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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.
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1.HASTALIKLAR BİLGİSİNE GENEL GİRİŞ

7

1.1. Hastalık Nedir?
Dünya Sağlık Örgütü anayasasında sağlık şöyle tanımlanmıştır: “Sağlık sadece
hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam iyilik halidir.” Bu
tanımda bedence ve ruhça iyilik hali sağlığın bilinen yönüdür. “Sosyal yönden tam iyilik hali”
yeni ve açıklanması gereken bir kavramdır. Bu kavramı açıklayabilmek için sağlığın sadece
kişisel bir olgu olmadığını, toplumsal yönünün de bulunduğunu belirtmek gerekir.
Kişinin sosyal yönden tam iyilik halinde olmasının ön koşulu sosyal yaşantısının
sağlıklı olmasıdır. Çalışma ve yaşam güvenliğinin sağlanamadığı, iş bulma olasılığının
bulunmadığı,

gelir

dağılım

dengesizliğinin

yarattığı

huzursuzluğun

giderilemediği

toplumlarda kişinin tam iyilik halinde olması olanaksızdır.
Bu konuda açıklanması gereken bir diğer nokta, hastalık tanımıdır. Hastalık
sözcüğünün anlamı hekim ve hekim olmayanlar için birbirinden farklıdır. Hekimler hastalığı
şöyle tanımlar: “Doku ve hücrelerde normal dışı yapısal ve işlevsel (fonksiyonel)
değişikliklerin doğurduğu haldir.” Hekim olmayanlar için sözcüğün anlamı kişinin kültürüne
bağımlıdır. Kişinin sağlık kültür düzeyi yükseldikçe tanım hekimin tanımına yaklaşır.
Genellikle kişi hastalık belirtileri çalışmasını önleyecek düzeye çıkarsa kendini hasta
sayar. Sosyal bilimciler bunu şöyle belirtir. “Kişi kendisinden beklenen sosyal rolü
yapamadığı zaman hasta sayılır.” Örneğin; bir kişi öksürüyorsa, hekime göre o kişi hastadır.
Öksürme kişinin çalışmasını önlemiyorsa, kişi kendisini hasta saymaz. Boynunda sert,
çevresine yapışık ve ağrısız bir beze olan kişi kendisinin bir sağlık sorunu olduğunu
düşünmeyebilir. Buna karşın bu kişi akciğer kanserine yakalanmış ve bir kaç ay içinde ölecek
bir hasta olabilir
Hastalık nedir ? sorusuna cevap
Hastalık (Disorder), organizma içi bir fonksiyonun anormalliği ya da düzensizleşmesi
anlamına gelmektedir. Genel olarak zihinsel hastalıklar, fiziksel hastalıklar, genetik
hastalıklar, duygusal ve davranışsal hastalıklar ve fonksiyonel hastalıklar olarak 5 ana
kategoriye ayrılmakla birlikte en sık kullanılan sınıflama;
8

•

1. Çevresel,

•

2. Genetik

•

3. Metabolik şeklinde olan sınıflamadır.

Bu sınıflamada yer alan çevresel hastalıkları daha iyi anlayabilmek için çevre kavramını
bilmekte yarar vardır. Ayrıca hastalıklar içerisinde Metabolik ve genetik kaynaklı olanlara
yapılabilecek pek bir şey bulunmazken, hastalıkların birçoğuna zemin hazırlayan veya nedeni
olan çevre sorunlarının giderilmesi başta kanser olmak üzere diğer hastalıkların risklerini
azaltacaktır.
Çevre; insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve
karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel
ortamdır.
Çevre koşulları;
– Hastalık için zemin hazırlayabilir: (İklim koşulları) ya da
– Çevre doğrudan hastalık nedeni olabilir.
– Çevre bir kısım hastalıkların yayılmasını kolaylaştırabilir.
– Bazı hastalıkların gidişini ve sonucunu etkileyebilir.

Biyolojik çevre Sağlık açısından 4 öğeden meydana gelir. Bunlar ;
– Mikroorganizmalar:
– Vektörler:
– Bitki ve hayvanlar:
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– Besinler:
Çevresel hastalıklar arasında mikrobik etkenle oluşan enfeksiyon hastalıkları önemli
yer tutmaktadır. Mikrobik etken dışında oluşan diğer hastalıkların oluşumunda sağlığı
bozucu çeşitli faktörlerin bir araya gelmesi gerekirken, mikrobik etkenle karşı karşıya
kalmak genellikle hastalanmak için yeterli olabilmektedir.
Biyolojik etkenle oluşan hastalıklar bulaşıcılık özelliği göstermektedir. Bulaşıcı
hastalık spesifik infeksiyöz (biyolojik) bir etken veya toksik ürününün direk veya dolaylı
yoldan insandan insana, hayvandan insana, hayvandan hayvana, çevreden ( hava, su, besin
vs. yol ile) insana geçen hastalıklardır.
Hastalıklar Bilgisi konusunun daha iyi anlaşılması için bazı tanım ve kullanılacak ana
terminolojinin bilinmesinde yarar vardır.
Epidemiyoloji
Epidemiyoloji sağlıkla ilgili durum ve olayların toplum içindeki dağılımı ve bu
dağılımın belirleyicilerini araştıran, sağlık problemlerini kontrol amacı ile çalışmaların
uygulanmasıdır.

1.2. İnfeksiyon (Enfeksiyon)
Bir infeksiyon etkeninin insan veya hayvan vücuduna girmesi, orada gelişmesi veya
çoğalması sonucu ortaya çıkan durumdur. Bir infeksiyon her zaman hastalık
yaratmayabilir.
İnfeksiyonların çeşitli dereceleri vardır.
1. Kolonizasyon
2. Subklinik veya sessiz dönem
3. Latent dönem
4. Aşikar veya klinik dönem

10

1.3. Kontaminasyon (Bulaşma)
İnfeksiyöz etkenin vücut yüzeyinde, elbisede, yatakta, oyuncakta, cerrahi alet veya
pansuman malzemesinde, su veya gıdada bulunması durumudur.

1.4.İnfestasyon :
Eklembacaklıların vücudun yüzeyi veya elbisesinde yerleşmesi gelişmesi ve üremesi
sonucu ortaya çıkan durumdur. Ör. Bit ve uyuz gibi. Barsak solucanlarının barsağa yerleşmesi
de infestasyon olarak tanımlanmaktadır.

