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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. İlk olarak mikrobiyolojinin bugünlere nasıl geldiğini anlayabilmek için tarihte
hayatımızı değiştiren önemli mikrobiyolojik keşiflerden bahsedilecektir.
Mikroskopların bulunuşu, farklı mikroskop tipleri, bunların fonksiyonları ve neden bir
mikroskobun yerine diğer mikroskobun kullanıldığı anlatılacaktır.
Mikroorganizmaların önemli gruplarına değinilenecektir. Bakterilerin morfolojik
özellikleri tanımlanıp karşılaştırılacak ve son olarak sınıflandırılması ve isimlendirilmesinden
bahsedilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Mikrop teorisi nedir?
Koch Postulatları nedir?
İnceleyeceğimiz materyali hangi tür mikroskopta inceleyeceğimize nasıl karar veririz?
Mikroorganizmaları nasıl isimlendiriyoruz?
Bakterilerin mikroskobik görünüşleri nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Mikrobiyolojinin tarihi ve Kronolojik
sıralamayla Anlatım, sorun ve problem
gelişimi hakkında bilgi dünyada ve Türkiye’ de çözme
verilmesi
mikrobiyolojinin tarihi ve
gelişimi hakkında bilgi sahibi
olacaktır
Mikroskopların
gelişimi
hakkında
tarihsel
bilgi
verilmesi ve mikroskop
çeşitlerinin anlatılması

Mikroskopların gelişimini Anlatım, sorun ve problem
öğrenecek ve mikroskoplar çözme
arasındaki farkı öğrenerek
amacına uygun mikroskop
seçimini
gerçekleştirebilecektir.

Mikroorganizmaların
sınıflandırılması, bakterilerin
sınıflandırılması
ve
isimlendirilmesi

Mikroorganizmaların
ve Anlatım, sorun ve problem
bakterilerin sınıflandırılma çözme
kriterleri hakkında bilgi
edinecek ve bakterilerin
isimlendirilmesi
ve
yazımında dikkat edilmesi
gereken
noktaları
öğrenecektir.

Bakterilerin
Morfolojik Bakterilerin
mikroskobik Anlatım, sorun ve problem
yapıları
hakkında
bilgi morfolojilerine göre nasıl çözme
verilmesi
isimlendirildiğini
öğrenecektir.
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Anahtar Kavramlar
Prokaryot, ökaryot, taksonomi, cins, tür
Plörezi : Biri akciğerin dış yüzünü diğeri ise göğüs duvarının iç yüzünü saran 2 akciğer zarı
(plevra) arasında kalan potansiyel boşlukta sıvı birikmesi
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Giriş
Mikroorganizmalar olarak da isimlendirilen mikroplar çıplak göz ile görülemeyecek
kadar küçük canlı varlıklardır. Bu varlıklar bakteri, virüs, fungi (mantar ve küfler), protozoa
ve mikroskobik alglerden oluşur. Mikroorganizmaların önemli bir kısmı çevremizdeki
yaşayan organizmaların ve kimyasal maddelerin dengesinin sürdürülmesine yardım ederek
önemli katkılar yaparlar. Deniz ve tatlı su organizmaları okyanuslarda, göllerde ve
ırmaklardaki besin zincirinin temelini oluştururlar. Toprak mikroorganizmaları atıkların
parçalanmasına ve havadaki nitrojen gazının organik moleküllere dahil edilmesine yardım
etmekte ve böylelikle toprak, su, canlılar ve hava arasında kimyasal elementlerin dolaşımını
sağlamaktadırlar. Birçok mikroorganizma yeryüzündeki hayat için kritik öneme sahip bir
gıda-oksijen- üretme yöntemi olan fotosentez olayında önemli rol oynarlar. İnsanlar ve birçok
hayvanın sindirim için bağırsaklarındaki mikroplara, metabolizmaları için gerekli B
vitaminleri ve kan pıhtılaşması için gerekli olan K vitamini gibi bazı vitaminleri
sentezleyebilmek için mikroorganizmalara ihtiyaçları vardır.
Ayrıca mikroorganizmaların birçok ticari kullanımı da mevcuttur. Bu varlıklar
vitaminler, organik asitler, enzimler, alkoller ve birçok ilaçlar gibi çeşitli kimyasal maddelerin
sentezinde kullanılmaktadırlar. Örneğin; mikroplar ile aseton ve butanol üretilmesi. Gıda
endüstrisinde mikroplar ayrıca sirke, turşular, alkollü içecekler, yeşil zeytinler, soya sosu,
tereyağı, peynir, yoğurt ve ekmek üretiminde de kullanılmaktadırlar. Ayrıca mikroplardan elde
edilen enzimler kullanılarak mikropların normalde sentez edemedikleri ürünleri üretmeleri
mümkün olmaktadır. Selüloz, sindirim kolaylaştırıcı maddeler, kanalizasyon temizleyiciler,
insülin gibi tedavide kullanılan maddeler bu ürünlere örnektir.
Mikroorganizmaların çok küçük bir kısmı patojenik (hastalık yapıcı) olmasına rağmen
mikroplara ait pratik bilgiler hekimlik ve hekimliği ilgilendiren bilimler için gereklidir.
Mikroskobun keşfinden önce mikroplar bilim adamları için bilinmeyen varlıklardı ve binlercemilyonlarca insan büyük boyutlu salgınlarda hayatını kaybetmekteydi ama sebepleri
anlaşılamamaktaydı. Bazen bir ailedeki bütün bireyler, aşılama ve antibiyotikler henüz
keşfedilmediği için ölebilmekteydiler.
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1.1 Mikrobiyolojinin tarihçesi
İlk Çağlarda yapılan arkeolojik kazılarda, kaya tabakaları arasında bakteri fosillerine
benzeyen oluşumlara rastlandığı ve bunların milyonlarca yıl öncesine ait olduğu bildirilmiştir
Dinozorlar, mağara ayıları ve diğer hayvanların fosillerindeki kemik bozuklukları ve eosen
devrine ait üç tırnaklı atlarda gözlenen edilen diş çürüklerinin mikrobial orijinli olabilecekleri
ileri sürülmüştür.
Eski Mısırlılar döneminde (MÖ. 3400-2450), yağmur sularını toplamak ve lağım
sularını akıtmak için kanallar, arklar ve borular yapılmıştır. En eski papirüs olan Kuhn papirüs
'ünde (MÖ. 1900) köpeklerdeki paraziter hastalıklardan ve muhtemelen, sığırlardaki sığır
vebasından bahsedilmektedir. Eski Yunanlılar dönemi MÖ. 1850-1400 yıllarında bazı sağlık
kurallarının konulduğu, havalandırmaya dikkat edildiği, ark ve kanalların açıldığı, mabetlerin
ve yerleşim yerlerinin kaynak su ve ağaçlık yerlerde kurulmasına özen gösterildiği
anlaşılmaktadır. Tıp ve hekimliğin kurucusu veya babası sayılan Hipokrat (Hippocrates, MÖ.
460-377), halk sağlığı ve hastalıkları konusunda 7 cilt kitap yazmış ve bunlarda sıtma, lekeli
humma, çiçek, veba, sara ve akciğer veremine ait bilgilere yer vermiştir. Aristo (Aristoteles,
MÖ. 384-322), veba, lepra, verem, trahom ve uyuz hastalıkları ve bunların bulaşma tarzları
hakkında bazı açıklayıcı bilgiler vermiştir. Ayrıca, temasla bulaşmaya da dikkati çekmiş ve
vebalı hastaların soluk havasının bulaşıcı olduğunu da belirtmiştir. Empedokles (Empedocles,
MÖ. 450-?), Sicilya'da bataklıkların kurutulmasının sırmayı kontrol altına alacağına değinmiş
ve sıtma ile bataklıklar arasında bir ilişkinin varlığını gözlemiştir. Aristofan (Aristophanes,
MÖ. 422-385) sıtma ve bulaşması hakkında bilgiler vermiştir. Hindular döneminde, Büyük kral
Asoka (MÖ. 269-232) zamanında hayvan hastanelerinin kurulduğu ve tarihi yazılarda tedavi
ile ilişkili bazı bilgilerin bulunduğu açıklanmıştır. Bu dönemde, sıtmanın sinekler tarafından
bulaştırıldığı bilinmekte ve farelerin de vebadan öldüklerinde evlerin terk edilmesi gereğine
dikkat çekilmektedir.
Eski Çin Medeniyetinde Wong Too (MS. 752), insan ve hayvanlarda rastlanılan
hastalıklar ve bunların sağaltım yöntemlerini "Dış Alemlerin Sırları" adlı eserinde 40 bölümlük
bir yazıda toplamıştır. Konfüçyüs (MÖ. 571-479) döneminde kuduzun tanındığı ve bazı
önlemlerin alındığı bilinmektedir.
Müslümanlık döneminde ilk hastanenin Şam'da MS. 707'de kurulduğu bilinmektedir.
Ebubekir Mehmet bin Zekeria El Razi (MS. 854-925) yazdığı "Tıp Ansiklopedisi'nde" çiçek ile
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kızamık hastalıklarını tanımlamıştır. İbni Sina (Avicenna, MS. 980-1038), bulaşıcı hastalıkların
gözle görülmeyen kurtçuklardan ileri geldiğini vurgulamış ve yazdığı kitaplarda plörizi, verem,
deri ve zührevi hastalıkları tanımlamıştır. Abu Marvan İbn Zuhr (MS. 1094-1162), tıp
konusunda 6 cilt kitap yazmış ve birçok hastalıkları (mediastinal tümor, perikarditis,
tüberkulozis, uyuz, vs.) tarif etmiştir. Ak Şemsettin (MS. 1453), kitabında malaryanın aynı bir
bitki tohumu gibi, görülmeyen bir etkeni olduğunu ve vücuda girdikten sonra ürediğini
açıklamıştır.
Orta Çağ döneminde de Hipokrat ve Galen'in görüşleri kabul görmüştür. Bu dönemde
veba, lepra, erisipel, kolera, terleme hastalığı (muhtemelen influenza) ve frengi gibi hastalıklar
oldukça fazla yaygındır. Milyondan fazla insanın bu hastalıklardan öldüğü açıklanmıştır.
Rönesans Döneminde (1453-1600), deneylere, gözlemlere ve bu tarzdaki araştırmalara
önem verilmiştir. Çiçek, tifo, kızamık gibi hastalıklar 1493-1553 yılları arasında oldukça
yaygın ve öldürücü seyretmekteydi. Fracastorius (1478-1553), yayımlandığı kitabında (1546),
ilk defa jerm teorisini ortaya atmış ve bulaşmada da canlı varlıkların (Contagium vivum) rol
alabileceğini düşünmüştür. Von Plenciz (1762), Fracastorius'un görüşlerini benimseyerek,
hastalıkların gözle görülemeyen küçük canlılar aracılığı ile bulaşabileceğini ileri sürmüştür.

1.2 Mikrop Teorisi
Hastalıkların yüzyıllardır kişilerin suçları ve hataları yüzünden onlara verilen bir ceza
olduğu düşünüldüğü için başlangıçta birçok insanın mikrop teorisini kabul etmesi oldukça güç
olmuştur. Mesela bir köyün tüm halkı hastalandığında genellikle hastalığın sebebi olarak
kanalizasyondan gelen kötü koku ya da bataklıktan gelen zehirli buhar görülmüştür. Pastör’ün
zamanında doğan birçok insan mikropların hava yoluyla taşınarak bitki ve hayvanları enfekte
edebileceğini ya da yatak veya elbiselerde bulunarak bir insandan diğer bir insana
taşınabileceğini düşünemiyordu. Fakat yavaş yavaş bilim adamları bu yeni mikrop teorisini
destekleyen bilgiler elde ettiler. Pastöre 1865 yılında ipek endüstrisini tüm Avrupa’da yaygın
bir şekilde etkileyen ve ipekböceklerinde meydana gelen bir hastalığa çare bulması için bir
çağrıda bulunuldu. 1835 yılının ilk yıllarında amatör bir mikroskop uzmanı olan Agostino Bassi
bir başka ipek böceği hastalığının mantarlar tarafından meydana getirildiğini ortaya koymuştu.
Bassi’nin de verilerini kullanarak Pastör mevcut ipekböceği enfeksiyonunun bir protozoon
tarafından oluşturulduğunu buldu ve hastalıklı ipekböceği kurtçuklarını tanımaya yarayan bir
metot geliştirdi.
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1840’larda Macar hekim Ignaz Semmelweis’in elini dezenfekte etmeyen doktorların
rutin olarak enfeksiyonları doğum sonrası bir hastadan diğer hastaya taşıdıklarını ortaya
koymuştu. 1860 yıllarında İngiliz cerrah Joseph Lister mikrop teorisini tıbbi yöntemlerde
uygulamıştır. Lister cerrahi yaraları fenol solüsyonuyla dezenfekte etmeye başlamış ve
enfeksiyonların ve ölümlerin azalmasına neden olmuştur.
Bakterilerin tam olarak hastalıklara sebep olduğu 1876’da Robert Koch tarafından
ispatlanmıştır. Bir alman hekim olan Koch, Avrupa’da sığır ve koyunları öldüren antraks
hastalığının sebebini bulma yarışında Pastör’ün genç bir rakibiydi. Koch, antraksdan ölmüş
sığırların kanında Bacillus anthracis olarak bilinen çomak şeklindeki bakteriyi keşfetti.
Bakteriyi laboratuvarda besin maddeleri kullanarak üretti ve daha sonra kültür örneklerini
sağlıklı hayvanlara enjekte etti. Bu hayvanlar hastalanıp ölünce Koch bakteriyi tekrar hasta
hayvanların kanında izole etti ve ilk izole edilen bakteriyle karşılaştırdı. Neticede her iki izole
edilen bakterinin aynı bakteriler olduğunu buldu. Koch böylelikle belirli bir mikrop ile belirli
bir hastalık arasında direk ilişkiyi ortaya koyan bir dizi deneysel süreç geliştirdi. Bu deneysel
basamaklara bugün Koch Postulatları adı verilmektedir.
Pastör’ün çalışmalarının başlamasıyla birlikte mikrobiyolojideki keşiflerde yaklaşık 60
yıl boyunca bir patlama yaşanmıştır. 1857-1914 yılları arasındaki dönem Mikrobiyolojinin
Altın Çağı olarak isimlendirilir. Bu dönemde özellikle Pastör ve Koch tarafından öncülük edilen
önemli gelişmeler Mikrobiyoloji biliminin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu yıllarda birçok
hastalığın etkenleri, hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde bağışıklığın rolü ortaya
konulmuştur. Bu verimli dönemde mikrobiyologlar; mikroorganizmaların kimyasal aktiviteleri,
gelişmiş mikroskobik inceleme teknikleri, mikroorganizmaların kültürü, aşılama ve aseptik
cerrahi teknikler üzerine araştırmalar yapmışlardır.

1.3 Mikrobiyolojinin Türkiye 'de Gelişimi
Yurdumuzda mikrobiyoloji alanındaki ilk çalışmalar aşı yapmakla başlamış ve 1840
yılından sonra giderek gelişmiş ve çiçek aşısı hazırlanarak başarı ile kullanılmıştır.
Pasteur 'ün, Paris Tıp Akademisi'nde, 27 Ekim 1885'de verdiği "Isırıldıktan Sonra
Kuduzdan Korunma" adlı bildirisi sonrası, kuduz üzerindeki çalışmaları yakından izlemek
amacı ile Osmanlı Hükümeti tarafından bir heyet, Pasteur 'ün yanına Fransa'ya gönderilmiş
(1886), Paris 'de 6 ay kalan ve kuduz hastalığı aşısının hazırlanması ve kullanılması
konularındaki tüm bilgileri öğrenen heyet aşı yapımına başlamıştır.
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Tıp okullarında 1891'de okutulmaya başlanan bakteriyoloji dersi, Veteriner tıbbında
ancak 1893'den sonra ve Dr. Rıfat Hüsamettin Bey tarafından okutulmaya başlanmıştır. İstanbul
'da 1893 'de, kolera vakalarının çıkması üzerine, önleyici tedbirlerin alınması ve hastalığın
üzerinde gerekli araştırmaların yapılması için, Fransa'dan Dr. Andre Chantemesse getirildi ve
çok olumlu çalışmalar yaptı.
Bu arada, ülkemizde bir bakteriyoloji laboratuvarının kurulması ve idaresi için Dr.
Maurice Nicolle 1893'de, İstanbul'a gelmiş ve çok kıymetli çalışmalarda (sığır vebası, keçi ciğer
ağrısı, şark çıbanı, P. aeruginosa'nın pigmenti, sığır babesiozu, pnömokok, vaksin virusu)
bulunarak ülkemizde mikrobiyolojinin yerleşmesi ve gelişmesine büyük katkılar sağlamıştır.
Osmanlı İmparatorluğu zamanında bakteriyoloji ve viroloji çalışmaları hem insan
hekimliğine

ait

çeşitli

yerlerde

(Telkihhane-i

Şahane,

Daülkelb

Ameliyathanesi,

Bakteriyolojihane-i Şahane, Mekteb-i Tıbbıye-i Askeriye ve Mektebi Tıbbiye-i Mülkiye ve
diğer

laboratuvarlarda)

ve

hem

de

Veteriner

Hekimliğe

ait

organizasyonlarla

(Bakteriyolojihane-i Baytar'i, Baytar Mektebi Âlisi, Askeri ve Sivil Baytar Mektepleri, Pendik
Bakteriyoloji hanesi ve diğer müesseselerde) yürütülmüştür.
Ahmet Refik Güran (1870-1963), Dr. M. Nicolle ile birlikte 7 sene çalışmış,
mikrobiyoloji alanında birçok değerli çalışmalar yapmış ve yayımlamıştır. Bakteriyolojihane-i
Osmani'de; sularda bulunan kolibasillerin envari, Vebaibakari hastalığı ve serumu, lökosit
sayımı, keçi ciğer ağrısı hastalığı; Baktriyolojihane-i Baytari'de: Hemorajik septisemi aşısı,
şarbon aşısı, şarbon serumu, tavuk kolerası aşısı, kuru serum, kan alma ve vermeye yarayan alet
ve periton kanülü yapan Dr. Refik Güran, ayrıca ilk Türk peptonunu da yapmayı başarmıştır.
Dr. Refik Güran, yurdumuzda bakteriyolojinin kurulmasında, gelişmesinde, bakteriyoloji
laboratuvar veya enstitülerinin açılmasında, bakteriyologların yetişmesinde çok büyük katkıları
olmuş bir bilim adamımızdır.
Adil Mustafa Şehzadebaşı (1871-1904), Dr. Nicolle ile birlikte ve özellikle sığır vebası
üzerinde yaptıkları araştırmalarla kendilerini dünya literatürlerine geçirmişlerdir. Bu iki bilim
adamı, ilk defa, sığır vebası etkeninin filtreleri geçtiği ve süzüntünün hastalık yapıcı nitelikte
olduğunu deneysel olarak ispat etmişlerdir (1897). Fransa'da Prof. Nocard'in yanında da
çalışarak difteri serumu hazırlayan Dr. Adil Bey, ayrıca, malleus ve piroplasmosis üzerinde de
değerli araştırmalar yapmıştır.
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Nikolaki Mavridis (Mavraoğlu) (1871-1955), Veteriner mikrobiyoloji alanında çok
değerli çalışmalar yapmış, özellikle, sığır vebası, keçi ciğer ağrısı, malleus, tavuk kolerası,
hemorajik septisemi ve diğer hayvan hastalıkları üzerinde kıymetli çalışmaları vardır.
Osman Nuri Eralp (1876-1940), bakteriyoloji ve viroloji üzerinde değerli araştırmalar
yapmış bir bilim adamıdır. Çalışmalarını, özellikle, tüberküloz, tüberkülin, şarbon, sığır vebası,
kolera, gonokok, frengi, sütte yaşayan ve sütle bulaşan mikroorganizmalar gibi konuları
kapsamaktadır.
Rıza İsmail Sezginer (1884-1963), Baytar Yüksek Mektebinde salgın hastalıklar,
bakteriyoloji ve gıda kontrolü dersleri vermiş, İstanbul mezbahasının kurulmasında önemli rol
oynamış ve bunun laboratuvar şefi olmuş ve ayrıca kıymetli çalışmalar yapmış olan bir
bakteriyoloğumuzdur.
Ahmet Şefik Kolaylı (1886-1976), sığır vebası virüsünün insanlarda hastalık
oluşturmadığını,

sığır

vebasına

tutulan

hayvanların

kesilerek

etlerinin

askerlere

yedirilebileceğini bildirmiştir. Ayrıca, tüberkülin, mallein, tavuk kolerası ve hemorajik
septisemi aşıları da hazırlamış, sığır vebası, antraksın teşhisi, çiçek aşısı, keçilerin bulaşıcı
salgın ciğer ağrısı üzerinde de çalışmıştır.
Başlangıçta, hayvan hastalıklarına karşı hazırlanan aşı ve serumlar ile insan
hastalıklarını ilgilendiren biyolojik maddeler aynı bina içinde yapıldığından, Veterinerler ile
Doktorlar birlikte çalışmaktaydılar. Sonra iş hacminin ve eleman miktarının artması üzerine
laboratuvarlar birbirlerinden ayrılmak zorunda kalmıştır.

1.4 Mikroorganizmaların mikroskopta incelenmesi
Mikroorganizmalar çıplak göz ile görülemeyecek kadar çok küçük varlıklardır ve ancak
bir mikroskop ile görülebilirler. Mikroskop kelimesi çok küçük anlamına gelen mikro ve
Yunanca incelemek anlamına gelen skopos kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur.
Mikroorganizmalar ve onların yapıları mikrometre ya da nanometre gibi en küçük birimler
halinde ölçülürler.
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1.4.1 Mikroskobun Geliştirilmesi
Mikroskopların temelini oluşturan ilk basit büyütecin Roger Bacon (1214-1294)
tarafından yapıldığı ve bazı objelerin incelendiği bilinmektedir. Hollandalı bir gözlükçü olan
Zacharias Janssen 1590 yılında, iki mercekten oluşan basit bir büyüteç yaparak, bazı objeleri
50x ve 100x büyütebilmiştir. Cornelius Drebbel ve Hans'ın da 1590-1610 yılları arasında benzer
tarzda bazı büyütme aletleri geliştirdikleri açıklanmıştır. Galileo Galilei (1564-1642), 1610
yılında, İtalya'da, bir tüp içine yerleştirdiği bir seri mercekle, daha fazla büyütme gücü elde
etmiştir. Kepler, 1611'de, iki mercekten oluşan bir büyütme aleti geliştirmiştir. Petrus Borellus
(1620-1689), yaptığı büyüteçle uzakları daha iyi görebildiğini açıklamıştır.
Biyoloji tarihindeki en önemli keşiflerden biri 1665 yılında ilk basit mikroskobun
yardımı ile başlamıştır. Robert Hooke (1635-1703) ve Nehemiah Grew geliştirdikleri büyütme
aletleri ile (200x) bazı objeleri ve bitkileri incelediklerini açıklamışlardır. Hooke, 1665'de,
yayımladığı Micrographia adlı eserinde yüksek organizmaların ve filamentöz mantarların
mikroskobik görünümlerini çizmiş ve bunlar hakkında bilgiler vermiştir. Pierre Borrel (16201671), bakterileri görebildiğini iddia etmiştir.
Hollandalı bir tüccar ve amatör bir mercek yapımcısı olan Antony van Leeuwenhoek
(1632-1723), 200 defadan fazla büyütebilen ve iki metal arasına yerleştirilmiş bikonveks
mercekten oluşan büyütme aleti ile yaptığı çeşitli incelemelerde mikroskobik canlılar dünyasını
bulmayı başarmıştır. Bu nedenle kendisine mikrobiyolojinin kurucusu gözü ile bakılmıştır. İlk
bakterileri 1676 yılında görerek, şekil ve hareketlerini izlemiş ve şekillerini çizerek bu konuda
hazırladığı 200'den fazla mektubunu Londra'daki "Phylosophical Transaction of the Royal
Society" ye göndererek ilk basit ve tek lensli mikroskobuyla gördüğü mikroorganizmaları
tanımlamıştır.
Huygens, 1684'de, iki mercekli oküleri geliştirmiştir. Chester Moor Hall ve John
Dalland, 1773'de, birbirlerinden bağımsız olarak, dispersiyonu düzelten mercekler
geliştirdiklerini açıklamışlardır. J.N. Lieberkühn, 1739'da A. van Leeuwenhoek'in
mikroskobunu daha da geliştirmiştir. Chevalier, 1824'de, mikroskopta birçok mercekleri bir
araya getirerek başarılı olarak kullanmıştır. J.J. Lister, 1830'da modern mikroskobun
prensiplerini koymuştur. Ernest Abbe (1840-1905), 1870'de, akromatik objektif ve
kondansatörü yapmış ve kullanmıştır. A. Abbe ve Carl Zeiss (1816-1866), apokromatik mercek
sistemini bulmuşlardır. Andrew Ross (1798-1853), 1843'de binoküler mikroskobu yapmıştır.
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J.J. Woodvard, 1883-1884'de, mikroskop yardımı ile fotoğraf çekmeyi, Heimstadt, Carl
Reichert (1851-1922) ve Lehmenn, ilk olarak fluoresans mikroskobu yapmayı başarmışlardır.
Louis de Broglie elektron mikroskobun esasını bulmuştur. Max Knoll ve Ernst Ruska ilk
elektron mikroskubu yapmışlardır (1933).

1.4.2 Mikroskop çeşitleri
Günümüzde çeşitli amaçlar için kullanılan 5 farklı mikroskop tipi vardır.
12345-

Işık mikroskopları
Karanlık saha mikroskopları
Flüoresans mikroskopları
Faz-kontrast mikroskobu
Elektron mikroskopları

1.4.2.1 Işık mikroskopları
Işık

mikroskobu

cisimleri

aydınlatabilmek

için

görülebilir

ışığı

kullanan

mikroskoplardır. Temel olarak mekanik, aydınlatma ve optik bölümlerinden oluşur.
a- Mekanik Bölüm
Mekanik kısım ayak, tabla (rovelver), makro ve mikro vida, objektif tablası ve tüp
bölümlerinden oluşur. Taşıyıcı olarak görev yapar.
- Tüp: Silindir şeklinde bir parça olup üst tarafta oküleri, alt tarafta ise objektifleri taşır.
- Kol: Mikroskobu ve tablayı tutmaya yarar. Aynı zamanda makro ve mikro vida da kol
üzerinde bulunurlar.
- Tabla: Dört köşe veya yuvarlak olup ortası deliktir. İncelenecek lam tablaya konur ve delik
kısım gelen ışınları geçirir. Bazılarında tabla, yanlardaki düğmeler tarafından hareket
ettirilmesine karşın bir kısmında da sabit olup, objeyi hareket ettirmek için özel sürgü (şaryo)
tertibatı bulunur. Bazı mikroskoplarda tabla sabittir, bir kısmında da aşağı yukarı inip çıkabilir
(mikro fotolu mikroskoplarda, bazı binoküler mikroskoplarda, vs.).
- Ayak: Bu kısım genelde U ve V şeklinde olup ağırdır.
b- Aydınlatma
Aydınlatma bölümü, lâm üzerine konan objeyi aydınlatmak için ışık kaynağı, bu ışığı
obje üzerine doğru yansıtan veya yönelten ayna ve ışığı obje üzerinde toplayan kondansatörden
oluşur.
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- Işık kaynağı: Mikroskoplarda objeyi aydınlatmak için, genellikle elektrikle çalışan,
mikroskobun dışında bulunan veya mikroskobun içine monte edilen ışık kaynakları
kullanılmaktadır. Bu ışık kaynakları yeterince ışık verirler ve bazıları da ışığı ayarlamak için de
özel diyaframlara sahiptirler. Işık kaynağının bulunmadığı durumlarda güneş ışığından da
yararlanılır.
- Ayna: Mikroskop üzerine monte edilmiş bir yüzü konkav diğer yüzü düz olan aynalar,
ışık kaynağından gelen ışınları kondansatöre ve dolayısıyla obje üzerine yansıtırlar. Konkav
yüz daha fazla ışın topladığından immersiyon objektifleriyle çalışmalarda bu yüz kullanılır.
Bazı mikroskoplarda ayna, mikroskop içinde bulunur.
- Filtre: Kondansatörün altında bulunan özel ve halka şeklindeki yere ışık kaynağından
gelen ışınları süzmesi ve iyi görüntü sağlanması amacı ile mavi, yeşil veya mat filtreler konur.
- Diyafram: Işık kaynağından gelen ışık demetinin çapını kontrol etmek için kullanılır,
ışık kaynağının üstünde ya da kondansatörün altında yer alır. Işığın şiddetini azaltmak için
değil, en iyi kontrast ve rezolüsyon (çözünürlük) elde edilecek ışık çapını ayarlamak için
kullanılır. İmmersiyonla çalışmalarda genellikle diyafram tam açılarak içeri fazla ışık girmesi
ve objenin aydınlatılması sağlanır. Buna karşılık, hareket muayenelerinde iyi bir kontrast
sağlanması için, diyafram kısılır.
- Kondansatör: Işığı obje üzerinde odaklayarak yoğunlaştırır, ışığın dağılmasıyla
görüntünün bozulmasını önler ve çözünürlüğü arttırır, ısınan lambayı hassas olan optik
bölümlerden ve kullanıcıdan uzak tutar. Genellikle iki mercekten oluşan kondansatörler, bir
düğme ile aşağı yukarı inerçıkar ve ışığın iyi odaklanmasını sağlarlar.
c- Optik
Optik kısım, mikroskobun objeleri büyüten en önemli bir bölümü olup oküler ve
objektiflerden oluşur.
- Oküler: Objektifin ışık kusurlarını düzeltir. Optik kısmın gözle bakılan ve tüpün üst
kısmına konulan parçasını oluşturur. Okülerde büyütmelerine göre numaralar (5 x, 7 x, 10 x,
15 x, 20 x, 25 x) bulunur. Okülerlerin görevi tüp içinde objektif tarafından oluşturulan
görüntüyü büyütmek ve objektifin bazı hatalarını düzeltmektir. Bazı mikroskoplarda tek gözle
bakmaya yarayan bir oküler (monoküler) bulunmasına karşın, araştırma mikroskoplarda
genellikle iki gözle bakmaya yarayan çift oküler (binoküler) bulunur. Bu sonuncu sistemde,
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objektifken geçen ışınlar prizmalar yardımıyla 2 göze taksim edilirler. Binoküler sistem başlık,
sağa sola dönmesi ve eğik olması nedeniyle de monoküler sisteme oranla, daha rahat ve kolay
bir bakış sağlar.
- Objektif: Mikroskopta ilk büyütmeyi yapan ve optik kısmın objeye en yakın bölümünü
oluşturan objektifler, mikroskop tüpünün altına yerleştirilmiş ve orta eksen etrafında dönebilen
tablaya vidalanmışlardır. Objektifin amacı, 1- objeden gelen ışık demetlerini birleştirmek, 2bu ışınları odak noktasında toplamak ve 3- odak noktasında oluşan gerçek görüntüyü
büyütmektir. Çok sayıda merceğin bir araya gelmesiyle oluşur. Büyütme amacına göre 4 veya
5 adet olabilirler. Üzerlerinde büyütme oranlarını bildiren, I0 x, 20 x, 40 x, 90 x veya 100 x gibi
rakamlar bulunur.
Oküler mercekleri ile objektif merceklerinin birlikte meydana getirdiği büyütmelerle
cisimleri 100 kat, 400 kat ya da immersiyon yağı (sedir yağı) kullanarak 1000 kat büyütülebilir.
Mikroskobun büyütmesi, objektifler üzerindeki numaralar (10 x, 20 x, vs.) ile oküler üzerindeki
sayıların (5 x, 7 x, 10 x) çarpımına eşittir. Eğer objektif 100 x ve oküler 10 x ise objenin
büyümesi 100 x 10 = 1000’dir. Işık mikroskobunda detaylı ve net bir görüntü elde edebilmek
için incelenen materyal ile bulunduğu ortam arasında keskin bir renk farklılığı olması
gerekmektedir. Böyle bir farklılığı elde edebilmek için materyalin ışığı kırma katsayısının
oranının, içinde bulunduğu ortamdan farklı bir değere getirilmesi gerekmektedir. Bir materyalin
ışığı kırma katsayısı onu boyayarak değiştirilebilir. Yüksek büyütme gücü (1000 x) elde
edebilmek için objektif merceklerinin büyük olması gerekmektedir. Her ne kadar ışınların cisim
ve cismin bulunduğu ortamdan geçerek farklı kırılmalara uğraması istense de ışınların
boyanmış cisimleri geçtikten sonra kaybolması istenmeyen bir durumdur.

En yüksek

büyütmelerde kaybolan ışınların yönünü değiştirebilmek için lam ile immersiyon objektifinin
arası immersiyon yağı ile doldurulur. İmmersiyon yağı olmadan ışınlar havadan lam içerisine
girerken kırılırlar ve objektif merceklerinin çapı kırılan bu ışıkların çoğunu yakalamaya yeterli
değildir. İmmersiyon yağı ise objektif merceklerinin çapını attıran bir etki yapar ve böylece
merceklerin rezolüsyon gücünü arttırırlar. İmmersiyon objektifiyle bu yağ kullanılmazsa
görüntü puslu ve düşük çözünürlükte görünür.
Mikroskoplarda mikroorganizmaların boyanması her zaman istenilen bir durum
değildir. Boyalar birçok mikroorganizma için toksik etki yarattığı için onların ölümüne neden
olurlar. Ancak boyanmadan incelendiklerinde hücreler, mikroskop sahasına göre çok zayıf bir
kontrast gösterir ve güçlükle görülürler.
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1.4.2.2 Karanlık saha mikroskopları
Karanlık saha mikroskobu normal ışık mikroskoplarında görülemeyen, standart boyama
yöntemleriyle boyanamayan ya da boyama ile özelliklerini kaybeden mikroorganizmaları
incelemek için kullanılır. Normal kondansatör yerine karanlık saha mikroskoplarında opak bir
diskten oluşan karanlık saha kondansatörü kullanılır. Bu disk ışığın doğrudan doğruya objektife
gitmesine engel olur. Sadece cisimden yansıyan ışınlar objektif lensine gelir. Zeminden
doğrudan gelen ışınlar olmadığı için saha karanlık görülürken cisimler aydınlık görülürler. Bu
teknik genellikle sıvı içinde süspansiyon halinde bulunan boyanmamış mikroorganizmaları
incelemek (spiroketleri görmek, hareket muayenesi yapmak) için kullanılır.

1.4.2.3 Flüoresans mikroskopları
Bazı cisimler kısa dalga boyuna sahip ultraviyole ışınlarını absorbe ederek sadece özel
ışık filtreleriyle görülebilen daha büyük dalga boyuna sahip ışınlar yayarlar. Floresanlanma
denilen

bu

olay

flüoresans

mikroskopların

çalışma

prensibini

oluşturur.

Bazı

mikroorganizmalar özel ışınlarla incelendiğinde floresan parlama gösterebilirler. Eğer
incelenecek örneğin doğal floresan özelliği yoksa floresan boyalarla boyandığında ve UVışınları altında mikroskopta incelendiğinde, karanlık bir zeminde ışık saçan parlak cisimcikler
halinde görünür. Bu amaçla kullanılan bazı boyalar; auramin, fluorescein, rhodamine B, vs.dir.
Flüoresans mikroskobun başlıca kullanım alanı Flörasan antikor tekniği (FA) ya da
immunflöresan antikor tekniği (IFA) denilen teşhis yöntemleridir. Bu teknik ile bakteri ya da
diğer patojenik mikroorganizmalar hücre içindeyken, dokudayken ya da diğer klinik
materyaldeyken bile tespit edilebilir. UV-mikroskobu olarak normal ışık mikroskobundan
yararlanılabilir. Muayene için karanlık oda tercih edilir. Preparat üzerine herhangi bir sıvı
madde (sedir yağı gibi) konmaz. Çünkü bu fluoresans verebilir. Görüntü, normal ışık
mikroskobundan daha büyük olur.

1.4.2.4 Faz-kontrast mikroskobu
Bu tür mikroskoplarla canlı mikrop, hücre, vs. içindeki çeşitli organizasyonları,
oluşturdukları ayrı kontrastlarından yararlanarak tanımlamak mümkün olabilmektedir. Ayrıca
tespit ya da boyama gibi mikroorganizmaları öldüren ya da yapılarını bozan işlemlere gerek
duyulmamaktadır. Bu nedenle genel biyolojik amaçlar için çok fazla kullanılmaktadır. Faz
kontrast mikroskobunun prensibi ışık ışınlarının dalga tabiatına dayanmaktadır. Işığın bir kısmı
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direkt olarak ışık kaynağından gelir. Diğer bir kısım ışınlar ise incelenen numunenin belirli
yapılarından kırıldıktan sonra gelen ışınlardır. Doğrudan gelen ışınlar ve kırılan ışınlar bir araya
getirilerek oküler merceğinde, aydınlık (faz içi) ve griden siyaha (faz dışı) değişen renklerde
bölgelere sahip bir görüntüye dönüştürülür. Biri objektifin arkasındaki fokal düzlemde, diğeri
objeden çeşitli açılarla kırılarak yansıyan ışınların oluşturduğu görüntü olmak üzere iki obje
hayali meydana gelir. Böylece hücrelerin içyapısı daha ayrıntılı olarak incelenebilmektedir.

1.4.2.5 Elektron mikroskopları
Elektron mikroskoplar, mikrobiyolojik alanda çok kullanılan ve geliştirilmiş bir
mikroskop türleridir. Ancak yapısının karışık olması, preparatın hazırlanması ve mikroskobun
kullanılması gibi özel güçlükler yanı sıra çok pahalıdırlar. Elektron mikroskopla her türlü
mikroorganizmayı ve hücreyi incelemek ve ince yapısı hakkında bilgi edinmek mümkündür.
Bu mikroskopta kullanılan elektronların dalga uzunluğu, normal ışığınkinden 100.000 defa
daha kısa olması, çözünürlük ve büyütmenin çok fazla olmasına temel teşkil eder. Elektron
mikroskop ile ışık mikroskopları arasındaki temel farklar, elektron mikroskobunda ışık yerine
dalga boyu çok kısa olan bir elektron demeti kullanılır. Elektronların dalga boyu görülen ışığın
dalga boyundan 100.000 defa daha küçüktür. Ayrıca elektron mikroskoplarında havası
boşaltılmış tüplerden geçerek gelen elektronların cisim üzerine odaklanması için cam mercekler
yerine elektromanyetik mercekler kullanılır. Böylelikle elektron mikroskoplarında ışık
mikroskobuyla göremediğimiz çok küçük yapılar bile incelenebilir. Boyutu 0.2 nm ’den küçük
olan virüs ya da hücrelerin içyapıları gibi cisimler elektron mikroskobunda incelenmelidir.

1.4.2.5.1 Transmisyon Elektron Mikroskop (TEM)
Transmisyon elektron mikroskobunda çok ince bir cismin içinden geçirilen yüksek
enerjili elektronların görüntülenmesi prensibine dayanır. Elektron demetleri cismin içinden
geçer, cisim ile etkileşimleri sonucu görüntü büyültülür ve elektromanyetik bir projektör
merceğine gelirler. Elektronlar daha sonra bu mercek tarafından floresan ekran, foto grafik film
katmanı ya da CCD kamera gibi bir sensor üzerine odaklanır.

Transmisyon elektron

mikroskobu çok yüksek çözünürlüğe (10.000-100.000X) sahiptir ve numunelerin farklı
tabakalarını incelemek için uygundur. Biyoloji (botanik, hücre biyolojisi), tıp (Adli Tıp,
anatomi, mikrobiyoloji, biyokimya, fizyoloji, toksikoloji, patoloji), madde bilimleri ve yeryüzü
bilimlerinden elde edilen örnekleri 600.000 kez büyüterek içyapılarını incelemede kullanılır.
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1.4.2.5.2 Taramalı Elektron Mikroskop (SEM)
Taramalı Elektron Mikroskop çok küçük bir alana odaklanan yüksek enerjili
elektronlarla yüzeyin taranması prensibiyle çalışır. Bu mikroskop ile cisimlerin üç boyutlu
görüntüleri elde edilebilmektedir. Taramalı Elektron Mikroskobunda elektron tabancası primer
elektron demeti denilen çok iyi odaklanmış elektron demeti oluşturur. Bu elektronlar
elektromanyetik merceklerden geçer ve doğrudan cismin üzerine gelirler. Primer elektron
demeti cismin yüzeyine çarparak ikinci elektronları oluşturur. Bu elektronlar bir elektron
toplayıcısı tarafından toplanarak büyütülür ve bir ekran ya da fotoğraf tabakası üzerinde bir
görüntü oluşturmak için kullanılır. Taramalı elektron mikroskop özellikle normal hücrelerin ve
virüslerin yüzeylerini incelemek için uygundur. Cisimler 1000-10.000X kat büyütülebilir.
Hastalığa sebep olan etkenleri belirlemede; ilacın hasta üzerindeki etkilerini belirlemede; metal
parçaları, boya ve mürekkep gibi maddeleri karşılaştırmada; saç veya iplik gibi adli delilleri
incelemede; metallerin dayanıklılığını belirlemede; bitki ve hayvan dokuları, mikroskobik
kristaller, metaller, plastikler ve seramiklerin yapısını incelemek amaçlı bilimsel
araştırmalarda; lif incelemesiyle kumaş analizlerinde kullanılmaktadır.

1.5 Mikroorganizmaların sınıflandırması
Mikroorganizmaların varlığı bilinmeden önce, doğadaki bütün canlıların hayvan ya da
bitkilerden meydana geldiği ve başka türlerin olmayacağı düşünülmüştür. Mikroskobun keşfi
ile mikroorganizmalar bulunmuş ve gözle görülmeyen başka mikroskobik canlılar aleminin
varlığı ortaya konulmuştur. Bu mikroskobik canlıların insan ve hayvanlarda hastalık
oluşturdukları fark edilmiş ve üzerlerinde yoğun çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. 1970’lerin
sonlarına kadar biyolojistler yeni organizmaları sınıflandırmak için kullanılacak kriterler
üzerinde tam bir fikir birliğine varamamışlardır. Yirminci yüzyılın ortalarında elektron
mikroskopla yapılan incelemeler sonucunda mikroorganizmalar yapılarına göre ökaryot
mikroorganizmalar, prokaryot mikroorganizmalar, virüsler ve prionlar olmak üzere 4 grupta
sınıflandırılmıştır.
1. Ökaryot (Eucaryotic) Mikroorganizmalar
Hücre

yapıları

bitki

ve

hayvan

hücrelerinin

yapısına

benzerlik

gösteren

mikroorganizmalardır. Gerçek çekirdekli anlamına gelen ökaryot adı verilmiştir. Algler (su
yosunları), protozoonlar ve mantarlar bu grupta yer alır.
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2. Prokaryot (Procaryotic) Mikroorganizmalar
Belli bir çekirdekleri olmayan, kalıtım maddesi sitoplazmada dağınık halde bulunan çok
basit hücrelerdir. Bunların zarları ve organelleri yoktur. Sadece ribozom organeli içerir.
Bazılarında sitoplâzmada klorofil pigmentleri veya hücre zarından oluşan mezozomlar
bulunabilir. Daha basit bir hücre yapısına sahip, gerçek bir hücre çekirdeği olmayan mavi-yeşil
algler (Cyanobacteriae) ve bakteriler (klamidya, riketsiya ve mikoplazmalar dâhil) bu grup
içinde yer alır.
3. Virüsler
Virüsler; bakterilerden daha ilkel, daha basit yapıda, tam bir hücre yapısı göstermeyen,
en küçük mikroorganizmalardır. Tek başına metabolizma aktiviteleri yoktur. Sadece canlı hücre
içinde yaşar ve çoğalabilir. Sentetik besiyerlerinde üretilemez. Normal mikroskopla görülmez;
ancak elektron mikroskobu ile incelenebilirler.
4. Prion
Prionlar nükleik asit içermeyen protein yapısındaki mikroorganizmalardır. Bakteriler ve
virüslere benzemez. Kronik progresif ve dejeneratif tipte santral sinir sistemi enfeksiyonlarına
neden olmaktadır. İnkübasyon çok uzundur.
Ökaryot ve Prokaryot hücrelerin temel özellikleri
Ökaryot

Prokaryot

Algler, Protozoonlar ve
Mantarlar
>5 µm

Bakteriler, mavi-yeşil algler

Çekirdek zarı

Var

Yok

Mitokondri

Var

Yok

Golgi aygıtı

Var

Yok

Endoplazmik retikulum

Var

Yok

80 S (60S+40S)

70 S (50S+30 S)

Sterol içerir

Sterol içermez (Mycoplasma spp.
hariç)

Ana gruplar
Büyüklük

Ribozom (sedimentasyon
katsayısı)
Sitoplazmik zar

0,5-3,0 µm
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Hücre duvarı

Sadece mantarlarda var

Üreme
Solunum

Seksüel ve aseksüel

(+) Peptidoglikan, protein ve lipid
yapıda
Aseksüel (ikiye bölünme)

Mitokondride

Sitoplazmik zarda(mezozom
vasıtasıyla)

1.6 Bakterilerin Morfolojik Özellikleri
Bakteriler mikroskobik görünümleri esas alınarak koklar (yuvarlak biçimdeki
bakteriler), basiller (çubuk biçimindeki bakteriler), spiraller (sarmal biçimdeki bakteriler)
olmak üzere üç ana grupta incelenir.

1.6.1 Koklar (yuvarlak biçimdeki bakteriler) :
Eni boyu birbirine yakın, yuvarlak şekilli bakterilerdir. Bazıları oval, kahve çekirdeği
veya fasulye şeklinde de olabilir. Ortalama hücre çapları 0.5-1.0 µm kadardır. Mikroskoptaki
görünümleri üreme fazında, hücrenin bölünme biçimine göre değişik morfolojik formlar
oluşturur. Tek tek ya da yan yana gelerek gruplar oluşturabilirler.
-

Hücrenin tek yönde bölünmesi sonucu ikiye bölündükten sonra birbirinden ayrı, tek tek
bulunanlara mikrokok (Micrococcus) adı verilir.

-

Bölünme sonrası oluşan iki kardeş hücre, çift oluşturacak şekilde birbirlerine bağlı halde
kalırsa, bunlara diplokok (Diplococcus) adı verilir. Örnek: Streptococcus pneumoniae.
Birbirine bakan yüzeyleri düz ve hafif içbükeydir.

-

Oluşan hücreler birbirlerinden ayrılmayıp zincir yaparlarsa bunlara streptokok
(Streptococcus) adı verilir. Örnek: Streptococcus pyogenes. Zincirde yer alan kok sayısı
10-20 arasında olabileceği gibi 100’den fazla da olabilir. Zincir ne kadar uzun
oluşmuşsa patojenlik o oranda artar.

-

Hücre bölünmesi iki yönde olursa dörtlü koklardan oluşan gruplar meydana gelir.
Bunlara tetrakok (Tetracoccus) adı verilir. Örnek: Gaffkya homari.

-

Hücre üç yönde, düzenli biçimde bölünürse paket, yığın veya balya görünümünde
sekizli bakteri grupları oluşur. Bunlara sarsina (Sarcinae) adı verilir. Örnek: Sarcina
maxima.

-

Hücreler çeşitli yönlerde düzensiz olarak bölünür ve yeni oluşan hücreler birbirlerine
bağlı halde kalırlarsa üzüm salkımı şeklinde kümeler oluşur. Bunlara stafilokok
(Staphylococcus) adı verilir. Örnek: Staphylococcus aureus.
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1.6.2 Basiller (çubuk biçimindeki bakteriler)
Boyları enlerinden fazla olan genellikle, düz veya hafif eğri çomak, çubuk ya da silindir
şeklindeki bakterilerdir. Bacillus (Basil) ismi çomak şeklinde bakteri ismi anlamına gelirken
aynı zamanda özel bir bakteri cins ismini de ifade eder. (örn: Bacillus anthracis). Çeşitli
uzunluk ve genişlikte olurlar. Kısa çubukların boyları enlerine yakın uzunlukta olup kokoid bir
şekil gösterirler. Uzun çubukların ise boyları enlerinin 10-20 katı kadar olabilir, bu nedenle
genel olarak biraz eğri bir görünümleri vardır. Basil şeklindeki mikroorganizmalar kısa
kenarları boyunca bölünerek çoğalırlar.
Basiller şekil ve dizilişlerine göre ayrılırlar:
• Düz Basiller: Düzenli veya düzensiz tek tek bulunan, uzun çomak veya silindir
şeklindeki bakterilerdir.
• Diplobasiller: Bölünme sonrasında ayrılmayarak ikili gruplar oluşturan basillerdir.
• Kokobasiller: Boyu enine yakın, kokla basil arasında görünen oval basillerdir.
• Fusiform Basiller: İki kenarı dışbükey, ortaları kalınca, uçları sivri olan mekik
şeklindeki basillerdir.
• Difteroid Basiller: Bir veya iki ucu, bazen de ortası şişmiş görünümde olan basillerdir.
• Streptobasiller: Birbirleriyle uç uca gelip zincir oluşturan basillerdir.
Birçoğunun eni 0.5-1.0 µm, boyu 1.0-4.0 µm kadardır. Spor oluşturan çubuk
biçimindeki bakteriler spor yapmayanlara göre daha büyüktür. Büyük bir kısmı hareketlidir.

1.6.3 Spiraller (Burgu, Sarmal şeklinde Bakteriler)
Spiral bakteriler bir ya da daha fazla kıvrıma sahip olan bakterilerdir. Şekillerine göre
başlıca 3 gruba ayrılırlar. Tek bir kıvrıma sahip olan, virgül biçimli kısa çubuk şeklinde olan
bakterilere ve kirpiği yardımıyla hareket eden bakterilere vibrio denir. Çok sayıda kıvrıma sahip
olan ve bir vidaya benzeyen gövdeleri olan, kalın, esnek olmayan sert yapıdaki bakterilere
spirillum adı verilir. Spirillumlar flagellaları yardımıyla hareket ederler. Yine aynı şekilde çok
kıvrımlı ama ince ve esnek gövdeye sahip olup bükülebilen ve kıvrımlarda kendi ekseni
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etrafında veya ileri geri hareket edebilen bakterilere de spiroket denir. Spiroketler flagellayı
andıran fakat harici esnek bir kılıf altında bulunan bir aksial flament aracılığıyla hareket ederler.
Spiroketler Borrelia (3-7 arasında geniş ve düzensiz kıvrımları olan),

Treponema

(Düzgün ve dik kıvrımları olan, boyları daha küçük, kıvrımları sabit, hareket halinde bile
şekilleri değişmeyen) ve Leptospira ( Bir eksen etrafında küçük ve dik kıvrımlı iki ucu çengel
biçiminde bükülmüş olan) olmak üzere üç grupta incelenir.
Bu 3 temel mikroskobik görünümün dışında, belirli fiziksel ve kimyasal etkenlere bağlı
olarak bazı bakterilerin şekillerinde değişiklikler meydana gelebilir. Ayrıca Rhizobiom ve
Corynebacterim cinsindeki bazı bakteri türleri normal yaşam dönemlerinde de böyle
değişiklikler gösterebilirler. Böyle bakteriler pleomorfik olarak isimlendirilirler. Bu bakteriler
3 grupta toplanabilirler.
- İnsan ve hayvanlarda birçok hastalıklara neden olan mikoplazmaların hücre duvarları
yoktur. Bu nedenle sıvı kültürlerinde oval, yuvarlak, yıldız, halka, yüzük vb şekillerde
görünürler. Bu tarz bakterilere PPLO (Pleuro pneumonia like organism) formu bakteriler adı
verilir. (Ör: Mycoplasma pneumonia).
- Bakteriler, hücre duvarı sentezini engelleyen kimyasal maddelerin (ör: penisilin gibi)
bulunduğu ortamlarda üretilirse, hücre duvarına sahip olmayan formları meydana gelir. Oval,
yuvarlak, disk, yıldız vb. biçimler gösteren bu formlara L - formları adı verilir. Değişken ve
değişken olmayan L-formları olmak üzere iki tipte olurlar. Değişken L-formundaki bakteriler
ortamdaki kimyasal etken uzaklaştırıldığında tekrar eski şeklini alır ve hücre duvarını
sentezlerler. Değişken olmayan L-formundaki bakteriler ise bu anormal yapıda üremelerini
sürdürürler.
- Mikroorganizmaların üretildikleri besi ortamının karakterinin değişmesi (besin
maddesi, pH, ozmotik basınç ve oksijenin azalması; metabolitlerin birikmesi gibi) halinde
morfolojik şekillerinde değişimler meydana gelir. Uzun, oval, filamentli, dallanmış, şişmiş,
köşelenmiş formlar, bölünmenin gecikmesi gibi anormallikler bu tip değişimler arasındadır. Bu
tarz görünen formlara involusyon formları (atipik veya düzensiz hücre formları) denir. Besi
ortamında optimal koşullar sağlanırsa, bakteriler eski normal biçimlerine kavuşurlar.
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1.7 Bakterilerin sınıflandırılması (Klasifikasyonu)
Sınıflandırma organizmaların ortak benzerlikleri veya evrimsel ilişkilerine dayalı olarak
takson adı verilen gruplar şeklinde düzenlenmesidir. Taksonomi sınıflandırma, isimlendirme
ve tanımlama olmak üzere birbirinden farklı ama kendi içlerinde birbirleri ile ilişkili 3 alanı
kapsamaktadır. Tanımlama taksonominin uygulamalı yönüdür, organizmaların özelliklerini
saptama ve kaydetme dolayısıyla hangi taksona ait olduklarını tayin etme işlemidir.
Tarih içinde bakteriler, birçok farklı kritere esas alınarak sınıflandırmalara tabi
tutulmuşlardır.
1) Doğal (filojenik) klasifikasyon: Bu sistematiğin esasını, mikroorganizmalardan
birbirlerine çok benzeyenleri, muhtemelen aynı orijinden gelenleri, bir araya toplamak ayrı
karakter taşıyanları çıkarmak oluşturmaktadır. Burada benzerlik kavramı içinde, morfolojik,
kültürel, fizyolojik, biyokimyasal, kimyasal, serolojik, patolojik, vs. özellikler de
bulunmaktadır.
2) Numerikal klasifikason: Bakterilerin morfolojik, kültürel, biyokimyasal özellikleri
gibi yüzlerce karakteri incelenir ve sonuçlar bilgisayara verilir. Bu özellikler bakımından
benzerlik gösteren kökenler gruplandırılır. Karakter benzerliği durumunda +1, ayrılığı
durumunda -1 gibi puanlama yapılır ve benzer puanların genel toplamı sonunda benzerlik
indeksi saptanır. Sonuçta bakteriler %100 ile %0 arasında sıralanır.
3) Genetik klasifikasyon: Son yıllarda, mikroorganizmalar arasında benzerlik veya
ayrılıkları saptamada, bunların oldukça yüzeysel ve değişken olan benzerliklerinden ziyade,
genetik materyalleri, özellikle DNA'ları, arasındaki homojenlik durumlarına dayanan daha
esaslı ve tutarlı bir klasifikasyona gidilmektedir. Bakteri DNA’sındaki Guanin (G) + Sitozin
(S) miktarına göre yapılır. Buna göre G+C/DNA sayıları aynı ya da birbirine çok yakın olan
bakteriler aynı grup içinde ele alınır. Ayrı cinsler arasında bu oran farklıdır. Sınıflandırmalar
içinde en güveniliridir.
4) Antijenik klasifikasyon: Antijenik özelliklerine göre sınıflandırılırlar. Bu amaçla
serolojik yöntemlerden yararlanılır ve bakterilerin oluşturdukları belirli antijenler saptanarak,
bakteriler arasındaki yapı benzerliği karşılaştırılır. Ancak, cins veya türler içinde çok fazla
antijenik değişmeler ortaya çıkmaktadır.

35

5) Fajla tiplendirme: Cins, türler içi veya türler arası ilişkiyi saptamada fajla tiplendirme
de kullanılmaktadır. Aynı türe ait suşlar, kendilerine özgü fajlara göre gruplara
ayrılabilmektedirler. Örn, S. aureus, bu esasa göre Grup -1, -2, -3 ve 4'e ayrılmaktadır. Ancak,
insan, sığır veya diğer hayvanlardan izole edilen etkenlerin aynı faj setleri ile reaksiyon
vermedikleri türlere özgü bazı spesifitelerin bulunması nedeniyle, fajlara dayanan bir
klasifikasyon ancak çok sınırlı kalmaktadır. Fajlar aynı zamanda yeni izole edilen etkenlerin
teşhisinde de rol oynamaktadırlar.
6) Kemotaksonomi: Daha az oranda spesifitesi olan ve bakterilerin kimyasal yapılarını
esas alan bu sınıflama da bakterilerde çok değişken olan yapısal özellikler nedeniyle genetik
sınıflama kadar tutarlı bulunmamaktadır. Bakterilerin kimyasal yapıları her ne kadar genetik
bir özellik gösterirse de bunların yetiştiği veya ürediği besi yerinin kimyasal yapısı, osmotik
basıncı, pH, vs. gibi çevresel koşullar da fazlaca etkilenmekte ve değişebilmektedir.
Bakteriler canlılar aleminde prokaryot grubunda bulunmaktadır. Bakterilerin
sınıflandırılmasında

fenotipik,

kemotaksonomik

ve

genotipik

sınıflandırma

tarzları

kullanılmaktadır. Bu sınıflandırmalar içinde en güveniliri genotipik sınıflandırmadır. Bir
sınıflandırma şeması alem, bölüm, sınıf, takım, aile, cins, tür şeklindeki hiyerarşik sırada en
büyük ve genel olan alem ile başlar, en küçük ve en özel olan tür ile sona erer.

1.7.1 Bakterilerin İsimlendirilmeleri
Hayvanlar, bitkiler ve bakterilerin (ve archea) isimlendirmesi Carl Linnaeus tarafından
geliştirilen binomial isimlendirme kurallarını izler. Bakterilerin isimlendirilmesi ve bunun belli
bir düzen ve kurala bağlanması için gerçekleştirilen ilk çalışma 1948 yılında "International
Code of Nomenculature of Bacteria and Viruses" adlı kitaptır. Ardından kurulan “Prokaryot
Sistematiği Uluslararası Komitesi (International Committee on Systematics of Prokaryotes ICSP) ve Yargı Komisyonu” “International Code of Nomenclature of Prokaryotes” kısaca
prokaryot kodu isimli yayınla isimlendirmeleri ve değişiklikleri güncellemektedir. 1984
yılında ilk baskısı çıkan Bergey's Manual Systematic Bacteriology’e ve ICSP’ya göre türleri
içeren taksonomik kategoriler, taksonomik olarak dardan genişe sıralanmış şekilde Tablo…da
verilmektedir. Sol sütundakiler taksonomide her türde mutlaka bulunan, sağ sütundakiler bazı
türlerde bulunan isteğe bağlı kategorilerdir. Terimlerin. Latin eşdeğerleri parantez içinde
verilmiştir.
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Tür (Species)

Alt tür (Subspecies)

Cins (Genus)
Alt kabile (Subtribus)
Kabile (Tribus)
Alt Aile (Subfamilia)
Aile (Familia)
Takım (Ordo)
Sınıf (Classis)

Alt takım (Subordo)
Alt sınıf (Alt sınıf)

Binomial sisteme göre bilimsel adları iki kelimeden oluşmaktadır. İlk kelime cins'i
(genus) göstermekte ve büyük harfle başlamakta ve genellikle Latince'den orijin almaktadır.
Ancak, bu cins ismi, mikroorganizmayı bulanın adını veya morfolojik, fizyolojik veya diğer
karakterlerini gösteren bir kelimeden de oluşabilmektedir. İkinci isim ise, tür (species) adı olup
küçük harfle yazılır. Bu son isim, genellikle mikroorganizmanın çeşitli karakterlerini
yansıtmaktadır (koloni rengi, yerleştiği yer, oluşturduğu hastalık, biçim, vs.). Bu cins ve tür
adlarının Latin orijinli olması yanı sıra, Yunanca'dan da yararlanılmaktadır. Her iki isim de
italik olarak basılır. Örneğin Bacillus anthracis, Bacillus cereus, Bacillus subtilis,
Staphylococus aureus, Proteus vulgaris, Salmonella typhi vs. gibi
Cins isim, ilk veya birkaç harfi yazılarak kısaltılabilir. Örneğin, B. anthracis, B. cereus,
S. typhi, Staph. aureus (veya S. aureus), Str. equi (S. equi), Str. pyogenes (S. pyogenes), Pr.
vulgaris (P. vulgaris), Br. melitensis (B. melitensis) gibi. Ancak, son yıllarda cins isim olarak
sadece tek harf kullanma eğilimi yaygın bir duruma gelmiştir.
Cins isim, bazen, o mikroorganizmayı bulan kişinin adını taşıyabilir. Örneğin
Escherichia coli, Salmonella abortus ovis, Brucella melitensis, Pasteurella multocida,
Neisseria meningitidis, vs. gibi.
Cins isminden sonra italik olmayan şekilde yazılan sp. (species) türü, spp. (specieses)
ise türleri anlamına gelmektedir. Örneğin Brucella sp. ve Brucella spp., Brucella türü ve türleri
anlamına gelir.
Tür ismi, orijinini, genellikle, mikroorganizmanın çeşitli özelliklerinden alırlar. Örn,
coli, kaynağı colon (barsak) kelimesinden gelmektedir, Benzer şekilde aureus, altın sarısı,
aerogenes, gaz oluşturan, albus beyaz, pyogenes irin oluşturan, abortus yavru atan gibi.
37

Bazen de tür ismine ikinci ve daha belirleyici bir ilave daha eklenebilir. Örn,
Streptococus faecalis var. liquefaciens (enterik streptokokların jelatin eriten türü)
Campylobacterfetus var. jejuni, gibi.

38

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
-

Mikrobiyolojinin tarihçesi

-

Mikroskopların bulunuşu, farklı mikroskop tipleri, bunların fonksiyonları ve neden bir
mikroskobun yerine diğer mikroskobun kullanıldığı

-

Mikroorganizma grupları

-

Bakterilerin mikroskobik morfolojileri

-

Bakterilerin sınıflandırılması ve isimlendirilmesi
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Bölüm Soruları
1)Genotipik sınıflandırma niye diğer sınıflandırma tarzlarından daha güvenilirdir?
2) “………………. elektron mikroskobu çok ince bir cismin içinden geçirilen yüksek
enerjili elektronların görüntülenmesi prensibine dayanır. Elektron demetleri cismin içinden
geçer, cisim ile etkileşimleri sonucu görüntü büyütülür ” Cümlesinde boş bırakılan yeri
doldurunuz.
3) Koch postulatları ne demektir?
4) Normal ışık mikroskoplarında görülemeyen ve standart boyama yöntemleriyle
boyanamayan mikroorganizmaları incelemek için kullanılan, zeminden doğrudan gelen ışınlar
olmadığı için saha karanlık görülürken cisimler aydınlık görülen mikroskop aşağıdakilerden
hangisidir?
5) Aşağıdakilerden hangisi pleomorfik bakteri değildir?
6) ”Bakteriler canlılar aleminde …………… grubunda bulunmaktadır. Bakterilerin
sınıflandırılmasında ………………, ………………… ve ………………………..sınıflandırma
tarzları kullanılmaktadır. Bu sınıflandırmalar içinde en güveniliri ……………………
sınıflandırmadır.” Cümlesinde boş bırakılan yeri doldurunuz.
7) Mikrop teorisi nedir?
8) Ökaryot ve Prokaryot hücrelerin temel farkları nelerdir?
9) “ Bakteriler ……………. sisteme göre isimlendirilmektedir. Bilimsel adları iki
kelimeden oluşmaktadır. İlk kelime ………….’i göstermekte ve büyük harfle başlamaktadır.
İkinci isim ise, …………… adı olup küçük harfle yazılır. Her iki isim de ……….. olarak
basılır.” Cümlesinde boş bırakılan yeri doldurunuz.

Cevaplar
1) Genotipik sınıflandırmada temel alınan genetik yapı sağlam, değişmez bir özellik
gösterir oysa diğer sınıflandırma tarzlarında dikkate alınan özellikler veya kriterler birtakım
faktörlerden etkilenebilir ve değişken bir özellik gösterebilir.
2) Transmisyon
3) Belirli bir mikrop ile belirli bir hastalık arasında direk ilişkiyi ortaya koyan bir dizi
deneysel basamaklara Koch Postulatları adı verilmektedir.
4) Karanlık saha mikroskobu
5) Fusiform basiller
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6) prokaryot- fenotipik, kemotaksonomik ve genotipik- genotipik
7) Mikroorganizmaların hastalıkların nedeni olduğunu, mikropların hava yoluyla
taşınarak bitki ve hayvanları enfekte edebileceğini ya da yatak veya elbiselerde bulunarak bir
insandan diğer bir insana taşınabileceğini savunan bir teoridir.
8) Ökaryot ve Prokaryot hücrelerin temel farkları
Ökaryot
Ana gruplar

Prokaryot

Algler, Protozoonlar ve Bakteriler, mavi-yeşil algler
Mantarlar

Büyüklük

>5 µm

0,5-3,0 µm

Çekirdek zarı

Var

Yok

Mitokondri

Var

Yok

Golgi aygıtı

Var

Yok

Endoplazmik

Var

Yok

80 S (60S+40S)

70 S (50S+30 S)

Sitoplazmik zar

Sterol içerir

Sterol içermez (Mycoplasma spp. hariç)

Hücre duvarı

Sadece mantarlarda var

(+) Peptidoglikan, protein ve lipid yapıda

Üreme

Seksüel ve aseksüel

Aseksüel (ikiye bölünme)

Solunum

Mitokondride

Sitoplazmik zarda (mezozom vasıtasıyla)

retikulum
Ribozom
(sedimentasyon
katsayısı)

9) binominal, cins (genus), tür (species), italik
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2 BAKTERİLERİN ANATOMİK YAPISI, ÜREMESİ VE GENETİK
MEKANİZMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Bakterilerin anatomik yapısını ve her bir organelin görevleri nelerdir,
2.2. Bakterilerde üreme ve üremeyi etkileyen faktörler nelerdir,
2.3. Bakterilerde genetik yapı neleri kapsamaktadır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Bakteri hücresinin yapısı nasıldır, neleri kapsamaktadır?
Hangi organeller hangi görevleri üstlenir?
Bakteriler nasıl çoğalır?
Bakterilerde genetik materyel olarak ne vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Bakterilerin anatomik yapısı: Bir bakterinin anatomik Anlatım, sorun ve problem
İç ve dış yapılar
yapısı neleri kapsamaktadır, çözme
her bir yapının görevleri
nelerdir, bakteri için önemi
nedir
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Anahtar Kavramlar
Ekstrasellüler: Hücre dışı
Reseptör:moleküllerin hücreye girebilmesinde kullanılan hücre duvarında bulunan protein
yapılar.
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Giriş
Bakteriler prokaryotik canlılardır. Anatomik yapıları mantarlar, protozoonlar ve
gelişmiş birçok canlıdan farklılıklar gösterir. Bu yapıların anlaşılması, etkenlerin
tanımlanmasında, neden oldukları hastalıkların tedavisinde ve kontrolünde de önemlidir.
Benzer şekilde canlılıklarını nasıl korudukları, ne şekilde üreyip çoğaldıkları, üremelerini
etkilyen olumlu ya da olumsuz faktörleri bilmek neden oldukları hastalıkları anlayabilmek için
önemlidir.
Bu bölümde bakterilerin anatomik yapısını oluşturan yapıların temel özellikleri ve
görevleri anlatılacaktır. Ayrıca bakterilerin uygun ortamlarda nasıl üredikleri ve üremeyi
etkileyen faktörler hakkında bilgi verilecektir. Son olarak bakterilerdeki genetik materyaller
hakkında bilgi verilecektir.
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2.1 BAKTERİLERİN ANATOMİK YAPISI
Protozoonlar, mantarlar, algler ve gelişmiş canlılar ökaryot

hücreye sahiptirler.

Bakteriler ise prokaryot yapılardır ve bu özellikleriyle diğer mikroorganizmalardan ayrılırlar.
Anatomik yapıları dış yapılar ve iç yapılar olmak üzere iki ana başlık altında incelenir.

2.1.1 DIŞ YAPILAR
Bakterilerde dış yapılar hücre duvarı, kapsül, mukoid/yapışkan tabaka (slime layer), S
tabaka (surface layer), flagella, fimbria (pilus)’ yı kapsamaktadır. Bu yapılar bakterinin
yaşaması için zorunlu yapılar değildir. Dış yapılar bakterinin dış etkilerden korunmasını
sağlarken, bakteriye hareket etme, antijenite, toksijenite ve virulens özellikleri kazandırır.

2.1.1.1 Hücre Duvarı
Hücre duvarı, Mycoplasma türleri ve Ureoplasma türleri hariç tüm bakterilerde,
sitoplazmik zarın dışında bulunan, bakterilerin etrafını tam ve kesintisiz olarak saran bir
yapıdır.
Bakterinin hücre duvarını kaybetmesi sonucu Gram negatif bakterilerde sferoplast
formları, Gram pozitif bakterilerde de protoplast formları oluşur. Yani hücre duvarı olmadan
da yaşayabilen bakteriler bulunur.
Hücre duvarı, özel boyama teknikleri ile boyanabilir ve mikroskop altında farklı renklerde
görünebilir. Gram boyama yöntemine göre bakteriler Gram negatif ve Gram pozitif olarak iki
sınıfa ayrılırlar.

2.1.1.1.1 Gram pozitif bakterilerde hücre duvarının yapısı
Gram-pozitif bakterilerde yoğun ve sert bir hücre duvarı bulunur, peptidoglikan (murein,
mukopepetid, glikopeptid) ve teikoik asit olmak üzere iki teme kısımdan oluşur.
Gram-pozitif bakterilerde hücre duvarının % 60- 90’ı peptidoglikan tabakasından
oluşmaktadır. Peptidoglikan tabakasının dış yüzeyinde sayısı ve tipi bakteri türlerine göre
değişiklik gösteren yüzey proteinleri yerleşmiştir. Bu yüzey proteinlerinin enzim görevi vardır,
bakterinin değişik yüzeylere tutunmasında yapıştırıcı görevi vardır ve bazı bakterilerin
fagositozdan korunmasında yardımcı olurlar.
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Peptidoglikan tabakasında teikoik asitler bulunur. Teikoik asitlerin bileşiminde gliserol,
fosfatlar ve bir şeker alkolü bulunur ve bazılarında lipidler de vardır. Gram pozitif bakterilerden
olan Mycobacterium türlerinde bu lipid oranı çok yüksektir ki bu bakteriye asidorezistans
özelliği kazandırır. Teikoik asitler hücre duvarının daha güçlü bir yapıya sahip olmasına
yardımcı olurlar, antijenik özellik verir, bakterinin virülensinde ve mukozalara yapışmasında
görev alır.

