olabilir ve lenfomonositer seride artış vardır. Hastalarda 

hipokrom anemi olabilir. Sedimentasyon hızı artar. Tbc menenjitte 100 mm/saat‟in üzerine çıkabilir. İdrar 

incelemesi genellikle normaldir. Febril albüminüri olabilir. Hastadaki idrar retansiyonunu önlemek için idrar 

sondası konulmuşsa üriner infeksiyon gelişebilir. 
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Lomber ponksiyon kontrendikasyonları: 1-Papil stazı. 2-Trombositopeni (koagülopati). 3-Skolyoz. 4-LP 

yapılacak bölgede lokalize infeksiyon bulunması. 5-Serebral kitle oluşturan lezyon bulunması. 

BOS bulguları: LP sırasında önce basınç kontrol edilir. Yatarken 60-100 mm-su, otururken 180-200 mm-

sudur. Basınç en çok tüberküloz menenjitte artmıştır. Rengine bakılır (normalde BOS renksiz, görünümü 

berraktır). Bakteriyel menenjitte görünüm bulanık, viral ve aseptik menenjitte berraktır. Tüberkülozda buzlu 

cam görünümü olabilir. Hücre sayımı yapılır. Hücre tipine bakılır (BOS da normalde 0-5 hücre/mm3 

bulunur, tamamı lenfosittir). Hücre sayısı ≥10/mm3 ise patolojik olarak kabul edilir. Biyokimyasal 

incelemede BOS da protein, glukoz, klorür incelenirken, eş zamanlı olarak hastadan alınan kanda da protein, 

glukoz ve kan elektrolitleri bakılmalıdır. Normal BOS proteini; 15-45mg/dl, BOS şekeri; eş zamanlı kan 

şekerinin ½ ile 2/3„ü arasında yani 50-80mg/dl, BOS klorürü 750mg/dl olmalıdır. Mikrobiyolojik ve 

serolojik yöntemler, boyama ve kültür yapılır. Yaymaların incelenmesi: Metilen mavisi; mikroorganizma 

şekli, BK ile ilişkisi incelenir. Gram; mikroorganizma şekli ve gram alma özelliği incelenir. Giemsa; BOS 

lökosit formülü incelenir. EZN; tüberküloz basili gösterilir. Kültür: bir adet kanlı agar normal atmosferde 

etüve, birer kanlı ve çukulatamsı agar %5 CO2‟li inkübatöre, gereğinde sabouraud dekstroz agar, 

Löwenstein-Jensen besiyerine ekim (%25-70) kullanılır. Diğer tanı testleri; lateks aglütinasyonu, antikorlar. 

Diğer tetkikler: Tüm olgularda kan 

kültürü alınır, gereğinde balgam, 

idrar kültürleri yapılır, kuşku var 

ise BBT/MR çekilir. HSV için 

beyin biyopsisi, EEG, MR çekilir. 

Tbc menenjit için adenozin 

deaminaz, moleküler biyolojik 

testler (PCR) bakılır. PA akciğer 

grafisi (tbc, pnömokok) çekilir. 

Otoantikorlar (SLE) bakılır. 

 

Komplikasyonlar: 

Menenjit komplikasyonları: Akut sürrenal yetmezliği (Waterhouse-Fredericson sendromu), DIC 

endokardit, septik artrit, beyin hidropsu, subdural effüzyon, lokalize ventrikülit, kortikal tromboflebit, 

sagittal sinüs trombozu, epilepsi, hidrosefali (zeka geriliği, paraliziler, beyin apsesi gelişebilir). 

Tedavi ile fokal nörolojik bulgular hızla düzelir, düzelmezse şunlar olabilir: 1-Beyin hidropsu. 2-Subdural 

effüzyon (ampiyem). 3-Hidrosefali. 4-Lokalize ventrikülit. 5-Kortikal tromboflebit. 6-Sagittal sinüs 

trombozu düşünülmelidir. 

Tedavi: 

Hasta bakımı yapılmalı, destekleyici ve semptomatik tedavi verilmeli, özgül antibiyotik tedavisi verilmeli. 

Bakteriyel menenjit acil bir hastalıktır ve menenjit düsünülen hastada tedavi hemen baslanmalıdır. 

Antibiyotik tedavisine baslamak için mikrobiyolojik ve serolojik testlerin sonuçlanması beklenmemeli ve 

kullanılacak antibiyotiklerin ilk dozu 30 dakika içinde verilmelidir. LP yapılamayan veya yapılsa da BOS‟un 

incelenemeyecegi bir saglık kurumundaki hekim ilk tedavi dozunu verdikten sonra bu islemin yapılabileceği 

bir hastaneye hastasını sevk etmeli. 

Hasta bakımı: Hasta hastaneye yatırılarak tedavi edilir. Damar yolu açılarak kaybedilen sıvı yerine 

konulmalıdır. Ağızdan beslenemeyen hastalarda damar yolu ile beslenme sağlanmalıdır. İdrar retansiyonu 

olan hastalarda idrar sondası konulmalıdır. Ağız hijyeni önemlidir. 
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Destekleyici ve semptomatik tedavi: TA, nabız, ateş dikkatle takip edilmelidir. Saatlik idrar hacmi idrar 

sondası ile takip edilmelidir. Şoktaki hastalarda santral venöz basınç ölçümü yapılarak sıvı tedavisi 

yapılmalı. Gerekirse dopamin dakikada 2µg/kg hızında verilmelidir. Deksametazon (0.15 mg/kg/doz) IV 6 

saat ara ile 4 gün süreyle verilebilir. Yeterli tedaviye rağmen endotoksemik şok gelişebilir,bu durumda 

steroid verilebilir. Ajitasyon, delirium halinde Diazepam 10-20 mg.uygulanabilir. Analjeziklerle kontrol 

edilemeyen baş ağrısının olması halinde boşaltıcı LP yapılabilir. 

Antimikrobial tedavi: Bakteriyel menenjitte antibiyotik etken veya olası mikroorganizmaya etkili olmalı, 

bakterisid, toksik ve yan etkisi en az, BOS‟a geçebilen ve ucuz olmalıdır. Kanda ve BOS‟da yüksek 

konsantrasyon elde edebilmek için IV verilmelidir. Kombine antibiyotik tedavisi: tüberküloz menenjit, 

brusella menenjiti, etken saptanamayan olgularda, yenidoğan ve infant menenjitlerinde uygulanır. 

 

Bakteriyel menenjitte antimikrobial tedavi ile ateş 3-5 günde düşer. Eğer düşmezse şunlar olabilir: 1-

Menenjit bakteriyel değildir. 2-Bakteri uygulanan ilaca duyarlı değildir. 3-Antibiyotik yeterli dozda ve 

uygun yoldan verilmemektedir. 4-Lokalize ve drene olmamış infeksiyon vardır. 5-İlaca bağlı ateş olabilir. 

Prognoz: Mortalite etyolojiye ve yaşa göre değişmektedir. H. influenzae % 5-8, meningokok % 10-15, 

pneumokok % 25, pseudomonas % 60 mortalite gösterir. 

Kemoprofilaksi: Bakteriyel menenjitli hastalar ile yakın temasta olan bireylere, profilaktik etkisi kanıtlanmış 

antibiyotiklerlerin kullanılmasıdır. Şunlar kullanılabilir: Rifampisin 2 x 600 mg PO 2 gün. Seftriakson 250 

mg IM tek doz. Siprofloksasin 500-750 mg tek doz. 

Rekürren menenjitler: En sık rekürren menenjite neden olan mikroorganizma S. Pneumoniae‟dir. Rekürren 

menenjit özellikle meninksler dış ortam ile ilişkili ise sık görülür. 

Rekürren menenjit predispoze faktörler: 1-Meninkslerin dış ortamla ilişkisinin olması: Kongenital: 

meningomyelosel, dermal sinüs. Posttravmatik: Kribriform kemik, Perikranial sinüs, Temporal kemik 

kırıkları. 2-Parameningeal infeksiyon odağı mastoidit, sinüzit, beyin absesi, subdural ampiyem. 3-İmmun 

yetmezlik hali. 

———————————————————————————————————————————- 

Kronik menenjitler: Dört haftadan uzun süreli menenjit ve BOS‟da pleositoz halidir. 

Tüberküloz menenjit: Meningeal tutulum daha çok beynin taban kısmındadır. Arterlerin tutulumu ile infarkt 

veya iskemi oluşur. BOS proteini artar, BOS glikozu karakteristik olarak düşüktür. Hücre tipi genellikle 

lenfosittir, BOS sedimentinde asido-resistan basiller gösterilebilir. Tomografide bir veya daha fazla halka 

şeklinde tüberkülomlar saptanabilir. Klinik bulgular: 5 yaşın altında ve 60 yaşın üstünde mortalite 
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yüksektir. Nörolojik tutuluma göre klinik sınıflama yapılabilir: 1-Fokal nörolojik semptom ve hidrosefalus 

yok. 2-Konfüzyon ve fokal nörolojik bulgular; kraniyal sinir paralizisi, hemiparezi. 3-Stupor belirgin 

parapleji, hemipleji. 4-Koma. Tedavi: INH, rifampisin, pirazinamid, etambutol ve etionamid BOS‟a iyi 

penetre olan antitüberküloz ilaçlardır. Antitüberküloz tedavinin 9-12 ay sürdürülmesi gerekir. Prednizolone 

60-80 mg/gün stage 2 ve 3‟de başlanabilir. Dozu 1-2 hafta sonra azaltılarak 4-6 hafta tedavi verilebilir. 

Viral menenjit: Enteroviruslar, arbovirus infeksiyonları da yaz aylarında sıktır. Kabakulak ise kış sonu ve 

ilkbaharda infeksiyona neden olur. Herpesvirus ve HIV sporadik olarak her dönemde görülebilir. Polio ve 

Lenfositik koriyomenenjit de menenjite neden olur. Adenovirus ve CMV infeksiyonları sıklıkla immun 

yetmezlikli kişilerde görülür. Herpes simplex virus ensefalitinde tomografi yardımcıdır. Tipik viral 

menenjitte hastalar genellikle 48-72 saat sonrasında düzelme gösterirler. Herpes simplex meningoensefaliti 

ise ağır seyirlidir. Tedavisinde asiklovir kullanılır. 10-14 gün süreyle tedavi sürdürülmelidir. 
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19 - Paraziter Hastalıklar 

Leishmaniasis: 

Layşmanyoz, bir protozoon olan leishmania cinslerinin sebep olduğu hastalıklar grubudur. Hastalık esas 

olarak bir zoonozdur. İnsanlar belirli şartlar altında infekte olurlar. Etken insanlara, infekte kum sinek!eri 

tarafından (phlebotomus papatasi, tatarcık, yakarca) kan emme sırasında bulaştırılır. Hastalığın seyri 

asemptomatik olabilir veya kendi kendine iyileşen formdan, progresif visseral layşmanyoza (kala-azar) 

kadar değişik formlar gösterebilir. Layşmanyalar insanlarda başlıca 3 klinik form oluştururlar. Bu formlar 

ayrı ayrı olabileceği gibi aynı hastada kombine olarak da bulunabilir; visseral layşmanyoz, mukokütanöz 

layşmanyoz, kutanöz layşmanyoz. Leishmania türleri memelilerin retiküloendotelyal orijinli hücrelerinde 

kamçısız amastigot şeklinde, kum sinekleri ve kültürlerde ise kamçılı promastigot şeklinde bulunurlar. 

Phlebotomusların yaşayabilmesi için ortamda %45-60 oranında nem bulunmalıdır. Larvanın erişkin hale 

geçmesi için yılda en az bir ay sıcaklık 20ºC‟nin üzerinde olmalıdır. 

Visseral layşmanyoz (kala-azar): 

Etyoloji: Kala-azar, L. infantum, L. donovani ve L. chagasi‟nin neden olduğu bir hastalıktır. 

Epidemiyoloji: Hastalığın yayılmasında yükseklik, bitki örtüsü, nem ve sıcaklık gibi faktörler etkilidir. 

Epidemi sırasında nadiren insanlar da önemli rezervuar olabilirler. Nadir de olsa L. donovani kan 

transfüzyonuyla ve kongenital olarak bulaşabilir. Rezervuar genel olarak tilkiler, köpekler ve çakallardır. L. 

donovani primer olarak insan parazitidir. Epidemiler Hindistan, Doğu Afrika ve Güney Sudan‟da görülür 

Kala-azar, Türkiye‟de Ege ve Akdeniz bölgelerinde endemik, diğer bölgelerde sporadik olarak seyreder. 

İnfeksiyonun yayılması 3 önemli faktöre bağlıdır; 1.Uygun rezervuar, 2.Uygun vektör, 3.Duyarlı 

populasyon. 

Patogenez ve patoloji: Phlebotomusların ısırmasıyla deriden inoküle olan leishmania promastigotları, deri 

altında makrofajlar tarafından fagosite edildikten sonra amastigot formuna dönüşmektedirler. Bu olay 

plazma hücreleri ile mononükleer hücreler arasında bir seri reaksiyon başlatır. Önce küçük bir granülom 

oluşur, zamanla bu granülom küçük bir papül şeklinde ortaya çıkabilir. Nadiren bazı hastalarda geniş 

ülseratif lezyonlar görülebilir, burada haftalar veya aylarca sessiz olarak kalabilmektedirler. Zaman içinde 

kan akımına karışan makrofajlar beraberlerinde bu amastigotları çeşitli dokulara taşımaktadırlar. Kemik 

iliği, dalak, karaciğer, lenf nodları, intestinal lenfatik dokular, submukoza ve diğer RES organları ilk önce 

tutulan organlar arasında yer almaktadırlar. Patolojik olarak dikkat çeken ilk bulgu dalak ve karaciğerde 

mononükleer fagositlerin artmasına bağlı olarak bu iki organda progressif hipertrofinin meydana gelmesidir. 

Karaciğer Kupffer hücrelerinin büyüklük ve sayısında artış olur. Bu hücrelerin çoğu amastigot ile doludur. 

Dalakta hipertrofiye bağlı hipersplenizm oluşur, eritrosit, granülosit ve trombositler kısa sürede yıkıma 

uğrar. Anemi, lökopeni ve trombositopeni, sonuçta da sekonder infeksiyonlar ve multipl hemorajiler gelişir. 

Aşırı RES uyarımı, poliklonal B lenfosit yanıtı ile sonuçlanır. Üretilen çok miktarda kalitesiz, koruyuculuğu 

olmayan IgG yapısındaki antikorlar nedeniyle hipergammaglobülinemi, karaciğer disfonksiyonuna bağlı 

hipoalbüminemi gelişir. İnfekte olmuş mononükleer fagositler kemik iliği, lenf nodları, deri ve diğer 

bölgelerde de görülmektedir. Kronik miyeloid lösemi ile birlikte dalağı en çok büyüten hastalıktır. 

Klinik: Hastalık ateş, kilo kaybı, hepato-splenomegali ve pansitopeni ile karakterizedir. Kuluçka süresi, 

hastanın yaşı ve sağlık durumuna bağlı olarak 10 gün ile 34 ay arasında değişmekle birlikte ortalama 3-8 

aydır. Dokuz yıla kadar uzayabilir. Klinik bulgular ani veya yavaş olarak ortaya çıkabilir. İlk belirti, 

tatarcığın sokma yerindeki kurut bırakan nodüldür. Çoğu olguda başka belirti yoktur. Hastaların cildinde, 

persistant irritasyon ve cilt tutulumu sonucunda pigmentasyon artışı görülür. Hastalık ilerledikçe el, ayak, 

karın derisi ve yüz gri bir renk alır. Bu diskolorizasyon olayına Hintçe “Kala-Azar” denilmiştir. Birkaç 

hafta, ay veya yılda hasta kaybedilir. En sık ölüm nedenleri; koma, kanama diyatezi (epistaxis), bronşit, 

pnömoni, sepsis, menenjit gibi sekonder infeksiyonlardır. 
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Tanı: Endemik bölgelerde uzun süren ateş, progressif kilo kaybı, hepatosplenomegali, pansitopeni ve 

hipergammaglobülinemi Kala-azar‟ı akla getirmelidir. Kesin tanı, kültürde organizmanın üretilmesi veya 

dokularda amastigotların gösterilmesi ile olur. Kemik iliği aspirasyonu iyi bir tanı yöntemidir. Kemik iliği 

aspirasyonunda parazit ilk infeksiyonda %94, relapslarda %64 oranında tesbit edilir. Amastigotlar, Giemsa 

ve Wright boyasıyla olguların % 54-86‟sında görülebilir. Karaciğer biyopsisi ve dalak ponksiyonu daha 

geçerli olmakla birlikte, her ikisi de hayatı tehdit eden hemoraji riskine sahiptir. Eğer büyümüş lenf nodu 

varsa bunlardan da biyopsi yapılabilir. Hastanın lökosit tabakasından (Buffy-coat), burun kazıntısından, 

varsa cilt lezyonlarının aspirasyonundan da etken gösterilebilir. Bazı olgularda parazit kandan 

üretilebilmekte, nadiren de direkt mikroskopi ile mononükleer hücrelerde görülebilmektedir. Biyopsi 

materyalleri NNN besiyerine (tavşan kanlı agar, Nicolle-Mc Neal-Novyi) veya kan ihtiva etmeyen birkaç 

çeşit sıvı besiyerine (Schneider insect medium) ekilir. Promastigotlar, kültürlerde oda ısısında 4 hafta içinde 

ortaya çıkarlar. Anemi, pansitopeni, nötropenik lökopeni, sedimantasyon artışı-100 mm/saat 

üzerinde (gama-globulin artışı nedenli), proteinüri, hematüri sık bulgulardır. Serum IgG düzeyleri poliklonal 

olarak çok artmış, hipergammaglobulinemi gelişmiş ve albümin azalmıştır. Bu aşırı globulin artışı; hasta 

serumuna bir damla Formalin damlatılınca serumun katılaşması ile gösterilir (Formol-Jel testi). Karaciğer 

transaminazları ve alkalen fosfataz yüksektir. Cilt testleri negatif sonuçlanır. Spesifik leishmania 

antikorlarını araştırmak için değişik testler olmakla birlikte ELISA en duyarlı ve spesifik testtir. Son 

zamanlarda türlerin tanınmasında duyarlı DNA probları ile PCR teknikleri de kullanılmaktadır. Bununla 

birlikte indirekt fluoresan antikor testleri (IFAT), kompleman birleşmesi, hemaglutinasyon ve aglutinasyon 

testlerini de kullanılır. 

Tedavi: İlerlemiş visseral layşmanyoz hastaları yatırılarak tedavi edilmeli, bütün hastalar yüksek proteinli, 

yüksek kalorili ve vitaminle destekli diyette beslenmelidir. Anemi durumlarında kan transfüzyonu gerekli 

olabilir. Sekonder infeksiyonlar hemen teşhis edilerek tedavi edilmelidir. 