1.5. Kontagiyöz Hastalıklar:
Bu tür hastalıklar direk temasla bulaşan hastalıklardır. Uyuz, trahom, Seksüel temasla
bulaşan hastalıklar ve cüzzam bu gruba girmektedir.

1.6. Konak:
Doğal koşullar altında bir infeksiyon etkenine yaşama şansı sağlayan kişi veya
hayvanlardır.
Çeşitli konak tipleri vardır.
1. Zorunlu konak
2. Kesin konak
3. Ara konak
4. Taşıyıcı konak

1.7. Vektör:
İnfeksiyöz etkeni infekte kişiden veya atıklarından başka bir kişiye taşınmasını sağlayan
canlı bir taşıyıcı veya böcek vektör olarak tanımlanmaktadır.
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1.8 Rezervuar:
İnfeksiyöz etkenin normal olarak yaşadığı, ürediği ve çoğaldığı insan, hayvan, bitki,
artropod, toprak veya herhangi bir madde veya bunların bileşimidir. Etken buradan hassas
konağa bulaşmaktadır.

1.9. İnsidans ve Prevalans:
1.9.1.İnsidans: Verilen zaman içerisinde bir toplumda ortaya çıkan yeni vaka
sayısının risk altındaki topluma oranıdır.
1.9.2. Prevalans: Verilen zaman içerisinde bir toplumda var olan vaka sayısının risk
altındaki topluma oranıdır.

1.10. Epidemik:
Bir hastalığın veya sağlıkla ilgili bir durumun bir toplumda beklenenden fazla
gözlenmesidir.

1.11. Hiperepidemik:
Bir hastalığın tüm yaş gruplarında insidans veya prevalansının yüksek olması
durumudur.

1.12. Holoendemik:
Yaşamın erken yaşlarında infeksiyon hastalığının fazla görülmesi ve çocuklarda daha
sık olarak görülmesidir.

1.13. Endemik:
Herhangi bir hastalık etkeninin belirli bir coğrafik alanda veya popülasyonda yaygın
var olmasıdır.

1.14. Pandemik:
Herhangi bir epideminin çok fazla insanı, ülkeleri ve kıtaları etkilemesi durumudur.
İnfluenza pandemisi
12

1.15. Ekzotik enfeksiyon:
Normal olarak bir coğrafik alanda görülmeyen bir hastalığın başka bir ülkeden
gelmesidir. Görülen bu vakanın dışında yeni vaka görülmez. Ör. İngiltere’de Kuduz olgusu

1.16. Sporadik:
Bulaşıcı hastalığın düzensiz ve zaman zaman görünmesi halidir. Polio, menenjit ve
tetanos vakaları gibi, olgular arasında ilişki pek bulunmamaktadır. Ancak sporadik başlayan
bir hastalık ciddi epidemilerin öncüsü olabilme riski taşımaktadır.

1.17. Atak Hızı: Aşısız bireyler arasında hasta olanların oranı
Primer atak hızı: Herhangi bir hastalığın ilk kez görülmesinden birinci inkübasyon
süresi sonuna kadar hasta olanların risk altındaki topluma oranıdır.
Sekonder atak hızı: Herhangi bir hastalığın ilk inkübasyon süresi sonundan ikinci
inkübasyon süresi sonuna kadar hasta olanların risk altındaki topluma oranıdır.

1.18. Zoonoz: Normal şartlarda omurgalı hayvanlardan insanlara
bulaşabilen infeksiyonlardır. (Kuduz, veba, bovine tbc)
1.19.Epizootik: Hayvan popülâsyonunda herhangi bir hastalığın
epidemisidir.
1.20. Endozootik: Herhangi bir hastalığın hayvanlarda endemik
olması (bovine tbc)
1.21Hastane (nozokomiyal) infeksiyon:
Hasta hastanede veya bir sağlık kuruluşunda bulunurken esas hastalığından bağımsız
yeni bir hastalığa yakalanmasıdır. Ör Cerrahi yaraların enfeksiyonu, hepatit b, üriner
enfeksiyonlar,

1.22. Fırsatçı İnfeksiyon:
Bu

hastalığın

olabilmektedirler.

etkenleri

AIDS

vücut

hastalığında

direncinin
çok

sık

zayıflaması

görülmektedirler.

sonucunda
Sistemik

etkin
mantar

enfeksiyonları gibi
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1.23.İnkübasyon süresi:
Herhangi bir hastalık etkenine maruz kaldıktan sonra o hastalığın ilk semptomlarının
ortaya çıkmasına kadar geçen süredir

1.24Latent Periyod:
Herhangi bir hastalık etkenine maruz kaldıktan sonra o etkeni bulaştırmaya
başlayıncaya kadar geçmesi gereken zamandır. Bu süre inkübasyon süresinden uzun veya kısa
olabilir

1.25. Bulaşma Olaslığı Oranı :
Bulaşma Olasılığı Oranı : İnfekte kişi ile teması olan hassas kişinin hastalığa
yakalanma riskini vermektedir.
Bulaşma şekline, İnfeksiyöz etkenine, infeksiyon bulaşma yoluna ve etkenin tipine
göre bulaşma olasılığı oranı farklılık göstermektedir.
4 tip bulaşma olasılığı bulunmaktadır.
p00: aşısız enfekte kişiden aşısız hassas kişiye bulaşma olasılığı
p01: aşılı enfekte kişiden aşısız hassas kişiye bulaşma olasılığı
P10:aşısız enfekte kişiden aşılı hassas kişiye bulaşma olasılığı
P11: aşılı enfekte kişiden aşılı hassas kişiye bulaşma olasılığı
Hassasiyeti azaltmada aşının etkinliğini hesaplamak için p10 / p00 oranı
kıyaslanır.
Bulaşıcılığı azaltmada aşının etkinliğinin hesaplamak için p01/p00 oranı
kıyaslanır.
Aşının kombine etkisinin hesaplanmasında p11/ p00 oranı kıyaslanır.