2.1.1.1.2 Gram negatif bakterilerde hücre duvarının yapısı
Gram negatif bakterilerde hücre duvarı daha kompleks bir yapıya sahiptir. Sitoplazmik
membranın hemen üzerinde ince bir peptidoglikan tabaka, periplazmik aralık ve sonra da dış
membran bulunur. Gram pozitiflerden farklı olarak olarak, peptidoglikan tabaka incedir, teikoik
asit bulunmaz.
Peptidoglikan tabaka: Gram negatif bakterilerde hücre duvarının %10-20 kadarını
peptidoglikan tabakası oluşturur. Sitoplazmik membran ile dış membran arasında yerleşmiştir
ve bakteriyi osmotik basınç değişimlerine karşı koruma görevini yürütür.
Periplazmik aralık: Periplazmik aralıkta, fosfatazlar, nükleazlar, beta laktamazlar,
aminoasitler, karbonhidrat bağlayan proteinler, oligosakkaridler içeren periplazmik jel bulunur.
Bunlar antibiyotikleri inaktive eden enzimler, kemotaksis ile aktif transportta gerekli bağlayıcı
proteinler ve hidrolitik işlevleri olan enzimlerdir.
Dış membran: Fosfolipid, lipoprotein, lipopolisakkarit (LPS) ve proteinlerden oluşan çift
katlı bir lipit tabakasıdır. Dış mebranın içe bakan kısmında temel olarak fosfolipidler
yerleşmiştir. Fosfolipidlerin arasında lipoproteinler bulunur, bunlar peptidoglikan tabakasına
kadar uzantı yaparak iki katman arasında bağlantı sağlar. Dış membranın dışa dönük yüzeyinde
lipopolisakkaritler (LPS) bulunur. Dış membranın dayanıklılığına katkıda bulunana LPS’ler
ayrıca insan ve hayvanlar için toksik bir özellik taşır, endotoksin (Lipid A ve polisakkarit)
olarak da adlandırılır. Lipid A toksisiteden sorumludur. LPS’ler hücre yüzeyine bağlıdırlar ve
ancak bakteri hücresi parçalandığında açığa çıkarlar. Endotoksinler insan ve hayvanlarda ateş,
şok ve ölüm tablolarına neden olurlar. Hücre duvarında bulunan polisakkaridler, bakterilerin
somatik antijeni olarak isimlendirilen yüzey antijenleridir. Bakterilerde çok sayıda O antijeni
vardır ve bu antijenler bazı bakterilerde (ör: Salmonella cinsinde) tanıda çok önemlidir. Dış
membranda bulunan bir diğer antijenik yapı, porin proteinleri adı verilen, peptidoglikan
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tabakasına kadar uzanan ve gözenekleri oluşturan proteinlerdir. Bu gözenekli yapı sayesinde
hücre duvarı yarı geçirgen özellik gösterir.
Bazı özel durumlarda bakteriler hücre duvarını kayıp edebilirler. Hayvan ve insan
tükürüğü, göz yaşı, burun akıntısı gibi salgılarında bulunan lizozim enzimi, ya da bazı
antibiyotikler hücre duvarındaki peptidoglikan tabakasını hidrolize edebilir. Düşük ozmatik
basınçlı bir ortamda, Gram pozitif bakteriler lizozim ile temas haline geçerse bakteri parçalanır;
ancak bakteri eğer osmatik basıncın dengelenebileceği bir ortamda ise bu durumda hücre
duvarını kaybeder, çekirdek, sitoplazma ve sitoplazmik zardan oluşan bir bakteri formu oluşur
ki bu protoplast olarak isimlendirilir. Gram negatif bakteriler benzer şekilde hücre duvarını
kayıp ederse kazandıkları yeni forma sferoplast denir. Gerek protoplast ve gerekse
sferoplastlarda hücre duvarı yoktur ve esas morfolojileri ne olursa olsun yuvarlak şekil
gösterirler. Sferoplastlar ve protoplastların uygun ortamda kalıp, bölünüp çoğalmaları sonucu
ortaya çıkan oluşumlara da bakterilerin L-formu adı verilmektedir. Bu bakteriler özel durumlar
dışında genellikle ortam koşulları uygun hale döndüğünde esas formlarına dönerler.
Hücre duvarının görevleri şu şekildedir:
1. Hücre duvarı bakteriyi çeşitli fiziksel ve kimyasal dış etkenlere karşı korur.
2. Bakteriyi kendi iç basıncına karşı korur, bakteriye şekil ve esneklik verir. Bir bakterinin
hücre duvarı mekanik veya kimyasal yolla ile tahrip olursa, bakteri iç ozmotik basınç etkisi ile
morfolojisi değişir, oval/yuvarlak şekil alır. Hücre duvarı olmayan ve sitoplazmik zarla çevrili
olan hücre, izotonik ortamda yaşamını sürdürürken hipertonik ve hipotonik ortamlarda zar
parçalanır ve bakteri ölür.
3. Bakteri hücresinin canlılığı açısından önem taşıyan geçirgenliğin sağlanması ve devam
ettirilmesinde görev alır. Bu sayede su, organik ve inorganik maddeler hücre içine alınabilir ve
hücre içinde oluşan toksin, antibiyotik, enzim, metabolizma artıkları gibi maddeler de dışarı
verilir.
4. Hücre duvarı bakterilerin bölünmeleri ve çoğalmalarında etkin bir işleve sahiptir.
Ayrıca aerob ve anaerob sporlu bakterilerde spor oluşumunda indirekt olarak görev alır.
5. Hücre duvarı bakteriyofajlar, plazmidler, antikorlar, genetik materyaller ve benzeri
unsurların bağlandığı reseptör bölgelerini bünyesinde barındırır.
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2.1.1.2 Kapsül/ Mukoid Tabaka (Slime Layer) / S tabaka (Surface Layer)
Kapsül, her bakteride bulunmayan, çoğunlukla polisakkarit yapıda olan, yapısında bol
miktarda su içeren, bakteriyi hücre duvarının dışında çevreleyen yapılardır. Yapısında %95-98
oranında su içerir, bu nedenle hücre zarının geçirgenliğini etkilemez. Yapısı genellikle
polisakkarit yapısındadır ancak bazı türlerde farklılıklar gösterebilir; örneğin Bacillus
anthracis’in kapsülü polipeptid (D-glütamik asit) yapısındadır, Streptococcus pyogenes’ in de
kapsülünde hiyalüronik asit bulunur. Kapsül bakteriyi fagositozdan korur, antijenik özelliği
vardır (K antijeni), bakteriye adezyon özelliği kazandırır ve dış etkilere karşı bariyer oluşturur.
Bakteriler genetik mutasyon ile kapsüllerini kaybedebilecekleri gibi bazen uygun olmayan
ortamlarda da üretildiklerinde bu özelliklerini kayıp edebilirler. Kapsüllü bakteriler katı
besiyerlerinde M ve mikro kapsüllüler S koloni oluşturular; kapsülleri kaybolunca R kolonilere
dönüşebilirler.
Bazı bakterilerde kapsülün aksine organize olmamış, polisakkarid, glikoprotein ve
glikolipid yapısında hücre duvarına gevşek olarak bağlı olan ve mukoid tabaka olarak
isimlendirilen yapılar bulunabilir. Kapsül gibi bakteriyi dış etkilerden korur ve bakterinin
değişik yüzeylere tutunmasında görev alır.
S tabaka ise, bazı bakterilerde hücre duvarının dışında ona sıkıca bağlı olarak bulunan,
protein veya glikoprotein yapısındaki ekstrasellüler substanslardır. Bakteriyi dış etkilerden
korumada ve bakterinin virulensi ile ilişkili olduğu düşünülmektedir.

2.1.1.3 Flagella (Kirpik)
Protein yapısında, sayısı, boyu, kalınlığı bakteri türlerine göre değişiklik gösteren,
bakterilerde aktif hareketten sorumlu olan organeldir. Antijenik özelliğe sahip flagella proteini
“H antijeni” olarak isimlendirilir ve bakteri türlerine göre değişiklik gösterdiği için
serotiplendirmede önemlidir. Basillerde ve spiralli bakterilerde bulunur.
Hücre duvarı ve sitoplazmik membranda bulunan bazal granül olarak isimlendirilen disk
şekilli yapıdan köken alırlar ve hücre duvarından çıktıktan sonra bir dirsek oluşturarak dalgalı
tarzda devam ederler. Bazal granülde Gram negatif bakterilerde iki çift, Gram pozitif
bakterilerde tek çift disk bulunur.

51

Bakteriler flagellalarının sayıları ve bakteri hücresinde lokalizasyonuna göre aşağıdaki
gibi değişik sınıflara ayrılırlar:
Atrik flagella: Bakteride hiç flagella bulunmamasını ifade eder.
Monotrik flagella: Bakteride tek bir flagella vardır ve bakterinin tek bir ucunda yer alır.
Amfitirik flagella: Flagellaların bakterinin her iki uçta birer tane olacak şekilde
yerleşmiş olmasını ifade eder.
Lofotrik flagella: Flagellaların bakterinin bir ya da her iki ucunda bir demet şeklinde
bulunması anlamına gelir.
Peritirik flagella: Falgellanın bakterinin her tarafını kaplamış olmasını ifade eder.
Monolateral flagella: Flagellaların bakterinin tek bir yanında bulunması durumunu ifade
eder.
Spiroketlerde sayıları 100 adeti kadar bulabilen protein özellikte bir hareket organeli
bulunur, aksial flament olarak isimlendirilir.

2.1.1.4 Pilus (Fimbria)
Bazı bakterilerde (özellikle Gram negatiflerde) sitoplazmik membrandan köken alan
protein yapısında, kirpiğe benzer yapılardır. Bu yapıların bakterilerin hareketleri ile ilgisi
yoktur. Bazıları bakteriler arasında genetik madde aktarımında görevlidir ve bunlar daha çok
pilus olarak isimlendirilir. Bazıları ise bakterilerin belli hücrelere yapışmasında ve bu şekilde
infeksiyon oluşturmalarında rol oynar ki bunlar için fimbria terimi tercih edilir. Ayrıca antijenik
yapı sağlar. Fimbriaların bulundukları bakteriye bulunduğu ortama uyum sağlamalarına
yardımcı yapılar olduğu düşünülmektedir. Fimbriaların özel antijen yapıları vardır ve bu
yapıların incelenmesi prensibine dayanan serolojik testler bazı bakterilerin tanısında önemlidir.

2.1.2 İÇ YAPILAR
Bakterilerde iç yapılar sitoplazma, sitoplasmik membran, mezozom, çekirdek (nükleoid),
ribosom, stoplazmik granüller, endospor, pigment, plazmid, transpozonları içermektedir.

2.1.2.1 Sitoplazma
Bakterilerde sitpolazma saydam homojen kolloidal bir sistemdir. Sitoplasma içerisinde
mesosom, ribozom, sitoplazmik granüller, pigment, çekirdek, endospor, plazmid, transpozon
bulunmakta; ökaryotik hücrelerde bulunan endoplazmik retikulum, golgi aygıtı ve mitokondri
gibi yapılar bulunmamaktadır.
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2.1.2.2 Çekirdek (Nükleoid)
Bakterilerde nükleoid yumak halinde, çift katlı çembersel DNA iplikçiğidir, ökaryotik
hücre çekirdeklerinde farklı olarak nukleus membranı ve nukleolusu yoktur. Bu nedenle
ökaryotiklerde nükleus olarak isimlendirilen bu yapı bakterilerde nükleus –benzeri anlamına
gelen nükleoid olarak tanımlanır. Bakterilerdeki tüm genetik olayları ve metabolizmayı yöneten
yerdir.

2.1.2.3 Mesosom
Bakteri kromozomu bir ucu ile hücre zarına bir noktadan tutunur ve hücre bölünmesi
sırasında bu noktadan ikiye bölünüp birbirinden ayrılır. Bu nokta hücre zarıın sitoplazma
içerisine katlanması ile oluşur ve mesosom olarak isimlendirilir. Mesosomlar, sitoplazmik
membrandan köken alan ve DNA replikasyonunda, hücre bölünmesinde ve sporulasyonda
görev alan yapılardır. Septal ve lateral olmak üzere iki tip mesosom vardır. Septal mesosomlar
DNA’nın bölünmesinde rol alırken; lateral mesosomlar kendilerine yapışmış halde bulunan
plasmidlerin eşleştirilmesinde ve sporulasyonda görevlidirler.

2.1.2.4 Ribosomlar
Ribozomlar 10-20 nm çapında ve çok sayıda olup, temel yapıları RNA’dır (Ribozomal
RNA, rRNA). Özellikle protein sentezinde görev alırlar. Prokaryot ribozomları 50S ve 30S
ribozomal alt birimlerden oluşur ve bunların birleşmesinden 70S sedimentasyon konsantı olan
esas ribozom oluşur. Günümüzde genetik araştırmalarda, bakterilerin tanımlanmasında baz
sıralama dizilişlerinin saptanmasına yönelik testlerde 16 sRNA incelenir ki burada rRNA’nın
30 s alt birimi bulunmaktadır.

2.1.2.5 Sitoplasmik granüller
Bakterilerde protein ve nükleik asit sentezi sırasında karbon kaynağı olarak görev alan ve
yüksek enerjili fosfat bağları ile enerji depolayan polisakkarit ya da lipit yapılardaki
granüllerdir.

2.1.2.6 Pigmentler
Bazı bakterilerde hücre içinde kalan ya da hücre dışına çıkan renkli maddeler üretilir.
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2.1.2.7 Endospor
Bakterinin sitoplazması içerisinde zorlu dış ortam koşullarında oluşan, bakteriyi çeşitli
fiziksel ve kimyasal dış etmenlerden koruyarak bakteriye dayanıklılık sağlayan, hücre içi
yapılardır. Her bakteride bulunmaz, Bacillus spp., Clostridium spp. gibi bazı patojen
bakterilerde bulunur. Bakterinin üremesi ile ilgisi kesinlikle yoktur, bu açıdan mantarlardaki
spor ile karıştırılmamalıdır. Sporlar bakterinin içerisinde yerleşme yerine göre, sentral,
terminal, subterminal ve lateral konumda olabilirler.
Bakterinin üremesi için gerekli optimal koşullarda bir değişiklik olduğunda (örneğin gıda
maddelerinin azalması, ortam koşullarında değişikliklerin olması gibi) spor oluşumu
(=sporulasyon) başlar, bakteri canlılığını sürdürebilmek adına spor oluşturur. Sporda nukleus,
sitoplazma, sitoplazmik mebran, hücre duvarı, korteks, dış membran ve bazı baterilerde de
ekzosporium adında bir dış tabaka bulunur. Bu çok katlı yapısı sayesinde spor olumsuz
koşullara uzun süre direnç kazanmış olur. Örneğin Bacillus anthracis’in sporları doğa
koşullarında 40-50 yıl vcanlılıpını koruyabilir.
Yüksek ısıya dayanıklı olmasını kalsiyum dipikolinat sağlar. Sporulasyon yaklaşık 5-13
saat sürer. Ortam koşulları normale döndüğünde sporlu bakteriler tekrar vejetatif hallerine geri
dönerler. Bu geri dönüş aktivasyon, germinasyon ve dışarı doğru gelişme şeklinde 3 aşama ile
gerçekleşir.

2.1.2.8 Plazmidler
Bakteri kromozomundan bağımsız olarak bulunan çoğalabilen, yapısı bakteri
kromozomunun %1-2 si kadar olan, ekstrakromozomal genetik elementlerdir. Bakteriler
arasında aktarılabilirler. Bakterilere antibiyotik dirençliliği, virulens özellikler ya da bazı
metabolik özellikler kazandırabilirler.

2.1.2.9 Transpozonlar
Bakteri kromozomunda ve/veya plasmidinde bulunan, yer değiştirebilen kısa DNA
sekanslarıdır. Bakterilerin antibiyotik direnç özelliği kazanmasında rol oynarlar.
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2.1.2.10
Sitoplazmik membran (Sitoplazmik zar, hücre membranı/zarı,
Plasma membranı)
Sitoplazmik membran, %20-30 oranında fosfolipid ve %5—70 oranında protein
moleküllerinden oluşan ve hücre duvarının altında sitoplazmayı saran ince zardır. Proteinler iki
lipid tabakası arasında yer yer dağılmış halde bulunur. Hücre duvarına sahip olmayan
mikoplazmalar hariç yapısında sterol bulunmamaktadır, ancak zarın stabil kalmasını sağlayan
hopanoid adı verilen sterol benzeri maddeler bulunmaktadır.
Sitoplazmik membranın görevleri şunlardır:
Sitoplazmayı sarar ve korur.
DNA’nın replikasyonu için gerekli enzimler sitoplazmik membranda bulunur, bu
nedenle replikasyonda görev alır.
Hücre duvarı ve kapsüllün sentezine katılır.
Hücre bölünmesinde ve sporlanmada septum oluşumuna yardımcı olur.
Sahip olduğu seçici geçirgenlik özelliği sayesinde hücreye madde giriş ve çıkışlarını
kontrol altında tutar. Sitoplasmik zar sahip olduğu seçici geçirgenlik özelliği sayesinde büyük
moleküllerin hücre içine girmesini engeller ancak hücre için gerekli iyonların da içeri girmesine
olanak verir.
Sitoplazmik membranda kemotaksis için gerekli reseptörler bulunur.

2.2 BAKTERİLERDE ÜREME

Çomak şeklindeki bakteriler kısa kenarları boyunca, yuvarlak bakteriler ise herhangi
bir kenarı boyunca ortadan ikiye bölünerek ürerler. Bölünmenin ilk aşamasında, başlangıç
döneminde, bakteri hücresi hafifçe uzar. Bu dönemi bakteri kromozomunun replike olduğu
dönem izler ve bölünme için gerekli proteinler bu dönemde sentezlenir. Nükleer materyalin
hücre içinde homojen bir şekilde dağılmasından sonra bölünme dönemi başlar ve plazma
membranı hücrenin ortasına yakın bir yerde hücre içine doğru kıvrılır. Hücre duvarı da aynı
yerden incelerek hücre içine doğru gelişir ve yatay bir duvar oluşur. Bu duvar hücreyi iki
kardeş hücreye ayırır. Her bir bakterinin bölünerek yeni bakteriler oluşturmasına generasyon,
bir hücrenin bölünme için gerek duyduğu ve populasyonu ikiye katladığı süreye generasyon
süresi adı verilir.

Bu süre bakteriler arasında farklılık (Escherichia coli 17-30 dak,

Mycobacterium tuberculosis 800-900 dakika) göstermektedir.
Bakteriler bölünerek üredikleri için sayıları sürekli ikiye katlanarak çoğalır, ancak
sonsuza kadar devam edemez. Üremenin meydana geldiği ortamdaki besin maddeleri zaman
içinde tükenmeye başlar, ayrıca toksik atıkların ortamda birikmesi sonucu ortamın optimum
koşulları bozulur.
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Bakteriler uygun katı besiyerinde ve uygun koşullarda (ısı, süre, rutubet, oksijen v.s.)
ürerler ve milyonlarca/milyarlarca mikroorganizma içeren koloni olarak adlandırılan kümeler
oluştururlar. Koloniler farklı bakteri türlerine özgü renk, koku, büyüklük ve yapıdadır. Bazı
bakteriler uygun koşullar altında 24 saat içinde oldukça büyük ve gözle görülebilir koloniler
oluşturur ancak bazı bakteriler ise 2-3 günden sonra bazısı ise 15-20 günden sonra görülebilecek
düzeye ulaşan koloniler oluştururlar. Bakteriler katı besiyerlerinde başlıca dört tip koloni
meydana getirirler.
S (Smooth) koloni tipi: Yeni izole edilen mikroorganizmalarda bu koloni tipi görülür.
Kenarları ve üstü düzgün, kabarık, parlak ve homojen görünümde kolonilerdir.
R (Rough) koloni tipi: Eski ya da uzun süre pasajlara maruz kalmış kültürlerde bu koloni
tipi görülür. Kenarları çentikli, üzeri pürüzlü ve mat kolonilerdir. R tipli koloni oluşturan
mikroorganizmalar genellikle patojenitelerini de kaybetmişlerdir ancak bazı bakteriler
(Bacillus anthracis) ilk izolasyonda da R tipi koloni oluşturur.
M (Mukoid) koloni tipi: Kapsül ya da mukoid salgı oluşturan mikroorganizmalarda bu
koloni tipi gözlenir. Bu kolonilere öze ile değdirilince iplik gibi uzama gözlenir.
L- koloni tipi: Hücre duvarı oluşturamayan mikroorganizmalar ve L-formları bu tip
koloni meydana getirirler. Kenarları düzensiz, ortaları düğmeli ve granüllü kolonilerdir.

2.2.1 ÜREME İÇİN GEREKLİ FAKTÖRLER
Bakterilerin üremesi için gerekli faktörler fiziksel ve kimyasal olarak ikiye ayrılabilir.
Fiziksel faktörler, sıcaklık, pH ve ozmotik basınçtır. Kimyasal faktörler ise su, karbon ve
nitrojen kaynakları, mineraller, oksijen ve organik üretme faktörleridir.

2.2.1.1 Fiziksel Faktörler
a. Sıcaklık
Mikroorganizmalar, genellikle kendi türlerine özel ısı limitleri içinde üreyebilirler. Bu
sınırlar arasında en iyi üremenin görüldüğü optimum üreme ısısı bulunmaktadır. Yüksek ısıda
üreme durur ve ısının yüksekliğine göre mikroorganizmalar ölebilir. Buna karşılık düşük
ısıda üremede duraklama görülmektedir. Çoğu mikroorganizma -80 ile -90ºC de canlılıklarını
ve infeksiyon oluşturma özelliklerini korumaktadır.

56

Mikroorganizmalar yaşayabildikleri sıcaklıklara göre, psikrofil (soğuk seven), mezofil
(ılık seven) ve termofil (sıcak seven) mikroorganizmalar olmak üzere üç ana gruba ayrılırlar.
Psikrofil mikroorganizmalar, toprak, su, deniz ve göllerde yaşayan, balıklarda ve
soğukkanlı hayvanlarda hastalık oluşturan canlılardır. Bu mikroorganizmalar 15-20ºC
arasında üreme özelliğine sahiptir ayrıca enzimleri -5ºC ile +20ºC arasında aktivite
göstermektedir.
Mezofil mikroorganizmalar, 20-45ºC arasında üreme özelliğine sahiptir. İnsan ve
hayvanlarda hastalık oluşturan mikroorganizmaların büyük bir kısmı bu gruba dâhildir. Bu
nedenle optimum üreme ısısı hastalık oluşturdukları konakçılarının vücut sıcaklıkları ile
ilişkili olup 35-42ºC arasındadır. Patojen bakterilerin çoğunun optimum üreme ısısı 37ºC’dir.
Termofil mikroorganizmaların optimum üreme ısısı 50-60ºC arasındadır. Bu tür
mikroorganizmalara sıcak su kaynaklarında, gübrelerde ve tropikal bölgelerde rastlanır.
b. pH
Bakterilerin çoğu en iyi pH 6.5-7.5 gibi nötral pH sınırları içinde ürerler. Ancak bazı
bakteriler, yaklaşık pH 4.0 gibi asidik pH’da üreme yeteneğine sahiptir. Bu nedenle birçok
yiyecek maddesi bakteri fermentasyonu sonucu ulaşan asit ortam yardımı ile dayanıklı hale
gelmektedir.
c. Ozmotik Basınç
Yarı geçirgen iki ortam arasındaki moleküler madde konsantrasyonunun oluşturduğu
basınç anlamına gelen ozmotik basınç bakterilerin üremeleri üzerine etkilidir.
Mikroorganizmaların üreme için yaklaşık %80-90 oranında suya gereksinimi vardır. Düşük
(hipotonik) ve yüksek yoğunlukta (hipertonik) ortamlarda bakterilerin üremeleri eşit
yoğunluktaki (izotonik) ortamda üremelerine göre daha yavaş ve zor olmaktadır.
Mikroorganizmaların üreyebildikleri izotonik ortamın ozmotik basıncı hücre içindeki ile aynı
ya da çok az farklıdır. Hipotonik ortamın ozmotik basıncı azaldığından dışarıdan bakteri içine
fazla sıvı girerek bakteriyi patlatır. Bu olguya plazmoptiz denir. Hipertonik ortamların
konsantrasyonu ve buna bağlı olarak ozmotik basıncı hücre içindekinden daha fazla olduğu
için bu ortamda hücre içinden dışarıya daha fazla sıvının çıkmasına ve sitoplazmik
membranın hücre duvarından ayrılarak büzülmesine neden olur. Bu olaya plazmoliz adı verir.
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2.2.1.2 Kimyasal Faktörler
a. Karbon
Suyun yanında mikroorganizmaların üremeleri için en önemli ihtiyaçlardan biri de
karbondur. Karbon canlıların temel yapı taşlarından biridir. Bir bakteri hücresinin kuru
ağırlığının %50’sini karbon oluşturur. Kemoheteretrof bakteriler karbon ihtiyaçlarını protein,
karbonhidrat ve yağlar gibi organik moleküllerden elde ederken, kemoototrof ve fotoototrof
bakteriler ise karbondioksit molekülünden elde ederler.
b. Nitrojen, Sülfür ve Fosfat
Hücresel yapıların sentezi için karbondan başka diğer elementlere de ihtiyaç
duyulmaktadır. Örneğin protein moleküllerinin sentezi için önemli miktarda nitrojen ve sülfür
moleküllerine gereksinim duyulmaktadır. DNA ve RNA’nın moleküllerinin sentezinde
nitrojen, kimyasal enerjinin hücre içindeki transferinde önemli bir molekül olan ATP
sentezinde fosfor kullanılmaktadır. Bakteri hücresinin kuru ağırlığının %14 nitrojen %4 de
fosfor oluşturmaktadır.
c. İz elementler
Mikroorganizmalar çok az miktarlarda çinko, bakır, demir, molibden gibi mineral
maddelere de ihtiyaç duyalar. Bu maddeler en fazla enzimlerin yapısındaki kofaktör olarak
kullanılırlar.
d. Oksijen
Bakterilerin oksijene olan gereksinimleri farklıdır, ihtiyaç duydukları gerekli olan
ortam sağlanmazsa üreme gerçekleşmez. Bazı mikroorganizmalar hem oksijenin varlığında
hem de oksijen olmayan ortamlarda çoğalma yeteneğine sahiptir. Böyle mikroorganizmalara
fakültatif mikroorganizmalar olarak adlandırılır. Bazı mikroorganizmalar ise oksijenin
varlığında üreyemezler ve böyle mikroorganizmalara zorunlu anaerob (obligat anaerob)
bakteriler denir. Aerotoleran bakteriler ise oksijeni kullanmamalarına rağmen oksijenin
varlığına dayanabilir, anaerob bakterilerden farklı olarak anaerob metabolizmaları mevcuttur
ancak oksijenin varlığı bu bakterilerin üremelerine zarar vermez. Bir diğer bakteri grubu ise
mikroaerofilik bakterilerdir. Havadaki oksijenden daha düşük yoğunlukta oksijenin
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varlığında üreyebilir. Laboratuvarda mikroaerob bakterileri üretmek için ortama
karbondioksit eklenir.

2.2.2 ÜREMENİN FAZLARI
Bakteri sıvı besiyerine inokule edilir ve populasyon belli aralıklarla sayılırsa tipik bir
bakteri üreme eğrisi elde edilir. Latent (lag) dönem, üreme (log) dönemi, durma dönemi ve
ölme dönemi olarak aşamalar adlandırılır.
Latent dönemde, hücreler yeni bir besiyerinde hemen üremez ve hücre sayısında hemen
hemen hiç artış meydana gelmez, hatta uyum sağlayamayanların ölmesi nedeniyle sayıda
azalma meydana gelebilir. Alışma dönemi olarak adlandırılan bu dönem 1 saat ile birkaç güne
kadar devam edebilir. Bu dönemin süresi bakteri cinsine, ekim yapılan hücre sayısına, çevresel
koşullara bağlıdır ve aynı cinsten bir bakteriden uygun besiyerlerine ne kadar çok ekim yapılırsa
latent dönem kısalır.
Üreme döneminde gerekli maddeleri yeterince alan ve sentezleyen hücreler kendi türüne
özgü genetik olarak belirli generasyon süresi içinde belli aralıklarda bölünerek hızla çoğalmaya
başlar. Bu dönemdeki kültürlerde generasyon süresi minimuma inerek sabit kalır ve belli zaman
aralıklarında hücreler sayılırsa üreme eğrisi düz ya da dik bir durum gösterir. Bu fazda
fizyolojik olarak çok aktif olan mikroorganizmalar fiziksel ve kimyasal etkilere karşı çok
duyarlıdırlar. Mikroorganizmalar bu dönemde birçok karakterleri yönünden bir benzerlik
gösterirler. Üreme dönemi çok uzun sürmez ve bir süre sonra yavaşlar. Bunun nedenleri
arasında, ortamda sınırlı olan besin maddelerinin ve enerji kaynaklarının azalması, metabolik
artıkların ve toksik maddelerin birikmesi, ozmotik basınç ve yüzey geriliminin değişmesi, besi
yerindeki karbonhidratların ayrışması sonucu oluşan organik asitlerin ortamın pH’sını
düşürmesi sayılabilir.
Durma döneminde mikroorganizmaların ürediği sıvı ortamdaki bozulan optimum
koşullar değişmedikçe üreme yavaşlar. Bakteri popülasyonu bir süre sayıca değişmeden kalır
ve sonra azalmaya başlar.
Ölme döneminde ise mikroorganizmalar uygun olmayan koşullarda ölmeye başlarlar.
Popülasyonda canlı mikroorganizma sayısı gittikçe azalır. Ancak bütün mikroorganizmalar
ölmeyebilir bazıları canlılıklarını koruyabilir. Bu nedenle üreme eğrisi sıfıra ulaşmaz.

59

Saf kültürlerde bulunan mikroorganizmaların hepsi aynı anda bölünmezler. Ancak
kültürlerde bulunan mikroorganizmalar kısa bir süre için bölünmeleri önlenir ve aynı anda
bölünmeleri sağlanır. Buna senkron üreme denir. Örneğin mikroorganizmalar düşük ısıda
(15ºC) 15-20 dakika tutulduktan sonra hemen optimum üreme ısısına (37ºC) bırakılırsa senkron
üreme elde edilebilir.

2.3 BAKTERİLERİN GENETİK MEKANİZMASI
Hücrelerdeki bütün biyolojik olayları (fizyolojik, biyokimyasal, genetik vs.) yöneten,
genetik bilgiler taşıyarak bunların nesillere aktarılmasında önemli fonksiyonları bulunan
nükleik asitler (DNA ve RNA), hücrelerde bir merkezi jeneratör görevine sahip bulunmaktadır.
Bu makromolekül, başlıca iki yapısal özellik taşımaktadır.
1) Deoksiribonükleik asit (DNA)
2) Ribonükleik asit (RNA)

2.3.1 Prokaryotik Deoksiribonukleik Asit (DNA)
Bakterilerde DNA, hücre kuru ağırlığının yaklaşık %2-3 kadarını oluşturmakta ve
mikroorganizma türüne göre değişmektedir. Nükleotid birimlerinden (monomer) oluşan ve bir
polimer olan DNA'nın yapısında 3 temel yapı bulunmaktadır; Pirimidin ve pürin bazları, pentoz
şekeri (2-deoksi-D-riboz), fosfat molekülü (fosforik asit, H3PO4)
Pirimidin Bazları: DNA'nın yapısında yer alan pirimidin bazları, 4 karbon ve 2 nitrojen
atomundan oluşmuş tek halkalı (6 köşeli) bir temel yapı özelliği gösterirler. Bu çatının serbest
uçlarına bazı atom ya da atom grupları bağlanarak pirimidinler meydana gelmişlerdir. Nükleik
asitlerde başlıca iki tür pirimidin bazı bulunmaktadır; Sitozin (C: 4 amino-2-oksipirimidin) ve
Timin (T: (2,4-dioksi 5-metil pirimidin).
Pürin Bazları: Bir pirimidin derivatı olarak kabul edilen pürin bazlarında, biri pirimidin
(6 atomlu) ve diğeri de buna birleşmiş 5 atomlu imidazol halkasından (3 karbon + 2 nitrojen
atomu) iki halka bulunur. DNA'da iki tür pürin bazı bulunmaktadır. Bunlardan biri, Adenin (A:
6-amino pürin) ve diğeri de Guanin (G: 2 amino; 6 oksipürin)'dir.
Pentoz Şekeri: DNA'nın yapısındaki ikinci önemli yapı, 5 karbonlu bir pentoz olan Driboz (C5H10O5) oluşturur. Ancak, bu şekerin 2. pozisyonunda bulunan karbon atomuna bağlı
bir oksijeni bulunmamaktadır (C5H10O4). Bu nedenle de şeker, 2-deoksi-D-riboz ve nükleik asit
de buna bağlı olarak, deoksiribonükleik asit olarak adlandırılmaktadır.
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Fosfat Grubu: Nükleik asitlerin (DNA ve RNA) yapısında bulunan 3. yapı fosfat
molekülüdür (H3PO4). Fosfat hem DNA'da ve hem de RNA'da aynı yapıdadır.
Nükleosidler: Pirimidin (T, C) ya da pürin bazlarından (A,G) birisi ile pentoz şekeri (2deoksi-D-riboz) birleşerek nükleosidleri meydana getirirler. Her iki molekül arasındaki
bağlanma, pentoz şekerinin 1. pozisyonunda bulunan karbon atomunun, pirimidinlerin 3'pozisyonundaki N-atomu ile ya da pürinlerin 9'-pozisyonundaki N-atomu ile beta glikozid
bağları yardımı ile gerçekleştirilir. Nükleosidler fosfat molekülleri ile birleşerek nükleotidleri
oluştururlar (deoksiribonükleotid). Bu birleşme, pentoz şekerinin 5'-pozisyonundaki karbon
atomu ile fosfat molekülünün oksijeni arasında kurulan ester bağı ile sağlanır.
Yan yana bulunan nükleotidler (monomer), birbirleri ile fosfodiester bağları ile birleşerek
polinükleotid zincirlerini (polimer) oluştururlar. Fosfat grubu, bitişik nükleotidin pentoz
şekerinin 5' pozisyonundaki karbon atomu ile diğer komşu şekerin 3'-pozisyonundaki karbon
atomu arasında fosfodiester (O-P-O) bağı kurar. DNA'nın sentezi sırasında nükleotid
trifosfatlar pentoz şekerinin 3'-OH ucuna bağlandığından, polinükleotidin büyümesi bu uçtan
başlayarak 5 3' yönüne doğru devam eder.
Bakterilerde DNA, iki adet polinükleotid iplikciğinin sarmal bir tarzda karşılıklı
birleşmesinden oluşmuş ve sirküler bir yapı karakteri gösterir (double heliks, çift sarmal). Aynı
zamanda, bu polinükleotid iplikciğinin iki ucu da kapalıdır (sirküler) ve tek bir molekül
halindedir. Dört temel bazın (A, T,G,C) değişik sırada yan yana ve karşılıklı birleşmesinden
oluşan DNA iplikcikleri hücreler ve canlılar için çok önemli olan genetik bilgileri taşırlar ve bu
bilgiler bazların diziliş sırası ile yakından ilgilidirler. Orta eksende yer alan bazlar bu bilgilerin
korunmasını güvence altına almış olurlar. Aynı türün DNA kompozisyonu (diziliş sırası ve
sayısı) birbirinin aynıdır, sabittir ve değişmez. Farklı türlerin DNA'ları birbirine uymaz. Bu
durum türler arası genetik farklılıkları oluşturur. Genetik düzeyde oluşan değişmeler
(mutasyonlar), yeni nesillerde farklı fenotipik karakterde bireylerin meydana gelmesine neden
olurlar (mutant). Bir iplikcikte bulunan baz türü ve sırası karşı iplikcikteki baz türünü ve sırasını
da belirler ve böylece birbirini bütünler ve tamamlar (komplementer) bir karakter gösterirler.
DNA'nın sarmal ve özellikle, çift iplikcikli olmasının önemi çok fazladır. Çift iplikcikli
olmakla genetik bilgiler garanti altına alınır ve güvenceleri sağlanır. Ayrıca, DNA kendine bir
replikasyon mekanizması kurarak, bir iplikcik diğerinin sentezi için kalıp ödevi görebilecek
duruma gelir. Bir iplikcikte oluşan kopma ve zedelenmeler, sağlam olan karşı iplikcik kalıp
olarak kullanılarak, kopan yerdeki bazların yerine polimeraz enzimi tarafından yenileri
yerleştirilir. İplikciklerin her biri aynı genetik bilgilere sahip olduğundan transkripsiyonda
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sadece bir iplikcik görev alır ve bu da, 3¬ 5' yönünde olanıdır. Baz çiftleri, aynı zamanda,
replikasyonun doğru yönde ilerlemesine de yardımcı olurlar.
Polinukleotid iplikciklerinde bulunan 4 bazın (A, T,G,C) diziliş sırasında çok önemli
bilgilerin şifreleri (genetik kodlar) saklı olarak bulunur. Bu bazlardan yan yana bulunan 3 tanesi
bir amino asitin kodunu oluşturur (triplet ya da kodon). Bu üçlü sistemde 64 (43) kodon
bulunmaktadır. Bu duruma göre, 20 amino asit için 64 kodon vardır ve her bir amino asit için
de en az bir ya da birden fazla kodon bulunur. Bir bakteride kodonlar triplettir, 3 bazın
birleşmesinden meydana gelmişlerdir. Ayrıca kodonlar değişkendir ve birbirlerinden tam
bağımsızdırlar. Kodonlar arasında boşluk yoktur, prokaryotik mikroorganizmalarda
(bakterilerde) kodonlar DNA ya da mRNA üzerinde yan yana aralıksız olarak devam ederler.
Bununla beraber kodonlar üniversaldır yani bir triplet bakteride hangi amino asitin şifresi ise,
ökaryotiklerde ve diğer organizmalara ait DNA'larda da aynı amino asitin kodonudur.

2.3.2 Prokaryotik Ribonukleik Asit (RNA)
Mikroorganizmalarda, DNA'dan ayrı olarak hücre içinde çok önemli fonksiyonlara sahip
olan diğer bir makromolekül de ribonükleik asit (RNA)'dır. DNA'ya çok benzerlik göstermesine
karşın fonksiyonel olarak farklı aktiviteye sahiptir. Bazı araştırıcılar RNA'yı tam bir genetik
materyal olarak kabul etmemekte, biri genetik RNA (genellikle, mRNA ve RNA virusları) ve
diğeri de nongenetik RNA (diğer RNA'lar) olmak üzere iki ayrı molekül olarak
düşünmektedirler.
Bakteriyel RNA'nın yapısında 3 temel yapı bulunmaktadır; Pirimidin ve pürin bazları,
pentoz şekeri (D-riboz), fosfat molekülü (fosforik asit)
Pirimidin ve Pürin Bazları: RNA'nın yapısında pirimidin bazlarından Sitozin (C) ve
Urasil (U: 2,4-dioksipirimidin) bulunur. Urasil, DNA'daki timinin yerini alır. Urasil, yapı
bakımından timine çok benzer. Ancak timinde 5'pozisyonunda bulunan metil grubu (CH3)
yerine urasilde hidrojen (H) bulunur. Pürin bazları aynen DNA'da olduğu gibi 2 tanedir (Adenin
ve Guanin).
Pentoz Şekeri: RNA'nın bileşiminde bulunan pentoz şekeri D-riboz (C5H10O5)
yapısındadır.
Fosfat Molekülü: RNA molekülünde DNA'daki gibi aynı H3PO4 molekülü vardır.
Nükleosidler pirimidin bazları (sitozin, urasil) ve pürin bazlarından (adenin, guanin) biri
ile pentoz şekerinin (D-riboz) birleşmesinden meydana gelmiştir. Bazların şekerle birleşmesi
aynen DNA'da olduğu gibidir. Nükleosidler, pirimidin nükleosid ve pürin nükleosid olarak iki
grupta toplanabilirler. Nükleotidler, nükleosidlerle fosfat molekülünün birleşmesinden
62

oluşmuşlardır (pirimidin nükleotidler ve pürin nükleotidler). Nükleotidlerin fosfodiester
bağlarıyla birleşmesinden polinükleotidler meydana gelirler.
DNA'nın aksine, RNA tek iplikcik halindedir. Bu nedenle de DNA'ya oranla daha zayıftır
ve kolay tahrip olur. Ancak, molekül bazı bölgelerde kendi üzerine katlanarak sağlam yapı
oluşturur. Bu birleşme adenin ile urasil ve guanin ile sitozin arasında gerçekleştirilir.

2.3.3 RNA Türleri
Bakterilerde

hücre

içindeki

fonksiyonları,

molekül

ağırlıkları,

sedimentasyon

konstantları, birbirinden farklı 4 tür RNA bulunmaktadır. Bunlar da;
1) Messenger RNA (mRNA) (genetik)
2) Transfer RNA (tRNA)
3) Ribosomal RNA (rRNA, nongenetik)
4) Primer RNA (pRNA, nongenetik)
Messenger RNA (mRNA)
Messenger RNA, tek iplikcik, düz ve iki ucu açık olup yapısında A,U,C ve G bazları
bulunur (timin yoktur). Tek düz zincir şeklinde, dayanıksızdır (ortalama ömrü 1-3 dak) ve RNA
çeşitlerinin içerisinde oran olarak en az olandır (%5).
DNA iplikciklerinin birinden, RNA polimeraz enziminin (DNA'ya bağımlı transkriptaz)
katalitik etkisi ile genetik bilgiler mRNA'ya aktarılır (transkripsiyon). Yeni oluşan mRNA,
kendisinin sentezine kalıplık yapan DNA iplikciğine anti paralel bir durum gösterir (M.A.
500.000'in üzerindedir.) DNA’da bulunan genetik bilgilerin ribozomlara aktarılması için
sentezlenen moleküllerdir. DNA iplikciklerinin birinden (kalıp DNA, 5’--->3’) RNA polimeraz
enziminin (transkriptaz) katalitik etkisi ile genetik bilgiler mRNA’ya aktarılır ve bu olay
transkripsiyon (kopya çıkarma) olarak tanımlanır. mRNA protein sentezi için gerekli bilgileri
kodlar halinde taşır, her bir aminoasit için 3 bazlı bir kod vardır. Bu üç bazlı koda kodon adı
verilir

2.3.3.1 Transfer RNA (tRNA)
Protein sentezinde, aktive edilen aminoasitlere bağlanarak bunları ribozomlar üzerinde
sıraya giren uygun kodonlara taşıyan küçük adaptör bir moleküldür. Her aminoasite özel bir ya
da birden fazla tRNA vardır. Çözünür RNA özelliğindedir ve toplam RNA’nın % 15’ini
oluşturmaktadır. Yapısında zayıf H bağları yer alır, 70 nükleotidden meydana gelmiştir.
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2.3.3.2 Ribozom ve Ribozomal RNA (rRNA)
Ribozomlarda proteinlere bağlı olarak bulunan, nukleusta sentezlenen yapısal
elementlerdir. Her hücredeki RNA’ların çoğu rRNA’dır. Protein sentezinde görevlidir ve
defalarca kullanılabilirler. Yapısında zayıf hidrojen bağları yer alır.
Prokaryotik ribozomlar; Küçük alt birim - 30 S (16S rRNA+ 21 protein), Büyük alt birim
- 50 S (23S + 5S rRNA+ 32 protein) olmak üzere iki alt birimden oluşurlar ve bunların
birleşmesi ile 70 S’lik ribozom oluşur (S= Svedberg sabiti; ultrasantrifüjlemede çökme hızıyla
ilgili katsayı).

2.3.3.3 Primer RNA (pRNA)
DNA’nın replikasyonunda ters yöndeki iplikciğin sentezlenmesi sırasında basamak
olarak kullanılan pRNA’ lar sentezlenir ve basamak görevi görür. pRNA’ların görevi bittikten
sonra DNA polimeraz tarafından kesilerek çıkartılır.

2.3.4 Prokaryotik DNA ile RNA arasındaki başlıca farklar:
 DNA genellikle çift iplikciklidir. RNA ise tek iplikciklidir.
 DNA'da pentoz şekeri 2-deoxy D-riboz tarzındadır. Yani, pentoz şekerinin 2
pozisyonundaki karbon atomuna bağlı sadece (H) molekülü bulunur, oksijen yoktur. RNA Driboz karakteri taşır.
 DNA'da Timin vardır. Bunun yerine RNA'da Uracil bulunur.
 Fosfat molekülü her iki nukleik asitte de aynı yapıdadır (H3PO4).
 DNA molekülü, genellikle çift iplikcikli olması nedeniyle, RNA'dan daha sağlam
yapısal bir bütünlük gösterir. Ancak, tek iplikcik olan RNA'da kendi üzerine kıvrımlar yaparak
çift iplikcikli kısa formlar meydana getirmekte ve yapısını sağlamlaştırmaktadır.
 RNA molekülü, alkalilerle 2-3-cyclic diesterlere ayrışabilmektedir.
 RNA'da guanin ve sitozin miktarları eşit değildir.
 RNA-RNA dupleksi, RNA-DNA dupleksinden daha sağlamdır.
 RNA'daki baz sıraları, kendinin transkripsiyonunda görev alan DNA'daki baz sıralarına
komplementerdir.
 Dubleks DNA süperheliks form oluşturabilir.
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2.3.5 BAKTERILERDE VARYASYONLAR
Mikroorganizmaları kültürel, morfolojik, fizyolojik, biyokimyasal ve antijenik
özellikleri belirlenerek identifikasyonda kullanılmaktadır. Bu özellikler genellikle sabittir
ancak bazı koşullarda bazı özellikler değişmekte böylece orijinal mikroorganizmalardan bir ya
da birkaç yönden farklı özellikte yeni türler meydana gelmektedir. Mikroorganizmalarda oluşan
bu değişikliklere varyasyon, meydana gelen yeni türlere de variant adı verilmektedir.
Bakterilerde oluşan değişiklikler 2 türlüdür;
1-Genetik düzeyde olmayan ve sonraki kuşaklara aktarılmayan değişiklikler - Fenotipik
varyasyonlar (Modifikasyon) - Isı, ışık, nem, ozmotik basınç, yüzey gerilimi gibi çevresel
koşullarının etkisiyle oluşurlar. Olumsuz koşullar düzelirse bakteri yeniden eski formuna döner.
2-Genetik düzeyde olan ve sonraki kuşaklara aktarılan değişiklikler - Genotipik
varyasyonlar (Mutasyon) - Polinukleotid iplikciklerde ki bazların sıralanışlarında ya da şekerfosfat omurgasında oluşur. Bu tür değişmeler genetik düzeyde olduğundan nesillere aktarılır ve
devam ederler. Mutasyonlar, kendilerini daha çok biyokimyasal ve antijenik özelliklerde belli
ederler. Böyle değişmeler sonu oluşan ve farklı karakter gösteren yeni nesillere Mutant adı
verilir.

2.3.5.1 FENOTIPIK VARYASYONLAR (MODİFİKASYON):
Fenotipik varyasyonlar, genellikle optimum çevresel koşulların değişmesi sonu meydana
gelmektedirler. Modifikasyonlar etkilediği başlıca karakterlere göre şöyle sınıflandırılabilir:
A-Morfolojik varyasyonlar:
1- Koloni varyasyonları: Eski kültürlerde R-kolonilere rastlamak mümkündür. Rformundaki

mikroorganizmaları,

S-formuna

döndürmek

güçtür

ancak

laboratuvar

hayvanlarında inokülasyon yapılması ve etkenin yeniden izole edilmesi gereklidir. Bazı
mikroorganizmalar

antibiyotik

içeren

ortamlarda

üretildiklerinde

L

tipi

koloniler

oluşturabilirler eğer ortamdan antibiyotik kaldırılırsa normal koloni formlarına geri dönerler.
2- Kapsül varyasyonları: Kapsüllü mikroorganizmalar laboratuvarlarda uzun süre
pasajı yapıldığında ya da içinde kapsül antiserum içeren besiyerlerinde üretildiğinde kapsülsüz
formlarına

dönüşebilirler.

Bu

değişiklik

ile

birlikte

hastalık

yapma

özelliklerini

(patojenitelerini) kaybederler. Böyle durumlarda, mikroorganizmaların deney hayvanlarına
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inokülasyonu ve yeniden üretilmesi ile tekrar kapsül oluşumu gözlenebilir, böylece hastalık
oluşturma kabiliyetlerini geri kazanırlar.
3- Flagella varyasyonları: Flagellasını kaybeden bakteriler H antijenik özelliğini ve
hareket yeteneğini kaybeder. Salmonella türleri %0,1 oranında fenol içeren ortamlarda
üretildiklerinde, flagella sentezi geriler ve flagellasız variantlar gözlenebilir. Bu variantlar
normal besiyerlerine pasajlanır ise hemen flagellalı formlarına geri dönerler. L. monocytogenes
ise oda ısısında (22-25 °C) üretilirse, 37 °C de üretilen kültürlerden daha fazla aktif harekete
rastlanır. Oda ısısında üreyen kültürlerde, etkende 4 flagella oluşmasına karşın 37 °C’dekilerde
bir tane flagella sentezlenir.
4- Fimbria varyasyonları: Mikroorganizmaların anaerobik koşullarda, katı
besiyerlerinde ya da çalkalama kültürlerinin yapılması hallerinde fimbria sentezleri durur ve
fimbriasız türler meydana gelir.
5- Spor varyasyonları: Bazı mikroorganizmaların in vitro ya da in vivo spor oluşturma
kabiliyetleri vardır. Sporulasyon her ne kadar bir cins karakteri ise de, oluşumunda çevresel
koşulların etkisi de çok büyüktür.
6-

Şekil

varyasyonları:

Taze

kültürlerdeki

ya

da

üreme

dönemindeki

mikroorganizmalar morfolojik yönden homojendir. Kültürlerin eskimesi, bileşimin değişmesi
ve diğer optimum çevresel faktörlerin normallerinden ayrılması sonu, böyle ortamlarda bulunan
mikroorganizmaların şekillerinde bozukluklar meydana gelir. Bu dejeneratif şekillere
involusyon formları adı verilir. Bazı mikroorganizmalar da üreme dönemi sırasında düzensiz
formlar gösterirler. Bu özelliğe de pleomorfizm denir.
B- Kültürel varyasyonlar:
Mikroorganizmaların sıvı ve katı besiyerlerinde üreme özellikleri, ortam karakterinin
optimumdan ayrılması sonu değişebilir. Bacillus subtilis sıvı besiyerlerinde üstte zar benzeri
yapı oluşturarak ürer ancak yüzey gerilimi ortamda düşürülürse, homojen üreme gözlenebilir.
Tam tersi görüntü Staphylococcus aureus’ ta görülebilir; sıvı besiyerinde optimum koşullarda
homojen üreyen etken ortamın yüzey gerilimi artırılırsa üstte üremeye başlar.
C- Fizyolojik ve biyokimyasal varyasyonlar:
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1- Boyanma özelliğinde varyasyonlar: Taze kültürlerdeki mikroorganizmaların
boyanma özelliklerinde bir örneklik olmasına karşın, eski kültürlerde boyanma karakterlerinde
farklılıklar görülmektedir.
2- Pigment varyasyonları: Pigment oluşturan mikroorganizmaların, laboratuvarda
uzun süre pasajları yapıldığında ya da uygun olmayan koşullarda üretildiğinde, pigment
özelliğinin zayıfladığı ve kaybolduğu görülür. Örneğin; Serratia marcescens en iyi aerob
koşullarda ve oda ısısında tipik kırmızı pigment oluşturur. Aynı mikroorganizma 37 °C de ve
anaerob koşullarda pigment oluşturmaz.
3- Enzimatik varyasyonlar: Mikroorganizmalar, ortamdaki çeşitli gıda maddelerinden
yararlanabilmek için, bunlara etkileyen değişik özellikteki enzimleri sentez ederler. Bir kısım
enzim devamlı olarak sentezlenmektedir ve besiyerinin bileşimi ile ilgili değildir (Yapısal
enzimler). Bazı enzimler de besiyerinde özel bazı maddelerin varlığına bağlı olarak sentez
edilirler (İndüklenebilen enzimler).
4- Attenüasyon: Mikroorganizmalar, normal koşulların dışında üretildikleri zaman
hastalık yapma güçleri zayıflar, fakat antijen özelliklerini muhafaza ederler. Bu olaya
attenüasyon denir. Bu özellikten yararlanılarak aşı hazırlanmaktadır. Örneğin; B. anthracis 4243 °C de devamlı pasajı yapılırsa hem spor yapma özelliğini kaybeder hem de hastalık
oluşturma kabiliyetinde zayıflama görülür. Aynı şekilde, sığır tüberküloz mikroorganizmaları,
gliserinli-safralı-patatesli besiyerinde yıllarca pasajı yapıldıktan sonra insanlar için çok önemli
olan ve korunmada büyük yarar sağlayan BCG aşısı hazırlanmıştır.

2.3.5.2 GENOTİPİK VARYASYONLAR (MUTASYON)
Mutasyonlar, genellikle DNA yapısını oluşturan nükleotidlerdeki nitrojen bazlarının
bakteri türüne ya da cinsine özgü olan dizilişlerindeki değişiklikler ya da bu bazlarda meydana
gelen kimyasal bozukluklar, kopmalar, zedelenmeler vs. sonu oluşurlar. Mutasyon, bir ya da
birkaç nükleotid çiftini kapsıyor ise bu duruma nokta mutasyonu denir. Bir geni içine alan ya
da daha büyük oranda meydana gelen mutasyonlara ise kromozomal mutasyonlar denir.
Mutasyonların meydana gelmesine neden olan başlıca faktörler şöyle sıralanabilir:
1- Polinükleotid iplikciklerindeki normal baz sıraları arasından bir baz çiftinin çıkması
ya da baz sıraları arasına bir baz çiftinin girmesi,
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2- Bir baz çiftinin yerini diğer baz çiftinin alması,
3- Aynı polinukleotid iplikciği üzerinde yan yana bulunan pirimidin bazları arasında
özel bağların kurulması,
4- Bazlarla şekerler ve şekerlerle fosfatlar arasındaki bağlantıların kopması.
Mutasyonlar, ya spontan olarak ortaya çıkar ya da mutajenler tarafından meydana
getirilirler.
Mutajenik maddeler (Mutajenler) :
Bakterilerde mutasyon oluşturan etkenler, fiziksel ve kimyasal karakterdedirler.
1- Fiziksel mutajenler:
a) Isı: Eğer bakteriler 100 °C ye kadar yavaş yavaş ısıtılırsa iplikcikler arasındaki
karşılıklı hidrojen bağları çözülür ve iki iplikcik birbirinden ayrılır. Isı yavaş yavaş azaltılırsa
iki iplikcik hemen birleşir.
b) Ultraviolet ışınları: Ultraviyole ışınlarına maruz bırakılan bakterilerde, pirimidinler
pürinlerden daha fazla UV-ışınlarını absorbe eder ve kendilerinde birçok fotokimyasal
değişmeler meydana gelir. Bunun sonucunda DNA'da çarpıklıklar ortaya çıkar.
c) Iks-ışınları: Bazlar tarafından çok çabuk absorbe edilen bu ışınlar yüksek
enerjilerinden dolayı DNA iplikciklerinden bazların çıkmasına ve mutasyonlara sebep
olmaktadır. Bu mutasyonlar genellikle ölümle son bulur.
d) Ultrasonik vibrasyonlar: Ses ötesi titreşimler de bakteriler üzerine olumsuz yönde
etkiler ve bazı genetik değişmeler meydana getirirler.
2- Kimyasal mutajenler:
Kimyasal mutajenik maddelerin etkisi altında oluşan mutasyonlar kolayca tamir
edilebilirler. Başlıca mutajenik maddeler şunlardır:
a) Nitröz asiti (HNO2) : Bazlar üzerine direk etki yapan nitröz asiti, bunlardan oksidatif
deaminasyon ile amin (NH2) gurubunu çıkarır ve bunun yerine keto (=O) gurubunu koyar.
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b) Hidroksil amin (NH2OH) : Sitozini değiştirerek adeninle birleşmesini temin eden
bir mutajendir.
c) Alkilen maddeler: Birçok kimyasal maddeler, nükleotidler arasına alkil guruplar
sokarak mutasyonlara sebep olurlar. Bu tür alkilen maddeler arasında dimetil sulfonat, dietil
sulfonat, etil metan sulfonat, metil metan sulfonat v.s. sayılabilir.
d) Baz analogları: Bunlar replikasyon sırasında yeni iplikcik sentezlenirken, sıraya
girecek bazların yerine geçerler ve böylece mutasyonlara yol açarlar. Baz analogları arasında
en önemlileri timinin analoğu 5-Bromo- uracil ve adeninin analoğu 2-Aminopürin'dir.
e) Akridinler: Akridin boyaları arasında en iyi bilineni proflavindir. Proflavin
tarafından oluşturulan mutasyonlar, ancak mutasyon olan gende spontan mutasyonlar ya da
tekrar akridin boyaları ile oluşturulan ikinci bir mutasyon ile düzeltilebilir.
f) Diğer mutajenler: Metilkolantren, MnCl, arsenik, krom, urethane, creosot, katran,
asitler, alkaliler.
Mutasyonların tamiri
Mikroorganizmada, spontan olarak ya da mutajenik maddelerin etkisiyle oluşan
mutasyonlar bakterilerdeki özel mekanizmalar tarafından tamir edilebilir ve düzeltilebilir.
Ancak bu işlem, oluşan bozukluğun büyüklüğüne göre değişebilir. Nokta mutasyonları
genellikle ve kolayca giderilebilirse de, bir genin kaybolması ya da kromozomda oluşan
kopmalar kolayca tamir edilemez ve ölümle son bulurlar.
Mutant türleri
Gerek spontan mutasyonlar ve gerekse mutajenlerin etkisi altında oluşan mutasyonlar
sonu birçok karakterlerde değişmeler meydana gelebilir.
1-Rezistans mutantlar: Mutasyonlar sonu çeşitli ilaç, dezenfektan, antibiyotik,
kemoterapötik maddeler, fajlar vs. etkenlere karşı direnç gösteren mutantlar oluşabilir.
2-Nutrisyonel mutantlar: Özel üretme faktörlerine ihtiyaç göstermeyen orijinal
hücrelerden, mutasyonlar sonu bir ya da birkaç üretme faktörüne ihtiyaç gösteren mutant
hücreler meydana gelebilir.
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3-Fermantasyon mutantları: Karbonhidratlardan bazılarını fermente suşlardan oluşan
mutantların bu karbonhidratlara etki ettiği görülebilir.
4-Pigmentasyon

mutantları:

Bazı

mutasyonlar

pigment

oluşturan

mikroorganizmalarda bu kabiliyetin kaybolmasına yol açar.
5-Indüksiyon mutantları: Bu tür mutantlar, mutajenik maddeler etkisiyle meydana
gelirler.
6-Antijenik mutantlar: Bakterilerde bulunan kapsül, flagella, hücre duvarı ve piluslar
antijenik karaktere sahiptirler. Bunların biyosentezini idare eden genlerde oluşan mutasyonlar,
oluşumlarına ve fonksiyonlarına etkiler ya da değişikliğe uğratarak antijenik bozukluklara yol
açarlar.

2.3.6 BAKTERİLERDE GENETİK MADDE AKTARILMASI
Mikroorganizmalarda biyokimyasal ve genetik aktiviteleri idare eden kromozom
(DNA), in vivo ve in vitro olarak bir bakteriden diğerine aktarılabilmektedir.

Bu

aktarılabilen genetik materyaller yanı sıra, plazmid denilen ekstrakromozomal genetik
elementler de aynı şekilde bir bakteriden diğerine transfer edilebilmektedirler. Bu genetik
elementleri alan mikroorganizmalar, bu genetik materyallerin taşıdığı karakterler yönünden
pozitif hale gelirler.
Mikroorganizmalar arasında genetik elementler başlıca 3 yolla aktarılmaktadırlar:
1-Transformasyon, 2-Konjugasyon, 3-Transdüksiyon.
1- Transformasyon:
Bir mikroorganizma, kendisine DNA kompozisyonu yönünden çok yakın olan diğer bir
mikroorganizmaya ait genetik materyal içeren bir ortamda üretilirse ve belli bir süre sonra bu
sıvı ortamdan katı besiyerine ekimler yapılırsa, bazı kolonilerin değişik morfolojide olduğu ve
bunların, genetik materyali veren ölü mikroorganizmanın orijinal kolonilerine benzediği
görülür.

Mikroorganizmanın

bulunduğu

ortamda

kendisine

çok

yakın

diğer

bir

mikroorganizmaya ait genetik materyali alması olayına transformasyon denir.
2- Konjugasyon:
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Konjugasyon, verici hücre DNA'sının tümünün ya da bir segmentinin, bu hücrede
bulunan özel seks pilusu aracılığı ile alıcı hücreye direkt aktarılması olayına verilen isimdir. İki
hücre arasında konjugasyonun gerçekleşebilmesi için, bunların birbirleriyle temasa gelmesi
gerekir. Bu işi, verici hücrelerdeki seks pilusları yapar. Bunlar diğer normal piluslardan daha
uzun ve kalındırlar. Ortaları boş olduğundan geçit köprüsü ödevini yaparlar. Genetik materyal
buradan geçerek alıcıya aktarılır. Konjugasyonla aktarılabilen birçok ekstrakromozomal
genetik element bulunmaktadır. Bunlar arasında fertilite faktörü, dirençlilik faktörü ve
penisilinaz faktörü sayılabilir.
3- Transdüksiyon:
Genetik materyalin verici bir bakteriden alıcı bir bakteriye fajlar aracılığıyla
nakledilmesine transdüksiyon adı verilir. Transdüksiyon suretiyle gen aktarılma olayına gram
pozitif ve gram negatif mikroorganizmalarda rastlanılmıştır.
Bazı fajlar konakçı hücresine girdikten sonra orada replike olur ve bakteriyi parçalar.
Böyle fajlara virulent faj ya da vejetatif faj denir. Bir kısmı ise infekte ettiği hücreyi lize
etmeyebilir. Böyle fajlardan bazıları konakçı DNA'sı ile birleşebilir ve onun bir devamı haline
gelebilir. Bu tür fajlara da profaj adı verilir. İçerisinde profaj halinde bakteriyofaj bulunduran
hücreler ultraviolet ışınlarına maruz bırakılırsa profaj aktive olur ve konakçısını lize edebilir.
Profajlar, yerleştikleri konakçı DNA'sından bir ya da birkaç gen içeren bir parça alabilir ve
bunu adsorbe olduğu başka alıcı hücreye aktarabilir. Transdüksiyon başlıca 3 tarzda
gerçekleşmektedir.
a) Generalize transdüksiyon: Bakteri hücresi içinde faj olgunlaşırken, parçalanan
konakçı DNA'sından bir segment ayrı yerde sentezlenen faj kapsidi içine girebilir. Böylece bu
kapsid, faj DNA'sından ayrı olarak ve bunun uzunluğu kadar bir boyda bakteri DNA'sını da
ihtiva etmiş olur. Böyle bir faj başka bir bakteriyi infekte ettiğinde konakçı DNA'sını da alıcı
hücreye aktarır. Eğer fajın taşıdığı bu bakteri DNA'sı konakçı hücrenin kromozomu ile
birleşirse taşıdığı karakterler yönünden alıcı hücreyi pozitif hale getirir. Bu DNA segmenti alıcı
hücre kromozomunun bir devamı haline gelir, birlikte replike olur ve taşıdığı genlerdeki bilgiler
aynen mRNA'ya aktarılarak translasyon gerçekleşir.
b) Özel transdüksiyon: Özel transdüksiyon oluşturan fajlar konakçı DNA'sında belli
bazı genlerin yanına yerleşirler ve hücre DNA'sı ile birleşerek profaj haline dönüşürler. Konakçı
hücre UV-ışınlarına maruz bırakılırsa faj aktive olur ve DNA'dan ayrılarak konakçısını lize
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eder. DNA'dan ayrılırken, yanında bulunduğu ya da yanına yapıştığı bakteriye ait geni de
birlikte alarak ayrılır. Böyle bir faj başka bir hücreyi infekte ettiğinde bu taşıdığı geni o
bakteriye aktarır ve bakteriyi gende bulunan özel karakterler yönünden pozitif hale getirir.
c) Abortif transdüksiyon: Fajlar tarafından konakçı DNA'sından alınan ve bazı özel
karakterleri taşıyan DNA segmenti, faj başka hücreyi infekte ettiğinde bu hücreye aktarılır.
Ancak bu DNA parçası hücre içinde kalır, bakteri DNA'sı ile birleşmez. Fakat taşıdığı
karakterler yönünden hücreyi pozitif hale getirebilir. Bu DNA parçası bakterinin her
bölünmesinde bir kardeş hücrede kalır ve onu pozitif hale sokar. Böylece, DNA segmenti
replike olmadan, bakterinin her bölünmesinde bir hücrede kalmış olur.

2.3.7 BAKTERİLERDE
ELEMENTLER

EKSTRAKROMOZOMAL

GENETİK

Bazı bakterilerde kromozomların yanı sıra, genetik materyal taşıyan ekstrakromozomal
DNA segmentleri bulunmaktadır. Bunlardan hücre DNA'sı dışında bağımsız olarak bulunanlara
Plazmid denir. Bazıları ise hücre DNA'sı ile birleşme kabiliyetine sahiptir, epizom olarak
adlandırılır. Plazmidler çift iplikcikli ve sirküler yapıdadırlar.
Fiziksel ve biyolojik özelliklerine göre büyük ve küçük faktörler mevcuttur. Büyük
faktörler, 100-200 gen içerebilecek büyüklüktedirler. Bakterilerde rastlanan F- ve R- faktörleri
ve bazı bakteriyosinogenler bu karakterdedir. Küçük faktörler 15 gen içerirler. Bazı
bakteriyosinogenler bu özelliktedir.
Hücre bölünmesi sırasında bakteri DNA'sının kopyası çıkarken, plazmidin de aynı anda
bir kopyası çıkar ve bağımsız olarak kardeş hücreye geçer. Böyle aktarılma yeteneğine sahip
plazmidler girdikleri bakterileri kendilerinin başka bir hücreye aktarılmalarını sağlamak için
seks pilusu oluşumuna ve konjugasyon için harekete zorlarlar. Aktarılma yeteneğine sahip
olmayan plazmidler için konakçıda seks pilusu oluşumuna rastlanamaz. Ancak bunlar da genel
transdüksiyonla diğer bakterilere geçerler.
Bakterilerde rastlanan plazmidler;
1- Seks faktörü (Fertilite faktörü, F-faktörü) :
Seks faktörü en iyi E. coli K-12 suşlarında gözlenmektedir. E. coli K-12 hücrelerinden
F-faktörü taşıyanlar, bu faktörü taşımayanlara aktarırlar. Alıcı hücreye giren F-faktörü transfer
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için hücreyi zorlayarak seks pilusu oluşumunu, kendinin ve özellikle konakçı DNA'sının
transferini yüksek oranda sağlar. Akridin boyaları F-faktörlerinin replikasyonuna mani olduğu
halde DNA replikasyonunu etkilemez. Böylece F (+) hücreler, F (-) hale dönerler.
2- Rezistans transfer faktörü (RTF) :
RTF-faktörü 2 bölümden oluşur. Biri konjugasyonda görevli Transfer faktörü (TF) ve
diğeri de çeşitli ilaçlara karşı dirençliliği tayin eden Rezistans determinant (R-determinant)
faktörüdür. E. coli 'de bu iki faktör bir ünite halinde bulunur. Salmonella ve Proteus türlerinde
ayrı plazmidler halindedir. Bu faktörler birbirlerinden bağımsız olarak transdüksiyonla
aktarılabilmektedir. R-determinant ve transfer faktörünü ayrı üniteler halinde bulunduran
suşlarda biri ya da ikisi birden transfer edilebilir. Eğer R-determinant transfer edilirse alıcı hücre
ilaçlara dirençlilik kazanır, ancak bunu transfer edemez.
3- Bakteriyosinogenler:
Bakteriyosinler içinde en fazla incelenen E. coli' nin oluşturduğu kolisin'dir.
Bakteriyosin oluşumu için, bakterilerde ekstrakromozomal karakterde, bakteriyosin sentezini
tayin eden genler yani bakteriyosinogenlerin bulunması gereklidir.
4- Penisilinaz plazmidi:
S. aureus 'da özellikle penisiline karşı dirençlilik tayin eden ekstrakromozomal
elementlere rastlanmıştır. Bu plazmid penisilinin beta-laktam halkasını hidrolize ederek etkisiz
hale getirmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde bakterilerin iç ve dış anatomik yapılarını ve görevlerini, bakterilerin
üremesini, bakterilerde genetik mekanizmaları ve genetik madde aktarılmasını, ayrıca
bakterilerde bulunan ekstrakromozomal genetik elementler hakkında bilgi sahibi oldunuz.
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Bölüm Soruları
1. Bakterilerde dış yapılar hücre duvarı, kapsül, mukoid/yapışkan tabaka (slime layer), S
tabaka (surface layer), flagella, fimbria (pilus)’ yı kapsamaktadır. Bu yapılar zorunlu
mudur? Hangi özellikleri kazandırırlar?
2. Sferoplastlar ve protoplastların uygun ortamda kalıp, bölünüp çoğalmaları sonucu
ortaya çıkan oluşumlara da bakterilerin ……………………. adı verilmektedir.
3. Bakterilerde

iç

yapılar……………………………………………………………………………………
……………içermektedir.
4. Bakteri kromozomundan bağımsız olarak bulunan çoğalabilen, yapısı bakteri
kromozomunun %1-2 si kadar olan, ekstrakromozomal genetik elementlere
……………………….. denir.
5. Her bir bakterinin bölünerek yeni bakteriler oluşturmasına …………….., bir hücrenin
bölünme

için

gerek

duyduğu

ve

populasyonu

ikiye

katladığı

süreye

……………………………adı verilir.
6. Bakterilerin üremesi için gerekli faktörler fiziksel ve kimyasal olarak ikiye ayrılabilir.
Fiziksel

faktörler,

………………………………………………tır.

Kimyasal

faktörler ise su, karbon ve nitrojen kaynakları, mineraller, oksijen ve organik üretme
faktörleridir.
7. Bakteri sıvı besiyerine inokule edilir ve popülasyon belli aralıklarla sayılırsa tipik bir
bakteri

üreme

eğrisi

elde

edilir.

Aşamalar

………………………………………………………………………olarak adlandırılır.
8. Mikroorganizmaları kültürel, morfolojik, fizyolojik, biyokimyasal ve antijenik
özellikleri genellikle sabittir ancak bazı koşullarda, bazı özellikler değişmekte böylece
orijinal mikroorganizmalardan bir ya da birkaç yönden farklı özellikte yeni türler
meydana gelmektedir. Mikroorganizmalarda oluşan bu değişikliklere ………………..,
meydana gelen yeni türlere de ………………………adı verilmektedir.
9. Mikroorganizmalar, normal koşulların dışında üretildikleri zaman hastalık yapma
güçleri

zayıflar,

fakat

antijen

özelliklerini

muhafaza

ederler.

Bu

olaya

………………………………………denir.
10. Mikroorganizmalar arasında genetik elementler ……………………………………..
olmak üzere 3 yolla aktarılmaktadırlar.
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Cevaplar
1. Bu yapılar bakterinin yaşaması için zorunlu yapılar değildir. Dış yapılar bakterinin dış
etkilerden korunmasını sağlarken, bakteriye hareket etme, antijenite, toksijenite ve
virulens özellikleri kazandırır.
2. L-formu
3. Sitoplazma, sitoplasmik membran, mezozom, çekirdek (nükleoid), ribosom, stoplazmik
granüller, endospor, pigment, plazmid, transpozonları
4. Plazmid
5. Generasyon, generasyon süresi
6. Sıcaklık, pH ve ozmotik basınç
7. Latent (lag) dönem, üreme (log) dönemi, durma dönemi ve ölme dönemi
8. Varyasyon, variant
9. Attenüasyon
10. 1-Transformasyon, 2-Konjugasyon, 3-Transdüksiyon
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3 VETERİNER EPİDEMİYOLOJİDE TEMEL BİLGİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1 Temel tanımları, tarihçeyi ve amaçlarını
3.2 Enfeksiyonların bulaşması ve yayılmasını
3.3 Hastalıkların popülasyonda görülme sıklığını
3.4 Epidemiyolojik ve tıbbi terimleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Epidemiyoloji nedir?
Epidemiyolojinin amaçları nelerdir?
Bir mikroorganizma vucuda hangi yollarla girer, nasıl yayılır, vücuttan nasıl çıkar,
diğerlerine ne şekilde bulaşır?
Prevalans ile insidens arasında nasıl bir ilişki vardır?
Bir enfeksiyon ne şekilde yayılır?

79

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Temel tanımları, tarihçeyi ve Epidemiyolojinin ne demek

Kazanım okuyarak ve

amaçlarını

araştırarak geliştirilecektir.

olduğu, kısaca tarihçesi,
çalışma amaçları ve
bölümleri hakkında bilgi
edinecektir.

Enfeksiyonların bulaşması

Mikroorganizmaların

Kazanım okuyarak ve

ve yayılmasını

Vücuda Giriş Yolları,

araştırarak geliştirilecektir.

Mikroorganizmaların
Vücutta Yayılması,
Vücuttan Çıkışı, Bulaşma
Şekillerini öğrenecektir.
Hastalıkların popülasyonda

Prevalans ve İnsidens

Kazanım okuyarak ve

görülme sıklığını

terimlerini öğrenecek.

araştırarak geliştirilecektir.