Tedavide kullanılan ilaçlar: Modern bir ilaç tedavisi bulunamamıştır. 1-Beş değerli antimon bileşikleri 

(SbV): glucantime, pentostam, neostibosan kullanılabilir, SbV türevleri ile tedavi çok güvenilir değildir, % 

2-8 nüks görülür. 2-Pentamidin (SbV etkisiz ise). 3-Allopurinol. 4-Amfoterisin-B. 5-Allopurinol (SbV ile 

kombine edilir). 6-Gama-IFN. 

Korunma ve kontrol: Isırılmalara karşı kişisel korunma önlemleri alınabilir. Korunmada en önemli yol kum 

sineklerine karşı sürekli mücadele etmek, hayvan rezervuarlarını araştırıp ortadan kaldırmak ve infekte 

insanları tedavi etmektir. DDT uygulamaları hastalığın insidensini azaltmıştır. Rusya, İsrail ve İran‟da canlı 

promastigot içeren aşılar kullanılmıştır ancak hala deneme aşamasındadırlar. 

Kutanöz layşmanyoz: 

Kutanöz layşmanyoz (şark çıbanı) Leishmania tropica‟nın insan derisinde oluşturduğu bir hastalıktır. Her 

ülkede çeşitli yöresel isimlerle anılır. Örneğin yurdumuzda Antep çıbanı, Urfa çıbanı, Kayseri çıbanı ve yıl 

çıbanı gibi; dünyada da Halep çıbanı, Bağdat çıbanı, Nil çıbanı, Kahire çıbanı, Delhi çıbanı, ulkus tropikum 

gibi adları bulunmaktadır. 

Etyoloji: Parazitler, visseral layşmanyozise neden olanlarla morfolojik olarak aynıdır. Hayat evreleri, L. 

donovani ile benzerlik gösterirken infeksiyonları deride lokalizedir. 

Epidemiyoloji: L. tropicanın, major ve minor olmak üzere iki çeşidi vardır. L. tropica major kırsal 

bölgelerde hastalık yapar, kaynağı kemiricilerdir, özellikle yazın ve sonbaharda bulaşır; L. tropica minor 

şehirlerde hastalık yapar, ana kaynağı başıboş köpeklerdir, bütün yıl bulaşabilir. Şark çıbanında bağışıklık 3 

ay sonra başlar ve giderek güçlenir. L. tropica major, L. tropica minora bağışıklık verdiği halde; L. tropica 

minor, L. tropica majora bağışıklık vermez. İnsanlarda şark çıbanına karşı bir doğal direnç yoktur, ancak çok 

seyrek olarak, endemik olduğu bölgelerde şark çıbanı çıkarmayan kişilere rastlanır. Yaş ve cinsiyetin bir 

rolü yoktur, bununla birlikte hastalık genellikle çocuklarda görülür. Bunun nedeni, endemik bölgelerde 

insanların, çocukluklarında infeksiyonu geçirmelerinden dolayı ileriki yaşlarda bağışık olmalarıdır. 

Parazitler insanda sadece deride hastalık yaparlar, iç organları etkilemezler. Hastalığın şiddeti ve gidişi 
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kişinin direncine ve parazitin patojenitesine göre değişir. Lezyon genellikle vücudun açık kısımlarında, en 

çok yüz ve ekstremitelerde görülür. 

Patogenez ve patoloji: Leishmania antijenine spesifik lenfosit cevabına rağmen kutanöz ülserler haftalar, 

hatta aylarca sürebilir. Parazitle dolu mononükleer fagositlerin lezyonu elimine etmesi sonucu lenfositler 

predominant hale geçer. Sonuçta lezyonlar genellikle düz, atrofik bir skar bırakarak çok geç iyileşirler. 

Klinik: Kuluçka döneminin sonunda flebotomun ısırdığı yerde 2-3 mm çapında, kahverengi-kırmızı renkte 

bir papül oluşur, papül yavaş yavaş büyür, alttaki dokulara infiltre olarak bir nodül haline geçer, nodül 1-2 

cm çapında, sert, yüzeyi parlak, kırmızı-morusumsu renktedir, üzerinde hafif bir deskuamasyon vardır. 

Ülserasyonun üzerindeki krutun kaldırılması zordur, kaldırıldığında alt yüzünde uzun çıkıntılar görülür; 

buna Hulusi Behçet‟in çivi belirtisi veya sign de clou adı verilir. Çivi belirtisini meydana getiren epitelyal 

uzantılardır; bu uzantılarda paraziti bulmak kolaydır. Ülsere lezyon daha sonra skatris bırakarak iyileşir. 

Tanı: 1.Klinik görünüş, 2.Coğrafik anamnez, 3.Layşmanin (montenegro) testi, 4.Laboratuvar bulguları ile 

konur. Layşmanin deri testinde, test materyali 0.1 cc intradermal olarak enjekte edilir. Pozitif reaksiyonlarda 

48-72 saat sonra bir nodül ve çevresinde 1-2 cm çapında eritem gözlenir. En basit ve en doğru tanı, 

laboratuvar incelemeleri ile olur: 1.Lezyondan alınan materyalde parazitin görülmesi kesin tanı koydurur. 

Parazit, pastör pipeti ile lezyonun kenarından alınan serözitede veya kruttaki çivi belirtisi uzantılarından ya 

da kanatmadan küçük bir insizyonla lezyonun kenarından alınan biyopsi materyalinde, Giemsa veya Wright 

ile boyanarak aranır. 2.Kültür metodları ayırıcı tanıda yardımcı olur. Antibiyotikli NNN (Novy-Mc Neal-

Nicolle) besiyerinde kültürü yapılır. 3.Serolojik yöntemler kullanılabilinir; indirekt floresan antikor testi 

(İFAT), hemaglütinasyon testi, kompleman fiksasyon testi (CFT), ELİSA. 4.Histopatolojik inceleme ayırıcı 

tanıda yardımcı olur. 

Ayırıcı tanı: Fronkül, sifiliz, impetigo, lepra, diğer pyojenik infeksiyonlar, deri tüberkülozu, bazal hücreli 

karsinom, pyoderma, LE, böcek ısırması, ışık reaksiyonları. 

Tedavi: 1.Antimon bileşikleri; glukantim, pentostam, fuadin. 2.Diamidine bileşikleri; pentamidin, 

stilbamidin. 3.Antimalaryal ilaçlar; mepakrin, klorokin. 4.Kryoterapi. 5.Elektrokoterizasyon. 6.Radyoterapi. 

7.Argon lazer. 8.İmmünoterapi; BCG, BCG + layşmanya antijeni, gamma interferon, gamma İFN + 

antimon. 9.Diğerleri; metranidazol, amfoterisin-B, rifampisin, izoniyazid, ketokonazol, itrakonazol. 

Sistosomiasis: 

S.haematobium, S.mansoni, S.japanikum (insanda parazitlik), S.intercalatum, S.mekangi. Sistosomiasis 

infeksiyonları tropikal ve suptropikal ülkelerin en önemli sorunlarındandır. Ülkemizde Güneydoğu 

Anadolu‟da, Orta doğu ve Akdeniz ülkelerinde S.Haematobium ön plandadır. 

Yapı ve evrim: S.Haematobium erkeği 10-15mm boyunda ve 0,8-1mm çapındadır. Erkeğin kenarları 

bükülerek bir kanal oluşturmuştur. Yumurtaları kapaksız ve 150-160 µm boyunda ve 40-60 µm enindedir. 

Yumurtanın bir ucumda dikenimsi bir çıkıntı vardır. Yumurtaların içinde kirpikli embriyon gelişmiştir. 

Şistosomalar alyuvarları yutarak proteinazları ile parçalar ve hematine benzer bir boya ile dışarı atarlar. 

Ortalama yaşam süresi 5-10 yıldır. Son konak insandır. Ara konak yumuşakçalardır. Erkek ve dişi 

çiftleştikten sonra dişiler idrar kesesi venlerine göç ederek yumurtlarlar. Yumurtalar doku eriten enzimler ile 

dokuyu eriterek mesane ve bağırsağa geçerler. Yumurtalardaki dikenimsi çıkıntı damarlara tutunmaya ve 

duvarı delmeye yarar. Vücuttan dışarı atılan bu miracidiumlu yumurtalar su içinde gelişirler ve 

miracidiumlar yumurtadan çıkar. S.Haematobiumun ara konağı olan Bulinus turuncatus, B.africanus veya B. 

globus vücuduna giren miracidumlar 20 derece sıcaklıkta gelişirler. Önce sporokistler sonra hareketli 

sporokistler, bu sporokistlerden çatalkuyruklu serkaryalar oluşur. Miracidiumların yumuşakça vücuduna 

girmelerinden 5 hafta sonra oluşan serkaryalar insan derisini delerek vücuda girerler. Çatalkuyruklar 

dışarıda kalır. Bunlar deri tabakalarını geçerek schistosomulum olurlar. Bunlar damar yoluyla karaciğer, 
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akciğer kalp ve arter sistemine girerler. Bunlar içinde sadece mezenterik arterlere girenler gelişmesini 

sürdürür. Olgunlaşan parazit mesane duvarlarına girer çiftleşir ve sonunda yumurtalarını bırakır. 

Patogenez: Serkaryaların deriden giriş yerinde papillom, ödem ve lenf bezlerinde büyüme olur. 

Schistosomalar hem toksik, hem de allerjik etki gösterirler. Hastalığın şiddeti vücuda giren parazit sayısıyla 

doğru orantılıdır. Bir kısım hastada siroz, portal hipertansiyon, idrar yollarında ve akciğer damarlarında 

tıkanmalar böbrek bozuklukları ve mesane kanseri gelişebilir. Birçok hastada vücuda dağılmış olan 

yumurtaları saran granülomlar görülür. S.Haematobium infeksiyonlarında önce mesane, sonra barsaklar 

tutulur. Yumurtalar önce histiyosit ve eozinofillerle çevrilir, sonra lenfosit ve dev hücreler belirir. Bu 

yumurtalara karşı oluşan tepki geç aşırı duyarlılıkla ilişkilidir. 

Klinik: Serkaryaların vücuda girdiği yerde kaşıntı, leke ve papül oluşabilir. Erişkin parazitin vücuda 

yerleşmesi sonucu başağrısı, yaygın vücud ağrıları, ateş, titreme, deri döküntüsü, ödem, sindirim 

bozuklukları, karaciğer büyümesi, akciğer belirtileri ortaya çıkar. Anemi olabilir. Lökosit sayısı artar, 

eozinofiller görülür. Bu belirtiler 6 hafta içinde kaybolur. İleri dönemlerde İdrar yolları belirtileri ortaya 

çıkar. Daha sonra bağırsak, karaciğer, dalak, akciğer ve SSS belirtileri ortaya çıkar. Genellikle 

hiperglobulinemi mevcuttur. 

Tanı: Kesin tanı dışkıda, idrarda ve biyopsi materyalinde yumurta görülmesi ile konur. Serolojik tanı ELİSA 

yöntemi kullanılmaktadır. 

Tedavi: Eskiden beri kullanılan antimon dimerkaptosüksinat kilogram başına 8mg olacak şekilde 5 gün im 

verilir. Günümüzde en etkin ilaç praziquanteldir, kg başına 20mg olmak üzere günde 2 doz veya tek doz 

halinde kg başına günde 50mg verilir. Ayrıca metrifonat, oltipraz, oxamniquine ve niridazol kullanılabilir. 

Korunma: Hastaların tedavisi, insan çıktılarının kontrolü, ara konakların kaldırılması, su içinde çalışanların 

eğitimi önemlidir. 

GİS Parazitleri: 

Tıbbi önemi olan parazitler 3 gruba ayrılır. Buradaki sınıflandırmada sadece gastrointestinal sisteme 

yerleşen parazitlerin adları verilmiştir; 1.Protozoonlar, 2.Helmintler, 3.Arthropodlar. 

1-Protozoonlar: 

A-Rhiopoda grubu; entemoeba histolytica. B-Zoomastigophora grubu; giardia lamblia. C-Ciliates 

(kirpikliler); balantidium coli. D-Eucoccida ve sporozoa grubu. 

Protozoonların genel özellikleri: Protozooloji tek hücreli parazitlerden bahseden bilim dalıdır. Tek hücreli 

olduklarından, yaşam için gerekli olan hayatsal işlevlerin hepsi bu tek hücrenin içinde oluşur. İkiye 

bölünerek çoğalırlar. Seksuel çoğalmaları ise konjugasyon şeklinde veya sporogoni ile olur. İnsana en sık 

sindirim yoluyla bulaşır. Kirlenmiş besin maddeleri, su, ağıza götürülen eşya ve kirli ellerle ağızdan girer. 

Etken 1: Entamoeba histolytica. Yaptığı hastalık: kalın bağırsağa yerleşerek amipli dizanteriye neden olur. 

Sistemik yayılım yaparsa karaciğer başta olmak üzere değişik organlarda amip abseleri oluşturur. Tanı: taze 

dışkıdan (en fazla 30 dakika beklemiş) hazırlanan direkt preparatta parazitin trofozoid ve bulaştırıcı olan kist 

biçimleri görülebilir. Trofozoid şekli sürekli hareketlidir. Çapı 15-45 mm, hareketli durumda 50-70 mm‟dur. 

Dış (ekto) ve iç (endo) plasma kolaylıkla görülür. Ektoplasma homojen, parlaktır ve tanecik yoktur. 

Endoplasma granüllü olup çekirdek, kromatidler ve eritrositler (2- 40 adet) bulunur. Kist biçimi prekistten 

oluşur. Çapı 6-20 mm‟dur. İçinde 1-4 çekirdek vardır. Olgun (4 çekirdekli) kistleri bulaştırıcıdır. Tedavi: 

Hem lümene hem de dokulara etkili ilaçlar; metranidazol 3×750 mg/gün 10 gün, ornidazol 2×500 mg/gün 5-

10 gün, seknidazol 2gr (4 tablet) tek doz, tinidazol 2×500 mg/gün 10 gün. Sadece lümene etkili olan ilaçlar; 

diloksanid furoate 3x500mg 20 gün, iodoquinol 3x650mg 20 gün, paromoycin 2×500 mg 7 gün, Tetrasiklin 
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4x250mg 10 gün. Sistemik etkili olan ilaçlar; emetin 1mg/kg/gün (max 65mg) 10 gün, dihidroemetin 1,5 

mg/kg/gün 10 gün, klorokin 2×250 mg/gün 14-21 gün. 

Etken 2: Giardia lamblia. Yaptığı hastalık: ishal, malabsorsiyon sendromuna neden olabilir. Tanı: taze 

dışkıdan hazırlanan direkt preparatta Giardia trofozoid veya kistlerinin görülmesiyle tanı konur. 

Trofozoidleri ortadan kesilmiş bir armuda benzer. Ön ucu yuvarlak arka ucu sivridir. Boyu 10-20mm eni 6-

10mm dir. Stoplazması ince granüllü ve vakuolsüzdür. Ön uca yakın 2 oval nukleus ve ortalarında 

karyozomları vardır: dört çift kamçısı ve emici diski bulunur. Trofozoid kamçıları ile hareket eder, emici 

diski ile de duedonum epiteline tutunur. Kist şekilleri 10-15mm boyunda,6-9mm eninde ve ovaldir. Olgun 

kistlerin 4 nukleusu vardır ve bunlar kistin bir köşesinde birikmiştir. Duenonal tubajla alınan örneklerde de 

etken aranabilir. Lugol çözeltisi, demir-hematoksilen boyaları da tanıda yardımcıdır. Tedavi: Metranidazol 

erişkinde 3x250mg/güm 10 gün, 9-14 yaşta 2x250mg/gün 10 gün, 2-8 yaşta 1x250mg/gün 10 gün verilir. 

Furazolidin 4x100mg/gün 10 gün süreyle verilebilir. 

Etken 3: Balantidium coli. Yaptığı hastalık: bağırsak amebiyazisine benzer bir klinik tablo oluşturur. Buna 

Balantidial kolit denir. Tanı: trofozoidleri 50-70mm boyunda, 45-50mm enindedir. Bağırsakda görülebilen 

patojen en büyük protozoondur. Trofozoidin dışında kirpikler bulunur. Makro ve mikro nukleusu yanında, 

besin vakuolu, kontraktil vakuol ve hücre anüsü bulunur. Kisti 45-65mm çapında yuvarlak veya ovaldır. 

Kist çift duvarlıdır. Kistlerinden çoğalma olmaz sadece 1 kistten 1 trofozoid oluşur. Tedavi: tetrasiklin 

4x500mg/ gün 10 gün süreyle, metranidazol 3x750mg/ gün 5 gün süreyle, iodoquinol 3x650mg/ gün 20 gün 

süreyle verilebilir. 

2-Helmintler: 

A-Plathelmintler; cestodlar, trematodlar. B-Nematodlar. C-Annelidalar. D-Akantosefal (tıbbi önemi yoktur). 

E-Nematomorfa (tıbbi önemi yoktur). 

Dışkının helmintolojik incelenmesi: Bağırsak helmintlerinin meydana getirdiği parazitozlarda kesin tanı 

çoğunlukla dışkıda parazit yumurtalarının görülmesiyle konur. Bu yumurtalar 2 kök altındaki parazitlere 

aittir: 1.Plathelmintler; cestodlar, trematodlar. 2.Nemathelmintler. 

Cestodlar hakkında genel bilgiler: Vücutları yassı halkalar ayrılmış, sindirim sistemleri bulunmayan, 

besinleri osmoz yoluyla sağlayan, çoğunlukla hermafrodit endoparazit helmintlerdir. Uzunlukları 3-5 mm ile 

10-15 metre arasında değişir. Vücutları 3 bölümden oluşur: 1.Baş (scolex): üzerinde yapışmayı sağlayan 

vantuz, yarık (bothrix) ve rostellum vardır. 2.Boyun: scolexden sonra gelir. 3.Strobilia: bu bölümü proglottid 

adı verilen tek tek halkalar oluşturur. Son halka olgundur ve döllenme organları tam olarak gelişmiştir. 

Etken 1: Taenia saginata (silahsız şerit, sığır şeriti); cestod türündedir. Yaptığı hastalık: belirti vermeyebilir. 

Klinik belirti verdiğinde sindirim sistemine (iştahsızlık, karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal) ve sinir sistemine 

(epileptik nöbet, felçler, kulak uğultuları) ait semptomlar görülebilir. Tanı: infekte yumurta ve gebe 

halkaların dışkıda görülmesiyle tanı konur. Yumurtaları 30-40mm çapında kalın çift duvarlı ve iki duvar 

arasında enine çizgilenme gösterir. Yumurta içinde 3 çift (hekzakant) çengel taşıyan onkosfer bulunur. 