1.26. Eradikasyon:
Herhangi bir hastalık etkeninin yeryüzünde ortadan kalkması sonucu o hastalığın
sonlanmış olması durumu (Ör. Çiçek hastalığı eradike edilmiştir)
14

1.27. Eleminasyon:
Hastalık etkeninin varlığına rağmen o hastalık etkeninin yol açtığı hastalığın
görülmemesi durumu (Türkiye’de polio – çocuk felci elemine edilmiştir)
Bulaşıcı özellik taşıyan hastalıkların bir kısmı bildirim zorunluluğu taşımaktadır.
Bildirim zorunluluğundaki amaç hastalığın yayılmasına karşı önlem alabilmektir.
Ülkemizde Sağlık Hizmetlerinin finansmanını sağlayan Sosyal Güvenlik Kurumu
Sağlık Uygulama Tebliğinde Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalık varlığında provizyon
almaya gerek olmadan sağlık hizmeti alınabileceği belirtilmektedir.
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik programında Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı
Hastalıkların tanınması ayrı bir önem taşmaktadır. Bu nedenle bundan sonraki bölümlerde
konu detaylı bir şekilde ele alınmaktadır.
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ÇALIŞMA SORULARI

1. Hastalıkların genel sınıflandırılmasında kaç sınıf vardır.
a. 1

b.3

c.5

d.7

e.9

2. Verilen zaman içerisinde bir toplumda var olan vaka sayısının risk altındaki
topluma oranıdır.
a. Prevalans
b. İnsidans
c. Eradikasyon
d. Pandemi
e. Eleminasyon
3. Herhangi bir hastalık etkeninin yeryüzünde ortadan kalkması sonucu o hastalığın
sonlanmış olması durumu
a. Sporadi
b. Eradikasyon
c. Eleminasyon
d. Pandemi
e. Ekzotik enfeksiyon
4. İnfekte kişi ile teması olan hassas kişinin hastalığa yakalanma riskini vermektedir.
a. Bulaşma olasılığı oranı
b. Primer atak hızı
c. Sekonder atak hızı
d. Latent period
e. İnkübasyon süresi
5. Hasta hastanede veya bir sağlık kuruluşunda bulunurken esas hastalığından
bağımsız yeni bir hastalığa yakalanmasıdır
a. Nozokomiyal enfeksiyon
b. Fırsatçı enfeksiyon
c. Pandemi
d. Endemi
e. Sporadi
6. Hastalık etkeninin varlığına rağmen o hastalık etkeninin yol açtığı hastalığın
görülmemesi durumu
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a. Eleminasyon
b. Eradikasyon
c. İnfestasyon
d. Holoendemi
e. Pandemi
7. Herhangi bir hastalık etkeninin belirli bir coğrafik alanda veya popülasyonda yaygın
var olmasıdır.
a. Holoendemik
b. Endemik
c. Pandemik
d. Sporadik
e. Vektör
8. İnfeksiyöz etkeni infekte kişiden veya atıklarından başka bir kişiye taşınmasını
sağlayan canlı bir taşıyıcı veya böcek
a. Rezervuar
b. Vektör
c. Konak
d. Zorunlu konak
e. Taşıyıcı konak
9. Eklembacaklıların vücudun yüzeyi veya elbisesinde yerleşmesi gelişmesi ve
üremesi sonucu ortaya çıkan durumdur
a. Enfeksiyon
b. Kontaminasyon
c. İnfestasyon
d. Fırsatçı enfeksiyon
e. Hastane enfeksiyonu
10 Herhangi bir hastalık etkenine maruz kaldıktan sonra o hastalığın ilk
semptomlarının ortaya çıkmasına kadar geçen süredir
a. Primer atak hızı
b. Sekonder atak hızı
c. Latent period
d. İnkübasyon süresi
e. Bulaşma olasılığı oranı
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2. BİLDİRİMİ ZORUNLU BULAŞICI HASTALIKLAR
ve SÜRVEYANS I
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2. BİLDİRİMİ
SÜRVEYANS I

ZORUNLU

BULAŞICI

HASTALIKLAR

ve

Sürveyans Toplumsal programlarda planlama, uygulama, izleme ve değerlendirme
yapabilmek için sistematik veri toplama, bu verileri analiz etme, yorumlama ve ilgili
kurum/kuruluşlarla paylaşma işlemlerinin tümüdür.
Ülkemizde bulaşıcı hastalıklar için sürveyansın başlangıcı1800’lerin sonlarına dayanır.
Bilginin belirli bir formda ve sistematik olarak toplanması ise daha yakın döneme rastlar.
Halk sağlığı problemi olan bulaşıcı hastalıklar için bildirim zorunluluğu Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu (1930) ile getirilmiştir.
Etkili bir sürveyansın aşamaları
•

Olgu/salgını saptama

•

Kaydetme

•

Doğrulama
(epidemiyolojik/lab)

•

Bildirim (erken/rutin)

•

Analiz ve yorumlama
(yer/ zaman/ kişi özellikleri)

•

Sahaya bilgi verme

•

Kontrol önlemlerinin alınması

•

Program kararları

•

Politika ve planlarda değişiklik

•

Değerlendirme ve izleme aşamalarını içermektedir.
Bildirim:

•

Sağlık otoritesinin resmi iletişim kanalları ile olgular ya da salgınlardan haberdar
edilmesi işlemi

•

Bildirimi zorunlu hastalık:

•

Yasal bir gereklilik ile uygun yetkide bir merciye (yerel ya da merkezi sağlık otoritesi)
rapor edilmesi zorunlu hastalık
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•

İhbar:

•

Bazı bildirimi zorunlu hastalıklarda olgu ya da salgın söz konusu olduğunda tanı
koyan sağlık kurumundan yerel sağlık otoritesine durumun en kısa zamanda
iletilmesidir.
Sürveyans gerekçeleri
Hastalığa ilişkin kısa ve genel bilgiler
DSÖ Avrupa bölgesinde ve ülkemizde sürveyansının neden gerekli olduğu

Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar Nasıl Saptanır?

Hastalığın ülke için halk sağlığı sorunu olması
Hastalığa tanı konabilme kapasitesi
Hastalığın özel bir programının olması
AB ülkeleri bildirim sistemlerinde ve topluluk bilgi ağı kapsamında olmasına göre
saptanır
Ülkemizde bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklarla ilgili 2005 yılında yeni düzenleme
yapılmıştır.
Buna göre ;
•

Her kurumda bildirimlerden sorumlu bir kişi veya ünite bulunacaktır.

•

Kurum ve kuruluşlar konu ile ilgili kişilerin adlarını il sağlık müdürlüklerine
bildirecekler, kişilerin değişmesi durumunda ise il sağlık müdürlüklerine bilgi
verilecektir.

•

Hastalıkların bildirimine esas olacak standart tanı kriterleri kullanılacaktır.