Arasındaki İlişkiyi
kurabilecektir.
Epidemiyolojik ve tıbbi

Epidemiyolojide kullanılan

Kazanım okuyarak ve

terimleri

terimleri öğrenecektir.

araştırarak geliştirilecektir.
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Giriş
Birçok bilim dalı hastalıklarla ilgilenmesine rağmen bunların tümü hastalıkları bireysel
düzeyde ele alır. Hastalıkları ele alışına göre epidemiyolojinin diğer bilim dallarından farkı,
hastalıkları popülasyon düzeyinde incelemesidir. Epidemiyoloji, veteriner hekimlere ve hayvan
sağlığı ile ilgili kişilere, hayvan hastalıklarını popülasyon düzeyinde düşünmeyi öğreten bir
bilim dalıdır.
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3.1 Epidemiyolojinin Tanımı
Epidemiyoloji, Yunanca üstünde (epi), toplum/topluluk/popülasyon (demos) ve bilim
(logos) kelimelerinden türetilmiştir. Epidemiyoloji, popülasyonda hastalıkların sıklığını,
dağılımını ve hastalık oluşumunu etkileyen faktörleri inceleyen ve bu hastalıklara karşı
hedefleri ve yöntemleri belirleyen bilim dalıdır.
Hayvan hastalıklarıyla ilgili konular epizootiyoloji olarak ifade edilmektedir. Ancak,
infeksiyöz hastalıkların yaklaşık %80’i ortak olduğundan ve insan ile hayvanların birbirleri
üzerine birçok etkileri bulunduğundan Veteriner Hekimlikte epizootiyoloji terimi yerine
“Veteriner epidemiyoloji” ya da “epidemiyoloji” terimleri de yaygın olarak kullanılmaktadır.

3.2 Kısa Tarihçe
Epidemiyolojinin tarihçesi Hipokrat’ın, çevresel faktörlerin hastalık oluşumunu
etkilediğine ilişkin 2000 yıldan daha eski gözlemlerine dayanmaktadır.
1662 yılında John Graunt isimli istatistikçi Londra’da “ Ölüm Faturaları Üzerine Doğal
ve Politik Gözlemler” isimli araştırma kitabı ile doğum ve ölümlere ait kayıtları incelemiş ve
toplumda hastalıkların dağılımını ilk defa sayısal olarak ortaya koymuş olup epidemiyolojinin
öncülerinden kabul edilmiştir.
Modern epidemiyolojinin gelişmesini sağlayan önemli çalışmalardan biri John Show’un
araştırmaları sonucunda Londra’daki kolera riskinin bir şirket tarafından tedarik edilen içme
suyu ile ilgili olduğu yönündeki bulgularını 1854 yılanda rapor etmesidir. Bu sayede Londra ve
diğer şehirlerin su ve atık sisteminde önemli değişiklikler yapılmış ve halk sağlığına etkileri
üzerine önemli kazanımlar elde edilmiştir.

3.3 Epidemiyolojinin Çalışma Amaçları
Epidemiyolojinin çalışma amaçları ya da amaçları üç ana başlık altında incelenir.
1. Teşhis (nedeni bilinen ve bilinmeyen hastalıkların kaynağının araştırılması)
2. Popülasyondaki hastalık özelliklerinin belirlenmesi
3. Hastalık kontrol programlarının planlanması ve izlenmesi ile ekonomik yönden
kontrolü

82

3.4 Epidemiyolojinin Bölümleri
Dört ana başlık altında incelenir.
1. Tanımlayıcı

epidemiyoloji:

Sahada

hastalık

ve

hastalık

nedenlerinin

gözlemlenmesini içerir.
2. Deneysel epidemiyoloji: Seçilen ya da oluşturulan gruplarda hastalığın
gözlenmesini içerir.
3. Analitik epidemiyoloji: Tanımlayıcı ve deneysel epidemiyoloji gözlemlerinden elde
edilen verilerin matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle değerlendirilmesini içerir.
Teorik epidemiyoloji: Hastalık modelinin oluşturulmasını kapsar
4. Teorik epidemiyoloji: Hastalık modelinin oluşturulmasını kapsar.

3.5 ENFEKSİYONLARIN BULAŞMASI VE YAYILMASI
Bulaşma ve yayılma yolları popülasyondaki enfeksiyonun durumunu belirlediği için
epidemiyolojik açıdan çok önemlidir. Enfeksiyonların epidemiyolojisi hakkında yorum
yapabilmek için vücut içindeki yayılma, vücuttan çıkış, bulaşma ve doğadaki yayılma yollarının
bilinmesi gerekir.

3.5.1 Mikroorganizmaların Vücuda Giriş Yolları
*Sindirim sistemi yoluyla
*Solunum sistemi yoluyla
*Ürogenital sistem yoluyla
*Deri yoluyla
*Göz ve kulak mukozası yoluyla
*Dolaşım sistemi yoluyla
*Meme yoluyla

3.5.2 Mikroorganizmaların Vücutta Yayılması
*Hücreler arası yayılma
*Fagositik hücrelerle yayılma
*Kan yoluyla yayılma
*Lenf yoluyla yayılma
*Sinir yoluyla yayılma
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3.5.3 Mikroorganizmaların Vücuttan Çıkışı
*Deri yoluyla
*Solunum sistemi yoluyla
*Sindirim sistemi yoluyla
*Ürogenital sistem yoluyla
*Salgılar yoluyla

3.6 Mikroorganizmaların Bulaşma Şekilleri
3.6.1 Vertikal bulaşma
Enfeksiyöz etkenlerin bir jenerasyondan diğerine taşınmasına denir

3.6.2 Herediter bulaşma:
Ana ya da babanın genomunda bulunan kalıtsal bozukluklar kaynaklanır. Ancak bazı
virüslerin (Ör: Retro virüsler) genetik materyalleri konakçı genomuna entegre olarak
embriyoya taşınırlar.

3.6.3 Kongenital bulaşma:
Çiftleşmenin herhangi bir anından doğuma kadar geçen süre zarfında oluşan bulaşma
şeklidir. Üç şekilde (germinal, plasental, doğumda) meydana gelir.

3.6.4 Germinal bulaşma (transovaryan):
Ovumun bizzat kendisinin ya da yüzeyinin enfeksiyöz etkenle bulaşık olmasından
kaynaklanır. Genellikle kanatlılarda görülür (ör: Salmonellalar, Newcastle). Memelilerde ender
olarak bu tür bir bulaşma şekillenir. Örneğin, ineklerin ovumu etrafında bulunan Haemophilus
somnus döllenmeden sonra embriyoyu enfekte eder ve genellikle erken embriyo ölümüne neden
olur.

3.6.5 Plasental bulaşma (transplasental):
Annedeki enfeksiyöz etkenlerin plasentadan geçerek yavruya bulaşmasına denir.
Plasenta normal koşullarda çoğu mikroorganizmanın geçişine izin vermez. Mavi dil virüsü,
kedi panleucopenia virüsü gibi bazı etkenler plasentadan geçebilirler. Etkenler plasentayı direkt
olarak, fötal dolaşım vasıtasıyla geçebilirler. Bazı durumlarda gebe hayvanın alt genital
kanalındaki enfeksiyon assendens (aşağıdan yukarıya doğru) plasentaya bulaşabilir. Plasental
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yolla geçen etkenler genellikle önce plasentada lezyon oluşturduktan sonra fötusa bulaşırlar
(Ör: Brusellalar). Ancak plasentanın enfekte olması her zaman fötusa bulaşabileceği anlamına
gelmez.

3.6.6 Doğumda bulaşma:
Genellikle annenin alt genital kanalında bulunan fekal etkenlerin doğum anında yavruya
bulaşmasıyla şekillenir.

3.6.7 Horizontal bulaşma
Popülasyondaki bireyler arasındaki bulaşma şeklidir.

3.6.8 Direkt bulaşma:
Duyarlı bir konakçının enfekte konakçıyla direkt olarak teması sonucu ya da enfekte
konakçının akıntıları ile teması sonucu olur. Çeşitli şekillerle meydana gelir; Bunlar deri yolu,
feko-oral yol (dışkıda bulunan etkenlerin sindirim ile alınması), veneral bulaşma ve damlacık
enfeksiyonu (air-born bulaşma) dur.

3.6.9 Endirekt bulaşma:
Hastalık etkenlerinin bir konakçıdan diğerine canlı ve cansız aracılar ya da insanlar
aracılığıyla bulaşmasıdır. Endirekt bulaşma patojenin çevrede canlı kalma kapasitesine de
bağlıdır. Çeşitli yollar ile meydana gelir;

3.6.10

İatrojenik bulaşma:

Tıbbi ya da cerrahi müdahale sırasında hekimin hayvanı enfekte etmesidir.

3.6.11

Cansız aracılarla bulaşma:

Koşum ve tımar takımları, altlıklar, kuluçka makineleri, yumurta violleri, yem ve su
kapları gibi cansız aracılarla olur. Ayrıca, insanlar tarafında hazırlanan hayvan yemleri (et unu,
kemik unu, kan unu vb) ve enfeksiyöz etkenlerin rüzgâr tarafından taşınması da endirekt
bulaşma olarak değerlendirilebilir. Bu tip aracılara fomit adı verilir.
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3.6.12

Canlı aracılarla bulaşma:

Enfeksiyöz etkenleri vücutlarında taşıyıp, diğer tür hayvanlara bulaştıran vertebralı
aracılara “rezevuar” denir. Örnek: sığırlar koyunlar için mavi dil hastalığı virüsünün
rezervuarıdır. Hastalık etkenlerini vertebralı hayvanlara taşıyan veya bulaştıran vertebrasız
aracılara ise “vektör” adı verilir. Eğer hastalık etkeni hiçbir üreme ve gelişme dönemi
geçirmiyorsa böyle taşıyıcılara mekanik vektör adı verilir. Örnek: Sinekler bir sığırın enfekte
gözünden aldıkları Moraxella bovis’ i duyarlı bir sığırın gözüne taşırlar. Eğer hastalık etkeni
duyarlı konakçıya geçmeden önce vektörün vücudunda yaşam döngüsünün bir bölümünü
geçiriyorsa veya çoğalıyorsa böyle vektörlere biyolojik vektör denir. Örnek: keneler Babesia
türlerinin biyolojik vektörüdür.

3.7 HASTALIKLARIN POPÜLASYONDA GÖRÜLME SIKLIĞI
Bir popülasyonda hastalık olayları görüldüğünde bunun sadece gözlemsel olarak değil,
kantitatif olarak da belirtilmesi gerekir. Hastalığın gerçek boyutları ve gelecekteki etkileri
ancak bu şekilde belirlenebilir. Hastalıkların popülasyonda görülme sıklıkları çeşitli şekillerde
belirtilir;
Prevalans
Belirli bir zaman kesitinde hastalık olgularının miktarını belirtir. Bunu formüle edecek
olursak:
P= Belli bir zaman kesitinde hasta hayvan sayısı / Aynı anda risk pop. daki toplam
hay. sayısı
Prevalans da eski ve yeni olgular ayırt edilemez. Bu nedenle, günlük, haftalık, aylık,
yıllık hatta ömür boyu belirtilebilir. Örnek vermek gerekirse; Belirli bir günde yapılan
araştırmada 300 sığırlık popülasyondaki 30 sığırda tüberkülozis saptanıyor. P=30/300= 0.1 dir.
Prevalans saptanırken risk popülasyonunun göz önüne alındığı unutulmamalıdır.
Örneğin eğer tüberküloz görülen 300 sığırlık bir popülasyonda yeni doğmuş 30 buzağı varsa
bunlar hesaba katılmaz. Yâda mastitisin prevalansı hesaplanacaksa benzer şekilde erkekler
hesaba dâhil edilmez.
Prevalans 0 ile 1 arasında bir değer alır. Eğer yüzde ile ifade edilecekse bu yüzde değer
prevalans rate adını alır. Prevalans rate (PR)= prevalans X 100.
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İnsidens
Bir popülasyonda belli bir zaman periyodu içinde ortaya çıkan yeni hastalık olgularını
belirtir. İnsidenste önemli olan yeni olguların sayısı ve yeni olguların oluştuğu zaman aralığıdır.
Bir hastalığın bir popülasyondaki insidensini saptamak için belirli aralıklarla araştırma yapılır.
İnsiden için en sık kullanılan ölçü insidens rate dir.
İR= belli bir zaman periyodu içinde görülen yeni hastalık olguları / risk
poplasyonundaki toplam hayvan sayısı X 100.
Akut hastalıklarda PR=İR.
Prevalans ve İnsidens Arasındaki İlişki
Tek bir zaman kesitinde yapılan çalışmalarda kronik hastalıkları yakalama şansı
akut hastalıkları yakalama şansından daha fazladır. Örneğin; paratüberküloz uzun süren
(aylarca, yıllarca) süren bir infeksiyöz hastalıkdır. Dolayısıyla bu süre içinde herhangi bir anda
yapılan araştırma ile ortaya çıkarılabilir. Klinik enterotoksemi ise birkaç gün sürer ve belli bir
zaman kesitinde yapılan çalışmada hastalığı yakalama şansı azalır.
Prevalans hastalığın oluşmasından çok sonra saptanabilir. Bu nedenle hastalığa neden
olan faktörler saptanamaz. İnsiden ile hastalığa neden olan faktörler ortaya çıkarılabilir.
Yukarıda açıklananlardan dolayı; İnsidens hastalığa neden olan faktörlerin belirlenmesi
için önemli iken prevalans hastalığın genel boyutlarını ortaya koymak ve uzun süreli hastalık
kontrol programlarını planlamak için kullanılır.

3.8 Diğer Epidemiyolojik Oranlar
Morbidite
Bir popülasyondaki hasta hayvanların toplam hayvan sayısına oranı olup yüzde ile ifade
edilir. Örneğin, bir koyun sürüsünde 200 hayvan var. Bunların 50’sinde bruselloz saptanmış.
Morbidite=50/200= %25 dir.
Mortalite
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Bir popülasyonda ölen hayvanların tüm popülasyona oranıdır ve yüzde ile ifade edilir.
Letalite
Bir hastalıktan ölen hayvanların tüm hasta hayvanlara oranı olup yüzde ile ifade edilir.

3.9 EPİDEMİYOLOJİK VE TIBBİ TERİMLER
Patojenite: Bir mikroorganizmanın hastalık oluşturma yeteneği.
Virülens: Patojen bir mikroorganizmanın hastalık oluşturma yeteneği.
Hastalık: Fizyolojik sınırlar içinde organizmanın doku, organ ve bunların oluşturduğu
sistemlerin düzenli ve birbiriyle uyumlu şekilde çalışmasına “sağlık” denir. Bu organ ya da
sistemlerin bir veya birkaçının çalışmasında meydana gelen olumsuz değişimler veya fonksiyon
yetersizlikleri “hastalık” halini oluşturur. Bazen organizmada ortaya çıkan bazı bozukluklar
bireyin kendisi ya da çevresindekiler tarafından fark edilemez ki buda “subklinik hastalık”
olarak tanımlanır. “Klinik hastalık” terimi ise vücudun sağlık durumundan ayrılması ve normal
olmayan klinik belirtiler göstermesini ifade eder.
Enfeksiyon: Hastalık yapıcı nitelikte bir mikroorganizmanın vücuda girmesi,
yerleşmesi, çoğalması ve yayılmasıdır. Canlı bir organizmada, enfeksiyon sonunda klinik
belirtilerin ortaya çıkmasına da enfeksiyöz hastalık denir.
Endemi: Bir hastalığın belirli bir popülasyonda ya da bölgede belli bir oranda sürekli
bulunmasıdır. Hastalığın sıklığı çok az dalgalanma gösterir. Endemik seyirli hastalıklarda,
etken popülasyon içinde sürekli bulunduğu ve düzenli olarak bulaştığı için bu tip hastalıklar
belirli bölgelerde yerleşmiştir.
Epidemi: İki şekilde ortaya çıkar 1. bir popülasyonda hiç görülmeyen bir hastalığın
ortaya çıkması sonucu. Örneğin, bir popülasyonda hiç görülmeyen bir listeria enfeksiyonu
ortaya çıktığı zaman o popülasyonun % 5’ide etkilense % 50’side etkilense bir epidemidir. 2.
Çok düşük endemik düzeyde seyreden bir enfeksiyonun aniden artarak şiddetli semptomlar ile
seyreden bir infeksiyon sonucu olabilir (artan epidemi). Örneğin; %20 lik endemik düzeyde
seyreden Brusellozisin % 50 ye çıkması ya da %1 endemik seyreden Actinobasilloz olgularının
%2 ye çıkması da epidemidir.
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Pandemi: Ülkelerarası hatta kıtalararası yayılma eğilimi gösteren epidemilerdir. Pandemik
seyir oluşmadan önce ülkede o hastalık yoktur. Virülensi çok yüksek mikroorganizmalar neden
olurlar. Örneğin; sığır vebası, at vebası, şap gibi.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Epidemiyolojinin ne demek olduğu, kısaca tarihçesi, çalışma amaçları ve bölümleri
hakkında bilgi edinildi. Bir mikroorganizmaların vücuda giriş yolları, mikroorganizmaların
vücutta yayılması, vücuttan çıkışı ve bulaşma şekillerini öğrenildi. Hastalıkların popülasyonda
görülme sıklığını ifade eden prevalans ve insidens terimlerinin anlamları ve hesaplamaları
hakkında bilgi sahibi olundu. Ayrıca aralarındaki ilişkiyi kurabilecek düzeye gelindi. Bunun
yanısıra epidemiyolojide kullanılan terimler öğrenildi.
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Bölüm Soruları
1- Aşağıdaki bulaşma şekillerinden hangisi doğumdan sonraki dönemde gerçekleşir?
a- Herediter bulaşma
b- İatrojenik bulaşma
c- Kongenital bulaşma
d- Germinal bulaşma
e- Transplasental bulaşma
2- Etkenin hastalık oluşturma derecesini aşağıdakilerden hangisi gösterir?
a- Patojenite
b- Vektör
c- Virulens
d- Rezervuar
e- Fomit
3- Aşağıdakilerden hangisi direkt bulaşmada geçerli bir yol değildir?
a- Deri yolu
b- Feko-oral yol
c- Veneral yol
d- Damlacık infeksiyonu
e- Fomitler yoluyla
4- “Bir popülasyonda hiç görülmeyen bir enfeksiyon ortaya çıktığı zaman, o popülasyonun
% 5’i de etkilense ya da % 50’si de etkilense bir ……..’dir” ifadesini doğruşekilde
tamamlayan cevap aşağıdakilerden hangisidir?
a- Pandemi
b- Endemi
c- Epidemi
d- Hastalık
e- Enfeksiyon
5- Vertikal bulaşma nedir? Hangi şekilde gerçekleşir.
6- Enfeksiyonun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a- Mikroorganizmalardan ileri gelen hastalıklara denir.
b- Saprofit nitelikteki bir mikroorganizmanın vücuda girmesi, yerleşmesi, çoğalması ve
yayılmasıdır.
c- Hastalık yapıcı ve bulaşıcı mikroorganizmalardan ileri gelen hastalıklardır.
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d- Hastalık yapıcı nitelikteki bir mikroorganizmanın vücuda girmesi, yerleşmesi,
çoğalması ve yayılmasıdır.
e- Salgın hastalıklara denir.
7- Aşağıdaki hangi epidemiyolojik oran “belirli bir zaman kesitinde hastalık olgularının
miktarını” belirtir?
a- Prevalans
b- İnsidens
c- Mortalite
d- Letalite
e- Kümültatif indeks
8- Epidemiyolojinin elde edilen verilerinin matematiksel ve istatiksel veriler ile
değerlendirilmesini içeren bölümü hangisidir?
a- Tekrarlayıcı epidemiyoloji
b- Tanımlayıcı epidemiyoloji
c- Deneysel epidemiyoloji
d- Analitik epidemiyoloji
e- Teorik epidemiyoloji
9- Endirekt bulaşmada rol oynayan cansız aracılara ne ad verilir?
a- Rezervuar
b- Vektör
c- Biyolojik vektör
d- Mekanik vektör
e- Fomit
10- Aşağıdakilerden hangisi mikroorganizmaların vücuttan çıkış yollarından biri değildir?
a- Ürogenital sistem yoluyla
b- Fomit yoluyla
c- Solunum sistemi yoluyla
d- Salgılar yoluyla
e- Deri yoluyla

Cevaplar
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12345-

B
C
E
C
Enfeksiyöz etkenlerin bir jenerasyondan diğerine taşınmasına denir.
Kongenital, Germinal, Plasental, Doğumda bulaşma olur.
6- D
7- A
8- D
9- E
10- B

Herediter,
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4 VETERİNER İMMUNOLOJİYE GİRİŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. İmmun sistemin yapısı, bağışıklık türleri, organ, hücre ve elemanları
4.2. İmmun sistemin antijen karşısında gösterdiği tepkiler
4.3. Sistemin bozulduğu ya da hastalandığı durumlar
4.4. İmmunolojik tanı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
İmmun sistem yada bağışıklık nedir?
İmmun cevap nasıl tetiklenir?
Bağışıklık bizi enfeksiyonlardan nasıl korur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

İmmun sistem ve bağışıklığın İmmun
sistemin,
genel Ders
kitapları,
slayt
genel özellikleri.
özellikleri,
organları, sunumları ve videolar.
hücreleri ve elemanları
hakkında genel bilgi sahibi
olacaktır.
Laboratuvarda
kullanılan İmmunolojik
testler
ve Ders
kitapları,
slayt
immünolojik testler
mekanizmaları
hakkında sunumları ve videolar.
bilgi sahibi olacaktır
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Giriş
İnsan ve veteriner klinik tıbbının temel bir köşe taşı olan İmmünoloji, nispeten genç ve
hızla gelişen bir bilim dalıdır. Hayvan yetiştiriciliğinde yeni doğan bakımı ve kolostral
bağışıklık için gerekli şartlar, aşılamanın populasyonu ve bireyi bulaşıcı hastalıklardan
korunmasındaki rolü, hastalıkların laboratuvar teşhisi, kronik hastalıkların bağışıklık sistemi
üzerine etkileri ve immün homeostazinin bozulmasından kaynaklanan immün aracılı hastalıklar
benzeri sayısız örnek, immün sistem hakkındaki temel bilgilerin veteriner hekimliğin günlük
pratiğine nasıl etki ettiğini gösterir. Bu bölümün amacı yalnızca bu temel bağışıklık fonksiyonu
bilgisini sağlamak değil, aynı zamanda bunu klinik uygulamalarla ilişkilendirebilecek bilgi
birikimini sağlamaktır.
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4.1 İmmunolojinin kısa tarihi
“İmmünoloji” terimi Latince “immunis” kelimesinden türemiştir muaf, yani bulaşıcı
hastalıklardan korunma anlamına gelir. İmmünoloji biliminin bilim tarihine göre nispeten kısa
tarihçesi, veterinerler ve veteriner immünolojinin bilimin gelişiminde oynadığı önemli rolü
ortaya koymaktadır.
Edward Jenner tarafından inek çiçek virüsü ile insanlarda bağışıklamanın
sağlanabileceğini gösterdiği deney modern immünolojinin doğuşu olarak bilinir. Ardından
Robert Koch, şarbondan ölmüş bir hayvanın kanını inokule ettiği bir tavşanın lenf
düğümlerinde şarbon basillerinin varlığını kanıtlar. İmmünolojideki bir sonraki büyük
gelişmeler, avain kolera (1879), şarbon (1881), domuz erizipelleri (1892) ve kuduza (1885)
yönelik aşılar geliştiren Louis Pasteur'e atfedilmiştir. İmmunolojideki erken gelişmelerin
çoğunun hayvan hastalıkları ile ilgili olması dikkat çekicidir.
Ardından, Paul Erlich tarafından antikorun, Metchnikoff tarafından fagositik hücrelerin
ilerici bir şekilde tanınması ve bağışıklık fonksiyonunu destekleyen moleküler etkileşimlerin
ortaya çıkarılması, Buchner ve Bordet tarafından komplementin, Heidelberg ve Kabat
tarafından antijen-antikor moleküler ilişkilerinin, Landsteiner ve Chase tarafından erken ve geç
aşırı duyarlılıkların, Gowans lenfositlerin bağışıklıktaki rolünü, Jarne – Talmage - Burnet
bağımsız çalışmalarında klonal seleksiyonun, Doherty ve Zinkernagel tarafından MHC
moleküllerinin ortaya konması gelir. Bu çalışmaların çoğu Nobel ödülü ile taçlandırılmıştır.

Richet anaflaksi
Bordet
komplement

Edelman ve Porter
antikor yapısı
Yalow
radioimmunassey

Benacerraf,
Dausset ve Snell
MHC genleri

Doherty ve
Zinkernagel MHC
molekülü

Jerne, Kohler ve
Milstein
monoklonal antikor

Steinman Dendritik
hücre

Murray ve Thomas
nakil doku
uyuşumu

1996-2018

Mechnikov ve
Ehrlich fagositoz

immun tolerans

1980-1990

Koch tuberküloz
immu yanıt

Burnet ve Medawar

1960-1977

1901-1920

Von Behring
antikor

Bautler ve Hoffman
TLR
Allison ve Honjo
immun regülasyon
kanser tedavisi

Veteriner immünolojisin de son zamanlardaki en büyük başarılardan biri, 2011 yılında
başarılı aşılama kampanyalarının ardından dünyanın sığır vebası enfeksiyonlarından
arındırılmış olduğunun beyanıydı. Bu, 1979’da çiçek hastalığının yok edilmesinden sonra
dünyada bulaşıcı bir hastalığın ortadan kaldırıldığı ikinci durumdur.
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4.2 İmmun Sistem
Tüm canlılar, yaşamları süresince etraflarını saran patojenlerden kaynaklanan sürekli
bir hastalık tehdidi ile karşı karşıyadır. Bu patojenik istilacılar kökenleri bakımından oldukça
çeşitlidir (bakteri, mantar, parazit veya virüs). Evrim, canlıları patojenlerden korumak için
bağışıklık sistemini geliştirmiştir. Bağışıklık sistemi, istilacı tüm patojenlere karşı bağışıklık
(hastalıklardan korunma durumu) sağlar. İmmunoloji kelimesi, muafiyet anlamına gelen
Latince “immunis” kelimesinden türetilmiştir. Tanıma ve cevap, bağışıklık sistemi tarafından
korunma ile ilgili iki farklı aktivitedir. Bağışıklık sistemi, öz ve öz olmayan bileşenler arasında
ayrım yapma konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahiptir. Böyle güçlü bir biyolojik sistem,
normal vücut dokusuna yanlışlıkla zarar vermemek için gerekli olmadığında yanıt oluşumunu
engelleyen yönetim ve kontrol mekanizmalarına sahiptir. Nadiren, bu hassas denge bozulur ve
bağışıklık sistemi zararsız çevresel antijenlere, gıdalara veya vücudun bileşenlerine uygun
olmayan tepkiler vererek tıbben çok ciddi sonuçlar doğurabilen bağışıklık aracılı aşırı
duyarlılıklar ve otoimmün hastalıklara neden olur.
Kısaca organizmanın hastalıktan korunması immunite (bağışıklık) olarak
tanımlanmaktadır. Vücudun yabancı etkenlere karşı gösterdiği tepkilerin tümüne de genel
olarak immun yanıt (bağışık yanıt) adı verilmektedir. İmmun yanıtta görev alan hücresel ve
moleküler vücut elemanlarının oluşturduğu karmaşık sisteme de immun sistem denilmektedir.
Bağışıklıkta iki temel unsur vardır; doğal bağışıklık ve kazanılmış bağışıklık. Canlı vücudunu
mikroorganizmalara karşı koruyan mekanizmaları üç temel başlıkta toplamak mümkündür:
1. Yapısal savunma (Doğal direnç ve Doğal savunma engelleri)
2. Nonspesifik bağışıklık (Doğal Bağışıklık)
3. Spesifik bağışıklık (Kazanılmış bağışıklık)

4.2.1 Yapısal savunma (Doğal direnç ve Doğal savunma engelleri)
Doğal direnç, bazı genetik faktörlere bağlı olarak bazı infeksiyonların belli türlerde (ya da
cinslerde) hiç oluşmamasıdır. Bu şekilde, bazı türlerin ya da cinslerin belirli infeksiyöz
hastalıklara yakalanmaması durumuna doğal direnç denir. Bu durumun bağşıklıkla bir ilgisi
yoktur. Bir hayvan eğer bir infeksiyona doğal dirençli ise, o infeksiyon o hayvanda hiç
oluşmayacağı anlaşılır ki bu nedenle bu direnç aynı zamanda absolut direnç olarak
isimlendirilebilir. Örneğin, insanlarda görülen kızamık, boğmaca, kolera, kabakulak gibi
hastalıklar hayvanlarda görülmez. Aynı şekilde hayvanlarda görülen bazı hastalıklarda
insanlarda görülmez (köpek gençlik hastalığı, kanatlıların Marek hastalığı, Tavuk tifosu vs.).
Verilen örneklerin sayısı arttırılabilir. Bunun nedeni hastalık etkenlerinin diğer canlılarda
bozukluk oluşturamamasıdır.
Bunun yanında bu başlık altında bir başka direnç mekanizması da vardır; relatif direnç.
Bu direnç durumu, bir tür içerisindeki ırklar ya da bireyler arasında hastalıklara duyarlılık
bakımından görülen farklılıklara dayanmaktadır. Bazı ırklar ya da bireyler belirli infeksiyöz
hastalıklara, diğerlerine göre daha dirençli olabilirler. Relatif direncin temelinde de genetik
faktörler vardır. Merinos koyunlarının Piroplazmoz’a, insanlarda Negro’ların daha Tüberkuloz
ve mantar infeksiyonlarına daha duyarlı olmasını örnek verebiliriz.
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Mikroorganizmaların özellikle mukozal yüzeylerden vücuda girişini engelleyen bazı
yapı ya da fizyolojik faktörler bulunmaktadır. Bunlara kısaca doğal savunma engelleri deriz.
Bunların birincil görevleri farklı olmakla birlikte ortak olarak vücudu savunmada görev alırlar.
Vücudun savunmasında dolaylı olarak aldıkları bu görevler, doğal dirençte olduğu gibi immun
yanıtın bir parçası olarak kabul edilmemektedir. Deri, tüyler (tüy, yün, kıl örtüsü), deride
bulunan ter ve yağ bezlerinin salgıları, mukoz membranlar ve salgıları (örn. mide asidi) gibi
birçok unsur örnek olarak verilebilir (anatomik ve fizyolojik bariyerler).

4.2.2 Anatomik bariyerler
Çoğu patojen için vücuda ana giriş yolları deri, solunum yolu ve gastrointestinal (GI)
sistemdir. Bu yüzeylerin tümü, antimikrobiyal moleküller üretebilen epitel hücreleri ile
kaplanmıştır. Ayrıca, özel intra-epitelyal lenfosit (IEL) içerirler. Bu özel T hücreleri, yalnızca
paylaşılan mikrobiyal yapıları tanıyabildikleri için doğal immünitenin bir parçası olarak kabul
edilir.








Deri, çoğu patojen sağlam deriyi istila edemediğinden büyük bir fiziksel engeldir. Cildin
pH'ı da hafif asidiktir ve patojenik organizmaların büyümesini geciktirebilir.
Solunum yolu, girdikleri anda fiziksel olarak mikropları çıkarmaya çalışan kirpiksel
yapılar- siliya ile kaplıdır. Tükürük ve mukoza da birçok antimikrobiyal enzim ve
kimyasal içerir.
GI sistemi, solunum sistemine benzer özelliklere sahip bir mukoza içerir. Bununla
birlikte, buraya giren patojenlerin önce midede bir yolculukta hayatta kalmaları gerekir,
bu da birçok mikroorganizmayı öldüren yüksek asidik bir pH'tır.
Mukozal yüzeyler var olan doğal bir floraya sahiptir. Bu flora yeni gelen
mikroorganizmaların yerleşmesini engeller.
Deri ve mukoza epitel hücreleri zamanla yüzeyden dökülerek var olan
mikroorganizmaları canlı dokudan uzaklaştırır (desquamasyon).

4.2.3 Fizyolojik bariyerler
Vücut ısısı; pek çok patojen vücut sıcaklığının çok üstünde hayatta kalamaz. Yerel
dokularda yangısal yanıt başlatıldığında, sitokinler hipotalamusta bulunan ısı regülasyon
merkezini etkileyip, ateşe neden olur.
pH, deri ve GI sistem mukozaları asidiktir.
Lizozim gözyaşı, tükürük ve anne sütü gibi vücut salgılarında bulunan bir enzimdir.
Bakteri hücre duvarında bulunan peptidoglikanı parçalar.

4.3

Nonspesifik(Doğal) bağışıklık:

Doğal savunma hattını geçerek vücut içine giren mikroorganizmalar bu defa, yine
nonspesifik ağırlıkta olmakla beraber, lokal ve genel etkinliği olan diğer bir savunma
mekanizması tarafından durdurulmaya ve elimine edilmeye çalışılır. Bu ikinci engel hatı,
101

vücutta önceden hazır bulunur ve mikroorganizmalarla karşılaşmaları sonrası değişime
uğramaya gerek olmadan etkisini gösterebilme özelliklerine sahiptirler. İlk savunma hattıdır,
hücresel ve moleküler mekanizmaları içerir. Yanıt çok hızlıdır, patojeni saatler içinde elimine
eder, ancak spesifik değildir; öz ve öz olmayan bileşenler arasında ayrım yapabilir ancak benzer
yapılara sahip olan patojenleri ayırt edemez. Vücut içinde genellikle kanda ve dokularda
gözlemlenen, bu mekanizmalar ile sağlanan korunmaya nonspesifik bağışıklık denir. Tüm bu
olaylarda görev alan unsurlara da nonspesifik bağışıklık elemanları ya da doğal bağışıklık
elemanları denir.
Doğal immün yanıt, çok çeşitli makromolekül dizilerinin (yani antijenlerin) kesin olarak
tanımlanması yerine, omurgalılarda bulunmayan mikrobiyal organizmaların ortak moleküler
imzalarının tanınmasına odaklanırlar. Patojen ile ilişkili moleküler kalıplar
(PAMP'ler=pathogen associated molecular patterns) veya tehlike ile ilişkili moleküler desenler
(DAMP'ler) olarak adlandırılan bu yapılar arasında, mannoz bakımından zengin oligosakaritler,
lipopolisakaritler, peptidoglikanlar ve lipopolisakaritler, çift ya da tek iplikçikli nükleik asitler
gibi bakteriyel viral ve fungal ajanların bileşenleri bulunur. Fagositik hücreler PAMPs’ı tanıyan
çok çeşitli Toll-like reseptörlere (Pattern Recognition Receptors veya PRRs) sahiptirler.
Fagositik hücreler (monositler / makrofajlar, nötrofiller ve dendritik hücreler) istilacı
patojenlere karşı ilk savunma hattının bir parçasıdır. Patojenleri konak hücrelerde ifade
edilmeyen paylaşılan moleküller aracılığıyla tanırlar. Enfeksiyonları kontrol etmekten
sorumludurlar ve bazen infeksiyonları tamamen yok etme yeteneğine de sahiptirler. Doğal
bağışıklık sisteminin reseptörleri, örnek tanıma reseptörleri (PRR'ler) olarak adlandırılır.
PRR'ler, patojene bağlı moleküler kalıpları (PAMP'ler), aynı tipteki patojenlerle paylaşılan
molekülleri (bakteri LPS, n-formil peptidleri vb.) veya ölmekte olan veya hasar görmüş
hücrelerden salınan hasarla ilişkili moleküler kalıpları (DAMP'lar) tanır. Doğal immün sistem,
çeşitli patojenlerde <1.000 kalıbı tanıyabilir.
Doğal bağışıklık denilince ilk olarak fagositoz olayından bahsedilir. Fagositoz
mononükleer fagositik hücreler (nötrofil, eozinofil, monosit ve makrofaj) tarafından
gerçekleştirilen bir olaydır. Bu hücreler vücuda giren mikroorganizmayı ya da yabancı
partikülleri tanır, bunların bulundukları yerlere göç edip orada birikebilir, onları yutar ve
öldürürler. Doğal öldürücü hücreler, eozinofiller ve makrofajlar, mikroorganizmalar ile temas
kurduktan sonra, içlerindeki sitotoksik etkiye sahip enzimlerini hedef hücrelerin üzerine
boşaltarak onları öldürürler. Ayıca nonspesifik bağışıklığın diğer önemli üyeleri komplement
sistemi ve sitokinlerdir. Komplement sistemi, doğal bağışıklık elemanlarından kabul edilen ve
çok sayıda serum proteininden oluşan, vücut sıvılarında bulunan, mikrorganizmalar tarafından
aktive edildiğinde bir dizi reaaksiyonlara neden olur. Sitokinler, kemokinler olarak da
adlandırılan sinyal moleküllerinin, başta immun sistem hücreleri olmak üzere birçok hücre
tarafından üretilen ve gerek nonspesifik gerekse spesifik bağışıklık reaksiyonlarının
düzenlenmesinde, uyarıcı ya da baskılayıcı özellikleri olan moleküllerdir.
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4.4 Spesifik bağışıklık (kazanılmış bağışıklık, edinsel bağışıklık, adaptif
immun yanıt)
Vücudun bazı savunma sistemleri, “antijen” olarak tanımlanan yabancı moleküllerin
organizmaya girmesi sonucu uyarılmakta, bu molekülleri tanımakta ve ona karşı bağışıklık
oluşturmaktadır. Bu tip bağışıklığa spesifik bağışıklık denir. Antijene göre sonradan kazanılan
bir durumdur ki bu nedenle bu bağışıklık kazanılmış, adaptif ya da edinsel bağışıklık olarak da
adlandırılır.
Spesifik bağışıklığın hücreleri lenfositlerdir. Vücutta T lenfositler ve B lenfositler olarak
iki lenfosit grubu bulunmaktadır ve bunlardan fonksiyonel olanına göre kazanılmış bağışıklık
humoral ya da hücresel bağışıklık olarak sınıflandırılmaktadır. Kısaca B lenfositlerin uyarılması
ile başlayıp çeşitli hücrelerin ve moleküllerin devreye girmesi ile antikor sentezi ile biten yanıt
humoral; T lenfositlerin uyarılması ile başlayıp çeşitli efektör hücrelerin aktivasyonu ile
sonuçlanan yanıt ise hücresel bağışıklık olarak tanımlanır.
Her iki yanıt türü de karmaşık hücreler arası ve moleküller arası etkileşimler ile işlev
yapar. Ayrıca, ortaya çıkan bağışıklık tepkisinin ağırlıklı olarak hümoral veya hücresel olup
olmadığı, antijenin doğası (mikrobiyal, viral, vb.), vücuda giriş yolu gibi çeşitli faktörlere
bağlıdır. Lenfositler, yaşam boyunca karşılaşılan çeşitli patojenlerden çok çeşitli antijenlere
karşı spesifik yanıtın oluşmasından ve immünolojik hafıza özelliğinin oluşumundan görev
yapan adaptif bağışıklığın en önemli elemanlarıdır. Lenfositlerin çok çeşitli antijenlere verdiği
spesifik yanıt; hücre yüzeyinde yüksek değişkenlikteki antijen reseptörleri bulundurmaları ile
mümkün olur. Her bir lenfosit, bir prototip antijen reseptörünün benzersiz bir varyantını
taşıyarak olgunlaşır, böylece lenfosit popülasyonu içerisinde belirli bir yabancı antijeni
tanıyabilen birileri daima olacaktır.
Kazanılmış bağışıklık spesifite, bellek, kendinden olanla, kendinden olmayanı ayırt
etme (Self tolerans), çeşitlilik ve otokontrol özlliklerine sahiptir.
Spesifite: Spesifik bağışıkta yanıt antijene spesifiktir. Bu yanıt mikroorganizmanın
bütününe değil her bir antijenik yapıya özel olarak oluşmaktadır.
Bellek: Antijenle bir kez karşılaşıldıktan sonra, spesifik yanıtta rol oynayan lenfositler
çoğalıp değişime uğrarken, bunların bir kısmı bellek hücrelerine dönüşürler. Bu bellek
hücreleri, aynı antijenin vücuda daha sonraki girişlerinde daha kısa bir sürede tanıyıp, antijeni
etkisiz hale getirdikleri aşamaya (efektör aşamaya) daha hızlı geçişi sağlarlar.
Self tolerans: İmmun sistem vücuda giren yabancı antijenleri tanıyıp ona karşı yanıt
oluştururken, vücudun kendi hücrelerini de tanır ve onlara karşı herhangi bir reaksiyon
gerçekleştirmeyecek şekilde ayrım yapabilir. Bu durum self tolerans olarak tanımlanır.
Bunun yanında immun sistemin çeşitlilik (aynı anda çok sayıda antijeni tanıma) ve
kendi kendini kontrol edebilme (immun yanıtı durdurma) özellikleri de bulunmkatadır. Sağlıklı
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bir hayvanda immun sistem bu beş özelliğin tümünü de taşımaktadır, herhangi birindeki
bozukluklar vücudun kendi kendisine zarar vermesine, hastalıkların oluşumuna neden olacaktır.
Spesifik immun yanıtın tanıma, aktivasyon ve efektör aşama olarak adlandırılan 3
aşaması vardır.
Tanıma aşaması, olgun lenfositlerin üzerlerindeki yapısal spesifik antijen reseptörleri
ile antijenin bağlanması tanıma aşamasıdır. B ve T lenfositlerin bu bağlanma aşamaları
farklılıklar göstermekedir. B hücreleri, antijenleri kendi yüzeyinde bulunan reseptörlerler (BCR
yani immunoglobulinler) ile kendileri tanıyabilir (protein yapıdaki antijenler dışında) ancak T
hücreleri, aktive olabilmek için antijenlerin kendilerine antijen işleyen hücrelerin yüzeyinde
özel moleküller (MHC molekülleri) ile sunulmasına ihtiyaç duyarlar. T hücreleri sadece protein
yapısındaki antijenlerle uyarılabilir. T hücrelerinin antijen tanıma molekülleri ise sadece hücre
yüzeyi reseptörleri olarak yapılır ve bu nedenle sadece hücresel efektör fonksiyonlarını ortaya
çıkarır.
Aktivasyon aşaması, antijene bağlanan lenfositlerin bölünerek sayıca çoğalması,
değişime uğraması ve antijeni yok edecek özellikte efektör hücre tiplerine dönüşmesini kapsar.
Bu aşamada ayrıca antijenin özelliğine göre de (protein yapısında) bellek hücreleri oluşur. B
lenfositleri efektör aşamaları gerçekleştirecek antikorları sentezleyen plazma hücrelerine, T
lenfositleri ise uyarıma göre yardımcı T lenfositleri ve sitotoksik T lenfositlerine dönüşürler.

mikroorganizma
seviyesi

Efektör aşama, son aşamadır. Antjenler tarafından kendilerine karşı spesifik olarak
aktive olan T lenfosit hücre tipleri ya da plazma hücreleri tarafından sentezlenen antikorların,
nonspesifik immun sistem hücrelerinin de katılımı ile antijeni etkisiz hale getirdikleri aşamadır.
edinsel
yanıtın
uyarımı

doğal
immun
yanıt

edinsel immun
yanıt

immun
bellek
oluşumu

antijenin edinsel immun
yanıt tetikleme seviyesi

infeksiyon süresi
mikroorganizma girişi

mikroorganizma temizlendi

Resim 4-1 Doğal ve edinsel immun yanıtın aktivasyonu
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Resim 4-2 İmmun sistem elemanları ve bağışıklık türlerine göre elemanların dağılımı

4.4.1 Spesifik bağışıklık Kazanma Yolları
Bir hayvanda spesifik bağışıklık aktif bağışıklık ve pasif bağışıklık olarak iki ana
başlıkta toplanır. Aktif bağışıklık ve pasif bağışıklık kendi içinde doğal ve yapay olarak
ayrılmaktadır. Sonuç olarak spesifik bağışıklık, doğal aktif bağışıklık, yapay aktif bağışıklık ve
pasif bağışıklık, doğal pasif bağışıklık, yapay pasif bağışıklık olarak dört kısımda
açıklanmaktadır.

4.4.1.1 Aktif Bağışıklık
Aktif bağışıklıkta immun sistem aktiftir. Doğal aktif bağışıklık doğal yollardan
gerçekleşir. İnfeksiyonlar sırasında canlıda oluşan bağışıklık bu tip bağışıklığa örnektir.
Yapay aktif bağışıklık canlının immunizasyonu (aşılamalar) ile sağlanır. Belli bir
infeksiyöz etkenin hastalık oluşturmayan, bağışıklık sistemini uyaran formu yapay yolla vücuda
girmektedir. Hayvanların yapay aktif bağışıklığı (aşılama), belli bir infeksiyöz ajana immün
yanıt üretmek için kullanılır; oluşan cevap organizmayı doğal infeksiyon durumunda
koruyacaktır. Aşılama, immun yanıt oluşturmak için antijenin bir bireye verilmesi ve
sonucunda immünolojik yanıtın oluşmasıdır.
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4.4.1.2 Pasif Bağışıklık
Pasif bağışıklıkta immun sistem aktif olarak çalışmaz. Doğal pasif bağışıklıkta
canlıdaki bağışıklık doğal koşullarda gerçekleşmektedir. Canlı kendi immum sistemini
kullanmaksızın, diğer bir canlıda şekillenmiş antikorlar ve hücreler ile korunur. Bu yola en iyi
örnek anneden yavruya plesanta veya kolosturum yoluyla geçen hazır antikorlardır.
Yapay pasif bağışıklık yine insan eliyle gerçekleşen, başka bir canlının immun sistemi
tarafından hazırlanmış spesifik antikorların ihtiyacı olan canlıda kullanılmasıyla sağlanan
bağışıklıktır. Bakteriyel, viral ve toksijenik bazı infeksiyonlarda kullanılan hiperimmun serum
uygulaması bu bağışıklığa örnek olarak verilebilir. Yöntem, acil immünolojik koruma sağlamak
için belirli bir antijene özgü önceden oluşturulmuş antikorların verilmesini içerir. Bu işlemin
en iyi örnekleri, tetanoz antitoksininin kullanılması veya yılan, eklembacaklı ve böcek
ısırıklarını önlemek için geliştirilen antivenomlardır. Antiserumlar geleneksel olarak at veya
koyun gibi büyük bir hayvan türülerinde üretilir. Hiperimmun serum, hiperimmünize edilmiş
hayvanlara ait serumdan toplanan immünoglobulinlerden elde edilir.

Tablo 4-1 Spesifik Bağışıklık Çeşitleri

Bağışıklık tipi

Bireyin immun sistem yanıtı

Örnek

Doğal

Aktif

İnfeksiyonu geçirme ve iyileşme

Doğal

Pasif

Kolostrum, annenin maternal antikorlarının
yavruya geçmesi

Yapay

Aktif

İnfeksiyoz ajanları içeren aşıların
uygulanması

Yapay

Pasif

Kuduz, Botulism, Difteri ve Tetanoz’ da
immunoglobulin içeren süper immun serum
verilmesi

4.5 Antijen
Antijen, vücuda verildiğinde kendilerine karşı bağışık yanıtı uyaran ve yanıt sonucunda
ortaya çıkan ürünlerle (antikor ve duyarlı hücre reseptörleri) spesifik olarak birleşen maddelere
denir. Bu özellikte olan maddelere antijenik (immunojenik) maddeler, bu maddelerin immun
yanıt oluşturabilme yeteneğine antijenite (immunojenite) denir.
Bir maddenin antijen olarak nitelenebilmesi için bazı özelliklere sahip olması gerekir.
Bu özellikler antijen olarak nitelenebilmesini sağlamanın yanında o maddenin antijenik gücünü
de oluşturur. Güçlü bir antijende genellikle bu özelliklerin tümünün bulunması gerekir. Doğada
birçok madde antijen özelliğine sahiptir. Antijenler, bağışıklık sistemi ile etkileşime giren
çeşitli molekül sınıflarından biri olabilir. Mikroorganizmalar, bütün proteinler,
polisakkaridlerin çoğu, nükleoproteinler, lipoproteinler hayvanlar için antijeniktir.
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Bir antijen ayrıca basitçe lenfosit reseptörüne bağlanan bir madde olarak tanımlanabilir.
Klasik olarak, bir antijenik molekül, spesifik bir antikorla bağlanabilme kabiliyetiyle
tanımlanır, ancak bazı antijenler, immün tepkinin bir parçası olarak antikor üretimini uyarmakta
başarısız olur. İmmünojen terimi, bir bireye enjekte edildiğinde bir immün tepkiye neden olan
bir maddeyi belirtir.
Antijenite; bu antijene verilen immün tepkisinin kuvvetini belirleyen belirli
özelliklerdir. Antijeniteyi belirleyen faktörler:
• Konağa yabancılık. Bağışıklık sisteminin en önemli özelliği kendi moleküllerini
tanıyarak yabancıyı ayırt edebilmesidir. Normal koşullarda bir hayvanın kendi molekülleri
kendisine karşı antijen değildir (self tolerans). Bir maddenin antijenik özellik gösterebilmesi
(immun yanıt oluşturabilmesi) için, girdiği organizmanın yapısına yabancı olması gerekir. Bu
yabancılığın derecesi de önemlidir. Anijen konağın moleküllerine ne kadar yabancı ise o kadar
iyi antijendir.
• Moleküler ağırlık. Molekül ağırlığı ile antijenite arasında doğru orantı vardır. Bu
genelleme molekülün kimyasal grubu ile ilişkilidir ve bir molekülün antijenik olabilmesi için
genellikle 10.000 Daltondan (10 kDa) büyük olması gereklidir. Ağırlık molekülün protein,
polisakkarid veya lipid olmasına göre değişmektedir. Proteinler için kabul edilen en düşük
antijenite sınırı 1000 Dalton’ dur.
• Dayanıklı ancak çözünebilir olmalıdır. Sınırlı bir moleküler çözünürlüğe sahip olması,
gereklidir. Vücuda giren bir maddenin genellikle belirli bir düzeye kadar parçalanması gerekir.
Ancak madde en küçük yapı taşlarına kadar parçalanırsa antijenik özelliğini kaybeder.
• Kimyasal olarak karmaşık olmalıdır. Bir molekülün immünojenik olması için
moleküler kompleksitesinin de önemi büyükür. Kompleksite antijenite ile doğru orantılıdır.
Primer, sekonder, tersiyer ve kuaterner yapıya (kompleks bir yapı) sahip proteinler en güçlü
immunojenlerdir. Çoğu karbonhidratlar, lipidler ve nükleik asitler ise tekrarlayan bir veya
birkaç üniteden ibaret basit moleküller olmaları nedeniyle tek başlarına iyi antijen değildirler.
Lipidler genelde immunojen değildirler, ancak protein bir taşıyıcıya bağlanırlarsa bu özelliği
kazanırlar. Nükleik asitler ise zayıf immunojendir. Protein tabiatında 5-6 aminoasit bir epitopu
oluştururken, karbohidrat yapısında ise 7-8 monosakkarit bir epitopu oluşturabilir. Antijen
determinant grupları içinde aminoasit dizisi çok önemlidir. Aminoasitin uç kısımda veya içte
olması da antijeniteyi etkiler. Genelde uç kısımda olması antijeniteyi arttırır. Bu durum
karbohidrat yapısındaki determinantlar içinde geçerlidir. Glikoz molekülü uçta ise antijenik
özellik gösterir.
• Elektriksel yükü olmalıdır. Elektrik yüküne sahip oln antijenler immün sistem
hücrelerine daha kolay girerler.
•Yukarıda açıklanan antijenite koşulları dışında, antijenin vücuda giriş yolu, dozu ve
konak ile ilgili faktörler (hayvanın genetik yapısı, yaşı, cinsiyeti ve türü) de önemlidir.

107

4.5.1 Antijenik Determinant (Epitop)
Antijenlerin yapısal olarak karmaşık olduğu göz önüne alındığında, antijen içerisinde
bireysel olarak bağışıklık sistemi ile etkileşime girebilen birçok farklı bölge vardır. Bu
bölgelere epitop veya determinant adı verilir. Epitopların her biri spesifik bir antikor veya
hücresel reseptör molekülü ile bağlanabilir. Antijenik determinantların sayısı molekülün
büyüklüğüne ve kompleksitesine bağlıdır. Molekülün yaklaşık her 5000 Da ağırlığı için bir tane
bulunurlar. Böylece, kompleks bir protein molekülündeki birbirinden farklı birçok epitop
bulunabilir. İmmun sistem bu epitopların her birini ayrı ayrı algılar, ancak, bunların tümü eşit
düzeyde antijenik olmayabilir. Bu şekilde, bir antijen içinde immün yanıtı uyarmada daha etkili
epitoplara, immünodominant epitoplar denir.

4.5.2 Hapten ve Adjuvant
Hapten, kendi başına immun yanıt oluşturmayan ancak daha büyük bir taşıyıcı proteine
bağlandığı zaman spesifik yanıt oluşturabilen küçük kimyasal gruplardır. Adjuvant, antijen ile
kombine edildiğinde, bu antijene karşı oluşan immun yanıtı spesifik olmayan şekilde artıran
maddelerdir. Adjuvantlar ayrıca, genel olarak bağışıklıklama için kullanılır (aşlarda taşıt madde
olarak). Adjuvantlar ayrıca daha uzun süreli antijenik bir stimülasyon sağlamak için az miktarda
antijenin yavaş yavaş salınmasına yol açarak depo etkisi de üretebilir.

4.5.3 Antijenlerin Sınıflandırılması
Antijenler kimyasal yapılarına (Saf Gruplar: Proteinler, Karbonhidratlar, Lipidler,
Nükleik Asitler, Birleşik Gruplar: Glikoproteinler, Lipoproteinler, Glikoproteinler,
Nükleoproteinler), orijinlerine (Ekzojen Antijenler: Hücre Dışı Mikroorganizmalar,
Hayvansal Antijenler, Bitkisel Antijenler Endojen Antijenler: Heterofil Antijenler,
Alloantijenler, Otoantijenler, İdiotip Antijenler ve Viral Antijenler) ve antijenik uyarım
mekanizmalarına göre (T Bağımlı antijenler, T Bağımsız antijenler) sınıflandırılabilirler.
Ekzojen Antijenler: Yaşamaları ve üremeleri için hücre içinde bulunmaları zorunlu
olmayanlar (bakteriler), ayrıca vücuda girmiş olan yabancı protein molekülleri bu grup
antijenlerdir.
Endojen Antijenler: Vücüt hücreleri tarafından yapılan antijenlerdir. Viruslar ve tümör
hücreleri en iyi örneklerdir. Bir virüs hücreye girdiğinde hücrenin biyosentez mekanizması ile
kendi yapı moleküllerini hücreye yaptırırlar. Yapım sonucunda, bu viral proteinler hücre
sitoplazmasında serbest olarak bulunurlar (vücuda yabancı olmasına rağmen). Hücre
sitoplazmasında serbest olarak bulunan ve hücrenin bir yapı taşıymış gibi kabul edilen bu
antijenlere Endojen Antijenler denir.
Alloantijenler (İzoantijen): Evrimsel yönden birbirine yakın, hatta aynı türe ait canlılardaki
bireysel farklılık gösteren antijenlerdir. Örneğin insandaki kan grubu antijenleri: Bazı kişilerde
A grubu antijenleri varken, bazı kişilerde ise B grubu antijenleri bulunur. Bu da bireysel
farklılıktır.
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Otoantijenler: Normalde canlılar kendi antijenik yapılarına karşı bağışık yanıt oluşturmazlar.
Ancak bazı hastalık durumlarında canlının kendi antijenik yapılarında değişmeler olabilir,
başkalaşabilir ve bunun sonucunda da bağışık yanıt oluşmasına neden olabilirler. Bunlara
otoantijen denir.
İdiotip antijenler: İmmunglobulin spesifik antijenlerdir.
Heteroantijenler, vücuda yabancıdır ve bir dizi olası yolla (örneğin perkütan emilim,
enjeksiyon, yutma, soluma veya cinsel temas) konağa girebilir. Bulaşıcı maddeler (örneğin
virüsler, bakteriler, mantarlar, protozoa veya helmintler), çevresel maddeler (örneğin polenler
veya kirleticiler) ve kimyasal maddeler (örneğin ilaçlar) içerir. Diğer antijen sınıfları
dokulardan veya hücrelerden ortaya çıkar. Bunlar, bir bireye aşılanmış aynı türün genetik olarak
birbirine benzemeyen bir üyesinden yabancı hücreler veya dokular alloantijenler (tür içi greft)
veya farklı bir türden nakledilen hücre ve dokular ksenoantijenler (farklı tür hayvandan
greft) olarak adlandırılır. Son olarak, bazı durumlarda bağışıklık sistemi, konağın kendi
vücudunun bileşenlerini (otoantijenler) tanıması mümkündür (otoimmün hastalıklar).

4.6 İMMUN SİSTEM HÜCRELERİ
Hem doğal hem de edinsel immünitenin ana hücresel bileşenleri, kemik iliğinden
multipotent hematopoetik kök hücrelerden (HSC'ler) köken alır, olgunlaşmaları türlere göre
farklı organlarda olsa da bir kısmı lenfoid seriden gelişirler ve lenfositleri oluştururlar. Miyeloid
seriden gelişenler fagositik hücreleri ve diğer hücre tiplerini oluşturular. Lenfositler T
lenfositler, B lenfositler ve doğal öldürücü hücreleri (NK hücresi) oluşturacak şekilde değişime,
miyeloid serideki hücreler de monosit/makrofaj ya da granülositlere dönüşürler. Ayrıca her iki
gruba dahil olmayan ancak bu bölümde anlatılacak olan Mast hücreleri de vardır.
Bu bölümde, yabancı bir antijene cevap vermeye hazır eşsiz antijen reseptörüyle olgun
ve fonksiyonel olarak uzmanlaşmış lenfositlerin gelişiminin farklı aşamaları ve görevleri kısaca
anlatılacaktır.

4.6.1 Miyeloid seri hücreleri
Kemik iliğinde bulunan ortak miyeloid progenitör (CMP) hücre, makrofajların,
granülositlerin (nötrofiller, eozinofiller ve bazofiller), mast hücreleri ve dendritik hücrelerin
öncüsüdür.
Polimorfonükleer lökositler (granülositler) ışık mikroskobu ile dört tipte sınıflandırılır.
Periferik dolaşımda en bol bulunan, antikor ve komplement için yüzey reseptörlerinin
ekspresyonu sayesinde doğal ve edinsel yanıtı birbirine bağlayan temel efektör hücreler olan
nötrofillerdir. Kemik iliğinden köken alıp, kana geçerler ve kanda dolaşıp, dokulara göç
ederler. Toplam yaşam süreleri birkaç gün olup vücudun ilk savunma hattıdırlar. Vücuda
yabancı bir mikroorganizma girdiğinde olay bölgesine gelen ilk hücreler nötrofillerdir ve en
önemli görevleri fagositozdur. Bir ya da birkaç fagositozdan sonra ölürler. Fagositoz görevinin
dışında, ortama salgıladıkları çeşitli maddeler vasıtasıyla yangı olayının gelişiminde de rol
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oynarlar Bunlar, güçlü antimikrobiyal enzimler ve oksidatif yollar içeren sitoplazmik vakuoller
içinde mikroorganizmaları yutan, öldüren ve parçalayan uzmanlaşmış fagositik hücrelerdir.
Nötrofillerin fagositik aktivitesi, antikor molekülleri (özellikle immünoglobulin G [İgG]
moleküllerinin Fc kısmı) ve aktive edilmiş kompleman proteinleri ile desteklenir. Nötrofiller,
akut yangıda baskın hücre tipidir ve piyojenik bakterilere immün yanıtta birincil efektör
hücrelerdir.
Eozinofiller kemik iliğinden köken aldıktan sonra tam olgunlaşmamış halde direkt
olarak dalağa taşınır ve burada olgunlaşırlar. Dalaktan ayrıldıktan sonra dolaşımda geçirdikleri
süre çok kısa olup ve özellikle deri ve mukozal bölgelere yerleşirler. Bazofiller, kan
dolaşımında bulunan diğer granülosit formlarıdır. Polimorfnükleer granülositler içinde en az
bulunan hücre tipi bazofillerdir. Normalde damar dışında bulunmazlar. Yangı olayına
katılabilirler. Bazofillerin fagositik yetenekleri yoktur. Eozinofiller ve bazofiller, nötrofillerden
daha az miktarda bulunur, ancak nötrofiller gibi, bu hücrelerde aktive edildiğinde salınan, çeşitli
enzimler ve toksik proteinler içeren granüllere sahiptirler. Eozinofiller özellikle makrofajlar
veya nötrofiller tarafından fagosite edilemeyecek kadar büyük olan moleküllerin (ya da
parazitlerin) eliminsayonunda görev alır.
Mast hücreleri, kanda dolaşmayan dokularda yerleşik bulunan bir hücredir. Kökeni
tam olarak açıklanamamıştır. Mast hücreleri kemik iliğinde gelişmeye başlar, ancak periferik
dokularda, özellikle deride, bağırsaklarda ve solunum yolu mukozasına yerleşir ve olgunlaşır.
Granülleri, parazitik kurtlar dâhil olmak üzere iç yüzeyleri patojenlerden korumada rol oynayan
histamin ve çeşitli proteazlar gibi birçok enflamatuar aracılar içerir. Ayrıca, bu üç hücre alerjik
reaksiyonlara da katkıda bulunur. Allerjik ve yangısal reaksiyonlarda ve helmintlere karşı
bağışıklıkta rol alırlar.
Makrofajlar hemen hemen tüm dokularda bulunur. Birçok dokuda yerleşik makrofaj,
embriyonik gelişim sırasında ortaya çıkar. Kemik iliğindeki monoblastlardan köken alırlar,
sitokinlerin etkisiyle monositlere dönüşürler. Sonra kana geçen monositler 3 gün süreyle kan
dolaşımında bulunur ve sonra değişik dokulara yerleşir ve olgun makrofaj haline dönüşürler.
Makrofajlar yerleştikleri dokularda bölünerek te çoğalabilirler. Makrofajlar vücutta değişik
dokularda farklı isimlerle tanımlanırlar, ama aslında temelde hepsi benzer hücre organellerine,
ortak fonksiyonlara sahiptirler.
Makrofajlar nispeten uzun ömürlü hücrelerdir ve doğal immün yanıt ve takip eden
adaptif immün yanıt boyunca birkaç farklı fonksiyon gerçekleştirir. Bunlardan biri istilacı
mikroorganizmaları yutmak ve öldürmektir. Bu fagositik fonksiyon, doğuştan gelen
bağışıklıkta ilk savunmayı sağlar. Makrofajlar ayrıca adaptif immün yanıt ile hedeflenen
patojenleri ve enfekte olmuş hücreleri de imha eder. Hem monositler hem de makrofajlar
fagositiktir. Makrofajların bir diğer rolü, salgıladıkları sitokinlerle immün yanıtı düzenlemektir.
Diğer bir önemli görevleri fagositoz işleminden sonra parçalanmış olan antijenik
yapıları işleyip immun sisteme sunmalarıdır (antijen işleyen ve sunan hücreler, APC).
Makrofajlar, immun yanıtın çeşitli aşamalarında görev alan 100’den fazla protein sentezlerler.
Ve yara iyileşmesi için de gereklidirler. Antijen sunan hücreler, Langerhans hücreleri, B tpi
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lenfositler, monosit/makrofajlar, retiküler dendritik hücreler ortak olarak antijen sunucu
hücreler olarak bilinirler. Farklı dokularda veya organlarda bulunan makrofajlar çeşitli isimler
alırlar ve bulundukları ortama veya fonksiyonlarına göre gruplandırılabilirler
Dendritik hücreler, bağışıklık sisteminin fagositik hücrelerinin üçüncü sınıfını
oluşturur ve farklı işlevleri hala açıklığa kavuşturulmakta olan çeşitli ilişkili soyları içerir.
Olgunlaşmamış dendritik hücreler, kemik iliğinden kan dolaşımına geçer ve dokulara göç eder.
Sıvı formdaki antijenleri makropinositoz olarak bilinen bir işlemle hücreye alırlar. Bağışıklık
sistemindeki ana rolü mikroorganizmaların temizlenmesi değildir. Bunun yerine, dendritik
hücreler, patojenlerle karşılaşmaları, onları diğer bağışıklık hücrelerini aktive eden aracılar
üretmeleri için tetikleyen büyük bir sensör hücre sınıfıdır. Ayrıca, salgıladıkları sitokinler,
doğal immün sistemin hücrelerinin tepkilerini kontrol etmede kritik bir rol oynamaktadır.
Makrofajların yüzeylerinde çeşitli moleküler ve diğer hücreler ile ilişki kurulmasını
sağlayan ve CD molekülleri (Cluster of Designation) olarak da bilinen moleküller bulunur.
Yüzey farklılaşma antijenleri olarak ta bilinen CD moleküllerine, immunglobulin reseptörleri
(FcR), komplement reseptörleri, adhezyon molekülleri, sitokin reseptörleri, transport
reseptörleri ve MHC molekülleri örnek olarak verilebilir.
Farklı dokularda veya organlarda bulunan makrofajlar çeşitli isimler alırlar ve
bulundukları ortama veya fonksiyonlarına göre gruplandırılabilirler (Tablo 4.2).
Tablo 4-2 Makrofajların Bulundukları Ortama veya Fonksiyonlarına Göre Aldıkları İsimler ve Bulundukları Dokular

Doku yerleşik makrofaj
Sinus yerleşik makrofaj

Serbest makrofaj

Antijen sunan hücre

Aktif makrofaj

Makrofaj çeşitleri
Histiosit
Mikroglia
Mezangial hücre
Dalak makrofajı
Lenf nodülü makrofajı
Kupffer hücresi
Osteoklast
Alveolar
Peritoneal
Serozal
Langerhans
Foliküler
İnterdijital
Epiteloid hücre
Dentritik hücre

Bulunduğu Doku
Bağ doku
Beyin
Böbrek
Dalak
Lenf nodülü
Karaciğer
Kemik iliği
Akciğer alveolu
Periton boşluğu
Serozal boşluğu
Deri
Lenfoid doku
Lenfoid doku
Katı dokular
Katı dokular

4.6.2 Lenfoid seri hücreleri
Lenfoid seri hücreleri, belirli yüzey moleküllerinin sergilenmesi ile ayrılan- B
hücreleri, T hücreleri, doğal öldürücü hücreler (NK hücreler, LAK ve K hücreleri) tüm
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kan hücrelerinin kökeni olan multipotent hematopoetik kök hücrelerden türeyen ortak lenfoid
progenitör hücrelerden köken alırlar.
B lenfositler ve T lenfositler, immun sistemde antijen-spesifik roller üstlenerek edinsel
bağışıklıkta görev alırlar. B hücreleri, memelilerde kemik iliğinde, kanatlılarda Bursa
Fabricius’da ruminantlar, domuz ve köpeklerde ise ileal Payer plaklarında antijene spesifik
yüzey reseptörlerini kazanırlar ve periferde antikor üreten hücrelere farklılaşırlar. T-hücresi
öncüleri, kemik iliğinden timusa geçerek yüzey molekülleini kazanır, farklılaşmalarını ve
seleksiyonlarını tamamlarlar. İmmun tanıma, T hücreleri ve B hücreleri yüzeyinde bulunan
antijene klonal olarak spesifik hücre yüzeyi reseptörleri sayesinde gerçekleşir (TCR T hücre
reseptörü ve BCR B hücre reseptörü). BCR; membran-bağlı immunoglobulin molekülleridir,
kimyasal yapısı (polisakaritleri, proteinleri, lipitleri) ne olursa olsun işlenmemiş antijenleri
tanırken; TCR, sadece MHC molekülleri ile komplex halde hücre yüzeyinde sunulan işlenmiş
antijenleri tanır.
Olgun bir B hücresinin yüzeyinde, antijen reseptörleri (200.000-500.000),
immunglobulin reseptörleri, sitokin reseptörleri, komplement reseptörleri, adhezyon
molekülleri ve MHC molekülleri bulunur. Herbir B hücresi sadece tek bir antijene spesifik
antikorlar oluşturur. Antijenik bir uyarım sonucunda aktive olan B lenfositlerinde bazı
değişiklikler olur, plazma hücrelerine dönüşürler ve antijenik yapıya spesifik antikor
sentezlerler ve bu fonksiyonlarına yaklaşık 3 gün ile 4 hafta kadar devam ederler, ancak
bölünmediklerinden bu sürenin sonunda ölürler. Bazı uyarılmış B hücreleri de plazma hücresi
yerine, bellek B hücrelerine dönüşürler.
T lenfositleri kemik iliği stem hücrelerinden köken alır ve daha sonra sırasıyla lenfoid
stem hücreleri ve öncü T hücresine dönüşürler. Timusta olgun T lenfositlerine dönüşüm
gerçekleşir. T lenfositleri antijenik uyarım olmaksızın timustaki normal gelişimleri sırasında
farklı T hücre tiplerine dönüşürler. Bunlar, hücresel immun yanıttan sorumlu olan Sitotoksik T
lenfositleri (Tc) ve bazı tipleri de yardımcı T Lenfositleridir.
T hücrelerinin yüzeyinde de B hücrelerinin yüzeylerinde bulunan reseptörler mevcuttur.
Bunlar, antijen reseptörleri (TCR), immunglobulin reseptörleri, sitokin reseptörleri,
komplement reseptörleri, MHC molekülleri ve adhezyon molekülleri bulunur. Herbir T hücresi
sadece tek bir antijene spesifik olarak bağlanabildiğinden, T hücresinin üzerindeki antijen
reseptörlerinin tümü tamamen aynı yapıdadır.
Yardımcı T lenfositleri (Th) yabancı ( ekzojen) bir antijene karşı immun yanıtı başlatan
ilk hücreler yardımcı T hücreleridir. B lenfositleri ve diğer T lenfositleri, yardımcı T lenfositleri
tarafından uyarılmadıkça protein antijenlere karşı etkili bir yanıt veremezler. Spesifik olarak
MHC sınıf II molekülleri ile ilişki kurarlar. Yardımcı T lenfositlerinin görevi timusa bağımlı
antijenlerin uyarımı karşısında B lenfositlerine yardım etmek, onların plazma hücrelerine
dönüşüp antikor sentezlemelerini sağlamak ve ayrıca sitotoksik T lenfositlerini de uyarmaktır.
Sitotoksik T lenfositleri (Tc), endojen antijenlere karşı savaşta hücresel yanıt (sitotoksik
T lenfositleri) çok önemlidir. Bu yanıtta Tc lenfositlerin direkt kendileri ya da sitoplazmalarında
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salgıladıkları lenfokinler önemli rol oynar. Ayrıca yabancı organ transplantlarına ve kanser
hücrelerine karşı da etkilidir. TCR’ler spesifik olarak MHC sınıf 1 molekülleri ile birlikte
çalışırlar. Gecikmiş tip aşırı duyarlılık reaksiyonlarında rol alan lenfositler de bu grupta yer
almaktadır.
NK hücreleri, T lenfositler ile aynı stem hücrelerinden köken alırlar ancak bunlar timusa
uğramazlar ve burada değişim geçirmezler. NK hücreleri antijen reseptörü taşımadıklarından
antijene spesifiklik, bellek ve tolerans gibi temel lenfosit özelliklerini taşımazlar. NK hücreleri
sitotoksik özelliktedir. Başta tümör hücreleri olmak üzere, virusla infekte hücreleri, yabancı
doku hücrelerini öldürür ve bazı bakteriler ile mantarları lize eder. Hedef hücreler ile iki yolla
temas kurar. Hedef hücrenin üzerinde MHC sınıf 1 antijeni bulunmaması NK hücresini direkt
olarak aktive eder (Direkt sitotoksisite). İkinci yol ise NK hücrelerinin (K hücreside denir),
antikorla birleşmiş hedefine immunglobulin reseptörleri vasıtasıyla da bağlanabilmesidir
(Antikora bağlı Hücre Sitotoksititesi, ADCC). NK hücreleri IL-2 gibi sitokinlerle
uyarıldıklarında daha çok sitotoksite kazanırlar. Bunlara “lenfokinle aktive öldürücü hücreler”
(LAK hücreleri) denir.