Erişkin şekli 5-10 metre uzunluğundadır. Dışkıya proglotid adı verilen yassı kirli beyaz halkalar düşebilir. 

Halk arasında abdes bozan denilmektedir. Tedavi: Niklosamid 1 defada 4 tablet (2 gr) çiğnenerek alınmalı, 

paromomycin 1 gr 15 dakika arayla 4 defa, praziquantel 15-20 mg/ kg tek doz verilebilir. 

Etken 2: Taenia solium (silahlı şerit, domuz şeriti); cestod türündedir. Yaptığı hastalık: taenia saginatanın 

yaptığı hastalığa benzer belirtiler verir. Ayrıca T. solium larvası olan Sistiserkus sellülozanın bağırsaklardan 

dolaşıma geçmesi ile Sistiserkozis tablosu oluşur. Değişik organ ve dokularda belirti verir. Tanı: gebe 

halkaların ve yumurtaların dışkıda görülmesiyle tanı konur. T. saginatadan ayırt etmek için proglotidlerin iç 

yapıları incelenmelidir. Proglotidde 15 den fazla uterus dallanması varsa T. saginata, 8-13 arasında dallanma 

varsa T. solium dur. Tedavi: taenia saginatada olduğu gibidir. 
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Trematodlar hakkında genel bilgiler: Vücudları yassı, halkalara ayrılmamış, tam olmayan bir sindirim 

sistemi ve özel yapışma organelleri bulunan Plathelmintleridir. Yapışma organelleri (çekmenleri) çok 

kuvvetlidir. 

Fasciolopsis buski: Bağırsak trematodları içinde en sık görüleni ise fasciolopsis buski„dir, trematod 

türündedir. Yaptığı hastalık: ishal, incebağırsakda ülserasyon, inflamasyon ve kanamalara neden olabilir. 

Tanı: dışkıda oval, büyük (75-100mm uzunluğunda) ince duvarlı yumurtaların görülmesiyle veya dışkıda 

büyük (15-30 mm) boyutlarındaki erişkin şekillerinin görülmesi ile konur. Tedavi: niklosamid 2 gr (4 tablet) 

tek dozda, praziquantel 75 mg/ kg dan 3 defa bir gün içinde alınır. 

Nematodlar hakkında genel bilgiler: Nematodlar kıl veya iplik gibi silindirik yapıda olup, genel olarak ön ve 

arka uçları az çok sivrilmiştir. Cestodlar gibi halkalara ayrılmamıştır. Trematodlar gibi yassı değillerdir. 

Etken 3: Enterobius vermicularis (oksiyüris vermicularis - kıl kurdu); nematod türündedir. Yaptığı hastalık: 

çoğunlukla belirti vermez. Belirti veren olgularda perine ve perianal bölgede kaşıntı olur. Genel vücud 

kaşıntısı ve davranış değişikliği (muhtemelen parazitin metabolik ürünlerinin absorbsiyonuna bağlı) 

görülebilir. Kadınlarda vulva-vaginal bölgede inflamasyon yapabilir. Erkeklerde rektal kolit görülebilir. 

Tanı: dışkıda ve perianal bölgeye uygulanan seloteyp (Scothch tape tekniği) yöntemi ile yumurtaların 

görülmesi tanı için yeterlidir. Yumurtalar 50-60mm uzunluğunda, 20-30mm enindedir ve saydam bir duvarı 

vardır. Bir tarafı dış bükey, diğer tarafı düzdür. Dışkıda erişkin şeklin görülmesi tanı için nadiren önemlidir. 

Anüs etrafındaki dişi helmint veya yumurtaların saptanmasıyla tanı konur. Yumurtalar için sabah 

dışkılamadan önce selofan yöntemi ile anüs etrafından örnek alınır. Dışkıda parazit veya yumurtalarını 

görebilme şansı düşüktür. Tedavi: albendazol 400 mg tek doz, mebendazol 100 mg tek tab. 2 hafta sonra 

tekrar edilir, pyrantel pamoate 11 mg/kg tek doz 2 hafta sonra tekrar edilir. 

Etken 4: Ascaris lumbricoides; nematod türündedir. Yaptığı hastalık: belirtieri 2 ayrı grupda inceleyebiliriz. 

Larvanın vücud içindeki göçü sırasında oluşan klinik belirtiler (Loeffler sendromu). Erişkin şekillerin 

oluşturduğu belirtiler. Bunlar epigastrik ağrı, toksemi, hipersensivite, uykusuzluk, parapleji, epilepsi, 

bağırsakda obstüriksiyon, safra yollarında tıkanma gibi semptom ve şikayetlere neden olabilir. Tanı: 

yumurta 45-60 mm boyutlarında, kalın ve safra boyaları ile sarı boyanmış dantel şeklinde bir dış örtüsü 

bulunur. Döllenmemiş yumurtalar 40-90mm boyutlarında ve dıştaki dantel örtüsü düşmüş olarak görülür. 

Döllenmiş yumurtalar oval ve simetrik olarak görülür. Yumurta içinde bulunan yuvarlak hücre ile kabuk 

arasında bir boşluk vardır. Tedavi: albendazol 400 mg tek doz, mebendazol 2x 100 mg/ gün 3 gün süreyle, 

pyrantel pamoate 11 mg/ kg tek doz verilebilir. 

Etken 5: Ancylostoma duodenale ve necator americanus (kancalı kurtlar); nematod türündedir. Yaptığı 

hastalık: ince bağırsağın villuslarına bağlanan etken, burada kan ve doku sıvıları ile beslenir. Başlangıçta 

bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı yapar. Kronik dönemde ise bağırsakdaki kanamalar nedeniyle demir 

eksikliği anemisi gelişir. Anemiye bağlı halsizlik, iştahsızlık, baş ağrısı, çarpıntı, solunum sıkıntısı gibi 

semptom ve şikayetler olabilir. Tanı: A. duodenale ve N. americanus yumurtalarını birbirinden ayırt etmek 

çok güçtür. Bunun için laboratuar tanısına “kancalı kurt yumurtası görüldü“ yazmak daha doğrudur. 

Yumurtalar 40-60mm boyutlarında oval, simetrik, uçları yuvarlak, kabuğu ince ve renksizidir. İçinde 2-8 

blastomer bulunur. Tedavi: albendazol 400 mg tek doz, mebendazol 2x 100 mg/ gün 3 gün süreyle 

verilebilir. 
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20 - Salmonella Enfeksiyonları 

İnsanlarda ve hayvanlarda hastalığa neden olan 2300‟den fazla salmonella serotipi vardır. S. tyhi ve S. 

paratyhi (A, B, C) yalnızca insanlarda enterik ateş (tifo, paratifo) olarak adlandırılan hastalığa neden olur. 

Bunların dışında kalan salmonella serotipleri non-typhoidal salmonella olarak adlandırılır. Tüm memeliler, 

kuşlar, insektler dâhil pek çok hayvan gastrointestinal sisteminde salmonellalar kolonize olabilir. Bu 

serotiplerden 200‟ den fazlası insan için patojen olup, bunların çoğu sıklıkla gastroenterit nedenidir ve 

lokalize infeksiyon ve/veya bakteremi ile ilişkili olabilir. 

Mikrobiyoloji: 

1-Görünüm ve boyanma özellikleri: salmonella bakterileri çomakcık şeklinde, hareketli, sporsuz, kapsülsüz 

ve gram negatif bakterilerdir. 

2-Üreme ve biokimyasal özellikleri: aerop ve fakültatif anaerop, 37 C
0
‟ de iyi ürese de 20-40

0
C arasındaki 

ısılarda üreyebilir. Bunun özellikle besin zehirlenmesi yapan salmonelların oda ısısında üreyebilmeleri 

nedeniyle önemi vardır. Salmonellalar laktoza etki etmezler. Bu özelliği E. coli‟ lerde ilk ayırımda önem 

taşır. Laktoz dışında sukroz, adonitol ve salisin‟e etki etmezler. Glikoz, mannitol, maltoz gibi diğer şekerlere 

S. typhi ve S. gallinorum yalnız asit yaparak, diğer salmonellalar hem asit hem gaz yaparak parçalarlar. S. 

paratyphi A dışında H2S yaparlar. İndol olumsuz, metil kırmızısı reaksiyonu olumlu, üreaz negatif, sitratlı 

besiyerlerinde ürerler. 

3-Direnç: salmonella bakterileri ısıya dirençsizdir. 55 derecede 20 dakikada ölürler. Kuruluğa 

dayanıksızdırlar. Güneş ışığından uzak nemli ortamlarda, lağım sularında, kuyu sularında ve toprakta uzun 

süre yaşayabilirler. Soğuğa çok dayanıklıdırlar. Antiseptiklere oldukça duyarlıdır. Normal 

konsantrasyondaki klor sulardaki salmonellaları öldürür. Ancak dışkı parçaları ve diğer organik madde 

içindeki salmonellalara bu maddelerin etkisi azalır. Sodyum tetrotiyonat koliformlara etkisiz olmasına 

rağmen salmonellaların üremesini artırır. Sodyum deoxycholate koliformların üremesini indirger, 

salmonellalara etki etmez. 

4-Salmonellaların soyutlanmasında kullanılan besiyerleri: salmonellaların biokimyasal özellikleri dikkate 

alınarak bazı kimyasal madde ve boyaların uygun miktarda besiyerine katılması ile salmonellalar için 

ayırtedici ve çoğaltıcı besiyerleri hazırlanır ve izolasyon için kullanılır. Ayırtedici ve seçici besiyerleri; EMB 

agar, endo agar, Mac Concey agar, hektoen enterik agar, deoxycholate citrate agar, salmonella-shigella (SS) 

agar. Çoğaltıcı besiyerleri; tetrotiyonatlı buyyon, selenit F besiyeri. 

5-Antijen yapıları: salmonellalarda 3 tip antijen bulunur. O somatik antijen: bakteri hücre çeperindeki 

lipopolisakkarit dış tabakasının polisakkarit biriminden oluşur, ısı ve alkole dirençli, formole dirençsizdir. H 

kirpik antijeni: protein yapısındadır, hareketsiz olan tek salmonella türü olan S.gallinorum dışındaki tüm 

salmonellalarda bulunur. Isı ve alkole duyarlı, formole dirençlidir. Vi yüzeyel antijen: O somatik antijenin 

dışında onu çevreleyen glikolipit yapısında antijendir. Vi antijeni tüm salmonellalarda bulunmaz, özellikle 

S.typhi‟nin bazı kökenlerinde ve S.paratyphi A ve C‟de bulunur. Vi antijeni bulunan serumlar anti-O 

serumları ile aglütine olmazlar, ancak 60
0
 C‟de bir saat ısıtıldıktan sonra Vi antijeni uzaklaştırıldıktan sonra 

reaksiyon verirler. O antijeni endotoksin etkisi göstermesine karşın Vi antijeni toksik değildir. Bu antijen 

bakterileri serumdaki bakterisidal maddelere karşı ve fagositoza karşı koruyarak salmonellaların 

patojenliklerini artırır. 

Epidemiyoloji: Enterik ateşe neden olan salmonella serotipleri insan dışında başka konakçıda hastalığa 

neden olmazlar. Bu nedenle S. typhi ve S. paratyphi A, B ve C yalnızca infekte akut hastalar ve kronik 

taşıyıcılar ile yakın temas yoluyla bulaşır. Bulaşma daha çok bunların infekte ettiği su ve gıdaların alınması 

ile oluşur. Sık olmasa da laboratuar çalışanlarına laboratuar kazası sonucu bulaş olabilir. ABD‟de son 10 yıl 

boyunca yıllık yaklaşık 400 tifo ve daha az sayıda paratifo olgusu bildirilmişken, gelişmemiş ve gelişmekte 

olan ülkelerde önemli halk sağlığı problemi olmaya devam etmektedir. Dünyada yılda yaklaşık 600.000 
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dolayında bu hastalıktan ölüm gerçekleşmektedir. Enterik ateş özellikle gelişmekte olan ülkelerde 

(Hindistan, Orta ve Güney Amerika, Asya) endemiktir. Bilinçsiz antibiyotik kullanımına bağlı özellikle S. 

typhi türüne karşı kloramfenikol, ampisilin, trimetoprim direnci yüksek oranlara ulaşmıştır. Ayrıca 

siprofloksasin direnci de Hindistan ve Vietnamdan bildirilmiştir. Antibiyotiğe dirençli türlere bağlı 

epidemiler ve bunlara bağlı morbidite ve mortalite oranları da giderek artmaktadır. ABD‟de 1985-1989 

arasında multidrug rezistan salmonellaların neden olduğu olgular %0.6 iken bu oran günümüzde %12‟ yi 

geçmiştir. 

Patogenez: 

Salmonella infeksiyonları kontamine yiyecek ve su ile oral yoldan bulaşır. Salmonella enfeksiyonunu 

kolaylaştıran faktörler; azalmış mide asiditesi, GIS motilitesinde azalma, normal intestinal floranın 

değişmesi (antibiyotik veya purgatif kullanımı, cerrahi), yaş, altta yatan başka bir hastaklık olması. Altta 

yatan hastaklıklar grubunda şunlar bulunur; lenfoproliferatif hastalık, HIV infeksiyonu, makrofaj 

disfonksiyonuna neden olan durumlar (hemoliz, bartenollesis, malaria, histoplazmosis, schistosomiasis), 

diabetes mellitus. Salmonella enfeksiyonlarına yatkınlıkta yaş önemlidir. İnfantlarda hidroklorik asit yapımı 

düşük olduğundan, yaşlılarda da aklorhidri insidansının artmasından dolayı mide asiditesi azalmakta ve risk 

artmaktadır. Hızlı gastrik boşalma da mideden duedonuma basilin geçişine izin verebilir. Diabet kişilerde de 

gastrik asit sekresyonu ve motilite azaldığından dolayı risk artmaktadır. Salmonella enfeksiyonlarına karşı 

spesifik konakçı defans mekanizmaları tam anlaşılamamıştır. Klinik gözlemler organizmin aktive 

makrofajlar tarafından öldürülmesinin kritik önemi olduğunu düşündürmektedir. Bu nedenle AIDS, kronik 

granülomatöz hastalık gibi makrofaj fonksiyon defektli hastalarda enfeksiyon daha az eradike edilmektedir. 

Makrofaj fonksiyonunun bozulduğu, orak hücreli anemi, diğer hemoglobinopatiler, malaria, bartonellozis, 

dissemine histoplazmosis ve çeşitli malignitelerde salmonella enfeksiyonlarının insidensi ve şiddeti 

artmaktadır. Salmonellozisin seyrinde antikor eksikliği ve T lenfosit eksikliği ile ilgili bilgi daha azdır. 

Antikor eksikliği olan hastalar ve transplant alıcılarında daha ciddi hastalık rapor edilmiştir. Doğal 

infeksiyon geçirildikten sonra bile salmonella enfeksiyonlarına karşı koruma parsiyeldir. Hastalığın 

oluşması için gerekli infeksiyöz doz 10
3
-10

4
 cfu arasında değişmektedir. Bakteri miktarındaki değişkenlikte 

en önemli rolü oynayan mide asiditesidir. Mide asiditesinin azaldığı durumlarda (≤ 1yaş, antiasid kullanımı, 

aklorhidrik hastalık) veya barsak bütünlüğünün bozulduğu durumlarda (inflamatuvar barsak hastalığı, GIS 

cerrahisi, antibiyotik kullanımına bağlı intestinal florada değişiklik) salmonella enfeksiyonlarının oluşması 

için infektif bakteri dozu düşer. 

Salmonellalar ince barsağa ulaştığı zaman çeşitli konak savunma mekanizmaları ile karşılaşırlar. İnce 

barsakdaki konak savunma mekanizmaları; safra asitleri, lizozim, kompleman, antimikrobiyal peptidler, 

sekretuvar IgA. Mukus tabakasını geçen salmonella bakterileri M hücrelerine ulaşırlar. M hücreleri peyer 

plakları hizasında yüzeyde bulunan özelleşmiş epitel hücreleridir. Kısa apikal kısımları vardır, fırçamsı 

kenarları yoktur, makrofaj ve lenfosit bulunduran intraepiteliyal cep içerirler. M hücreleri ile temasa geçen 

salmonellalar hemen içeri alınırlar. Salmonellalar aynı zamanda fagositoz görevi olmayan intestinal epitel 

hücrelerini uyarırlar ve hücrelerin içine girerler (bacteria-mediated endocytosis). Bakterinin yönlendirdiği 

endositoz olarak bilinen bu olay epitel hücrelerinin stoplazmasına salmonella proteinlerinin salınması ile 

ilişkilidir. Bu bakteriyal proteinler salmonellaların uptake‟i için gereken aktin yapısındaki değişimi sağlarlar. 

İnce barsak epitel mukoza tabakasını bu mekanizmalar ile geçtikden sonra S. typhi ve S. paratyphi peyer 

plakları ve submukozada bulunan makrofajlar tarafından fagosite edilirler. Salmonellalar makrofaj içine 

girdikten sonra antikorlar, kompleman sistemi ve PMNL gibi antimikrobiyal ortamdan kurtularak reaktif 

oksijen ve nitrojen radikalleri, antimikrobiyal peptid ve hidrolitik enzimler üretirler. 

Makrofaj tarafından fagosite edilmiş bakteri, lenfatikler yolu ile makrofaj içinde RES (karaciğer, dalak, Kİ, 

lenf nodları) başta olmak üzere tüm vücuda yayılır. Bu bakterinin ilk kana karışması inkübasyon döneminde 

olur ve hastada hiçbir belirti ortaya çıkmaz. RES içinde mikroorganizma replike olarak belirli bir yoğunluğa 

ulaştıktan sonra makrofajlar tarafından sitokinlerin salınımı ile ateş, karın ağrısı, gibi semptomlar ortaya 

çıkar. Örneğin hepatoslenomegali gelişimi muhtemelen mononükleer hücre birikimi ve S. typhi 

kolonizasyonuna hücresel immün cevap ile ilişkilidir. Peyer plaklarına mononükleer hücreler ve lenfositlerin 
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birikmesi peyer plaklarında belirgin büyüme ve nekroz ile sonuçlanır. Bakterinin hücre duvarında bulunan 

LPS yapısındaki endotoksin IL-1 başta olmak üzere pek çok inflamatuvar mediatör salınımına neden olur. 

Bu mediatörlere bağlı olarak ateş ve diger genel belirtiler ortaya çıkmaktadır. Endotoksinin 

vazokonstrüksiyon etkisi de iskemi ve direkt hücre harabiyetine neden olmaktadır. Enterik ateş seyri 

sırasında görülen anemi, lökopeni ve trombositopeniden de jeneralize makropinositoz sorumludur. Barsak 

epitel hücrelerini indükliyerek salmonellalar bu hücrelerin içine daha kolay girmektedir. Bu yolla bakteri 

öldürme yeteneği olan PMNL„in fagositozundan kaçabilmektedir. Bu makropinositoz olayının 

yaygınlaşması ile salmonellaların uyardığı epitel hücreleri eritrosit, lökosit, trombosit gibi kan hücrelerini de 

fagosite etmektedir. 