•

Hastalık bildirimlerinin yapılacağı kurumlar belirlenmiştir ve seçilmiş bazı hastalıklar
için sentinal sürveyans sistemi kullanılacaktır.
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•

Her bir hastalık için ihbar ve bildirimin nasıl yapılacağı belirlenmiştir

•

Bildirim sistemi yönergesine uymayanlar hakkında “Kamu sağlığını tehlikeye
düşürücü davranışlardan dolayı” Cumhuriyet Savcılıklarına İl Sağlık Müdürlükleri
tarafından suç duyurusu yapılır (yönerge madde 13 - 14).

•

Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar bildirim şekillerine göre A – B – C – D olmak
üzere dört gruba ayrılmıştır.

2.1. A Grubu Hastalıklar
Ülke genelindeki resmi ve özel bütün sağlık kuruluşlarından ve özel hekimlerden
bildirimi yapılacak olan hastalıklardır.Bu grupta yer alan hastalıklar aşağıdaki tabloda yer
almaktadırlar.
Akut Viral Hepatitler
Hepatit A-B-C-D-E-G

Meningokoksik Menenjit

Botulismus

Neonatal Tetanoz

Boğmaca

Şarbon

Bruselloz

Şark Çıbanı

Difteri

Sarı Humma

Gonore

Sifiliz

Kabakulak

Sıtma

Akut Kanlı İshal

Su Çiçeği

Kızamıkçık

Tetanoz

Kızamık

Tifo
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Kolera

Tüberkuloz

Kuduz ve Kuduz Riskli Temas

HIV Enfeksiyonu

HIV Enfeksiyonu

AIDS

•

Çoğu için ilk başvuru noktası birinci basamaktır.

•

Birinci basamaktan sevk edilen ya da doğrudan ikinci basamağa başvuran hastaya tanı
konulup tedavisine başlanırken; aynı zamanda hastaya ait bilgileri form 014 ile en kısa
zamanda İl Sağlık Müdürlüğüne iletmekle yükümlüdür.

•
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•

2.1.1. Viral Hepatitler
Hepatit A
Hepatit A virusu RNA kökenli bir virüstür.
Epidemiyolojisi :
Hepatit A, hepatit olgularının % 20-40’ ını oluşturan, genellikle çocukluk çağında
geçirilen, yüksek derecede bulaşıcı, bulaşmanın ağız yoluyla gıdalarla olduğu, Hepatit A
virüsünün neden olduğu bir hastalıktır.
Hepatit A virüsü oral-fekal yolla, kişiler arası temasla ya da virüs bulaşmış su veya
besinlerin alınmasıyla bulaşır. Virüs vücuda ağız yoluyla, özellikle yiyecek ve içeceklerle
girer. Hepatit A’ lı olgular hastalanmadan iki hafta önce ve iyileştikten bir hafta sonrasına
kadar hastalığı bulaştırırlar.
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Belirti göstermeden hastalığı geçiren çocuklar da, hastalığın yayılmasında sessiz birer
kaynak oluştururlar.
Hepatit A, en sık sağlık koşullarının kötü olduğu aşırı kalabalık ortamlarda yaşayan
kişiler arasında görülür, ancak herkes bu hastalığa yakalanabilir ve hastalığı diğer kişilere
taşıyabilirler. Dolayısıyla Hepatit A dünya çapında bir problemdir. Salgınlar her yerde
oluşabilir.
Çocukların hijyenik tedbirleri çok iyi bilmemeleri nedeniyle enfeksiyon en yüksek
görülme sıklığına çocuklarda ulaşır. Hepatit A, kreş, anaokulu ve okullarda kolayca yayılır
Hepatit A karaciğeri etkileyen yaygın bir hastalıktır.
Korunma :
Hastalıktan korunma, ellerin sık sık yıkanması, kontamine olma olasılığı bulunan
besinlerin pişirilmesi, suların kaynatılması gibi primer hijyenik önlemleri içerir
Hijyen ve sağlık kurallarına uyulması, bulaşma riskini azaltabilir, ancak tamamen
engelleyemez. Bugün Hepatit A hastalığından tam korunmanın en etkili yolu, aşılanmadır
Hastalık, hijyen ve sağlık koşullarının kötü olduğu ortamlarda kolayca yayılır.
Küçük çocuklar bulaşma açısından daha yüksek risk altındadır.
Hepatit A’ ya özel bir tedavi yoktur. Vakaların 1/1000’ i ölümcül olabilir.
Sadece hastalığı geçirmiş veya aşılanmış kişiler bağışıktır
Hepatit B
Aynı adı taşıyan virüsün karaciğere yerleşip orada çoğalarak karaciğeri tahrip etmesi
ile ortaya çıkan bulaşıcı bir hastalıktır. Hepatit B ayrıca aşı ile korunulabilir hepatitler
içerisinde tek kronikleşen (müzminleşen) hepatit tipidir. Hepatit B Türkiye'de ve Dünya'da
önemli bir sağlık sorunudur
Bugün Dünya'da yaklaşık iki milyar kişinin Hepatit B'ye yakalandığını biliyoruz.
Bunun yanında 350 milyon kişi bu virüsü kronik olarak taşımaktadır. Ülkemizde de durum
farklı değildir. Türkiye'de bugün her 3 kişiden yaklaşık 1'i Hepatit B virüsü ile karşılaşmıştır.
Yine her 10 kişiden 1'i Hepatit B virüsünü taşımakta ve bulaştırmaktadır.
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Hastaların %75-80'inde hiçbir belirti görülmez. Kuluçka süresi olan 2-6 ayın sonunda
gözlenebilen hastalık belirtileri; aşırı halsizlik ve yorgunluk hissi, iştah kaybı, bulantı, kusma,
deride ve göz aklarında sararma, idrar renginde koyulaşma, karın ağrısı ve karaciğer
bölgesinde hassasiyettir.
Hepatit B AIDS'te olduğu gibi kan yoluyla ve çok sıklıkla da yakın temas ile bulaşır.
Ancak Hepatit B virüsü AIDS'ten 50 ila 100 kat daha bulaşıcıdır. Hepatit B virüsünün
bulaşmasında ev içi bulaş da önemlidir. Derideki bir çatlak ya da açık yara ile temas eden bir
damla kan ya da tükürük bile hastalığın bulaşması için yeterli olabilmektedir.
Bunun dışında en ciddi bulaş yollarından bir tanesi de taşıyıcı anneden bebeğine olan
bulaşmadır. Çünkü anneden bebeğe bulaşlarda bebeklerde kronikleşme şansı %90 gibi çok
yüksek bir değerdir. Hepatit B'nin bir diğer bulaşma yolu cinsel ilişki ile bulaşmadır
Kan ve kan ürünlerinin kullanımı, kirli enjektörler, cerrahi müdahale, kuaför ve
berberlerdeki iyi sterilize edilmemiş manikür-pedikür setleri, traş bıçakları, makaslar ve diş
fırçaları Hepatit B virüsünün bulaşmasına aracılık edebilmektedir.
Steril olmayan aletlerle yapılan sünnet ve kulak delme gibi işlemler de Hepatit B'nin
bulaşması için önemli bir risk oluşturmaktadır.