4.7 İmmun Sistem Organları
Bağışıklık ile ilgili olayların gerçekleştiği organlar immun sistem organları (lenfoid
organlar) olarak tanımlanmakta ve primer (merkezi) ve sekunder (periferal) organlar olarak
sınıflandıılmaktadır. Primer lenfoid organ (merkezi lenfoid organ), lenfositlerin gelişiminin ve
değişimin gerçekleştiği, immunite ile ilgili temel özelliklerin yüklendiği organlardır. Sekunder
lenfoid organlar, antijenlere karşı yanıtın oluşumundan sorumlu olan, immun yanıt
reaksiyonlarının gerçekleşmesi için uygun ortam sağlayan organlardır.
Primer lenfoid organlar, timüs, kemik iliği, bursa Fabricius ve ileal Payer plaklarıdır.
Sekunder lenfoid organlar ise, lenf düğümleri, dalak, mukoza-ilişkili lenfoid doku (MALT),
burun ilişkili lenfoid doku (NALT), bronş ilişkili lenfoid doku (BALT), mide ilişkili lenfoid
doku (GALT) ve deri ilişkili lenfoid doku (SALT) ve lenfatiklerdir. Primer lenfoid dokular,
lenfoid hücrelerin oluştuğu ve olgunlaştığı yerlerdir, sekunder lenfoid dokular ise immün
yanıtlara katılabilen tam gelişmiş lenfoid hücreleri içerir.

4.7.1 Primer lenfoid dokular
Primer lenfoid dokulardan ilki kemik iliğidir. İliğin içinde ilkel kök hücre popülasyonu
vardır. Bunlar, çeşitli lenfoid ve hemopoietik hücre soylarının (eritroid, trombosit, miyeloid)
üretiminden sorumludur. Hem T hem de B lenfositlerin en ilkel formları kemik iliğinde oluşur,
ancak çoğu türde, her iki olgunlaşmamış hücre tipi, başka primer lenfoid dokularda son
olgunlaşmalarını geçirir. İnsanlarda, tavşan ve kemirgenlerde B-hücresi gelişimi kemik iliği
içinde olur. Kanatlılarda, B hücrelerinin olgunlaşması, kloaka yakınında bulunan lenfoepitelyal
bir organ olan bursa Fabricius da gerçekleşir. B hücresi olgunlaşma süreci, özellikle
ruminantlarda, domuzlarda ve köpeklerde barsaklarda bulunan ileal Peyer plaklarında
meydana gelir. Bir başka primer lenfoid doku, torasik boşluğun mediastinalinde bulunan
timustur. Naif T lenfositleri, son olgunlaşmaları için kemik iliğinden timusa aktarılır. Histolojik
113

olarak, timüs, her biri ayrı bir korteks ve medullaya sahip olan bir dizi lobdan oluşan kapsüllü
bir organdır.

4.7.2 Sekonder lenfoid dokular
Kapsüllenmiş (lenf düğümleri ve dalak) ve kapsüllenmemiş (mukozal lenfoid dokular)
şeklinde iki bölümde incelenirler.
Dalak, kandaki antijenleri süzer. Bu süzme işlemi ile antijen ve yaşlı kan hücrelerini
kandan uzaklaştırır. Ayrıca, kan hücrelerinin depolanması, immun yanıt oluşumu ve fötal
dönemde eritrosit yapımı ile görevlidir. Eritrosit ve trombosit depolanması ile kandaki
antijenlerin yakalanması kırmızı pulpada; immun yanıt reaksiyonları ise lenfositler yönünden
zengin olan beyaz pulpada gerçekleşir. Bu dokular içinde çeşitli immun sistem hücreleri
dağılmış durumdadır.
Lenf düğümleri, dokulardaki ve lenf dolaşımındaki antijenleri süzen yapılardır.
Vücudun birçok yerinde yaygın olarak bulunan immün sistemin ikincil organları arasındadır ve
arter, vena ve afferent ve efferent lenfatik damarlara sahiptir. Kan dolaşımı sırasında doku
arasına sızan kan lenfatik sisteme emilir, lenf haline gelir. Lenf akışı sırasında, lenf vücuttaki
antijenleri, antijen sunan hücreleri ve lenfositleri alır ve lenfatikler yoluyla lenf düğümlerine
taşır.
Mukozal lenfoid dokular; sindirim, solunum ve ürogenital kanalların mukoz
membranlarına yerleşmiş yapılardır. Sindirim kanalındaki sekunder lenfoid yapılar tonsiller,
ince bağırsak peyer plakları, lenfoid follüküller ve bazı türlerdeki apendiks folliküllerini kapsar.
Buralarda B ve T lenfositleri, makrofajlar ve dendritik hücreler bulunur. Peyer plaklarından
başka bağırsakta ve diğer mukoz membranlarda bulunan lenfoid dokuların tümüne mukoza
ilişkili lenfoid doku (MALT) denilmektedir. Ayrıca tavuklarda lenfatik dolaşımla bağlantılı
lenfoid nodüller bulunur; baş lenfoid dokusu (HALT), bronş ilişkili lenfoid doku (BALT),
bağırsak ilişkili lenfoid doku (GALT).

4.8 Antikorlar
B hücresinin antijene yanıtı sonucu oluşan ve bu antijen ile spesifik olarak birleşebilen
bağışıklık elemanlarına “antikor” denir. Antikorların moleküler yapısı immunglobulin olarak
ifade edilir. Kanın pıhtılaşmasından sonra kalan sıvı kısmı serumu temsil eder; serum
elektroforetik olarak albümin, alfa, beta ve gama globülinler içeren kısımlara ayrılabilir. Gama
globulinler, esas olarak antikorlar olarak da bilinen immün globülinleri (immünoglobulinler)
içerir. İmmunoglobulinler, polipeptit zincirlerinden oluşmuştur. Bu temel yapı (bir
monomerde) aynı yapıya sahip ve simetrik iki ağır zincir (450-500aa) ve iki hafif zincir (220
aa) içerir. Bu zincirler disülfit bağları ile birbirine bağlanarak, moleküle “Y” harfi görünümü
verirler. İmmünoglobulin molekülünün uçları, farklı fonksiyonel özelliklere sahiptir. Ağır
zincirleri ve hafif zincirlerin (Y şeklinin 'kolları'), her biri bir Fab fragmanı ('fragman antijen
bağlanması') olarak bilinir, molekülün molekülün antijenik bir epitopa (antijen bağlanma
bölgesi) bağlanan kısmıdır. Y şeklinin 'gövdesi' ise molekülün Fc reseptörleri olarak
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adlandırılan hücresel immünoglobulin reseptörlerine (hücre yüzey reseptörü) bağlanan
kısmıdır.

4.8.1 Antijen – antikor etkileşimi
Antijenler ve antikorlar arasındaki etkileşim spesifik olarak bir antijenik tanınmasını
içerir. Bazı antijenik epitoplar, immünoglobulinin antijen bağlanma bölgesi ile mükemmel bir
eşleşmeye sahip olacak ve yüksek afiniteli bir bağlanma üretmek için bir "kilit ve anahtar" gibi
etkileşime girecektir. Antikor afinitesi, bir antikorun bir Fab bölgesinin bir antijenik epitopa
bağlanma kuvvetini belirtir. Bu durumda antijen, van der Waal kuvvetleri, hidrojen bağları,
elektrostatik kuvvetler ve hidrofobik kuvvetlerin oluşumunu içeren etkileşimlerle sıkı bir
şekilde yerinde tutulur. Diğer antijenik epitoplar, düşük afiniteli antijen bağlanma bölgeleriyle
etkileşime girecek veya hiç etkileşim göstermeyecektir.
Antijen ve antikor arasındaki etkileşimin gücünü tanımlamak için kullanılan ikinci bir
terim aviditedir. Avidite, iki molekülün genel olarak bağlanmasının kuvvetini belirtir. Düşük
avidite etkileşimi bir immünoglobulin içindeki bir Fab'ın bir antijen üzerindeki bir epitopa
bağlanması, yüksek avidite ise etkileşimi çoklu Fab-epitop bağlanmasını içerir.

4.8.2 İmmunoglobulin sınıfları
4.8.2.1 İgG
İgG molekülü yukarıda açıklandığı gibi monomerik moleküler yapıya sahip tek bir Yşekilli ünite içerir. İgG, serumda bulunan baskın immünoglobulin sınıfıdır. İgG'nin moleküler
kütlesi (yaklaşık 150 kD), vasküler endotelyumun geçirgenliğinin artması (örneğin bir
enflamatuar yanıtta) durumunda damarlardan çıkmasına ve hücre dışı doku boşluğuna
girmesini mümkün kılar. Sekunder immün yanıtta baskın immünoglobulin tipidir. İgG
antikorları yüksek afnite gösterirler ve kanda ve hücre dışı sıvılarda bulunurlar, toksinleri,
virüsleri ve bakterileri nötralize edebilirler, opsonizasyon yapabilirler, ADCC’i ve komplement
sistemini aktive ederler. İgG ayrıca plasenta boyunca reseptör aracılı taşıma ile aktif olarak
taşınır ve dolayısıyla gebelik sırasında fetüsün ve doğumdan sonra yavrunun korunmasında
önemli bir rol oynar.

4.8.2.2 İgM
İgM B hücrelerinin yüzeyinde “B hücre reseptörü- BCR” olarak bulunur. B hücresinin
yüzeyindeki İgM molekülü bir monomerdir, ancak bu molekülün hücre tarafından sentezlenen
ve salgılanan formu (J) zinciri ile birbirine bağlanmış beş temel Y-şekilli immünoglobülin
birleşimi ile pentamer yapıdadır. İgM molekülü immünoglobülinlerin en büyüğüdür. İgM'nin
büyük moleküler kütlesi, bu immünoglobulinin, doku boşluğuna girmek için vasküler endoteli
geçmesini engeller. Bu nedenle, İgM, kan enfeksiyonlarına (örn. Bakteremi) karşı immün
cevapta önemli bir rol oynar. İgM komplementi aktive edebilir ve bir seferde 10 Fab kısmıyla
bağlanabildiği için, aglütinasyon olarak bilinen işlemde birden çok partikül ile birleştirebilir ve
bir araya getirebilir. İgM primer immün yanıtta büyük öneme sahiptir. T bağımlı veya bağımsız
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antijenlerde B hücresi tarafından üretilebilen ilk immünoglobülin izotipi İgM'dir. Bunun
nedeni, immunoglubulinleri kodlayan DNA bölgesine İgM molekülünün idiotip kodunun aşağı
akışta ilk dizi olmasıdır. İgM afinitesi (bağlanma kuvveti) en güçlü izotip olmasa da, en yüksek
aviditeye (epitopları bağlamak için mevcut antijen bağlama bölgelerinin sayısına) sahiptir.
Komplement aktivasyonunda en etkili antikor sınıfıdır. Ancak kanda bulunan pentamer formu
hücre yüzeyine bağlanamadığı için, opsonizasyon ve antikora bağlı hücre sitotoksisitesinde
(ADCC) aracılık yapmaz.

4.8.2.3 İgA
İgA molekülü, Y şeklinde tek bir immünoglobulinin monomeri veya bir J zinciri ile
birbirine bağlanmış bu iki ünitenin dimeri olarak bulunabilir. Bu varyantlar, sırasıyla 2 veya 4
antijen bağlama değerine sahiptir. Monomerik veya dimerik İgA oluşumu türlere ve anatomik
bölgelere bağlıdır. Nispeten az miktarda İgA, dolaşımda insanlarda bir monomer ve çoğu evcil
hayvan türünde bir dimer olarak bulunabilir. En yüksek İgA konsantrasyonu, vücudun mukozal
yüzeylerini yıkayan salgılarda (yani gastrointestinal, solunum ve ürogenital yollar, göz ve
meme bezleri) veya bu yüzeylerle ilgili salgılarda (örneğin safra, gözyaşı, kolostrum veya süt)
bulunur. Bu dağılım, vücutta İgA'nın çoğunun mukozal yüzeylerde üretildiğini ve bu yüzeylerin
immün savunmasında, özellikle organizmaların mukozaya reseptör aracılı yapışmasını
engelleyerek patojenik bakterilerin yerleşmesinin önlenmesinde kilit rol oynar. İgA molekülü
ayrıca toksinleri nötralize edebilir. Komplementi aktive etmez, opsonizasyon özelliği yoktur ve
ADCC’ye aracılık etmez. Salgısal parça ile İgA, transepitelyal taşınmada hizmet eder ve
proteolitik enzimlerden korunduğu için sindirim sisteminde aktivitesi bozulmadan kalabilir.

4.8.2.4 İgD
İgD molekülü, iki ağır zincir içeren ve 2 antijen bağlanma bölgesine sahip tek Y şeklinde
bir immünoglobulin ünitesidir. İgD, vücutta çok sınırlı bir dağılıma sahiptir. Sadece naif B
lenfositlerinin yüzeyinde BCR olarak bulunur. Bu immünoglobulinin yapısında çok sayıda tür
farklılığı vardır.

4.8.2.5 İgE
İgE molekülü, iki ağır zincirden oluşan monomerik bir immünoglobulin molekülüdür.
İgE, kanda düşük konsantrasyonda bulunur, esas olarak deri ve mukozada doku yerleşik
bulunan mast hücrelerinin yüzeyine bağlanır. Bunun, evcil hayvanların nispeten daha yüksek
endojen parazitizm düzeyleriyle ilgili olduğu düşünülmektedir, çünkü İgE'nin endoparazitlere
karşı immu yanıtta rol oynayan antikordur. İgE ayrıca doku mast hücrelerinin ve dolaşımdaki
bazofillerin yüzeyindeki spesifik immunoglobulin reseptörlerine bağlı bulunabilir ve tip I aşırı
duyarlılıkların oluşumunda rol alır. Bu mekanizma ile ilgili olarak, İgE, insan ve hayvan
popülasyonlarında büyük öneme sahip bir dizi alerjik hastalığa (örneğin astım, atopik dermatit,
pire alerjisi dermatit) aracılık eden anahtar moleküldür. Kopmlementi aktive etmez ve
opsonizasyon görevi yoktur.
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4.9 Fagositoz
Vücuda giren bir mikroorganizmanın (yabancı partikülün) fagositoz yapma özelliğine
sahip hücreler tarafından yakalanarak yutulması işlemine fagositoz denir. Fagositoz yapma
özelliğine sahip hücreler makrofajlar, nötrofiller ve eozinofiller dir. Fagositoz konakçının en
erken savunma hattıdır. Nonspesifik bağışıklığın yabancı molekülleri yok etmek için uyguladığı
önemli bir yöntemidir. Fagositoz işlemi başlıca dört aşamada gerçekleşmektedir; kemotaksis,
antijene bağlanma, antijeni yutma, antijeni öldürme ve sindirmedir.
Mikroorganizmaların dokuları istilası ve şekillenen doku tahribi sonucu dokudan lokal
olarak doku ve mikrobiyal kaynaklı birçok kemotaktik madde açığa çıkar ve yayılır (ör:C5a
komponenti, çeşitli sitokinler, çeşitli bakteriyel ürünler vb). Bu maddeler fagositer hücreleri
(nötrofil ve makrofaj) dokulara doğru çeker ve damar çeperlerindeki endotel hücrelerinin bu
hücrelere yapışma özelliklerini arttırırlar. Sonuç olarak fagositer hücreler dokulara geçiş
yaparlar ve bu geçiş olayına diapedezis denir.
Eozinofilleri çeken kemotaktik maddeler arasında, çoğunlukla mast hücreleri tarafından
salınan histamin, arakhidonik asit türevleri ve çeşitli peptidler bulunmaktadır. Eozinofillerin
büyük çoğunluğu dokularda yerleştiği için, damardan dokuya göç olayı fazla görülmez.
Dokularda yabancı partükül doku hücreleri arasında sıkışır ve fagositer hücreler başka
hiçbir maddenin yardımı olmadan antijeni direkt olarak yakalayabilirler. Vücut sıvılarında
fagositer hücreler ve yabancı partikül karşılaşırsa bağlanmanın gerçekleşebilmesi için öncelikle
yüzey elektrik yükünün nötürleştirilmesi, bu nedenle de opsonizasyonun gerçekleşmesi gerekir.
Bağlanmanın yüzey elektrik yükü ile engellenmesine zeta potansiyeli denmektedir.
Opsonizasyon, bir antijen belirli antikor tipleri (İgG) veya komplementin C3b komponenti ile
kaplanırsa fagositer hücreler ile bağlanma ve fagositoz 4.000 kata kadar arttırılabilir. Bu olaya
opsonizasyon, antikor ve komplemente opsoninler denir. C3b parçaları ya da antikorlar
antijeni kaplayıp, onun yüzey yükünü nötr hale getirdikten sonra artık fagositer hücreler antijeni
yakalayabilirler. Daha sonra antijeni yutma, antijeni öldürme ve sindirme aşaması gelir.
Eozinofillerde yabancı partikül eozinofil membranına bağlandıktan sonra güçlü bir
respiratorik yıkım başlar. Eozinofiller daha çok parazitlerin öldürülmesi ile ilgilidirler. Bu
hücreler ayrıca, parazitlere IgE vasıtasıyla bağlanarak ve granüllerindeki enzimleri hücre dışına
boşaltarak parazitleri hücre dışında da öldürebilirler.

4.10 Komplement
Komplement sistemi, karaciğerde üretildikten sonra kana salınan etkileşimli bir protein
setidir. Üç yolla aktive olur antijen-antikor bağlanması, lektin-bağlayıcı ve mannoz- bağlayıcı
yollar. Aktivasyondan sonra, bileşenleri kademeli bir şekilde birbirlerini aktive ederek hareket
eder. Üç görevi vardır: bu görevler yangıya aracılık, opsonizasyon ile fagositozu arttırmak ve
hücre membranının delinmesine yol açarak parçalanmasına neden olan ürünlerin (membran
atak kompleksi- MAK) üretimidir.
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4.11 Antijen işlenmesi ve sunulması
Antijen işleme, antijenleri moleküler olarak açmak ve lenfositlere sunum için
hazırlamak için antijen sunan hücrelerde (APC) gerçekleşen bir olaydır. Dendritik hücreler,
makrofajlar ve B hücreleri de dâhil olmak üzere antijen sunan hücreler (APC'ler), adaptif
immün yanıtta önemli rollere sahiptir. İnfeksiyon bölgesinde karşılaştıkları fagositoz, endositoz
ya da pinositoz yoluyla hücreye alıp, biriktirirler ve bağışıklık sisteminin sekunder organlarına
taşınırlar. Makrofajlar fagositoz ile partikül tarzındaki antijenik nesneleri (enfekte hücreler,
mantarlar, protozoanlar, vb.), dendritik hücreler pinositoz yoluyla virüsleri ve viral proteinleri
ve B hücreleri mikrobiyal ise toksinleri taşımakla görevlidir. APC’ler, karşılaştıkları vücuda
yabancı maddelerin antijenlerinik determinantlarının ortaya çıkartır ve epitopları antijen sunan
hücre yüzeyinde sınıf I ve sınıf II MHC molekülleriyle sergiler. İşlenmiş antijen bir immünojen,
yani immünolojik olarak aktif bir madde haline gelir. Antijen türüne bağlı olarak sitozolik ve
endozomal işlem olarak iki antijen işleme yolu vardır.
Endozomal işlem: Ekzojen antijenler, naif CD4 T hücrelerine Sınıf II MHC molekülleri
ile birlikte sunulur (MHC II yolu). Öncelikle, eksojen antijen endozomlarda veya lizozomlarda
proteolitik enzimler ile parçalanır. Bundan sonra, MHC II molekülü antijenik epitopu bağlar ve
bu kompleks antijen sunan hücrenin yüzeyine taşınır.
Sitozolik işlem: Endojen ya da viral antijenler gibi hücre içi olarak yerleştirilmiş
antijenler, Sınıf I MHC molekülleri (MHC I yolu) ile naif CD8 T hücrelerine sunulur. Endojen
antijenler sitoplazma içinde sitozol denilen yapı içindedir. Sitozol, proteazom isimli orgenelle
birleşir ve antijen proteolitik enzimlerle parçalanır. Son olarak, Sınıf I MHC molekülü /
antijenik epitop kompleksi, hücrenin yüzeyine taşınır.

4.11.1 Antijenin tanınması ve naif lenfositlerin aktivasyonu
Antijen işlendikten ve bir T hücresine sunulduktan sonra adaptif immün yanıt başlatılır.
Bu etkileşimler ikincil lenfoid dokuda meydana gelir. Bu etkileşimlerin amacı sonuçta
enfeksiyonun ortadan kaldırılmasıyla sonuçlanacak olan efektör hücreler üretmektir. Spesifik
efektör hücreler üretmek için, T hücrelerinin TCR yoluyla aktivasyonu, antijen spesifikliğini
ve nihai T hücresi aktivasyonunu sağlamak için birkaç kontrol noktasından geçmelidir.
Antijenin tanınması, lenfosit reseptörlerinin antijen sunan hücrelerde bulunan karşı
reseptörleriyle etkileşimidir. Olgun, naif T hücresinin TCR'sinin APC'nin MHC peptid
kompleksine bağlanması, aktivasyonuna başlamak için T hücresine ilk sinyali sağlar. Bu,
cevabın antijenik özgüllüğünü sağlar. Etkileşim, sırasıyla MHC sınıf II ve MHC sınıf I
moleküllerine bağlanan koreseptörler tarafından dengelenir. APC'lerdeki ko-stimülan
moleküller olgun, naif T hücrelerine bağlanır ve başarılı aktivasyon için gerekli ikinci sinyali
verir. Aktivasyonun üçüncü aşaması, APC'ler ve T hücrelerinin kendilerinden salgılanan
sitokinler, proliferasyona (klonal genişleme) ve T hücrelerinin efektör hücrelere ve hafıza
hücrelerine farklılaşmasına neden olur.
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Gerçekleşen uyarımlardan sonra CD4 ve CD8 T hücreleri çeşitli olgunlaşma ve
değişimlere uğrar. CD4 T hücreleri, Th1, Th2 ve Th17 alt tiplerine dönüşür. CD8 T hücreleri
ise, sitotoksik T hücresine dönüşür. B hücresi aktivasyonu ise T-bağımlı ve T-bağımsız
antijenle karşılaşmasına göre değişik yollar izler.

4.11.2 T- hücresi aktivasyonu
Th1 efektör hücreleri, hücre içi patojenlerin öldürülmelerini arttırmak için
makrofajların aktivasyonunu teşvik eder, immunglobulin sınıfının İgG ye dönüşmesini sağlar.
Th2 hücreleri, parazitik infeksiyonlarda, eozinofiller, makrofajlar ve mast hücrelerinin
olgunlaşmasını ve proliferasyonunu uyarır. İzotip değişimini İgE ve İgA yönünde düzenler.
Th17 hücreleri ekstraselüler bakteriyel ve fungal infeksiyonlarda, nötrofilleri bölgeye çaker ve
epitel hücreleri tarafından antimikrobiyal peptitlerin üretimini teşvik eder. Regülatör T hücresi
(Treg), antijen sunan hücreler tarafından self-reaktif naif T hücrelerinin aktivasyonunu ve diğer
T hücresi alt kümelerinin efektör yanıtlarını sınırlayan inhibitör sitokinler üretir ve immün
yanıtı sınırlar.
CD8 sitotoksik T hücreleri, virüs bulaşmış hücreleri tanır ve onları öldürür. CD8 T
hücreleri aktive olmak için hem birincil hem de kostimülatör bir sinyal gerektirir. CD8 T
hücreleri MHC sınıf I molekülleri ile sunulan spesifik antijenleri tanır ve T yardımcı hücreler
tarafından üretilen sitokinler sayesinde prolifere olur ve sitotoksik T lenfositler (CTL'ler) olarak
farklılaşır.

4.11.3 B-hücresi aktivasyonu
Olgun saf B lenfositleri, membran immünoglobulin reseptörlerini edindikten sonra
kemik iliğini terk ettiklerinden, kan dolaşımında gezer ve lenf düğümleri ile dalağın foliküler
alanlarına çekilerek yerleşir. Kanda bulunan ya da lenfatik ile taşınan antijen, sekunder lenfoid
organlara girer ve BCR’lere bağlanır. Bu bağlanma ilk aktivasyon sinyalidir.
B lenfositlerinin karşılaştığı antijenler 2 kategoriye ayrılır: timustan bağımsız (TI)
antijenler ve timusa bağımlı (TD) antijenler.
Bazı olgun, naif B lenfositler, yardımcı T hücreleri ile etkileşime girmeden lipitler,
polisakaritler ve lipopolisakaritler gibi makromoleküller tarafından aktive edilebilir. Bu
antijenler, timustan bağımsız (TI) antijenler olarak adlandırılır ve B hücrelerini çoğalıp
plazma hücrelerine farklılaşmaları için doğrudan uyarırlar. TI antijenlerine verilen yanıt
genellikle TD antijenlerine verilen yanıttan daha zayıftır, bu da esas olarak İgM antikorlarının
salgılanmasına ve immünolojik belleğin bulunmamasına neden olur.
Vücutta ortaya çıkan çoğu antijen, timusa bağımlı (TD) antijenlerin kategorisine girer.
Bu tür moleküllere cevap, B hücrelerinin yardımcı T hücreleri ile doğrudan temasını gerektirir
ve bu hücreler tarafından salgılanan sitokinlerden etkilenir. BCR MHC sınıf II molekülüne
bağlandığında, CD4 T hücresi aktive edilir ve foliküler yardımcı T (Tfh) hücresine farklılaşır.

119

Tfh, B hücresi aktivasyonu için ikinci sinyal olan kostimülatör reseptörleri aktive eder, B
hücreleri çoğalarak ve plazma hücrelerine ve bellek B hücrelerine farklılaşarak yanıt verir.

4.12 Humoral immun yanıt
Birçok patojen vücutta ekstraselüler boşluklarda çoğalır hatta hücre içi patojenler bile
hücre dışı sıvıların içinden geçerek yayılabilir. Hücre dışı boşluklar, B hücreleri tarafından
üretilen antikorların hücre dışı mikroorganizmaları ve ürünlerini tahrip eden ve hücre içi
enfeksiyonların yayılmasını önleyen humoral immün yanıt ile korunmaktadır.
Humoral immün yanıt, B lenfositlerinden değişen plazma hücreleri tarafından antikor
üretimini, bu antikorun patojene bağlanmasını ve patojenin fagositik hücreler ve hümoral
immün sistemin molekülleri tarafından ortadan kaldırılmasını içerir. Antikorlar patojenlere
bağlanabilir ve hücrelere girip enfekte olma yeteneklerini önleyebilir-nötralizasyon-; antikorlar
ayrıca bakteriyel toksinleri bağlayarak, hücrelere etkilerini veya yeteneklerini önleyebilirler.
Antikorlar ayrıca patojenlerin fagositler tarafından alımını, Fc reseptörlerine bağlanarak
opsonizasyon mekanizması ile kolaylaştırır. Son olarak, patojenlere bağlanan antikorlar,
komplement sistemin klasik yolunun aktive edebilir.
Sekunder lenfoid organlarda bulunan aktive B lenfositler ya aktive olur olmaz organı
terk eder ve İgM sentezleyen plazma hücresine dönüşür; ya da sekunder lenfoid organda kalır
ve affinite maturasyonu ile izotip değişimi geçirir.

4.12.1 Afinite maturasyonu
Tfh hücresi ile aktive olan B hücreleri, immün yanıt sırasında antijene karşı afinitesi
arttırılmış antikorlar üretir. Lenfositlerde yüzey reseptörünün antijene bağlanması ilk
aktivasyon sinyali olduğu için, immun yanıt sırasında daha yüksek reseptör afinitesine sahip
hücrelerin uyarımı yüksek olasılıktadır. En yüksek afniteye sahip B hücrelerinin, hayatta kalma
ve daha fazla farklılaşma için seçilir ve bu hücrelerin klonları zamanla baskın hale gelmeye
başlar Bu klonal seçim, afinite olgunlaşması olarak bilinen bir işlem olan antijene artan
afiniteye sahip antikorlar üretebilen klonların baskınlığına yol açar.

4.12.2 İzotip değişimi
Her ne kadar bir B lenfosit klonu tarafından salgılanan antikor moleküllerinin tümü aynı
idiotipte olacaksa da, B hücresi, Tfh hücrelerinden aldığı sitokin yönlendirmeli talimatlara
cevap olarak yeni immünoglobulin sınıfları (izotipleri) yapmak için uyarılır. Bu durum hücre
DNAsının immünoglobulin kodlayan bölgelesinde gerçekleşen yeniden düzenleme ile olur.
İzotip değişimi; aynı antijenik spesifiteye ancak yeni bir efektör fonksiyonuna sahip antikor
üretimi ile sonuçlanır.
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İzotip değişimi tek yönlüdür; değişim sırasında eksize edilen DNA
bozulur, böylece İgM kodlamasından başlayıp, izotip değiştiren bir
hücre bir daha asla İgM üretemez.
Afinite maturasyonu ve izotip değişimi geçiren B hücrelerinin büyük çoğunluğu
sekunder lenfoid organdan ayrılıp plazma hücrelerine dönüşür ve yüksek miktarda antikor
salgılar. Sekunder lenfoid organda kalan az miktarda B hücresi ise bellek B hücrelerine
dönüşür.

4.13 Hücresel immun yanıt
Hücresel immun yanıt, fagositik hücrelerin içinde yaşamaya adapte olmuş fakültatif
hücre içi patojenler ve konakçı hücrelerin dışında kopyalanamayan hücre içi patojenleri elimine
eder. Hücre aracılı bağışıklık, Thl yanıtı ile belirlenir ve esas olarak sitotoksik T hücreleri ve
NK hücreleri rol oynar.

4.13.1 Sitotoksik T Lenfositler (CTLs)
CTL'ler, hedef hücrelerin yüzeyindeki TCR ve MHC sınıf I peptid kompleksi arasındaki
etkileşimle sonuçta öldürecekleri hücreyi tanır. CTL'ler, hedef hücrelerini, bağlandıkları
hücrenin apoptosisini uyaran toksik granül içeriğinin verilmesiyle öldürür.
Sitotoksik T hücresinin apoptozisi tetiklemesi farklı yollarla gerçekleşir. Apoptozisin
dışsal yolu; ilk olarak, CTL granüllerinde bulunan perforin enzimi, hedef hücrenin zarında
delikler açar, bu deliklerden granzim (serin proteazlar) hücreye girer ve kaspaz enzimini aktive
eder, kaspaz aktivasyonu apoptozis ve hücre ölümüne yol açar. Apoptosisin mitokondriyal
(içsel) yolu ise; aktive edilmiş CTL'ler, hedef hücrede tamamlayıcı yapısı bulunan bir yüzey
molekülünü aktive ederek, mitokondriden sitokrom c enzimi sentezini tetikler, bu enzim kaspaz
enzimini uyarır ve hücre ölümüne yol açar.

4.13.2 Doğal öldürücü hücreler (NKs)
Thl hücrelerinin etkisiyle arttırılan başka bir hücre aracılı efektör mekanizması NK
sitotoksisitesidir. NK hücreleri virüsle enfekte olmuş hücreleri ve tümör hücrelerini elimine
eder. CTL'lerde gözlenen apoptozisi indükleyen mekanizmalarla öldürürler (granzymes,
perforin). Hedeflerini tanımaları MHC ile sınırlı değildir ve etkinlikleri sonucunda immünolojik
hafıza oluşturmaz. NK hücreleri öldürme için hücreleri tanırken 2 reseptör kategorisi kullanır:
öldürücü aktifleştirici reseptör (KAR) ve öldürücü inhibitör reseptör (KIR). Sadece KAR'lar
hedef hücreye bağlanırsa, apoptozisi tetkikler hem KIR'ler hem de KAR'lar bağlanırsa, hedef
hücre yaşar.
Eğer organizmada bir infeksiyon varsa, NK hücreleri patojenlerin yüzeylerine bağlanan
antikor ile aktive olacak ve bu durumda tek bir sinyal ile öldürme gerçekleştirecektir. Bu durum,
antikora bağımlı hücre aracılı sitotoksisite (ADCC) olarak adlandırılır.
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Antikora Bağımlı Hücre Aracılı Sitotoksisite ADCC
Vücuttaki humoral ve hücre aracılı efektör sistemleri arasında köprü kuran son
sitotoksisite mekanizması antikora bağımlı hücre aracılı sitotoksisitedir (ADCC). Sitotoksik
potansiyeli olan çok sayıda hücrede (NK hücreleri, makrofajlar, nötrofiller ve eozinofiller)
İgG'nin Fc bölgesi için membran reseptörlerine sahiptir. İgG spesifik olarak bir hedef hücreye
bağlandığında, sitotoksik hücreler serbest Fc "kuyruğuna" bağlanarak aktive hale geçerler.
Hedef hücre litik enzimler, Tümör nekroz faktörü (TNF) ve perforin / granzimler gibi
mekanizmalarla yok edilir.

4.14 Aşırı duyarlılık
Aşırı duyarlılık, immun yanıtın canlıda doku hasarına neden olduğu durumlardır. Doku
hasarı yabancı antijenlere karşı kontrolsüz veya aşırı yanıt oluşumu ya da self-tolerans
eksikliğinden gelişebilir. Bu koşulların klinik ve patolojik sonuçlarını belirleyen ana faktörler,
ortaya çıkan immun yanıtın türü ve uyaran antijenin yapısı ve yeridir. Aşırı duyarlılık
reaksiyonlarının ortak noktası, antijene ilk maruz kalan lenfositler “duyarlılaşır”. Tekrarlanan
maruziyet, zarar verici bir reaksiyon ortaya çıkarır. Tepki, belirli bir antijene veya çapraz
reaksiyona giren bir maddeye özgüdür.
İmmünolojik tepkilere bağlı aşırı duyarlılık reaksiyonları, Gell ve Coomb tarafından
dört tipe sınıflandırıldı; tip I aşırı duyarlılık reaksiyonları, İgE antikorlarının aracılık ettiği
çabuk tip alerjik reaksiyonlardır. Tip II ve III aşırı duyarlılıklar, antijen spesifik İgG antikorları
tarafından tetiklenir, son efektör mekanizması komplement olduğu durumlarda tip II veya
antikor reseptörü taşıyan hücreler olduğunda tip III gelişir. Son olarak, tip IV aşırı duyarlılık,
lenfositler ve çeşitli miyeloid hücre tipleri dahil olmak üzere hücresel efektörler tarafından
yönlendirilir.

4.15 Otoimmunite
Doku hasarı ve hastalığa yol açan, kendi antijenlerine veya mikrobiyota ile ilişkili
antijenlere verilen tepkiler, otoimmünite olarak adlandırılır. Veteriner hekimlikte otoimmün
hastalıklar en çok köpeklerde görülmektedir. Kedilerde ve atlarda daha az sıklıkta ortaya
çıkarlar ve üretim hayvanlarında sporadiktirler. Bu hastalıklar, tip II, III ve IV aşırı duyarlılık
reaksiyonlarını içeren çeşitli immünopatolojik mekanizmalar ile oluşur. Bazı türlerin genetik
olarak otoimmun hastalıklara yatkınlığı vardır. Primer lenfoid organlarda lenfosit gelişimi
sırasında ortaya kendi antijenleri için afinite gösteren bazı lenfositler oluşur. Bu tür lenfositler
normal olarak repertuardan çıkarılır veya çeşitli mekanizmalar tarafından kontrol altında
tutulur. Self reaktif lenfositlerin etkisizleştirilmesi, bağışıklık sisteminin vücudun normal
dokularına saldırmadığı bir self-tolerans oluşturur. Otoimmünite bu self-tolerans
mekanizmasının bozulmasıdır. Böylece, oto-reaktif lenfositler self-antijenleri tanır, aktive olur,
çoğalır ve doku hasarına neden olan efektör hücreler ve sitokinler üretmek için farklılaşır.
Otoimmun hastalıklar, sistemik ve organ yerleşik olarak ikiye ayrılır. Organ spesifik
otoimmün hastalıklar arasında tip 1 diyabet, multipl skleroz, Graves hastalığı ve Crohn hastalığı
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bulunur. Romatoid artirit, Sistemik lupus eritematozus, skeroderma ise sistemik otoimmun
hastalıklardır.
Otoimmunite çok farklı mekanizmalar yoluyla tetiklenebilir. Genetik yatkınlık,
yaşlanma, hormonlar nedeniyle dişi cinsiyet, kanser ve yangı otoimmun hastalıklar için
predispozisyon faktörleridir. Otoimmunitenin tetiklenme mekanizmalarından en önemlisi ise,
merkezi ve periferal tolerans mekanizmalarının bozulmasıdır. Bağırsakların kommensal
mikrobiyotasına karşı oluşan otoinfamatuar reaksiyonlar. Ayrıca, ilaçlar, aşılar ve toksinler
eritrositlerin yüzeyine bağlanarak ya da hapten gibi davranarak otoimmuniteyi tetikleyebilir.
Stres ve UV ışınları gibi çevresel etkiler otoimmuniteyi tetikleyebilir.

4.16 İmmunolojik tolerans
İmmünolojik tolerans bağışıklık sisteminin belirli bir antijene cevap veremediği bazı
durumlar olarak bilinir. Self tolerans, immun sistemin kendi antijenlerine (self-antijen) cevap
oluşmadan yabancı antijenlere cevap oluşturmasıdır. Tolerans bireyi otoimmün doku hasarına
karşı korur. Primer lenfoid dokularda, self antijen tanıma ile ilgili kontrol ve eliminsayon
mekanizmaları bulunur (merkezi tolerans). Ancak, sağlıklı omurgalılarda, primer lenfoid
organlarda gelişen ve göç eden hücrelerin küçük bir yüzdesi otoreaktif reseptörler taşır. İkincil
lenfoid organ ve dokularda bu tür "kaçan" otoreaktif hücrelerin kontrolü, bir dizi işlemle
gerçekleştirilir (periferal tolerans).

4.17 Sitokinler
Genellikle immun sistem tarafından salgılanan ve hücrelerin özelliklerini ya da
fonksiyonlarını etkileyen küçük protein veya glikoproteinlerdir. Diğer bir deyişle hormon
benzeri bir etki ile immun sistem hücreleri arasında iletişimi sağlayan sinyal molekülleridir.
Hücre gelişmesi, çoğalması, aktivasyonu, yangı, bağışıklık, doku tamiri gibi önemli biyolojik
faaliyetlerin düzenlenmesine yardımcı olurlar.

4.18 İmmunodiagnostik (immünolojik tanı)
Seroloji, in vitro antijen-antikor bağlanmasının incelenmesidir ve klinik tıpta büyük
öneme sahiptir. Çoğu uygulayıcı veteriner hekim en az günde bir kez tanısal serolojik testler
uygulayacaktır. Serolojinin en yaygın uygulamalarından biri bulaşıcı hastalıkların teşhisidir.
Bunun dışında, serolojik testler mevcut antikor miktarını ölçmek için kullanılabilir ve bir
hastadan eşleştirilen örnekler toplanarak (örneğin, 2 hafta arayla), antikor miktarının artıp
artmayacağını (aktif olarak ilerleyen bir enfeksiyonda olduğu gibi) veya azaltılabileceğini
belirleyebilir (iyileşme).
Bir numunede bulunan spesifik antikor aktivitesinin seviyesi, bu antikorun titresi olarak
tanımlanır. Titre, serolojik bir testte kesin olarak pozitif bir reaksiyon veren en yüksek serum
seyreltisinin karşılığı olarak tanımlanır. Titre prensibi Şekil 4-1’de açıklanmaktadır. Tüm
serolojik testler, bir antijenin ve bir antikorun in vitro etkileşimini içerir. Bazı testlerde
antijenler büyük ve partiküllüdür, antikorla karıştırıldığında reaksiyonun doğrudan
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görselleştirilmesine izin verir, ancak birçok testte her iki bileşen (antijen ve antikor) çözünürdür
ve etkileşimlerinin belirlenmesi ikincil bir gösterge sistemi gerektirir. Bu gibi bir dizi sistem
geliştirilmiştir, ancak bunların çoğu reaksiyonun antikor bileşenini tespit edebilen ve
bağlayabilen bir antiserum kullanılmasını gerektirir.

Şekil 4-1 Serum titresi
Aynı antijene maruz bırakılan iki hayvandan (A ve B)alınan serum örnekleri kullanılarak antikor titresi prensibi
açıklanmaktadır. Ancak hayvan A'dan alınan serum, hayvan B'den daha fazla antikor içerir. İki katlı dilüsyon-sulandırma; her
örnek için bir sıra test tüpü kurulur. Bütün tüplere eşit hacimde sulandırıcı (örn. FTS). Serideki ilk tüpe bir hacim serum eklenir
bu da antikor moleküllerinin sayısını 2 faktörü ile seyreltir. Bir hacim şimdi birinci tüpten çıkarılır ve ikinciye aktarılır.
Karıştırıldığında, orijinal antikor moleküllerinin sayısı şimdi 4 faktörü ile seyreltilir. Bu işlem, son tüpün orijinal serumun
1/256 seyreltisine sahip olduğu bir 'iki kat dilüsyon serisi' üretmek için test tüpleri hattı boyunca tekrarlanır. Son tüpten alınan
son hacim atılır. Her test tüpünün içeriği şimdi, tek bir antikor molekülünü tespit etmek için yeterince hassas olan bir serolojik
testte kullanılabilir (bu örnekte). Her numunenin titresi, son pozitif serum seyreltmesinin karşılığı olarak ifade edilir (yani,
hayvan A için 64 ve hayvan B için 16 olan bir titre). Daha yüksek titreli serum, daha fazla sayıda antikor molekülü içerir.
Sayının mutlak bir değer olmadığı, ancak bir aralığı temsil ettiği unutulmamalıdır.

Bazı serolojik testler, IgG veya IgM antikorunu tespit etmek üzere tasarlanmıştır ve
bunların nispi oranları enfeksiyonun evresini gösterebilir. Serolojik testler en çok kan
örneklerinde veya kanın serum fraksiyonunda yapılır, ancak diğer vücut sıvılarına da
uygulanabilir. Bir enfektif ajanı saptamak amacıyla vücut sıvı, salgı ve dokularında etkene ait
antijenlerin saptanması direkt tanı, immun yanıt sırasında etkene karşı oluşan spesifik
antikoraların saptanması ise indirekt tanı olarak adlandırılır. Yani bir etkene ait antijeni ortaya
koyabilmek için elimizde antijene spesifik antikorlar bulunmalıdır. Aynı şekilde eğer var olan
antikorları ortaya koymak istiyorsak aradığımız antikorun spesifik olarak bağlandığı antijen
elimizde olmalıdır. Antiserum, belirli bir antijene maruz kalmış bir hayvandan toplanan
serumdur ve bu nedenle bu antijene karşı antikorlar içerir. Çoğu serolojik test için antiserum,
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bir hayvanı (en yaygın olarak bir fare, tavşan, koyun veya keçi) ilgili antijen ile kasıtlı olarak
immünize etmek ve daha sonra bu immünize edilmiş hayvandan kan (serum) almak suretiyle
yapay olarak üretilir. Birden fazla epitop içeren antijenlere karşı üretilen antikorlar, poliklonal;
tek bir epitopa karşı üretilen antikorlar monoklonal olarak adlandırılır.

Şekil 4-2 Monoklonal antikor oluşturulması

4.18.1 Serolojik testler
Veteriner hekimlikte tanı için bir dizi serolojik test kullanılmaktadır. Bunların çoğu tanı
laboratuvarları tarafından kullanılan ticari olarak temin edilebilir testlerdir, ancak klinikte veya
hasta tarafında kullanım için tasarlanmış, basit serolojik test kitleri vardır. Bu bölümde genel
olarak kullanılan immünolojik tanı testlerinin çalışma prensiplerinden bahsedilecektir.
Herhangi bir laboratuvar tanı prosedüründe olduğu gibi, veteriner hekimler kullandıkları
testin hassasiyetini ve özgüllüğünü daima bilmelidirler. Duyarlılık, belirli bir testin hastalığa
sahip olan hayvanları doğru bir şekilde tanımlayabilme olasılığı olarak tanımlanırken, özgüllük,
verilen bir testin, söz konusu hastalığı olmayan hayvanları tanımlayabilme olasılığıdır. Tanısal
bir testin pozitif kestirimci değeri, pozitif bir test sonucuna sahip bir hayvanın gerçekte testin
yapıldığı koşula sahip olma olasılığıdır ve negatif kestirici değer, negatif bir test sonucuna sahip
bir hayvanın gerçekte serbest olma ihtimalidir. Testin yapıldığı şart. Serolojik testler hem yanlış
pozitif hem de yanlış negatif sonuçlar verebilir.
Serolojik tanı testleri ile ilgili değerlendirilen başlıca iki kriter vardır. Hassasiyet
(sensitivity), hastalığı olan bireyleri doğru tanımlama yeteneği ve özgüllük (specifity), hastalığı
olmayan bireyleri doğru bir şekilde belirleme yeteneğidir. Bir test yüksek derecede hassas ise,
hastalığı olan çoğu kişiyi tanımlayacaktır, kısacası çok az sayıda yanlış-negatif sonuçlara yol
açacaktır. Eğer bir test oldukça özgülse, sadece çok az sayıda sağlıklı bireyi hatalı olarak pozitif
belirleyecektir- yani, az sayıda yanlış pozitif parametre ile sonuçlanır.
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Serolojik testlerin yorumlanması her zaman hayvanın yaşı, aşı öyküsü
ve klinik durumu ışığında yapılmalıdır; böylece yanlış pozitif veya
yanlış negatif sonuçların net nedenlerini ortaya koyabilir.

4.18.1.1

Aglütinasyon

Aglütinasyon, aranan antijen partiküler yapılı olduğunda (örneğin RBC'ler, bakteriler)
veya çözünebilen antijen küçük lateks tanecikleri gibi partiküller üzerine kaplandığında
gerçekleştirilebilecek basit bir prosedürdür. Partiküler antijen, antikorla optimum oranlarda
karıştırılır ve eğer antijen uygun epitoplar taşırsa, antikor bunları bağlayabilir ve bir aglütinat
oluşturmak için farklı antijenleri çapraz bağlayabilir. Aglütinat çıplak gözle görülebilir veya
hafif mikroskobik inceleme gerektirebilir. Yaygın olarak kullanılan bir dizi veteriner
immünodiyagnostik prosedür, aglütinasyon fenomenine dayanmaktadır örneğin kan grubu
belirleme testleri.

4.18.1.2

Prespitasyon

Bu test, çözünebilir yapıdaki antikorların bir çözelti veya yarı katı jel matrisinde antijeni
çökeltme kabiliyetine dayanır. Oldukça eski bir teknik olsa da yöntem bazı bulaşıcı
hastalıklarda veterinerlik tanısında hala kullanılmaktadır. Çökeltilerin oluşumu, antijen ve
antikorun optimum bağlanmasının gerçekleştiği konsantrasyonda “kafes benzeri” bir yapı
oluşturmalarına bağlıdır.

4.18.1.3

Komplement fiksasyon testi (CFT)

CFT bulaşıcı hastalıkların teşhisinde kullanılır (örneğin, sığırların Brucella hastalığı).
Test hayvanından serum içeren bir tüpe antijen eklenir ve bu karışım içine komplement (ör.
Taze Plazma) eklenir. Eğer hayvan seropozitif ise (kanında antikor bulunması), antijen-antikor
kompleksi oluşur ve komplement aktif hale gelir. Hayvan seronegatif ise, antikor antijen
kompleksi oluşmadığından kompement aktive olmayacaktır. Bu etkileşimler gözle
görünmediğinden, ikincil bir gösterge sistemi kullanılır. Bu sistem, anti-eritrosit antiserumu ile
önceden kaplanmış eritrositler (genellikle bir koyundan elde edilen) kullanılır. Antikor kaplı
eritrositler, test tüpüne eklenir. Seronegatif bir hayvandan yapılan bir testte, tüp içindeki serbest
kompement gösterge sistemi tarafından aktive edilecek ve test eritrositlerin hemolizi ile
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sonuçlanacaktır.

Bu

testte

hemoliz

oluşmaması,

pozitif

reaksiyonu

gösterir.

Şekil 4-3 Komplement fksasyon testi

4.18.1.4

Hemaglutinasyon inhibisyonu (HAI)

HAI testi yaygın olarak virolojide kullanılır ve virüs partiküllerinin belirli hayvan
türlerinnin eritrositlerinin aglütinasyonuna neden olma yeteneğine dayanır. Bir hasta
serumunda, virüse özgü antikora sahipse, virüs partiküllerinin antikorla ön inkübasyonu, daha
sonra virüsün eritrositler ile inkübe edildiğinde hemaglutinasyona neden olmasını önler.

4.18.1.5

Virüs nötralizasyonu (VN)

VN testi, virüse özgü serum antikorunun varlığını tespit etmek için kullanılır. Test
serumu, canlı virüs ile inkübe edilir, hemen ardından tek tabakalı hücre kültürüne ekim yapılır
ve inkübe edilir. Test değerlendirmesi tek tabakalı hücrelerde virüs tarafından “sitopatik efekt”
denilen hücre hasarı ve yıkımın görülmesine göre yapılır. Eğer serumda antikor varsa, serum
virüs birleşmesinde viral ajanlar bağlanacak ve hücrede sitopati görülmeyecektir -pozitif sonuç.

4.18.1.6

İmmünofloresan antikor testi (IFA)

IFA testi, bazı bulaşıcı hayvan hastalıklarının tanısında geniş bir uygulamaya sahiptir.
Bu prosedürde, enfeksiyöz ajan, cam bir mikroskop lamının yüzeyine yayılır ve yerinde
sabitlenir. Hastadan gelen serum (uygun dilüsyonda) lamın o bölgesine eklenir ve hayvan
seropozitif ise, antikor antijene bağlanır. Bu birincil birleşme gözle saptanamadığından, ikincil
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bir algılama sistemi gerektirir. IFA testinde, ilgilenilen türün immünoglobulinini (genellikle
IgG) saptamak için tasarlanmış ikincil bir antiserum daha sonra slaydın o bölgesi üzerine
yerleştirilir. Sekonder antikor kimyasal olarak bir ışıma veren kimyasal florokroma bağlanır.
Slayt, bir floresan mikroskobu altında belirli bir ışık dalga boyunda incelendiğinde, florokrom
uyarılır ve antikor etiketli organizma görünür hale gelir. Bu amaç için en yaygın olarak
kullanılan florokrom, ultraviyole ışık altında elma yeşili bir flüoresans yayan floresein
izotiyosiyanattır.

Şekil 4-4 İmmunfloresan antikor

4.18.1.7

Enzim bağlı immünosorbent deneyi (ELISA)

ELISA, şu anda veterinerlikte kullanılan serolojik testlerin büyük çoğunluğunun
temelidir ve yeni yöntemlerin (örneğin immünokromatografi, western blot) geliştirildiği temeli
oluşturur. İki temel ELISA tipi vardır. İlki, hayvanın daha önce bu antijene maruz kaldığının
kanıtı olarak belirli bir antijene özgü antikorun varlığını tespit etmek için tasarlanmıştır (indirek
tanı). İkincisi, belki de enfeksiyöz bir ajandan gelen antijenin aktif enfeksiyonu olan bir
hayvanda dolaşımda olduğunun kanıtı olarak antijeni tespit etmek ve ölçmek için tasarlanmıştır
(direkt tanı). ELISA testi düz tabanlı kuyucuklara sahip 96 kuyucuklu bir mikrotitrasyon
plakasında gerçekleştirilir. ELISA testinde antikorlar substratı ile birleştiğinde renk oluşumuna
yol açan enzimlerle işaretlenmiştir. Testte genellikle alkalen fosfataz enzimi kullanılır.
ELISA testi ile antikor aranması mekanizması basitçe, antijen kuyucuklara eklenir ve
yapıştırılır. Ardından uygun oranda sulandırılmış olan serum örneği kuyucuğa eklenir. Serumda
antijene spesifik antikor bulunduğunda, antijen antikor kompleksi oluşacaktır. Bu birleşme
gözle görülmediği için ikincil bir saptama antikoru kullanılır. Saptama antikoru olarak,
kuyucuğa enzimle işaretli spesifik anti-antikor eklenir, böylece örnekte aranan antikor varsa
bağlanma gerçekleşir. Son adımda, enzimin substratı kuyucuklara eklenir. Takip eden
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reaksiyon, renk değişikliği olarak saptanabilir bir sinyal üretir. Her adım arasında, plaka tipik
olarak spesifik olmayan şekilde bağlanmış olan proteinleri veya antikorları çıkarmak için
yumuşak bir deterjan çözeltisi ile yıkanır.
ELISA testi ile antijen aranması mekanizması, antijene spesifik antikor kuyucuklara
eklenir ve yapıştırılır. Ardından sıvı formda olan örnek (doku, sekret veya eksekret) antijen
kuyucuğa eklenir. Eğer örnekte antikora spesifik antijen varsa bu antijen yakalanacaktır. Bu
birincil birleşme gözle görülmediği için ikincil bir saptama antikoru kullanılır. Saptama
antikoru olarak, kuyucuğa enzimle işaretli antijene spesifik antikor eklenir, böylece örnekte
aranan antijen varsa bağlanma gerçekleşir. Son adımda, enzimin substratı kuyucuklara eklenir.
Takip eden reaksiyon, renk değişikliği olarak saptanabilir bir sinyal üretir. Her adım arasında,
plaka tipik olarak spesifik olmayan şekilde bağlanmış olan proteinleri veya antikorları çıkarmak
için yumuşak bir deterjan çözeltisi ile yıkanır. (Bakınız şekil 4-5)

Şekil 4-5 Direkt ve indirekt ELISA test prensibi

4.18.1.8

Western blot

ELISA testinin modifiye edilmiş hali denilebilecek weatern blot testi, hasta
antikorlarının bağlandığı spesifik proteinler hakkında bilgiler sağlar. Test, hastalık sonucu
oluşan antikorlar ile aşı sonucu oluşan antikorlar arasında ayrım yapabilmeyi sağlar. Western
blotta, söz konusu antijenik karışım bir akrilamid jelde elektroforetik olarak ayrılır (moleküler
ağırlıkla) ve ayrılan proteinler daha sonra bir zara (örneğin nitroselüloz) aktarılır ("blotlanır").
Membran küçük şeritler halinde kesilebilir ve her bir şerit (bloke etme aşamasından sonra)
uygun şekilde seyreltilmiş hasta serumu ile inkübe edilir. Serum antikoru, spesifik antijenik
determinantlara seçici olarak bağlanır ve bu bağlanma, ELISA testinde olduğu gibi enzimle
işaretlenmiş edilmiş ikincil bir antiserum kullanımıyla görselleştirilir. Reaksiyon renk değişimi
veya ışık yayımı ile saptanır (kemilüminesans) (şekil 4-6).
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Şekil 4-6 western blot testi
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde canlıların vücutlarına yabancı olan madde/canlılara karşı gösterdiği cevap
ve bağışklık ile ilgili genel kavram ve mekanizmaları öğrendik. İmmun sistem sadece
enfeksiyonlarla savaşmakta değil kanser, bağışıklama, alerjiler gibi pekçok fizyolojik faliyetin
anlaşılması ve açıklanmasında önemlidir. Ayrıca laboratuvarlarda kan grubu analizlerinden
infeksiyon tanılarına kadar pek çok analizin de temelidir. Konunun iyi anlaşılması bu bağlamda
mesleki başarınızda yüksek olacaktır.
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Bölüm Soruları
1) Antijen ve immünojen nedir?
2)Doğal savunma engelleri nelerdir?
3) Aktif ve pasif bağışıklık tipleri nelerdir?
4) Epitop nedir?
5) Antikor afinitesi ve aviditesinedir?
6) Endozomal işlem nedir?
7)Sitozolik işlem nedir?
8) Otoimmunite nedir?
9) Titre nedir?
10) Direkt ve indirekt tanı nedir?
Cevaplar
1) Antijen basitçe lenfosit reseptörüne bağlanan bir madde olarak tanımlanabilir. Klasik
olarak, bir antijenik molekül, spesifik bir antikorla bağlanabilme kabiliyetiyle tanımlanır, ancak
bazı antijenler, immün tepkinin bir parçası olarak antikor üretimini uyarmakta başarısız olur.
İmmünojen terimi, bir bireye enjekte edildiğinde bir immün tepkiye neden olan bir maddeyi
belirtir. Antijenler, bağışıklık sistemi ile etkileşime giren çeşitli molekül sınıflarından biri
olabilir.
2) Deri, tüyler (tüy, yün, kıl örtüsü), deride bulunan ter ve yağ bezlerinin salgıları,
mukoz membranlar ve salgıları (örn. mide asidi) gibi birçok unsur örnek olarak verilebilir
(anatomik ve fizyolojik bariyerler).
3)
Bağışıklık tipi

Bireyin immun sistem yanıtı

Örnek

Doğal

Aktif

İnfeksiyonu geçirme ve iyileşme

Doğal

Pasif

Kolostrum, annenin maternal antikorlarının
yavruya geçmesi

Yapay

Aktif

İnfeksiyoz ajanları içeren aşıların
uygulanması
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Yapay

Pasif

Kuduz, Botulism, Difteri ve Tetanoz’ da
immunoglobulin içeren süper immun serum
verilmesi

4) Antijenlerin yapısal olarak karmaşık olduğu göz önüne alındığında, antijen içerisinde
bireysel olarak bağışıklık sistemi ile etkileşime girebilen birçok farklı bölge vardır. Bu
bölgelere epitop veya determinant adı verilir.
5) Antikor afinitesi, bir antikorun bir Fab bölgesinin bir antijenik epitopa bağlanma
kuvvetini belirtir. Bu durumda antijen, van der Waal kuvvetleri, hidrojen bağları, elektrostatik
kuvvetler ve hidrofobik kuvvetlerin oluşumunu içeren etkileşimlerle sıkı bir şekilde yerinde
tutulur. Diğer antijenik epitoplar, düşük afiniteli antijen bağlanma bölgeleriyle etkileşime
girecek veya hiç etkileşim göstermeyecektir.
Antijen ve antikor arasındaki etkileşimin gücünü tanımlamak için kullanılan ikinci bir
terim aviditedir. Avidite, iki molekülün genel olarak bağlanmasının kuvvetini belirtir. Düşük
avidite etkileşimi bir immünoglobulin içindeki bir Fab'ın bir antijen üzerindeki bir epitopa
bağlanması, yüksek avidite ise etkileşimi çoklu Fab-epitop bağlanmasını içerir.
6) Endozomal işlem: Ekzojen antijenler, naif CD4 T hücrelerine Sınıf II MHC
molekülleri ile birlikte sunulur (MHC II yolu). Öncelikle, eksojen antijen endozomlarda veya
lizozomlarda proteolitik enzimler ile parçalanır. Bundan sonra, MHC II molekülü antijenik
epitopu bağlar ve bu kompleks antijen sunan hücrenin yüzeyine taşınır.
7) Sitozolik işlem: Endojen ya da viral antijenler gibi hücre içi olarak yerleştirilmiş
antijenler, Sınıf I MHC molekülleri (MHC I yolu) ile naif CD8 T hücrelerine sunulur. Endojen
antijenler sitoplazma içinde sitozol denilen yapı içindedir. Sitozol, proteazom isimli orgenelle
birleşir ve antijen proteolitik enzimlerle parçalanır. Son olarak, Sınıf I MHC molekülü /
antijenik epitop kompleksi, hücrenin yüzeyine taşınır
8) Doku hasarı ve hastalığa yol açan, kendi antijenlerine veya mikrobiyota ile ilişkili
antijenlere verilen tepkiler, otoimmünite olarak adlandırılır.
9) Titre, serolojik bir testte kesin olarak pozitif bir reaksiyon veren en yüksek serum
seyreltisinin karşılığı olarak tanımlanır.
10) Bir enfektif ajanı saptamak amacıyla vücut sıvı, salgı ve dokularında etkene ait
antijenlerin saptanması direkt tanı, immun yanıt sırasında etkene karşı oluşan spesifik
antikoraların saptanması ise indirekt tanı olarak adlandırılır.
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5 VIRUSLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Virusların tarihçesi önemli buluşlar ve önemli çalışmalar yapmış bilim adamları
hakkında genel bilgi
5.2. Virusların yapısı, genel özellikleri, diğer mikroorganizmalar ile temel farklılıkları
5.3. Viruslarda görülen kimyasal yapılar (nükleik asitler, proteinler, enzimler)
5.4. Virusların sınıflandırması ile ilgili ilkeler
5.5. Viruslar ile benzerlik gösteren diğer viral partiküller ve prionların genel özellikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
5.1. Virusları diğer mikrroganizmalardan ayıran özellikler nelerdir?
5.2. Virusların kimyasal yapılarını oluşutaran nükleik asit, protein ve enzimlerin özellikleri
nelerdir?
5.3. Virusların sınıflandırılması ile iligli kullanılan stratejiler nelerdir?
5.4. Viruslar ile benzer yapılar nelerdir ve bu yapıların birbiri arasındaki farklar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Virusların genel özellikleri
ve morfolojisi, kimyasal
yapıları, sınıflandırılmaları.

Virusların diğer
mikroorganizmlar ile ayrımı,
genel özellikleri ve
morfolojik ve kimyasal
yapıları ile sınıflandırma
sistematiği hakkında genel
bilgi.

Ders kitapları, slayt
sunumları ve videoları
izleyen adaylar, konu
hakkında daha fazla bilgi
edinmek için Genel Viroloji
kitaplarını inceleyebilir.
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Anahtar Kavramlar
Virusların diğer mikroorganizmalardan farkı
Virusların morfolojisi
Viral nükleik asitler
Viral proteinler
Viral enzimler
Virusların sınıflandırılması
Baltimor sınıflandırması
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Giriş
Eukaryotik yani cekirdekli hücre yapısı hayvan, insan gibi üst sınıf canlılar ve bitki,
maya, alg ve protozoalarda bulunur. Prokaryotik (cekirdeksiz) hücre yapısı ise daha basit
canlılarda (Bakteri) bulunmaktadır. Viruslar eukaryotik veya prokaryotik hücreye sahip
değildir. Kendilerine has özgün bir yapıya sahiptir.
Viruslar, yaşamlarını devam ettirebilmek için canlı bir hücreye gereksinim duyarlar ve
gezegenimizde birçok canlı hücre türünde bulunabilirler. Virusların canlı olup olmadığı konusu
hakkındaki tartışmalar hala devam etmekte olması virusların doğasını değiştirmez. Virusların
çoğalma döngüsüne ve konakçıya adaptasyonuna bakarak yaşadıkları varsayılabilir. Viruslar
sayılarını artırmak ve her canlı gibi neslini devam ettirmek için çoğalırlar ve bazen beklenmedik
bir şekilde ve zamanda çok hızlı bir evrim geçirerek değişirler. Bu şekilde yeni ev konak ve
ortamlara adapte olurlar. Virion metabolik aktiviteye sahip değildir. Bazı viruslar, genetik
materyallerin ve proteinlerin bir test tüpünde karıştırılmasıyla kolayca birleştirilebilir. Hatta bu
genomlar bir cihaz tarafından sentezlenmiş olabilir ve bakterilerde viral proteinler üretilmiş
olabilir. Bu nedenlerden dolayı viruslar için “infeksiyöz ajan” terimi kullanılması
önerilmektedir.
Viruslar ışık mikroskobu ile görülemeyecek kadar küçük, hücre çekirdeği,
metabolizması ve organelleri olmayan, genetik materyal olarak protein kılıfla çevrili DNA veya
RNA taşıyan ve çoğalmak için zorunlu olarak başka bir canlı hücreye (konak hücre) gereksinim
duyan infeksiyöz etkenlerdir. İnfektif virus partikülüne virion denilmektedir.

5.1

Virusların ve virolojinin tarihçesi

Ondokuzuncu Yüzyılda, Louis Pasteur ve Robert Koch gibi öncü bakteriyologlar
insan ve diğer canlılarda görülen birçok hastalıklara bakterilerin sebep olduklarını
saptamışlardır. Fakat bazı vakalar onları şaşırtmış tır. Çünkü hasta olan canlıda, hastalığa sebep
olabilecek herhangi bir bakteri veya baska bir bilinen mikroorganizma bulamamışlardır. Bu tür
vakalarda hastalığa neden olan etkenin başka bir mikroorganizma olabileceğini
düşünmüşlerdir. Bu tür bir hastalık ilk kez tütün bitkisinde görülmüstür. Hasta bitkinin
yaprakları buruşmuş lekelenmis ve zamanla mozaik görünümü almıstır. Bu nedenle hastalığa
tütün mozaik hastalığı adı verilmistir. Dimitri Ivanowsky adında Ukrayna’da çalışan bir Rus
bilim adamı, 1892 yılında St. Petersburg Bilimler Akademisine tütünlerde görülen mozaik
hastalığı infeksiyöz etkeninin porselen süzgeçlerden geçtiğini ispatlamıştır. Adolf Meyer, 1879
yılında, tütün mozaik hastalığının diğer bitkilere bulaşabildiğini bildirmiştir, Daha sonra, 1898
yılında Hollandalı mikrobiyolog Martinus Beijerinck de tütün bitkisindeki hastalık faktörünü
“contagium vivum fluidum=bulaşan canlı sıvı” olarak adlandırmıştır. Wendell Stanley aslında
bulaşan etkenin bir partikül olduğunu ortaya koymuştur. Sonuç olarak tütün mozaik hastalığı
etkeninin tütün mozaik virusu olduğu ortaya konulmuştur. Aynı zamanda yani 1898 de
Friedrich Loeffler ve Paul Frosch şap hastalığı virusunu filtreden geçirmeyi başarmışlardır.
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Latince zehir anlamına gelen virus kelimesi ilk olarak Louis Pasteur tarafından
kullanılmıstır. Virusun diğer Latince anlamı ise “hücreden türeyen öz” dür. Peyton Rous, 1911
yılında tümör oluşturabilen virusları ilk olarak tespit emiş ve bu konuda Nobel ödülü
kazanmıştır. Frederick W. Twort, 1915 yılında filtrelerden geçebilen ajanların bakterileri de
öldürebildiğini ortaya koymuştur, Felix d’Herelle’de bu ajanları “bakteriyofaj” olarak
adlandırmıştır. Viruslar ilk olarak elektron mikroskopu ile 1931 yılında Alman mühendisler
Ernst Ruska ve Max Knoll tarafından görüntülenebilmiştir. Aynı yıl Richard E. Shope ilk
olarak domuzlardan influenza virusları izole etmiş ve 1933 yılında influenza virusu ilk olarak
insanlardan izole edilmiştir. David Baltimore ise viral DNA ve RNA’ya dayalı sınıflandırma
çalışmalarında bulunmuştur. Virolojide moleküler çalışmaların başlangıcı 1970'lerin sonlarına
ve 1980'lerin başlarına kadar uzanmaktadır. 1983 yılında polimeraz zincir reaksiyonunun
(PCR) Nobel ödülü alan Kary Mullis tarafından bulunması ve geliştirilmesi virus
araştırmalarında moleküler çalışmaların önünü açmıştır. Nükleik asit sekanslarının klonlanması
çalışmaları 1981 yılında ilk infeksiyöz etken klonunun (poliovirus) yapılmasını sağlamıştır.
Viroloji ile ilgili ilk dönemlerindeki gelişmeler kimyasal ve fiziksel özellikleri ile sınırlı kalmış
ve filtrelerden geçebilen ajanların diğer özelliklerini tanımlamak ve ajanın konakçı üzerindeki
etkisini gözlemlemek pek mümkün olmamıştır. Günümüzde ise viruslar, gen transkripsiyonu
ve translasyonu da dahil olmak üzere hücrelerin birçok temel biyokimyasal işlemlerini
araştıracak araçlar haline gelmişlerdir. Hatta bazı viruslar (Pox virusu, Newcastle hastalığı
virusu) bazı kanserlerde viral terapi olarak önerilmiş ve bu yöndeki çalışmalar devam
etmektedir.

5.2

Virusların genel özellikleri ve morfolojik yapısı

Mikrobiyolojide incelenen tek hücreli mikroorganizmalar, bakteri, mantar, riketsiya,
mikoplasma ve klamidiya’lardır. Tek hücreli mikroorganizmalar küçük ve yapıları basit de olsa,
basit bir hücre özelliklerini taşırlar. Her hücre yapısında olduğu gibi mikroorganizmalar da
DNA ve RNA yapısında nükleik asitleri içerir ve hücre içinde gerekli enerji ve makro
molekülleri sentezleyebilmeleri için belli bir düzende çalışan metabolik sistemleri
bulunmaktadır. Hücrede DNA, genetik bilginin depolandığı merkezdir. RNA ise metabolik
sistem, hücre gelişimi ve çoğalabilmesi için gerekli enerjiyi ve makromoleküllerin
sentezlenmesini sağlar .
Mikroorganizmalar uygun ortamda ve uygun besi yerlerinde nükleik asit, protein,
karbonhidrat ve lipit gibi gerekli makromolekülleri sentezleyerek gelişimlerini tamamlar.
Ancak viruslar yapay besin ortamlarında kültüre edilemezler ve tüm viruslar çoğalabilmeleri
(replikasyon) için zorunlu olarak bir konak hücreye gerek duyarlar. Bu tür konak hücrelerin
kültüre edilmesiyle viruslar laboratuvar ortamında hücre kültürlerinde üretebilirler. Bununla
birlikte zorunlu hücre gerektiren bazı bakteriler de (Ehrlichia, Legionella ve Ricketisia gibi) dış
ortamda çoğalamazlar.
Mikrobiyolojide ayrı kategoride incelenen viruslar, birçok yönden tek hücreli
mikroorganizmalardan farklıdır. Viruslar çok küçük (Resim 1) ve basit yapıları ile bir hücrenin
sahip olduğu pek çok özellikten yoksun mikroorganizmalardır. Mitokondri, Golgi, endoplasmik
retikulum gibi hücresel organelleri bulunmaz. Buna rağmen konak hücreden yararlanarak
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konak hücrede kurdukları mikro-moleküler sistemle yaşam döngülerini başarıyla devam
ettirirler.
Resim 1- Virusların büyüklük ölçüleri

Viruslar diğer mikroorganizmalardan farklı olarak tek bir nükleik asit, DNA veya RNA
içerirler. Hiçbir virusta, hem DNA hemde RNA bulunmaz. Bununla birlikte bugün bazı
virusların genomik DNA ve RNA dışında da nükleik asit molekülü taşıdığı bilgisine sahibiz.
Örneğin retroviruslar için hücresel transfer (t)RNA’ların revers transkriptaz reaksiyonu için
gerekli olduğunu biliyoruz.
Viruslar yaşam döngülerinde kendilerine özgün iki farklı faz halinde bulunmaları ile de
̆
diger mikroorganizmalardan ayrılırlar. Viruslar canlı hücre dışında inert partikül halindedirler.
Duyarlı bir hücre içindeki virus partikülüne (hücreyi infekte edebilen tek bir virus) virion
denilir. Virion, virusların metabolik olarak, herhangi bir kimyasal aktivite göstermedikleri
fazdır yani virusların geçiş (transmision) dönemleridir. Virusların ikinci fazları reprodüktif
fazdır. Reprodüktif fazda virus hücre içinde bulunan aktif genlerden ibarettir. Reprodüktif virus
infekte ettiği hücrenin metabolik sistemlerini kullanarak kendi yapısını oluşturan yeni genomlar
ve viral proteinlerin sentezlenmesini gerçekleştirir. İnfekte hücre içinde virus genomlarının
kontrolü altında sentezlenen nükleik asitler ve virus proteinleri biraraya gelirler ve belli düzende
birleşerek, yeni virionları oluştururlar. Kendilerini kopyalarlar. Kısacası viruslar hücrelerin
ikiye bölünerek çoğaldığı “binary fizyon” ile çoğalmazlar. Virusların bir başka özellikleri de
çok farklı olarak yalnız genomdan ibaret olan nükleik asit, DNA veya RNA ile hücre içine
girme olasılığı bulunduğunda yine virus çoğalmasının gerçekleşebilmesidir. Bu olgu pek çok
virusta görülmektedir. Bu özelliği gösteren virusların nükleik asitine infeksiyöz nükleik asit
denir.
Viruslar basit ve metabolik sistem içermeyen yapıları ile tek hücreli mikroorganizmalar
gibi besiyerlerinde ve hücre dışında inaktif virion fazındadır. Kimyasal-genomik aktivite
göstererek, çoğalabilmeleri için virionun veya virus nükleik asitinin duyarlı bir hücreye girmesi,
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hücrenin metabolik sisteminin kendine ait nükleik asit ve proteinlerin sentezlenmesi için
kullanılması gerekmektedir.
Viruslar ile tek hücreli mikroorganizmalar arasındaki temel farklılıklar başlıca
büyüklük, besi yerinde veya hücre dışında üreme, ikiye bölünerek çoğalma, DNA ve RNA’yı
birlikte içerme nükleik asitin infeksiyöz oluşu, yapısında fonksiyonel bir ribozom ve
metabolizmasını bulunup bulunmadığı ve antibiyotiklere duyarlılıkları yönünden
değerlendirilmektedir. Virusların diğer mikroorganizmalarla temel bazı özellikler yönünden
karşılaştırmaları Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Viruslar ve bazı mikroorganizmaların özellikleri
Özellik
Bakteri Riketsiya Mikoplasma

Klamidya

Virus

Büyüklük >300nm*

+

+

+

+

-

Cansız ortamda üreme

+

-

+

-

-

İkiye bölünerek çoğalma

+

+

+

+

-

DNA ve RNA’nın bulunması

+

+

+

+

-

Fonksiyonel ribozom varlığı

+

+

+

+

-

Metabolizma

+

+

+

+

-

Antibiyotiklere duyarlılık

+

+

+

+

-

Bazı mikoplazma ve klamidya türleri 300 nm’den daha küçüktür.