İnce barsak mukozasına mononükleer hücre infiltrasyonu ile karakterize olan enterik ateşin aksine; non-

typhoidal salmonella gastroenteriti hem ince hemde kalın barsak mukozasına yoğun PMNL infiltrasyonu ile 

karakterizedir. Bu cevaba, intestinal hücreler tarafından salınan kuvvetli bir nötrofil kemotaktik faktör olan 

IL-8‟in neden olduğu gösterilmiştir. Nötrofiller tarafından toksik maddelerin salınımı ve degranülasyon 

intestinal mukoza da hasar oluşyurarak; non-typhoidal gastroenteritlerde gözlenen inflamatuvar ishale neden 

olur. S. typhi ve S. paratyphi sadece insanda sistemik hastalığa neden olurken, buna karşın salmonella 

türlerinin çoğunun geniş bir konakçı grubunda gastroenterite neden olması henüz açıklanamamıştır. 

Klinik: 1-Enterik ateş (tifo, paratifo). 2-Non-typhoidal salmonella enfeksiyonları: gastroenterit, bakteremi 

ve endovasküler enfeksiyon, lokalize enfeksiyonlar. Lokalize enfeksiyonlar; intraabdominal enfeksiyonlar, 

SSS enfeksiyonları, pulmoner enfeksiyonlar, üriner ve genital sistem enfeksiyonları, kemik, eklem ve 

yumuşak doku enfeksiyonları. 3-Kronik taşıyıcılık. 

Enterik ateş (tifo, paratifo): 

S. typhi ve S. paratyphi‟nin neden olduğu hastalık başlangıçta klinik olarak tifüs‟ü andırdığından tifoid ateş 

olarak isimlendirilmiştir. Büyümüş mezenter lenf bezleri ve peyer plakları ile ilişkili bir hastalık olduğunun 

anlaşılmasından sonra 1869‟da hastalığa enterik ateş adı verilmiştir. S. typhi‟nin inkübasyon dönemi 3-21 

gün arasında değişir. Bu süre alınan basil sayısına ve konakçının immün durumuna göre değişir. Sistemik 

enfeksiyonun en belirgin semptomu uzamış ateştir (38-40,5
0
C). Prodrom döneminde semptomlar 

nonspesifiktir. 

Klinik hastalık dönemi: Ateş, üşüme, iştahsızlık, öksürük, baş ağrısı, halsizlik, boğaz ve kas ağrıları en 

belirgin semptomlardır. Gastrointestinal semptomlar oldukça değişkendir. Hastalarda konstipasyon veya 

ishal bulunabilir. İshal 1 yaşın altında bebeklerde ve AIDS‟ li hastalarda daha sıktır. Hastaların yalnızca 

%20-40‟ında karın ağrısı bulunmakla beraber, karında hassasiyet hastalığın seyri boyunca hastaların 

çoğunda bulunur. S. typhi‟de semptomlar S. paratyphi‟den daha şiddetlidir. Apati, psikoz, konfüzyon gibi 

nöropsikiyatrik semptomlar hastaların %5-10‟ unda oluşur. S. typhi ile infekte makrofajlardan salınan 

sitokinlere bağlı gelişen bir semptomdur. Nöbet ve koma hastaların %1‟ inden azında ortaya çıkar. 

Fizik muayene bulguları: Ateş, taş rose (roseol), hepatosplenomegali, epistaksis, relatif bradikardi 

(diskordans). Ateş, başlangıçta çok yüksek olmayan ateş hastalığın 2. haftasında 40
0
C‟ ye kadar çıkar. 

Relatif bradikardi ne spesifik nede sensitif bir belirtidir. Hastaların %50‟ sinden daha azında oluşur. Taş 

rose, hastaların yaklaşık %30unda ortaya çıkan, gövdede yerleşmiş, basmakla solan makulopapüler 

döküntülerdir. Bazı hastalar da sevikal LAP ortaya çıkabilir. Oskültasyonda patolojik akciğer sesi duyulması 

yaygın değildir. Akciger grafileri genellikle normaldir. Karın muayenesinde derin palpasyonda ağrı ve 

peristaltizmde artış saptanır. Hastaların yaklaşık %50‟sinde HSM bulunur. Adült hastaların yaklaşık %3‟ 

ünde sağ üst kadranda lokalize ağrı ile karekterize nekrotizan kolesistit gelişir. Pankreatit nadiren görülür. 

Antibiyotik tedavisi verilmeyen çoğu hastalarda hastalık 4 haftada düzelir. Halsizlik, kilo kaybı ve 

dermansızlık aylarca devam edebilir. Hastaların %10‟unda relaps gelişir. Pre-antibiyotik çağda gebelerin 

2/3‟ünde intrauterin fetal ölüm ve abortus görülürdü. 

Tifo komplikasyonları: Tedavi edilmeyen enterik ateş (tifo)‟li hastalarda komplikasyonlar çoğunlukla 3. 

veya 4. haftada ortaya çıkar. Hastaların %3-10‟unda ilioçekal lenfoid dokunun hiperplazisi, ülser ve nekroza 
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bağlı olarak intestinal kanama ve perforasyon gelişir. Buna bağlı mortalite oranı %10-32 arasında rapor 

edilmiştir. Diğer komplikasyonlar; endokardit, perikardit, pnömoni, orşit, fokal abse gibi lokalize 

infeksiyonlar oluşur. 

Non-typhoidal salmonella enfeksiyonları: 

1-Bakteremi ve vasküler enfeksiyonlar: Non-typhoidal salmonella gastroenteritli hastaların %5 kadarında 

kan kültürü pozitiftir ve bu hastaların %5-10‟unda lokalize enfeksiyon gelişir. S. choleraesuis ve S. dublin 

en sık primer bakteremiye sebep olan salmonella serotipleridir. Bakteremi özellikle infantlar, yaşlılar ve altta 

yatan ciddi immün sistemi baskılayıcı hastalığı (HIV enf., transplant alıcısı) olanlarda daha yaygındır. 

Salmonellaların vasküler sahalara doğal olarak yerleşme eğilimi vardır. Eğer 3 veya daha fazla kan kültürü 

pozitif ise endovasküler infeksiyondan şüphelenilmelidir. Altta yatan vasküler kalp hastalığının bulunması 

endokardit gelişimi için en önemli risk faktörüdür. Oysa aterosklerotik plak, protez greft ve aort anevrizması 

daha çok arteritisle ilişkilidir. Gastroenteriti takiben sırt, göğüs ve karın ağrısı ile birlikte uzamış ateş 

hikayesi olan yaşlı hastalarda arteritis‟den şüphelenmelidir. Salmonella vasküler infeksiyonları; torasik ve 

abdominal aorta, koroner arterler, A-V fistüller ve dakron by-pass greftlerinde rapor edilmiştir. En sık etken 

ise S. typhimurium takiben S. choleraesuis‟dir. Endokardit‟ e en sık sebep olan salmonella serotipleri ise S. 

choleraesuis, S. typhimurium ve S. enteritidis‟dir. Komplikasyonlar: Endokarditde; Kardiyak valve 

perforasyonu, abse. Arteritde; mikotik anevrizma, anevrizma rüptürü, vertebral osteomiyelit komplikasyon 

olarak gelişir. 

2-Gastroenterit: Non-typhoidal salmonellalar çok sık olarak diğer bakteriyel ve viral patojenlerden ayırt 

edilemeyen gastroenterit tablosuna neden olurlar. Gastroenterite en sık neden olan serotipler; S. enteritidis, 

S. typhimurium, S. newport ve S. anatum‟dur. Kontamine su ve gıda alınmasından 6-48 saat sonra bulantı, 

kusma ve ishal başlar. Karın ağrısı daha çok göbek çevresi ve sağ alt kadranda lokalizedir. İshal oldukça 

değişken tarzdadır. Günde birkaç kez dışkılamadan, kolera benzeri sulu ishal veya dizanteri benzeri kanlı-

mukuslu ishal şeklinde olabilir. Benzer şekilde fizik muayenedeki abdominal bulgular da değişkendir. Akut 

apandisit, kolesistit veya organ rüptürü düşünülecek tarzda fizik muayene bulguları olabilir. Özellikle 

yaşamın ilk iki dekatında akut apandisiti andıran pseudoapandisit tablosu ortaya çıkabilir. Hastaların %50‟ 

sinde orta düzeyde ateş görülür ve 1-2 günde normale döner. İleri yaş, malnütrisyon, AIDS, aklorhidri ve 

inflamatuvar barsak hastalığının olması gastroenteritin daha ağır seyretmesine neden olabilir. 

3-Lokalize infeksiyonlar: İntraabdominal enfeksiyonlar: non-typhoidal salmonella türlerine bağlı 

intraabdominal enfeksiyon nadir olup, karaciğer, dalak absesi ve kolesistit şeklinde ortaya çıkar. Adrenal bez 

tutulumu ve hatta infekte feokromasitoma rapor edilmiştir. Safra kesesinde taş, abdominal malignite ve 

sickle cell hastalık(özellikle dalak absesi) önemli risk faktörleridir. Tedavide antibiyotik ile beraber cerrahi 

girişim gerekir. SSS enfeksiyonları: bu sistemde enfeksiyonlar menenjit ve serebral abse şeklinde gelişir. 

Özellikle 4 aylıktan küçük bebeklerde ciddi sekelle beraberdir. Pulmoner enfeksiyon: lober pnömoni, 

akciğer absesi, plevral effüzyon, bronkoplevral fistül gelişebilir. Hastaların çoğunda akciğer veya plevrada 

malignite gibi altta yatan kolaylaştırıcı bir durum vardır. İlave risk faktörleri, steroid kullanımı ve sickle cell 

hastalıktır. Üriner ve genital sistem enfeksiyonları: sistit, piyelonefrit non-typhoidal salmonella türlerine 

bağlı gelişen enfeksiyonlardır. İmmünsupreyon, yapısal anomaliler, ürolithiasis ve malignite başlıca 

kolaylaştırıcı faktörlerdir. Genital enfeksiyonlar, over ve testis absesi, prostatit veya epididimit şeklinde 

görülür. Kemik, eklem ve yumuşak doku enfeksiyonları: salmonella osteomiyeliti en sık femur, tibia, 

humerus veya lomber vertebrayı tutar. Orak hücre hastalığı, hemoglobinopati ve altta yatan kemik 

hastalığının varlığı (kırık gibi) durumlarında daha sık görülür. Salmonella reaktif artriti özellikle HLA-B27 

doku uygunluk antijenine sahip kişilerde daha sık görülür. Salmonellalara bağlı yumuşak doku 

enfeksiyonları nadiren ve özellikle immün sistemi baskılanmış hastalarda lokal travma bölgelerinde gelişir. 

Kronik taşıyıcılık: 

Gaita ve idrar ile salmonellaların 1 yıldan daha uzun süreli atılmasıdır. Tifolu hastaların %2-3‟ünde, non-

typhoidal salmonella enfeksiyonlarının da %1‟inden daha azında kronik taşıyıcılık gelişir. Safra kesesinde 



Enes Başak                                                                                                                 İntaniye/95 

 

taş veya malignite olması kolaylaştırıcı faktörlerdir. Üriner taşıyıcılık tifo‟ da % 0.2-3.3 oranında gelişir. 

Taş, strüktür, tbc, şistosomiasis kolaylaştırıcı faktörlerdir. 

Salmonella infeksiyonlarında laboratuar tanı: 

Enterik ateş (tifo) tanısı: Kültür: tanıda altın standart S. typhi ve S. paratyph‟nin kültür de izole edilmesidir. 

Kan, gaita, idrar, kemik iliği, roseol, gastrik ve intestinal sekresyonlardan yapılan kültür ile tanı konulabilir. 

Hastalığın ilk haftasında kan kültüründen izolasyon şansı %90 iken, 3. hafta da %50‟ye düşer. Gaita kültürü 

1. hafta da olguların % 60-70‟inde negatif iken 3. haftadan itibaren pozitifleşmektedir. 8. haftadan itibaren 

olguların %90‟ında bakteri gaitadan temizlenmekle beraber taşıyıcılarda 1 yıl boyunca gaitadan izole 

edilebilir. Kemik iliği kültürü kan kültüründen daha yüksek oranlarda pozitif sonuç verir (% 90‟dan fazla). 

Serolojik testler: salmonella antijenlerine karşı gelişmiş antikorların tüp aglütinasyon gösterilmesini esas 

alan Gruber-Widal aglütinasyon testi tifo tanısında kullanılan klasik serolojik testtir. O antijenlerine karşı 

antikorlar 1. haftadan sonra pozitifleşmeye başlar. Akut infeksiyon tanısı için O antikor titresinde 1/200 ve 

üstü titrelerde pozitiflik olması gerekir. H antikorları 11. günden sonra pozitifleşir. Akut infeksiyonda O 

antikor titresinde 1/200 üstü pozitiflikle beraber H antikor titresinde de 1/200 üstü pozitiflik anlamlıdır. 

Gruber-Widal testinde yalancı pozitiflik ve negatiflik oranları yüksektir. Aşılılarda, diger sistemik 

inflamatuvar hastalıklarda ve non-typhoidal salmonella enfeksiyonlarında pozitif sonuç alınabilir. Diğer bir 

serolojik test S. typhi lipopolisakkarit antijenine karşı oluşan IgM ve IgG antikorlarının ELİSA ile 

gösterilmesidir. Moleküler tanı yöntemleri: S. typhi DNA‟sının PCR ile kandan gösterilmesi kültürden daha 

duyarlı ve daha hızlı bir yöntem olmasına rağmen, pahalı ve endemik bölgelerde pratik bir yöntem olmaması 

gibi dezavantajları vardır. 

Non-typhoidal salmonella enfeksiyonları tanısı: Nontyphoidal salmonella gastroenteritinin tanısı gaita 

kültürü ile yapılır. Bakteremi ve endovasküler infeksiyon tanısı için kan kültürü gereklidir. 3 veya daha fazla 

sayıda kan kültürü pozitifse endovasküler infeksiyon mümkündür. Enfeksiyon odağını saptamak için ek 

incelemeler yapılmalıdır. Lokalize enfeksiyonlarda mutlaka klinik semptomlarla ilişkili bölgelerden kültür 

yapılmalıdır (BOS, eklem sıvısı ve diğer vücut sıvıları). Taşıyıcıların tanısında gaita kültürü ile beraber 

serumda Vi antikorlarının IHA veya ELİSA ile saptanması yöntemi de kullanılır. 

Tedavi: 

Enterik ateş (tifo) tedavisi: Antibiyotik kullanılmayan dönemlerde tifodan ölüm oranı %15 kadar yüksek 

iken 1948 yılında kloramfenikolün tedaviye girmesi ile bu oran %1‟in altına düşmüştür. Kloramfenikol, 

1970‟li yıllarda ilaç direnci gelişinceye kadar enterik ateşin standart tedavisi olarak kalmıştır. Kloramfenikol 

dirence bağlı mortalite oranının yüksek olması ve kemik iliği toksisitesi nedeniyle tifo tedavisinde 

günümüzde kullanılmı sınırlanmıştır. Enterik ateş (tifo) tedavisinde ampirik kullanılacak antibiyotikler: 

ciprofloxacin (2x500mg/gün), ceftriaxon (2-4gr/gün), cefaperazon (2-4gr/gün), ampicillin (50-

100mg/kg/gün), cloramphenicol (2gr/gün), TMP-SMZ (2×160-800mg/gün). Multi-drug rezistan S. typhi ve 

S. paratyphi enfeksiyonlarında tedavi: sefiksim (400mg/gün), azitromisin (1gr/gün). Enterik ateş (tifo) 

tedavisi 10-14 gün olmakla beraber relapsları önlemek için 14 günden kısa olmamalıdır. Tifo tedavisi 14 

gündür. 

Gastroenterit tedavisi: Normal konakçıda antibiyotiksiz izlem önerilir. Risk grupları için tifo tedavisinde 

kullanılan antibiyotikler aynı dozda 48-72 saat süre ile veya hasta afebril oluncaya kadar kullanılır. Risk 

grupları; yenidoğanlar, 50 yaş üstündekiler, lenfoproliferatif hastalık, anatomik kardiyovasküler hastalık, 

kemik ve eklem hastalığı(özellikle protezli hastalar), sickle cell hastalık ve diğer kronik hemoliz yapan 

durumlar, transplant alıcıları, HIV İnfeksiyonu. 

Bakteremi ve endovasküler enfeksiyon tedavisi: Metastatik enfeksiyon yoksa; antibiyotik tedavisi 7-14 gün 

verilir. Metastatik enfeksiyon varsa; antibiyotik tedavisi 2-4 hafta verilir ve uygun yerde ise drenaj veya 

enfekte alanın eksizyonu yapılır. 
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Kronik taşıyıcılık tedavisi: Safra kesesi ve safra yolları normalse; antibiyotik tedavisi (oral) 4-6 hafta verilir. 

Safra kesesi ve safra yolları hastalığı mevcutsa; antibiyotik tedavisi (parenteral) 10-14 gün verilir ve 

kolesistektomi yapılır. 

Korunma: 

Enterik ateş (tifo) aşılama ile önlenebilir bir hastalıktır. ABD’de kullanımda olan 3 tip S. typhi aşısı vardır: 

1-S. typhi Ty21a‟dan hazırlanan oral canlı-attenüe aşının birbirini takip eden 4 gün boyunca yemeklerden 

önce 1 kapsül kullanımı 5 yıl koruma sağlar. 2-İnaktive parenteral aşı; ısı ve fenolle inaktive olur. 3-

Parenteral kapsüler polisakkarid aşısı (Vi CPS); im uygulanır, 2 yılda bir rapel doz yapılmalıdır. Tüm bu 

aşıların koruyuculuğu %50-80 arasında değişmektedir ve koruyuculuk ancak birkaç yıl devam etmektedir. 

Aşı uygulaması: Gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere seyahat ederek uzun süre kalacak kişilerden 

sadece S. typhi ile infekte su ve gıda tüketimi riski yüksek olanlara, S. typhi kronik taşıyıcılarının aile 

bireylerine, laboratuarda S. typhi ile çalışanlara uygulanmalıdır. Multiilaç dirençli S. typhi‟nin yaygın 

olduğu endemik bölgelerde okul çağı çocuklarının ise rutin aşılanması düşünülebilir. Son olarak nontoksik 

rekombinant P. aeruginosa ekzotoksin-A‟ya Vi polisakkaritinin füzyonu ile hazırlanan konjuge Vi aşısı 

hazırlanmış ve Vietnam‟da tifonun endemik olduğu alanlarda test edilmiştir. 2 yaş altındaki çocuklarda da 

immünojeniktir. Bu nedenle DSÖ tarafından tifonun endemik olduğu bölgelerde immünizasyon programına 

dahil edilebilecektir. 