Hepatit B Virüsü Taşıyıcılığı" Ne Demektir?
Bu virüs ile temas eden her 10 bebekten 9'u ve her 10 erişkinden 1'i belirli bir süre
sonunda (»6 ay) mikrobu vücudundan atmayı başaramaz. Bu durumda kişi virüsü yaşam boyu
vücudunda "taşıyacak" ve etrafa yayacaktır. Ancak taşıyıcılarda hastalık durumu farklılık
gösterir
Bazı kişilerin karaciğerlerinde önemli değişiklikler meydana gelmezken, bazılarının
karaciğer hücrelerinde ağır hasarın ortaya çıktığı tablolar oluşabilir. Bu gruptaki bireylerde,
yıllar sonra siroz ve karaciğer kanseri görülebilir.
Hepatit B'de risk birçok bulaşıcı hastalıktan çok farklıdır, çünkü kronik hepatitlilerin
%25'i primer karaciğer kanseri ve siroz nedeniyle ölmektedir, çünkü Hepatit B tüm dünyadaki
primer karaciğer kanserlerinin %60-80'inden sorumludur.
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Primer karaciğer kanserleri kanser ölümleri içinde ilk üç sırada yer almaktadır. Hepatit
B virüsü sigaradan sonra bilinen en yaygın kanserojendir (kanser nedenidir).
Hepatit B Risk Grupları Kimlerdir?
Hepatit B'li anneden doğan bebekler,
Ev içinde Hepatit B hastası ya da taşıyıcısı olanlar,
Birden fazla kişi ile cinsel ilişkisi olanlar,
Kan ve kan ürünleri kullananlar,
Hemodiyaliz uygulanan kişiler,
Damar içi ilaç bağımlıları,
Sağlık personeli
Korunma
Kesin tedavisi olmayan bu hastalığa karşı en etkili korunma yolu aşılanmadır.

Hepatit C
Hepatit C virüsü, kan naklinden oluşan hepatit vakalarının en az yüzde 80'inin ve
birçok dağınık akut hepatit vakasının nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Virüs, en sık
olarak, ortak iğne kullanan uyuşturucu bağımlıları arasında bulaşır
Cinsel temasla bulaşması sık değildir. Hepatit C, kronik hepatite, bazı siroz vakalarına
ve karaciğer kanserine neden olur. Bilinmeyen nedenlerden ötürü, alkol kullanımı nedeniyle
karaciğer hastalığı olanlarda hepatit C de görülmektedir; bu iki hastalığın bir arada olması, tek
başına birinin vereceği zarardan daha büyük ölçüde karaciğer fonksiyonun bozulmasına yol
açmaktadır.
Hepatit C virüsünün hastalık süreci önceden tahmin edilememektedir: Akut hastalık
genellikle hafif düzeydedir, ama karaciğer fonksiyonları birkaç ay süreyle düzelip ardından
tekrar kötüleşebilir ve bu düzelip-kötüleşmeler tekrarlanarak devam edebilir.
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Akut viral hepatit olan bir kişi, virüsün kronik taşıyıcısı olabilir. Taşıma aşamasında
kişide hiçbir semptom ortaya çıkmaz, ancak kişi aslında hastadır. Bu durum sadece hepatit B
ve hepatit C virüslerinde oluşur, Kronik bir taşıyıcıda karaciğer kanseri gelişebilir.
Hepatit C virüsünün hastalık süreci önceden tahmin edilememektedir. Akut hastalık
genellikle hafif düzeydedir, ama karaciğer fonksiyonları birkaç ay süreyle düzelip ardından
tekrar kötüleşebilir ve bu düzelip kötüleşmeler tekrarlanarak devam edebilir.
Hepatit C, yaklaşık yüzde 75 civarında bir oranla, kronikleşme olasılığı en fazla olan
türdür. Hafif şiddette olması ve çoğunlukla herhangi bir semptom oluşturmamasına rağmen,
hepatit C çok ciddi bir rahatsızlıktır; çünkü hastaların yaklaşık beşte birinde siroz gelişir.
Akut viral hepatit olan bir kişi, virüsün kronik taşıyıcısı olabilir. Taşıma aşamasında
kişide hiçbir semptom ortaya çıkmaz, ancak kişi aslında hastadır. Bu durum sadece hepatit B
ve hepatit C virüslerinde oluşur. Kronik bir taşıyıcıda karaciğer kanseri gelişebilir.

Hepatit D
Hepatit D ( delta hepatit) virüsü yalnızca hepatit B virüsü ile birlikte görülebilen bir
enfeksiyondur. Çünkü çoğalmak için Hepatit B virüsüne ihtiyaç duyar. Hepatit B
infeksiyonunun kliniğini hızlandırır ve ağırlaştırır. Tüm dünyada hepatit D ile enfekte 15
milyon kişi olduğu düşünülmektedir.
Hastalık iki şekilde görülmektedir:
•

Ko-enfeksiyon

•

Süper enfeksiyon
Hepatit D süperenfeksiyonu hastalığın endemik olduğu ülkelerde en sık siroz