*

Yukarıda belirtilen genel özellikleriden antibiyotiklerin viruslara etkisiz olduğu
unutulmamalıdır. Bunun yanında hücre tarafından salgılanan bir protein olan interferonun
virusların replikasyonunu engellediği çeşitli çalışmalarda ispatlanmıştır.
Virus partikülleri genomlarının korunması ve hücreye aktarımını sağlayacak şekilde
dizayn edilmiştir. Genel olarak, viruslar yalnız tek tip nükleik asit (genom) ve bunu çevreleyen
bir protein kılıfdan oluşmuştur. Örneğin kedilerde panleukopeni hastalığı etkeni (kedi gençlik
hastalığı virusu), en küçük ve basit yapılı bir DNA virusu olan parvovirus’tur. Sığır, koyun ve
domuzlarda şap hastalığı etkeni yine en küçük yapılı bir RNA virusudur. Her iki virus da
nükleik asit ve bunu çevreleyen bir protein tabakadan ibarettir. Bu protein tabakaya kapsid adı
verilir. Nükleik asit ve kapsidin oluşturduğu bu yapıya nükleokapsid denilir. Kapsid tek veya
farklı kapsid proteinin bir araya gelmesinden oluşur. Kapsid ve içinde kalan bölge “kor” olarak
ifade edilmektedir.
Bazı viruslarda kapsidin etrafından zarf adı verilen çift katlı lipid içeren bir tabaka
bulunur. Bu durumda bazı virusların zarflı, bazılarının da zarfsız olduğunun bilinmesi gerekir.
Zarf, lipid ve protein yapıdadır. Zarf lipidleri hücre kaynaklıdır. Zarf proteinleri ise virus
genomu kontrolünde sentezlenir. Hücre içinde gelişmelerini tamamlayan virionlar olgunlaşma
sırasında bir zarf ile çevrilirler. Zarfın kaynağı aslında hücre membranıdır. Virion hücreden
ayrılırken, membrandan tomurcuklanarak geçerken, bir zarf ile kuşatılır. Zarflı ve zarfsız virus
morfolojileri Resim 2’de gösterilmiştir.
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Resim 2- Zarflı ve zarfsız virusların morfolojisi. Sol taraf zarfsız virusu, sağ taraf ise zarflı bir
virusun morfolojik yapısını göstermektedir.

Kapsid hücreden hücreye nükleik asidi taşır, nükleik asidi nükleaz enzimlerinden korur,
zarfsız viruslarda konak hücrede spesifik reseptöre bağlanır ve antijeniteyi belirler, antikor
oluşumunu sağlar. Zarf hücre reseptörlerine bağlanmayı, virusun hücreden kurtulmasına
yardımcı olur, antijenik özelliktedir ve antikor oluşumunu sağlar.
İnfekte hücre içinde kapsomerler ayrı ünite olarak sentezlenir ve sonra bir araya gelerek,
birleşirler ve kapsidi oluştururlar. Sentezlenen kapsomerlerin bir araya gelmeleri ve belli bir
düzen içinde birleşmeleri kapsidin kendisine özel bir simetri kazandırır. Birleşmede, her bir
kapsomerdeki ‘bağ’ların yapısı rol oynar. Kapsidin büyüklüğü kapsomerlerin sayısı ile
bağlantılıdır, fazla sayıda alt ünite daha büyük kapsid oluşturur. Genel olarak kapsid yapılarına
göre viruslar üç grupta incelenirler. Birinci grup virionlar kübik şekillidir. Oluşan küp 20
yüzlüdür (her bir yüz eşkenar bir üçgendir). İkinci grup virionlar çubuk (boru) şeklinde,
düzgün veya külah gibi bir ucu daralan borular halinde görülürler. Kübik virionlara,
ikosahedral simetrili, boru şeklindeki virionlara ise helikal simetrili virionlar denilir (Resim
3). Bu iki simetri dışında, çiçek virusları değişik bir yapı gösterir. Çiçek viruslarında hem
ikosahedral hem de helikal simetri ile bir araya gelen kapsomerler virusa tuğla şekli vererek
kompleks (kompleks simetri) bir yapı oluştururlar. Bakteriyofajları infekte eden viruslarda ise
binal yapı mevcuttur.
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Resim 3.Viruslarda helikal ve ikosahedral simetri. Sol taraf:Helikal simetri (tütün
mozaik virusu); Sağ taraf: İkosahedral simetri (adenovirus)
İkosahedral simetrili viruslar yirmi yüzlü küp ş eklindedir. Her biri eşkenar üçgen olan
20 yüzün bir araya gelerek, en büyük bir boşluğu oluşturabilmesi için kapsomerlerin belli bir
düzen içinde sıralanmaları gerekir. Adenoviruslarda üçgen yüzlerin birleştiği kenarlarda 6 adet
kapsomer bulunmaktadır. Üçgenin sivrilen tepesine doğru kapsomer sayısı birdir. Adenovirus
kapsidinde 12 tepe nokta ve 30 birleşme kenarı bulunmaktadır. Bir üçgen yüzde 21 kapsomer
yer alır. Böylece, adenovirus kapsidini oluşturan kapsomer sayısı 252 tanedir ve bu kapsomer
sayısı adenovirus için karakteristiktir.
Yirmi yüzlü yapı, aynı küçüklükteki kapsomerlerin birleşerek büyük bir boşluk
oluşturabilecekleri en iyi birleşme şeklidir. Virionlardaki yirmi yüzlü yapı ortaya konulmadan
önce, aynı birleşme prensibi uygulanarak, yirmi yüzlü binalar ‘geodesic domes’ yapılmış ve en
geniş kullanım alanı elde edilmiştir. Virusların bu yapıları sosyal yaşama örnek ve katkı
sağlamıştır.
Yirmi yüzlü simetride yapının köşeli görülmesi gerekmez. Yirmi yüzlü simetriye sahip
pek çok hayvan virusu, bu nedenle, yuvarlak görülürler. Bazen kapsomerlerin bir araya gelip
birleşmeleri ve kapalı kapsidi oluşturmaları, viral nükleik asid kapsid içinde yer almadan önce
tamamlanabilir. Bu durumda kapsidin içi boş kalır, nükleik asit içermez. Böyle virionlara ‘boş
virion’ denilir. Boş virionların infektivite güçleri yoktur. Boş virion oluşumu sadece küp
şeklindeki virionlarda görülür.
Helikal simetrili viruslarda, kapsomerler belli aralarla sarmal yay şeklindeki nükleik
aside bağlanır. Sentezlenen nükleik asit birleşerek sarmal yay şeklinde büyürken her aşamada
nükleik aside bağlanan, yeni sentezlenmiş kapsomerlerin birleşmesi ile virus bir boru şeklini
alır. Tamamlanan nükleokapsid bir çubuk şeklinde görülür. Bu tür viruslarda kapsomerler tek
bir polipeptid molekülünden ibarettir. Helikal simetri bitki viruslarında daha çok görülür.
Çubuk şeklindeki viruslar çıplaktır. Tütün mozaik virusu bu tür yapı için tipik bir örnektir.
Helikal simetrili hayvan viruslarında nükleokapsid genellikle lipoprotein bir tabaka ile (zarf)
çevrilmiştir.
Kompleks yapılı viruslar, yapılarında hem kübik hem de helikal simetri içeren kompleks
yapıdadır. Kapsid, kapsomerlerin kübik ve helikal simetriye göre sıralamaları ile oluşur.
Kompleks yapılı viruslara örnek çiçek viruslarıdır. Çiçek viruslarında nükleik asit etrafında bir
kaç tabakadan oluşmuş bir çekirdeğimsi kısım bulunur. Çiçek viruslarının yapısında ayrıca yan
cisimcikler bulunmaktadır.

5.3 Virusların kimyasal yapısı
5.3.1 Viral nükleik asit
Genetik bilgi nükleik asit adı verilen moleküllerde kodlanmıştır. Deoksiribonükleik asit
(DNA) veya ribonükleik asit (RNA) olmak üzere iki tip nükleik asit bulunmaktadır ve
viruslarda genetik şifrenin taşıyıcısı olarak bunlardan sadece biri bulunur. Linear bir polimer
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olan DNA ve RNA nükleotid olarak bilinen alt ünitelerden oluşmaktadır. Her bir nükleik asitte
4 farklı nükleotid bulunur ve her bir nükleotid üç komponentten oluşmaktadır. Bu komponentler
5 karbonlu şeker, azot içeren baz ve fosfat grubudur (Resim 4). DNA ve RNA’nın yapısında
bulunan şeker beş karbonlu pentoz olup, bu şeker DNA’da deoksiriboz, RNA’da ise riboz
haldedir. Nükleotidler fosforik asit moleküllerinin oluşturduğu fosfodiester bağları ile birbirine
bağlanmışlardır.

Resim 4- Nükleotidleri oluşturan 3 komponentin şematik görünümü
DNA ve RNA yapısında 4 farklı baz bulunur. Bu bazlar purin ve primidin bazları olarak
ikiye ayrılır. Pirimidin bazları sitozin (C), timin (T) ve urasil (U), purin bazları adenin (A) ve
guanin (G)’dir. Timin DNA’da, urasil ise RNA’da bulunur.
Viral genomlar DNA ve RNA olması yanında aşağıdaki şekillerde bulunabilir.
•
•
•
•
•
•
•

Tek iplikçikli, pozitif polariteli (+), negatif polariteli (-) RNA,
Çift iplikçikli ambisense RNA,
Çift iplikçikli DNA,
Linear,
Sirküler,
Segmentli,
Boşluklu (gapped)

5.3.2 Viral proteinler
Viral proteinler, yapısal proteinler ve yapısal olmayan proteinler olarak iki gruba ayrılır
(Resim 5). Yapısal proteinler adından da anlaşılacağı üzere virusun morfolojik yapısının
oluşmasında görev alan proteinlerdir. Yapısal olmayan proteinler ise virusun replikasyonu ve
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konakçı immun yanıtın değiştirilmesinde görev alırlar. Viral proteinlerin fonksiyonları
aşağıdaki şekilde 3 grupta toplanabilir.
-

-

-

Genomun korunması
o Stabil koruyucu bir protein kabuk oluşturmak
o Nükleik asit genomunu spesifik olarak tanınması ve paketlenmesi
o Zarfı oluşturmak için konak hücre zarlarıyla etkileşimi
Genomun aktarımı
o Konak hücrenin dış reseptörlerine bağlanma
o Genomun kaplanmamasına neden olan sinyallerin iletimi
o Konak hücre zarıyla füzyonun başlatılması
o Genomun uygun bölgeye taşınmasını yönlendirmek için infekte olmuş hücrenin
iç bileşenleriyle etkileşim
Diğer fonksiyonları
o Hücre içi kurulum bölgelerine taşınması için hücresel bileşenlerle etkileşim
o Virus için verimli bir infeksiyon döngüsü sağlamak için hücresel bileşenlerle
etkileşim

Kapsid proteinlerinden farklı olarak zarflı viruslarda, zarfın yapısına giren proteinlerin
büyük bir kısmı glikozillenmiş proteinlerdir. Zarftaki proteinlerden biri glikoprotein yapısında
olan peplomerlerdir. Çıkıntı ş eklinde olan peplomere, spike (S) (çıkıntı) denilir (Resim 6).
Peplomerler elektron mikroskopta zarf dışına taşan, ince çıkıntılar halinde görülürler. Zarflı
viruslardan tavukların Newcastle hastalığı virusunda bu çıkıntılar çok belirgindir. Peplomer iki
tiptir. Bunlar Hemaglutinin ve Neuraminidaz olarak adlandırılır. Bu iki peplomer tipi elektron
mikroskopta ayırt edilemez. Fakat hemaglutinin ve neurominidaz peplomerlerin fonksiyonları
farklıdır. Hemaglutinin bazı tür viruslarda çeşitli hayvan türlerine ait alyuvarları aglutine eden
yapıdır. Neurominidaz bir enzimdir. Aglutine olmuş alyuvarlar 37C bekletilirse,
neurominidaz’ın alyuvarlardaki reseptör alanlarını da eritir ve virusların hücre içine girmelerini
sağlar.

Resim 5- Viral proteinlerin grupları
Zarfta bulunan diğer bir protein de matriks proteini (M) olarak bilinir (Resim 6).
Matriks proteini virion yapısını sağlamlaştıran bir proteindir. Zarf glikoproteinlerinin aksine
matriks proteini lipid çift tabakası içine gömülmez, viral zarfın iç kısmında bir tabaka olarak
yer alır. Matriks proteinleri virusun bir araya getirilmesi sırasında nükleokapsid/kor bölge ve
zarf arasındaki köprüleri ve bağları şekillendirir.
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Resim 6- Coronaviridae ailesinde bulunan bir virusun yapısı ve viral proteinleri (4)

5.3.3 Viral enzimler
Birçok virus partikülü, viral nükleik asitlerin sentezi için gerekli enzimleri içerir. Bu
enzimler, genellikle bir RNA kalıbından viral mRNA'nın veya bir RNA kalıbından viral
DNA'nın sentezi gibi virusla infekte olmuş hücrelere özgü reaksiyonları katalize ederler. Virus
partiküllerinde bulunan diğer enzim türleri arasında integraz, kep-bağlı endonükleaz ve
proteazlar bulunur. Proteazlar, yeni virus partikülünün oluşumu sırasında gereken bazı virus
partiküllerini bir araya getiren poliproteinlerdeki veya öncü proteinlerdeki kovalent bağları
ayırır. Diğer bazı viral enzimler ve fonksiyonları Tablo 2’de belirtilmiştir.
Tablo 2 Bazı viral enzimler ve fonksiyonları (3)
Virus
Enzim
Adenovirus
Proteaz
Herpesvirus
Proteaz
Protein kinaz
RNase
Orthomyxovirus RNA-bağımlı RNA polimeraz,
Kep-bağımlı endonukleaz
Poxvirus
DNA-bağımlı RNA polimeraz,
Poli(A) polimeraz,
5’kep enzimi,
DNA topoisomeraz
Proteaz 1 ve 2

Reovirus

Retrovirus

Guaniltransferaz
dsRNA
bağımlı
polimeraz
Revers transkriptaz
Integraz
Proteaz

Fonksiyonu
İnfektif vironunu oluşumu
Genomun giydirmesi için kapsidin
olgunlaşması

Viral mRNA’nın ve viral RNA’nın
sentezi
Viral mRNA’nın sentezi,
Viral mRNA’nın poliA kuyruğunun
sentezi,
Viral ön mRNA’ya 5’ kep eklenmesi,
Viral DNA’nın sekans spesifik olarak
kırpılması
Virus partikülünün şekillenmesi
RNA’ya guanil gruplarının eklenmesi,
RNA mRNA sentezi
Provial DNA sentezi
Hücre genomuna proviral DNA’nın
integrasyonu
Infektif vironunu oluşumu
147

Rhabdovirus

5.4

RNA-bağımlı RNA polimeraz

Viral mRNA’nın ve
sentezi

viral RNA’nın

Virusların sınıflandırılması

Virusların sınıflandırılması viruslar hakkında edinilen bilgilerin artışına paralel bir süreç
izlemektedir. İlk çalışmalarda, filtrelerden geçebilme özelliklerine göre bakterilerden ayrılan
bir sınıflandırma yapılmış, daha sonra konakçı türüne (insan virusları, hayvan virusları, bitki
virusları), hücre tropizmine, patojenite ve virülensine göre sınıflandırılmıştır.
Lwoff, Robert Horne ve Paul Tournier, 1962'de, filum, sınıf, order, aile, cins (genus) ve
türlerden oluşan klasik Linna hiyerarşik sistemi altındaki tüm virusların (bakteri, bitki ve
hayvan) sınıflandırılması için kapsamlı bir şema geliştirmiştir. Daha sonra virusların
isimlendirilmesi konusunda 1971 yılında kurulan Uluslararası Virus Taksonomi Komitesi
(International Committee on Taxonomy of Viruses=ICTV) bu sınıflandırmayı tamamen
benimsememiş olsa da hayvan viruslarının sınıflandırılmasında ailelerin, cinslerin ve türlerin
belirlenmesi kullanılmıştır. Lwoff ve meslektaşları tarafından geliştirilen sistemde yer alan en
önemli ilkelerden biri virusların, infekte ettikleri hücrelerin veya organizmaların
özelliklerinden ziyade ortak özelliklerine göre gruplandırılmasıydı. Sınıflandırmada ikinci bir
ilke, kriter olarak nükleik asit genomunun temel alınmasıdır. Tüm viruslar, virusların 4 özelliği
dikkate alınarak sınıflandırılır;
1.
2.
3.
4.

Viriondaki nükleik asit (DNA veya RNA)
Kapsidin simetrisi
Zarflı veya zarfsız olması
Virion ve kapsidin boyutları

Nükleik asit ve protein sekansı benzerliklerinin belirlenmesi için yapılan filogenetik
(soy ağacı) analizler, viruslar arasındaki evrimsel ilişkilerin anlaşılmasına yardımcı olmakta ve
virusların belirli bir aileye konulması ve bir aile içindeki üyelerin sıralanması konusunda
kullanılmaktadır. Francis Crick tarafından kavramsallaştırılan DNA’dan, RNA, RNA’dan
protein akışı kullanılarak David Baltimore, Baltimore virus sınıflandırmasını oluşturmuştur.
Tüm viruslar replike olabilmek için hücresel ribozomlar tarafından çevrilebilen mRNA'yı
üretmelidir. Bu sınıflandırma sisteminde, çeşitli viral genomlardan mRNA sentezi ve genomun
polaritesi temel alınarak yedi farklı genoma göre aşağıdaki şekilde gruplama yapılmıştır.
I- Çift iplikçikli DNA
II- Tek iplikçikli + polariteli DNA
III- Çift iplikçikli RNA
IV- Tek iplikçikli + polariteli RNA
V- Tek iplikçikli - polariteli RNA
VI- Tek iplikçikli + polariteli RNA (Retroviruslar)
VII- Çift iplikçikli boşluklu DNA
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Resim 7- Baltimor sınıflandırmasına göre viral nükleik asit formları (3)
Sınıflandırmanın orijinalinde 6 genom bulunmaktadır ancak sonra da 7. genom grubu
eklenmiştir (Resim 7). Kural olarak, hemen çevrilebilir bilgi içerdiği için, mRNA pozitif (+)
iplikçik olarak tanımlanır. Baltimore sınıflandırmasında, mRNA ile aynı yönlü DNA ipliği
pozitif (+) iplikcik olarak ve tamamlayıcısı da negatif (-) iplikçik olarak belirlenmiştir.
ICTV tarafından 2019 şubat ayında yayınlanan taksonomide toplam 5560 adet virus
bulunmaktadır. Bu viruslar 143 aile, 64 alt aile, 846 cins (genus), 59 alt cins altında toplanmıştır.

5.4.1 Diğer viral partiküller ve prionlar
Viroid: Viruslardan farklı olarak değerlendirilen bir yapıdır. Kapsidi yani bir protein
tabakası bulunmayan, küçük, sirküler, infeksiyöz, tek-iplikçikli RNA molekülleridir. Viroidler
yanlızca bitkilerde görülmektedir ve bitki hücrelerine girince otomatik olarak replike olurlar.
Virusoid: Satellit veya viroid benzeri moleküllerdir. Başka bir viral kapsid veya virus
ile beraber bulunarak genellikle bitkilerde infeksiyon oluştururlar.
Defektif virus: Bazı virusların genomunda değişiklikler oluşturabilir. Değişiklik sonucu
bu viruslar infeksiyon oluşturamaz hale gelebilir. Bunlar satellitler ve viroidler gibi yardımcı
bir virusa gereksinim duyarlar.
Uydu (satellit) viruslar: Üreme için gerekli genlere sahip olmayan, ancak temel
bileşenleri sağlayan ve başka bir virusun varlığında replike olabilen küçük, tek zincirli RNA
molekülleridir. Genel olarak bitkilerde bulunurlar.
Prion: Protein benzeri yapıdaki infeksiyöz partiküllere verilen bir isimdir ve 250 kadar
aminoasitten oluşmuştur. Nükleik asit yani DNA veya RNA içermez. Prionlar normal
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hücrelerde PrPC (normal prion) olarak bulunur. Ancak prionun yapısının değişimi (ikiye katlanma)
ile PrPSC(infektif prion) oluşmakta ve bu değişen prion infekisyona yani hastalığa neden olmaktadır.
İnfektif prionların hayvanlarda ve insanlarda önemli dejeneratif spongiform sinir sistemi
hastalıklarına neden oldukları bildirilmiştir. Koyun ve keçilerde görülen Scrapie, vizonlarda
ensefalopati, sığırlarda spongiform ensefalopati ve insanda Creutzfeldt-Jacop hastalığı ile
insandaki kuru hastalığı örnek olarak verilebilir. Prionlar, virus ve diğer viral partiküllerin bazı
özellikleri Tablo 3’de verilmiştir .
Tablo 3. Prion, virus ve diğer viral partiküllerin bazı özellikleri
Özellik
Nükleik asit

Virus

Satellite virus

Viroids

Prions

RNA veya DNA

RNA veya DNA

RNA

Hayır

Evet (kapsid)

Evet (kapsid)

Hayır

Evet (konakçı)

Partikülde protein

Evet (kapsid-zarf)

Evet (kapsid)

Hayır

Evet (PrP)

Yardımcı ihtiyacı

Hayır

Evet

Hayır

Hayır

Infektivite

Evet

Evet

Evet

Evet

Hastalık

Evet

Evet

Evet

Evet

Protein-kodlanması
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde virusların mikroorganizmalar arasındaki yerini, virusların tarihçesi, önemli
buluşlar ve çalışmalar yapmış bilim adamları hakkında genel bilgiler edinilmiştir.
Virusların yapısı, genel özellikleri, diğer mikroorganizmalar ile temel farklılıkları,
viruslarda görülen kimyasal yapılar (nükleik asitler, proteinler, enzimler) bölüm içinde detaylı
olarak tariflenmiştir. Virusların sınıflandırması ile ilgili ilkeler ve viruslar ile benzerlik gösteren
diğer viral partiküller ve prionların genel özellikleri belirtilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Virusları diğer mikrooganizmalar arasında temel farklılıklar nelerdir?
2) Virusların morfolojik yapıları nasıldır?
3) Kapsidin ve zarfın fonsiyonu nedir?
4) Kapsid yapılarına göre viruslar kaç grupta incelenir isimlerini belirtiniz?
5) Viral genomlar hangi şekillerde bulunabilir?
6) Viral proteinler nelerdir?
7) Viral proteinlerin temek fonksiyonları nelerdir?
8) Virusların sınıflandırılmasında kullanılan özellikler nelerdir?
9) Baltimor sınıflandırmasına göre viruslar kaç grup altında toplanılmaktadır?
10) Viroid, Uydu Virus ve Prion nedir?
Cevaplar
1) Viruslar 300 nm’den küçüktür, cansız ortamlarda çoğalmazlar, ikiye bölünerek çoğalmazlar,
viruslarda tek bir nükleik asit bulunur (DNA veya RNA), viruslarda fonskiyonel bir ribozom
bulunmaz, metabolizmaları yoktur ve antibiyotiklere duyarlı değillerdir.
2) Viruslar tek bir nükleik asit ve etrafında protein bir tabaka bulunur. Bu protein tabakaya
kapsid adı verilir. Nükleik asit ve kapsidin birlikte olduğu bu yapıya nükleokapsid denilir.
Kapsid tek veya farklı kapsid proteinin bir araya gelmesinden oluşur. Kapsid ve içinde kalan
bölge kor bölge olarak ifade edilmektedir. Bazı viruslarda kapsidin etrafından zarf adı
verilen çift kat lipid bir tabaka bulunur.
3) Kapsid hücreden hücreye nükleik asidi taşır, nükleik asidi nükleaz enzimlerinden korur,
zarfsız viruslarda konak hücrede spesifik reseptöre bağlanır ve antijeniteyi belirler. Zarf
hücre reseptörlerine bağlanmayı, virusun hücreden kurtulmasına yardımcı olur, antijenik
özellikte ve antikor oluşumunu sağlar.
4) Genel olarak kapsid yapılarına göre viruslar üç grupta incelenirler. Birinci grup virionlar küp
ş eklindedir. İkinci grup virionlar çubuk ş eklinde, düzgün veya küllah gibi bir ucu daralan
borular halinde görülürler. Küp ş eklindeki virionlara, ikosahedral simetrili, boru ş eklindeki
virionlara ise helikal simetrili virionlar denilir. Bu iki simetri dış ında, çiçek virusları
kompleks (kompleks simetri) bir yapı oluş tururlar. Bakteriyofajları infekte eden viruslarda
ise binal yapı mevcuttur.
5) Viral genomlar DNA ve RNA dışında, tek iplikçikli, pozitif poliariteli (+), negatif polariteli
(-) RNA, çift iplikçikli ambisense RNA, çift iplikçikli DNA, linear, sirküler, segmentli, ve
boşluklu şekillerde bulunabilir.
6) Viral proteinler yapısal ve yapısal olmayan proteinler olarak iki gruba ayrılır. Yapısal
proteinler kapsid ve zarflı viruslarda zarf proteinlerinden oluşur. Zarf proteinleri peplomer
(spike) ve matriks proteinlerinden oluşur. Yapısal olmayan proteinler virus replikasyonu ve
konakçı immun yanıtında görev alırlar.
7) Viral proteinlerin fonksiyonları 3 grupta toplanabilir.
a. Genomun korunması
i. Stabil koruyucu bir protein kabuk oluşturmak
ii. Nükleik asit genomunu spesifik olarak tanınması ve paketlenmesi
iii. Zarfı oluşturmak için konak hücre zarlarıyla etkileşimi
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b. Genomun aktarımı
i. Konak hücrenin dış reseptörlerine bağlanma
ii. Genomun kaplanmamasına neden olan sinyallerin iletimi
iii. Konak hücre zarıyla füzyonun başlatılması
iv. Genomun uygun bölgeye taşınmasını yönlendirmek için infekte olmuş
hücrenin iç bileşenleriyle etkileşim
c. Diğer fonksiyonları
i. Hücre içi kurulum bölgelerine taşınması için hücresel bileşenlerle
etkileşim
ii. Virus için verimli bir infeksiyon döngüsü sağlamak için hücresel
bileşenlerle etkileşim
8) Tüm viruslar 4 özelliğine kullanılarak sınıflandırılır;
a. Viriondaki nükleik asit (DNA veya RNA)
b. Kapsidin simetrisi
c. Zarflı veya zarfsız olması
d. Virion ve kapsidin boyutları
9) Baltimor sınıflandırmasına göre viruslar 7 gruba ayrılır.
I- Çift iplikçikli DNA
II- Tek iplikçikli + polariteli DNA
III- Çift iplikçikli RNA
IV- Tek iplikçikli + polariteli RNA
V- Tek iplikçikli - polariteli RNA
VI- Tek iplikçikli + polariteli RNA (Retrovirular)
VII- Çift iplikçikli boşluluk DNA
10) Viroid: Viruslardan farklı olarak değerlendirilen bir yapıdır. Kapsidi yani bir protein
tabakası bulunmayan, küçük, sirküler, infeksiyöz, tek-iplikçikli RNA molekülleridir.
Viroidler yanlızca bitkilerde görülmektedir ve bitki hücrelerine girince otomatik olarak
replike olurlar.
Uydu viruslar: Üreme için gerekli genlere sahip olmayan, ancak temel bileşenleri sağlayan
ve başka bir virusun varlığında replike olabilen küçük, tek zincirli RNA molekülleridir.
Genel olarak bitkilerde bulunurlar.
Prion: Protein benzeri yapıdaki infeksiyöz partiküllere verilen bir isimdir ve 250 kadar
aminoasitten oluş muş tur. Nükleik asit içermez. Prionlar normal hücrelerde PrPC (normal
prion) olarak bulunur. Ancak prionun yapısının değiş imi (ikiye katlanma) ile PrPSC(infektif
prion) oluş makta ve bu değiş en prion hastalığa neden olmaktadır.
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6 VİRAL HASTALIKLARDA LABORATUVAR ÇALIŞMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Viral hastalıklarda kesin ve doğru tanısı için dikkat edilmesi gereken hususlar (örnek
seçimi, örnek gönderme yöntemi, örnek bilgi formu, uygun test yöntemi seçimi ve testlerin
hatasız uygulanması).
6.2. Viroloji laboratuvarlarında kullanılan gerek virusların tanımlanması ve gerekse virusların
yapısal özelliklerinin ortaya konulması amacıyla yapılan test ve yöntemler (direkt
yöntemler, izolasyon-identifikasyon yöntemleri ve serolojik yöntemler).
6.3. Hücre kültürü, embriyolu yumurta ve laboratuvar hayvanlarında kullanılan virus miktarları
ve ölçülerindeki terimler.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
6.1. Viral hastalıklarda kesin ve doğru tanısı için laboratuvara örnek gönderilmesinde nelere dikkat
edilmelidir?
6.2. Viroloji laboratuvarlarında kullanılan gerek virusların tanımlanması ve gerekse virusların
yapısal özelliklerinin ortaya konulması amacıyla hangi test ve yöntemler kullanılır ?
6.3. Hücre kültürü, embriyolu yumurta ve laboratuvar hayvanlarında hangi virolojik ölçü ve terimler
kullanılır?

156

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Viral hastalıklarda tanısı
örnek gönderilmesinde
dikkat edilmesi gereken
hususlar

Viral hastalıkların
tanımlanmasında örnek
gönderme kuralları basit fakat
sonucu etkileyebilecek kadar
önemli konulardır. Bu bilgiler
adaylara gözden kaçabilecek
konuların hatırlatılmasına
yardımcı olacaktır.

Ders kitapları, slayt
sunumları ve videoları
izleyen adaylar, konu
hakkında daha fazla bilgi
edinmek için Veteriner
Viroloji kitaplarını ve
Virolojik test ve yöntemlerle
ilgili hazırlanmış kitapları
inceleyebilirler.

Viroloji
laboratuvarlarında
kullanılan test ve
yöntemler

Viral tanı konularında çalışan
bir viroloji laboratuvarında
hangi test ve yöntemlerin
yapıldığının özeti olan bu
bölümde, adaylar testlerin genel
prensipleri hakkında bilgi sahibi
olacaktır.

Ders kitapları, slayt
sunumları ve videoları
izleyen adaylar, konu
hakkında daha fazla bilgi
edinmek için Veteriner
Viroloji kitaplarını ve
Virolojik test ve yöntemlerle
ilgili hazırlanmış kitapları
inceleyebilirler.

Virolojik test ve
yöntemlerde kullanılan
ölçü ve terimler

Gerek aşı gibi viral ürünler ve
gerekse test raporlarında
virolojik analizlerin rakamsal
değerleri ile birlikte onların ölçü
ve terimleri yazmaktadır,
adaylar bu bölümde söz konusu
ölçü ve terimlerin ne anlama
geldiğini öğreneceklerdir.

Ders kitapları, slayt
sunumları ve videoları
izleyen adaylar, konu
hakkında daha fazla bilgi
edinmek için Veteriner
Viroloji kitaplarını ve
Virolojik test ve yöntemlerle
ilgili hazırlanmış kitapları
inceleyebilirler.

157

Anahtar Kavramlar
Viroloji laboratuvarları
Virus şüpheli klinik materyalleri seçimi ve gönderilmesi
Viral tanı
Viral tanı testleri
Virolojik yöntemler
Viroloji ölçü birimleri
Virolojik terimler
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Giriş
Son 40 yıldaki bilim ve teknolojideki gelişmeler, çoğalmaları için mutlaka canlı
ortamlara ihtiyaç duyan virusların yaşamlarını ve özelliklerini daha iyi anlamamıza yardımcı
olmuştur. Özellikle moleküler biyolojideki gelişmeler ya sadece RNA ya da sadece DNA’ya
sahip olabilen virusların genomik özellikleri ile aynı zamanda onlardaki mutasyonik
değişimlerin de takip edilmesine katkıda bulunmuştur. Diğer patojenlerin (bakteri, mantar,
parazit) aksine viral infeksiyonların tedavisi için; yeterli etkinlikte antivirallerin
geliştirilememiş olması ve olanların da hem pahalı hem de sadece insanlar için geliştirilmiş
olmasından dolayı veterinerlik alanında antivirallerin kullanımı çok sınırlı kalmıştır. Bu
nedenle genellikle viral infeksiyonlarla mücadele gerek insan ve gerekse hayvanlar için koruma
ve kontrol yöntemleri ile yapılmaktadır. Bu da biyogüvenlik önlemleri ve viruslara karşı
geliştirilecek etkili aşılar ile mümkündür ve bunun ilk adımı da hastalığa neden olan virusların
yapılarının çok iyi bilinmesi ile başlar.
Hayvanların viral hastalıkları, diğer patojenlerin (bakteri, mantar ve parazit)
hastalıklarına göre bazı farklılıklar göstermektedir. Virusların hayvanlardan hızlı ve çok
miktarda çevreye ve diğer hayvanlara yayılması, bu enfeksiyona karşı önceden önlem
alınmasını zorunlu kılmaktadır. Diğer etkenlere göre oldukça küçük olan bu patojenlerin rüzgar,
vektör ve diğer mekanik taşıyıcılarla bir bölgeden bir bölgeye kolaylıkla taşınabilmektedir.
Ayrıca sivrisinek, kene gibi arthropodlar tarafından da taşınabilen viruslar doğada gerek yaban
hayatı ve gerekse evcil hayvanları her zaman tehdit etmektedirler.
Virusları diğer patojenlerden ayıran bir başka önemli bir özellik ise virusların
genlerindeki değişikliklerin (mutasyon) daha sık olmasıdır. Virusların konakçı hücrelerindeki
yaşamları sırasında gerek hücre içerisinden ve gerekse hücre dışından olabilecek etkilerle
virusların genlerindeki değişiklikler (mutasyon), yeni virusların ortaya çıkmasını veya var olan
virusların farklı özelliklere sahip olmalarını sağlayabilmektedir. Bu özellikler virusun
virülensinin artmasına neden olacağı gibi azalmasına da neden olabilir, bazen de genlerinde
değişiklik olsa bile virusta hiçbir değişiklik olmayabilir. Virusların RNA veya DNA’larındaki
bu değişimler yüzyıllardır devam etmektedir ve bu nedenle bazı araştırıcılar tarafından evrimini
tamamlamamış mikroorganizmalar olarak tanımlanmaktadır.
Hayvanlarda hastalıklara neden olan bakteri, mantar ve parazit gibi patojen etkenlerin
neden olduğu hastalıklarda antibiyotik, antimikotik ve antiparaziter ilaçlar bugün veteriner
hekimlikte yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat virusların yapısal özelliklerinin farklılığı
nedeniyle her virusa karşı antivirallerin geliştirilmesi mümkün olmamıştır, var olan antiviraller
de insanların viral enfeksiyonlara karşı geliştirilmiş pahalı ilaçlardır ve dolayısıyla veteriner
alanda kullanımları sınırlıdır.
Viral hastalıklarda benzer klinik semptomlar, aynı anda birden fazla infeksiyonun aynı
hayvanda olma riski, diğer hayvanlara virusun bulaşmasının önlenmesi için gereken tedbirlerin
alınması, zoonoz olabilecek etkenler için insanların koruma ve kontrol çalışmaları gibi
nedenlerle viral etkenlerin en doğru ve en kısa zamanda tanısının bilinmesine ihtiyaç vardır.
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6.1 VİRAL İNFEKSİYONLARDA LABORATUVAR TANI
Gerek bireysel ve gerekse sürü sağlığını etkileyen viral infeksiyonlarla mücadeledeki
başarı, etken virusun kesin tanısının konulmasına ve özelliklerinin bilinmesine bağlıdır.
Klinisyen hekimler karşılaştıkları viral hastalıklar tanısı için hayvanlardan alacakları örnekleri
analiz için laboratuvarlara gönderirken belli kurallara uymak zorundalardır. Öncelikle hasta
veya ölü hayvanların klinik durumları ile ilgili bilgileri de bilgi formunu doldurup ilgili
laboratuvara en uygun şekilde göndermeleri gerekmektedir.
Viral hastalıklarda kesin ve doğru tanı için şu 5 madde çok önemlidir;
a)
b)
c)
d)
e)

Örnek seçimi
Örnek gönderme yöntemi
Örnek bilgi formu
Uygun test yöntemi seçimi
Testlerin hatasız uygulanması

6.1.1 Örnek Seçimi:
Tanı için hayvanlardan alınacak klinik materyallerin seçiminde enfeksiyonun şekline
göre değişkenlik gösterebilir (Tablo 1). Klinisyen hekimler hastalık semptomlarını dikkate
alarak ya virusun kendi tanısının yapılabileceği analizler için veya virusun neden olduğu
antikorlar gibi biyolojik ürünler için materyalleri seçmek durumundadırlar. Öncelikle hayvanın
hangi sisteminde, doku veya organlarında hastalık şüphesi var ise o bölgede virus ta
bulunabileceğini düşünerek kontaminasyon risklerini de düşünerek test yapılacak klinik
örnekleri seçerler.
Tablo 1: İnfeksiyon gruplarına göre canlı ve ölü hayvanlardan laboratuvar gönderilen
klinik materyaller
Klinik bulgu

Canlı hayvandan

Nekropsi/biopsi sonrası

Solunum
yolu Burun akıntısı, göz akıntısı, serum, Lezyonlu doku ve organlar,
infeksiyonları
plazma, heparinli kan, bronko- bölge lenf yumruları
alveolar sıvı, tracheal sıvı
Göz infeksiyonları

Burun akıntısı, göz akıntısı, serum, Lezyonlu doku ve organlar,
plazma, heparinli kan
bölge lenf yumruları

Deri hastalıkları

Serum, plazma, heparinli kan, Lezyonlu doku ve organlar,
lezyonlu deriden kazıntılar, rektal bölge lenf yumruları
svab, nasopharyngeal sıvı

Merkezi
sinir Medulla spinalis sıvısı, serum, Beyin dokusu veya biopsisi,
sistemi
plazma, heparinli kan, rektal svab, Lezyonlu doku ve organlar,
infeksiyonları
burun akıntısı
bölge lenf yumruları
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Üriner
hastalıkları

sistem İdrar, serum, plazma, heparinli kan, Lezyonlu doku ve organlar,
ürogenital bölge svabı
bölge lenf yumruları

Sindirim
sistemi Dışkı, rektal svab, serum, plazma, Lezyonlu doku ve organlar,
hastalıkları
heparinli kan
bölge lenf yumruları, barsak
içeriği
Genital
sistem Abort yapan hayvandan serum ve Plesenta, fötusa ait lezyonlu
hastalıkları ve abort plazma, heparinli kan, vaginal doku ve organlar
vakaları
akıntı, serviksten svab
Sistemik hastalıklar

Serum, plazma, heparinli kan, Lezyonlu doku ve organlar,
dışkı, rektal svab
bölge lenf yumruları

6.1.2 Örnek gönderme yöntemi:
Klinik materyallerin laboratuvar gönderilme koşulları, yapılacak test analizlerinin
sonuçlarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu nedenle hangi test yapılması isteniyorsa o
testin özelliklerine göre klinik materyaller en uygun koşullarda hazırlanmalı ve gönderilmelidir.
Patolojik incelemeler için doku ve organ parçalarının formaldehit solüsyonları içerisinde
gönderilmesi uygun iken, virolojik incelemeler için formaldehit kesinlikle kullanılmamalıdır.
Virus izolasyonu düşünülüyor ise klinik materyal steril tüp veya torbalar içerisinde soğuk zincir
halkası kopmadan ve hızlı şekilde laboratuvara ulaştırılmalıdır (Resim 1,2). Bunun için uygun
taşıma tüp veya kaplarına alınan doku veya organ parçaları -200C’de dondurulduktan sonra da
gönderilebilir. Serolojik yoklamalar için katkısız tüplere alınan kandan serum elde edildikten
sonra gönderilmelidir (Resim 3). Svap ile örnek alınmış ise içerisinde taşıyıcı besiyerleri
bulunan tüpler ile gönderilmelidir (Resim 4). Örnek gönderilmesi konusunda iki önemli konu
vardır. Bunlardan ilki, örnek alımı sırasında kontaminasyonun olmaması, ikincisi ise saklama
kaplarının sterilizasyon sorunları. Bunların olması durumunda hastalığın gerçek etkeni yerine
farklı patojenlerin saptanması mümkün olabilmektedir. Ek olarak klinik örneklerin laboratuvara
gönderilmesinde dikkat edilecek bir başka önemli konu da, tüp ve taşıma torbalarının okunaklı
şekilde ve silinmeyen kalemlerle isimlendirme ve numaralanmasıdır.
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Resim 1: Steril örnek taşıma tüpleri

Resim 2: Steril örnek taşıma torbaları

Resim 3: Katkılı ve katkısız kan alma tüpleri

Resim 4: Svaplar ve taşıma besiyerleri
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6.1.3 Örnek bilgi formu:
Laboratuvara gönderilecek klinik örneklerin üzerindeki isimlendirme ve
numaralandırmanın dışında laboratuvara gönderilecek klinik örneklerin tanımı, içerikleri ve
diğer bilgileri içeren bir bilgi formu da gönderilmelidir. Çiftlikteki hayvanların maddi değerinin
bu bilgi formuna yazılmasına gerek yoktur. Örneklerle birlikte laboratuvara gönderilecek bilgi
formuna yazılması gereken bilgiler şunlardır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Göndericinin adı, adresi, telefon ve fax numaraları, email adresi,
Örneklerin alım tarihi ve saati,
Alınan örneklerin numaraları ve tanımlanması (hayvan yaşı, cinsiyeti, tür),
İnfeksiyonda görülen klinik bulgular,
İşletmedeki toplam hayvan sayısı, hastalıklı hayvan ve varsa ölü hayvan oranları,
Hayvanlara önceden yapılan aşılar,
Çiftlikte benzer bir sorun olup olmadığı,
Bölgedeki insanlarda aynı zamanda ortaya çıkan bir klinik bulgunun olup olmadığı.

6.1.4 Test yöntemi seçimi:
Klinisyen hekim şüphelendiği hastalık için belli testleri talep edebilir ve bunun yanısıra
laboratuvardan alternatif analiz yöntemleri hakkında da bilgi alabilir. Bu nedenle örnek gönderilmeden
önce hekimin laboratuvar ile iletişime geçip konu ile ilgili bilgi alışverişi yapmasında büyük fayda
vardır. Gerek analiz için testler arasındaki duyarlılık farkları ve gerekse fiyatlandırma dahil birçok
konuda önceden bilgi sahibi olunması, sonradan olabilecek sorunların çözümüne katkıda bulunacaktır.

6.1.5 Testlerin hatasız uygulanması:
Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar düşünüldüğünde; Laboratuvar teknisyenleri
gelen örnek bilgi formlarında klinisyen tarafından şüphelenilen bir hastalık belirtilmemiş olsa
bile, mutlaka gelen materyali uygun biyogüvenlik kurallarına çerçevesinde değerlendirmeli ve
gereken önlemleri alarak analizlerini yapmalıdır. Analizlerin tekrar edilme olasılığı
düşünülerek, analizi yapılacak örneklerin bir kısmı testte kullanılırken diğer bir kısmı ise test
raporları sonuçlanıncaya kadar uygun ortamlarda muhafaza edilmelidir. Laboratuvarlardaki test
protokolleri belirlenmiştir ve testler bu protokollere göre yapılmalıdır. Laboratuvar oda
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sıcaklığı, kullanılacak kitlerin son kullanım tarihleri, solüsyon ve tampon çözeltilerin pH’sı ve
uygunluğu sık sık kontrol edilmeli, elektrik ve su gibi kesintilerine karşı önlemler alınmalıdır.
Laboratuvar cihaz ve ekipmanların kalibrasyonları yaptırılmalı ve kayıtlarının tutulmasına özen
gösterilmelidir. Testlerde olabilecek insan kaynaklı hataların olmaması için uygun çalışma
saatlerine önem verilmelidir.

6.2

VİROLOJİ
YÖNTEMLER

LABORATUVARLARINDA

KULLANILAN

Genel olarak viroloji laboratuvarlarına gelen örneklerin incelenmesinde 3 temel
virolojik yöntem vardır.

6.2.1 DİREKT YÖNTEMLER
6.2.1.1 Virus partiküllerinin incelenmesi:
Gelen örneklerin direkt olarak virus partiküllerinin tanımlanmasına veya viral antijen
özelliğine bağlı olarak virusun tanımlanmasına yardımcı olan yöntemlerdir. Doku, organ, dışkı
gibi virusun bulunduğu materyallerden
elektron mikroskopunun (EM) gridleri üzerine
preparatları hazırlanır ve virus partiküllerinin incelenmesi yapılır. Işık mikroskoplarında
2.000x'e kadar büyütme yapılabilirken, elektron mikroskoplarında bu oran 100.000x'lere kadar
çıkmaktadır (Resim 5). EM için gelen klinik örneklerde herhangi bir virusun olup olmadığı
yönünde bir sonucuna varılır, örnekte hangi virus olduğu yönünde bir karara varılamaz. Çünkü
birçok virusun elektron mikroskoptaki görüntülerinde büyüklükleri ve şekilleri çok farklı
olabilmektedirler (Resim 6).
Resim 5: Elektron mikroskobu
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Resim 6: Bazı virusların elektron mikroskobik görüntüleri

6.2.1.2 Direkt Viral antijen incelenmesi:
Laboratuvara gelen doku ve organ parçalarından Floresan antikor tekniği (IFA) (Resim
7) ve immunohistokimya (immun peroksidase, Avitin/Biotin immunoassays) yöntemleri
(Resim 8) için preparatlar hazırlanarak testler için spesifik özellikte ve renklerde boya ve
enzimlerle işaretlenmiş antikorlar yardımıyla viral antijenlerin saptanması dolayısıyla hastalık
etkeni virusların varlığı ortaya konulabilir. Ayrıca virusun bulunduğu dışkı, salgı ve viremi
dönemindeki kan örneklerinde de viral antijen, ELISA yöntemiyle saptanabilir. Bu yöntemle
çalışan ticari ELISA kitleri bulunmaktadır ve gerek çiftlik hayvanlarının (Resim 9) ve gerekse
pet hayvanlarının birçok viral hastalıklarının tanısı için kullanılmaktadır.
Resim 7: Floresan antikor tekniği (IFA)

Resim 8: Immun peroksidase tekniği
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Resim 9: ELISA tekniği

6.2.1.3 Nükleik asit yöntemleri:
Laboratuvara gönderilen klinik materyallerdeki virusların DNA veya RNA yapılarının
saptanmasına dayalı moleküler yöntemlerdir. Hibridizasyon (in situ Hibridizasyon, Southern
blot Hibridizasyon, Dot blot Hibridizasyon), PCR, RT-PCR, RealTime-PCR testleri bu amaçla
kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemler içerisinde en çok kullanılan PCR yönteminde; DNA’lı
viruslar için önce DNA izolasyonu sonra PCR cihazlarında spesifik primerler kullanılarak
DNA’nın çoğaltılması, jel elektroforezde DNA’nın yürütülmesi ve sonra UV altında DNA
bantlarının (Resim 10) görüntülenmesiyle virusların tanımlanması yapılmaktadır. RNA’lı
viruslarda da benzer işlemler yapılmaktadır, sadece ek olarak RNA’dan DNA’ya
dönüştürdükten sonra çoğaltma işlemleri yapılmaktadır. Kısa sürede sonuçlanması ve
duyarlığın çok yüksek olması nedeniyle PCR, RT-PCR ve RealTime-PCR yöntemleri birçok
virusun tanısı için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Resim 10: PCR’da çoğaltılan DNA’ların UV altında jeldeki görüntüleri
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6.2.2 İZOLASYON VE İDENTİFİKASYON
6.2.2.1 İzolasyon:
Laboratuvara gönderilen klinik materyallerden virus izolasyonu hedefleniyorsa
örneklerin soğuk zincir halkası kırılmadan laboratuvara taşınmış olmasından emin olunmalıdır.
Çünkü virusların çevre sıcaklığına karşı diğer mikroorganizmalardan daha duyarlı olmaları
nedeniyle canlılıklarını kaybedebilirler. Klinik materyal ile gönderilen bilgi notu ve diğer test
sonuçları değerlendirilerek önce inokulum elde edilir sonra uygun virus izolasyon ortamına
inokulasyonlar yapılır. İnokulum elde etmek için sıvı materyaller direkt olarak 0,22µl
filtrelerden geçirilir, katı materyaller steril tampon solüsyonlar kullanılarak önce homojen hale
getirilir sonra 0,22µl filtrelerden geçirilerek inokulasyon zamanına kadar -700C’de saklanır.
Viruslar sadece canlı ortamlarda çoğaltılabilirler, bu ortamlar; Hücre kültürleri, Embriyolu
yumurtalar ve Laboratuvar hayvanlarıdır.

6.2.2.1.1 Hücre Kültürleri:
Dokulardan alınan hücrelerin bireysel olarak ayrılması ve in vitro şartlarda kültüre
edilmesi ile elde edilir. Özellikle üreme yeteneği yüksek olan testis, böbrek, deri, diş eti ve
kanserli dokular, hücre kültürü elde etmede kullanılır.
 Primer Hücre kültürü; Direk olarak dokulardan in vitro şartlarda üretilmesi ile elde edilen
kültürlerdir.
 Subkültür; Üretilen hücrelerin hücre kültürü şişelerinden ayrılarak yeni flasklara
aktarılması ve çoğaltılması ile elde edilen yeni kültürler.
 Devamlı hücre kültürü; Ortalama 70-80 pasajla elde edilir ve sonsuz pasaj yapılabilir.
Karyotipik özelliği orijin aldığı dokudan tamamen farklılaşmıştır. Viroloji
laboratuvarlarında sıklıkla kullanılan hücre kültürleridir. Örneğin; HRT-18 (insan rektum
tümör, Resim 11 ve 12)), MDBK (sığır böbrek), PK-15 (domuz böbrek), BHK-13 (yavru
hamster böbrek), Vero (Afrika yeşil maymun böbrek), CrFK (kedi böbrek), MDCK
(köpek böbrek) hücre kültürleri.
Resim 11: HRT-18 hücre kültürü
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Resim 12: HRT-18 hücre kültüründe Sığır Coronavirusunun oluşturduğu CPE
görüntüsü

Ayrıca; hücre kültürleri üretildikleri ortama göre de Stationer ve Süspanse kültürler
olmak üzere ikiye ayrılır. Stationer Kültürler; Hücreler hücre flaskı yüzeyine tutunarak
çoğalırlar. İnkubatör rafında sabit olarak tutulurlar veya özel düzenekte dönen (roler) sistemde
inkube edilirler, yüzeylerinde tek tabaka (monolayer) tarzında hücreler çoğalır. Süspanse
kültürler; Hücreler üretme vasatı içinde hücre kabına tutunmadan çoğalırlar.

6.2.2.1.2 Embriyolu yumurtalar:
Özellikle kanatlı hayvanların viruslarının izolasyonu için, 5-12 günlük yaştaki emriyolu
yumurtaların 4 farklı bölümüne (korioallantoik membran, allantoik boşluk, amniotik boşluk ve
yumurta sarısı) inokulasyon yapılabilmektedir (Resim 13 ve 14).
Resim 13: Farklı gün yaştaki embriyolu tavuk yumurtaları
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Resim 14: Embriyolu yumurtaların inokulasyon bölümleri

6.2.2.1.3 Laboratuvar hayvanları:
Bazı viruslar ne hücre kültürlerinde ne de embriyolu yumurtalarda üretilebilmektedir,
bu durumda laboratuvar hayvanları kullanılabilir. Bu hayvanlar ayrıca virusların patolojik,
patogenez ve immunizasyonları için de viroloji alanında kullanılmaktadır. En sık kullanılan
laboratuvar hayvanları; kobay, fare, tavşan, rat, hamster ve civcivdir. Yetiştirilme, bakım ve
sterilitelerine göre 3 tip laboratuvar hayvanı vardır.

6.2.2.1.3.1 Konvansiyonel Hayvanlar:
Standart yetiştirme yapılır, klinik yönden herhangi bir semptom göstermeyen
hayvanlardır, bünyelerinde saprofit ya da patojen mikroorganizma taşıyabilirler, genellikle
aşı çalışmaları, negatif ya da pozitif serum elde etmek için kullanılırlar.

6.2.2.1.3.2 Spesifik Patojen Free (SPF) hayvanlar:
Kontrol altında özel bakım gerekir, yemleri ve suları patojen mikroorganizma yönünden
kontrol edilir. Bünyelerinde saprofit mikroorganizma barındırabilirler ancak patojen etkenler
taşımazlar.

6.2.2.1.3.3 Germ Free hayvanlar:
Sağlıklı anneden sezeryanla alınarak özel yetiştirme ortamlarında yetiştirilirler,
bünyelerinde ne saprofit ne de patojen hiçbir mikroorganizma barındırmazlar (Resim 15 ve
16). Virus üretilmesi veya virus patojenite çalışmaları için en ideal hayvanlardır.
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Resim 15: Germ Free laboratuvar hayvanı yetiştirme kabinleri

Resim 16: Germ Free lab. hayvana inokulasyon

6.2.2.2 İdentifikasyon:
Virus izolasyon ortamlarında çoğaltılan virusların tanımlarının yapılabilmesi için bazı
testlerin yapılması zorunludur. Bu testler, virusların spesifik özelliklerinin ortaya konulmasını
ve identifikasyonu doğru ve kesin olarak ortaya konulmasını amaçlar. Virusların yapısal
özelliklerine göre tercih edilecek testler ya immunoloji tabanlı testler (Hemaglutinasyon testi,
Hemaglutinasyon inhibisyon testi, İmmun Floresan antikor testi, nötralizasyon testi,
hemadsorbsiyon testi, westeren immunoblot) ya da virusun genlerine yönelik testlerdir (PCR,
RT-PCR, RealTime-PCR, Hibridizasyon, DNA dizilime).

6.2.3 SEROLOJİK TESTLER
Viral infeksiyonlarda kan serumunda virusa karşı spesifik olarak oluşan antikorların
saptanması, virusların tanınması için kullanılan oldukça yaygın bir yöntemdir. Sadece viral
hastalılar değil aynı zamanda aşılardan sonra antikor titrelerinin öğrenilmesi için de bu
testlerden yararlanılır. En çok kullanılan serolojik testler; serum nötralizasyon testi, ELISA,
Floresan antikor testi, komplement fikzasyon testi, Hemaglutinasyon inhibisyon testi, agar jel
presipitasyon testi ve lateks aglütinasyon testidir.
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6.3 VİROLOJİDE KULLANILAN VİRUS ÖLÇÜ TANIMLARI
Hücre kültürü, embriyolu yumurta ve laboratuvar hayvanlarında virus miktarları ve
ölçüleri için farklı testler kullanılır ve her bir testin virus değerleri virusun yapısal özelliğine ve
testin değerlendirilme şekline göre farklı terimlerle ve ifadelerle gösterilirler.
PFU (plaque forming unit): Plak testlerinde virus partikülünün sayısı
MOI (multiplicity of infection): Hücre kültürlerinde her bir hücreye göre ortalama PFU
sayısı
TCID (Tissue culture infective dose): Hücre kültürü infekte eden doz
EID (Egg infective dose): Embriyolu yumurtayı infekte eden doz
PD (Paralyse dose): Laboratuvar hayvanlarında felç oluşturan doz
LD (lethal dose): Laboratuvar hayvanlarında ölüm oluşturan doz
ID (Infective dose): Laboratuvar hayvanlarını infekte eden doz
PKFU (pock forming unit): Embriyolu yumurtalara virus inokulasyonunda korioallantoik
membran üzerindeki inflamation yanıtı.
FFU (flourescent focus unit): Hücre kültürlerine virus inokulasyonundan sonra floresan
boyalarla işaretlenmiş antikorlar kullanılarak virusların işaretlenmesi sonucu mikroskoptaki
floresanlı hücrelerin sayısı.
HAU (haemagglutination unit): Virusların hemaglutinasyon ve hemaglutinasyoninhibisyon deneylerindeki titresi.
NVP (Number of Viral Particles): Virusların elektron mikroskobundaki partiküllerinin
sayısı.
kDa (kilodalton): virus proteinlerinin SDS-PAGE ve western Blot testlerindeki moleküler
ağırlıklarının birimi.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
6.1. Gerek ülkemizde ve gerekse diğer ülkelerde hayvanların viral hastalıkların kesin ve doğru
tanısı için ilk dikkat edilmesi gereken konular, klinik materyallerin seçimi ve laboratuvara
gönderilmesi kurallarıdır. Bu bölümde örnek seçimi, örnek gönderme yöntemi, örnek bilgi
formu, uygun test yöntemi seçimi ve testlerin hatasız uygulanması hakkında bilgiler
edinilmiştir.
6.2. Viroloji laboratuvarına klinik materyallerin gelmesinden sonra laboratuvarlarda kullanılan
gerek virusların tanımlanması ve gerekse virusların yapısal özelliklerinin ortaya konulması
amacıyla yapılan test ve yöntemler (direkt yöntemler, izolasyon-identifikasyon yöntemleri
ve serolojik yöntemler) hakkında bilgiler edinilmiştir.
6.3. Aşı gibi viral ürünler ya da analiz raporlarında virolojik testlerin rakamsal değerleri ile
birlikte onların ölçü ve terimleri yazmaktadır. Bu bölümde hücre kültürü, embriyolu
yumurta ve laboratuvar hayvanlarında kullanılan virus miktarları ve ölçülerindeki terimler
hakkında bilgiler edinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Viral hastalıkların tanısı için hayvanlardan alınan klinik materyallerin laboratuvarlara
gönderilmesinde nelere dikkat edilmelidir?
2) Laboratuvara gönderilecek klinik örneklerin üzerindeki isimlendirme ve
numaralandırmanın dışında laboratuvara gönderilecek klinik örneklerle birlikte
laboratuvara gönderilecek bilgi formuna neler yazılmalıdır, maddeler halinde yazınız.
3) Solunum yolu infeksiyonları ile ürogenital sistem infeksiyonlarında canlı
hayvanlardan hangi örnekler laboratuvara viral tanı amacıyla gönderilir.
4) Laboratuvara gönderilen klinik materyaller için uygulanacak testlerin hatasız
yapılabilmesi için laboratuvar görevlisi nelere dikkat edilmelidir?
5) Klinik örneklerden viral tanı için elektron mikroskopu hangi konularda yardımcı
olmaktadır?
6) Laboratuvara gelen doku ve organ parçalarından direkt viral antijen incelenmesi
prensibine dayalı hangi yöntemler kullanılır?
7) Laboratuvara gönderilen klinik materyallerde virusların DNA veya RNA’larının
saptanmasına dayalı hangi moleküler yöntemler kullanılır?
8) Üretildikleri ortama göre kaç çeşit hücre kültürü vardır? Özellikleri nelerdir?
9) Virusların üretilmesinde kullanılan embriyolu yumurtaların hangi bölümlerine virus
inokulasyon yapılır?
10) Viral infeksiyonlarda hayvanların kan serumunda virusa karşı oluşan antikorların
saptanmasında en çok hangi serolojik testler kullanılır?

Cevaplar
1) Klinik semptomlara uygun örneklerin seçmek, talep edilecek analizin özelliğine uygun
soğuk zincir halkası kırılmadan veya dondurularak laboratuvara göndermek ilk önce
düşünülmesi gereken konulardır. Hasta veya ölü hayvanların klinik durumları ile ilgili
bilgileri de bilgi formunu doldurup ilgili laboratuvara en uygun şekilde göndermeleri
gerekmektedir.
2) Laboratuvara gönderilecek klinik örneklerin üzerindeki isimlendirme ve
numaralandırmanın dışında laboratuvara gönderilecek klinik örneklerle birlikte
laboratuvara gönderilecek bilgi formuna yazılması gereken bilgiler şunlardır.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Göndericinin adı, adresi, telefon ve fax numaraları, email adresi,
Örneklerin alım tarihi ve saati,
Alınan örneklerin numaraları ve tanımlanması (hayvan yaşı, cinsiyeti, tür),
İnfeksiyonda görülen klinik bulgular,
İşletmedeki toplam hayvan sayısı, hastalıklı hayvan ve varsa ölü hayvan oranları,
Hayvanlara önceden yapılan aşılar,
Çiftlikte benzer bir sorun olup olmadığı,
Bölgedeki insanlarda aynı zamanda ortaya çıkan bir klinik bulgunun olup olmadığı.
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3) Solunum yolu infeksiyonlarında canlı hayvanlardan hangi örnekler laboratuvara viral
tanı amacıyla burun akıntısı, göz akıntısı, serum, plazma, heparinli kan, bronko-alveolar
sıvı ve tracheal sıvı gönderilir. Ürogenital sistem infeksiyonlarında ise canlı
hayvanlardan laboratuvara viral tanı amacıyla idrar, serum, plazma, heparinli kan ve
ürogenital bölge svabı gönderilir.

4) Laboratuvara gönderilen klinik materyaller için uygulanacak testlerin hatasız
yapılabilmesi için laboratuvar görevlisi tarafından şunlara dikkat edilmelidir. Gelen
örnek bilgi formlarında klinisyen tarafından şüphelenilen bir hastalık belirtilmemiş olsa
bile, mutlaka gelen materyal uygun biyogüvenlik kurallarına çerçevesinde
değerlendirmeli ve gereken önlemleri alarak analizler yapılmalıdır. Analizlerin tekrar
edilme olasılığı düşünülerek, analizi yapılacak örneklerin bir kısmı testte kullanılırken
diğer bir kısmı ise test raporları sonuçlanıncaya kadar uygun ortamlarda muhafaza
edilmelidir. Laboratuvarlardaki testler bildirilen protokollere göre yapılmalıdır.
Laboratuvar oda sıcaklığı, kullanılacak kitlerin son kullanım tarihleri, solüsyon ve
tampon çözeltilerin uygunluğu kontrol edilmelidir. Laboratuvar cihaz ve ekipmanların
kalibrasyonlar tarihleri gecikmemiş olduğuna dikkat etmelidir. Testlerde olabilecek
insan kaynaklı hataların olmaması için uygun çalışma saatlerine önem verilmelidir.

5) Elektron mikroskopu, laboratuvara tanı için gelen örneklerin direkt olarak virus
partiküllerinin tanımlanmasına yardımcı olan cihazdır. Doku, organ, dışkı gibi virusun
bulunduğu materyallerden elektron mikroskopunun (EM) gridleri üzerine preparatları
hazırlanır ve virus partiküllerinin incelenmesi yapılır. Işık mikroskoplarında 2.000x'e
kadar büyütme yapılabilirken, elektron mikroskoplarında bu oran 100.000x'lere kadar
çıkmaktadır. EM için gelen klinik örneklerde herhangi bir virusun olup olmadığı
yönünde bir sonucuna varılır, örnekte hangi virus olduğu yönünde bir karara varılamaz.
Çünkü birçok virusun elektron mikroskoptaki görüntülerinde büyüklükleri ve şekilleri
çok farklı olabilmektedirler.

6) Laboratuvara gelen doku ve organ parçalarından direkt viral antijen incelenmesi
prensibine bağlı olarak çalışan Floresan antikor tekniği (IFA), immun peroksidase,
Avitin/Biotin immunoassays ve ELISA yöntemleri kullanılmaktadır.

7) Laboratuvara gönderilen klinik materyallerdeki virusların DNA veya RNA yapılarının
saptanmasına dayalı moleküler yöntemler; Hibridizasyon (in situ Hibridizasyon,
Southern blot Hibridizasyon, Dot blot Hibridizasyon), PCR, RT-PCR ve RealTimePCR testleridir.
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8) Hücre kültürleri üretildikleri ortama göre Stationer ve Süspanse kültürler olmak üzere
ikiye ayrılır. Stationer Kültürler; Hücreler hücre flaskı yüzeyine tutunarak çoğalırlar.
İnkubatör rafında sabit olarak tutulurlar veya özel düzenekte dönen (roler) sistemde
inkube edilirler, yüzeylerinde tek tabaka (monolayer) tarzında hücreler çoğalır.
Süspanse kültürler; Hücreler üretme vasatı içinde hücre kabına tutunmadan çoğalırlar.

9) Virusların üretilmesinde kullanılan embriyolu yumurtaların 4 farklı bölümüne
(korioallantoik membran, allantoik boşluk, amniotik boşluk ve yumurta sarısı)
virusların inokulasyon yapılır.

10) Viral infeksiyonlarda hayvanların kan serumunda virusa karşı oluşan antikorların
saptanmasında en çok kullanılan serolojik testler; serum nötralizasyon testi, ELISA,
Floresan antikor testi, komplement fikzasyon testi, Hemaglutinasyon inhibisyon testi,
agar jel presipitasyon testi ve lateks aglütinasyon testidir.
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7 VİRAL HASTALIKLARDA KORUMA VE KONTROL
YAKLAŞIMLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Bir hastalık kontrol programı oluşturmanın gerekçesi
7.2. Kontrol programının amacı ve hedefleri
7.3. Program planlama
7.4. Uygulama planı
7.5. Salgın araştırması
7.6. Acil durum hazırlığı ve acil durum planlaması
7.7. İzleme değerlendirme ve inceleme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
7.1. Bir hastalık kontrol programı oluşturmanın gerekçesi nedir?
7.2. Kontrol programının amacı ve hedefleri neler olmalıdır?
7.3. Program planlama nasıl yapılır?
7.4. Uygulama planı nelerden oluşur?
7.5. Salgın araştırması nasıl yapılır?
7.6. Acil durum hazırlığı ve acil durum planlamasında neler bulunur?
7.7. İzleme değerlendirme ve inceleme neler kazandırır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Viral hastalıklarda koruma
ve kontrol yaklaşımları

Bu bölümde çiftlikte
herhangi bir viral hastalık
çıktığında virusun
yayılmasını ve salgının
şiddetini azaltacak koruma
ve kontrol ile ilgili
yaklaşımlar hakkında
bilgiler kazanılır ve salgın
çıktığında nasıl mücadele
edilir konusunda hazırlıklı
olunur

Ders kitapları, slayt
sunumları ve videolar,
kurum-kuruluşlar (Tarım ve
Orman Bakanlığı, WHO,
CDC, OIE).

Bölüm hakkında daha fazla bilgi edinmek için:
Kitap: Veterinary Epidemiology Yazar Michael Trusfield
Kuruluşlar:
Tarım ve Orman Bakanlığı
WHO: World health organisation (Dünya sağlık örgütü)
OIE: Office international des epizootics (Dünya salgınlar ofisi)
CDC: Center for disease control (Hastalıklar kontrol merkezi)
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Giriş
Hastalık kontrol programları genellikle bir ülke, bölge veya bölgedeki bir kısım
seviyesinde ajanların nihai olarak yok edilmesi amacıyla kurulur. Bu yaklaşım arzu edilmekle
birlikte, paydaşların ihtiyaçları daha geniş bir sonuç yelpazesi gerektirebilir. Bazı hastalıklar
için yok etme pratik ya da ekonomik olarak mümkün olmayabilir ve hastalık etkilerinin sürekli
azaltılması için seçeneklere ihtiyaç duyulabilir. Programın amaçlarını açıkça tanımlamak
önemlidir ve bunlar hastalık etkilerinin basit şekilde azaltılmasından aşamalı kontrol veya
hastalığın ortadan kaldırılmasına kadar değişebilir. Bu yazıda, programların tasarımında
etkinliği, fizibilitesi, maliyeti ve faydaları dikkate alınarak hastalık müdahale seçeneklerinin
ekonomik değerlendirmesinin önemi açıklandı. Amaç, belirli bir ulusal ve epidemiyolojik
içeriğe uyarlanabilecek kavramsal bir çerçeve sağlamaktır. Bu kurallar, ülkelere, tüm ulusal
ihtiyaçlara uyarlanmış hedefleri, politikaları ve stratejileri içeren belirli bir hastalık kontrol
programının geliştirilmesi ve uygulanmasında yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu sürecin
spesifik çıktıları, bir hastalık kontrol programı, stratejik amaç ve hedefler, bir kontrol programı
planı ve uygulamasının oluşturulmasının gerekçesini içermektedir (Şekil 1).

7.1

Bir hastalık kontrol programı oluşturmanın gerekçesi

Kontrol programı hedefleyen bir ülke, bir hastalık kontrol programı oluşturmanın
gerekçesini açıkça belirtmelidir (Şekil 1). Hayvan sağlığına ek olarak, halk sağlığı, gıda
güvenliği, biyoçeşitlilik ve sosyoekonomik yönlere önem verilmelidir. Hastalık kontrol
programının gerekçesi, ülkedeki epidemiyolojik durum hakkındaki bilgileri özetlemeli ve
aşağıdakilerle ilgili ayrıntılı bilgi sağlamalıdır:
•
•
•

Hastalık durumu
Hastalık etkileri (hayvan ve halk sağlığı, gıda güvenliği, biyolojik çeşitlilik ve
sosyoekonomik etki) ve bunların paydaşlara nasıl dağıldığı
Kimlik, ilgi düzeyi ve paydaşların katılımı

Şekil 7: Bir hastalık kontrol programı oluşturmak için adımlar
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7.2 Kontrol programının amacı ve hedefleri
Bir hastalık kontrol programının amacı, en baştan tanımlanmalıdır. Her ne kadar
eradikasyon geleneksel olarak birçok hastalık kontrol programının hedefi olmuş olsa da her
zaman bu hedefe ulaşılamayabilir. Halk sağlığı, sosyal, çevresel ve ekonomik hususların yanı
sıra teknik araçların mevcudiyeti ile birlikte, zoonotik potansiyeli de içeren hastalığın
epidemiyolojisi eradikasyonun başarılabilir olup olmadığını veya belirli bir yaygınlıkta
kontrolün istenen son nokta olup olmadığını belirlemelidir. Bazı durumlarda, bir programın
vurgusu hastalığın sağlık ve ekonomi üzerine olan etkisini azaltma konusunda olmalıdır. Diğer
durumlarda, bir programın uygulanabilir veya maliyet açısından faydalı olmadığı sonucuna
varılabilir. Programı başarıya götürecek olan spesifik hedefler ve göstergeler oluşturulmalıdır.
Programın özel bir amacı, örneğin bir bölümün veya serbest bir bölgenin kurulması da olabilir.