Salmonella infeksiyonlarından korunma: kişisel hijyen kurallarına uyulmasına, temiz su ve yiyecek 

tüketimine, taşıyıcıların eradikasyonuna, düzgün kanalizasyon sisteminin kurulmasına bağlıdır. 
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21 - Sepsis 

“Sepsis”, Yunanca çürüme anlamında bir kelimedir. 19. Yüzyılda Lister ve Semmelweis sepsise 

infeksiyonun sebep olduğunu göstermişlerdir. Daha sonraları sepsis bakteriyel infeksiyon olarak 

görülmüştür. Sepsis kanıtlanmış veya olası enfeksiyona bağlı olarak gelişen sistemik enflamatuar cevap 

sendromudur. Sepsis mikroorganizma ile konağın immün inflamatuar ve koagulasyon cevaplarının 

etkileşimlerinin sonucudur. Sepsis gelişimi ve sepsis sonucunu etkileyen durumlar; konak cevapları ve 

enfekte eden organizmanın özellikleri (örneğin süper antijenlerin ve diğer virülans faktörlerinin varlığı, 

opzonizasyon ve fagositoza direnç ve antibiyotik direnci). Sepsiste organ disfonksiyonu primer olarak 

enfeksiyona konağın cevapları uygun olmadığında gelişir. Sepsisin patojene karşı konağın enflamatuar 

cevabının aşırı olması veya kompansatuar antiinflamatuar cevabının yetersiz olması sonucu geliştiği öne 

sürülmektedir. 

Epidemiyoloji: Avrupa‟da yılda YBÜ‟ de 340.000‟nin üzerinde ağır sepsis hastası tedavi edilmektedir. 

YBÜ‟lerde 148.500‟ ün üzerinde ağır sepsise bağlı ölüm meydana gelmektedir (tüm hastaların ~ % 44‟ü). 

Sadece YBÜ maliyeti 7.8 billion Euro‟nun üzerinde (her hasta için ~23,000 Euro). ABD‟de her yıl 750 000‟ 

den fazla yeni ağır sepsis olgusu gerçekleşir. Mortalite % 28-50 arası. Kardiyak olmayan YBÜ‟ lerde ölüm 

sebepleri arasında ilk sıralardadır. Ölüm sebepleri arasında 10. sırada yer almaktadır (septisemi olarak 

alınmış). Sepsis olgularının yaklaşık 2/3‟ ünde altta yatan önemli bir hastalık vardır. Sepsis insidensi giderek 

artmaktadır. Ciddi sepsis insidensinde artışa neden olan faktörler ise; yaşlı popülasyonun artması, kronik 

hastalığı olanların yaşam süresinin uzaması ve Aids‟li hastalarda sepsis gelişiminin daha sık olmasıdır. 

Ayrıca; antibiyotik ve immünsüpressif ilaçların, mekanik ventilasyon, kateter ve mekanik aletlerin yaygın 

kullanımı da sepsis insidensini artıran nedenler arasındadır. 

Risk grubundaki hastalar: YBÜ‟de yatan kritik hastalar, ciddi toplum kökenli pnömoni, intraabdominal 

cerrahi, menenjitler, kronik hastalıklar (diabet, kalp yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği, kronik karaciğer 

hastalığı), HIV infeksiyonu, antineoplastik veyaimmünosupressif ilaç kullanımı, sellülit, üriner sistem 

infeksiyonları. 

Etyoloji: Çok çeşitli mikroorganizma sınıfı sepsise neden olabilir. Lokal inflamasyon da uzak organ 

disfonksiyonu ve hipotansiyona neden olabildiğinden dolayı, ciddi sepsis tablosu gelişmesi için kan 

dolaşımına mikrobiyal invazyon şart değildir. Ciddi sepsisli olguların yalnızca ~20-40 ve septik şoklu 

hastaların ~40-70‟inde bakteri ya da fungus kan kültüründen izole edilebilmektedir. Bu izole edilen 

bakterilerin ~70‟ini yalnızca Gram negatif veya Gram pozitif bakteriler oluşturmaktadır. Geri kalanları ise 

fungus veya karışık mikroorganizmalardan oluşur. Kan kültürü negatif olan hastalarda ise etiyolojik ajan 

sıklıkla lokal infeksiyon alanından alınan infekte materyalin mikroskopik muayenesi veya kültüründen izole 

edilebilir. 

Sepsis patofizyolojisi: Evre 1: infeksiyonun yerleşmesi. Evre 2: başlangıç sistemik cevap. Evre 3: aşırı 

sistemik cevap. Evre 4: kompansatuvar anti-inflamatuvar cevap. Evre 5: immunomodulasyon yetersizliği. 

Konağın cevapları doğal ve kazanılmış immün sistem cevapları olarak sınıflandırılabilir. Doğal immünite: 

doğal immünite, antijene özgü T ve B hücre yanıtlarını içeren kazanılmış immün yanıt başlamadan önce, 

patojen ile karşılaşıldığında hemen aktive olarak, mikroorganizmaların çoğalma ve yayılmasını önlemeye 

çalışır. Doğal bağışıklık sistemi: monositler, makrofajlar, nötrofiller, dentritik hücreler, doğal öldürücü 

hücreler, kompleman, akut faz proteinleri ve sitokinlerden oluşur. Gram pozitif ve gram negatif bakteriler, 

viruslar ve funguslar „„patojen ile ilişkili moleküler paternler‟‟ olarak adlandırılan özgün, oldukça korunmuş 

hücre duvarı moleküllerine veya nükleik asit dizilerine sahiptir.—-Bu moleküler paternler; gram negatif 

bakterilerde lipopolisakkarid (endotoksin), gram pozitif bakterilerde peptidoglikan ve lipoteikoik asit,maya 

hücrelerinde ise mannanlardır. Mikroorganizmalardaki „„patojen ile ilişkili moleküler paternler‟‟ başta 

antijen sunan hücreler olmak üzere doğal immün sistem içerisinde yer alan hücrelerin yüzeyinde bulunan 

„„patern tanıyan reseptörler‟‟ (pattern recognition receptors [PRRs]) olarak adlandırılan reseptörler 

tarafından tanınır ve bu reseptörlere bağlanır. Mikroorganizmaların „„patojen ile ilişkili moleküler 

paternler‟‟i, doğal immün sistem hücrelerindeki PRR‟ ler tarafından tanındığında doğal immün sistem 
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cevabı gelişir. PRR‟ler yapısal olarak farklı proteinlerdir ve birkaç reseptör ailesini (örneğin „„Toll-like 

reseptör (TLR)‟ler‟‟, kollajenöz lektinler) oluştururlar. Sepsis ile ilişkili en önemli „„patern tanıyan 

reseptör‟‟ ailesi Toll-like reseptörlerdir (TLR). 

Günümüze kadar insanda TLR‟lerin 10 tipi tanımlanmıştır. İmmün sistem hücreleri dışında; epitel, endotel, 

kalp kası ve yağ hücresi gibi çeşitli hücrelerin de patojenleri TLR‟ler ile tanıdığı gösterilmiştir. Farklı 

mikrobiyal yapılar, farklı TLR‟lere bağlanır. TLR‟lerin doku ve organlarda farklı eksprese edilmesi de doğal 

immün sistemin yanıtlarının patojen ve dokuya spesifik olarak yönlendirildiğini düşündürmektedir. 

„„Patojen ile ilişkili moleküler patern‟‟ bunu tanıyan reseptöre bağlandığında bazı hücre içi sinyal yollarını 

aktive eder. Bu da transkripsiyon faktörleri adı verilen faktörlerinin (sitozolik nükleer faktör κB, AP-1, Fos, 

Jun) aktivasyonu ile sonuçlanır. Transkripsiyon faktörleri: immün cevap genlerinin ekspresyonunu ve 

sonuçta sitokinler, kemokinler (örneğin IL-8) ve adezyon molekülleri gibi çeşitli efektör moleküllerin 

salınımını ve/veya ekspresyonunu kontrol ederler. Toll-like reseptör-2 (TLR-2): gram pozitif bakterilerin 

peptidoglikanını, lipoteikoik asidini, TLR-4 ise Gram negatif bakterilerin lipopolisakkaridini tanır. 

Peptidoglikan ve lipoteikoik asit TLR-2‟ye, lipopolisakkarid TLR-4 ve CD14‟den oluşan lipopolisakkarid 

reseptör kompleksine bağlanır. 

TLR-2 veya TLR-4‟ün mikroorganizmaların epitoplarına bağlanması hücre içi sinyal iletim yollarını stimüle 

ederek sitozolik nükleer faktör κB (NF-κB)‟nin aktivasyonunu sağlar. Aktive NF-κB sitoplazmadan 

nükleusa giderek sitokinlerin transkripsiyonu başlatan bölgelere bağlanır, tümör nekrozis faktör-α (TNF-α) 

ve interlökin-1β (IL-1β) gibi proenflamatuar sitokinlerin ve IL-10 gibi antienflamatuar sitokinlerin 

transkripsiyonunu artırır. TNF-α ve IL-1β adaptif immün cevabı aktive ederler, ancak konakta direkt ve 

indirekt hasara da neden olurlar. Proenflamatuar sitokinler nötrofiller ve endotel hücreleri üzerindeki 

adezyon moleküllerinin de ekspresyonunu artırır. Sitokinler; nötrofilleri, monositleri, makrofajları ve 

trombositleri endotel hücrelerine bağlanmak üzere aktive eder. Bu efektör hücrelerden salınan; proteazlar, 

oksidanlar, prostaglandinler ve lökotrienler gibi mediatörler endotel hücrelerinde hasara yol açarak vasküler 

permeabiliteyi artırır, proteinden zengin ödem sıvısının akciğerler ve diğer dokularda toplanmasına neden 

olur. Sepsiste nötrofillerin intrapulmoner sekestrasyonunun akut respiratuar distres sendromu gelişmesi ile 

ilişkili olduğu bildirilmektedir. Sağlam endotel yüzeyinin sağladığı prokoagülan-antikoagülan dengesi 

bozulur. Sitokinler de koagülasyonu aktive eder. 

Sepsiste aktive endotel hücreleri potent bir vazodilatatör olan nitrik oksit sentezler. Nitrik oksit septik şokta 

anahtar bir mediatör olarak rol oynar. IL-10 makrofajları inaktive eder, diğer antienflamatuar etkileri de 

vardır. Kazanılmış immünite, mikroorganizmalar spesifik hümoral ve hücresel adaptif immün cevapları 

stimüle ederek immün cevabı artırırlar. B hücrelerinin oluşturduğu immünglobülinler mikroorganizmalara 

bağlanarak antijen sunan hücreler tarafından bunların doğal öldürücü hücreler ve nötrofillere sunumunu 

kolaylaştırır. Yardımcı (CD4+) T hücreleri; tip 1 (Th1) ve tip 2 (Th2) hücreler olarak ikiye ayrılır. CD4+ T 

hücreleri aktive olduğunda enflamatuar veya antienflamatuar sitokinleri salgılamaya programlanmıştır. Th1 

hücreleri TNF-α, IL-1β, interferon-γ ve IL-2 gibi proenflamatuar sitokinleri, Th2 hücreleri IL-4 ve IL-10 

gibi antienflamatuar sitokinleri salarlar. CD4+ T hücrelerin cevabının Th1 veya Th2 özelliğinde olmasını 

belirleyen faktörler bilinmemektedir. Ancak cevabın tipi; enfekte eden organizmaya, bakteriyel inokulumun 

büyüklüğüne ve enfeksiyon bölgesine göre değişebilir. Sepsiste immünsupresyon ve apopitoz, sepsisli 

hastalarda immünsupresyon ile uyumludur. Başlangıçta sepsis enflamatuar mediatörlerde artış ile 

karakterize olabilir. Ancak sepsis devam ettikçe antienflamatuar immünsupresif bir evreye kayma görülür. 

Sepsisli hastalarda immünsupresyonun potansiyel mekanizmaları: 

1-Enflamatuar cevaptan (th1) antienflamatuar cevaba (th2) kayma. 2-Anerji. 3-CD4+ T hücrelerde, B 

hücrelerde ve dentritik hücrelerde apopitozun indüklediği kayıp. 4-Major histokompatibilite-kompleks klas 

II moleküllerinin, CD14 ve ko-stimülatör protein B7 gibi konak savunmasında önemli olan bazı hücre yüzey 

reseptörlerinin makrofajlarda ekspresyonunun azalması. 5-Apopitotik hücrelerin immünsupresif etkileridir. 

1-Antienflamatuar sitokinlere kayma: Sepsiste multiorgan disfonksiyonunun gelişmesinden kısmen; 

antienflamatuar yöne kaymanın, immün sistem hücrelerinin ve epitel ve endotel hücrelerinin apopitozunun 
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sorumlu olduğu düşünülmektedir. Sepsiste aktive yardımcı T hücreleri Th1 fenotipinden antienflamatuar 

sitokinleri üreten Th2 fenotipine dönüşür. Dolaşımdaki ve dokulardaki lenfositlerin (B hücreleri ve CD4+ 

hücreler) apopitozu immünsupresyona katkıda bulunur. Sepsiste apopitoz proenflamatuar sitokinler, oksidan 

maddeler, aktive B ve T hücreleri ve dolaşımdaki glukokortikoidler ile başlatılır. Sepsis sırasında artan TNF- 

ve lipopolisakkarid akciğerler ve intestinal epitel hücrelerinde apopitozu indükleyebilir. 

2-Anerji: Anerji bir antijene cevapsızlık durumudur. T hücreleri spesifik antijenlere proliferasyon veya 

sitokin sekresyonu ilecevap veremediklerinde anerjiktir. Hücre ölümünün tipi sağ kalan immün hücrelerin 

fonksiyonunu belirler. Apopitotik hücreler anerjiyi veya antienflamatuar sitokinleri indükleyerek patojenlere 

cevabı bozar, nekrotik hücreler ise immün stimülasyon ve antimikrobiyal defanslarda artışa neden olur. 

3-İmmün hücrelerin ölümü: Sepsiste B hücrelerinin, CD4+ T hücrelerinin ve folliküler dentritik hücrelerin 

belirgin olarak azaldığı gösterilmiştir. 

Prokoagülan-antikoagülan dengesinde bozulma: Sepsiste prokoagülan faktörlerde artış, antikoagülan 

faktörlerde azalma ortaya çıkar. Pıhtılaşma mekanizması ekstrensek veya intrensek yol ile başlatılabilirse de 

sepsiste ekstrensek yol intrensek yoldan daha önemlidir. Sepsiste lipopolisakkarid, sitokinler (örneğin IL-1) 

ve kompleman aktivasyonu; endotel hücreleri ve monositlerde doku faktörü ekspresyonunu artırır ve 

koagülasyonun ekstrensek yolunu aktive eder. Faktör V ve faktör VIII aktive olur. Fibrinojen fibrine 

dönüşerek mikrovasküler trombüslere neden olur. Mikrovasküler trombüsler distal iskemi ve doku hipoksisi 

ile hasarı artırır . Normalde antikoagülan faktörler (örneğin protein C, protein S, antitrombin III ve doku 

faktörü yolu inhibitörü) koagülasyonu azaltır, fibrinolizisi artırır ve mikrotombüsleri ortadan kaldırır. Aktive 

protein C; faktör Va ve faktör VIIIa‟yı inaktive eder ve plazminojen-aktivatör inhibitörü 1 (PAI-1)‟ in 

sentezini inhibe eder. Aktive protein C‟nin antienflamatuar aktivitesi de vardır. Aktive protein C apopitozu, 

lökositlerin adezyonunu ve sitokin üretimini azaltır. Sepsis, PAI-1 (plazminojen-aktivatör inhibitörü 1)‟in 

sentezini artırır, fibrinolizisi azaltır. Sepsis; protein C, protein S, antitrombin III ve doku faktörü yolu 

inhibitörü düzeylerini azaltır. Lipopolisakkarid ve TNF-α protein C‟nin aktivasyonunu azaltır ve PAI-1 

(plazminojen-aktivatör inhibitörü 1)‟in sentezini artırarak fibrinolizisi inhibe ederler. Dissemine 

intravasküler koagülasyon, sepsiste koagülasyon sisteminde görülen bozuklukların en ağır formudur. 

Sepsis ve organ disfonksiyonu: Respiratuar disfonksiyon (mikrovasküler permeabilitede artma ve akut 

akciğer hasarı ile karakterizedir), koagülasyon anormallikleri, trombositopeni, mental durumda değişiklik, 

renal, hepatik veya kardiyovasküler disfonksiyon (hipovolemi, miyokard kontraktilitesinde azalma, hipoksi 

ve sistemik vasküler dirençte azalmanın sonucudur) ve endokrin değişikliklerdir (adrenal yetmezlik veya 

hiperglisemi ve insülin direnci). 

Şok: klasik olarak hipovolemik, kardiyojenik, obstrüktif ve distribütif şok olarak sınıflandırılır. Septik şok: 

dört form da eşzamanlı olarak görülebilir. Hipovolemik şok: nedenleri kapiller kaçak, artmış insensibl 

kayıplar ve venöz dilatasyona sekonder olarak efektif kan volümünün azalmasıdır. Kardiyojenik şok: bakteri 

toksinleri ve enflamatuar sitokinlerin miyokarda depressan etkileri nedeniyle. Obstrüktif şok: küçük 

damarlardaki yaygın tromboz sonucunda gelişir.————Sistemik veya lokal hipoperfüzyonu ifade eden 

distribütif şok; sistemik vasküler dirençte azalmanın ve sitopatik (sellüler) hipoksinin sonucudur. 

Sepsiste genetik faktörler: Sitokinlerin (örneğin TNF-α, IL-1), sitokin reseptörlerinin (örneğin TNF 

reseptörleri, IL-1 reseptörleri) ve TLR‟lerin genlerindeki polimorfizmlerin veya mutasyonların konağın 

enfeksiyona cevabını değiştirebileceği, sepsisin şiddeti ve mortalitesi ile ilişkili olabileceği bildirilmektedir. 

Tanımlama: 

Sepsis tanımında uzlaşı öncesi kullanılan terimler: infeksiyon, bakteremi, sepsis, septisemi, septik sendrom, 

septik şok. 

Sepsis: ACCP/SCCM konsensus tanımları: İnfeksiyon - travma, SIRS, sepsis, ağır sepsis, septik şok. 
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İnfeksiyon: Mikroorganizmanın normalde steril olan dokulara girmesi veya, mikroorganizmaya inflamatuvar 

cevap olmasıdır. 