nedenidir. Sadece Hepatit B ile siroz gelişme riski %15-30 iken B-D kombinasyonunda bu
risk %70-80'e çıkar. Hastaların çoğunda 5 yıldan önce siroz gelişir. Bulaşma yolu çoğunlukla
kas ve damar içine yapılan enjeksiyonlarla olur
Özellikle damar içi uyuşturucu kullanan bağımlıların kirli iğnelerle yaptıkları
enjeksiyonlar en ciddi bulaşma yoludur. Bunun yanısıra cinsel yolla ve nadiren anneden
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bebeğe bulaş görülebilir. Prevalansın yüksek olduğu endemik ülkeler arasında Rusya ve
Romanya sayılabilir.
Türkiye hepatit D'nin orta derecede endemik olduğu ülkelerden biridir.
Hepatit E
Hepatit A virüsüne benzer şekilde feko-oral yolla bulaşan hepatit E virüsü (HEV),
özellikle Asya ve Afrika'da epidemik olup, yaşla birlikte seroprevalansı artış göstermektedir.
Endonezya'da anti-HEV, 5-9 yaşlarında %38 oranında saptanırken bu oran 60 yaşın
üstündeki olgularda % 70 olarak bildirilmiştir. Hastalık özellikle az gelişmiş ülkelerde, savaş
ve felaket bölgelerinde zaman zaman büyük salgınlar yapmaktadır.( Hindistan, Çin ve
Meksika örneği)
Anti-HEV seroprevalansı Avrupa da %0.5 iken ülkemizde bu oran %6 civarında
seyretmektedir.
Hepatit E hastalığı kronikleşmez ancak gebelerde %20 oranında ölümcül
seyretmektedir.
Hepatit E infeksiyonu tanısı için anti-HEV IgG bakılması yeterlidir. HEV RNA, dışkı
ve serum örneklerinde PCR ile aranabilir. Pozitifliği, akut infeksiyon yönünden ve vireminin
gösterilmesi açısından değerlidir.
Hepatit G
Hepatit G virüsü yeni klonlanan bir RNA virüsüdür. Karaciğer iltihaplanması yapan
etkenlerden biridir. Kan ve kan ürünleri ile bulaşabildiğine dair yayınlar 1995 yılından
itibaren artarak devam etmektedir. Hepatit G virüsü uyuşturucu bağımlılarında %46, diyaliz
hastalarında %22, hemofili hastalarında %10 oranında pozitiflik göstermektedir
HGV akut hepatit yapabilirken uzun dönemdeki etkisi de araştırılmaktadır. Virüs
inaktivasyon yöntemleri HGV'nün bulaşmasını oldukça azaltmaktadır. Bu şekilde hazırlanan
ürünler HGV aşısından güvenli sayılabilir Anti-HEV IgG 6 aydan daha uzun süre serumda
saptanmaktadır. Ancak Anti-HEV IgG pozitifliğinin ne kadar süre kalıcı olduğu tam olarak
bilinmemektedir.
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Çalışma Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık saptama kriterlerinden
değildir
a. Hastalığın ülke için halk sağlığı sorunu olması
b. Hastalığa tanı konabilme kapasitesi
c. Hastalığın özel bir programının olması
d AB ülkeleri bildirim sistemlerinde ve topluluk bilgi ağı kapsamında olması
e. Hastalığın nadir görünür olması
2. Ülke genelindeki resmi ve özel bütün sağlık kuruluşlarından ve özel hekimlerden
bildirimi yapılacak olan hastalıklardır
a. A grubu
b. B grubu
c..C grubu
d. D grubu
e. E grubu
3. Karaciğer iltihaplanmasına yol açan nedenlerden biri olup uyuşturucu kullananlarda
% 46 oranında pozitiflik gösteren virüs aşağıdakilerden hangisidir.
a. Hepatit A
b. Hepatit B
c. Hepatit D
d. Hepatit E
e. Hepatit G
4. Hepatit D hangi tip hepatitle birlikte görülür.
a. Hepatit A
b. Hepatit B
c. Hepatit C
d. Hepatit E
e. Hepatit G
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5.Kronikleşme oranı % 75 cıvarında olan Hepatit tipi aşağıdakilerden hangisidir.
a. Hepatit A
b. Hepatit B
c. Hepatit C
d. Hepatit E
e. Hepatit G
6. Aşağıdakilerden hangisinin bulaşma şekli diğerlerinden farklıdır
a. Hepatit A
b. Hepatit B
c. Hepatit C
d. Hepatit D
e. Hepatit G
7. Çocukluk çağında görülme sıklığı daha yüksek olan hepatit tipi aşağıdakilerden
hangisidir.
a. Hepatit A
b. Hepatit B
c. Hepatit C
d. Hepatit E
e. Hepatit G
8. Fekal – oral bulaşma şekli aşağıdakilerden hangisinde bulunmaktadır.
a. Hepatit B
b. Hepatit C
c. Hepatit D
d. Hepatit E
e. Hepatit G
9. Türkiye Hepatit D açısından
a. Endemik değildir
b. Düşük derecede endemiktir
c. Orta derecede endemiktir
d. İleri derecede endemiktir.
e. Çok ileri derecede endemiktir
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10. Steril olmayan aletlerle yapılan sünnet ve kulak delme gibi işlemler hangi tip
hepatitin bulaşması için önemli bir risk oluşturmaktadır.
a. Hepatit A
b. Hepatit B
c. Hepatit C
d. Hepatit E
e. Hepatit G
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3. BİLDİRİMİ ZORUNLU BULAŞICI HASTALIKLAR
ve SÜRVEYANS II
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3.1. Boğmaca
Akut, bulaşıcı bir solunum sistemi hastalığıdır. Her yaştaki duyarlı kişileri tuttuğu
halde özellikle çocukluk yaşlarında ağır seyreder.
Etken :
Hastalık etkeni Bordatella pertussis olarak adlandırılmıştır. B.pertussis ’ in tek
konakçısı insandır. Bulaşma damlacık yoluyla olur. Yani solunum yolundan öksürük gibi
nedenlerle atılan ve havada serbest halde bulunan asılı küçük damlaların başka kişiler
tarafından solunum yolundan alınması ile oluşur.
Hafif ya da atipik hastalığı olan erişkinler ve büyük çocuklar hastalığı aşısız bebek ve
küçük çocuklara bulaştırırlar. Aynı evde yaşayan insanların bağışıklaması yok ise %90
oranında bu hastalığa yakalanırlar.
Bulaştırıcılığın en fazla olduğu dönem öksürüğün başlamasından önceki dönemdir.
Ancak öksürük başladıktan üç hafta sonrasına kadar bulaşıcılık devam edebilir.
Epidemiyoloji :
Boğmaca her yaşta görülür. Aşılanmamış toplumlarda olguların %50’si ilk yaşta
görülür. Küçük bebeklerde hastalık ağır seyreder. Olguların %25’i ergen ve genç erişkinlerde
görülür. Hastalık, etken olan ajanın alımından yaklaşık 6-20 gün (ortalama 10 gün ) sonra
ortaya çıkar. Hastalık 6-10 hafta sürer ve üç dönemi vardır.
Öncelikle hastalığın ilk döneminde burun akıntısı, gözde yaşarma, halsizlik ve fazla
yükselmeyen ateş gibi hafif üst solunum yolu infeksiyonuna benzer belirtiler ortaya çıkar. Bu
dönem iki hafta kadar sürer.Bu dönemin ardından kuru öksürük başlar ve çok geçmeden
boğmaca için karakteristik olan şiddetli öksürük nöbetleri ortaya çıkar. Bir gün içinde
düzinelerle nöbet gelişebilir. Boğulurcasına ardarda öksürük, morarma, kusma ve derin, sesli
bir iç çekme olur. Nöbetten sonra çocuk bitkinleşir.Bu dönem 2-6 hafta sürer. Üçüncü dönem
iyileşme dönemidir. Bu dönemde nöbetler gittikçe seyrekleşir. Bir ay içinde tümden yok olur.
Hastanın yaşı ne kadar küçükse komplikasyonlar o kadar sıktır.
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En sık bronkopnömoni, atelektazi, interstisyel ve deri altı amfizemi gibi solunum
sistemi komplikasyonları görülür. Ölümlerin başlıca nedeni pnömonilerdir.