7.3 Program Planlama
Veteriner Kurum ve Kuruluşları paydaşlarla iş birliği içinde programın amacına dayalı
bir plan geliştirmelidir. Müdahale seçenekleri, programın amaçlarına ulaşıldığında etkinlik,
uygulama kolaylığı ve maliyeti ile beklenen faydalara dayanmalıdır. Değer zinciri analizi gibi
araçlar, üretim sistemindeki farklı faktörlerin rolünü anlamak, hedef önlemlere yönelik kritik
kontrol noktalarını tanımlamak ve programın uygulanmasına yönelik teşvikler ve
uygulanabilirlik hakkında bir gösterge sağlamak için kullanılabilir.
Zoonotik hastalıklarda, programın planlanmasında ve uygulama sırasında halk sağlığı
yetkilileri ile yakın iş birliği ve koordinasyon gereklidir. En uygun müdahale seçeneklerine
ilişkin karar, belirli hastalık kontrol önlemlerinin başarı olasılığıyla birlikte, zoonotik
potansiyelin yanı sıra maliyet-fayda hususlarını da dikkate almalıdır.
Kurumsal analiz, hizmet sunumu yapan kuruluşları ve etkileşimlerini yöneten süreçleri
inceler. Bu tür bir analiz, stratejik planlama sürecini bilgilendirmede yardımcı olacak ve bir
değişikliğin daha iyi bir program uygulamasını mümkün kılacağı ve etkili iş birliğini
kolaylaştıracağı alanları belirleyecektir (Şekil 2).
Kritik yol yöntemlerinin, iş dağılımı yapıları ve faaliyetler arasındaki bağımlılıkları
belirleyerek proje yönetimini iyileştirmesi de düşünülebilir.
Program, uygulanmakta olan müdahalelerin etkinliğini değerlendirmek, bilgi
boşluklarını tanımlamak; hedefleri, amaçları ve yöntemleri veya eylemleri gerektiği gibi
uyarlamak için sürekli bir incelemeyi içermelidir.
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Şekil 8 Hayvan sağlığı ile ilgili kurumsal bir yapılanma örneği
Program, maliyet ve faydaların farklı paydaşlar arasında dağılımını göz önünde
bulundurmalı ve program faaliyetlerine paydaş katılımını sınırlayan faktörleri anlamalıdır. Bu
faktörler optimum müdahale seçimini etkileyebilir. Program politikaları, üretici için ek
hizmetler, uygun tazminat planları, nihai ürüne değer katma ve halk sağlığını koruma da dahil
olmak üzere katılım için teşvikler içermelidir. Ek olarak, farkındalığı arttırmak, hareket
kısıtlamaları ve para cezaları da dahil olmak üzere uyumu sağlamak için önlemler alınması
gerekebilmektedir. Hastalık kontrol programı; çiftçiler, yerli topluluklar veya küçük ölçekli
bahçe üreticileri gibi hayvan sahiplerinin geçim kaynaklarını ve refahlarını etkileyen finansal
olmayan faktörleri (sosyal, kültürel, dini vb.) de dikkate almalıdır. Bu faktörler katılım için
teşvik edici yahut uyumsuzluğa neden olması açısından önem arz edebilmekte ve sonuç olarak
programın başarısı üzerinde etkili olabilmektedir.

7.4 Uygulama Planı
Bir hastalık kontrol programı, verimli ve etkili Veteriner Hizmetlerine ve üreticilerin ve
diğer paydaşların katılımına dayanmalıdır. Veteriner Hizmetlerinin iyi kalitede olmasını
sağlamak amacıyla ülkeler, Karasal Hayvan Sağlığı Kanunu ve su hayvanları kanununa göre
tavsiyelere uymaya teşvik edilir. Veteriner Hizmetleri Performans değerlendirmesi (VHP),
Veteriner Hizmetleri'ndeki olası boşlukları tanımlamak ve ele almak için değerli
olabilmektedir. Ayrıca, programın siyasi desteği ve devlet ve özel paydaş katkıları da dahil
olmak üzere sürdürülebilir finansman kaynakları olmalıdır.
Uygulama planı, aşağıdakileri ele almalıdır:

7.4.1 Düzenleyici Sistem
Hastalık kontrol programı etkili bir mevzuatla desteklenmelidir. Ülkeler, Karasal
Kanunun 3.4. maddesinde ve su hayvanları kanununda açıklandığı gibi Veteriner mevzuatında
OIE standartlarını izlemeye teşvik edilir. Hastalığın ülke genelinde fark edilir olması önerilir.
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Hastalık kontrol programının düzenleyici sistemi, gelişen program gereksinimlerine
uyarlanmalıdır.

7.4.2 Program Yönetimi
Uygulanacak hastalık kontrol önlemleri, Veteriner Kurumu, özel ve tüzel kişiler veya
hepsinin bir kombinasyonu tarafından uygulanabilirken, programın gözetimi konusundaki
genel sorumluluk Veteriner Kurumu'na aittir.
Hastalık kontrol önlemlerinin uygulanışı aşağıdakileri içeren standart işletim
prosedürlerini takip etmelidir:






önlemlerin uygulanması, korunması, izlenmesi
düzeltici faaliyetlerin uygulanması
sürecin değerlendirilmesi ve doğrulanması
bilgi sistemleri ve veri yönetimi dahil kayıt tutulması

7.4.3 Epidemiyolojik Durum
Programın uygulanmasında şunlar dikkate alınmalıdır:












eğer varsa, vahşi yaşamı içeren hassas türlerin dağılımı ve yoğunluğu
hayvansal üretim ve pazarlama sistemleri bilgisi
mekansal ve zamansal hastalık dağılımı
zoonotik potansiyel
faktörler ve kritik kontrol noktaları
vektörler
taşıyıcılar
rezervuarlar
hastalık kontrol önlemlerinin etkisi
eğer varsa, spesifik hastalığın komşu ülkelerdeki durumu
hastalık zon ve kompartımanlarının kurulmasının uygunluğu

7.4.4 Hastalık Sürveyansı
Hastalık kontrol programının temeli, müdahalelerin uygulanması için öncelikler ve
hedefler konusunda rehberlik sağlayan etkili bir gözetim sistemidir. Sürveyans sistemi,
patojene spesifik faaliyetlerle desteklenmiş genel sürveyans faaliyetlerinden oluşmalıdır. Açık
bir vaka tanımı için, salgın araştırması ve müdahale prosedürleri gereklidir. Karasal ve su
hayvanları Kanunundaki hastalıkların ve epidemiyolojik bilgilerin bildirilmesi ile ilgili kısıma
özel sürveyans kurallarına atıfta bulunulmalıdır.
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Şekil 9Bir sürveyans sisteminin temel bileşenleri

7.4.5 Teşhis Gücü
Program, yeterli güç ve kapasiteye sahip teşhis olanaklarıyla desteklenmelidir. Teşhis
için örneklerin, toplanması, ibrazı ve saklanması ve OIE (Ofice international des
epizootics=Dünya salgınlar ofisi) Tanısal Testler ve Su hayvanları İçin olan tüzükten orijin
alınarak taşınması gerekmektedir. Tanısal testler, bulaşıcı hastalıklar için tanısal analizlerin
prensipleri ve onaylama metotları şartlarına uymalıdır. Resmi veya onaylı teşhis kurumları,
belirlenmiş ulusal referans laboratuvarı tarafından koordine edilen bir kalite güvence programı
altında olmalıdır. Son olarak, belirli bir hastalık için OIE referans laboratuvarı ile iletişim
kurmalıdır. Ulusal ve ulusaltı laboratuvarlar, tanısal sonuçların duruma göre Veteriner
Kurumuna iletilmesini sağlamalıdır. Aşıların bağımsız ve tarafsız kalite kontrolünü sağlamak
için ulusal laboratuvarlara da ihtiyaç vardır. Uygun olduğunda, ulusal laboratuvarların,
bulguların doğrulanması ve daha ayrıntılı analiz için OIE referans laboratuvarlarına numune
göndermesi desteklenir.

7.4.6 Aşılama ve diğer kontrol önlemleri
Aşılama, eğer ülkenin etkili hastalık kontrol programına uygunsa, birçok hastalığın
kontrolünde faydalıdır. Bununla birlikte, aşılama programı kontrol önlemlerinin bir
kombinasyonunu kullanan entegre bir kontrol stratejisinin bir parçası olmadığı sürece, aşılama
genellikle kendi başına istenen sonuçları elde etmeyecektir. Aşılama yapılırsa aşağıdaki
hususlar göz önünde bulundurulmalıdır:
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a) Aşılamanın rolü
Epidemiyolojik duruma, hayvan hareketlerinin modeline, vahşi yaşam rezervuarlarının
oluşumu, nüfus yoğunluğu ve ülke içindeki üretim sistemlerine bağlı olarak, hedefe yönelik
aşılama, sistematik toplu aşılamadan daha etkili olabilir. Aşılama kampanyaları, aşının etkinliği
için serolojik izleme planları içermelidir. Aşılanan hayvanlar, kontrol programı kapsamında
uygun olduğunda izlenebilirliği sağlamak için uygun şekilde ve kalıcı olarak işaretlenmelidir.
Doğrulanmış bir strateji (DIVA) mevcut olduğunda, kullanımı dikkate alınmalıdır.
b) Aşı kalitesi
Bir aşı kalite güvence programı, aşıların saflığını, güvenliğini, kuvvetini ve etkinliğini
sağlar. Kontrol programlarında kullanılan aşılar bir veteriner kurumu yetkisi altında
lisanslanmalıdır.
c) Aşı verimi
Yeterli bir popülasyon bağışıklık seviyesine ulaşmak için, soğuk zincirin kırılmaması
ve uygun yolla uygulama dahil olmak üzere aşı etkinliğinin artırılması esastır. Bu, aşı
dağıtımının kalite güvence kontrollerini içeren resmi ve / veya özel planların uygulanmasını
gerektirebilir.
d) Aşı ve antijen bankaları
Aşı ve antijen bankaları, yeterli stokun mevcut olmasını sağlamak için faydalı olabilir.
Bu aşı ve antijen bankaları ulusal veya bölgesel düzeyde tutulabilir ve karasal kılavuzun aşı
bankaları için uluslararası standartlar hakkındaki bölüm 1.1.10 hükümlerine uymalıdır.
e) Diğer önlemler
Aşılama kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın, bir hastalık kontrol programı,
kontrol önlemleri ve araçları karışımını kullanmalıdır. Bir hastalık kontrol programında sıkça
uygulanan çeşitli önlemler Tablo 1'de listelenmiştir.

7.4.7 İzlenebilirlik
Etkili bir izlenebilirlik sistemi, etkilenen hayvanların, sürülerin tanımlanmasını
kolaylaştırır. Tasarımı, özellikle karasal kanun hükümlerini, canlı hayvanların tanımlanması ve
izlenebilirliği hakkında genel ilkeler hakkında bölüm 4.1 ve hayvanların izlenebilirliğinin
sağlanması için tanım sistemlerinin tasarımı ve uygulanması ile ilgili bölüm 4.2'ye uymalıdır.

7.4.8 Bölgesel işbirliği
Ülke sınırını aşan hayvan hastalıkları, hastalık kontrolüne bölgesel bir yaklaşım
gerektirir. Her ülkedeki veteriner kurumları ile uluslararası ve diğer ilgili bölgesel kuruluşların
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temsilcileri dahil olmak üzere bölgesel ve sektörler arası anlaşmalar, uygun koordinasyonu
sağlamak için kurulmalıdır. Mümkün olduğunda, ülkeler hastalık kontrol programlarını
uyumlulaştırmak için bölgesel olarak hareket etmelidir.

7.4.9 Sosyal katılım
İletişim ve farkındalık programları uygulanmalıdır. Programın geliştirilmesi,
planlanması, uygulanması, yönetimi ve gözden geçirilmesinde paydaşlar katılmalıdır.

7.4.10 Hastalık kontrol programını desteklemede araştırmanın rolü
Programların stratejik planlanması ve değerlendirilmesi sırasında daha fazla araştırmaya
ihtiyaç duyan alanlar tespit edilebilir. Programın gereksinimlerini karşılamak için ulusal ve
uluslararası araştırma kurumlarıyla iletişim kurulmalıdır.

7.4.11 Eğitim ve kapasite geliştirme
Kurumsal kapasite geliştirme, sistem ve altyapının geliştirilmesinde önemlidir.
Programın uygulanmasından sorumlu olan personel uygun şekilde eğitilmeli ve hastalığın
mevcut bilgisine aşina olmalıdır. Özel veteriner hekimler ve veteriner teknisyenleri için
akreditasyon programları, alandaki veteriner varlığını arttırmada faydalı olabilir, ancak eğitim
ve denetim veteriner kurumu tarafından koordine edilmelidir.

7.5 Salgın Araştırması
Bir salgın araştırması, gelecekteki olası olayları kontrol etmek ve önlemek amacıyla
enfeksiyon vakalarının kaynağını belirlemek için sistematik bir prosedürdür. Salgın araştırması,
önleyici önlemler ve kontrol önlemlerinin uygulanmasını sağlaması açısından Veterinerlik
Hizmetlerinin önemli bir sorumluluğudur. Araştırmalar müdahale stratejisi başarısızlıklarını ve
başarılarını tanımaya, ajandaki değişiklikleri ve bir hastalık kontrol programının kapsamı
dışında olabilecek ortam veya olayları tanımlamaya yardımcı olur. Sürveyans sisteminin
etkinliğini gösterdiği için hastalığın onaylanmadığı vakalar da dahil olmak üzere salgın
araştırmalarının kayıtlarının tutulması önemlidir. Zoonoz durumunda salgın araştırması halk
sağlığı yetkilileriyle koordineli olarak yapılmalıdır.
Salgın soruşturmasının ana adımları şunlardır:
•
saha çalışması için hazırlık
•
zoonoz durumunda halk sağlığı yetkili makamlarla koordinasyon
•
soruşturmayı tetikleyen raporun onaylanması
•
tanının onaylanması
•
epidemiyolojik takip ve takip
•
ilgili hayvanların mekansal ve zamansal dağılımı dahil verilerin toplanması ve
analizi
•
kontrol ve önleyici tedbirlerin uygulanması
187

•

dokümantasyon ve raporlama

Bir saha araştırması genellikle bu adımların birkaçını aynı anda gerçekleştirmeyi
gerektirir. Aşağıdaki akış şemasında, klinik incelemeden sonra iki yol mümkündür (Şekil 4).
Hastalık kontrol programı kapsamında ise, klinik ve epidemiyolojik bilgiler harekete geçmek
için yeterli olabilir ve başka bir laboratuvar araştırması gerekli olmayabilir. Öte yandan, eğer
bilgi yetersiz ise, daha fazla laboratuar incelemesi ve epidemiyolojik inceleme gereklidir.
Kontrol önlemleri genellikle soruşturmanın başlangıcından itibaren uygulanır ve süreç sırasında
uygun şekilde değiştirilir. Ajanın laboratuvar karakterizasyonu, programın uzun vadeli
yönetimi için önemli olabilir.

Şekil 10 Salgın araştırma sürecinin akış şeması

7.6 Acil Durum Hazırlığı ve Acil Durum Planlaması
Acil müdahale planları güncel olmalı, örneğin bir simülasyon çalışmasında test edilmeli
ve yasal çerçeveye yerleştirilmelidir. Operasyonel maliyetleri ve tazminatları karşılamak için
acil durum fonları mevcut olmalıdır. Kontrol çabalarının hızlı ve başarılı bir şekilde
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yürütülmesini sağlamak için tüm kilit oyuncularla komuta ve koordinasyon zinciri iyi kurulmalı
ve gerektiğinde ilgili destek hizmetleri sağlanmalıdır.
Acil durum planı, acil eylemler ve hastalık salgınları gibi bir hayvan sağlığı acil
durumuna cevap vermek için uzun vadeli önlemler içeren bir dizi faaliyettir. Bir acil durum
planı geliştirme süreci, ilgili makamları ve paydaşları temsil eden bir ekip oluşturmayı, kritik
kaynakları ve fonksiyonları tanımlamayı ve kurtarma için bir plan oluşturmayı içerir. Plan basit
ve uygulanabilir olmalıdır. Düzenli olarak belgelenmeli, test edilmeli ve güncellenmelidir.
Plan, zoonoz durumunda yerel yönetimlerden temsilciler, ilgili kurumlar, özel sektörler ve halk
sağlığı yetkili makamlarının katılımıyla bir veteriner kurumu tarafından hazırlanmalıdır. Acil
durum planındaki ana bileşenler şunlardır:
•
Emir komuta zinciri kurulması
•
Hızlı tanı ve onaylama sistemleri
•
Salgın soruşturma prosedürleri
•
Hızlı önleme tedbirleri (örneğin, hareket kontrolü, dezenfeksiyon, aşılama,
temizleme)
•
İletişim stratejisi
Hastalık onayı ile ilgili bildirim derhal ilgili diğer bakanlıklara, ticari ortaklara ve
paydaşlara gönderilmeli ve genel olarak kamuya duyurulmalıdır. Buna ek olarak, bildirimi
zorunlu hastalıklar için hem ulusal (Bakanlık) hem de uluslararası kuruluşlara (OIE=Ofice
international des epizootics) bildirim hükümlerini takip etmeli ve bildirmelidir.
Bir salgının onaylanmasının ardından, etkilenen tesisin çevresinde kontrol alanları
oluşturulabilir. Bu alanların kapsamı, hastalığın epidemiyolojisi başta olmak üzere birçok
faktöre bağlıdır. Bu kontrol alanlarında uygulanan önlemler genellikle hareket kısıtlamaları,
yoğunlaştırılmış gözetim ve etkilenen alanlara uygulanan özel önlemleri içerir. Ek olarak,
yönetim kolaylığı ve ticari amaçlar için, yönetim alanlarını veya coğrafi sınırlara karşılık gelen
kontrol alanlarını çevreleyen daha geniş bir alan belirlenebilir (Şekil 5).

Şekil 11. Bir salgın etrafında infekte bir bölgeyi gösteren bir hastalık salgını merkezli
hareket kontrol bölgelerinin gösterimi
Hastalık kontrol önlemleri genellikle önemli bir ekonomik etkiye sahiptir; bu nedenle,
çiftçilerin işbirliğini sağlamak için uygun tazminat mekanizmaları mevcut olmalıdır. Tazminat
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eksikliği uyumsuzluğa yol açabilir. Hükümet ve özel sektör arasındaki ortaklıkların bazı
ülkelerde sürdürülebilir acil durum fonlarının geliştirilmesinde etkili olduğu kanıtlanmıştır.
Acil durum planı, özellikle ülke sınırlarını aşan hayvan hastalıkları için bölgesel
düzeyde koordine edilmelidir.

7.7 İzleme, Değerlendirme ve İnceleme
Program uygulanmakta olan müdahalelerin etkinliğini değerlendirmek, bilgi
boşluklarını tanımlamak ve istenen amaç ve yöntemleri uyarlamak için sürekli bir incelemeyi
içermelidir. Bu süreç, hastalığın epidemiyolojik, ekonomik ve sosyal etkisi hakkındaki temel
verilerin oluşturulması ile başlamalıdır. Program süreç ve etki göstergeleri hakkında veri
toplamalıdır. Bu, müdahalelerin insidans ve prevalans gibi epidemiyolojik göstergeler
üzerindeki etkinliğinin ölçülmesini sağlar ve güçlendirilmesi gereken alanları belirler.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
7.1. Bir hastalık kontrol programı oluşturmanın gerekçesi
7.2. Kontrol programının amacı ve hedefleri nelerdir
7.3. Program planlama nasıl yapılır
7.4. Uygulama planı nelerden oluşur
7.5. Salgın araştırması nasıl yapılır
7.6. Acil durum hazırlığı ve acil durum planlamasında yer alan yaklaşımlar nelerdir
7.7. İzleme değerlendirme ve inceleme neler kazandırır
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Bölüm Soruları
1) Bir hastalık kontrol programı oluşturmanın gerekçesi nedir?
2) Kontrol programının amacı ve hedefleri neler olmalıdır?
3) Bir hastalık kontrol programının adımlarını şekil çiziniz
4) Hastalık kontrol programı nasıl planlanır?
5) Uygulama planı nelerden oluşur, bileşenleri nelerdir?
6) Hastalık araştırması (sürveyans) nasıl yapılır, şekil çiziniz.
7) Aşılama için önemli kriterler nelerdir?
8) Salgın bir hastalığın araştırılması için gereken adımlar nelerdir?
9) Acil durum hazırlığı ve acil durum planlamasında hangi unsurlar bulunur?
10) İzleme değerlendirme ve inceleme neler kazandırır?
Cevaplar
1)Bir ülke, bir hastalık kontrol programı oluşturmanın gerekçesini açıkça belirtmelidir.
Hayvan sağlığına ek olarak, halk sağlığı, gıda güvenliği, biyoçeşitlilik ve
sosyoekonomik yönlere önem verilmelidir.
Hastalık kontrol programının gerekçesi, ülkedeki epidemiyolojik durum hakkındaki
mevcut bilgileri özetlemeli ve aşağıdakilerle ilgili ayrıntılı bilgi sağlamalıdır:
a. Hastalık durumu
b. Hastalık etkileri (hayvan ve halk sağlığı, gıda güvenliği, biyolojik çeşitlilik ve
sosyoekonomik etki) ve bunların paydaşlara nasıl dağıldığı
c. Kimlik, ilgi düzeyi ve paydaşların katılımı
.
2) Hedef hastalığın eradike edilmesidir
Eradikasyonun başarılabilir olup olmadığı veya belirli bir yaygınlıkta kontrolün istenen son
nokta olup olmadığı belirlenmelidir. Programı başarıya götürecek olan spesifik hedefler ve
göstergeler oluşturulmalıdır. Programın özel bir amacı da olabilir, örneğin bir bölümün veya
serbest bir bölgenin kurulması gibi
3) Bir hastalık kontrol programının adımları aşağıdaki gibidir

4) Veteriner Kurumu paydaşlarla iş birliği içinde programın amacına dayalı bir plan
geliştirmelidir. Zoonotik hastalıklarda, programın planlanmasında ve uygulama sırasında
halk sağlığı yetkilileri ile yakın işbirliği ve koordinasyon gereklidir.
En uygun müdahale seçeneklerine ilişkin karar, belirli hastalık kontrol önlemlerinin
başarı olasılığıyla birlikte, zoonotik potansiyelin yanı sıra maliyet-fayda hususlarını da dikkate
almalıdır. Program, uygulanmakta olan müdahalelerin etkinliğini değerlendirmek, bilgi
192

boşluklarını tanımlamak; hedefleri, amaçları ve yöntemleri veya eylemleri gerektiği gibi
uyarlamak için sürekli bir incelemeyi içermelidir. Program politikaları, üretici için ek hizmetler,
uygun tazminat planları, nihai ürüne değer katma ve halk sağlığını koruma da dahil olmak üzere
katılım için teşvikler içermelidir
5) Bir hastalık kontrol programı, mevzuata dayanmalıdır.
Hastalığın ülke genelinde fark edilir olması gerekir.
Verimli ve etkili Veteriner Hizmetlerine ve üreticilerin ve diğer paydaşların katılımına
dayanmalıdır.
Programın siyasi desteği ve devlet ve özel paydaş katkıları da dahil olmak üzere
sürdürülebilir finansman kaynakları olmalıdır.
6) Hastalık araştırması için aşağıdaki şekil takip edilebilir

7) Aşılama için önemli kriterler aşağıdaki gibidir.
Aşılamanın etkisi
Aşı kalitesi
Aşı verimi
Aşı ve antijen bankalarıdır
8)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Salgın bir hastalığın araştırılması için gereken adımlar aşağıdaki gibidir.
saha çalışması için hazırlık
zoonoz durumunda halk sağlığı yetkili makamlarla koordinasyon
soruşturmayı tetikleyen raporun onaylanması
tanının onaylanması
epidemiyolojik takip
ilgili hayvanların mekansal ve zamansal dağılımı dahil verilerin toplanması ve analizi
kontrol ve önleyici tedbirlerin uygulanması
dokümantasyon ve raporlama

9) Acil durum hazırlığı ve acil durum planında aşağıdaki unsurlar bulunur.
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Emir komuta zinciri kurulması
Hızlı tanı ve onaylama sistemleri
Salgın soruşturma prosedürleri
Hızlı önleme tedbirleri (örneğin, hareket kontrolü, dezenfeksiyon, aşılama, temizleme)
İletişim stratejisi
10) İzleme, incelme ve değerlendirme sonucu:
Hastalığın epidemiyolojik, ekonomik ve sosyal etkisi hakkındaki temel veriler hakkında
bilgi edinilir.
Program süreç ve etki göstergeleri hakkında veriler elde edilir.
Bu, müdahalelerin insidans ve prevalans gibi epidemiyolojik göstergeler üzerindeki
etkinliğinin ölçülmesini sağlar ve güçlendirilmesi gereken alanları belirler
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8 PARAZİTOLOJİYE GİRİŞ, PARAZİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Parazit, canlılar arasında görülen birlikte yaşam tarzları ve parazitizm hakkında
bilgi edinilecektir. Parazitolojide kullanılan temel kavramlar öğrenilecektir. Parazitizmin
çeşitleri ve parazitlerin yapıları anlatılacaktır. Parazitlerin ve yaptıkları hastalıkların
isimlendirilmeleri üzerinde durulacaktır
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Parazitler
edinmek

hakkında

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

bilgi Parazit,
parazitizm
ve Ders
kitapları,
slayt
parazitolojinin
konuları sunumları ve videolar,
hakkında temel bilgiler
kazanılacaktır.
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Anahtar Kavramlar
Parazit , Simbiyoz, Kommensalismus, Mutualizm, Parazitizm, Konak, Yaşam çemberi,
Biyotik güç, Ekto-Endo parazit, Spesifik(Özel) parazitizm, Erratik (Sapık) Parazitizm, Şaşkın
(Egare, Kaybolmuş, Tesadüfi, Accidental) Parazitizm, Fakültatif(Zorunlu Olmayan) Parazitizm,
Zorunlu (Obligator)Parazitizm, Protozooloji, Helmintoloji, Artropodoloji, Nomenklatür kuralları,
Binominal isimlendirme.
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8.1 PARAZİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
8.1.1 PARAZİT
Parazit terimi, para ve sitoz kelimelerinden oluşmuştur. Bir canlının yanında beslenen,
yaşayan başka bir canlı manasına gelmektedir. Genetik yapısı farklı türden iki canlının birlikte
yaşam tarzı göstermesidir. Bu yaşam tarzı bazı özellikleriyle diğer ortak yaşam tarzlarından
farklılıklar gösterir.

8.1.2 CANLILAR ARASI
PARAZİTİZM

ORTAK

YAŞAM

TARZLARI

VE

Dünyadaki bütün canlılar arasında ortak yaşam tarzları görülmektedir. Kısaca şöyle
ifade edebiliriz: dünyada hiç bir canlı diğer canlılardan bağımsız olarak hayatını devam
ettiremez. Metabolik olarak veya besin zinciri basamaklarına bağlı olarak mutlaka başka bir
canlı ile ilişki içerisinde olmak durumundadır. Aksi halde yaşamını sürdüremez. Bu birlikte
yaşam aynı tür canlılar arasında olabildiği gibi farklı türden canlılar arasında da olabilmektedir.
Aynı türden canlıların birlikte yaşam tarzı Koloni yaşamı olarak bilinir. Örneğin
arıların, karıncaların ve insanların yaşamı bu gruba girmektedir. Grup içindekilerin genetik
yapısı homojen bir görünüm oluşturmaktadır. Grup içindekiler iş bölümü halinde görev
yaparlar.
Farklı türden canlıların birlikte yaşam tarzı ise Simbiyoz olarak adlandırılmaktadır.
Birlikte yaşayan canlıların genetik yapısı farklı yani heterojen bir görünüm oluşturmaktadır. Bu
guruba sürüngen bir canlıyla bir kuşun birlikte yaşaması gibi çok sayıda örnekler verilebilir.
Simbiyotik ilişkiler kendi içinde İki bölüme ayrılır:
1-Gevşek İlişkiler: Bireyler arasında metabolik bağımlılık yoktur. Bir birey diğerini
gıda, barınma ve taşıma amaçlı kullanır. Bu yaşam tarzı Kommensalismus olarak
isimlendirilir. Bir sineğin bacağında taşıdığı bakteri virüs veya helmint yumurtaları örnek
verilebilir
2-Sıkı İlişkiler: Bireyler arasında metabolik bağımlılık vardır. Bu bağımlılık tek taraflı
olabildiği gibi iki taraflı da olabilir. Çift taraflı metabolik bağımlılık Mutualismus olarak
isimlendirilir. Her birey metabolik bağımsızlığını kaybetmiştir. Birbirlerine yarar sağlarlar.
Ayrı bir şekilde yaşamaları mümkün değildir. Bunlara mantarlar ve alglerin birlikte yaşayarak
oluşturduğu Likenler örnek verilebilir. Mantarın gereksinim duyduğu glikoz algden
sağlanırken, algin ihtiyaç duyduğu karbondioksit mantardan sağlanmış olur.
Tek Taraflı Metabolik Bağımlılık Parazitizm olarak isimlendirilir. Bir ferdin fayda
diğer ferdin zarar gördüğü, tek taraflı metabolik bağımlılığın söz konusu olduğu ilişki tipidir.
Bu yaşam tarzına sahip canlılara Parazit adı verilir. Parazitin üzerinde geçici veya uzun süre
bulunduğu yaşadığı canlıya ise Konak adı verilir.
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Bir başka açıdan Parazit, Yaşam çemberini tamamlayabilmek için bir konağa
gereksinimi olan ve bu konağa az veya çok zarar veren bir canlıdır.
Yaşam çemberi: Bir parazitin doğup, büyüyüp, gelişip, çoğalarak ölene kadar geçirdiği
yaşam döngüsünü ifade eder. Parazitlerin yaşamında bazı dönemler doğada serbest yaşam
şeklinde olurken bazı dönemleri de konak vücudunda paraziter yaşam tarzında olabilir. Fakat
parazit mutlaka bu yaşam dönemlerinden en az birini konakla beraber geçirmek durumundadır.
Aksi halde parazitizmden söz edilemez.

8.1.2.1 Parazitizmin Avantajları:
1-Parazit kendini dış ortamdan korur. Doğadaki çevre şartlarının değişkenliğinde
etkilenmez(ısı,nem,kuraklık,don,diğer canlılar vs)
2-Gıda bulmak için enerji harcamaz. Bazı canlılar gıda temini için kilometrelerce
mesafe kat etmek durumuyla karşılaşmaktadır.
3-Metabolik ihtiyaçları konaktan sağlar. Bu ihtiyaçlar konak vücudunda hazır olarak
bulunduğu için temin etmede bir çaba harcamasına gerek yoktur. Örneğin besin ihtiyacını
konak dokusunda bulunduğu yerden hazır alır. Bulunduğu yere bağlı olarak bağırsak veya
kandan yarı sindirilmiş maddeleri kolayca temin eder.
4-Metabolizması için gerekli kaynakları çoğalmasında kullanır. Bu nedenle
çoğalma kapasitesi =biyotik gücü yüksektir. Parazit yukarıda sayılan yaşamsal faaliyetleri
yerine getirmek için diğer canlılar gibi enerji harcamadığı ve konağa bağlı yaşadığı için biyotik
gücü maksimum düzeydedir. Çok sayıda yumurta, larva, ookist çıkarma özelliğindedir. Böylece
çevreyi, ara ve son konağı olan canlıları enfekte edebilme şansını artırmış olur.

8.2 Parazitizmin çeşitleri
Değişik biçimlerde isimlendirilmiştir:
Konakta bulunduğu yere göre Ekto ve Endo parazit olarak isimlendirilir.
Ekto Parazit: Konağının derisi üzerinde veya deriye yüzlek olarak gömülmüş biçimde
yaşayan Parazitlerdir. Dış parazit olarak da isimlendirilir. Keneler, bitler ve uyuz etkenleri bu
grupta yer alırlar.
Endo Parazit: Konağının vücudu içinde doku ve organlarda yerleşerek yaşayan
parazitlerdir. İç Parazit tabiri de kullanılmaktadır.
Bunlar da kendi içinde İntraselüler= Hücre içi parazitler ve Ektraselüler=Hücreler
arası yaşayan parazitler olarak isimlendirilir. İntraselüler parazitler mikro ölçülerde,
extraselüler parazitler ise mikro veya makro ölçülerde olabilir.
Spesifik(Özel) parazitizm: Bir parazitin belirli bir konağın belirli bir organında
yaşaması olarak bilinir. Bilinen bir konağın bir organ veya dokusunda yerleşmek üzere spesifik
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hale gelmiş olma durumudur. Farklı bir konak veya organda yerleşmesi söz konusu değildir.
Örneğin karaciğer kelebeği olarak bilinen Fasciola hepatica’nın koyun karaciğerine
yerleşmesi.
Erratik (Sapık) Parazitizm: Parazitin konakta her zaman bulunduğu organın dışında
başka bir organda bulunması durumudur.
Şaşkın (Egare, Kaybolmuş, Tesadüfi, Accidental) Parazitizm: Parazitin normalde
görülmediği bir konakta bulunmasıdır. Örneğin koyun karaciğerinde görülen F.hepatica’nın
çok nadirde olsa insanlarda görülmesi gibi .
Fakültatif(Zorunlu Olmayan) Parazitizm: Doğada serbest yaşayan bir canlının,
uygun ortam bulduğunda paraziter yaşama adapte olmasıdır. Bu durum serbest yaşamdan
paraziter yaşama bir geçiş aşaması olarak kabul edilebilir. Çöp gibi organik atıklar üzerinde
gelişmekte olan bazı sinek türlerinin, hayvan veya insanların iyileşmeyen yaralarının üzerine
bazen larva veya yumurtalarını bırakmaları görülmektedir.
Zorunlu (Obligator)Parazitizm: Parazit olan canlı hayatının bir kısmını veya
tamamını bir konakta geçirmek zorundadır. Burada konakta geçirdiği süre açısından bir
sınıflama söz konusudur. Bu durum üç değişik tarzda görülür.
1.Daimi Parazitizim, parazitin tüm gelişme dönemlerinin konakta bulunması
durumudur. Bu da iki değişik biçimde olmaktadır.
a) Konak değiştirmeden; parazitin hayatının tamamını bir konakta geçirmesi
durumudur.
b) Konak değiştirerek; parazitin yaşam çemberini tamamlarken hayatının tamamını
farklı konaklarda geçirir.
2.Geçici Parazitizm, parazitin bütün gelişme dönemleri doğada serbest yaşar. Fakat
parazit sadece bazı metabolik ihtiyaçlarını karşılamak için zaman zaman konağı kullanır.
Örneğin sivrisineğin yumurta, larva, pupa dönemleri gelişmelerini bir konağa ihtiyaç
göstermeden sürdürür. Sadece dişi sivrisinek yumurta yapmak için kısa bir süre de olsa kan
emmek zorundadır.
3.Periyodik Parazitizm, Parazitin gelişme dönemleri hem doğada hem de konakta
bulunur. Hayatının belirli bir periyodunda parazitlik yapar. Bu durumun iki şekli vardır.
a) Protelien Parazitizm, canlının genç gelişme dönemleri parazit iken erişkin dönemleri
parazit değildir.
b) İmagonal Parazitizm, erişkin dönemi parazit iken diğer gelişme dönemlerinin
paraziter bir yaşam göstermemesidir.
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8.3 Canlıların Sınıflandırılmasında Parazitlerin Yeri Ve Parazitolojinin Alt
Bilim Dalları
Parazitler, bir örnek hepsi aynı özelliklere sahip canlılar değildir. Tek hücreli ve çok
hücreli canlılardan oluşan parazitler vardır. Tek hücreli canlılardan Protozoonlar, Çok hücreli
canlılardan ise Helmintler ve Artropodlar içerisinde paraziter yaşam gösteren canlılar
bulunmaktadır.
Protozoonları inceleyen bilim dalı Protozooloji
Helmintleri inceleyen bilim dalı Helmintoloji
Artropodları inceleyen bilim dalı ise Artropodoloji olarak isimlendirilir.
Veteriner Parazitolojinin alt bilim dalları da Veteriner Protozooloji, Veteriner
Helmintoloji ve Veteriner Artropodoloji olarak isimlendirilmektedir.
Bu sayılan bilim dalları evcil hayvan ve insanlarda paraziter hastalık yapabilecek veya
aracılık yapabilecek protozoon, helmint ve artropodları incelemektedir. Yoksa doğada serbest
yaşayan milyonlarca canlı vardır. Amaç bunları incelemek değildir.

8.3.1 Protozoonlar
Gerçek hücre çekirdeğine sahip =ökaryotik tek hücreli mikroskobik canlılardır. Protista
canlılar aleminde yer alırlar. Bunlar beş şubeye ayrılmıştır.
1-Sarcomastigophora Şubesi=Phylum: Bunlar da kendi içinde Mastigophora(hareket
organeli olarak flagella=kamçı taşırlar) ve Sarcodina (hareket pseudopod=yalancı ayaklarla
olur)alt şubelerine ayrılır
2-Microspora Şubesi: Tek hücreli sporlar bulundururlar
3-Myxozoa Şubesi: Çok hücreli sporları vardır
4-Ciliophora Şubesi: Vücut siliumlarla kaplıdır.
5-Apicomplexa Şubesi: Uç kısımlarında konak hücresini delmeye yarayan apikal
kompleks vardır.

8.3.2 Helmintler
Solucanlar olarak bilinir. Metazoalar= çok hücreli hayvanlar aleminde bulunurlar.
Başlıca Monogenea, Trematoda, Cestoda, Nematoda, Acanthocephala, Annelida sınıflarından
oluşmaktadır. Çok farklı şekil ve biçimde olabilirler. Örneğin Trematodlar, birkaç santimlik
yekpare bir vücuda sahipken. Sestodlar bir zincir halinde dizilmiş halkalardan oluşmuş ve
metrelerce uzunlukta olabilir.
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8.3.3 Artropodlar
Eklem bacaklı ve sert bir dış iskelete sahip canlılardır. Bunlar da Metazoalar= çok
hücreli hayvanlar aleminde bulunurlar. Sistematikte başlıca beş Sınıf’a=Classis ayrılmıştır.
1-Crustacea Sınıfı; Vucut iki kısımdan ibarettir: sefalotoraks=baş göğüs, abdomen. En
az 5 çift bacak vardır. İki çift antenleri vardır. Suda veya karada yaşayan türleri vardır. 2Myriapoda: Chilopoda ve Diplopoda olmak üzere iki önemli sınıf bulunmaktadır. Çok
ayaklılar olarak bilinir. 3-İnsecta( Böcekler): Vücut baş, toraks=göğüs ve abdomen=karın
olarak üç bölümdür. Başta bir çift antenleri vardır. Torakstan üç çift bacak çıkar. Kanatlı ve
kanatsız türleri vardır. 4-Arachnida(Örümcekgiller): Bu grupta akarlar(mikroskobik
canlýlar), keneler, örümcek ve akrepler(makroskobik canlılar) bulunur. Vücutları böcekler gibi
üç parçalı değildir. Vücut, sefalotoraks(baş ile toraksın birleşmiş biçimi)-abdomen biçiminde
ikiye bölünmüştür. Antenleri yoktur. 5-Pentastomida: Vücut, ince uzun ve halkalıdır. Ön taraf
kalın arka taraf incedir. Önde dört adet çengel veya tırnak vardır.

8.4 Parazitlerin isimlendirilmeleri
Parazitler, bütün canlıların isimlendirilme kurallarına bağlı olarak adlandırılmıştır.
Parazitlerin isimlendirilmesi gelişigüzel olmayıp bütün bilim dünyasının kabul ettiği standart
kurallar çerçevesinde yapılmaktadır. Bu kurallara Prioritat Kuralları denir. Bu kurallara göre
kullanılan ismin kabul olabilmesi için parazitin teşhisinde kullanılacak bir tarifinin ve
morfolojik özelliklerinin belli olduğu bir şeklinin veya fotoğrafının yayınlanmış olması
gerekmektedir. Parazit isimlendirilmesinde paraziti ilk bulan kişinin verdiği isim geçerlidir.
Ayrıca parazitlerin isimlendirilmesi nomenklatür kurallarına göre yapılır. Böylece aynı
parazite değişik kişiler tarafından farklı isim verilmesinin önüne geçilmektedir. Her parazitin
Dünyanın her yerinde geçerli olan latince bir adı vardır.
Genellikle kullanılan yöntem ikili adlandırma yani binominal isimlendirmedir. Buna
göre bir parazitin adı iki kelimeden oluşmaktadır. Birincisi cins adını gösterir ve büyük harfle
başlar. İkinci kelime küçük harfle başlar. İki kelime ad, soyad gibi parazitin tür adını gösterir.
Bilimsel literatürlerde ise paraziti bulan kişiye ithafen adı ve bulduğu tarih virgülle ayrılarak
yazılır. Parazitin tür adı italik harflerle yazılır.
Fasciola hepatica Linnaeus,1758 veya Fasciola hepatica (Linnaeus,1758)
şeklindedir. Bunun yanında daha az kullanılan üçlü=trinominal veya dörtlü=quadrinominal
isimlendirme de vardır. Bunlarda tür altı veya cins altı adları da kullanılmaktadır.

8.5 Paraziter Hastalıkların İsimlendirilmesi
Parazitlerin yaptığı hastalıkların isimlendirilmesi aşağıda sıralanmış olan kurallara göre
yapılmaktadır.
1-Parazitin Cins isminin sonuna ‘osis’ veya ‘asis’eki getirilerek yapılır. Bilimsel
yazılarda daha çok kullanılmaktadır
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Fasciola + osis= Fasciolosis, Fasciolasis
Argas+osis= Argasosis
2-Parazit Türünün Yaptığı Hastalığın isimlendirilmesi(hastalığı yapan parazit türü
biliniyorsa)
Fasciolosis hepatica biçiminde kullanılır.
3-Yaptığı hastalığın en önemli belirtisine(=semptom) göre
Uyku hastalığı(hasta kişilerde uyku hali görülür
Fil hastalığı(toplar damar ve lenf dolaşımı zayıflar, bacak şişer)
4-Ülke veya bölge halkının adlandırmasına göre; çok bilimsel olmasa da hastalığın
tanınması açısından önemlidir
Nokra, Kelebek hastalığı
5-Paraziti Bulan Araştırıcının Adına Göre
Chagas hastalığı, Trypanosomosis cruzi
Bilharz, Bilharziosis; Hulusi Behçet, Behçet hastalığı
6-Coğrafi Bölgelere Göre
Akdeniz Humması, Doğu Nil Humması, kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı gibi
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Parazit, Parazitoloji, Parazitizim, parazitizim çeşitleri, canlılarda görülen ortak
yaşam tarzları, parazit canlılardan Protozoon, helmint ve artropodlar, parzitlerin ve paraziter
hastalıkların isimlendirilmeleri hakkında bilgi sahibi oldunuz.
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Bölüm Soruları
1) Bireyler arasında metabolik bağımlılık yoktur. Bir birey diğerini gıda, barınma
ve taşıma amaçlı kullanır. Bu yaşam tarzı ……………………olarak
isimlendirilir.
2) Konağının derisi üzerinde veya deriye yüzlek olarak gömülmüş biçimde
yaşayan parazitlere ……………….denir.
3) Parazit ‘i tarif ediniz.
4) Spesifik(Özel) parazitizm nedir.
5) ………………… gerçek hücre çekirdeğine sahip =ökaryotik tek hücreli
mikroskobik canlılardır.
6) Fasciola cinsine ait bir parazitin yaptığı hastalığa
……………………………….. denir.
7) Parazitlerin isimlendirilmesinde kullanılan binominal adlandırmaya bir örnek
veriniz.
8) Konak nedir.
9) Yaşam çemberi nedir.
10) ………………. , solucanlar olarak bilinir. Metazoalar= çok hücreli hayvanlar
aleminde bulunurlar. Başlıca Monogenea, Trematoda, Cestoda, Nematoda,
Acanthocephala, Annelida sınıflarından oluşmaktadır.
CEVAPLAR:
1) Kommensalismus
2) Ektoparazit
3) Bir ferdin fayda diğer ferdin zarar gördüğü, tek taraflı metabolik bağımlılığın
söz konusu olduğu ilişki tipidir. Bu yaşam tarzına sahip canlılara Parazit adı
verilir.
4) Bir parazitin belirli bir konağın belirli bir organında yaşaması olarak bilinir.
Bilinen bir konağın bir organ veya dokusunda yerleşmek üzere spesifik hale
gelmiş olma durumudur.
5) Protozoonlar
6) Fasciolosis, veya Fasciolasis
7) Fasciola hepatica Linnaeus,1758 veya Fasciola hepatica (Linnaeus,1758)
8) Parazitin üzerinde geçici veya uzun süre bulunduğu yaşadığı canlıya Konak adı
verilir.
9) Bir parazitin doğup, büyüyüp, gelişip, çoğalarak ölene kadar geçirdiği yaşam
döngüsünü ifade eder. Parazitlerin yaşamında bazı dönemler doğada serbest
yaşam şeklinde olurken bazı dönemleri de konak vücudunda paraziter yaşam
tarzında olabilir.
10) Helmintler
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9 PARAZİT KONAK İLİŞKİLERİ, PARAZİTLERİN BULAŞMA
YOLLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Parazit konak ilişkileri, konak çeşitleri, parazitlerde gelişme, parazitizmin dönemleri,
parazitlerin konağa giriş/çıkış ve bulaşma yolları öğrenilecektir.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Parazit ve konak ilişkileri Parazit konak ilişkileri, Ders
kitapları,
slayt
hakkında bilgi edinmek
sunumları ve videolar,
konak çeşitleri, parazitlerde
gelişme,

parazitizmin

dönemleri,

parazitlerin

konağa giriş/çıkış

yolları,

hakkında

bilgiler

temel

kazanılacaktır.

209

Anahtar Kavramlar
Son konak, ara konak, paratenik ara konak, vektör, Transtadial Bulaşma, Transovarian
Bulaşma, Rezervuar konak, taşayıcı konak, portör, direk(monoksen) gelişme, indirek(heteroksen)
gelişme, Parazitimin dönemleri, Temas, Giriş, Aktivasyon, Yerleşme ve Çıkış dönemleri. Konak
Spektrumu, metamorfoz, Rekabet=Competition.
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9.1 Parazit Konak İlişkileri ve Konak Çeşitleri
Parazitin üzerinde veya içinde(iç-dış parazit) geçici veya devamlı bir şekilde bulunduğu
canlıya Konak denir. Konaklar değişik canlı türlerinden (memeli, kuş, balık, böcek vs.) olabilir.
Konak genellikle besin zinciri içerisinde bulunan veya parazitle karşılaşma durumu
daha yakın olan canlı gruplarından oluşur. Konaklar genellikle parazitlerden daha büyük
canlılardır.
Son Konak=Kesin Konak, Parazitin erişkin formunun bulunduğu veya seksüel
çoğalmasının görüldüğü konaktır. Bazı parazitler birden çok konak kullanabilir. Bunlar
arasında hangisinde parazitin erişkin formu bulunuyorsa o son konaktır.
Trichostrogylus cinsine bağlı mide bağırsak nematodlarının son konağı koyunlardır.
Çünkü erkek ve dişi parazitler son konak olan koyunun ince bağırsaklarında eşeysel olgunluğa
gelerek çiftleşir ve yumurta çıkarmaya başlarlar.
Ara Konak, Parazitin erişkin dönemi dışındaki gelişme dönemlerinin bulunduğu konak
veya konaklardır. Ara konak sayısı en az bir olmak üzere daha fazla sayıda da olabilir. Hangi
canlıların hangi parazitin ara konağı olabildiği bilinmektedir. Dolayısıyla bir ortamda ara
konakların varlığı o parazitin ortamda bulunma şansını veya ihtimalini arttırır. Son konaklarda
olduğu gibi çok değişik grup ve canlı türlerinden ara konaklar bulunur.
İki tip ara konak vardır:
a) Gerçek ara konak: Parazitin gelişme dönemlerinin ara konakta morfolojik ve
fizyolojik değişikliklere uğraması söz konusudur.
b) Paratenik ara konak: Parazitin gelişme dönemlerinin herhangi bir morfolojik veya
fizyolojik değişikliğe uğramadığı ara konaktır. Bu konak parazitin yaşam çemberini
tamamlaması için gerekli olmayıp, parazitin son konağa ulaşmasında barınak veya taşıyıcılık
ödevi görür.
Vektör, Hastalık etkenini bir omurgalı konaktan aktif olarak alıp diğer omurgalı konağa
aktif olarak taşıyan ve bulaştıran omurgasız konaktır. Genellikle kan ile beslenen omurgasız
canlılara verilen bir addır.
Vektör bir parazitin duruma göre son konağı veya ara konağı olabilir. Vektör, parazitin
seksüel çoğalmasının görüldüğü veya erişkin parazitin bulunduğu bir canlı olabilir. Böyle bir
durumda vektör son konaktır. Ara konak olduğunda, hastalık etkeni vektörde gelişme
gösteriyorsa vektör gerçek ara konak vazifesi görüyor demektir. Böyle vektörlere biyolojik
vektör denir.
Parazit vektörde herhangi bir gelişme göstermiyorsa böyle vektör paratenik konak
görevi yapıyor demektir. Bu tip vektörlere mekanik vektör denir. Parazitler vektörün derisinde
veya ağız organellerinde bulunur. Metamorfoz gösteren bir vektör, taşıdığı bir paraziti bir
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gelişme döneminden diğerine nakledebilir. Buna Transtadial Bulaşma denir. Vektör,
kendinde bulunan paraziti yumurtaları vasıtasıyla gelecek nesillerine geçirebilir. Buna
Transovarian Bulaşma denir. Böylece reenfeksiyonlar olmadan parazit vektör
populasyonunda varlığını koruyabilir.
Rezervuar Konak, Paraziti insanlara ve evcil hayvanlara bulaştıran omurgalı
hayvanlardır. Bu hayvanlarda parazit doğal olarak çok sayıda bulunur. Evaluasyon=evrim
süreci içinde parazit/konak dengesi bu hayvanlarda iyi kurulmuş olup, konak parazitin patojen
etkilerinden pek etkilenmez. Bu tip konaklar bir bölgede parazitin sürekli bulunmasından
sorumludurlar.
Taşıyıcı Konak(Portör), Az sayıda parazit ile enfekte insan ve evcil hayvanlardır.
Daha önce geçirmiş oldukları enfeksiyonlara bağlı olarak gelişen bağışıklıktan ötürü
parazit bunlarda zararlı etki oluşturmaz ve klinik belirti göstermez. Bunlar diğer insan ve evcil
hayvanlar için enfeksiyon kaynağıdır.

9.2 Parazitlerde Gelişme
İki şekilde görülmektedir.
1-Direk(monoksen) gelişme, Parazit bir konaktan diğerine direk(doğrudan) bulaşır.
Son konaktan başka bir son konağa veya son konaktan dış ortama geçip daha sonra son konağa
geçmesi şeklindedir.
2-İndirek(heteroksen) gelişme, Parazit bir son konaktan diğerine bulaşmada ara konak
kullanır(dolaylı). Ara konak sayısı birden fazla olabilir.

9.3 Parazitizmin Dönemleri
Parazitin yaşam çemberinde Paraziter dönemdeki evreleri gösterir. Başlıca beş
dönemden oluşmaktadır.
1-Temas, Parazitin konakla temasını
2-Giriş, parazitin konağa girişini
3-Aktivasyon, parazitin konakta aktive olmasını
4-Yerleşme, parazitin konağa yerleşmesini
5-Çıkış, parazitin konaktan çıkışını ifade eder.

9.3.1 Temas Dönemi:
Parazitin konakla karşı karşıya gelmesini ifade eder. Bu da iki türlü olur.
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Aktif Temas; Parazitin enfektif formu hareket ederek gireceği konağı arar; bunun için
duyu organellerini kullanır. Diğer bir deyimle parazit hareketlidir. Parazit konağını bulmak için
feromon adı verilen konak tarafından salgılanan bazı kimyasal maddelerden faydalanır.
Pasif Temas, Parazitin enfektif formu hareketsiz olup, konağın kendisini bulmasını ve
almasını bekler.

9.3.2 Giriş Dönemi
Parazitin konağa girişini ifade eder temas dönemine benzerlik gösterir iki şekilde olur.
Aktif giriş, Parazitin enfektif formu hareketlidir; konağa deri veya mukozalarını delerek
girer.
Pasif giriş, Parazitin enfektif formu hareketsizdir. Konak fizyolojik ihtiyaçlarını
karşılarken konağa ağız veya solunum yoluyla girer.

9.3.3 Aktivasyon Dönemi
Parazitin konakta gelişmeye başladığı dönemi ifade eder. Parazit gelişmeye
başlayabilmesi için konaktan bazı uyarılar=sinyal alır. Bu uyarılar parazit için elverişliyse
aktivite başlar; değilse gelişme olmaz. Böylece parazit gerçek konağında, doğru organda ve
dokuda olduğunu anlar.
Bu uyarılar:
a-Vucut sıcaklığı: Türlere göre farklıdır
b-Safra tuzları: Bileşimi türlere göre farklıdır
c-Konak enzimleri: Organlara göre farklıdır
d-Oksijen ve Karbondioksit basıncı: Organlara göre farklıdır.
Konak Özgüllüğü=Konak Spektrumu
Parazitin gelişmeye başlaması için konaktan aldığı uyarılar, bu parazitin hangi tür
konağa (konak özgüllüğü) ve bu konağın hangi organına yerleşeceğini belirler. Sınırlı sayıda
bir kaç tür konakta yerleşen parazitlere konak özgüllüğü dar; değişik çok sayıda türdeki
konaklarda yerleşenlere ise konak özgüllüğü geniş veya konak yelpazesi=konak spektrumu
geniş parazit denir. Bir parazitin bir gelişme döneminde konak özgüllüğü dar, diğer gelişme
döneminde ise geniş olabilir.
Konak yelpazesi geniş olan parazitler, çok sayıda konak türü ile temas ederler. Bu
özelliğe sahip parazitler genellikle konaklarını pasif olarak enfekte ederler. Konak yelpazesi
dar olan parazitler; az sayıda konak türü ile temas ederler ve konaklarını genellikle aktif olarak
enfekte ederler.
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9.3.4 Yerleşme Dönemi
Parazitin konağa yerleştiği ve zararlı etkilerinin ortaya çıktığı safhadır.
Aktive olan parazit ya aktive olduğu organa yerleşir; veya burayı terk ederek kendine
uygun başka bir yere yerleşmek üzere göç eder. Bu olaylar sırasında parazit morfolojik ve
fizyolojik bir çok değişikliğe uğrar buna Metamorfoz denir. Parazitin yerleşeceği organ dışında
başka bir organa göçe yönelmesi; iki durumda görülür:
a) parazit yabancı bir konağa girdiğinde
b) evrim açısından konak/ parazit ilişkisinin yeni olduğu durumlarda
Parazitin konak vücudunda Göçü de iki şekilde olur:
1-kan ve lenf yolu ile pasif,
2-Parazitin hareket organellerinin kullanılmasıyla aktif olur.
Göçün nedeni; parazitin, kendisine konağın bağışıklık=immun reaksiyonlarından
kurtulabileceği daha güvenli bir yer aramasıdır. Parazit güvenli bir organ bulduğunda derhal
oraya yerleşir. Parazit, gerek göçü sırasında gerekse yerleştiği organ veya dokuda zararlı
etkilerini gösterir.
Helmintler; sağlam kütikülaları=vücut yüzeyi sayesinde ve kendisi için zararlı olan
konak enzimlerine karşı anti enzim çıkararak bulundukları organda varlıklarını sürdürmeye
çalışırlar.
Hücre içi parazitler; hücre içinde bulunduklarından konak enzimlerinden ve konağın
bağışıklık hücrelerinden kendilerini korurlar. Parazit yerleştiği organda kendi türü veya başka
bir tür ile mevcut yaşam kaynakları için bir savaş verir. Buna Rekabet=Competition denir.

9.3.5 Çıkış Dönemi
Parazitlerin değişik şekil ve formlarda konağını farklı şekil ve farklı yollar ile terk edişini ifade
eder.
Helmint ve Artropodlarda; yumurta, larva, genç veya olgun parazitin dışarı
atılması/çıkması biçiminde olabilir.
Protozoonlarda kist, ookist, şizont veya trofozoit formlarının çıkması biçiminde olabilir.
İki şekilde görülür. a)Aktif Çıkış; parazit konaktan deri veya mukozaları delerek çıkar.
b) Pasif Çıkış; parazit konaktan dışkı, idrar, kusmuk vs ile çıkar
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9.4 Parazitlerin Konağa Giriş/Çıkış ve Bulaşma Yolları
Parazit, hayatını sürdürebilmek için başka bir konağı enfekte etmek zorundadır. Parazit,
konakta gelişip olgunlaştıktan sonra; meydana gelen yeni nesilleri, konaklarını terk ederek
diğer bir konağa girerler. Parazitlerin konaklara giriş ve çıkış yolları/bulaşma biçimleri değişik
şekillerde olur.
1-Ağız yolu: Parazitler konağın ağız yolundan beslenme sırasında pasif olarak girerler;
diğer bir deyimle paraziterin enfektif formları(yumurta, larva, ookist gibi) veya enfektif formu
taşıyan ara konakları yenilerek alınır.
2-Solunum yolu: Parazitlerin havaya karışmış olan enfektif formları solunum sırasında
pasif olarak girerler.
3-Deri yolu: Bazı parazitlerin enfektif formları deriyi delerek aktif olarak girerler(bazı
helmint larvaları) veya çıkarlar(bazı artrapod larvaları). Deride yaşayan bazı ektoparazitler ise
bulaşma yolu olarak konakların birbirine sürtünmesini(kontakt) kullanır.
4-Ara konak/Vektör yolu: Ara konakta veya vektörde bulunan parazitlerin bir
konaktan diğer konağa bulaştırılmasıdır.
5-Cinsel yol: Çiftleşme yoluyla parazit bir konaktan diğerine geçer(bazı protozoonlar).
6-İtrauterin(transplasental) veya transovarian yol: Annedeki parazitin rahimdeki
yavruya veya yumurtalıklarını enfekte ederek yaptığı yumurtalarına geçmesi yani yavruların
enfekte olarak doğmasıdır.
7-Gallaktojen yol: Annedeki parazitin süt yoluyla yavruya geçişidir.
8-Dışkı ve idrar yolu: Parazitlerin çoğu, konaklarını dışkı yolu ile terk ederler. Başta
mide ve bağırsakta bulunan parazitler olmak üzere sindirim kanalına direk veya indirek
bağlantısı olan organlarda(akciğer, karaciğer, özofagus, burun) yaşayan parazitlerin gelişme
veya enfektif formları dışkıyla dışarı atılır. Sadece mide bağırsaklarda yaşayan parazitlerin
değil, bahsedilen diğer organlardaki parazitlerin gelişme ve enfektif formlarını içerdiğinden,
dışkı muayenesi parazitlerin tanısında büyük önem taşır.
Böbrekler gibi boşaltım organlarında bulunan bazı parazitler ise idrar yolunu kullanırlar.
Bunların yumurta veya ookistleri idrarla etrafa bulaşır.
9-Burun akıntısı, kraşe ve kusmuk yolu: Burunda yaşayan parazitlerin enfektif
formları burun akıntısıyla, akciğerde yaşayan bazı nematodların larvaları kraşeyle atılır. Bazen
de mide ve bağırsakta yaşayan parazitlerin kendileri veya enfektif formları kusmukla dışarı
atılabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Parazit konak ilişkileri, konak çeşitleri, parazitlerde gelişme, parazitizmin
dönemleri, parazitlerin konağa giriş/çıkış ve bulaşma yolları hakkında bilgi sahibi oldunuz.
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Bölüm Soruları
1) ………………………………….parazitin erişkin formunun bulunduğu veya
seksüel çoğalmasının görüldüğü konaktır.
2) Metamorfoz gösteren bir vektör, taşıdığı bir paraziti bir gelişme döneminden
diğerine nakledebilir. Buna ……………………………….denir.
3) Aktivasyon Dönemi, Parazitin konakta gelişmeye başladığı dönemi ifade eder.
Parazit gelişmeye başlayabilmesi için konaktan bazı uyarılar=sinyal alır. Bu
uyarılar parazit için elverişliyse aktivite başlar; değilse gelişme olmaz. Böylece
parazit gerçek konağında, doğru organda ve dokuda olduğunu anlar.Bu uyarılar:
…………………………………………………………………………………
………………. dır.
4) Böbrekler gibi boşaltım organlarında bulunan bazı parazitler ise
…………….yolunu kullanırlar. Bunların yumurta veya ookistleri
…………etrafa bulaşır.
5) …………….,, hastalık etkenini bir omurgalı konaktan aktif olarak alıp diğer
omurgalı konağa aktif olarak taşıyan ve bulaştıran omurgasız konaktır.
6) Aktif temas döneminde parazitin kullandığı feromon nedir.
7) Aktive olan parazit ya aktive olduğu organa yerleşir; veya burayı terk ederek
kendine uygun başka bir yere yerleşmek üzere göç eder. Bu olaylar sırasında
parazit morfolojik ve fizyolojik birçok değişikliğe uğrar buna …………….denir.
8) ………………………. gelişme de parazit bir son konaktan diğerine bulaşmada
ara konak kullanır(dolaylı). Ara konak sayısı birden fazla olabilir.
9) …………………………..konak parazitin gelişme dönemlerinin herhangi bir
morfolojik veya fizyolojik değişikliğe uğramadığı ara konaktır. Bu konak
parazitin yaşam çemberini tamamlaması için gerekli olmayıp, parazitin son
konağa ulaşmasında barınak veya taşıyıcılık ödevi görür.
10) Parazit yerleştiği organda kendi türü veya başka bir tür ile mevcut yaşam
kaynakları için bir savaş verir. Buna …………………..denir.
CEVAPLAR:
1) Son konak veya kesin konak
2) Transtadiyal bulaşma
3) Vucut sıcaklığı, Safra tuzları, Konak enzimleri, Oksijen ve Karbondioksit
basıncıdır.
4) İdrar
idrarla
5) Vektör
6) Parazitin konağını bulmak için kullandığı konak tarafından salgılanan bazı
kimyasal maddelerdir.
7) Metamorfoz
8) İndirek(heteroksen) gelişme,
9) Paratenik ara konak
10) Rekabet=Competition
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10 PARAZİTLERİN KONAK ÜZERİNE ETKİLERİ, PARAZİTLERİN
YAYILIŞI, KORUNMA VE KONTROL YÖNTEMLERİ

218

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Parazitlerin konak üzerine olan zararlı etkileri, Parazitlerin yayılışı(epidemiyolojisi),
Paraziter hastalıkların kontrolü konuları öğrenilecektir.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Paraziter
hastalık Parazitlerin konak üzerine Ders
kitapları,
slayt
mekanzmaları hakkında bilgi
sunumları ve videolar,
olan
zararlı
etkileri,
edinmek
Parazitlerin
yayılışı(epidemiyolojisi),
Paraziter
kontrolü

hastalıkların
hakkında

temel

bilgiler kazanılacaktır.
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Anahtar Kavramlar
Patojenite, anemi, zoonoz, Paraziter Kastrasyon, Epidemiyoloji, konak bağışıklığı,
hipobiyoz, kendi kendine tedavi,self cure, konkomitant immunite, Eradikasyon, reenfeksiyon,
profilaktik ilaç, parazitoidizm.
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10.1 Parazitlerin Konak Üzerine Zararlı Etkileri
Parazitizm, yaşam tarzı olarak bir konaktan tek taraflı olarak faydalanma esası üzerine
kurulmuştur. Parazit bu durumda fayda görürken; konak ise mutlaka az veya çok zarar
görmektedir.
Parazitler, genel bir kural olarak sayıca fazla olduklarında zararlı etkilerini belirgin bir
şekilde gösterirler.
Zararlı etkilerin görülmesinde parazitin büyüklüğü, beslenme şekli, vücutta göç geçirip
geçirmediği, hangi organ veya dokuya yerleştiği, konaktaki çoğalma kapasitesi, çıkardıkları
toksin/salgılar ve konağın bağışıklık durumunun büyük önemi vardır.
Bütün bu faktörler parazitin patojenitesini belirler, yani hastalık yapabilme kabiliyetini
gösterir.
Bazen patojenitesi yüksek, az sayıda parazit konağın hastalanmasına veya ölümüne
neden olabilir.
Bazı parazitler, kan dokuda bulunur. Örneğin kan hücrelerine yerleşen kan paraziti
denilen protozoonlar onları parçalayarak tahrip eder. Bu durum kan hücrelerinin azalmasına ve
netice olarak kansızlık olarak isimlendirilen Anemi’ye neden olur.
Bunun yanında bazı helmint ve artropodlar da direk kan emerek veya kanamalara sebep
olmak suretiyle Anemi oluşturur.
Vektör olarak adlandırdığımız Kene, bit pire gibi kanla beslenen parazitlerin bir başka
zararı da kan emerken bulaştırdığı hastalıklardır. Bu parazitler çok sayıda bakteri, virüs ve
protozoon etkenlerini konaklarına bulaştırırlar.
Böylece enfeksiyonlar hayvanlar arasında çok çabuk yayılmaktadır. Ayrıca son
günlerde konu olan birçok Zoonoz hastalığın insanlara bulaşmasına da sebep olurlar.
Parazitler, yerleştikleri doku veya organlarda yabancı bir eleman olarak bulunduğu için
mekanik olarak o bölgeye zarar verirler. Dolayısıyla basınç, travma, delme, irritatif ve
yangılandırıcı etkiler oluştururlar.
Bu durum doku hasarına sebep olur. Hangi doku veya organ hasara uğrarsa onunla ilgili
belirtiler ortaya çıkar. Örneğin merkezi sinir siteminde bulunan parazitler, felç ve sara belirtileri
oluşturur.
Konağın üreme organlarının olduğu bölgeyi etkilerse parazite bağlı kısırlık oluşur. Buna
Paraziter Kastrasyon denir.
Bağırsaklarda bulunan çok sayıda iri parazit bağırsağın delinmesine ve konağın
ölümüne neden olur.
222

Parazitler, konağın besin maddelerini kullandığı için gıda yetersizliği ve kaybına neden
olmaktadır. Dolayısıyla gıda yetersizliği konağın kilo kaybetmesine neden olur. Eti, sütü ve
yapağısı için beslenen hayvanlarda verim kayıplarına neden olur. Çiftlik Hayvanları kilo
kaybedip zayıflar verimleri düşer. Hayvanların genel durumları bozulur diğer hastalıklara karşı
dayanıksız bir duruma düşerler.
Bazı parazitler konak bağırsağındaki B12 vitaminini tüketir. Böylece canlıda bu
vitaminin yetersizliği sonucu merkezi sinir siteminde bozukluklara bağlı olarak felç ve sara gibi
sinirsel belirtilerin ortaya çıkmasına neden olur.
Parazitler, çıkardıkları toksin ve salgılarıyla zarar verebilir. Bu salgılar konakta enzim
ve hormon düzeylerinde değişikliklere neden olabilir.
Bu salgılar bağışıklık sistemine etkiyerek immun yanıtın harekete geçmesini sağlar
Bunun sonucunda Tip1 ,Tip3, Tip4 aşırı duyarlılık reaksiyonlarına ve Allerji olaylarına sebep
olur. Çok ileri durumlarda Anaflaktik şoka neden olabilir.
Bu salgılar bazen de bağışıklığın/immunitenin baskılanmasına/immunosupresyon sebep
olabilir.

10.2 Parazitlerin Yayılışı=Epidemiyoloji
Konaklarda ve çevrede bir parazit populasyonu bulunur. Buna toplam parazit
populasyonu denir. Bir ekosistemde bu toplam parazit popülasyonundaki sayı arttıkça konak
populasyonundaki hastalık riski de buna paralel olarak artar. Toplam parazit populasyonunun
sayısı belirli bir eşiği aştığı zaman hastalık ortaya çıkar. Toplam parazit populasyonu sayısının
artmasına veya azalmasına etki eden bir çok faktör vardır.
Paraziter bir enfeksiyonun ortaya çıkması için gerekli olan üç şart vardır.
1-Parazit
2-Duyarlı Konak
3-Çevre Şartları

10.2.1 Parazite Ait Faktörler:
Parazitin Biyotik Gücü: Parazitin konak ve konak dışında çoğalma ve yaşama gücünü
ifade eder. Biyotik gücü fazla olan parazitler, toplam parazit sayısı üzerinde arttırıcı etkiye
sahiptir. Fakat parazitin çoğalma kapasitesi ile yaşama gücü arasında denge vardır. çoğalma
kapasitesi fazla olan parazitlerin yaşam güçleri azdır. Böylece parazit sayısı dengelenir. Aksi
halde ya bir parazit türünün ortadan kalkması (parazitin çoğalma kapasitesi düşük, yaşam
kapasitesi düşük), yada ekosistemde o parazitin çok büyük sayılara ulaşması(çoğalma
kapasitesi yüksek-yaşam gücü yüksek) söz konusudur.
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Parazitin konak spektrumunun geniş olması: Parazitin değişik konak türlerinde
görülmesi parazitin o ekosistemde varlığını sürdürmede önemli bir faktördür. Dolayısiyle bazı
tür konakların bu ekosistemde zaman içinde ortadan kalkması veya sayıca azalması parazitin
ekosistem içindeki varlığını etkilemez. Ayrıca bazı tür konaklarda parazitin yaşam gücünün
azlığı diğer tür konaklardaki yaşam gücünün fazlalığı ile de dengelenebilir.
Parazitin konaktaki yaşam süresi: Bu sürenin uzun olması parazitin diğer konaklara
ve çevreye bulaşma ihtimalini arttırır.

10.2.2 Konağa Ait Faktörler:
a) Konak Bağışıklığı: Çoğu parazit türünün çoğalma ve gelişme kapasitesini sınırlar.
Hatta durdurabilir(hipobiyoz, kistlenme). Bağışıklık, bazı türdeki parazitler üzerinde onların
tamamen atılmasına yol açabildiği gibi (kendi kendini tedavi=self cure) öldürücü etki de
yapabilir. Böylece populasyondaki parazit sayısı sınırlandırılır.
Bağışık olmayan konaklarda ise durum tam tersinedir. Konakta bağışıklığın etkisini
azaltan etkenlerin başında gebelik, süt verme=laktasyon, diyet ve steroid tedavi gelmektedir.
b) Konağın Yaşı: Konaklarda genellikle yaş arttıkça parazit sayısında bir azalma
görülmektedir. Diğer bir anlamda gençlerde parazit sayısı fazla yaşlılarda azdır. Fakat bunun
mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte yaşlı hayvanların paraziter enfeksiyonlarla daha
sık karşılaşmaları sonucu oluşan bağışıklık burada rol oynayabilir.
Bazı hastalıklarda, parazit sayısı yukarıdaki ifadenin tersine gençlerde düşük
olabilmektedir. Bunun nedeni kolostrumda=anneden ilk emilen antikor seviyesi yüksek ağız
sütü bulunan bu parazite karşı oluşmuş antikorları yavrunun almasına bağlanmaktadır.
c) Konağın Irkı: Bazı ırk hayvanlarda, bazı paraziter enfeksiyonlar görülmemektedir
veya bu parazitlerden daha az etkilenmektedir. Bazı ırklarda ise bunun tam tersi olabilmektedir.
Bunun nedeni genetik yapıdaki farklılıktır. Bu farklılık konağın doku ve organlarının
morfolojik yapısına ve fizyolojik aktivitesine yansır. Bu durum parazitlerin konaktaki yaşam
şartlarını değiştirerek parazitin lehine veya aleyhine etki gösterir.

10.2.3 Çevresel Faktörler:
Burada en önemli faktör iklimdir. İklim, parazitlerin konaklarda ve konak dışındaki
gelişme dönemlerinin üzerinde etki göstererek toplam parazit sayısını etkiler. iklimi belirleyen
öğeler yağış, bitki örtüsü, toprak ve sıcaklıktır.
Yağış: Gelişmelerinde suyu kullanan bir çok parazit vardır. Sudaki
oksijen/karbondioksit konsantrasyonu, pH, tuzluluk, mineral madde konsantrasyonu ve
çeşitliliği parazitlerin serbest dönemlerinin ve vektörlerin yaşaması için önemli faktörlerdir. Bu
tip parazitler için suyun olmaması veya kuraklık bunlar üzerinde öldürücü etki gösterir.
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Bitki Örtüsü: Son konak ara konak ve vektörlerin yaşaması için hem barınak hem gıda
ödevi görür. Bu nedenle bitki örtüsünden zengin yerlerde son konak, ara konak ve vektörlerin
sayısı fazladır. Bitki örtüsü, yaptığı gölge etkisiyle parazitlerin serbest dönemlerini güneş
ışığının öldürücü etkilerinden korur. Bitki örtüsü ayrıca topraktan buharlaşan suyun havaya
karışmasına engel olarak ortamın rutubetini korur.
Toprak Yapısı: İçinde durgun yani statik hava barındıran topraklar (humuslu topraklar,
organik maddelerden zengin topraklar) ısı yalıtımı oluşturur. Böylece dış çevrenin değişen
şartlarından (ki bunlar kuraklık ve dondur) toprağın üst kısmının hemen altında bulunan
tabakalar etkilenmez. Bu nedenle buralarda parazitler daha iyi yaşam ortamı bulur.
Hava Sıcaklığı: Özellikle parazitlerin konak dışındaki serbest dönemlerini etkiler.
Soğuk parazitlerin dış ortamdaki ve ara konak/vektörlerdeki gelişmelerini yavaşlatır veya
durdurur (diapause). Fakat bu gibi parazitlerin metabolizmaları yavaşladığından daha uzun süre
yaşarlar. Don ise parazitler ve ara konak/vektörler üzerine öldürücü etki yapar.
Sıcak havalarda parazitlerin dış ortamda bulunan serbest dönemleri ve
arakonak/vektördeki gelişme hızları fazladır. Fakat sıcaklık 30 C'yi aştığında parazitlerin
metabolizmaları çok hızlanır ve kısa sürede ölüme sürüklenirler.