SIRS (sistemik inflamatuvar yanıt sendromu): Nonspesifik (infeksiyon veya infeksiyon dışı) bir olaya 

konağın verdiği cevap olup, şu kriterlerden 2 ve daha fazlasının bulunmasıyla tanı konur: ateş ³ 38 ºC veya £ 

36 ºC, kalp atım hızı ³ 90 atım/dk, solunum sayısı ³ 20/dk, lökosit sayısı ³12,000/mm
3
, veya £4,000/mm

3
, 

veya >10% immatür nötrofil olması. 

Sepsis: Bilinen veya tahmin edilen infeksiyon + ≥ 2 SIRS kriteri (infeksiyona bağlı SIRS) olmasıdır. 

Ağır sepsis: Sepsis + sıvı resüsitasyonuna cevap veren hipotansiyon veya ≥ 1 organ disfonksiyonu 

(hipotansiyon, hipoperfüzyon ve organ disfonksiyonu ile birlikte olan sepsis) olmasıdır. 

Septik şok: Sepsis + sıvı resüsitasyonuna cevap vermeyen hipotansiyon ve perfüzyon anormallikleri (yeterli 

sıvı resüsitasyonuna rağmen hipotansiyonla birlikte olan sepsis) olmasıdır. 

Tanı problemleri: Patofizyolojiyi iyi 

yansıtmamaktadır. Genel tanımlamalar 

olup, açık değildir. Klinik uygulamadan 

ziyade araştırmaların standardizasyonu 

içindir. Erken tanı ve tedavi hayatta 

kalma olasılığını arttırdığından, bu 

kriterler daha net olmalıdır. Halen 

Avrupa ve Amerika‟ daki doktorların 

%71‟i sepsisin ortak bir tanımlaması 

olmadığı kanaatindedir. 

Sepsis tanı kriterleri: 

SIRS tanı kriterleri yetersizdir. Bu 

nedenle; enfekte olan veya enfekte 

olduğundan şüphe edilen hastalarda; olabilecek tüm klinik veya laboratuar SIRS belirtileri bir liste haline 

getirilerek sepsisin klinik tanısında pratik anlamda kullanılmalıdır. 

Kanıtlanmış veya şüphelenilen enfeksiyon + Sistemik kriterlerden bazılarının olması = Sepsis. 
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Sistemik kriterler: Genel parametreler: ateş (> 38.3°C), hipotermi (<36°C), kalp atım hızı >90, takipne 

(>30), mental durum değişikliği, belirgin ödem veya pozitif sıvı dengesi (>20 mL/kg/gün), hiperglisemi 

(>%110 mg/dL). İnflamatuar parametreler: lökosioz >12.000/μL, lökopeni <4.000μL, lökosit normal, 

lökosit bant >%10, CRP >2SD, prokalsitonin >2SD. Hemodinamik parametreler: hipotansiyon (SAB<90 

mmHg, OAB<70 mmHg, SAB‟de 40 mmHg‟den fazla azalma), SvO2>%70 (santral oksijen venöz 

satürasyonu), kreatinin klirensi I> 3.5 L/dk/m
2
 (veya kreatininde 0,5mg/dl dan fazla artış olması). Organ 

disfonksiyonu parametreleri: hipoksemi (PaO2/FiO2<300), akut oligüri (<0.5 mL/kg/h), kreatinin artışı 

(>%0.5mg), koagulasyon bozukluğu (INR>1.5, aPTT>60 sn), trombositopeni (<100.000), ileus (barsak sesi 

yok), hiperbilurubinemi (T.Bil>%4mg). Doku perfüzyonu parametreleri: hiperlaktatemi (>3mmol/L), 

kapiller dolumda azalma veya ciltte beneklenme. 

Bu kriterlerden hiç birisi sepsise spesifik değildir. Bu kriterlerden sadece başka bir nedene bağlanamayanlar 

sepsis tanısı amacı ile kullanılmalıdır. Kriterlerin bu kadar geniş olarak sunulması, seçilecek kriter sayısı ile 

ilgili sınırlama getirilmemesi; araştırmalara giriş kriterlerini belirlemekten ziyade klinik tanıya yardımcı 

olabilecek şekilde bir tanımlama yapılması amacını taşımaktadır. 

—————————————————————————————————————————- 

Klinik belirti ve bulgular: Ateş veya hipotermi, üşüme, titreme, taşikardi, genişlemiş puls basıncı, takipne ve 

hiperpne, konfüzyon, uyanıklığın azalması veya deliryum, idrar çıkımının azalması, hipotansiyon. 

Ağır sepsis veya septik şokta destekleyici/ayırıcı bulgular: Lökositoz, lökopeni, artmış immatür beyaz küre 

formları, toksik granülasyon, döhle cisimleri, trombositopeni ± artmış INR veya PT, artmış D-dimer veya 

fibrin yıkım ürünleri, artmış serum bilirubini, AST/ALT, CRP, serum prokalsitonin artışı, anyon GAP ile 

birlikte metabolik asidoz, serum laktat artışı, solunumsal asidoz veya alkaloz, miks venöz saturasyon > % 

70, görüntüleme bulguları, mikrobiyolojik ve patolojik incelemede anormal derecede mikroorganizma, 

lökosit veya doku nekrozu bulunması. 

 

Tanı: Septik cevap için spesifik tanı testi yoktur. Şüpheli veya kanıtlanmış enfeksiyonlu hastada diagnostik 

bulgular; ateş veya hipotermi, taşikardi, takipne, lökositoz veya lökopenidir. Akut mental durum değişikliği, 

trombositopeni, yükselmiş kan laktat düzeyi veya hipotansiyon da sepsisi işaret eden bulgulardır. Septik 

cevap oldukça değişken olabilmektedir. Bir çalışma da ciddi sepsisli hastaların %36‟sında ateş, %40‟ında 

normal solunum hızı, %33‟ünde beyaz küre sayısı ve %10‟unda da nabız sayısı normal bulunmuştur. Ayrıca, 

infeksiyonla ilişkili olmayan diğer sistemik inflamatuar cevap durumlarında da sepsis için karekteristik olan 

bulgular olabilir. Kesin etiyolojik tanı için m.o ların kan veya lokal infeksiyon sahalarından izolasyonu 

gerekir. Kültür için en azından iki kan örneği alınmalıdır (her biri 10 ml ve farklı venlerden). Gram-negatif 

bakteremi tipik olarak düşük grade olup (< 10 organisms/mL kan), etkeni üretebilmek için uzun süreli 

inkübasyon gerekebilir. Gram-pozitif bakteriler, örneğin Staph. aureus kan kültüründen 48 saat gibi hızlı bir 
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süre içinde izole edilebilir. Olguların çoğunda kan kültürü negatifdir (antiyotik kullanmış olmak, yavaş 

üreyen m.o veya kana mikrobiyal invazyonun olmayışı gibi sebepler ile). Bu olgularda; enfekte deri 

lezyonları veya infeksiyonun primer sahasından alınan örneklerin Gram boyaması veya kültüründe m.o 

gösterilebilir. Bu nedenle deri ve mukozalar dikkatli bir şekilde muayene edilmeli ve yeni ortaya çıkabilecek 

lezyonlar açısından muayene tekrarlanmalıdır. Eğer yapmak emniyetli ise, herhangi bir infeksiyon odağını 

doğrulamak ve örnek almak için acilen görüntüleme çalışmaları yapılmalıdır. 

Tedavi: 

Başlangıç resüsitasyonu (ilk 6 saat), antibiyotik tedavisi, odağın tanımlanması ve kontrolü, sıvı tedavisi, 

vazopressörler ve inotropik tedavi, recombinant human-activated protein C, steroidler, bikarbonat tedavisi, 

glukoz kontrolü, kan ürünü verilmesi. 

Başlangıç resüsitasyonu (ilk 6 saat): Hastada hipotansiyon var veya serum laktat seviyesi ≥4 mmol/L ise 

derhal resüsitasyonu başlatılır; YBÜ‟ye almak için beklerken geciktirilmez. Resüsitasyon hedefleri; CVP 8-

12 mm Hg, ortalama arter kan basıncı ≥ 65 mm Hg, idrar atımı ≥ 0.5 ml/kg/saat, santral venöz (superior 

vena kava) oksijen saturasyonu ≥ % 70 veya miks venöz ≥ % 65. Eğer venöz oksijen satürasyonu hedefine 

ulaşılamaz ise; daha fazla sıvı vermesi düşünülür. Hematokriti ≥ % 30 tutmak için gerekli ise eritrosit 

suspansiyonu transfüze edilir ve/veya dobutamin infuzyonu başlatılır, maksimum 20 µg/kg/dk. 

Antibiyotik tedavisi: Ağır sepsis veya septik şoku teşhis eder etmez, mümkün olduğu kadar erken, genellikle 

ilk bir saat içinde, intravenöz antibiyotik başla. Geniş spektrum; bakteriyel/fungal patojenlere karşı etkili ve 

tespit edilen odağa iyi penetre olan, bir veya iki ajan. Optimal etkinlik, rezistansı önlemek, toksisiteden 

kaçınmak ve harcamaları en aza indirmek için antibiyotik tedavisini her gün tekrar değerlendir. 

Pseudomonas infeksiyonlarında kombine tedaviyi düşün. Nötropenik hastalarda kombine ampirik tedaviyi 

düşün. Tedavi süresi tipik olarak 7-10 günle sınırlanmalı; eğer cevap yavaş veya drene olmayan infeksiyon 

odağı var veya hastada immün yetersizlik varsa uzat. Olayın infeksiyon dışı sebebe bağlı olduğu saptanırsa 

antibiyotik tedavisini durdur. 

Odağın tanımlanması ve kontrolü: İnfeksiyonun spesifik anatomik yeri mümkün olduğu kadar çabuk 

saptanmalı ve ilk 6 saat içinde gösterilmelidir Odak kontrol tedbirlerine (abse drenajı, doku debridmanı gibi) 

bağlı kalarak infeksiyon odağı açısından hastayı değerlendir. Başarılı başlangıç resüsitasyonundan sonra 

mümkün olduğu kadar erken odak kontrol önlemlerini al (hariç tut; cerrahi müdahalenin gecikmesi daha 

uygun olan infekte pankreatik nekroz). Maksimum etkinlik ve minimum fizyolojik bozulma yapacak şekilde 

odak kontrol tedbirlerini seç. Eğer potansiyel olarak infekte ise intravasküler yolları çıkar. 

Sıvı tedavisi: Kristalloid veya kolloid kullanarak sıvı resüsitasyonu yapılmalı. Hedef CVP; ≥8mmHg. 

Hemodinamik iyileşme oluyorsa sıvı yükleme tekniklerini kullan. Otuz dakika içinde 1000 mL kristalloid 

veya 300-500 mL kolloid ver. Sepsise bağlı doku hipoperfüzyonunda daha yüksek volümleri daha hızlı 

vermek gerekebilir. Beraberinde hemodinamik iyileşme olmaksızın kalp dolum basıncı yükselirse sıvı verme 

hızı düşürülmeli. 

Vazopressörler ve inotropik tedavi: OAB ≥65mmHg düzeyinde tut. Başlangıç vazopressör seçimi 

norepinefrin veya dopamindir. Düşük kalp debili ve yüksek kalp dolum basıncı ile desteklenen miyokard 

disfonksiyonlu hastalarda dobutamin kullan. Kardiyak indeksi önceden tayin edilen supra normal seviyeler 

çıkarma. 

Rekombinant insan aktive protein C (RHAPC): Eğer kontrendikasyon yoksa, sepsise bağlı organ yetersizliği 

olan ve klinik olarak yüksek ölüm riskli (tipik olarak APACHE II ≥25 veya çoklu organ yetersizliği) 

değerlendirilen yetişkin hastalarda rhAPC‟yi düşün (post-operatif hastalar için). Düşük ölüm riskli 

(APACHE II<20 veya bir organ yetersizliği) ağır sepsisli hastalarda rhAPC verme. 
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Steroidler: Yeterli sıvı resüsitasyonu ve vazopressörlere zayıf cevap veren septik şoklu yetişkinlerde 

intravenöz hidrokortizonu düşün. Hidrokortizon, deksametazona tercih edilir. Bariz mineralokortikoid 

aktivite yetersizliğinde hidrokortizon kullanımına alternatif olarak fludrokortizone (50μg oral, günde bir 

kez) düşünülebilir. Hidrokortizon kullanılıyorsa fludrokortizon opsiyoneldir. Vazopressör kullanımına 

ihtiyaç kalmayınca steroid tedavisi kesilebilir. Hidrokortizon dozu ≤300 mg/gün olmalıdır. Şok yoksa sepsis 

tedavisinde kortikosteroid kullanma (Hastada endokrin bozukluk ve kortikosteroid kullanımı hikâyesi 

dışında). 

Bikarbonat tedavisi: Hipoperfüzyona bağlı laktik asidozu (pH≥7.15 olduğu sürece) tedavi ederken 

hemodinamiyi iyileştirmek veya vazopressor gereksinimini azaltmak için bikarbonat kullanmı 

önerilmemektedir. Bikarbonatın hemodinamik parametreleri düzeltmediği kontrollü çalışmalarda 

gösterilmiştir. 

Glukoz kontrolü: Ağır sepsisli hastalarda, yoğun bakımda stabilizasyondan sonra, hiperglisemiyi kontrol 

etmek amacıyla iv insülin kullanılır. İnsülin dozunu ayarlamak için kabul edilmiş protokoller kullanarak kan 

glukoz seviyesi < 150 mg/dL hedeflenir. İntravenöz insülin alan hastalarda glukoz kalori kaynağı sağla ve 

her 1-2 saate bir (satabil ise 4 saate bir) kan glukoz seviyesini ölçülür. Hasta başında glukoz test cihazları ile 

ölçülen düşük glukoz seviyelerini dikkatle yorumla, çünkü bu teknikler arter kanı veya plazma glukoz 

seviyesini daha yüksek ölçebilir. 

Kan ürünü verilmesi: Yetiş kinlerde hemoglobin < 7.0 g/dL (< 70 g/L) düşerse, hedef seviyesini 7.0-9.0 

g/dL yapacak şekilde eritrosit suspansiyonu ver. Özel durumlarda daha yüksek hemoğlobin seviyeleri 

gerekebilir (Örn: miyokard iskemisi, ciddi hipoksemi, akut kanama, siyanotik kalp hastalıkları veya laktik 

asidoz). Kanama veya planlanmış bir invaziv girişim yoksa, laboratuar testlerinde tespit edilen pıhtılaşma 

anormalliklerini düzeltmek için TDP (taze donmuş plazma) kullanma. Şu durumlarda trombosit verilir; 

trombosit sayısı < 5000/mm3 ise kanama olup olmamasına bakılmaksızın, trombosit sayısı 5000 ile 

30,000/mm3 ise ve bariz kanama riski varsa, cerrahi ve invaziv girişimlerde yüksek trombosit sayısından 

dolayı [≥50,000/mm3 (50×109/L)] trombosit verilmesi gerekir. 
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22 - Şarbon (Anthrax) 

Şarbon ot yiyen hayvanların hastalığıdır. Şarbon kelimesi Türkçe‟ye Fransızca‟daki charbon (kömür) 

kelimesinden geçmiştir. Etken 1877 yılında Robert Koch tarafından tanımlanmış ve 1881 yılında Pasteur 

tarafından ilk aşı üretilmiştir. 

Etyoloji: Bacillus antracis; büyük (1-1,5 x 3-8µm), gram pozitif, aerop veya fakültatif anaerop ve sporlu bir 

bakteri olup, besiyerinden hazırlanan preparatlarda zincir şeklinde görülürler. Bakterinin ortasında bazen de 

subterminal yerleşim gösteren sporları vardır ve spor bakteriyi şişirmez ve dış ortam koşullarına oldukça 

dayanıklıdır. Rutin kullanılan dezenfektanlara da dirençlidir ve bunların etkili olabilmesi için yüksek 

konsantrasyonlara çıkılması gerekir. Sporlar 140 derecede 30 dakikada, 180 derecede 2 dakikada inaktive 

olur. Bakteri invivo koşullarda ve invitro olarak da anaerop ortam ve bikarbonat varlığında polipeptid yapıda 

bir kapsül oluşturur. Klinik örneklerden alınan preparat polikrom metien mavisi ile boyanarak mavi boyanan 

basillerin etrafında pembe boyanan kapsüller gösterilebilir. M‟Fadyean reaksiyonu B.anthracis immun 

sistemi bu antifagositik kapsülü sayesinde aşmaktadır. Bacillus anthracis, kanlı agar, nutrient agar gibi rutin 

laboratuvarda kullanılan besiyerlerinde 37 derecede kolaylıkla ürer. Klinik örnekler dışındaki toz, toprak, kıl 

gibi örnekler özel besiyerlerine (polimiksin-lizozim-ETDA-tallus asetat = PLET) ekilmelidir. Bacillus 

anthracis kanlı agarda beyaz veya gri-beyaz renkte, mat görünümde yüzeyi düz, kenarları düzgün olmayan 

yapışkan koloniler oluşturur. Hemoliz yapmaz veya zayıf hemoliz oluştururlar. Bacillus anthracis üç 

antijenik yapı içerir; polipeptid (poly-D glutamic acid) yapısında kapsül, polisakkarid yapıda somatik 

antijen, kompleks protein yapıda toksin. Bu antijenik yapılardan kapsül ve toksin bakterinin virülans 

faktörleridir ve sadece virülan suşlarda bulunur. 

Epidemiyoloji: Şarbon henüz tam eradike edilememiş olan bir hastalıktır. Akdeniz ülkeleri, Latin Amerika, 

Afrika ve Asya ülkelerinde endemik olarak olarak görülmektedir. Ülkemizde de endemik bir hastalıktır. 

Türkiye‟de 1960-69 yılları arasında şarbon vaka sayısı 10724 1990‟lı yıllarda şarbon vaka sayısı 300/yıl‟ın 

altına düşmüştür. Hastalık her yaş ve cinste görülebilir. Endemik ülkelerde her mevsim görülebilmekle 

birlikte ülkemizde yaz ve sonbaharda en fazla görülmektedir. İnsan vakaları genellikle infekte hayvan veya 

kontamine hayvan ürünlerine maruziyet sonrası ortaya çıkmaktadır. Hastalık bulaşma kaynaklarına göre 

laboratuvar, tarımsal, endüstriyel ve biyolojik silah kökenli olabilir. Laboratuvarda bulaş nadirdir. 