Tanı :
Hastalığın tanısı klinik olarak ve bakterinin nazofarengeal mukus kültüründen
üretilmesi ile konur.
Korunma :
Hastalığı geçirenler yaşam boyu bağışıklık kazanırlar. Korunma difteri ve tetanoz
toksoidleri ile karma olarak hazırlanmış aşıyla sağlanır(KARMA AŞI: Difteri-TetanozBoğmaca). Aşının ilk dozu yaşamın ikinci ayında İM olarak yapılır.Bir ay arayla iki kez
yinelenir (Sağlık Bakanlığı AŞI TAKVİMİ’ne göre: Doğumdan sonra; 2.ayın sonu, 3. ayın
sonu, 4. ayın sonu ve 16-24. aylarda yapılacak 4 doz aşı ile yeterli bağışıklık sağlanır). 5 doz
uygulanan aşı ile ilerdeki yıllarda korunma sağlanır ve hastalığın geçişi durdurulur.
Aşı yedi yaşından büyüklere yapılmaz. Aşıya bağlı; aşı yerinde kızarıklık, şişme, ağrı
gibi lokal yan etkiler yanında ateş, halsizlik, uyku hali, huzursuzluk, kusma, aşıdan sonraki üç
gün içinde görülen havale, aşıdan sonraki 48 saat içinde 3 saatten uzun süren ağlama gibi
sistemik yan etkiler görülebilir.

3.2 Bruselloz
Tanım :
Bruselloz, Brucella cinsi bakterilerle oluşan, tüm dünyada, özellikle Akdeniz ülkeleri
ve Türkiye’de insan ve hayvanlarda endemik olarak görülen bir zoonozdur. Zoonoz aslında
hayvanların hastalığı olup zaman zaman insanlarda da hastalığa neden olan mikroplarla ortaya
çıkan hastalıklara verilen genel isimdir.
Etken :
İnsanda en sık bruselloza yol açan tür, Brucella melitensis’tir. Brusella bakterileri,
koyun, keçi, sığır, manda, domuz gibi hayvanların etleri, süt ve süt ürünleri, infekte hayvanın
idrar ve gebelik materyalleri ile insanlara bulaşarak hastalık oluşturur
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Malta humması, Akdeniz ateşi, Bang hastalığı adlarıyla da bilinir. Tarihçesi eski
olmasına rağmen günümüzde bile, ülkemiz gibi tarımsal ekonomisi olan ülkelerde ekonomik
kayıplara yol açabilir.

Epidemiyoloji :
Hastalık esas olarak kaynatılmadan ya da pastörize edilmeden tüketilen süt ve süt
ürünleri (taze peynir, krema) ile bulaşır. Kaşar ve tulum peyniri ve kaynatılmış sütten
mayalanarak hazırlandığı için yoğurt ile bulaşmaz.
Salamura peynirler yüksek oranda tuz içerdiklerinden bulaş kaynağı değildir. İnfekte
hayvanın iyi pişmemiş eti, özellikle sakatatları (karaciğer, dalak vb.) hastalık için risk
oluşturur. Ağız yolu, direkt ciltten temas, solunum yolu, cinsel temas ile ve laboratuvar
çalışanlarında kaza sonucu bakteriler insanlara bulaşabilir.
Hastalık; hayvanlarla uğraşanlarda infekte hayvanın çıkartılarıyla direkt temas sonucu
ciltten, veterinerlerde ve laboratuvar çalışanlarında ise solunum yolu veya deri bütünlüğünün
bozulduğu yerlerden direkt temasla bulaşabilir.
Klinik :
Bruselloz hemen her sistemi ve organı tutabildiğinden geniş bir klinik yelpazesi vardır.
Belirtilerin başlama süresine göre akut (8 haftadan az), subakut (8-52 hafta) ve kronik (52
haftadan uzun) gidişli klinik şekiller olabilir.
Akut brusellozda ateş, terleme, halsizlik, iştahsızlık, myalji ve sırt ağrısı gibi tipik
olmayan belirtiler mevcuttur. Subakut olgularda 1-2 haftalık ateş-düzelme periyotları
(ondülan ateş), kas-iskelet sistemine ait belirtiler ön plandadır
Kronik olgularda ise subfebril ateş, nöropsikiyatrik şikayetler ve kronik yorgunluk
sendromuna benzer belirtiler vardır
Hastalar sıklıkla; titremeyle yükselen ateş, gece terlemesi, halsizlik, başağrısı, bel
ağrısı, myalji gibi belirtilerle hastaneye başvururlar. Sıklıkla da bir romatizmal hastalık gibi
yakınmaları olduğu için daha çok bu kliniklere başvurular yapılmaktadır
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Şikayetler 7-10 gün sonra azalır. Ateşli ve ateşsiz dönemler art arda sürebilir.
Brusellozun en sık görülen komplikasyonları kas-iskelet sistemine aittir (sakroileit, spondilit,
artrit, paravertebral abseler).
Ayrıca mide-barsak sistemine ait (hepatit, kolesistit, peritonit), idrar yolları ve üreme
sistemine ait (glomerülonefrit, orşit, epididimit, servisit, salpenjit), merkezi sinir sistemine ait
(menenjit, ensefalit, beyin abseleri, epidural abseler, radikolopatiler), kalp-damar sistemine ait
(endokardit, myokardit, perikardit) ve kan yapım sistemine ait komplikasyonlar görülebilir
Tanı :
Hastalığın tanısı bakterinin kan kültüründe üretilmesi ile kesin olarak konur. Ancak,
bu her zaman mümkün olmayabilir. Bunun yanında hastalığa özgü oluşmuş antikorların
serolojik testlerle (Rose-Bengal, Wright testleri) veya ELISA ile ortaya konması daha sık
kullanılır.
Korunma :
İnsanlarda brusellozun önlenmesi konakçı hayvanlarda hastalığın kontrolü ve
eradikasyonuyla mümkündür. Süt ve süt ürünlerinin kaynatılarak ya da pastörize edilerek
hazırlanması, mesleki olarak da teması önleyici koruyucu hijyenik tedbirlerin alınması
gereklidir.
Hayvanlarda bruselloza karşı aşı uygulaması mevcuttur. Ancak insanlarda ciddi
allerjik reaksiyonlar nedeniyle henüz kullanılabilir bir aşı yoktur ama aşı çalışmaları devam
etmektedir.