10.3 Paraziter Hastalıkların Kontrolü
Kontrol; mevcut veya potansiyel hastalığın bulaşma riskini azaltmaktır. Bunun için
alınan tedbirlere kontrol metotları adı verilir. Şayet tedbirlerin alınmasında kar/zarar analizleri
yapılırsa bu da kontrol planı olarak adlandırılır.
Amaç; konak-parazit ilişkisini ve parazitin konağa vereceği zararı azaltmaktır. Bu
amaçlar doğrultusunda kontrolün iki hedefi vardır:
1-Çiftlik hayvanlarında konkomitant (parazit bulunduğu sürece devam eden)
bağışıklığın sürdürülmesi
2-İnsan ve Pet hayvanlarında eradikasyondur (parazitin tamamen yok edilmesi).
1-Çiflik hayvanlarında konkomitant bağışıklığın sürdürülmesi: Bu ifadeden şu soru
akla gelebilir. Parazit sayısı niçin belirli limitler arasında tutulmaya çalışılıyor da tamamen yok
edilmiyor? Bu sorunun cevabı bazı paraziter enfeksiyonlarda konak parazit dengesinin
kurulmasında konkomitant immunitenin öneminde yatmaktadır. Bazı paraziter enfeksiyonlarda
konağa giren parazit sayısı ile konaktan atılan veya ölen parazit sayısı arasındaki dengeyi kuran
konkomitant bağışıklıktır. Bu bağışıklığın varlığında konaklarda hastalık klinik olarak
seyretmez ve verim kayıpları şekillenmez. Bu bağışıklığın kalktığı durumlarda ise bunun tam
tersi söz konusudur.
Yukarıdaki ifadeden anlaşılacağı gibi konkomitant immunitenin hayvanlarda varlığını
sürdürmek kontrolün hedefleri arasındadır.
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2-Eradikasyon: Konaktaki ve çevredeki parazitlerin tamamen yok edilmesidir.
Oldukça zor bir işlemdir. İnsan ve pet hayvanlarının parazitleri söz konusu olduğunda önem
kazanır.

10.4 Kontrol Metotları
10.4.1 Kimyasal Metotlar:
İlaçlar, konaktaki parazitlere karşı, ara konak/vektör ve parazitlerin serbest dönemlerine
karşı kullanılır. İlaçlar konaklara tedavi ve koruma(proflaktik) amacıyla verilir. Her ikisinde de
amaç konaklardaki parazitlerin uzaklaştırılmasıdır.
Tedavi edilen konaklar reenfeksiyonlardan korunmalıdır. Bunun için ilaçlar parazitin
konaklara bulaşma riskinin en düşük olduğu zamanlarda verilir. Tedaviden sonra ise
reenfeksiyonları engellemek için proflaktik ilaç kullanımına başlanır.
Aynı kimyasal yapıdaki ilacın sürekli kullanılması parazitlerde bu ilaca karşı bir
direncin gelişmesine yol açar. Bu durum göz önüne alınarak verilen ilaçların kimyasal grupları
zaman zaman değiştirilmelidir.
İlaç kullanırken ilaçların sütle atılış ve ette kalış sürelerinin bilinmesi gerekir.
Ayrıca ilaçların çevre kirliliğine yol açıp açmadığı da göz önüne alınmalıdır.

10.4.2 Genetik Metotlar:
Değişik hayvan ırklarının ve bu ırklar içindeki bazı fertlerin paraziter hastalıklara karşı
daha dirençli oldukları bilinmektedir. Direncin gelişmesine yol açan genler ortaya konulursa
parazitlere karşı dirençli hayvanların seçilip yetiştirilmesi mümkün olur.
Vektör sineklerin kontrolünde radyasyona maruz bırakılarak steril hale getirilmiş erkek
sinekler kullanılmaktadır.
Ayrıca yakın akraba türlerin çiftleştirilmesi ve hibritlerin elde edilmesiyle sineklerin
yumurta çıkarımı engellenebilir.

10.4.3 Biyolojik Metotlar:
Prensip ara konakları ve parazitin serbest dönemlerini ortadan kaldıracak diğer
canlıların kullanılmasıdır.
Parazitlerin yumurta ve larvalarına karşı bakteri, mantar, protozoon, virus, annelidler,
serbest nematodlar, yumuşakçalar, artropodlar ve koprofajlar gibi o canlıların doğal düşmanları
kullanılabilir.
Bazı parazitlerin ara konak salyangozlarına karşı onların doğal düşmanları olan tatlı su
yılanı, bazı sinek türleri[sinek yumurtayı salyangoz üzerine bırakır çıkan larva salyangoza girer,
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onu yiyerek öldürür. Burada pupa olur daha sonra pupadan çıkan erişkin sinekler salyangozu
terk eder.=parazitoidizm) , balık, ördek, tavuk gibi canlılar kullanılır.
Örneğin kene kontrolünde keklik ve tavuklardan; sivrisinek kontrolünde ise sudaki larva
ve pupaları yiyen bazı balıklardan faydalanılmaktadır.

10.4.4 İmmunolojik Metotlar:
Aşı uygulamaları bu metot içinde yer alır.
Amaç yeni enfeksyonları engellemektir.
Parazitlerin konakta değişik gelişme dönemlerine sahip olması ve her gelişme
döneminin antijenik yapılarının farklı olması parazitlere karşı tam ve koruyucu bir bağışıklık
sağlayacak nitelikte aşıların üretilmesini zorlaştırmaktadır.
Aşı olarak canlı aşılar veya parazitlerin irradiye edilmesiyle hazırlanan aşılar
kullanılmaktadır.
Fakat son zamanlarda rekombinant DNA aşıları oldukça başarılı sonuçlar vermektedir.
Burada önce parazitin koruyucu bağışıklık oluşturan antijenini kodlayan DNA parçası(geni)
elde edilir. Bu konağa verilir. Konak hücreleri parazit antijenlerini kendileri sentezlemeye
başlar ve böylece konak immun sistemi sadece bu antijenlere karşı reaksiyon gösterdiğinden
iyi bir koruma elde edilir.

10.4.5 Diğer Metotlar:
Parazitin çevredeki yaşam ortamını bozmaktan ibarettir. Enfeksiyon bataklıkta yaşayan
salyangozlardan ileri geliyorsa bataklık kurutulur veya hayvanların bu bölgeye girmesini
engellemek için etrafına çit çekilir. Enfeksiyon kaynağı olan dışkının zararsız hale getirilmesi.
Dışkının biyogaz tesisinde bekletilerek fermente olması sağlanır. Böylece içinde bulunan
protozoon ookistleri ve helmint yumurta/larvaları imha edilmiş olur. İçilecek su kaynaklarının
parazitsiz hale getirilmesi. Meranın dinlendirilmesi gibi bilinçli mera kullanım yöntemleri
uygulanması. Enfeksiyonu taşıyan rezervuar konakların ortadan kaldırılması. Enfeksiyonla
ilgili halkın eğitilerek bilinç düzeyinin artırılması gibi uygulamalardır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu

bölümde,

Parazitlerin

konak

üzerine

olan

zararlı

yayılışı(epidemiyolojisi), Paraziter hastalıkların kontrol metodları

etkileri,

Parazitlerin

hakkında bilgi sahibi

oldunuz.
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Bölüm Soruları
1) Bazı parazitler, kan dokuda bulunur. Örneğin kan hücrelerine yerleşen kan
paraziti denilen protozoonlar onları parçalayarak tahrip eder. Bu durum kan
hücrelerinin
azalmasına
ve
netice
olarak
…………………………………………..’ye neden olur.
2) Parazitin konaktaki yaşam süresinin uzun olması parazitin diğer konaklara ve
çevreye …………ihtimalini arttırır.
3) Konağa Ait Faktörlerden a)………………..: Çoğu parazit türünün çoğalma ve
gelişme kapasitesini sınırlar. Hatta durdurabilir(hipobiyoz, kistlenme).
4) ……………….Konaktaki ve çevredeki parazitlerin tamamen yok edilmesidir.
Oldukça zor bir işlemdir. İnsan ve pet hayvanlarının parazitleri söz konusu
olduğunda önem kazanır.
5) Hayvanlardan insanlara veya insanlardan hayvanlara bulaşabilen hastalıklara
…………. hastalıklar denir.
6) Paraziter Kastrasyon nedir..
7) Paraziter bir enfeksiyonun ortaya çıkması için gerekli olan üç şart
a)…………………….b)……………………c)…………………………….dır.
8) Parazitlerin yumurta ve larvalarına karşı bakteri, mantar, protozoon, virus,
annelidler, serbest nematodlar, yumuşakçalar, artropodlar ve koprofajlar gibi o
canlıların doğal düşmanları kullanılabilir. Bu metoda ………………………….
Kontrol denir.
9) Kimyasal kontrol Metotlarından İlaçlar, konaktaki parazitlere karşı, ara
konak/vektör ve parazitlerin serbest dönemlerine karşı kullanılır. İlaçlar
konaklara ………….. ve ………………….amacıyla verilir.
10) konkomitant bağışık nedir.
CEVAPLAR:
1) kansızlık olarak isimlendirilen Anemi
2) bulaşma
3) Konak Bağışıklığı
4) Eradikasyon
5) Zoonoz
6) Parazitin konağın üreme organlarının olduğu bölgeyi etkileyerek konakta
kısırlık oluşturmasıdır.
7) Parazit, Duyarlı Konak, Çevre Şartları
8) Biyolojik
9) tedavi ve koruma/önleyici(proflaktik)
10) Parazit bulunduğu sürece devam eden bağışıklıktır. Çiflik hayvanlarında
konkomitant bağışıklığın sürdürülmesi amaçlanır. Bazı paraziter
enfeksiyonlarda konağa giren parazit sayısı ile konaktan atılan veya ölen parazit
sayısı arasındaki dengeyi kuran konkomitant bağışıklıktır. Bu bağışıklığın
varlığında konaklarda hastalık klinik olarak seyretmez ve verim kayıpları
şekillenmez.
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11 PARAZİTLERİN TANI TEKNİKLERİ, GAİTA MUAYNESİ, KAN
VE DERİ MUAYNELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Kan Muayene Teknikleri
13.2. Dışkı Muayene Teknikleri
13.3. Deri Muayene Teknikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Kan muayenesinde kan nereden ve nasıl alınır?
Hazırlanan frotiler laboratuvara nasıl gönderilir?
Kanda mikrofilerlerin aranmasında hangi teknikler uygulanır ve nasıl bir tüpe/ enjektöre
alınmalıdır?
Dışkı örnekleri nereden alınmalıdır?
Yüzdürme tekniğinde hangi sıvılar kullanılır?
Modifiye Benedek sedimentasyon yönteminde sıvı deterjan ne için kullanılmaktadır?
Deri kazıntısı nasıl ve nereden alınmalıdır?
Maserasyon tekniklerinde hangi kimyasallar kullanılmaktadır?
Selofan bant tekniğinde hangi parazitler aranabilir?
Derinin Leishmania yönünden incelenmesi için derinin hangi bölgesinden kazıntı almak
gerekir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Kan muayenesi

Muayene için kanın nereden, Kazanım
okunarak
ve
nasıl
alınacağı,
nasıl araştırılarak geliştirilecektir.
hazırlanacağı ve gerekli
durumlarda
laboratuvara
nasıl gönderileceğine dair
bilgiler kazanılacaktır.

Dışkı Muayenesi

Parazitolojik
muayene Kazanım
okunarak
ve
amaçlı dışkının nereden ve araştırılarak geliştirilecektir.
nasıl
alınacağı,
nasıl
hazırlanacağı
ve
laboratuvara
nasıl
gönderileceğine dair bilgiler
kazanılacaktır.

Deri Muayenesi

Pazaritolojik
muayene Kazanım
okunarak
ve
amaçlı derinin nereden ve araştırılarak geliştirilecektir.
nasıl
alınacağı,
nasıl
hazırlanacağı
ve
laboratuvara
nasıl
gönderileceğine dair bilgiler
kazanılacaktır.
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Anahtar Kavramlar
Froti, protozoon, mikrofiler
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Giriş

11.1 Kan Muayene Teknikleri
11.1.1 Kanın Alınması
Kanın alınacağı bölgedeki kıllar kesilir, %70’lik alkollü pamukla temizlenir ve steril bir
enjektör ile venadan alınır.
Hayvanlardan kan alınabilecek venalar;
•

Vena jugularis

•

Vena abdominalis

•

Vena coccygea medialis

•

Vena medialis cephalica

•

Vena saphena parva

11.1.2 Kanda Protozoon Aranması
İnce froti yapımı: Bir adet temiz lam ve lamel alınır. Lamın bir uç kısmına bir damla
kan damlatılır. Lamel 30° açıyla ve kana değecek şekilde kannın önüne konur. Lamel, lamın
üstünden hızlı bir şekilde ileri dğru kaydırılır. Esnada kanın lamelin önünden gitmemesine
dikkat edilmelidir. Ayrıca frotinin ince olmasına özen gösterilmelidir. Froti havada kuruduktan
sonra mutlak metil alkolde yaklaşık 3dk tespit edilir ve havada kurutulur. Her preparat için 5ml
distile su ve bunun her ml’sine 1 damla Giemsa stok solusyonu damlatılırak hazırlanan
solusyonda 30dakika bekletilir. Daha sonra hafif akan su altında preparattaki fazla boya akıtılır.
Havada kurutulduktan sonra 100X büyütmeli immersiyon objektifi ile incelenir.
Eğer froti laboratuvara gönderilecek ve 1-2 gün içinde ulaşacaksa tespit edilmeden
gönderilebilir. Süre uzayacaksa tespit işlemi yapılarak gönderilmelidir.
Kalın damla: Temiz bir lama küçük bir damla kan konulduktan sonra diğer lamın
köşesiyle dairesel hareketlerle 1-2cm çapında yayılır ve havada kurutulur. Tespit işlemi
yapılmadan direkt hazırlanan Giemsa solusyonu ile boyanır (tespit yapılmadığı için boyanın
içindeki su aalyuvarları lize eder ve boya sadece parazitleri, lökositleri ve trombositleri boyar.)
Bu bir zenginleştirme tekniğidir. Parazitlerin varlığı ortaya konur ancak morfolojileri
ile ilgili bilgi vermez.
Ayrıca kanatlı, sürüngen, balık ve deve kanında alyuvarda çekirdek olduğundan bu
teknik uygulanmaz.
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11.1.3 Kanda Mikrofilerlerin Aranması
I-Basit Teknik: Venadan alınan kan antikoagulantlı tüplere alınır. Lam lamel arasında
mikroskopta küçük büyütmeli objektiflerle incelenen bir damla kanda hareketli mikrofilerler
görülür.
II-Modifiye Knott Tekniği: İçinde antikoagulant bulunan enjektöre venadan kan alınır.
Enjektör alt üst edilerek antikoagulantla kan iyice karıştırılır. Santrifüj tüpüne bir damla bu
kandan üstüne %2 lik formalinden 9 ml eklenip santrifüj edilir. Santrifüj sonrası üstte kalan
sıvı, alttaki sediment(tortu) oynatılmadan atılır. Kalan sedimentin üstüne %0,1’lik metilen
mavisinden 1-2 damla eklenir ve karıştırılır. Bu karışımdan 1damla alınıp lam-lamel arasında
mikroskopta incelenir. Bu teknikte mikrofilerler hareketli ve boyanmış şekilde görülür.

11.2 Dışkı Muayene Teknikleri
11.2.1 Dışkı Örneklerinin Alınması
Dışkı öncelikle rektumdan alınmalıdır. Yerden alınma zorunluluğu olduğunda taze dışkı
seçilmeli ve dışkının orta kısmından örnek alınmalıdır. Bunlara dikkat edilmezse tanıda
yanıltıcı şu sakıncalar ortaya çıkabilir:
1- Zamanla dışkı içindeki parazit yumurtaları gelişmelerini tamamlamış, hatta larva
yumurtayı terk etmiş olabilir.
2- Dışkı toprakta veya otlarda yaşayan serbest nematod, protozoon veya artropodlarla
karşılaşmış olabilir.
3- Alınan dışkıya başka bir hayvanın dışkısı karışmış olabilir.
Dışkı yaklaşık 30 ml, geniş ağızlı kapaklı bir kaba veya buzdolabı poşetine alınır.
Ağzı sıkıca kapatılır.

11.2.2 Örneklerin Saklanması ve Laboratuvara Gönderilmesi
Dışkı alındığı an veya 4 ° C’de saklandıktan sonra en geç 1 gün sonra incelenmelidir.
Dışkı asla 0 ° C’nin altında saklanmamalıdır. Bu yapılamıyorsa eşit hacimde %10’luk formol
veya %70’lik etil alkol ile karıştırılarak saklanabilir.

11.2.3 Dışkı Muayene Teknikleri
11.2.3.1

Mikroskobik Muayene

Dışkı örneğinde gözle görülen parazitlerin bulunup bulunmadığına bakılmalıdır.
Dışkıda bazen parazit halkaları çıplak gözle görülebilmektedir.
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11.2.3.2

Basit Teknik

Pirinç tanesi kadar dışkı alınır. Lam üzerine koyulur ve bir damla su ile karıştırılır. Kalan
kaba parçalar lamın bir ucuna çekilir ve sulu kısma lamel kapatılarak incelenir.

11.2.3.3

Yüzdürme (Flotasyon) Tekniği

Dışkıda bulunabilecek hafif yumurtaların aranmasında kullanılan tekniktir. Yoğun olan
sıvılar kullanılanarak hafif olan yumurtaların ve ookistlerin yüzdürülmesi amaçlanır. Yüzdürme
sıvısı olarak doymuş tuzlu su, ZnSO4, ZnCl gibi sıvılar kullanılabilir.

11.2.3.3.1

Fulleborn Tekniği

Ceviz büyüklüğünde olan bir parça dışkı alınır, kaba koyulur ve az doymuş tuzlu su ile
ezilerek karıştırılır. Sonra bu karışıma kabın yarısına gelecek kadar tuzlu su ilave edilir. Karışım
aynı büyüklükteki bir kaba süzgeçten geçirilerek süzülür. Üzerine kabın dolmasına 1 cm kalana
kadar tuzlu su eklenir. Suyun üzerine yüzecek şekilde 2 lamel bırakılır ve 20 dakika beklenir.
Lameller düz pens ile dikkatlice kaldırılır ve altında kalan damla dökülmeden lama alınır. 10 X
veya 40 X büyüklükte incelenir.

11.2.3.3.2

Santrifüjle Flotasyon

Fındık büyüklüğünde dışkı alınır ve hacminin 10-15 katı kadar yüzdürücü sıvı eklenir.
İyice karıştırılır ve santrifüj tüpüne süzülerek alınır. Tüp 2000 devirde helmintler için 3,
protozoonlar için 10 dakika santrifüj edilir. Santrifüj edilen tüpte bulunan sıvının yüzey
kısmından bir damla sıvı alınarak lam lamel arasına koyulur ve ışık mikroskobunda incelenir.

11.2.3.3.3

Çöktürme (Sedimentasyon)Tekniği

Bu teknikler ağır yumurtaların ve bazı ookistlerin aranmasında kullanılır.

11.2.3.3.4

Modifiye Benedek Sedimentasyon Tekniği

6 gr veya 3 gr koyun veya keçi dışkısı bir kap içine koyulur ve üzerine 100 ml çeşme
suyu lave edilerek iyice karıştırılır. Bu karışım süzgeçten geçirilerek 250 ml’lik behere alınır.
Beher su ile doldurulur ve yüzey gerilimini artırmak için 1-2 damla sıvı deterjan eklenir. 15
dakika beklenir ve dipte bulunan tortu oynatılmadan üst kısım dökülür. Dipte kalan tortu petri
kabına alınır ve birkaç damla %1’lik metilen mavisi eklenir. Alttan aydınlatmalı stereo
mikroskopta incelenir.
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11.2.3.4

Akciğer Nematod Larvalarının Aranması

11.2.3.4.1

Vajda Teknikleri

Bir lam üzerine 1 – 2 damla su koyulur ve üzerine bir adet koyun dışkı kozalağı
yerleştirilir. 20 dakika sonunda dışkı uzaklaştırlır, kalan sıvının üzerine lamel kapatılarak
mikroskopta incelenir.

11.2.3.4.2

Baermann Tekniği

Ceviz büyüklüğünde alınan dışkı gazlı bez ile sarılır. Daha sonra kauçuk boru ve tüple
kapatılmış olan bir huniye yerleştirilir. Huninin kenarından yavaşça su eklenir Su yüzeyi
dışkının yarısına gelecek şekilde ayarlanır. 12 – 24 saat bekledikten sonra tüp çıkarılır ve altta
kalan tortu oynatılmadan sıvı dökülür. Kalan tortudan 1 damla lam lamel arasına koyularak
mikroskopta incelenir.

11.3 Deri Muayene Yöntemleri
11.3.1 Deri Kazıntısı
Özellikle uyuzun tanısında kullanılır. Deri lezyonu ile sağlıklı derinin birleştiği yerden
alınır. Bistürinin keskin olmayan yüzeyi gliserin ile ıslatılır ve kılların gidiş yönüne doğru dik
olarak kazıntı alınır. Kazıntı birkaç yerden alınmalı ve deriden hafif şekilde kan sızmasını
sağlayacak kadar derin olmalıdır. Deri laboratuvara %70’lik etil alkol veya %5’lik formol
içinde gönderilir.

11.3.2 Maserasyon Teknikleri
11.3.2.1

Basit Teknik

Lam üzerine bir miktar deri koyulur ve üzerine 1 – 2 damla NaOH veya KOH damlatılır.
Kıllar yumuşayıncaya kadar ısıtılır ve diğer bir lamın kenarıyla ezilir. Üzerine lamel kapatılır
ve ışık mikroskobunda incelenir.

11.3.2.1.1

Zenginleştirme Tekniği

Kazıntı bir tüpe koyulur ve tüpü dolduracak şekilde %10’luk NaOH veya KOH eklenir.
Tüp kıllar eriyinceye kadar 40 – 60 °C su banyosunda tutulur. Daha sonra düp 2000 devirde 1
– 2 dakika santrifüj edilir. Kalan tortu oynatılmadan üstteki sıvı döklülür. Kalan tortu kadar
doymuş tuzlu su eklenir ve tekrar santrifüj edilir. Sıvının üstünden bir damla lam lamel arasına
alınarak incelenir.
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11.3.2.1.2

Selofan Bant Tekniği

Hızlı hareket eden ektoparazitleri görmede kullanılan bir tekniktir. Yapışkan olan yüzey
kıllar aralandıktan sonra deri üzerine sıkıca bastırılır. Daha sonra lam üzerine gergin olacak
şekilde yapıştırılır ve mikroskopta incelenir.

11.3.2.1.3

Derinin Leishmania Yönünden İncelenmesi

Derinin lezyonlu kısım ile sağlıklı kısmı arasına lam bastırılır. Ayrıca buradan kazıntı
alınır ve lam üzerine yayılır. Üzerinde kazıntı bulunan lam havada kurutulur. Kuruduktan sonra
metil alkolle tespit edilir ve giemsa solusyonu ile boyanır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kan muayenesi için kan alınabilecek venaları, kan alma yöntemini, froti
hazırlanmasını ve laboratuvara gönderilmesini, kanda protozoon ve mikrofiler aranmasında
yararlanılan teknikleri öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)Kalın damla tekniği ile hangi hayvan türlerinin kan muayenesini yapmak doğru
olmaz?
2)Froti laboratuvara nasıl gönderilir?
3)Kanda mikrofilerlerin aranmasında hangi teknikler uygulanır ve nasıl bir tüpe/
enjektöre alınmalıdır?
4)Dışkı örnekleri nereden alınmalıdır?
5)Yüzdürme tekniğinde hangi sıvılar kullanılır?
6)Modifiye Benedek sedimentasyon yönteminde sıvı deterjan ne için kullanılmaktadır?
7)Deri kazıntısı nasıl ve nereden alınmalıdır?
8)Maserasyon tekniklerinde hangi kimyasallar kullanılmaktadır?
9)Selofan bant tekniğinde hangi parazitler aranabilir?
10)Derinin Leishmania yönünden incelenmesi için derinin hangi bölgesinden kazıntı
almak gerekir?
Cevaplar
1)Kalın damla tekniği ile kanatlı, balık, sürüngen ve deve gibi alyuvarları çekirdekli
olan hayvanların kan muayeneleri yapılmaz.
2) 1-2 saat içinde laboratuvara ulaşacaksa tespit işlemi yapılmadan gönderilebilir. Eğer
bu süre uzayacaksa mutlaka tespit işlemi yapıldıktan sonra gönderilmelidir.
3)Kanda mikrofilerlerin aranmasında basit teknik ve Modifiye Knott tekniği
uygulanabilir. Venadan alınan kan antikoagulantlı bir tüpe/enjektöre alınmalıdır.
4)Rektumdan alınmalıdır. Yerden alınma zorunluluğu olduğunda taze dışkı seçilmeli ve
dışkının orta kısmından örnek alınmalıdır.
5)Doymuş tuzlu su, ZnSO4, ZnCl₂ kullanılır.
6)Yüzey gerilimini arttırmak için sıvı deterjan eklenir.
7)Deri lezyonu ile sağlıklı derinin birleştiği yerden alınır. Bistürinin keskin olmayan
yüzeyi gliserin ile ıslatılır ve kılların gidiş yönüne doğru dik olarak kazıntı alınır.
8)KOH ve NaOH kullanılmaktadır.
9)Hızlı hareket eden ektoparazitler aranır.
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10)Derinin lezyonlu kısım ile sağlıklı kısmı arasından almak gerekir.
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12 GENEL PATOLOJİ KAVRAMLARINA GİRİŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Patolojide Sık Kullanılan Terimler
12.2. Stres ve Zararlı Uyaranlara Karşı Hücresel Yanıtlar
12.3. Hücre Dejenerasyon Mekanizmaları
12.4. Nekroz ve Apoptoz
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Patoloji nedir?
Hücreler stres ve zaralı uyanlara karşı nasıl cevap verirler?
Hücrelerde zedelenmeye yol açan etkenler nelerdir?
Akut hücre şişkinliği nasıl gelişir?
Nekroz nedir, hangi mekanizmalarla nekroz gelişir?
Apoptozis ne demektir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

12.1. Patolojide Sık
Kullanılan Terimler

Bu konu altında patoloji
disiplini içinde kullanılan
terimlerin anlamları
öğretilecektir.

İlgili başlık altında anlatılan
konuların okunması ve
kaynak kitaplarla
desteklenmesi yolu ile.

12.2. Stres ve Zararlı
Uyaranlara Karşı Hücresel
Yanıtlar

Her türlü iç ve dış uyarana
karşı hücrelerin verdiği
cevaplar öğrenilecektir.

İlgili başlık altında anlatılan
konuların okunması ve
kaynak kitaplarla
desteklenmesi yolu ile.

12.3. Hücre Dejenerasyon
Mekanizmaları

Hücrelerde geri dönüşümlü
hasar mekanizmaları
öğrenilecektir.

İlgili başlık altında anlatılan
konuların okunması ve
kaynak kitaplarla
desteklenmesi yolu ile.

12.4. Nekroz ve Apoptoz

Hücre ölümü ve intiharı
hakkında bilgi
edineceklerdir.

İlgili başlık altında anlatılan
konuların okunması ve
kaynak kitaplarla
desteklenmesi yolu ile.
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Anahtar Kavramlar
• Patoloji terimi
• Patolojide sık kullanılan kavramlar
• Geri dönüşümlü ve geri dönüşümsüz zedelenme
• Hücre ölümü; nekroz ve apoptoz
• Nekroz çeşitleri
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Giriş
Patoloji, eski yunanca hastalık anlamındaki ‘pathos’ teriminden türetilmiştir ve
hastalıkların bilimsel yöntemlerle incelenmesi anlamında kullanılır. Daha geniş anlamıyla
patoloji, hastalıklara yol açan nedenleri, bunların doku ve organları etkileme biçimlerini,
hastalıklı doku ve organların özellikle makroskobik ve mikroskobik düzeyde morfolojik
(biçimsel, görüntüsel) özelliklerini inceler.
Zararlı etkenler karşısında vücudun karşı koyma reaksiyonlarına patolojik olaylar denir.
Patogenez, hücre veya dokuların etiyolojik etkene yanıtında ilk uyarıdan hastalığın oluşmasına
kadar gerçekleşen olaylar zinciridir. Doku ve organlarda oluşan ve görülebilen değişikliklere
de lezyon denir. Burada söz konusu olan zararlı maddelerin çoğu kimyasal maddelerdir. Bunlar,
inorganik maddelerin yanı sıra çoğunluğu bakteri veya virus gibi canlı mikroorganizmaların
zararlı ürünleri olan toksinlerdir. Zedeleyici düzeylerdeki ısı veya mekanik etkiler de zararlı
fizik etkenleri oluştururlar. Ayrıca protein, mineral maddeler, vitaminler, su ve oksijen gibi,
canlı için gerekli maddelerin yokluğu, azlığı veya çokluğu da zararlı etkiler yapar ve dolayısı
ile patolojik olayların ve lezyonların oluşumuna sebep olurlar. Ayrıca kalıtım da patolojik
olayların ve lezyonların oluşumunda önemli rol oynar.
Patoloji bilimi hekimlik alanında, sebepler ile bunların vücutta yaptığı özel değişiklikler
arasındaki ilişkileri inceleyerek bilimsel kuralları saptamaya çalışır. Bu araştırmalar sonucu
sağlık ve hastalık hallerinde oluşup giden olayların da kimyasal ve fiziksel olaylarda olduğu
gibi belli kurallar içinde oluştuğu ortaya konmaktadır. Çok çeşitli zararlı etkenler olduğu gibi
çok çeşitli reaksiyonlar ve lezyonlar da vardır. Bundan ötürü bu değişik durumları inceleyen
patoloji birçok dallara ayrılmıştır. Örneğin; Genel Patoloji, Sistemik Patoloji, Sellüler Patoloji,
Karşılaştırmalı Patoloji, Klinik Patoloji, Deneysel Patoloji, Cerrahi Patoloji, Fonksiyonel
Patoloji, Dental Patoloji, Fitopatoloji v.b.
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12.1 Patolojide Sık Kullanılan Terimler
Otopsi: Hastalıklar sonucu oluşan değişikliklerin çıplak gözle kadavranın
incelenmesidir. Bu amaç ile diseksiyon yapılır ve patoloji laboratuvarına gelen doku örnekleri
incelenir, tartılır, boyutları ölçülür ve bulgular kaydedilir. Otopsi (Oto+opsi: kendini görmek,
kendine bakmak) kavramı daha çok insanlar için kullanılmaktadır.
Nekropsi: Hayvanlar için yapılan ölüm sonrası incelemeye nekropsi (Nekro+opsi: leş
veya ölü görmek) denilmektedir.
Biyopsi: Tanı konulması amacı ile herhangi bir canlı hayvandan alınan küçük doku
örneğidir. Farklı yöntemlerle doku örnekleri elde edilmektedir: Eksizyonel biyopsi (lezyonun
tamamının çıkarılması), insizyonel biyopsi (lezyonun kısmi örneklemesi), iğne biyopsileri (core
needle, tru-cut veya çekirdek biyopsi de denilmektedir; böbrek, prostat gibi iç organlardan
görüntüleme sistemleri eşliğinde örnek toplaır), Küretajlar (kemik, uterus), Punch biyopsi (deri)
vb.
Histopatoloji: Biyopsi materyallerinin mikroskop altında incelenmesidir.
Sitopatoloji: Doku ve vücut sıvılarından elde edilen hücrelerin mikroskobik
incelenmesidir.
Ultrastrüktürel Patoloji: Işık mikroskobunda görülmeyecek kadar küçük organeller,
hücre içi değişimler veya virüs yapılarının elektron mikroskopu ile incelenmesidir.
Histokimyasal patoloji: Doku kesitlerinin değişik boyalar ile boyanması ve böylece
hücreler içindeki enzim gibi maddelerin gösterilmesidir.
İmmunohistokimyasal patoloji: İmmünolojik reaksiyondan yararlanılarak,
kromojenik veya floresan maddeler aracılığı ile doku kesitlerinde bazı proteinlerin veya hastalık
etkenlerinin işaretlenmesidir.

12.2 Stres ve Zararlı Uyaranlara Karşı Hücresel Yanıtlar
Hücreler normal koşullar altında uyum ve denge içinde çalışır ve hücre dışı gerçekleşen
olaylar karşısında hücre kendi metabolizmasını koruma eğilimindedir. Dengeleşim veya
homeostaz olarak adlandırılan bu olgu sonucu, hücreler fizyolojik stres veya patolojik
uyaranlarla karşılaştıklarında işlevlerini korumak üzere yeni bir dengeye (steady state)
ulaşabilirler. Uyum yeteneği aşılırsa veya dış stres doğrudan zararlı düzeyde ise hücre
zedelenmesi gerçekleşir. Hücre zedelenmesinin dereceleri ve birçok mekanizması mevcuttur.
Oluşan zedelenme derecesi ve mekanizmalar zararlı etkilerin miktarı ve etkileme sürecine bağlı
olarak değişkenlik göstermektedir. Şekil 1’de bu mekanizmalar özetlenmiştir.
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Şekil 12.Hücre zedelenmesi mekanizmaları

12.2.1 Hücre Zedelenmesi Nedenleri
Birbirinden farklı çok değişik sebepler hücrelerde zedelenmeye neden olabilir. Farklı
biçimlerde sınıflandırılan zedelenme nedenlerini temelde dış ve iç etkiler üzerinden ifade etmek
gerekirse;
1)Dış etkili faktörler; fiziksel travmalar, virüsler, toksinler,
2)İç etkili faktörler; genetik defektler
3)Hem iç hem de dış etkili faktörler, beslenme anomalileri, immünolojik fonksiyon
bozuklukları, sıralanabilir.
Bu sınıflandırmanın dışında hücre zedelenmesinin temelini oluşturan etkenler ve
mekanizmaları ise aşağıda özetlenmiştir.
Oksijen yetersizliği:
Hücrelerde zedelenme veya ölüm oluşturan en önemli sebeplerden ilki hipoksi ve
anoksidir. Hipoksi hücre ve dokunun ihtiyacı olan oksijen miktarının belli oranda azalması,
Anoksi ise tam olarak yokluğudur. Hücresel işlevler için gerekli olan oksijen miktarının az
oranda bile düşmesi hayati organlarda (beyin, böbrek gibi) yapısal bozukluklara sebep olur.
Kandaki oksijen miktarına etki eden, kalp yetersizlikleri, solunum yetersizliği, kan akımının
azalması veya durması, karbon monoksit zehirlenmesi veya anemi gibi kanda oksijen
konsantrasyonunu azaltan durumlar, hücre solunum enzimlerinin blokajı gibi sebepler, hipoksi
ve anoksiye sebep olur. Hücrenin oksijensiz kalmasının en önemli sebeplerinden birisi de
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iskemi, yani dokunun kan akımının kesilmesidir. Dokulara kan getiren arterlerin, tromboz veya
embolilerle, dışarıdan basınç veya ligatürle, ateroskleroz veya anevrizma gibi damar duvarı
hastalıkları sonucu, damar lümeninin daralma veya tıkanması gibi sebeplere bağlı olarak gelişir.
Tüm bu nedenler hücrenin yaşaması için gerekli oksijenin azalmasına yol açar ve
hücrede geri dönüşümlü veya geri dönüşümsüz zedelenmeler meydana gelir.
Kimyasal etkenler, zehirler ve ilaçlar:
Kimyasal etkenler zehirler ve ilaçlar da hücrede değişik oranda adaptasyon, zedelenme
veya ölüm oluşturan sebeplerdendir. Toksinleri ve ilaçları içeren kimyasallar, hücre membran
reseptörlerini bloke veya stimüle ederek, spesifik enzimlerini etkileyerek, toksik serbest
radikaller oluşturarak, hücre geçirgenliğini bozarak, hücrenin yapısını ve metabolik
faaliyetlerini bozarak etkirler.
Sade veya karmaşık bir kimyasal yapısı olan, hayvana parenteral yol ile verildiğinde,
ağız yolu ile alındığında veya deriye sürüldüğünde, hayvana zarar veren maddelere zehir denir.
Bu maddeler direkt temasla veya kan ile uzak dokulara giderek orada hücrede dejenerasyon
veya nekroza neden olur. Bazen vücut için gerekli olan bir maddede belli bir konsantrasyondan
sonra zehir etkisi görülebilir. Yine vücut için gerekli maddelerin yoğunluğu hayvan türleri
arasında da önemlidir. Belirli bir oranda tuz yaşam için gereklidir. Örneğin; günlük 1gram tuz
alımı sığır için normal iken, aynı oran tavuk için toksik etki yapar ve ölüm oluşturur. Toksinler
kökenlerine göre farklı gruplara ayrılır.
a-Kimyasal Toksinler: Örneğin, asitler, alkaliler veya insektisitler yüksek yoğunlukta
alındığında temas ettikleri mukozaları ülsere ve nekroz ederek etkirler. Düşük dozlarda uzun
süre alındığında kan ile uzak organlarda örneğin karaciğerde dejeneratif veya nekrotik
değişimlere neden olurlar.
b-Hayvansal ve Bitkisel Toksinler: Yılan zehiri, arı zehiri, değişik bitkilere ait zehirler,
bunların değişik konsantrasyonlarda vücuda girmesi sonucunda ya giriş yerindeki hücreleri
lokal olarak etkilerler veya karaciğer veya böbrek epitel hücrelerinde zedelenmeler oluştururlar.
c-Patojen mikroorganizma zehirleri
d-Vücut içinde oluşan zehirler- Endotoksinler
Fiziksel ve Termik Etkenler:
Bu gruba travma, aşırı sıcak, soğuk, basınç değişiklikleri, radyasyon, elektrik enerjisi
gibi etkenler girer. Bunlar etkinin şiddetine ve süresine bağlı olarak lokal veya genel olarak
hücrelerde ciddi yaralanmalara sebep olurlar.
Travmalar direkt olarak hücrelerin parçalanmasına sebep olarak veya indirekt olarak ta
hücreye gelen kanın kesilmesine neden olarak etkirler. Aşırı soğuk kan akımını bozarak veya
hücre içinde kristalleri oluşturarak hücre membranının yırtılmasına neden olarak etkir. Aşırı
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sıcak hücre içinde özel enzim ve proteinleri pıhtılaştırarak veya hücrenin metabolik
faaliyetlerinin oranını hızlandırarak (ph değişimi öldürücü seviyeye ulaşır)etkili olur. Elektrik
bütün dokuları geçebilen büyük ısı üreterek etkili olur. Radyasyon ise, hücre bölümlerini
etkileyen yüksek derecede reaktif serbest radikallerin oluşmasını sağlayarak bu yolla hücre
suyunun iyonizasyonuna neden olur. Ayrıca radyasyonun değişik formları genetik materyali de
etkiler ve bu yolla tümörlere, genetik defektlere ve hücre ölümlerine sebep olur.
Enfeksiyöz Etkenler: Bu grubu bakteri, parazit, mantar, viruslar gibi canlı etkenler
oluşturur. Viruslar zorunlu hücre içi parazitlerdir. Bunlar viral proteinler sentezlemek için
konakçı hücrenin enzim sistemini yeniden düzenlerler ve konakçı hücrenin genetik materyaline
zarar verirler. Viral etkenler tarafından oluşturulan hücresel değişimler hafif değişimlerden,
ölüme veya neoplastik değişime kadar uzanabilir. Bakterilere bağlı hücre yaralanmaları da
değişiktir. Bazı bakteriler örneğin klostridumlar, özel toksinleriyle konak hücreye zarar
verirken, bazı bakteriler de hücreler içinde replike olurlar.
Mantarlar ise konak dokularında yıkımlanma ve ilerleyici kronik yangısal reaksiyona
neden olurlar. Protozoon parazitler özel hücreler içinde üreyerek hücrelere zarar verirler.
Metozoon parazitler ise yangıya ve doku bozukluklarına neden olurlar.
İmmunolojik Reaksiyonlar: Normal olarak immun sistem, zararlı etkenlere karşı
canlıyı korumada görevli ise de, bazı durumlarda bazı immun reaksiyonlarda meydana gelen
değişimler, hücrede zedelenmeye neden olabilirler. Yabancı proteinlere karşı oluşan anaflaktik
şok, Arthus reaksiyonu en tipik örneklerdir. Bunlara otoimmun hastalıklar adı verilir.
Genetik Düzensizlikler: Normal genetik yapı hücrede hemostaz için özeldir. Sebebi ne
olursa olsun mutasyon hastalığa sebep olmaz, fakat mutasyon, hücrenin normal fonksiyonları
için gerekli kritik proteinlerin sentezlenmemesine neden olabilir. Böylece hücrenin canlılığının
sürmesi engellenir. Bu şekilde oluşan genetik hastalıklara örnek olarak, pıhtılaşma faktör
bozukluğuna bağlı gelişen-hemofili hastalığı, lizozomal depo hastalığı (mannosidosis), Arap atı
taylarında görülen kombine yetersizlik sendromu verilebilir.
Beslenme Yetersizliği ve Dengesizliği: Diyetteki protein-mineral yetersizliği
hayvanlarda ve insanlarda zaman zaman önemli hücresel zedelenmeye neden olur. Birçok evcil
hayvanda ve insanlarda aşırı kaloriye bağlı olarak, kardiyovasküler hastalıklar başta olmak
üzere değişik birçok metabolik hastalık ortaya çıkmaktadır. Aynı durum mineral yetersizliği
durumlarında da gelişebilir.
Fonksiyon Fazlalığı: Organ ve dokularda aşırı çalışma durumlarında, bunları oluşturan
hücrelerde zamanla zedelenme meydana gelir. Bu gibi durumlarda aşırı çalışan hücreler önce
talebi karşılamaya çalışır ve buna bir süre adapte olur fakat çalışma devam ederse zamanla
hücrelerde dejenerasyon gelişir, fonksiyonları bozulur ve ölür. Aksine, çalışmak için uzun süre
uyarılmayan hücrelerin de boyutları küçülür ve hacimleri azalır. Örneğin; kas iplikleri, yeterli
çalıştırılmazsa veya sinirsel uyarımlar yeterli yapılmazsa, bu hücreler zamanla atrofiye olur ve
kaybolur.
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Yaşlanma: Hücre yaşlanması, hücrenin oluşumuyla başlar giderek artan fonksiyon ve
kapasite kaybı ile karakterize olur ve sonuçta ölümle son bulur. Yaşla beraber hücrenin
fonksiyonu giderek zayıflar, Örneğin hücre reseptörleri yapımı için gerekli DNA ve RNA gibi
yapısal enzimatik proteinler ve yaşlı mitokondrilerde oksidatif fosforilasyon giderek azalır.
Bunlara sahip hücreler normal hücreye göre etkenlerden daha fazla ve çabuk etkilenir ve zarar
görürler.
Serbest Radikaller: Hücre zedelenmesine sebep olan önemli etkenlerden birisi de
serbest radikallerdir. Serbest radikaller son yörüngesinde eşleşmemiş, serbest durumda,
elektronu bulunan molekül veya atomlara denir. Bunlar ileri derecede reaktif maddelerdir. Sabit
değildir ve protein, karbonhidrat, yağ gibi organik ve inorganik kimyasal maddelerle hücre
içinde tepkimelere girerek, organel membranı ve organellerin zedelenmesine neden olarak
hücreyi yaralarlar. Serbest radikaller genel olarak oksijen türevleriyle aktifleşerek zararlı
formlarına dönüşürler.
Hücre zedelenmesinde dört önemli mekanizma öne çıkar:
1) Hipoksi nedeniyle oluşan ATP azalması,
2) Oksijen kökenli serbest radikalleri de içeren çok sayıda sebebe bağlı oluşan membran
bozulması,
3) Hücre metabolizmasında oluşan dengesizlikler,
4) Genetik bozukluklardır.
Hücreler çok sayıda sebebe bağlı olarak yaralanabilir ve fonksiyonları bozulur. Hücre
yaralanmasına karşı, hücrenin cevabı sınırlıdır. Bu cevap, etkenin tipi, yaralanmanın
büyüklüğüne, yaralanmanın süresine ve etkilenen hücre tipine bağlı olarak değişir. Örneğin;
Tubul epitel hücrelerine kısa bir süre ihtiyacından daha az oranda kan geldiğinde, hücreler buna
şişme ile cevap verir, eğer yeterli oksijen sağlanırsa yeniden normal durumlarına dönerler.
Fakat bu hücreler uzun süreler ihtiyacından az oranda kan alırlarsa (iskemi) bu hücrelerde ölüm
meydana gelir. Bu hücrelere öldürücü olabilecek düzeyden daha az kan akımı geldiğinde ise,
hücreler bu olumsuzluğa, metabolik faaliyetlerinin azaltarak karşı koyarlar yani bu duruma
adapte olarak canlılıklarını sürdürmeye çalışırlar. Etki karşısında geliştirilen adaptasyon
yetersizse sonunda hücreler ölürler. Yaralayıcı etkenin türünün ve yaralanma süresinin aşırı
olmadığı durumlarda meydana gelen bütün hücre yaralanmaları sonucu hücrede ölüm meydana
gelmez. Hücre şişmesi gibi bazı hücre yaralanması tipleri geri dönüşümlü olabilir. Fakat etki
belirli bir dozu aşarsa ölüm oluşur. Yaralayıcı etki subletal dozun altında ise, hücrede değişik
tipte hücre dejenerasyonları, hücre içi birikimler ve/veya hücrenin yaralayıcı etkiye
adaptasyonu gibi değişimler meydana gelir.
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12.3 Hücre Dejenerasyon Mekanizmaları
12.3.1 Hücre Dejenerasyonları (Geri Dönüşümlü Hücre Zedelenmesi)
Dejenerasyon: Hücre zedelenmesinin bir şekli olan ve ilk basamağını oluşturan
dejenerasyonlar, hücre içi metabolizmanın bozulması, hücrenin şişmesi ve hücre içinde
bulunmayan ya da çok az miktarda bulunan bazı maddelerin sitoplazmada fazla birikimiyle
ortaya çıkar.
Dejenerasyonlar biriken maddenin özelliğine, hücrede meydana gelen şekilsel ya da
yapısal değişimlere göre değişik isimler alır. Buna göre dejenerasyonları;
1.Akut hücre şişliği-Bulanık- Parankim Dejenerasyonu
2.Hidropik Dejenerasyonu
3.Vakuoler Dejenerasyon
4. Yağlı değişim -Yağ Dejenerasyonu
5. Amiloid Dejenerasyonu
6. Hiyalin Dejenerasyonu
7. Mukoid Dejenerasyon gibi alt gruplara ayrılabilir.
Dejenerasyonun en önemli özelliği, geri dönüşümlü olmasıdır. Dejenerasyona uğrayan
hücreler, sebepler ortadan kalktığında tekrar normal fonksiyonlarını yapabilecek duruma
gelebilirler.
Patogenezis: Gerek dönüşümlü gerekse dönüşümsüz hücre zedelenmesinde temel
olarak hipoksik ve iskemik zedelenme vardır. Hipokside ilk etkilenen mitokondriyal oksidatif
fosforilasyonla sağlanan hücrenin aerobik solunumudur. Bunun sonucunda hücrenin birçok
sistemi etkilenir ve ilk olarak hücrede Na/K pompası bozulur ve hücre içerisine sodyum
girmeye başlar, buna bağlı olarakta hücre su alır şişer, işte dönüşümlü zedelenmede
(dejenerasyon) hücre şişmesinin sebebi budur. Ancak oksijen verildiğinde bu bulguların hepsi
geriye döner ve hücre düzelir. Fakat iskeminin uzun sürdüğü durumlarda hücre dönüşümsüz
olarak zedelenir. Dönüşümsüz zedelenmede mitokondriyon matriksinde şekilsiz yoğunlaşmalar
görülür. PH'nın düşmesine bağlı olarak membran permeabilitesi artar. Membran
zedelenmesinin sonucunda hücreyi dönüşümsüz ölüme götüren mekanizma, kalsiyumun
yüksek yoğunlukta bulunduğu hücre dışından yeniden kanlanma ile birlikte yoğun olarak hücre
içine girerek mitokondrileri zehirlemesi, hücresel enzimleri inhibe etmesi ve proteinleri
denatüre etmesidir. Bu işlemler sonucu hücrede meydana gelen değişiklikler, koagulasyon
nekrozu için karekteristik değişikliklere yol açar.
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Akut Hücre Şişkinliği-Bulanık Dejenerasyon-Parankim Dejenerasyonu
Hafif ve en sık gelişen dejenerasyon tipidir ve kolayca düzelebilir, fakat sebepler devam
ederse diğer dejenerasyon tiplerine hatta nekroza dönüşüm söz konusudur. Bu dejenerasyon
organların parankim hücrelerinin şişmesi, sitoplazmalarının boz-bulanık bir hal alması şeklinde
tanımlanabilir. Burada hücre içi su alımının kontrolden çıkması ve aşırı su girmesine bağlı
olarak, hücrenin şişmesi söz konusudur. En fazla karaciğer, böbrek, kalp gibi yüksek
metabolizmaya sahip organ hücrelerinde gelişir. Bu dejenerasyona, hücre sitoplazmasının
bulanıklaşmasından dolayı bulanık dejenerasyon, en fazla parankim hücrelerinde
görülmesinden dolayı da parankim dejenerasyonu yada sitoplazmanın granüler görünüme bağlı
olarak granüler dejenerasyon isimleri de verilir.
Hidropik ve Vakuoler Dejenerasyon
Hidrops olarak da isimlendirilen, hidropik dejenerasyon, hücre sitoplazması içinde fazla
miktarda suyun toplanmasıyla gelişen bir dejenerasyon tipidir. Bulanık dejenerasyon veya akut
hücre şişkinliğinden daha ileri derecede bir lezyondur.
Yağlı Değişim-Yağ Dejenerasyonu
Yağlanma, yağlı değişim, hücre fonksiyonlarını bozan, gerileten değişimlerin başında
gelir. Normal şartlarda, yağ hücreleri (liposit) dışındaki yağ içeriği belirgin olmayan parankim
hücrelerinin sitoplazmalarında, anormal oranda lipit denilen yağların birikimi olarak
tanımlanabilir. Bu durum kimyasal olarak normal bir olay değildir ve bazı farklar dışında
dejeneratif bir değişimdir. Lipitler (yağlar) suda erimeyen, alkol, eter, kloroform, ksilol gibi
maddelerde eriyen ve belirgin kimyasal yapıları olan maddelerdir.
Fizyolojik olarak gıdalarla alınan yağlar ince bağırsaklarda pankreas enzimi lipaz ve
safra tuzlarının etkisi ile parçalanır ve çözünüp emilsiyon haline getirilir (yağ asitleri ve
monogliseritlere ayrılırlar). Bu haldeki yağlar bağırsaklardan epiteller vasıtasıyla emilir,
bunlardan kısa zincirli yağ asitlerinden oluşan moleküller portal dolaşımla karaciğere gelirler.
Uzun zincirli yağ asitleri ise trigliseritlere çevrilir ve şilomikronlar olarak duktus torasikus yolu
ile genel dolaşıma katılır. Dolaşımdaki şilomikronlar endotelyal lipaz etkisi ile serbest yağ
asitlerine ayrılır. Serbest yağ asitlerinin bir kısmı albumin kompleksleri şeklinde karaciğere
gelir ve işlenir. Bir kısmı da direk olarak yağ depolarında birikirler. Her iki yol ile de gelen
yağlar, karaciğerde parankim hücrelerinde işlenir ve protein ile birleşerek lipoproteinler
şeklinde kullanılabilir halde kana verilir. Lipid metabolizması ile direk ilgili en önemli organ
karaciğerdir. Bu nedenle karaciğer parankim hücrelerinde her zaman için değişik oranlarda
yağa rastlanır. Bu oran ot yiyenlerde az, et yiyenlerde daha fazladır. Metabolizma işlemlerinden
dolayı karaciğer hücreleri yağlar için geçici bir depo olarak düşünülebilir. Ancak hiçbir zaman
karaciğer, yağlar için bir depo organı değildir. Vücutta kullanılmayan yağların depo edildiği
dokular, yani vücudun esas yağ depoları, deri altı, omentum, mezenteriyum, serozalar altı,
böbrek çevresi gibi bölgelerdir. Burada depo edilen yağlar, ihtiyaç duyulduğunda
kullanılacakları zaman kan ile karaciğere gelir ve burada işlendikten sonra kullanılırlar.
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Lipidler normal olarak yağ hücrelerinde, makrofajlarda ve dejeneratif bir olayın
görüntüsü olarak bazı organların parankim hücrelerinde görülürler. Fazla yağlı veya
karbonhidratlı gıdaların alımı gibi beslenme durumuna veya vücut metabolizmasına bağlı
olarak vücutta biriken yağlar az veya çok olabilir. Vücutta genel olarak nötral yağların
artmasına bağlı olarak yağ dokusundaki genişlemeye obesitaz adı verilir. Bu artış bir bölgede
ise olaya adipozitas denir. Kanda lipid seviyesinin artmasına ise lipidemi adı verilir. Bu durum,
ya direk sindirim yolu ile fazla yağın alınmasına ya da depo yağlarının kana karışımına bağlı
olarak olur.
Yağ metabolizması bozukluğunda yanlış anlaşılan iki durum vardır. Bunlar yağlanmayaglı değişim (fatty change) ve yağ dokusu infiltrasyonu (lipomatozis, interstisyal yağ
infiltrasyonu) dur. Bu iki terim aynı gibi anlatılırsa da aralarında önemli farklar vardır.
Yağlanma, yukarıda tanımlandığı gibi parankim hücre sitoplazmalarında nötral yağların
(trigliseritler) birikimi durumudur. Lipomatozis veya İnterstisyal yağ infiltrasyonu ise,
normalde yağ dokusu olmayan veya yağ hücresi içermeyen organların interstisyel dokusunda
yağ hücrelerinin bulunmasıdır.
Bu son durum yani yağ dokusu infiltrasyonunun, iki temel sebebi vardır:
1. Karbonhidrat ve yağdan zengin besinlerle beslenme
2. Beslenme normal olsa bile, yağların oksidasyonunun yani yağ yıkımının eksik
olmasıdır.
Yağ infiltrasyonu sonucu obesitaz gelişebilir veya bu durum obesitazla beraber bulunur.
Bu olay genelde kalp ve pankreas gibi organlarda daha fazla oranda görülür. Birikim kalpte
miyokard lifleri arasında, pankreas’da ise lobüller arasında şekillenir. Hücre içinde olmasa bile,
interstisyel dokuda biriken yağ, fonksiyonel hücrelere basınç yaparak bu hücrelerin
dejenerasyonuna hatta atrofisine kadar giden bozukluklara sebep olur. Böylece kalp
hücrelerinin fonksiyonları engellendiği gibi, diğer taraftan buradaki yağ doku için gereken O2
nedeni ile kalbin normalden daha fazla çalışması gerekir ve sonucunda kalp yetersizliği ve buna
bağlı komplikasyonlar gelişir.
Yağlanma-yağlı değişim daha önce de belirtildiği gibi her ne kadar bir yağ
metabolizması bozukluğu olsada, çoğu durumlarda bulanık (parankim) dejenerasyonu veya
hidropik dejenerasyonu izler. Yağlı dejenerasyon diğer dejenerasyon tiplerine göre daha ağır
bir dejenerasyon ise de, genellikle reversible (geri dönüşümlü) bir olaydır. Fakat sebepler
artarak etkisine devam ederse hücrede nekroza da sebep olur. Bu şekilde etkilenen hücreler ise
ilgili organda önemli fonksiyonel bozukluklara neden olur.
Yağlanma, yağlı dejenerasyon ya da yağlı değişim (fatty change) yağ metabolizmasında
direk etkisinden dolayı başta karaciğer olmak üzere kalp, böbrek, iskelet kası gibi yüksek
metabolik aktiviteye sahip organlarda görülür. Burada temel olay, yağ depolama görevi
olmayan bu organların parankim hücrelerinin, gelen fazla miktardaki yağı metabolize
edememeleridir.
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İnsan ve hayvanlarda yağlanma (yağlı değişim) ‘ya neden olan çok farklı sebepler
vardır. Bu sebepler ana başlıklar altında toplanabilir:
1)Toksik etkiler: Bu grupta, değişik yollarla dışarıdan vücuda alınan, kimyasal, bitkisel
ya da hayvansal zehirler, vücutta metabolizma sonucu ortaya çıkan metabolik zehirler,
enfeksiyon etkenlerinin toksinleri sayılabilir. Alınan toksinin miktarına göre yağlı değişim
belirtileri akut veya kronik olarak gelişir. Bu sebeplere bağlı olarak belirtilen organ paranşim
hücrelerinde fonksiyonel bozukluklar, hatta ölüm olayları gelişir ve bunun sonucunda
hücrelerin lipolitik fonksiyonları yavaşlar veya durur. Sonuçta normal miktarda da olsa gelen
yağlar metabolize olamaz ve hücre sitoplazmasında birikir ve yağlı değişim durumu ortaya
çıkar.
2) Kalp yetersizlikleri ve anemi durumlarına bağlı gelişen anoksi ve hipoksi
durumu: Bu nedenlerde, kandaki oksijen miktarı azalmıştır. Bu durum, hücrelerdeki yağ
metabolizma işlemlerini engeller, gelen yağlar metabolize olamaz, sitoplazmada birikir ve yağlı
değişim meydana gelir. Burada da toksinlerde olduğu gibi, sitoplazmada biriken yağlar zamanla
basınç etkisiyle de dejenerasyon oluşumunu hızlandırırlar.
3)Uzun süreli açlık, yetersiz beslenme, dengesiz beslenme, aşırı karbonhidrat yönlü
beslenme gibi nedenler: Alınan besinlerde karbonhidrat ve yağın çok fazla olması durumunda,
kandaki lipid miktarı artar ve metabolize olmak üzere karaciğere gelen fazla miktardaki yağları,
hücreler normal olsa bile metabolize edemez. Yağlar hücrede trigliserit olarak birikir.
Açlık, yetersiz ve dengesiz beslenme durumlarında, karaciğer epitel hücrelerinde
glikojen tükenir ve lipogenezis bozulur. Organizma savunma ya da adaptasyon
mekanizmasıyla, enerji ihtiyacını karşılamak üzere, yağ deposundaki yağları kullanır ve buna
bağlı olarak kanda yağ asidi düzeyi çok artar, fazla miktardaki yağ asidi karaciğerde metabolize
edilemez ve trigliserit olarak hücrede birikir. Burada metabolize olmak için gelen yağ asitlerinin
miktarı yanında esas önemli konu, vücutta yetersiz olan proteinden dolayı yağların
kullanılabilir lipoproteinlere dönüşümünün aksamasıdır.
4) Kolin ve metiyonin gibi lipotropik maddelerin azlığı veya yokluğu: Daha önce de
anlatıldığı gibi karaciğerde metabolize olan yağlar proteinlerle bağlanarak lipoprotein formuna
dönüşür ve bu şekilde kullanılabilir halde dolaşıma verilir. Bu amaçla kullanılan kolin,
metiyonin gibi proteinlerin eksik alınması durumunda fosfolipid sentezi azalır, lipoprotein
oluşumu engellenir ve yağlar trigliserit olarak hücrede birikir.
5)Apoprotein sentezinin bozulması: Bu nedenle trigliserid halindeki yağlar
lipoproteinlere dönüşemezler ve enerji olarak kullanılamayıp trigliserit halinde birikirler.
6)Aşırı alkol alımı: Bu özellik insanlarda önemli bir yağlanma sebebidir; buradaki
oluşumda farklı mekanizmalar kabul edilir. Fazla alkol alımı sonucunda kanda trigliseritlerin
iskeletini oluşturan α-gliserofosfat miktarı artar. Bu durumda yağ asitlerinin trigliseritleri
oluşturmak üzere esterleşmesi artar, bu da yağlanmaya neden olur. Ayrıca kronik alkolizm hem
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karaciğer hücreleri üzerine direkt etkisi, hem de bağırsaklardan yağ emilimini arttırmasının da
yağlanmada etkili olduğu da kabul edilen bir mekanizmadır.
7) Yağ asitlerinin oksidasyonunun veya kullanılmasının engellenmesi: Bu durumda
uzun zincirli yağ asitlerinin oksidasyonu için gerekli karnitin gibi kofaktörlerin etkisiyle, yağın
trigliserit şeklinde birikimini arttırır.
8) Şeker hastalığında ve sığır ve koyunların ketozisinde de karaciğer yağlanması
görülür: İnsülin anabolik bir hormondur ve karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmasında
direkt etkilidir. Ayrıca glikozun hücre membranından geçişini ve hücre içine girişini
kolaylaştırır. Aminoasitlerden protein sentezinin yapılmasını, yağ asitlerinin yağ dokuları
tarafından alınmasını ve trigliseritler şeklinde depo edilmesini sağlar.
Diabet (şeker hastalığı) durumunda, insülin yetmezliği genel katabolik bir duruma yol
açar ve sonuçta glikoneogenesiz artar, bu da hiperlipidemiye neden olur. Glikozun olmadığı bu
durumda, karaciğere gelen fazla miktarda yağ asidi, metabolize olamaz ve lipoprotein sentezi
azalır. Bu durumda yağ asitleri Asetil coenzim A yolu ile metabolize olarak ketoasitlere dönüşür
ve sonuç olarak Asetoasetik asit, ketohidroksibütrik asit ve aseton çözünerek ketoasidozisi ve
ketozisi oluşturur.
Amiloid Dejenerasyonu ve Amiloidozis
Amiloid çeşitli klinik bozukluklarda, vücudun değişik doku ve organlarında hücreler
arasında toplanan, önemli kısmı lif yapısında olan anormal proteinli bir maddedir. Amiloid
maddesi, çözünmediği ve eritici enzimlerle parçalanmadığı için dokulardaki amiloid birikimi
kalıcıdır. Amiloid maddesinin çeşitli organlarda ileri biçimde birikmesi olayına amiloidoz veya
amiloidozis adı verilir. Amiloid maddesi hayvanlarda öncelikle dalak, karaciğer, böbreklerde
yerleşir. Lenf bezleri ve böbrek üstü bezi, pankreas langerhans adacıkları da ikinci derecede en
fazla birikim görülen organlardır.
Organların paranşim hücreleri arasında biriken amiloid maddesinin miktarının
artmasıyla, organ fonksiyonlarının yapıldığı paranşim hücrelerine basınç artar ve bunlarda
dejenerasyon oluşturur. Zamanla bu hücrelerin ölümüne neden olarak onların yerini alır. Sonuç
olarak ileri derecede birikim durumlarında bu organlarda büyüme ve önemli fonksiyon
bozuklukları ortaya çıkar.
Hiyalin ve Hiyalin Dejenerasyonu
Hiyalin sözcüğü mikroskobik olarak homojen, saydam, sıkı ve beyaz görünümde
şekilsiz ve enzimle boyanan materyali tanımlamak için kullanılır. Bu terim camsı
(hiyalos)anlamına da gelir. Bu tip materyaller Hemotoksilen Eozin boyamalarında homojen ve
eozinofilik (pembemsi) görünümdedir. Bu görünümdeki birçok madde patolojik olarak oluşur
ve ortak şekilde hiyalin olarak adlandırılır. Bu maddeler esas yapı olarak protein içermekle
beraber kimyasal yapılarının farklı olduğu kabul edilir. Amiloid maddesi de hiyalin
görünümünde bir maddedir. Fakat özel boyalarla reaksiyon verir ve bu yönle hiyalinden
kolayca ayrılır.
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Hiyalin olarak adlandırılan maddeler lokalizasyona göre
1-Hücre içi ( intraselüler ) olarak oluşanlar
2-Hücreler arası ( interselüler )oluşanlar olarak ikiye ayrılır.
Kaynaklarına göre;
1-Epitelyal kökenliler (Hep hücre içi oluşurlar)
2-Mezenkimal kökenliler (Hem hücre içi, hem de hücreler arası oluşurlar)
Şekillerine göre;
1-Yaygın (Hücreler arasında)
2-Yuvarlak cisimcikler olarak (Hücre içinde) ayrılırlar.
Patolojik olarak oluşan ve hiyalin olarak isimlendirilen bu maddeler oluştuğu yere göre
farklı isimler alırlar:1- Bağ doku hiyalini ( mezenkimal hiyalin) 2- Fibrinoid 3- Epitelial hiyalin
4- kerato hiyalin 5- Kas doku hiyalini
Mukoid Dejenerasyon
Yapısında fibröz ve ya adipöz bağ doku bulunan organ ve dokularda hücreler, bağ doku
ve kas doku iplikleri arasında musin maddesini birikimi ve buna bağlı olarak doku
elementlerinin dejenere olması olayıdır. Mukoid dejenerasyona mikzomatöz dejenerasyonda
denir. Bu tip olayların başlıca sebebi organizmanın ihtiyacı olan bazı besin maddelerinin
özellikle de proteinlerin eksikliğidir. Uzun süreli beslenme bozuklukları, açlık durumları, kilo
kaybına veya kaşeksiye neden olan bazı kronik enfeksiyonlar sırasında veya travmatik etkiler
sonucunda da bu tip bir patoloji gelişebilir. Bunlar dışında kan yoluyla gelen bazı toksinlerinde
bu tip dejenerasyon oluşturabileceği düşünülmektedir. Sebeplere bağlı olarak bağ dokudaki ara
maddenin dejenere olarak yapısal değişikliğe uğradığı ve musin benzeri bir görünüm kazandığı
kabul edilir.
Mukoid dejenerasyona uğrayan dokular yaygın olarak saydam, jelatini ve titrek kitleler
halinde görülür. Jelatinöz görünüm en iyi örnektir. Yağ dokuda yumuşama ve erimeler gelişir
böyle dokular kesit yüzeyleri berraktır ve yüzeyden iplik gibi kıvamlı bir sıvı damlar.
Genel sebeplere bağlı durumlarda (açlık, kaşeksi vb.) Mukoid dejenerasyon ilk
olarak kalp ’de sulkus koranarius bölgesindeki yağ kitlesi ve yakın kas dokuda, iskelet
kaslarında, deri altı yağ dokusunda, omentum ve çevresi yağ dokuda gelişir. Bu alanlarda yağ
ve bağ dokuda jelatinöz görünüm ve kıvamı da peltemsi şeffaf kitleler görülür. Bu tip lezyonlar
hayvanda beslenme yetersizliği, düzensizliği ve açlık, kaşeksi gibi durumların varlığının
tespitinde önemli bir kriterdir. Mukoid dejenerasyon, yapıcı sebeplerin ortadan kalkmasıyla
düzelir.
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12.4 Nekroz ve Apoptoz
Hücre zedelenmesinin en ağır şekli ölümdür. Ölüm vücudun bütünü oluşturan
hücrelerde meydana gelebildiği (somatik ölüm) gibi, sınırlı hücre ve dokularını da kapsayabilir.
Yaşayan bir organizmada organ ve dokuları oluşturan hücrelerin yersel olarak ölmesine nekroz
denir. Nekroz yapan etkenin hücreye etkimesinden başlayarak nekrozun oluşumuna kadar
zaman içinde oluşan ve morfolojik olarak görülebilen değişimlere de Nekrobiyoz adı verilir.
Yani önce nekrobiyoz oluşur daha sonra nekroza dönüşür. Fakat her olayda nekrozdan önce
nekrobiyoz gelişmeyebilir. Burada yapıcı sebebin etki şiddeti, süresi ve hücrenin duyarlılığı
önemli bir kriterdir. Eğer güçlü bir zararlı etki hücreye uygulanırsa, hücrede direkt ölüm olayı
yani nekroz gelişir.
Nekroz:
1) Hücre ölümünü izleyen ve hücrede enzimler etkisiyle oluşan değişikliktir.
2) Nekroz geri dönüşümü olmayan bir lezyondur.
3) Nekroz bölgesindeki hücreler fonksiyon göremez.
Nekrozda, aynı zamanda olan iki temel olay nekrotik değişimleri başlatır. Bunlardan
birincisi hücrelerin enzimatik sindirimi, ikincisi de proteinlerin denatürasyonudur.
Nekroz alandaki hücrelerde enzimatik sindirime sebep olan katalitik enzimler, ya ölü
hücrelerin parçalanmış lizozomlarından açığa çıkar ve bu durumda olay otoliz olarak
isimlendirilir veya patolojik olayda bölgeye gelen lökositlerin lizozomlarından veya bölgeye
gelen bakterilerin salgılarındaki enzimlerden açığa çıkar ve olay heteroliz olarak isimlendirilir.
Otoliz, canlının ölümünden sonra total olarak gelişen diffuz anoksiye bağlı olarak hücre
ve dokuların kendi enzimleriyle eritilmesiyle başlar. Bu olay ölümden sonra geçen sürenin
uzamasıyla daha da hızlanır. Otolizdeki değişimlerin hızı, kadavranın bulunduğu ortamın ısısı,
nemi, hayvanın ölüm sebebi, hayvanın kıl örtüsünün, deri altı yağ dokusunun miktarıyla doğru
orantılı olarak değişir. Postmortal otolizde hücrede gelişen değişimler, yaşayan hayvanlardaki
nekrozda hücrelerde gelişen değişimlere benzerdir. Burada önemli olan veteriner hekimlerin
veya patologların bu iki olayı birbirinde ayırmalarıdır. Yaşam döneminde (intra vital)
şekillenen nekroz da bir bakıma intra vital otoliz olarak değerlendirilebilir. Bu iki olayda da
temelde hipoksi ve anoksiye bağlı hücrenin beslenememesi durumu söz konusudur. Her iki
olayı makroskobik olarak ayırım zordur. Belli başlı fark nekrozun yaşam döneminde sınırlı
olarak şekillenmesi ve sebebe bağlı olarak kadavranın değişik bölümlerine yayılmasıdır. Erken
açılan kadavralarda bu değişimler makroskobik olarak kısmen ayrılabilirse de, geç açılan
kadavralarda, lezyonun makroskobik olarak otolizden ayırımı oldukça zordur. Bu durumlarda
ayırım için mikroskobik incelemeler yapılmalıdır.
Ölü Dokunun Makroskopik Görünümü:
Ölen dokuda gözle seçilen değişiklikler aşağıdaki gibi sıralanabilir.
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1. Dokunun rengini kaybetmesi: Ölen doku solgun veya donuk beyaz bir görünüştedir.
Ancak doku içinde bulunan kan damarları hiperemikse yani kan ile dolu ise ölü doku siyah bir
renk alır. Hemolize uğrayan kan koyu kırmızıdır ve dokuyu da siyah renkte gösterir.
2. Dokunun kıvamını, sertliğini kaybetmesi: Doku ölünce, kendine mahsus olan
kıvamını kaybeder ve gevşek bir hal alır. Bu durum özellikle dokular çekilip gerildiği zaman
kendini gösterir. Örneğin ölü hayvanın bağırsakları gerilince kopar.
3. Kokuşma (Putrefaksiyon): Ölen dokular kokuşma bakterilerinin etkisinde kalarak
kokuşur ve bunun sonucu pis bir koku yayılır.
4. Erime (Otoliz): Ölümden bir süre sonra dokular kendiliğinden erir. Bu olay hücrelerin
içinde bulunan otolitik enzimin etkisi île oluşur. Otoliz olayı özellikle beyin dokusunda hızlı
bir biçimde gelişir.
Nekroz Çeşitleri
1.Koagulasyon Nekrozu: Pıhtılaşma nekrozu olarakta bilinir. Hücre stoplazmasındaki
proteinlerin pıhtılaşması sonucu oluşur. Bu sırada proteinlerle beraber hidrolitik enzimler de
pıhtılaşır. Hücredeki su kaybı ve hidrolitik enzimlerin de pıhtılaşması, hücredeki değişimlerin
otoliz aşamasına gelmeden durmasını sağlar. Koagulasyon nekrozunda, bazı durumlarda
koagüle alanlar başta nötrofiller olmak üzere yangısal hücrelerden salgılanan eritici enzimlerle
heterolize uğrar ve bu olanlar liquifikiye olurlar (erirler).
Yalın-basit koagulasyon nekrozu: Nekroz alanındaki hücrelerin sınırlarının tam
olarak kaybolmaması, stoplazmalarının pıhtılaşması, nekroze hücrelerin sınırlarının hayali
olarak görülebilmesi ile karekterize koagulasyon nekrozu tipidir.
Kazeifikasyon nekrozu: Peynirleşme nekrozu olarakta bilinir, koagulasyon
nekrozunun özel bir türüdür ve daha ileri dönemlerinde oluşabilir. Ayrıca tüberküloz, sfilis
(insanda), brusella pseudotuberkuloz vb. diğer granülomatöz hastalıklarda oluşan tipik bir
lezyondur. En sık ve yaygın olarak sığır ve insan tuberkulozunda oluştuğu için, bu hastalık için
karekteristik bir bulgudur. Nekroze olan dokunun özelliğini kaybederek süt pıhtısı ve peynire
benzer bir görünüm olması ile tanınır. Nekroze doku sarımtrak-beyaz renkte sert-kuru ve
parmak arasında kolayca parçalanabilir bir yapıdadır, bu durum nekroze dokunun pıhtılaşmış
protein ve lipidli maddeler içermesiyle ilgilidir.
Zenker-Hiyalin nekrozu: Sadece çizgili kas dokuda oluşan pıhtılaşma-koagulasyon
nekrozuna verilen addır. Hiyalin dejenerasyonundan sonra oluşur veya iç içe gelişir.
Hayvanlarda, özellikle kuzu, oğlak, buzağılarda vit E ve Se yetersizliğine bağlı olarak gelişen
beyaz kas hastalığında diafragma, bacak ve kalp kasında, yine 1 aylığa kadar kuzu ve
oğlaklarda, 6 aylığa kadar buzağılarda oluşan şap hastalığında kalp kasında bu tip nekrozlar
oluşur ve bunlar hastalıkların tanınmasında önemli lezyondur. Nekroze kas kitlesi solgun
pembe-sarımtrak renktedir ve gevrek kıvamdadır.
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2.Likefaksiyon (Kollikuasyon-Erime) Nekrozu: Erime nekrozudur. Ölen dokunun
enzimler etkisiyle eriyerek gözden silinmesiyle karekterizedir. Erimeyi sağlayan enzimler ya
nekroze olan dokuda vardır veya bölgeye dışarıdan gelir. Bu tip nekroz genellikle irin
oluşumuna neden olan bakteriyel hastalıklarda ve merkezi sinir sisteminde görülür. Merkezi
sinir sistemi lipoid maddelerden zengin, albuminli maddelerden fakir olduğu için bu dokularda
erime nekrozu daha fazla meydana gelir. Gastrointestinal sistem ve pankreasta da eritici
enzimler fazla olduğu için bu dokularda erime nekrozu fazla gelişir.
3.Yağ Nekrozu- Steato Nekroz: Yağ dokunun kendisini oluşturan yapı taşlarına
ayrılması, yani yağ dokunun nekrozudur. Nekroze olan yağlar iki ana yapı taşı yağ asitleri ve
gliserine ayrılırlar. Yağ asitleri Na, K, Ca gibi inorganik maddelerle birleşerek yağ hücrelerinde
sabunları oluşturur, bu sabunlar yağı eriten maddelerde erimezler.
Üç tip yağ nekrozu vardır. 1)Enzimatik yağ nekrozu 2) Travmatik yağ nekrozu 3)
Sığırlarda görülen abdominal yağ nekrozu
4. Fibrinoid nekroz: Aşırı duyarlılık reaksiyonlarında küçük ve orta çaplı damar
duvarlarında, antijen-antikor kompleksinin çökmesiyle meydana gelen özel bir nekroz tipidir.
Mikroskobik olarak nekroze alanlar küçük odaklar halinde pembe-homojen görünümdedir.
Ayrıca hayvanlarda, coryza gangreneoza bovum, Atların viral arteritis'i, sığırların viral diare ve
mıkozal hastalıklarında, orta çaplı arter duvarlarında bu tip nekroz oluşur ve bu hastalıkların
teşhisinde önemli bir bulgudur. Bu hastalıklarda etken olan viruslar damar duvarında endotel
hücrelerini nekroze uğratarak bu tip nekrozu oluşturur.
Nekrozun sonu: Nekroze doku çok seyrek durumlarda oluştuğu yerde uzun sure
kalabilir. Ancak nekroze dokular sonunda aşağıda açıklanan yolların birisi ile vücut dışarısına
atılır. Nekroze dokunun atılım yolları şunlarıdır:
1.Eğer nekroze doku küçükse, bu doku otoliz ve heteroliz ile eritilir ve bu sıvı çevredeki
sağlam kan ve lenf damarlarıyla emilir ve ortamdan uzaklaştırılır. Bu şekilde atılma özellikle
sentral sinir sisteminde gelişen nekrozlarda söz konusudur.
2.Nekroze doku piyojen (irin yapan) bakterilerle enfekte olur ve nekroze doku
apseleşebilir. Bu aşamada nekroze bölgede irinli bir eksudat oluşur, nekroze alan vücutta dışa
yakın bir bölgede ise irinle dolu apse zamanla dışarıya açılır ve irin bu şekilde boşaltılmış olur.
3.Nekroze kitle kapsüllenir, çoğunlukla koagulasyon veya kazeifikasyon nekrozlarında
görülür ve nekroze doku erime olmadan kapsüllenir. Bu nekroze doku bölgede bir yabancı cisim
reaksiyonu oluşturur ve çevresinde sellüler bir reaksiyon gelişir ve zamanla fibrozis ve fibröz
kapsül oluşumuna dönüşür. Kapsül içindeki bu nekroze kitle uzum zaman zarar vermeden
burada kalabilir. Tüberküloz düğümcükleri veya ölü parazitler doku içinde kapsüllenmiş olarak
uzun süreler buralarda kalabilir.
4.Deskuamasyon ve kabuk atma: Vücudun dış yüzü ile birçok organın lumenine bakan
yüzeysel ölü hücreler ve dokular irili ufaklı kitleler halinde yerlerinden sökülüp, dökülür ve bu
yolla vücuttan atılır (deride kepeklenme, yaralarda kabuklaşma gibi).
262