Patogenez: 

B. Anthracis sporları; 1-kaşınma, çizik, sıyrık gibi küçük travmalarla deriden, 2-sporların inhalasyonu ile 

akciğerlere, 3-infekte etlerin yenmesi ile gastrointestinal kanaldan vücuda girebilir. Sporlar makrofajlar 

tarafından fagosite edilir makrofajlar içinde jerminasyon gerçekleşir ve basil yine makrofajlar ile bölgesel 

lenf bezlerine taşınır. Vejetatif hale geçen bakteri lenf bezinde çoğalarak toksin ve kapsül oluşturur. Kapsül 

opsonizasyon ve fagositozu engelleyerek erken dönemde infeksiyonun başlamasında rol oynar. Bakterinin 

ürettiği üç protein; protektif antijen (PA), letal faktör (LF), ödem faktörü (EF). İkili kombinasyonlar ile iki 

toksin oluşturur. PA + LF = letal toksinini, PA + EF ise ödem toksinini oluştururlar. 

EF hücrelerin stoplazmasında cAMP üreten adenilat siklazı aktive edrek hücre içi su metabolizmasının 

bozulmasına neden olur. İntracellüler cyclic adenosine monophosphate (cAMP),eskar çevresinde interstisyal 

ödeme neden olur. EF ayrıca nötrofil fonksiyonlarını da inhibe eder. PA ise hedef hücreye bağlanarak letal 

toksin ve ödem toksinin konak hücreye girişini kolaylaştırır. PA, LT ve EF yi bağlayarak konak hücrelerdeki 

reseptörlere transfer eden bir molekül olarak kabul edilir. Letal faktör (LF), bir zinc metalloprotease olup, 

ökaryotik hücelerde signal transdüksiyon yollarını bozar. Deri şarbonunun karekteristik lezyonları olan 

şarbon püstülü ve şarbon ödeminine neden olan B.anthracis‟in bu toksinleridir. Derideki lezyonlardan 

yapılan biopsilerin patolojik incelemesinde; aşırı doku yıkımı, belirgin subepidermal ödem, damarların 

trombosisi ve hemorajik interstisiyum saptanmıştır. İz bırakmayan ödem; ödem toksin üretimine bağlı olarak 

gelişmektedir. 

Bölgesel lenf bezleri, derideki lezyonlardan basili drene etmesine rağmen, basil miktarı fazla ise bu yeterli 

bariyer oluşturamaz ve bakteremi gelişebilir. Dissemine anthraxda hematojen hemorajik pnömoni ve letal 
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hemorajik menenjiti aşikâr şekilde açıklayacak anahtar patolojik lezyon vaskülittir. Letal toksinin neden 

olduğu endoteliyal hücrelerde apoptozisin indüklenmesi vasküler lezyonlarda rol oynayabilir. B.anthracis‟in 

patojenitesinde antifagositik poly-D-glutamik acid kapsülün de önemli rolü vardır. İnhalasyon şarbonunda 

ise inhale edilen sporlar alveolar makrofajlar tarafından fagosite edilerek bölgesel lenf bezlerine taşınırlar. 

Lenf bezlerinde sporların jerminasyonunu takiben hemorajik mediastinal lenfadenopati gelişir. 

Mediastinal lenf bezlerinde tutulum ve buna bağlı mediastinal genişlemeyi genellikle bakteremi takip eder. 

Ölüm muhtemelen toksin üretimine bağlıdır. İnhalasyon şarbonu vakalarının otopsilerinde akciğerlerde 

primer pnömoni saptanmıştır. Plevral sıvı, bronşial yıkama örnekleri ve kandan PCR ile bakteri DNA‟sı 

gösterilebilir. GIS şarbonu; B. anthracis sporları ile kontamine etin yenmesi ile oluşur. Özellikle orofarinks 

ve ilioçekal bölgeden submukozaya giriş olmaktadır. İnokülasyon bölgesinde ülseresyonlar oluşur. Bu 

bölgeyi drene eden lenf bezleri boyunca lokal ödemin de eşlik ettiği hemoraji gelişir. Barsak segmentindeki 

hastalığa hemorajik asit eşlik edebilir. Hastalığın bu formunda bakteremi daha yaygındır. Bakteremi 

hastalığın herhangi bir primer formuna sekonder olabilir. Toksin üretimindeki artış ile yaygın doku yıkımı 

ve organ yetmezlikleri gözlenebilir. Menenjit hastalığın herhangi bir formundan kaynaklanan bakteremi 

sonucu oluşur ve hemorajik menenjit şeklindedir. Toksin ve kapsüle karşı infeksiyondan sonra oluşan 

antikorların uzun süre koruyuculuğu olmakla beraber reinfeksiyonlar bildirilmiştir. 

Klinik: 

Deri şarbonu, gastrointestinal şarbon, inhalasyon şarbonu olmak üzere üç klinik formu vardır. Bu formlar 

menenjit ve sepsise ileryebilir. Olguların %95‟den fazlasını deri şarbonu olguları oluşturmaktadır. 

Deri şarbonu: Sporların inokülasyonundan sonra 1-7 günlük (genellikle 2-5 gün) bir inkübasyon 

periyodundan sonra giriş yerinde ağrısız, küçük, kaşıntılı bir papül oluşur. Lezyon genellikle derinin dışarıya 

açık bölgelerinde baş, boyun ve ekstremitelerde oluşur. Birkaç gün sonra ilk lezyonun büyümesi ile çapı 1-2 

cm‟ye kadar ulaşabilen tek bir vezikül veya vezikül halkası oluşur. Vezikül tabanı kanar ve spontan olarak 

temiz sıvı dışarı boşalır (bu sıvıda bol miktarda m.o gram boyamada görülebilir). Veziküler sıvının kültüre 

edilmesi ile hastaların büyük bir kısmında B. anthracis izole edilebilir. Hasta daha önce antibiyotik 

kullanmışsa kültürde üreme olmayabilir. Lezyonlar ülserleşir ve merkezde siyah eskar dokusu oluşur. 

İyileşme sonunda skar gelişir. Lezyonlar ağrısızdır. Özellikle yüz ve göz kapağındaki skarlar için 

rekonstrüktif cerrahi gerekebilir. Ağrılı LAP başarılı tedaviden sonra persiste edebilir. Ciddi kutanöz 

hastalıkta lezyon özellikle göz çevresi,yüz,boyun,ve göğüs üst bölümünde ise aşırı ödem ile seyredebilir. Bu 

durum malign ödem olarak adlandırılır. Nadiren ödem solunum fonksiyonlarını engelleyecek kadar aşırı 

olabilir. Hastaların yalnızca %50sinde ateş,halsizlik ve lökositoz bulunur.Tedavi edilmeyen deri şarbonunda 

mortalite %10-20 dolayında olup muhtemelen bakteremiye bağlıdır. Nadiren multipl deri lezyonları oluşur. 

Deri lezyonunun eskara dönüşümü antibiyotik kullanımı ile engellenemese de bakteremi engellenebilir. 

Şarbon da deri lezyonlarının görünümü çok değişik olabilir ve kültürün yapılamadığı durumlarda tanı 

koymak güçleşebilir. 

Oropharyngeal anthrax: Orofaringeal şarbon, orofarinks de sporların depolanması sonucu oluşur ve farinks, 

tonsil veya sert damakta ülserler veya tipik anthrax-like nodüllere sebep olur. Semptomlar, ateş, ciddi boğaz 

ağrısı disfoni, disfaji şeklinde olup ve lenfadenite bağlı havayollarının etkilenmesi sonucu nefes alıp verme 

de güçlük olabilir. Nekroz ve ülserasyona uğrayan oral lezyonlar da ikinci haftada gri-beyaz 

pseudomembranlar gelişir. Ayırıcı tanısı yapılması gereken hastalıklar; difteri, komplike tonsillit, 

streptokokkal farenjit, vincent anjini, ludwig anjini ve faringeal abseler. 

Gastrointestinal anthrax: GIS anthrax‟ında semptomlar sporlarla kontamine çiğ veya az pişmiş etin 

tüketilmesinden 2-5 gün sonra ortaya çıkar. Mortalite yaklaşık %4-50 olarak tahmin edilmektedir. 

Lezyonlar; özofagus, mide, duedonum, jejunum, ileum dâhil tüm gastrointestinal sistemde oluşabilmekle 

beraber daha çok terminal ileum ve çekum tutulmaktadır. Karakteristik lezyonlar; tek ve yoğun ödemle 

çevrili yüzeyel lezyon şeklindedir. Lezyon kanayabilir ve hemoraji massiv ve fatal olabilir. Mezenterik lenf 

nodlarında massiv hemorajik büyüme ve yoğun ülserasyon intestinal obstrüksiyon, kanama, perforasyon ve 

asite neden olabilir. Erken dönemde; bulantı, kusma iştahsızlık, asteni, hafif diyare ve ateş gibi non-spesifik 
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semptomlar ortaya çıkar. Bu nedenle erken dönemde tanı güç olup mortalite %50‟yi geçebilir. Ayırıcı 

tanıda, gıda zehirlenmeleri, dizanteriler, gastroenteritler ve başka nedenler bağlı akut batın tabloları dikkate 

alınmalıdır. 

İnhalasyonel anthrax: Son derece nadir fakat erken olarak tedavi edilmediğinde fatal olan bu hastalık şekli 

kontamine kıl, yün ve diğer hayvan ürünleri ile ilişkili endüstriyel hastalık şeklinde oluşur veya bioterörizm 

ile ilişkili olabilir. 5µm‟den küçük B.anthracis sporlarının inhalasyonu hastalığa neden olmaktadır. 5µm‟den 

küçük partiküller terminal bronşiol veya alveollere kadar ilerleyebilir. Sporlar, mediastianel lenf bezlerinde 

jerminasyona uğrar, replike olur ve toksin salgılar. İnkübasyon süresi 1-7 gün dür fakat 60 güne kadar da 

uzayabilir. Ateş, miyalji, halsizlik ve prodüktif öksürük gibi başlangıç semptomlarıyla influenzayı andıran 

bir hastalık tablosu ortaya çıkar. Birkaç gün sonra semptomlar ciddi dispne, siyanoz ve şoka ilerleyebilir. 

Akciğer grafisinde plevral effüzyon ve LAP‟a bağlı mediastinal genişleme görülür. Bu evrede kan kültürleri 

sıklıkla pozitif sonuç verir. Menenjit (sıklıkla hemorajik) inhalasyonel anthraxlı hastaların yaklaşık yarısında 

oluşur. Hastalık süresi ortalama 4 gün olup tedavi edilmeyen olgularda mortalite %100‟dür. Ayırıcı tanı 

yapılması gereken hastalıklar; influenza, mikoplazma pnömonisi, legionella pnömonisi, psittakoz, viral ve 

fungal pnömoniler. 

Şarbonun diğer nadir formları: Anthrax menenjiti: anthrax meningoensefaliti bu üç klinik formdan 

kaynaklanan basilin hematojen yayım sonucu SSS‟ne ulaşması ile oluşan ciddi ve nadir bir hastalık 

formudur. Herhangi bir giriş kapısı sapanamayan olgular da rapor edilmiştir. Sıklıkla hemorajik olmakla 

beraber diğer sebeplere bağlı menenjitleri andırır. Mortalite yaklaşık olarak %95‟dir. Tanı BOS‟da gram 

pozitif basilin gösterilmesi ile doğrulanır. Şarbon sepsisi: sepsis primer lezyondan B.anthracis‟in 

lenfohematojen yayılımı sonucu oluşur (kutanöz, GIS, pulmoner).Yüksek ateş, toksemi ve şok klinik tablosu 

ile kısa sürede ölüme ilerler. Kesin tanı kan kültürü veya primer lezyondan B.anthracis‟in izolasyonu ile 

yapılır. 

Laboratuvar tanısı: 

1-İnfekte doku veya klinik örneklerden B. anthracis‟ in gram boyama ve kültür yöntemi ile gösterilmesi. 2-

İmmünofloresan boyamalarla basilin saptanması. 3-Polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile B.anthracis 

DNA‟sının gösterilmesi. 4-Serolojik yöntemlerle (ELİSA); PA (protective antigen)‟e karşı oluşan IgG 

yapıdaki antikorların gösterilmesi, B. anthracis toksininin gösterilmesi. 

1-İnfekte doku veya klinik örneklerden B. anthracis‟ in gram boyama ve kültür yöntemi ile gösterilmesi: 

Kesin tanı infekte doku veya klinik örneklerinden yapılan preparatlarda basilin görülmesi ve kültürde B. 

anthracis‟ in üretilmesi ile konur. Uygun materyal deri şarbonunda erken dönemde vezikül sıvısından, eski 

lezyonlarda ise eskar kaldırılırak kapiller tüp ile alınır. Akciger şarbonunda solunum sekresyonları, barsak 

şarbonunda ise kusmuk, dışkı ve asit sıvısı uygun örneklerdir. B. anthracis 1-1.3µm ile 3-10μm boyutlarında 

Gram pozitif boyanan bir bakteridir. Bakteri morfolojisinde şişme oluşturmayan ovoid, subtermibal sporlara 

sahiptir. Gram boyamalarda sporlar bakteriler içerisinde boyanmamış alanlar olarak görülürler. Uygun 

materyalden hazırlanan sürüntünün Gram boyaması ile bu özelliklere sahip basil gösterilebilir. Bacillus 

antracis, Kanlı agar, nutrient agar gibi rutin laboratuvarlarda kullanılan besiyerlerinde 37 derecede kolaylıkla 

ürer. Koyun kanlı agarda geniş, 4-5 mm çapıda yüzeyi düz, sınırları düzensiz gri-beyaz koloniler oluşturur. 

Beta hemoliz oluşturmaz. Bakteri besiyeri ortamında kapsül oluşturmazken doğrudan yapılan sürüntülerde 

polikrom metilen mavisi veya malaşit yeşili ile boyamayla kapsül gösterilebilir. 

2-Direk fluoresan antikor (DFA) yöntemi: hem klinik örneklerden hem de kültür ortamından elde edilen 

bakterilerden 3 ila 6 saat içerisinde ve %99 duyarlılıkta B. anthracis gösterilebilmektedir. 

3-PCR: B.anthracis DNA‟sı kan, bronşial sıvı ve plevra sıvısından saptanabilir. 

4-Serolojik testler: A-Antikor saptanması: şarbon tanısında tek başına yeterli değildir. Bu testler daha çok 

aşı etkinliğinin takibinde kullanılmaktadır. Özgün İgG yapıda PA antikoru 10 güne kadar saptanabilirse de 
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titrasyonun üst düzeylere ulaşması semptomların başlangıcından sonra 40 güne kadar uzayabilmektedir. B-

Antrax toksinin saptanması: her hastanede henüz bulunmamaktadır. 

Ayırıcı tanı: Deri şarbonu: selülit, erzipel, primer sfiliz şankırı, nekrotizan selülit, karbonkül ve tropikal 

ülser ile karışabilir. Akciğer şarbonu: erken dönemde atipik pnömonilerle karışır. Geç dönemde akut 

bakteriyel mediastinit ve mediastende genişlemeye yol açan aort anevrizma rüptürü,vena kava superior 

sendromu ve sarkoidoz ile karışabilir. Barsak şarbonu: gıda zehirlenmeleri, akut batın yapan nedenler ve 

nekrotizan ishaller ile karışır. 

Tedavi: 

Son zamanlara kadar penisilin şarbon tedavisinde seçkin ilaç olarak önerilirdi. Günümüzde penisilin 

genellikle doğal olarak oluşan şarbon olgularında tercih edilse de, penisiline dirençli türlerin ortaya çıktığı 

bildirildiğinden, antibiyotik duyarlılık testi sonuçlanıncaya kadar, başlangıç empirik tedavisine penisilin ile 

başlanmaz. TMP-SMZ, sefuroksim ve diğer geniş spektrumlu antibiyotiklere dirençlidir. İndüklenebilir 

beta-laktamaz üretimi rapor edilmiştir. Hastalığın tüm formlarının başlangıç ampirik tedavisinde 

siprofloksasilin veya doksisiklin önerilmektedir. İnhalasyonel anthrax‟ın son olguları siprofloksasilin + 

rifampisin +klindamisin kombinasyonu ile başarı ile tedavi edilmiştir.Klindamisin toksin üretimini azaltması 

nedeniyle kombine tedavi de yer alması uygun olacaktır. 

Deri şarbon tedavisi: Hafif komplike olmayan deri şarbonunda tedavi 3-7 gündür. Doksisiklin 2x100mg/gün, 

siprofloksasilin 2x500mg/gün 3-7 gün süre ile kullanılır. Kutanöz lezyonlar genellikle tedavi başlandıktan 

sonraki ilk 24 saat içinde steril hale döner fakat antibiyotik tedavisi toksinin klinik etkilerini değiştirmez. 

Bioterörizm kökenli deri şarbonu olgularında tedaviye anthrax proflaksisini de içine alacak şekilde 60 gün 

devam edilmelidir. Yaşamı tehdit eden sistemik olgularda siprofloksasin veya doksisiklin BOS‟a iyi penetre 

olan bir antibiyotik ile kombine edilmelidir. İlave antibiyotik olarak, inhalasyonel anthrax için klaritromisin, 

klindamisin, vankomisin veya rifampisin. Gastrointestinal anthrax için streptomisin ilavesi önerilir, tedavi 

süresi 10-14 gündür. Biyoterörizm kaynaklı olgularda çoğul ilaç kombinasyonu düşünülmeli ve tedaviye 

anthrax profilaksisini de içine alacak şekilde 60 gün devam edilmelidir. 

İnhalasyon şarbon‟unda tedavi: Doksisiklin 2x100mg/gün veya siprofloksasilin 2x500mg/gün + klindamisin 

4x450mg/gün + rifampisin 2x300mg/gün verilebilir. 10-14 gün kombine kullanıldıktan sonra tedavi anthrax 

proflaksisi şeklinde 60 güne tamamlanmalıdır. İlaveten aerosolize sporlara maruz kalan kişilere adsorbe aşı 

uygulanmalıdır (1 ay boyunca 3 enjeksiyon). İnhalasyon şarbonunda antibiyotik tedavisine ilaveten diğer 

destek tedavileri hayati öneme sahip olup torasentez, solunum ve sıvı desteği yapılmalıdır. Gelecekteki 

tedaviler antibiyotik ve antitoksin kombinasyonlarının kullanımına odaklanmaktadır (özellikle şarbon toksin 

reseptörlerini hedef alan). 

Steroid tedavisi: Steroid ilavesi şarbon menenjitinde artmış intrakraniyal basınç ve serebral ödemin 

tedavisinde ve kütanöz, inhalasyonel ve gastrointestinal şarbon vakalarında hayatı tehdit eden obstrüksiyon, 

masif pleural efüzyon ve asit durumunda önerilmektedir. Steroid tedavisinin etkinliği ile ilgili kontrollü 

çalışma bulunmamaktadır. 