5.Nedbeleşme- Organizasyon: Nekroze dokunun bağ doku ile yer değiştirmesidir. Apse,
kapsüllü nekroze kitle, kistik nekrozlar, kalp, böbrek, karaciğerde infarktüs odakları bir süre
sonra bu şekilde ortadan kaldırılır.
6.Kireçlenme – Kalsifikasyon: Nekroze kitlede zamanla Ca tuzları çöküp birikir ve bu
şekilde yaşam boyu kalabilir. Bu hayvan için zararsızdır. Tüberkülozda çoğunlukla görülen bir
sonlanma şeklidir. Kireçlenme durumu eklemde oluşursa hareket güçlüğü oluşabilir.
7.Gangrenleşme: Nekroze doku saprofit bakterilerle enfekte olursa gangrenleşir. Bu
istenmeyen bir sonlanma şeklidir.
8. Atrofi: Nekroz sonucu dokuda fazla sayıda hücre kaybı olmuşsa ve bu hücrelerin
rejenerasyon yeteneği zayıfsa doku ve organlarda atrofi meydana gelir.
9.Rejenerasyon: En olumlu ve istenilen sonuçtur. Nekroze dokuda ölen hücrelerin yerini
yeni çoğalan parankim hücrelerinin almasıdır. Bu durum özellikle rejenerasyon yeteneği
yüksek hücrelere sahip epitel dokularda oluşan bir sonlanma şeklidir.
Gangren:
Büyük çaplı bir nekroz olayıdır. Nekroze olan dokuların saprofit bakteriler özellikle
kokuşma bakterileriyle enfekte olmasıyla meydana gelir. Doku ve organlarda nekroz yapıcı
sebepler gangren yapıcı sebepler olarak da sayılır. Ayrıca saprofit bakteriler ve kokuşma
bakterileri de yapıcı sebepler arasındadır. Bunlardan ayrı olarak özellikle gazlı gangren
olaylarında gaz oluşumuna neden olan klostridium türünden anaerop sporlu bakteriler gangren
yapıcı sebeptir. Hayvanlarda gangren olayları ekstremitelerde, kulak, meme, kuyruk gibi uç
organlarda, akciğer bağırsak gibi iç organlarda daha fazla gelişir. Özellikle ilaç yutturulması
sırasında manüplasyon hatalarına bağlı olarak ilaçların akciğere gitmesi ve buna bağlı gelişen
akciğer gangrenleri özellikle kedi, köpek ve atlarda fazlaca görülen gangren olayıdır. Ayrıca
ekstremitelerde yanlış bandaj uygulamaları (fazla sıkı olması gibi) bandajın alt kısmına kan
akımını engelleyerek nekrozlara ve gangrenlerin oluşumuna neden olan ve hayvanlarda sık
rastlanan gangren sebeplerindendir. Gangren iki aşamada oluşur, birinci aşamada farklı birçok
sebebe bağlı olarak doku nekroze olur-ölür. İkinci aşamada ise ölü doku saprofit ve kokuşma
bakterileriyle enfekte olur ve gangren oluşur.
Apoptoz-Programlanmış Hücre Ölümü: Koordinasyon altında internal kontrollü
olarak gen ürünlerinin düzenlendiği bir seri olayın aktive olmasıyla gerçekleşen istenmeyen
hücrelerin elimine edilmesidir. Bu olay programlanmış hücre ölümü veya fizyolojik hücre
ölümü olarak ta tanımlanabilir. Organizmayı oluşturan hücreler doğarlar belirli bir süre yaşarlar
ve sonra ölürler. Bu hücrelerin yaşam süreleri hücrenin tipine göre değişmektedir. Örneğin
barsak hücreleri 3-5 günlük bir yaşam süresinden sonra ölürken, derinin epidermal hücreleri
20-25 günlük bir süre sonrasında ölürler. Fakat miyokard hücreleri veya nöronlar ömür boyu
yaşarlar. Yaşlanmayla beraber bunların da % 10-15’ini kaybederiz. İşte bahsedilen bu hücre
ölümlerinin hepsi apoptozisle gerçekleşir. Bunlar dışında herhangi bir sebebe bağlı olarak (viral

263

etki, çevresel etki vb) DNA’sı hasarlanmış hücrelerde, organizmanın zarar görmemesi için
kendilerini öldürürler ve bu işi organizmanın yararı için yaparlar.
Apoptoz organizmanın bazı dokularında ve hücrelerinde sürekli oluşur ve ömür boyu
devam eder. Böylece ölüm(apoptoz) ve yeniden yapım(mitoz) bu dokularda homeostazı
sağlamak için denge halinde devam eder.
Apoptoz aşağıda belirtilen durumlarda görülür:
1)Organların gelişimi sırasında (Embriyogenezis ve normal büyümede)
2)Dokularda normal hücre popülasyonunun devamında
3)İmmun sistem reaksiyonlarında korunma amaçlı olarak
4)Hücreler hastalık veya zararlı etkenlerle zedelendiğinde
5)Yaşlılıkta
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hücre, zedeleyici uyarana karşı homeostazı sürdürmeye, normal fizyolojik
gereksinimlerini karşılamaya çalışır. Önce hücre sayısı artışı (hiperplazi) veya hücre boyutları
artışı (hipertrofi) veya hücre kütlesi azalması (atrofi) ya da bir başka olgun hücre tipine
dönüşüm (metaplazi) ile yanıt verir (uyum). Zedeleyici uyarana hücrenin yanıtı uyaranın tipi,
etki süresi ve şiddeti ile ilişkilidir; sonuç ise hücrenin tipi, durumu ve uyum yeteneğine bağlıdır.
Hücre zedelenmesinin en önemli nedeni oksijen yetersizliğidir (hipoksi). Fiziksel, kimyasal ve
infeksiyöz etkenler, immün reaksiyonlar, genetik bozukluklar ve beslenme dengesizlikleri de
zedelenmeye yol açabilir. Sonuçta ATP azalması, mitokondri hasarı, hücre içinde kalsiyum ve
oksijen türevi serbest radikal birikimi ile zar geçirgenliğinde bozulma gibi olaylar görülür. Geri
dönüşümlü zedelenme uyaranın ortadan kaldırılması ile normale dönebilen hücre değişmleridir;
geri dönüşümsüz zedelenme ise uyaranlar hücrenin uyum kapasitesini aştığında görülen ve
hücre ölümüne neden olan kalıcı patolojik değişimlerdir.
Hücre içinde birçok madde aşırı miktarda birikebilir. Yağlı değişim hücre
sitoplazmasında trigliserid birikimi ile şekillenir. Geri dönüşümlüdür ve en sık karaciğerde
görülür. Amiloid çeşitli klinik bozukluklarda, vücudun değişik doku ve organlarında hücreler
arasında toplanan, önemli kısmı lif yapısında olan anormal proteinli bir maddedir. Amiloid
maddesinin çeşitli organlarda ileri biçimde birikmesi olayına amiloidoz veya amiloidozis adı
verilir.
Nekroz hücre ölümünün daha sık görülen tipidir. En sık görülen nekroz tipi koagülasyon
nekrozudur. Dokunun enzimatik sindirimi ile oluşan likefaksiyon nekrozu en sık beyin
dokusunda ve apselerde gelişir. Kazeöz nekroz tüberküloz granülomlarında izlenebilir. Yağ
nekrozu da pankreas hastalıklarında sık görülür. Gangren büyük çaplı bir nekroz olayıdır.
Nekroze olan dokuların saprofit bakteriler özellikle kokuşma bakterileriyle enfekte olmasıyla
meydana gelir. Apoptoz, programlanmış hücre ölümü olup, konağa zarar vermeden istenmeyen
hücrelerin yok edilmesini sağlar. Sebepleri fizyolojik veya patolojik olabilir.
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Bölüm Soruları
1) Hücre boyutunun artması, aşağıdaki adaptasyon örneklerinden hangisinde temel
özelliktir ?
a) Laktasyonda memenin büyümesi
b) Nodüler guatrda tiroidin büyümesi
c) Solunum yollarında yassı epitelin oluşması
d) Yaşlılarda beyinde girusların incelmesi, sulkusların genişlemesi
e) Dolaşım yetmezliği sonucu miyokard kalınlaşması
2) Organ ya da dokunun konjenital bozukluk nedeni ile taslak halinde dahi oluşmaması,
tümünün yokluğu olgusu aşağıdaki hangi terimle ifade edilir?
a) Hipoplazi
b) Agenezi
c) Hipoplazi
d) Metaplazi
e) Atrofi
3)
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi metaplazi sonucu oluşur?
Barret özofajiti
Mide ülseri
Melanozis
Antrakozis
Gebelikte endometriyum kalınlaşması

4) Aşağıdaki pigment birikimlerinden hangisi ekzojendir?
a) Lipofussin birikimi
b) Hemosiderozis
c) Melanozis
d) Antrakozis
e) Hemokromatozis
5) Aşağıdaki pigmentlerden hangisi tirozin oksidasyonu sonucunda oluşur?
a) Hematin
b) Bilirübin
c) Melanin
d) Hemosiderin
e) Hemoglobin

Cevaplar
1) e

2) b

3) a

4) d

5) c
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13 ADAPTASYON VE PİGMENTLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Hücresel Adaptasyonlar
13.2. Pigmentler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Adaptasyon nedir?
Hipertrofi ve Hiperplazi nedir?
Atrofi sebepleri nelerdir?
Hangi hücrelerde hiperplazi izlenir?
Pigment nedir?
Hematojen kökenli pigmentler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

13.1. Hücresel
Adaptasyonlar

Hiperplazi, hipertrofi, atrofi,
metaplazi gibi hücrenin
adaptif cevapları hakkında
bilgi edinmek.

İlgili başlık altında anlatılan
konuların okunması ve
kaynak kitaplarla
desteklenmesi yolu ile.

13.2. Pigmentler

Endojen ve eksojen
pigmentler ve yol açıkları
bozukluklar hakkında bilgi
edinmek.

İlgili başlık altında anlatılan
konuların okunması ve
kaynak kitaplarla
desteklenmesi yolu ile.
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Anahtar Kavramlar
Hiperplazi, hipertrofi
Atrofi
Metaplazi
Hematojen pigmentler
Melanin
Pnömokoniozis
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Giriş
Hücreler fizyolojik stres veya patolojik uyaranlarla karşılaştıklarında işlevlerini
koruyarak yeni bir dengeye (steady state) ulaşabilirler. Uyum yeteneği aşılırsa veya dış stres
doğrudan zararlı ise hücre zedelenmesi oluşur. Hücrelerin uygun olmayan çevre koşullarına
kendilerini uydurabilmeleri (adaptasyon) temel özelliklerindendir. Canlılığı sürdürmek, bu
özellik sayesinde mümkündür. Adaptasyon çevresel değişiklik, hücre ölümüne yol açmayacak
seviyede ve hücrenin bu duruma alışmasına olanak sağlayacak sürede ise mümkündür. Aksi
takdirde hücre zedelenmesi şekillenir.
Hücresel Adaptasyonlar fizyolojik koşullarda olduğu kadar patolojik olaylar karşısında
da gerçekleşir. Fizyolojik adaptasyon, hormonlar ve endojen kimyasal aracılarla olan normal
uyarılara karşı hücrenin cevabıdır. Patolojik adaptasyonda amaç hücrelerin zedelenmeden
kurtulmalarına imkan tanımaktır. Temel mekanizma aynıdır.
Hücrelerin içeriklerini iki katına çıkarma/arttırma ve bölünme süreci hücre siklusu
olarak adlandırılır. Labil hücreler sürekli bölünebilen hücreler, Stabil hücreler hücre
döngüsünün G0 fazında bekleyen, gerektiğinde bölünebilen hücrelerdir. Permanent hücreler ise
intrauterin dönemde olgunlaşmalarını tamamlayan ve asla tekrar bölünmeyen hücrelerdir.
Sürekli bölünen (labil) hücreler yaşam boyunca çoğalıp, harap olan hücrelerin yerini
alırlar. Deri, ağız boşluğu, sindirim kanalı, tükrük bezleri, pankreas, safra kanalı gibi salgı
kanallarını döşeyen epitel; serviks, vajina, uterus ve üriner kanalı döşeyen epitel; dalak, lenfoid
ve hematopoetik doku hücreleri vb. Sessiz (stabil hücreler) dinlenme fazında olup, ancak uyarı
aldıklarında çoğalmaya başlayan hücrelerdir. Karaciğer, böbrek ve pankreas gibi organların
hücreleri; damar endotel hücreleri; düz kas ve fibroblast gibi mezankimal hücreler vb.
Permanent hücreler ise çoğalmayan hücrelerdir. Nöronlar, miyokard hücreleri vb.
Hücre büyüme ve diferansiyasyonu ile ilgili adaptif cevaplar ise hücre siklusu ve
kendilerini yenileyebilme güçleri ile ilişkilidir. Her hücre; Çoğalma (proliferation); Farklılaşma
(differantiation); Yaşlanma (senescence) ve Ölüm (apoptosis, programmed cell death) genetik
programlarına sahiptir. Bu süreçlerin düzenlenmesinde rol oynayan çok sayıda gen ve
proteinler vardır: Hücrenin çoğalmasını sağlayan gen ve proteinler; Hücrenin çoğalmasını
durduran ve hücrenin ömrünü noktalayan gen ve proteinler; Yaşlanma ve intihar gen ve
proteinleri. Bu proteinleri kodlayan genlerden birinin bozulması hücre çoğalmasına ve kansere
yol açabilir.
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13.1. Hücresel Adaptasyon
Hücresel adaptasyonun patogenezi kısaca aşağıdaki gibi ifade edilebilir.
 Spesifik hücresel reseptörlerin artması veya azalması. Örneğin, kolesterolle dolu bir
hücrede, LDL alınımı ile ilgili hücre yüzey reseptörleri azaltılır.
 Hedef hücre tarafından yeni protein sentezinin başlatılması. Örneğin, ısı şok
proteinleri gibi bu proteinler hücreleri bazı zedelenme şekillerinden korur.
 Bir tip proteinden diğerine değişim veya spesifik bir proteinin aşırı yapımı. Örneğin,
kronik yangı ve fibroziste hücrelerde çeşitli kollajen ve ekstraselüler matriks proteinleri
sentezlenir.
Meydana gelebilecek morfolojik değişiklikler üç ana grupta toplanabilir:
 Hücre sayısının artması veya hücrenin büyümesi (HİPERPLAZİ / HİPERTROFİ)
 Hücre sayısının azalması ve/veya hücrenin küçülmesi (ATROFİ) numerik veya
volumetrik
 Hücrenin değişmesi veya farklılaşması (METAPLAZİ) ile karakterli değişiklikler
Hiperplazi ve Hipertrofi
Gelişmesini tamamlamış ve normal büyüklüğe ulaşmış bir organ veya dokunun, normal
gelişme dışında büyümesidir. Organ büyümesi kendisini oluşturan hücrelerin sayısının artışına
bağlı oluşursa hiperplazi, hücrelerin hacimlerinin artması sonucu oluşursa hipertrofi adını alır.
Hipertrofi, hücresel şişmeye bağlı değil, hücre içindeki yapısal elemanların sentezinin
artmasına bağlı gerçek bir büyümedir. Hiperplazi ile hipertrofi genellikle birliktedir. Hipertrofi
ya da hiperplazinin gelişimi, o organdaki hücrelerin yenilenebilme özelliklerine ve hücre
sikluslarına bağlıdır.
Permanent hücrelerin oluşturduğu organlarda doku büyümesi saf hipertrofi şeklinde
olur (myokard lifleri, çizgili kas). Labil ve stabil hücrelerin oluşturduğu organ büyümelerinde
hiperplazi önemli rol oynar. Organ büyümesi yağ ve bağ dokusu artışına bağlı olur ise
‘psödohipertrofi’ denir. Hiperplazi veya hipertrofi, dengeleyici veya hormonal nedenlere
dayanır. Fizyolojik veya patolojik olabilir. Her iki durumda da hücrede DNA sentezi başlar.
Dengeleyici nedenler:
Bir organdaki yapısal veya fonksiyonel bir eksikliğin, organın sağlam kısımlarının
hipertrofi veya hiperfonksiyonu ile karşılanarak, mevcut yetersizliğin dengeye getirilmesi
sağlanmaya çalışılır. Genellikle bir organ veya doku üzerine yüklenen işin artması sonucu
oluşur.
 Kalp (kapak hastalıkları /hipertansiyon sonucu gelişen kalp hipertrofisi)
 Çizgili Kas (sporcularda görülen kas hipertrofileri)
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 Sindirim sistemi düz kası (pasajı güçleştiren durumlarda proksimal kısımdaki kas
hipertrofisi)
 Dokunun belli kısmının ya da çift organlardan birinin çıkartılması sonucu
kompansatuvar hiperplazi (örn karaciğer, böbrek)
 Yara iyileşmesi (fibroblast ve kan damarları çoğalır)
 Bazı viral lezyonlarda büyüme faktörlerinin etkisi ile hücre çoğalmaları görülür (HPV,
Siğillerde)
Hormonal nedenler:
Normal gelişmesi ve fonksiyonu için hormonal stimulusa gerek duyan hedef organlarda
ve iç salgı bezlerinde görülür. Hücre sitoplazmasındaki reseptörler hormonu tutar, sinyaller
nükleusa taşınarak protein sentezi ile ilgili genler uyarılır ve protein sentezi artar.
 Gebelik ve emzirme döneminde meme hiperplazisi
 Yüksek östrojen düzeyine bağlı endometrium hiperplazisi
 Aşırı ACTH uyarısına bağlı adrenal hiperplazi
 İyot eksikliğinde tiroksin noksanlığına bağlı TSH salgılanmasındaki artışa bağlı tiroid
hiperplazisi
 Hormonal dengesizlik, sirozda östrojen yıkımının azalması ve bazı testis tümörlerinde
östrojen salgılanması nedeniyle görülen jinekomasti (erkeklerde meme duktuslarının
gelişimi)
 Ekzojen anabolik steroidler sonucu kas hipertrofileri
Atrofi
Gelişimini tamamlamış, önceden normal yapıda olan organ ya da dokuların hacminin
azalması sonucu küçülmesidir. Hücre hacminde veya hücre sayısında ya da her ikisindeki
azalma sonucu oluşabilir. Edinsel bir olaydır.
Atrofi ile karıştırılmaması gereken kongenital anomaliler:
Agenezi: Organ ya da dokunun konjenital bozukluk nedeni ile taslak halinde dahi
oluşmaması, tümünün yokluğu
Aplazi: Taslağın normal organı oluşturacak biçimde gelişememesi, tüme yakın yokluğu
Hipoplazi: Esas yapı aynı kalmakla birlikte, organın normal büyüklüğe erişememesi
Genel sebebi birçok nedenle oluşabilen hücre beslenme yetersizliğidir:
 Anabolik ve katabolik olaylar arasında negatif denge oluşumu
 Hücrede progressif yıkım ve hücre kitlesinde azalma
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 Hücrenin apoptozisle ortadan kalkışı
Atrofiye yol açan sebepler:
 İş yükü ve kan temininde azalma
 Yetersiz beslenme
 Endokrin stimülasyonun azalması
 İnnervasyon kaybı
 Yaşlanma
Atrofiye uğramış hücrelerin yerini yağ ve bağ dokusu alarak hacmi sabit tutulmaya
çalışılır. Bazı organlarda özellikle kc ve kalp kasında sarımsı kahverengi pigment birikir
(lipofuscin) ve makroskopik görünümü nedeniyle kahverengi (brown) atrofiden bahsedilir.
Makroskopik olarak atrofik organlarda damarlar belirginleşir. Atrofiye neden olan etken uzun
süreli olmamışsa, neden ortadan kaldırılırsa atrofi gerileyebilir (dokunun rejenerasyon yeteneği
varsa). Atrofi uzun sürmüş ve parankimin yerini fibrozis almışsa fonksiyon bozulur.
I - Fizyolojik Atrofi
Yaşamın belli dönemlerinde bazı organ ya da dokular atrofiye uğrar. Pubertede timus
atrofisi, Menapoz sırasında uterus, over ve meme atrofisi vb. İleri yaşlardaki senil atrofinin
fizyolojik veya patolojik atrofi olduğu tartışma konusudur. Burada arteriosklerozun yol açtığı
iskeminin atrofiye yol açtığı düşünülmektedir.
II - Patolojik Atrofi
Lokal atrofi nedenleri:











Fonksiyonel aktivitenin azalması (tembellik atrofisi)
Uzun süre alçıda kalan ekstremite kaslarında ve bazen kemiklerde
Kronik pankreatitde ekzokrin glandüler atrofi
İskemik veya vasküler atrofi (Ateroskleroz, tümör basısı sonucu damarların daralması)
Basınç atrofisi (Üreter taşı sonucu böbrek parankiminde atrofi)
Endokrin atrofi (Hipofizer aktivitenin durması ile hipofiz hormonlarının etkilediği
organlarda atrofi)
Nörotrofik atrofi (Beslenme bozukluğu ve inaktivite sonucu)
Polimyelitte kas ve kemik atrofisi
Hiperaktivite-yorgunluk-tüketim atrofisi (Uzun süren hiperfonksiyon ilerde atrofi ile
sonuçlanır)
Toksik atrofi (Uzun süreli enfeksiyöz veya tümöral olgularda)

Genel atrofi nedenleri:
 Uzun süreli açlık
 Depolanmış karbonhidrat, yağ ve protein tükenir
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 Özofagusta tıkayıcı tümör (beslenmenin bozulması)
 Kronik ishal (besinlerin sindirilememesi)
 Anorexia nervoza (iştah kaybına bağlı ana besin maddelerinin alınamaması)

Metaplazi
Diferensiye bir hücrenin yerini başka differansiye bir hücrenin almasıdır. Epitelyal veya
mezenşimal hücrelerde görülür. Metaplazi reversibl bir değişikliktir.
Epitelyal Metaplazi
Epitelin mekanik travma ve iltihap gibi uzun süreli kronik irritasyonlarla etkilenmesi
sonucu oluşur. En sık yassı epitel metaplazisi (silindirik, yalancı çok katlı silindirik ve değişici
epitelin, dış etkilere daha dayanıklı çok katlı yassı epitele dönüşmesi) gözlenir.







Uzun süre sigara içenlerde
Kronik bronşit ve bronşektazilerde
Taşlı kronik kolesistitlerde
Kronik servisitlerde
Böbrek taşlarında
A vitamini eksikliğinde

Barret özofajitinde yassı epitel silindirik epitele dönüşür. Bronşial astmada bronşial
silyalı epitelin goblet hücrelerine değişmesi sonucu gelişen müköz metaplazi izlenir. Kronik
gastritlerde gastrik mukozada intestinal metaplazi gelişir. Genelde reversibl bir olaydır,
vücudun korunma reaksiyonlarından biri olarak bilinir, dış tesirlere karşı dayanıksız hücrelerin
yerini dayanıklı hücreler alır. Ancak, bakterilerin ve diğer zararlı cisimlerin tutulmasını
sağlayan mukus ve titrek tüylerin ortadan kalkmasına yol açtığı için zararlı sonuçlara yol açar.
İleride gelişebilecek kanserlere de zemin hazırlaması açısından önemlidir.
Mezenşimal Metaplazi
Fibröz bağ dokusu hücreleri osteoblast veya kondroblastlara dönüşebilir. En sık görülen
kemik dokusu metaplazisidir. Kalsifikasyona uğrayan nekrotik dokularda ve zedelenen çizgili
kasta (myozitis ossifikans) izlenir. Mezanşimal metaplazide proliferasyon sonucu oluşan
hücrelerin başka yöne differansiasyonu yanı sıra hücrelerin direkt olarak değişmesi de söz
konusudur. Metaplazinin kök hücrelerin yeniden genetik programlanması sonucu oluştuğu
düşünülmektedir.
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13.2. Pigmentler
Dokularda eriyik hale gelmiş, granüller ya da kristaller şeklinde değişik kimyasal
yapıdaki renkli maddelere pigment adı verilir.
13.2.1. Endojen Pigmentler:
Bu gruba giren pigmentler organizmanın içinde yapılan pigmentlerdir. Bunlar
kaynaklarına göre ikiye ayrılırlar. Kandan kaynaklananlara hemoglobinojen, kan dışından
kaynaklananlara da hemoglobinojen olmayan (otojen) pigmentler adı verilir.
Hematojen-Hemoglobinojen Pigmentler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hemoglobin
Hemosiderin
Hemotoidin
Hemotoporfirin
Malarya pigmenti (hemazoin)
Formalin pigmenti
Pseudomelanin (sülfosiderin)
Safra pigmenti (bilirubin)

Hemosiderin: Hemoglobinin parçalanması sonucu oluşan bir pigmenttir. Hücreler
içinde ya da hücreler arasında parlak, altın sarısı veya sarı kahverengi granüller halinde
gözlenir. Demir içeren bir pigmenttir. Suda erimez.
Hematoidin: Hücre içinde ve dışında bulunur ve demir içermez. Nedbe ve nekroz
yerlerinde birbirine paralel kristaller halinde görülür.
Hematojen pigmentlerin özellikle hemosiderin ve bilirubinin birbirinden ayırımı
önemlidir.
Hematoksilen&Eozin boyamalarda yaklaşık olarak sarı-sarımtrak yeşil- kahverengi ve
siyaha dönük tonlarda boyanan hematojen pigmentlerin demir taşıyıp taşımadığı önemli bir
ayırıcı noktadır. Berlin mavisi veya Prusya mavisi, Gomori demir boyası gibi yöntemler demir
taşıyan pigmentleri parlak mavi işaretler ve teşhiste sık kullanılan bir boyama yöntemidir.
Hematoporfirin: Demirsiz bir pigmenttir.
Malarya pigmenti: Demir içerir. Özellikle karaciğer ve dalakta belirgindir.
Formalin pigmenti: Hücrelerarası hemoglobinin formalin solusyonuyla karşılaştığı
zaman bıraktığı çökeltidir. Formalin ile uzun süre tespit sonrası dokularda siyah renkli olarak
görülür.
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Psöydomelanin pigmenti: Dokularda önceden ortaya çıkan hemosiderin ve
hemoglobinin kokuşması sonucunda meydana gelen kükürtlü hidrojen ile birleşmesi sonucu
oluşur. Yeşilimsi-siyah bir pigmenttir.
Bilirubin: Bilirubin, eritrositlerin ve hemoglobinin parçalanması ile açığa çıkan sarı
yeşil ve kahve renkli bir pigmenttir. Normal şartlarda plazmada düşük konsantrasyonlarda
bulunur. Normal yaşam sürelerini doldurup ölen ve makrofajlar tarafından fagosite edilen
eritrosit ve hemoglobinden açığa çıkan bilirubin’dir.
Sarılık (İcterus): Bilirubin veya safra pigmentinin kanda birikimi sonucu doku ve
organların sarı renkte boyanmasına sarılık adı verilir. Sarılık bir hastalık değil çok önemli bir
klinik ve patolojik olaydır. Değişik sebeplere bağlı olarak miktarı artan ve dolaşan kanda birikin
bilirubine bağlı olarak doku ve organlar değişik oranlarda sarı renge boyanırlar.
Sebeplerine ve oluşum mekanizmalarına göre sarılık 3 grupta toplanır:
Hemolitik sarılık, Süperfonksiyon sarılık veya Prehepatik sarılık
Toksik sarılık, Retensiyon sarılık veya Hepatik sarılık
Resorbsiyon sarılık, Obstruktif veya Posthepatik sarılık
Hematojen Olmayan-Otojen pigmentler
Bu gruba giren pigmentler melanin, lipofussin (yaşlılık pigmenti) seroid ve DobinJohnson pigmentidir.
Melanin: Melanin epidermiste normal olarak var olan bir pigmenttir, derinin ve kılların
renklenmesini sağlar. Deride epidermisin bazal tabakasında yerleşen ve bazal hücreler arasında
yerleşen melanosit adı verilen Dendritik hücreler tarafından yapılır. Ön maddesi tirozin olup,
tirozinaz enzimi ile tirozinin oksidasyonu sonucu melanin pigmenti meydana gelir. Deride
bulunan melanin fonksiyonu, deriyi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korumaktadır. Hücre
içinde veya arasında kahverengi, siyah granüller halinde bulunur. Makroskobik görünümü
siyah renklidir.
Bu pigment koyu renkli insan ve hayvanlarda daha fazla bulunurken, açık renkli insan
ve hayvanlarda daha az bulunur. Melanin fazlalığına ilgili gelişen patolojik olaylar. Bu
patolojiler ya doğuştan ya da sonradan gelişir.
1.Melanozis: Melanin pigmentinin değişik organ ve dokularda anormal şekilde
birikmesine melanozis adı verilir.
Sonradan gelişen melanin fazlalığına bağlı en sık rastlanan patoloji ise melanoblast veya
melanositlerden köken alan melanom veya melanosarkom (malign melanom) olarak
adlandırılan malign veya benign tümörleridir.
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2.Melanin azlığı ile gelişen patolojiler: Fazlalığı gibi melanin azlığıda doğuştan
oluşabildiği gibi sonradan da gelişebilir.
Doğuştan oluşan melanin azlığı genel veya lokal yayılımlıdır. Genel olan, doğuştan
melanin yetersizliğine Albinizm veya Albinismus adı verilir. Bu tip canlılara albino denir.
Sonradan gelişen lokal melanin yokluğuna leukoderma adı verilir. Bu özellikle kronik
yangı durumlarında deride gelişen bir lezyondur. Vitiligo lökodermanın tipik olarak izlendiği
otoimmun bir deri hastalığıdır.
Lipofussin-Seroid: Lipofussin demirsiz bir pigmenttir. Proteine bağlı lipid
yapısındadır. Hücre organellerinin otofagositozu sonucunda, bu hücrenin membranından köken
alan doymamış yağ asitlerinin oksidasyonu sonucunda, lizozomlarda oluşan bir pigmenttir.
Yağların oksidasyonu ile oluşan ve lizozomlarda atılamayan biyolojik çöp özelliğindeki
otofajik vakuollerin birikimiyle meydana gelir. Bu pigment geçmiş yıllarda “wear and tear”
pigmenti olarak isimlendirilir ve yaşlanmaya bağlı olarak veya bazı patolojik olaylarda oluştuğu
kabul edilirdi. Günümüzde ise yaşlanma ile hücrelerde antioksidasyon mekanizmaların
azalması sonucu, hücre içinde biriken pigmentin lipofussin, patolojik olaylarda oluşan benzer
görünüşteki pigmentin ise seroid olduğu kabul edilmektedir.
13.2.2. Eksojen Pigmentler:
Bunlar organizmaya dışarıdan giren pigmentlerdir. Vücuda girişleri sindirim, solunum
yoluyla veya direk deriye inokulasyon şeklinde olabilir. Bu grup içerisinde en sık rastlanan
pigmentler kömür tozu (karbon), kurşun, gümüş, demir tozları, kalsiyum ve silisyum gibi
maden tozları ve inorganik tozlardır.
Pnömokoniozis: İnsan ve hayvanların yaşadıkları ortamda bulunan organik veya
inorganik yapıdaki değişik tozları solunum havasıyla alırlar, bunların bir kısmı trakeabronşiol
yol ile akciğere kadar gelerek burada birikir. Bu tozların akciğerde belirli bir yoğunlukta
birikmesiyle meydana gelen hastalık durumuna pneumokoniozis adı verilir. Pneumokoniozis,
tozlara karşı oluşan reaksiyonların genel isimlendirilmesidir.
Kömür tozlarına bağlı gelişen pneumokoniozis, anthrokozis olarak isimlendirilir.
Antrakoz: Karbon kaynaklı olan kömür tozlarının eksojen olarak vücuda girişiyle
oluşan pigmentasyondur. Pigmentin akciğer içinde yogun birikimine ve mediastinal lenf
yumrularına yayılımına antrakozis adı verilir. Bu tip akciğerler kara akciğer olarak da bilinir.
Kömür tozları vücuda çoğunlukla solunan hava ile trakea bronşiyol yol ile gelirler ve bronş,
bronşioller çevresinde ve interstisyumda serbest veya makrofajlar içinde birikirler.
Taş ve maden ocaklarında çalışan ve buralarda yaşayan insanlarda olduğu gibi
hayvanlarda da silisyum dioksit tozlarının alınmasıyla oluşan pnömokoniozis, silikozis olarak
isimlendirilir.
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Mermer ocaklarında veya fabrikalarda, mozaik ocaklarında bulunan at, katır, köpek vb.
hayvanlarda bunların tozlarına bağlı olarak gelişen pnömokoniozis, kalsikozis olarak
isimlendirilir.
Demir madenleri veya fabrikalarda veya bunların çevrelerinde yaşayan hayvanlarda,
bunların demir oksit yapısındaki tozlarına ilgili gelişen pnömokoniozise, siderozis adı verilir.
Asbest fabrikalarında çalışanlarda ise bunların tozlarının alınımına bağlı pnömokoniozis
ise asbestozis olarak isimlendirilir.
Argirozis (Gümüş Birikimi): Gümüş tozları içeren ilaçların uzun süreli olarak ağız
yoluyla alınmasıyla veya pomad olarak sürülmesiyle genel veya lokal argirozis durumu
gelişebilir. Ağız yoluyla alındığında deride, konjunktiva ve mukozalarda sarı-gri renklenmeler
oluşur. Lokal uygulamalarda uygulama bölgesinde benzer renklenmeler görülür. Bu
renklenmeler hayat boyu kalır.
Tetrasiklin: Özellikle gebelik sırasında veya erken yaşlarda, dişlerin gelişim
döneminde tetrasiklin içerikli antibiyotikler veya ilaçlar alındığında, bu mineraller dişlerin
dentin, enamel ve sement’in de birikir ve dişlerde total veya parsiyel sarı-kahve renkli
renklenmeler oluşturur.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hücre döngüsüne göre hücreler, sürekli çoğalan (labil), ihtiyaç halinde çoğalan (stabil)
ve hiçbir zaman çoğalmayan (permanent) hücreler olarak gruplanırlar. Adaptasyon sonucu
meydana gelebilecek morfolojik değişiklikler, hücre sayısının artması veya hücrenin büyümesi
(hiperplazi / hipertrofi), hücre sayısının azalması ve/veya hücrenin küçülmesi (numerik veya
volumetrik atrofi), hücrenin değişmesi veya farklılaşması (metaplazi) olarak sıralanır. Bu
değişiklilklerin hangisinin oluşabileceği zedeleyici uyaranın niteliği kadar hücrenin
bölünebilme potansiyeli ile de ilgilidir.
Dokularda eriyik hale gelmiş, granüller ya da kristaller şeklinde değişik kimyasal
yapıdaki renkli maddelere pigment adı verilir. Kandan kaynaklananlara hemoglobinojen, kan
dışından kaynaklananlara da hemoglobinojen olmayan (otojen) pigmentler adı verilir.
Vücutta en sık akciğer ve lenf düğümlerindeki makrofajlarda eksojen pigment olan kömür tozu
(karbon) birikimi görülür (antrakoz). Lipofuskin yaşlanan hücrelerde birikir ve birikim
alanlarında kahverengi lekeler olarak izlenir; hemosiderin altın sarısı-kahverengi; melanin de
deriye rengini veren kahverengi-siyah endojen pigmentlerdir. Çeşitli durumlarda ve
hastalıklarda birikimleri görülür. İnsan ve hayvanların yaşadıkları ortamda bulunan organik
veya inorganik yapıdaki değişik tozları solunum havasıyla alırlar, bunların bir kısmı
trakeabronşiol yol ile akciğere kadar gelerek burada birikir. Bu tozların akciğerde belirli bir
yoğunlukta birikmesiyle meydana gelen hastalık durumuna pneumokoniozis adı verilir. Kömür
tozları birikimine antrakozis, taş ve kum ocakları kaynaklı tozların brikimine silikozis, mermer
tozları birikimine kalsikozis denilmektedir.

281

Bölüm Soruları
1) Hücre boyutunun artması, aşağıdaki adaptasyon örneklerinden hangisinde temel
özelliktir ?
a) Laktasyonda memenin büyümesi
b) Nodüler guatrda tiroidin büyümesi
c) Solunum yollarında yassı epitelin oluşması
d) Yaşlılarda beyinde girusların incelmesi, sulkusların genişlemesi
e) Dolaşım yetmezliği sonucu miyokard kalınlaşması
2) Organ ya da dokunun konjenital bozukluk nedeni ile taslak halinde dahi oluşmaması,
tümünün yokluğu olgusu aşağıdaki hangi terimle ifade edilir?
a) Hipoplazi
b) Agenezi
c) Hipoplazi
d) Metaplazi
e) Atrofi
3)
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi metaplazi sonucu oluşur?
Barret özofajiti
Mide ülseri
Melanozis
Antrakozis
Gebelikte endometriyum kalınlaşması

4) Aşağıdaki pigment birikimlerinden hangisi ekzojendir?
a) Lipofussin birikimi
b) Hemosiderozis
c) Melanozis
d) Antrakozis
e) Hemokromatozis
5) Aşağıdaki pigmentlerden hangisi tirozin oksidasyonu sonucunda oluşur?
a) Hematin
b) Bilirübin
c) Melanin
d) Hemosiderin
e) Hemoglobin

Cevaplar
2) e

2) b

3) a

4) d

5) c
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14 YANGI

284

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Yangının Sebepleri
14.2. Yangının Oluşumu
14.3. Yangıda Rol Alan Hücreler
14.4.Yara İyileşmesi ve Yara İzleri

285

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Yangı nedir?
Yangı sebepleri nelerdir?
Yangı süreci nasıl başlar ve hangi savunma mekanizmaları devreye girer?
Yangıda hangi hücreler rol alır?
Onarım nasıl gerçekleşir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

14.1. Yangının Sebepleri

Yangının tanımı ve sebepleri İlgili başlık altında anlatılan
hakkında bilgi edinmek.
konuların
okunması
ve
kaynak
kitaplarla
desteklenmesi yolu ile.

14.2. Yangının Oluşumu

Yangının
mekanizmaları
bilgi edinmek.

oluşum İlgili başlık altında anlatılan
hakkında konuların
okunması
ve
kaynak
kitaplarla
desteklenmesi yolu ile.

14.3. Yangıda Rol Alan Yangıya katılan savunma İlgili başlık altında anlatılan
hücreleri
ve
görevleri konuların
okunması
ve
Hücreler
hakkında bilgi edinmek.
kaynak
kitaplarla
desteklenmesi yolu ile.
14.4.Yara İyileşmesi ve Yara Yara iyilemesi modelleri İlgili başlık altında anlatılan
hakkında bilgi edinmek.
konuların
okunması
ve
İzleri
kaynak
kitaplarla
desteklenmesi yolu ile.
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Anahtar Kavramlar
 Bu üniteyi tamamladıktan sonra; yangının (inflamasyonun) genel özelliklerini
tanımlayabileceksiniz,
 Akut ve kronik yangı ile farkları hakkında yorum yapabileceksiniz,
 Yangı’nın sistemik etkilerini değerlendirebileceksiniz,



Yara iyileşmesi konusunda yorum yapabilecekesiniz.
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Giriş
Yangı, enflamasyon, inflamasyon, veya iltihaplanma, canlı dokunun her türlü canlı,
cansız yabancı etkene veya içsel/dışsal doku hasarına verdiği hücresel (selüler), sıvısal
(humoral) ve damarsal (vasküler) bir seri vital yanıttır. Yangı normalde patolojik bir durum
olmasına karşın, yangısal reaksiyon fizyolojik olarak vücudun gösterdiği bir tepkidir. Halk
arasında iltihap tabiri yangı için kullanılmasına rağmen sık sık apseler için de iltihap
denmesinden dolayı yangı terimini kullanmak daha yerinde olacaktır. Hücre dejenerasyonu ile
birlikte yangı konusu, hastalıkların patolojik temelini oluşturmaktadır.
Yangının akut ve kronik formları vardır. Akut erken başlar ve kısa sürelidir. Damar
içindeki sıvının zedelenen dokuya sızmasını (ödem) ve polimorfonükleer lökositlerin
zedelenme alanına göçünü içerir. Kronik yangı daha geç başlar ve daha uzun sürelidir, lenfosit
ve makrofajlar ile kan damarlarının çoğalmasını ve skar dokusu gelişimini kapsar.
Yangının dört temel semptomu Celsus (M.S. 1.yy) tarafından Rubor et tumor cum
calore et dolore olarak ifade edilmiştir. 5. semptom olarak tarafından Rudolp Virchow 1858’de
Functio laesa’yı ilave edilmiştir.
Rubor: Kırmızılık demektir ve bölgede kan akımı hızı ve miktarındaki artış sonucu
gelişir.
Tumor: Şişlik demektir. Bölgedeki artan kan miktarı ve buradaki damarlardan
çevreye sızan sıvı nedeniyle oluşur.
Calor: Isı artışı demektir. Yangı bölgesinde kan akım hızı ve miktarındaki artışa
paralel olarak kanın, vücudun iç sıcaklığını bölgeye taşıması ile meydana gelir.
Dolor: Ağrı anlamına gelir, bölgede artan sıvı ve hücrelerin sinir sonlarına yaptığı
basınç ve yangı hücrelerinden salınan bazı kimyasallara bağlı olarak gelişir.
Functio laesa: Fonksiyon kaybı ya da bozukluğu demektir. Bölgede yangı sonucu
paranşim hücrelerinin hasar görmesi sonucu ortaya çıkar.
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14.1 Yangının Sebepleri
Canlı etkenler: Bakteriler, virüsler, protozoonlar, mantarlar vb.
Fiziksel etkenler: Mekanik travmalar, sıcak ve soğuğun etkisi, yabancı cisimler vb.
Kimyasal etkenler: Asitler, alkaliler, ağır metaller vb.
İmmunolojik reaksiyonlar: Yabancı proteinler, otoimmun hastalıklar vb.
Anoksemi ve nekroz: Dokulara gelen kanın azalması ile bu bölgede yangısal
reaksiyonlar meydana gelir. Örneğin infarktüs çevresinde yangı olayının gözlenmesi.
Tümörler: Tümörlerin çevresinde yangısal reaksiyonlar gelişir. Nedeni bilinmeyen
yangılar: Bazılarının nedenleri bilinmemektedir.
Yangının süresine göre sınıflandırılması: Yangı birkaç gün ya da hafta sürerse akut
yangı denir. Birkaç ay veya yıl sürerse buna kronik yangı denir.
Yangıların adlandırılması: Etkilenen organ isminin sonuna –itis- eki getirilerek
yapılır. Örneğin; mide olursa gastritis, ağız mukozasında olursa stomatitis, bağırsakta olursa
enteritis olarak adlandırılır.

14.2 Yangının oluşumu
alırsak;

Yangı patogenezi oldukça karmaşık olaylar toplamıdır. Yangı oluşumunu sırasıyla ele

14.2.1 Vasküler (damarsal) değişiklikler:
a- Kan damarındaki değişiklikler: -Vasokonstriksiyon: Yangı etkenine karşı
vücudun ilk gösterdiği tepkimedir ki bu da kısa süreli arterioler daralmadır. Birkaç dakika
sürer. -Vasodilatasyon: Vasokontriksiyonu takiben arteriol ve venlerde genişleme şeklinde
olur. Yangı bölgesinde ısı artar kızarıklık oluşur.
b- Kan akım hızındaki değişiklikler: Yangının başlangıcında kapillar, arteriol ve
venülde genişleme olur ve bu alana aniden kan dolar ve de akım kısa bir süre için hızlanır ki
bu safhaya aktif hiperemi denir. Damar genişlemiş olduğundan dolayı damar yatağı kanla
dolar ve akım yavaşlar ki bu olaya da pasif hiperemi denir.
c- Damar duvarındaki değişiklikler (permabilitedeki artma): Normal koşullarda
kapillar damarlar yarı geçirgendir. Su ve elektrolitler arteriol uçlardan dokulara geçerler.
Venül uçlardan venüllere geri alınırlar. Sıvıların damarlardan dokulara geçişi kapillar
hidrostatik basınçla ilgilidir. Bu sıvının tekrar sirkülasyona dönmesi ise plazma kolloid
ozmotik basıncına bağlıdır.
Hidrostatik basıncın yanı sıra, yangı bölgesindeki zedelenen hücrelerden açığa çıkan
birtakım kimyasal maddelerdeki sıvı, büyük moleküllü proteinlerin ve polimorf nötrofil
lökositlerin damar dışına geçişini daha da kolaylaştırır.
Damarlarda geçirgenliği artıran başlıca maddeler şunlardır:
a- aminler (histamin, seratonin).
b- kininler ve kinin yapımını sağlayan enzimler (kinin, bradikinin, kallidin, enzimler,
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kallikrein, globulin permabilite faktörü, plazmin.
c- kanın kompleman sistemi.
d- polimorf nötrofil lökositler.
e- prostoglandinler.
f- diğer maddeler (lenfokinler, sinir uçlarından salınan asetilkolin, nükleik asit yıkım
ürünleri).
Histamin: Mast hücrelerinde, bazofil granulositlerde, trombositlerde ve damar
etrafında bulunur. Histamin arteriollerin genişlemesine ve venüllerde permeabilite artmasına
ve endotel hücrelerinde kontraksiyona sebep olur. Yangı olaylarında ilk vasküler
değişiklikleri başlatır ve bu işi 30 dk devam ettirir. Ayrıca düz kaslarda kontraksiyon,
ekzokrin sekresyonun situmilasyonuna ve eozinofil lökositlerin selektif kemotaksi etkilerine
sahiptir.
Serotonin: Trombositlerde, mast hücrelerinde (rat ve fare), bazofil granülositlerde,
barsaktaki enterokromoffin hücrelerde ve MSS’de bulunur. Seratonin venül endotel
hücrelerinde kontraksiyon yaparak vazodilatasyon ve permeabilite artışına sebep olur.
Kinin: Venüllerde dilatasyona ve permeabilite artışına, düz kaslarda neden olur.
Bradikinin: Permeabiliteyi artırır.
Kallidin: Permeabiliteyi artırır.
Kallikreinler: Kemotaktik etkiye sahiptir. Polimorf nötrofil lökositlerin yangı
bölgesinde kümelenmesine sebep olur.
Lenfokinler: Hücresel immunitede rol oynar. Damar permeabilitesi ve makrofajlar
üzerine etkisi vardır. Makrofajların yangı bölgesine gelmesini, orada kalmasını ve fagositoz
yapmasını sağlar.
Prostoglandinler: Vücutta tüm dokularda bulunur. Dokulardaki miktarı düşükse
yangıyı stimüle eder, fazlası ise ters etki yaparak yangıyı durdurur. Ağrı ve ateş yapıcı etkisi
de mevcuttur.
Lökotriyenler: Polimorf nötrofil lökositlerin yangı bölgesinde kümelenmesini sağlar.
Ayrıca vasokonstriksiyon, bronş spazmı ve venüllerde permeabilite artışına sebep olur. Mast
hücrelerinden açığa çıkan lökotriyenler SRS-A (slow reacting substanceof anaphylaxis)
damar geçirgenliğini artırır ve damar dışında yer alan düz kas hücrelerinde kasılma oluşturur.
SRS-A astımda bronşların spazmına, saman nezlesinde mukus artışına, ödem ve eozinofil
lökosit infiltrasyonuna sebep olur.
Komplement sistemi: Çeşitli yollarla aktive olmuş kanın plazma kısmıdır. Yangıda;
etkene karşı savunmada ve antijenin parçalanmasında önemli rol oynar. Nötrofil lökositlere
kemotaktik etki yapar ve fagositozu stimüle eder.
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14.2.2 Sıvı eksudasyonu (Liquor diapedesis):
Yangı bölgesindeki kan damarlarından dokulara sıvı çıkmasıdır. Kan plazmasının damar
dışına çıkıp yangı bölgesinde oluşturduğu birikintiye eksudat denir. Yangıda vasküler
değişiklikler oluşunca kanın proteinli kısmı da yangı bölgesine çıkar. Bu durumda kanda
proteinlerin sağladığı ozmotik basınç azalır. Yangı bölgesinde ise dışarı çıkan proteinlerden
dolayı ozmotik basınç artar. Bunun sonucu daha fazla kanın sıvı kısmı yangı bölgesine çekilir.
Yangısel ödem oluşur.

14.2.3 Hücre eksudasyonu (Leuco diapedesis):
Yangıda endotelial tabakada bozukluk oluşunca, kan hücreleri de dışarı çıkar. Kan
hücrelerinden olan lökositlerin damar dışına çıkması birbirini izleyen 5 aşamada olur. Bunlar;
marginasyon, adezyon, lokomasyon, emigrasyon ve diapedez’dir.
Marginasyon: Normal fizyolojik koşullarda kan damarının ortasında plazma içinde en
büyük kan hücresi olan lökositler, bunun dışında eritrositler, bunun dışında trombositler ve en
dışta da plazma akar.
Yangı nedeniyle kan akımı yavaşladığı için buradaki damarlarda kan akımı azalır,
hipoksi ortaya çıkar ve buna bağlı olarak eritrositlerin elektrik yükünde değişiklik meydana
gelir. Bu sebeple eritrositler birbirini itemez ve birbirine yaklaşarak kümeler oluştururlar. Bu
büyük eritrosit kümeleri ortadaki lökositlerin yerini alır. Lökositler de dışarı doğru itilirler.
Yangı nedeniyle ortaya çıkan maddeler ve hipoksi durumu endotelin elektrik yükünde
değişiklik yapar. Endotelin negatif elektrik yükü bozulur ve lökositleri itemez. Bu nedenle
lökositler endotel duvarına doğru yaklaşır ki buna lökositlerin marginasyonu denir.
Adezyon: Plazmatik bölgeye gelen lökositler, venüller ve kapillarların endotellerine
yapışır ki buna adezyon denir.
Lokomasyon: Polimorf nötrofil lökositlerin sitoplazmalarında miyozin ve aktin gibi
protein yapısında kontraktil maddeler bulunur. Bu maddeler lökositlerin hareketlerini sağlar
ki bu olaya lokomasyon denir. Lokomasyon özelliği sayesinde lökositler damar dışına çıkıp
yangı bölgesine ulaşabilirler.
Emigrasyon: Polimorf nötrofil lökositler endotele yapışırlar ve yalancı ayaklarını
Endotellerin arasından geçirerek damar dışına geçerler. Lökositleri geçirdikleri yerlerden de,
eritrositler sürüklenip çıkarlar. Eritrositler lökositler gibi hareketli değildir.
Kanın hidrostatik basıncının etkisi ile damar dışına çıkarlar. Lökositlerin hassas bölgesine
emigrasyonu kemotaktik maddeler ve psöydopodlarının sağladığı amöboid hareketlerle olur.
Ortamda fibrin olması lökositlerin hareketinde destek sağlar.
Diapedez: Eritrositler, kimi durumlarda nötrofillerin geçtiği yerden kanın hidrostatik
basınç etkisi ile pasif olarak geçerler ki buna diyapedez denir.
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14.3 Yangıda Rol Alan Hücreler
Akut Yangı Hücreleri ve Aracıları
Akut yangının temel hücreleri nötrofiller ve makrofajlardır. Granülosit olarak da adlarılan
nötrofiller lökositlerin sık bulunan tipidir. Nötrofiller polimorfonükleer hücrelerin % 99’unu
oluştururken, polimorfonükleer hücreler de toplam lökosit sayısının 70% civarında bir kısmını
oluştururlar. Sahip olduğu granüller, boyalara özel bir afinite (bağlanma eğilimi) göstermediği için
"nötrofil" olarak adlandırılmıştır. Nötrofillerin dışındaki granülositler, eozinofil ve bazofillerdir.
Yaşam süreleri çok kısa olan nötrofiller (ortalama olarak bir günden az) kemik iliğinde üretililer.
Aktif fagositozlardır. Özellikle organizmayı mikroorganizmaların istilasından korurlar. Bazen küçük
partikülleri de fagosite ederler. Bu yüzden büyük partikülleri fagosite eden makrofajlardan ayırmak
için mikrofajlar da denir (pseudopod, fagozom). Ölmüş nötrofiller, bakteriler, yarı yarıya sindirilmiş
yapılar iltihaplı bölgede kıvamlı ve sarı renkte "irin" birikmesine sebep olur. Nötrofil sayısının
azalmasına nötropeni, artmasına ise nötrofili denir. Nötropeni, konjenital (kalıtsal bozukluk)
olabileceği gibi çeşitli sebeplerden de ortaya çıkabilir. Kemoterapi gibi tedavilerin yan etkisi olarak
da oluşabilir. Sistemik bir infeksiyon ya da yangı sonucu kandaki miktarları artar. Genel olarak viral
infeksiyonlarda nötrofil sayısı artmaz(Feline Infectious Peritonitis hariç), bakteriyel enfeksiyonlara
karşı ise oldukça aktiftirler.
Kronik Yangı Hücreleri ve Aracıları
Makrofajlar lenfositler, plazma hücreleri, eozinofiller, mast hücreleri kronik inflamasyonun
öne çıkan hücreleridir. Makrofajlar dolaşımdaki monositlerinden türetilir. Retikülo-endoteliyal
sistem aynı zamanda Mononükleer-fagosit sistemi olarak da bilinir. Bu savunma sisteminin yerel
makrofajları ise karaciğerde Kupffer hücreleri, dalak ve lenf bezlerinde sinüs histiyositleri, merkezi
sinir sisteminde mikroglialar ve akciğerlerde alveoler makrofajlardır.
Lenfositler: T ve B lenfositler yangı bölgelerine göç ederler. Kemokinler aracılığı ile
lenfositler ve makrofajlar iki yönlü bir şekilde etkileşime girerek kronik inflamasyonda önemli rol
oynarlar.
Eozinofiller, paraziter enfeksiyonların etrafındaki veya IgE'nin aracılık ettiği immün
reaksiyonların bir parçası olarak iltihaplanma yapan bölgeleri, alerjilerle ilişkili spesifik kemokinler
tarafından indüklenir.
Mast hücreleri, vücudun her yanındaki bağ dokularında yaygın olarak dağılmış sentinel
(izleme hücreleri) hücrelerdir. Hem akut hem de kronik inflamatuar yanıtlarda yer alırlar. TNF ve
kemokinler gibi sitokinlerle uyarılırlar. Atopik ve alerjik reaksiyonlarda rol alırlar. Mast hücreleri
IgE antikoru ile güçlendirilmiştir. Çevresel antijenler girdiğinde histaminler ve AA metabolitleri
salgılar ve şiddetli olgular anafilaktik şok ile sonuçlanır.
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14.4 Yara İyileşmesi ve Yara İzleri
İnsan ve hayvanlarda organların yenilenmesi sınırlı olup, bazı koşullara bağlıdır.
Yenilenemeyen organlarda iyileşme bağ dokusunun proliferasyonu ile gerçekleşir ve sonuç
olarak fibröz bir nedbe dokusu meydana gelir. Başka bir deyişle yangı yerinde yara izi kalır.
Yangı sonucunda oluşan kayıpları yerine getirmek için özel görevi olan parankim hücreleri ile
bu hücrelere destek olan bağ dokusunun, lezyona uğramış ise damarların ve sinirlerin rejenere
olarak bölgeyi eski haline getirmesi gerekir. Tam bir iyileşmeden, dokunun eski halini alması
anlaşılır. Tam bir iyileşme için şu koşulların oluşması gereklidir.






Hücrelerin mitoz ile çoğalabilmesi
Göç olması
Olgunlaşıp standart fonksiyon yerine getirebilmesi
Dokuyu oluşturmak için yan yana gelmesi
Kayıplar telafi edildikten sonra çoğalmanın durması ya da fizyolojik hıza
inmesi.

Bütün bu olayların nasıl geliştiği tam olarak bilinmemekle beraber elektrokimyasal,
hücrelerden salgılanan ve kan yolu ile etki eden faktörlerin, ayrıca hücrelerin membranlarındaki
reseptörlerin rolü olduğu sanılmaktadır. Bir zedelenme sonucu meydana gelen akut iltihabın
iyileşmesi bazı şartlara bağlı olarak şu yollardan birini takip eder.
1.
2.
3.
4.
5.

Rezolusyon ile iyileşme
Rejenerasyon ile iyileşme
Organizasyon ile iyileşme
Reparasyon ile iyileşme
Primer yara iyileşmesi.

14.4.1 Rezolusyon İle İyileşme

Rezolusyonda yangı odağında iz kalmaz. Doku tamamıyla eski halini alır. Bunun için
yangı odağındaki zedeleyici ajanın yok edilmesi gerekir. Bunun ardından sıvı ve hücre
eksudasyonu durur. Eksudat içindeki fibrin, enzimler tarafından eritilir.
Ortamdaki eksudat lenf yolları ile taşınır. Makrofajlar; ölü bakteri, hücre ve hücre
artıklarını fagosite ederek ortamı temizlerler. Bu şekilde iyileşme için koşullar; fibrinin fazla
olmaması, uzun süre kalmaması ve doku kaybı olmamasıdır.

14.4.2 Rejenerasyon İle İyileşme
Akut yangıda etyolojik ajanlar hemen yok edilemez ve uzun süre dokuda kalırsa yangı
kronikleşir. Bu süreç içinde nekroz ile doku kayıpları oluşur. Daha sonra ajan ortadan
kaldırılabilir ve tamir olayı başlar.
Eğer nekroz sadece parankim hücrelerini tutmuşsa ve doku çatısı sağlam kalmışsa ve o
dokuya ait hücreler çoğalabilme yeteneğine sahipse iyileşme rejenerasyon yolu ile gerçekleşir.
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Eksudat rezorbe olduktan sonra parankim hücreleri çatı üzerinde çoğalarak dokuyu eski haline
getirir. Rejenerasyon yeteneği açısından labil, stabil ve permanent olarak adlandırılan üç çeşit
hücre vardır.
Labil hücrelerin rejenerasyon yeteneği yüksektir. Deri ve mukozaların örtü epiteli bu
gruba girer. Buralardaki zedelenme sonucu epitel dokusu bütünlüğü bozulursa boşluk çabukça
kapatılır ve hiç iz kalmaz.
Stabil hücreler bazı şartlar altında çoğalabilirler. Karaciğer, pankreas, tiroid, ve böbrek
tubulus epitel hücreleri bu gruba girer. Bunların çoğalabilmesi için bağ dokusundan yapılmış
olan çatının sağlam olarak mevcut olması ya da kalması gerekir. Çatı kaybolmuş ise
rejenerasyon olmaz.
Permanent hücreler beyin hücreleridir (nöronlar). Bunlar fonksiyon açısından en yüksek
diferansiyon gösteren hücrelerdir ve çoğalma yetenekleri yoktur. Öldükleri zaman ortaya çıkan
boşluğu destek dokusu doldurur.

14.4.3 Organizasyon İle İyileşme
Akut yangıda fibrin eritilemeyecek kadar fazla miktardaysa, iyileşme organizasyon
tarzında gerçekleşir. Embolus, trombüs ve hematom kitleleri ile infarktüs alanları da iyileşirken
organizasyon tarzını gösterir. Organizasyon; yukarıda sayılan madde ve hücreler ortadan
kalkmadan, bu madde veya hücre arasına sağlam doku kenarından damarların ve fibroblastların
girmesi ile oluşur.
Sağlam doku kenarındaki damarlar tomurcuklanarak uzar ve dallanırlar. Fibroblastlar
çoğalır, göç eder ve kollajen lif yaparlar. Yeni meydana gelen damarlardan hücre ve sıvı
eksüdasyonu olur. Bölgede yine sağlam dokudan gelişen sinir uçları ve lenf damarları oluşur.
Bu doku, çıplak gözle ince granüllü görüldüğü için ‘granülasyon dokusu’ adı verilir.
Sonuçta iz kalır. Nedbe dokusu organın o bölgesinde büzülme, kalınlaşma ve
sertleşmeye neden olur. Bu bölgede doku esnekliği kaybolur.

14.4.4 Reparasyon ile İyileşme
Yangı sırasında oluşan doku kaybı büyük ve çatı da bozulmuş ise iyileşme reparasyon
(onarım) ile olur. Etyolojik ajanlar ortadan kalkıp, fagositoz ile ortam temizlenip boşluk ortaya
çıktıktan sonra sağlam kalan sınır dokudan parankim ve bağ dokusu prolifere olmaya başlar,
ancak hızları aynı değildir. Bağ dokusu çok hızlı prolifere olur.
Önce bir granülasyon dokusu meydana gelir. Boşluk çoğunlukla bu doku tarafından
doldurulur. Arada düzensiz parankim adaları kalır. Granulasyon dokusu zamanla damarlarını
ve hücrelerini kaybeder, kollagen lifler artar. Yangı yerinde düzensiz bir sikatris kalır. Sonuçta
organlarda büzüşmeler, düzensiz regenerasyonlar sonucu fonksiyon bozuklukları ortaya çıkar.
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14.4.5 Primer Yara İyileşmesi
Yara kenarları birbirine yakın ve bakteriler ile bulaşmamış ise epitel ve epitel altı dokusu
birlikte onarılır. Bu tarz iyileşme ciltte cerrahi kesilerde görülür ve primer yara iyileşmesi ismini
alır.
Sekonder iyileşmede yara dudakları uzaktır ve enfeksiyon vardır. Bu tür yaranın
kapanması reparasyonla olur.
Cerrahi kesilerde yaranın iki kenarı dikiş ile birbirine yaklaştırılmıştır. İlk olarak;
kesilen derinin karşılıklı yüzleri arasındaki boşluk, kesilen damarlardan çıkan kan ile dolar ve
bu kan hemen pıhtılaşır. Böylece yara sıvı kaybına ve enfeksiyonlara karşı korunmuş olur. Bunu
hemen akut bir yangı izler (fiziksel zedelenmeye karşı). İlk 24 saat içinde polimorf nükleik
lökositler, monositler ve plazma bu bölgeyi infiltre eder. Doku şiş ve kırmızı görünür.
Yine ilk 24 saat içinde çok katlı yası epitel yaranın sağlam kenarından ve bazal
tabakadan itibaren çoğalır ve iki uçtan ilerleyen tek sıra epitel ortada birleşir. İlk 48 saatte yara
üzeri epidermis ile örtülür. 24 saat içinde kesinin iki tarafındaki sağlam dokudan fibroblastlar
artarak pıhtı iç tarafına göç ederler. Damarlar da tomurcuklanarak uzarlar ve bir granülasyon
dokusu oluştururlar.
Dördüncü ve beşinci günlerde fibroblastların yaptığı retikulum lifleri yaranın iki ucuna
zayıf olarak bağlanırlar. Bu arada hücre ve damarlar kaybolup kollajen lifler artar. Sekizinci ve
onuncu gün aralığında yaranın iki kenarı kollajen lifler ile birbirine bağlanır. Bu günlerde yara
dikişleri (kesinin uzunluğuna bağlı olarak) alınabilirler.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yangının tanımı, sebepleri, yangıda gelişen vasküler, hücresel ve
sıvısal reaksiyonların gelişimi, yanıgya aracılık eden hücrelerden salınan mediatörleri, akut ve
kronik olmak üzere yangı süreçlerini ve etkin olan savunma hücreleri aktarılmıştır.
Yangının oluşumunda temel olan vasküler (damarsal) değişiklikler: Kan damarındaki
değişiklikler (Vasokonstriksiyon –Vasodilatasyon), Kan akım hızındaki değişiklikler ve
Damar duvarındaki değişikliklerdir (permabilitedeki artma). Hidrostatik basıncın yanı sıra,
yangı bölgesindeki zedelenen hücrelerden açığa çıkan birtakım kimyasal maddelerdeki sıvı,
büyük moleküllü proteinlerin ve polimorf nötrofil lökositlerin damar dışına geçişini daha da
kolaylaştırır. Damar geçirgenliğini artıran temel mediatörler aminler, kininler, kompleman
sistemi, polimorf lökositler, lökotriyenlerdir. Akut yangının temel hücreleri nötrofiller ve
makrofajlardır. Granülosit olarak da adlarılan nötrofiller lökositlerin sık bulunan tipidir.
Ayrıca yara iyileşmesi, onarım için gerekli koşullar ve onarım mekanizmalarından
bahsedilmiştir. Yangı sonucunda oluşan kayıpları yerine getirmek için özel görevi olan
parankim hücreleri ile bu hücrelere destek olan bağ dokusunun, lezyona uğramış ise damarların
ve sinirlerin rejenere olarak bölgeyi eski haline getirmesi gerekir. Bir zedelenme sonucu
meydana gelen akut iltihabın iyileşmesi bazı şartlara bağlı olarak şu yollardan birini takip eder.
Rezolusyon ile iyileşme, Rejenerasyon ile iyileşme, Organizasyon ile iyileşme, Reparasyon ile
iyileşme, Primer yara iyileşmesi.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi akut yangı patogenezinde hücre eksudasyonu basamaklarından
değildir?

a) Koagülasyon
b) Emigrasyon
c) Adezyon
d) Diapedez
e) Lokomosyon
2) Akut inflamasyonda vasküler permeabilite artışına neden olmayan hangisidir?
a) Histamin
b) Serotonin
c) Kallidin
d) Bradikinin
e) Amiloid
3) IgE antikorunun yer aldığı hipersensitivite reaksiyonunda hangi hücre ön
plandadır?
a) Nötrofil
b) Fibroblast
c) Eozinofil
d) Makrofaj
e) Langhans tipi dev hücre
4) Aşağıdakilerden hangisi yara iyileşmesi modellerinden biri değildir?
a) Rezolusyon
b) Rejenerasyon
c) Organizasyon
d) Kazeifikasyon
e) Reparasyon
5) Akut yangıda en büyük rolü üstlenen fagositoz yapan ve mikrofaj olarak da
adlandırılan granülosit hangisidir?
a) Fibroblast
b) Nötrofil
c) Plazma hücresi
d) Epitel hücresi
e) Lenfosit
Cevaplar
1) a

2) e

3) c

4) d

5) b
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KAYNAKÇA
Amerikan Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi.
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/spread/index.html

CDC.
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