Korunma: Hayvanların aşılanması hastalığı eradike etmede etkilidir. Ancak aşının her yıl tekrarı 

gerekmektedir. İnsanlarda B.anthracis‟in formalinle inaktive edilmiş avirülan türlerinden (kapsülsüz türler) 

hazırlanan adsorbe aşı (AVA: anthrax vaccine adsorbe) kullanılır. Veterinerler, silahlı kuvvetler mensupları, 

GIS ve inhalasyon şarbon riski altında olan kişilere aşı proflaksi amaçlı kullanılır. Aşının 0,4. haftalarda ve 

6, 12 , 18. aylarda beş doz uygulanması ve etkinliğin devamı için her yıl rapel önerilir. Temas sonrasında ise 

antimikrobiyal profilaksi de siprofloksasin veya doksisiklinin 60 gün süre ile kullanımı önerilmektedir. 

Ayrıca aşı programına alınmalıdır. Gebelerde temas sonrası profilakside penisilin veya amoksisilin 

kullanılmalıdır. Kontamine yüzeyler %0.5 hipoklorid ile dekontamine edilmelidir. 
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23 - Tetanoz 

Gram (+), hareketli, aneorob, sporlu bir bakteri olan clostridium tetani„nin salgıladığı ekzotoksine bağlı akut 

gelişen bir infeksiyon hastalığıdır. Yaralanmayla doku arasına girerek yerleşen C. tetani‟nin yapmış olduğu 

infeksiyon sonucunda oluşan spesifik bir nörotoksikozdur. Basilin salgıladığı toksin SSS nöronlarıyla 

birleşerek kaslarda ağrılı paroksismal kontraksiyonlara ve tonik spazmlara sebep olur. Savaşlarda, trafik 

kazalarında ve diğer yaralanmalarda, az gelişmiş ülkelerde septik abortustan sonra gelişen prognozu kötü bir 

hastalıktır. 

Patojen: Sporları toz toprak içerisinde uzun süre yaşarlar. Tekrar oksijensiz ortamda dokulara girince 

vejetatif hale dönüşerek üremeye başlarlar. İnkübasyon süresi 1-60 gün arasında değişebilmektedir. Bu süre; 

sporun vücuda girdiği yer, lezyonun özellikleri, vejetatif forma dönüşme, toksin üretimi için geçen süre ile 

yakından ilişkilidir. 

Toksin: Tetanospazmin: 151 kd ağırlığında polipeptid zinciridir. Esas hastalıktan sorumludur. Toksin 

ağızdan alındığında mide suyu ve proteolitik enzimlerle inaktive olur, ağız yoluyla infeksiyon yapmaz. 

Tetanolizin: hücre membranlarını parçalar, membran lipidlerini hasara uğratır ve hemolizin karakterindedir. 

Epidemiyoloji: Erişkin ve neonatal tetanus hala gelişmekte olan birçok ülkede yaygındır. Hastalık insidansı 

aşılanmış populasyon seviyesiyle direkt orantılıdır. Yoğun bakım tedavisindeki gelişmeler tetanoza bağlı 

mortalitenin %44‟den %15‟lere gerilediğini göstermektedir. 

Etken ot yiyen hayvanların barsağında bulunan saprofit bir basildir. Hayvanlar sporu otlardan alarak 

barsaklarında vejetatif hale dönüştürür. Çoğalan bakteri gaitayla dışarı çıkarak tekrar spor haline dönüşür. 

Gübre topraktaki spor yoğunluğunu artırır. Sporlar sokak tozlarında, tozlu döşemelerde, flaster ve giysilerde, 

evcil hayvanların tüylerinde hatta hiç hayvanla teması olmayan toprakta bile bulunabilir. Hastalık az 

gelişmiş ülkelerde, ılıman iklimlerin sıcak aylarında daha çok görülür. Yeni doğan çocukların tehlikeli 

hastalığı olan “tetanus neonatorum” daha çok tropikal bölgelerde görülmektedir. Giriş kapısı deri bazen 

mukozalardır. Yara içinde yabancı cisim, nekroze olmuş doku parçaları, kan koagulumu bulunması üremeyi 

kolaylaştırır. 

Patogenez: Tetanospazmin: presnaptik membranda synaptobrevine bağlanarak etki gösteren bir 

metalloprotazdır. Bakteri hastalığı toksininin (tetanospazmin) etkisiyle yapar. Tetanolizin: nekrotik veya 

enfekte dokularda aneorob ortamda tetanospazminin diffüzyonla yayılımını kolaylaştırmaktadır. 

Yaralanma ile doku arasına giren sporlar anaerop ortamda üreyerek ekzotoksin salgılarlar. İnfeksiyonun 

oluşması için doku oksidasyonunun bozulması gerekir. 

Tetanospazmin SSS üzerine 3 farklı etki gösterir: 

Santral motor kontrol etkileri, otonomik disfonksiyon, sinir-kas kavşağı etkileri. 

Motor kontrol etki: Tetanospazmin alfa motor nöronların nöromüsküler kavşağından SS‟ ye girer. Buradan 

retrograt (nöron içi) ilerler. Toksin kan yoluyla da beyine ulaşabilir. SSS‟de presinaptik inhibitör hücrelere 

bağlanan toksin; inhibitör hücrelerin transmitteri olan glisin ve GABA salınımını engeller. Bunun sonucu 

kaslarda disinhibisyon (inhibisyonun engellenmesi) ortaya çıkar. Motor sistem gelen uyarılara karşı agonist-

antagonist kasların aynı anda, sürekli ve şiddetli kasılmalarıyla cevap verir. Kas tonusu artar, rijidite 

meydana gelir, buna tetanik spazm denir. 

Otonomik disfonksiyon: Otonomik nöronların disinhibisyonu ve adrenal katekolamin salınımının 

kontrolünün kaybı gerçekleşir > otonomik instabilite ve hipersempatik aktiviteye neden olur. Tetanusdaki 

otonomik disfonksiyonda kan katekolamin düzeylerinde artış olmadığı; otonomik disfonksiyonun santral 

kökenli aşırı hassasiyete bağlı olduğu ileri sürülmektedir. Otonomik disfonksiyonun görülme oranı % 100, 
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otonomik disfonksiyona bağlı ölüm oranı % 35. Şunlar görülür: labil tansiyon (malign seviyede 

hipertansiyon ve bunu izleyen ani derin hipotansiyon), taşikardi, bradikardi vs diğer aritmiler, ani kardiyak 

arrest, ileus-diare, hipersalivasyon, yüzde kızarma, terleme. 

Nöromüsküler kavşak etki: İnhibitör sistemin inhibisyonuna ilaveten hastalığın ileri evrelerinde eksitatör 

sistem de bloke olur; bunun sonucu kaslarda güçsüzlük ortaya çıkar. Tetanospazmin botulismus toksini gibi 

asetilkolin salgılanmasını azaltmaktadır. Sefalik tetanozda görülen facial paralizinin buna bağlı olduğu 

bildirilmiştir. 

Belirti ve bulgular: 

Klinik olarak 4 grupta sınıflandırılır; jeneralize tetanoz, lokal tetanoz, sefalik tetanoz, neonatal tetanoz. 

Jeneralize tetanoz: İnkubasyonun son iki gününde halsizlik, iştahsızlık, huzursuzluk, sinirlilik, uykusuzluk, 

baş ağrısı gibi prodrom belirtileri görülür. Önce yüz kaslarında gerilme ve çiğneme güçlüğü ortaya çıkar. 

Alın kırışmış, gözler hafif daralmış, burun kanatları açılmış; kenarlarındaki çizgiler belirginleşmiştir. 

Dudaklar hafif aralıktır; buna risus sardonicus denir, diğer adıyla alaycı gülüş belirtisi denir. Çene kaslarında 

rijidite sonucu ağzını açamaz; buna trismus belirtisi denir. N. faringeus siniri etkilenerek disfaji (yutma 

güçlüğü) ortaya çıkar. Gövde kasları rijiditesi sırt ağrılarına sebep olur. Hastanın oturması zorlaşır. Boyun 

ve sırt kasları kasılarak hasta opistotonus pozisyonunu alır. Ses, ışık ve temas gibi uyaranlara karşı vücut 

şiddetli kasılmalarla cevap verir; kasılmanın aralıkları ve şiddeti toksin yoğunluğu ile ilgilidir. Solunum 

kasları da etkilenerek asfiksilerle belirgin siyanoz meydana gelir. Üretra ve barsak kasları spazmı sonucu 

disüri ve konstipasyon ortaya çıkar. Şuur açıktır. Beyin fonksiyonları yerindedir. Bazen oryantasyon 

bozukluğu görülebilmektedir. Ateş normaldir; ateşin yükselmesi pnömoni, atelektazi, yara yeri infeksiyonu 

gibi komplikasyonları akla getirmelidir. Nöromüsküler blokaj sonucu otonomik disfonksiyona bağlı olarak; 

terleme, labil hipertansiyon, hipotansiyon, taşikardi, kardiyak ritim bozuklukları görülür. Bulgular: 

Havayolu: trismus, servical rijidite, faringeal spazm, laringeal spazm, oral sekresyon artışı, aspirasyon riski. 

Solunum sistemi: diyafragmatik spazm, paralizi ve solunum yetmezliği, göğüs ve abdominal rijidite, 

hipoventilasyon, bronşiyal sekresyon, ventilasyon/perfüzyon bozukluğu, pnömoni, ARDS, pulmoner emboli. 

Dolaşım sistemi: otonomik disfonksiyon, kardiyomyopati, ani kardiyak arrest. Motor: müsküler spazm, 

jeneralize rijidite, opistotonus, rabdomyoliz. Gastrointestinal: ileus, malnütrisyon, gastrointestinal hemoraji. 

Renal: akut tubuler nekroz, myoglabinüri ve renal yetmezlik. Metabolik/endokrin: hipermetabolik durum, 

pireksi (yüksek ateş), terleme. Sepsis. Multipl organ yetmezliği. 

Lokal tetanoz: Yaralanma yerine yakın olan kas gruplarında rijidite vardır; rijidite hafiftir. Tutulan kaslar 

ağrılıdır. Tetanospazmine karşı kısmi bağışıklığın olması toksinin hematojen yayılımını önleyerek hastalığın 

jeneralize forma dönüşmesini engelleyebilir. Antitoksin verilmedikçe lokal tetanozun jeneralize forma 

dönüşme riski vardır. 

Sefalik tetanoz: Baş ve boyun yaralanmalarından sonra ortaya çıkar. Alt kraniyal sinirlerde tutulum vardır. 

7. sinire bağlı paralizi ve disfaji görülebilir. Nadiren göz kaslarının tutulumuna bağlı olarak “oftalmoplejik” 

tetanoz görülebilir. Sefalik tetanoz ciddi seyirlidir. 

Neonatal tetanoz: Uygun olmayan şartlarda kesilen umblikal kordonun infeksiyonu sonucunda görülür. 

Kundaklama alışkanlığı tetanoz riskini artırır. Tedavi edilemezse 1 hafta içinde gelişen dehidratasyon, 

pnömoni, pulmoner hemoraji sonucunda ölümle sonuçlanır. 

Laboratuvar bulguları: Klinik belirti ve bulgularla teşhis konur. Laboratuvar bulguları teşhiste yararlı 

değildir. Kanda 10.000‟e kadar yükselen lökositoz vardır. ALT, AST ve CPK seviyelerinde yükselme vardır. 

EKG‟de P, ST-T segmentlerinde değişmeler olur. Voltaj düşüklüğü vardır. BOS basıncı normaldir. Bazen 

protein hafif artar, 15-20/mm3 hücre görülebilir. İdrarda albüminüri vardır. 
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Komplikasyonlar: Solunum yetmezliği en önemli ölüm sebebidir. Pnömoni, atelektazi, aspirasyon, pulmoner 

emboli, venöz tromboz, kardiyak aritmi, hipotansiyon, hipertansiyon, kardiyomiyopati, miyokardit, 

osteoporozlu hastalarda vertebral kompresyon kırıkları, dekubitis ülserleri, kateter infeksiyonları, gebelerde 

abortus, süpüre parotidit, otitis media, travmatik glossit gelişebilir. 

Tetanozda mortalite nedenleri: Otonomik disfonksiyon (VF, ani kardiyak arrest vs), uzamış yoğun bakım 

tedavisine bağlı nazokomiyal infeksiyonlar, tromboemboli, GİS kanamaları, sepsis, ARDS. 

Teşhis - Ayırıcı teşhis: Menenjit (ense sertliği bakımından), diş apsesi (trismus), peritonit (karın sertliği), 

kuduz (disfaji), hipokalsemik tetani, epilepsi, striknin zehirlenmesi, ensefalitler, beyin apse ve tümörleri. 

Tedavi: 

Yoğun bakım desteği altında; yaranın bakımı, antitoksin uygulanması, kas spazmlarının tedavisi, otonomik 

disfonksiyonun izlemi ve kontrolü, antibiyotik tedavisi verilir. 

1-İlk önce hasta loş, sakin ve sessiz bir odaya alınır. Ses ve gürültü uyaranlarından uzak tutulmaya çalışılır. 

2-Antispastik ajanlar: Benzodiazepinler: GABA agonisti olarak toksinin sebep olduğu disinhibisyonu 

ortadan kaldırır. Diazepam max 120 mg/gün, lorazepam (uzun etkili benzodiazepin) verilebilir.—-Baklofen 

(GABA agonisti); intratekal kullanımı sedasyon ve solunum desteği ihtiyacını azaltır. Dantrolen; kas 

gevşeticidir, seçilmiş bazı durumlarda kullanılır. 

3-Nöromüsküler blokerler: GABA agonistlerinin yetersiz kaldığı durumlarda verilir; vekuronyum, 

atrakuryum. 

4-İmmünoterapi: 500 IU TİG, 3000-5000 IU dozla aynı etkiyi göstermektedir. 

5-Debridman: yararı kesin gösterilmemiştir. 

6-Antibiyotikler: Metronidazol; 4×500 mg verilebilir, penisilinden daha etkilidir.Penisilin; GABA 

antagonisti olması sebebiyle benzodiazepinin etkisini azaltabilir. Tedavi süresi 7-10 gündür. 

7-Solunum kontrolü: hava yolu hızlı ve etkin şekilde korunmalıdır. Tetanik kasılmalar obstrüksiyona sebep 

olabilir. Suni solunum cihazı gerekebilir. 

8-Otonom SS disfonksiyonu için: alfa ve beta adrenerjik blokerler verilebilir; labetolol, klonidin, morfin. 

9-Beslenme: parenteral beslenir. Gerekirse enteral beslenme yoluyla protein ve karbonhidrat açığı karşılanır. 

Katı gıdalar verilemez. 

—————————————————————————————————————————— 

İlk 24 saatte yapılması gerekenler: 1-TİG 500 IU IM verilebilir. 2-Tetanoz toksoidi 0.5 ml; başka bir yerden 

verilebilir. 3-Metronidazol 4×500 mg 7-10 gün verilebilir. 4-Solunum yetmezliği varsa trakeostomi yapılır. 

5-Gerekiyorsa yara debridmanı yapılır. 6-Nazal beslenme sondası veya beslenme için santral venöz kateter 

takılır. 7-Benzodiazepinlerle kontrol sağlanamazsa vekuronyum gibi uzun etkili nöromüsküler blokerler 

kullanılır. 

2. ve 3. haftalarda yapılması gerekenler: Sempatik hiperaktivite için labetolol veya morfin verilir. 

Hipertansiyon için diüretikler kullanılmaz. Hipotansiyon olursa dopamin, norepinefrin ve sıvı verilir. 

Bradikardi için pacemaker gerekebilir. Profilaktik heparin verilir. Havalı yatak kullanılır. 
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Konvelasan dönemde yapılması gerekenler: Spazmlar geçince fizik tedavi gerekebilir. Çoğu hastada 

psikolojik tedavi verilir. Taburcu olmadan 2. doz tetanoz toksoidi verilir. 2. dozdan 4 hafta sonra 3. doz 

tetanoz toksoidi verilir. 

Pasif immünizasyon: Human tetanus hyperimmunoglobulin; 250-500 IU verilebilir. Allerjik reaksiyona 

neden olmaz (serum hastalığı). 30 gün süreyle koruyucudur (at kaynaklı 7-10 gün korur). 

Aktif & Pasif immünizasyon: 250-500 IU TIG (tetanoz riskli yaralı, nonimmün konak) ve 0.5 ml toksoid 

verilebilir. 4-6 hafta sonra 0.5 ml tetanus toksoid, 1 yıl sonra 0.5 ml tetanus toksoid verilir. Her 10 yılda 0.5 

ml tetanus toksoid verilir. 

Tetanojen yaralar: Oluşumundan 6 saatten uzun süre geçmesi. Geniş doku hasarı olan (major yanıklar gibi) 

veya 1 cm‟den derin yaralar. Yıldız biçiminde, düzgün olmayan, şekilsiz, bir kısmı kopmuş yaralar. Ateşli 

silah, ezilme, yanık, donma ile meydana gelen yaralar. Delici yaralanmalar; steril olmayan enjeksiyonlar 

dahil. Piyojenik enfeksiyon bulgularının varlığı, nekrotik doku varlığı, kontaminantların (toprak, pislik, 

dışkı) varlığı, sinir denervasyonu ve/veya iskemik doku varlığı, yabancı cisim içeren yaralar, parçalı kırıklar 

tetanojen yaralardır. 

 

Tetanoz Profilaksisi: 

Aşı Durumu  Temiz Küçük Yara Diğer Yaralar 

 Tdap veya Td TIG Tdap veya Td TIG 

Bilinmiyor veya 3 dozdan az Evet Hayır Evet Evet 

3 doz veya üzerinde, rapel 5 yıl içinde Hayır Hayır Hayır Hayır 

3 doz veya üzerinde, rapel 5-10 yıl içinde Hayır Hayır Evet Hayır 

3 doz veya üzerinde, rapel 10 yıldan önce Evet Hayır Evet Hayır 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitti 
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Linkler: 

 

www.tipnotlari.wordpress.com 

www.enesbasak.wordpress.com 

 

www.facebook.com/tipnotlari 

www.facebook.com/enesbasak42 

E-mail: enesbasak42@hotmail.com 

 

http://childscience.org/html/jpn/editor.html 

http://www.medikalakademi.com.tr/uyeler/drenes. 

http://habercimedya.com 
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Enes Başak‟tan bir şiir… 

 

Nerede 

Madem diyorum yollarım 

Böylesine karanlık 

Geçmişime pişmanlığım 

Geleceğime hesaplarım 

Sensiz yarınlara 

Yaptığım planlarım 

Dermanım nerede 

Derdim ayyuka çıkarken 

Sevdiğim nerede 

Fatihalar okunurken 

Tabutum nerede 

Ben böylesine sensizken 

Ve seni unutmuyorken 

Sevgilim dediğim günlerim 

Cennet gözlerin 

Ve gülüşün nerede 

Yârim olduğun günler 

Mazi olmuşken 

Yaşamak her gün 

Ayrılığın acısını 

Derinden yaşatırken 

O dilediğim ecel 

Aradığım ölüm 

Son nefesim nerede… 
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