3.3 Botulismus
Botulizm; Clostridium botulinum (C. botulinum) ile nadiren botulinal nörotoksin
üreten C. baratii ve C. butyricum bakterileri tarafından oluşturulan, sinir sistemini etkileyerek
insan ve hayvanlarda yüksek mortalite ile seyreden hastalık durumu olarak tanımlanır.
İnsanlarda gıda kaynaklı botulizm toksikasyonlara neden olurken, botulizmin diğer formları
enfeksiyon şeklinde seyreder.
Botulizmin klasik formu olarak bilinen gıda kaynaklı botulizm; botulinum toksini
içeren gıda maddesinin sindirim yoluyla vücuda alınması, toksinin sindirim kanalından yeterli
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düzeyde emilmesi ile oluşan intoksikasyon durumudur. Gelişmiş ülkelerde gıda kaynaklı
botulizme bağlı vaka/mortalite oranının %5 ile %10 arasında olduğu tahmin edilmektedir

İntoksikasyonda Rol Oynayan Vektör Gıdalar
Birçok araştırmada gıdalarda C. botulinum sporlarının varlığı ortaya konmuştur.
Özellikle balık, et, bal ve sebzeler önemli kaynaklardır. Gıda maddelerinin C. botulinum ile
kontaminasyonu öncelikli olarak mevcut bulaşma kaynaklarına bağlıdır. Etkenin toprak
kökenli bir bakteri olmasından dolayı pek çok meyve ve sebzede de doğal olarak
bulunabilmektedir. Toksin taşınmasında aracı olan gıdalar arasında ev yapımı sebze
konserveleri başta gelir. .
Türkiye’de, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 1996- 1998 verilerine göre 446
botulizm vakasına bağlı 36 ölüm, Avrupa Birliği Komisyonu Sağlık ve Tüketiciler Genel
Direktörlüğü’nün (European Commission Health And Consumers Directorate) 1997-2006
verilerine göre ise toplam 121 botulizm vakasının meydana geldiği bildirilmiştir
Semptom

ve

Tedavi

Gıda kaynaklı botulizm preforme toksin içeren gıdaların alınmasından sonra şekillenir ve
inkübasyon periyodu toksik doza bağlı olmak koşuluyla 12-72 saat kadardır. Botulinal
nörotoksinlerin sinirlere irreversibl bir şekilde bağlanmalarından dolayı erken tanı ve tedavi
oldukça önemli ve hayatidir. Botulizmin genel belirtileri bulantı, kusma ve diyare gibi tipik
gastro-intestinal semptomlar şeklindedir. Bu semptomlara deride, ağızda ve boğazda kuruma,
baş ağrısı, çift görme, konstipasyon eşlik eder. Ölümler muskuler paraliz sonucunda solunum
yetmezliği sonucu oluşur. Hastalığın süresi 1 günden 10 güne kadar devam etmekle birlikte
bu süre hastanın direncine ve diğer faktörlere bağlıdır. Hastalığın mortalitesi %30 ile %65
arasında değişiklik göstermektedir. Tüm toksin tipleri için benzer semptomlar ortaya
çıkmasına rağmen tip B ve E toksinlerine göre tip A toksini daha şiddetli ve mortalitesi daha
yüksek olan bir hastalık tablosu oluşturmaktadır
Koruma ve Kontrol
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Gıda kaynaklı botulizmden korunma; gıda maddelerinde etken kontaminasyonunun
önlenmesi, bakterinin gelişmesi ve toksin üretiminin engellenmesi, bakteri veya toksinlerinin
elimine edilmesi ve şüpheli gıdaların tüketilmemesi şeklinde sıralanabilir
Gıdalarda C. botulinum gelişimini inhibe etmek için en basit metot, gıdaları
gelişmenin meydana geldiği sıcaklıktan daha düşük bir sıcaklıkta muhafaza etmektir. Ancak
gıdaların dondurulmasının toksini ve sporları tahrip etmediği dikkate alınmalıdır
Geleneksel gıdaların tüketiminin yaygın olduğu ülkelerde kamuoyu, uygun koşullar
altında hazırlanmayan ev yapımı ve geleneksel gıdalar konusunda bilinçlendirilmeli,
bozulmuş, kokuşmuş konserve veya diğer gıda ürünlerini tüketmemeleri konusunda
uyarılmalıdır. Sağlık çalışanlarının olası botulizm salgın veya vakalarına karşı her zaman için
dikkatli olmaları ve botulinal antitoksinlerin acil müdahale durumları için stoklarda
bulundurulması konusuna azami önem verilmelidir
Gıda kaynaklı botulizm günümüz dünyasında nadir ancak ölümcül bir hastalık olarak
halk sağlığı ve gıda güvenliği açısından gelişmiş gıda üretim teknolojilerine, alternatif tanı ve
tedavi seçeneklerine rağmen önemini korumaktadır.

3.4 Difteri
Difteri, ateş, halsizlik ve boğazda oluşturduğu zarlar nedeniyle solunum güçlüğü ile
seyreden kapsüllü bir bakterinin neden olduğu, en çok çocuklarda görülen bir enfeksiyon
hastalığıdır. Primer toksik hastalık olarak tanımlanan birkaç hastalıktan biridir(tetanus,
botulismus ve difteri). Bu tanımlama ile hastalık tablosuna mikropların değil sadece mikrobun
ürettiği toksinlerin neden olduğu anlatılmaktadır.
Etken :
Difteri hastalığının etkeni Corynebacterium diphtheriae adlı bakteridir. Ancak
hastalığı oluşturan bu bakterinin ürettiği bir toksindir.
Epidemiyoloji :
Öksürme, aksırma ile havaya yayılan bakteri; ağız, boğaz ve buruna yerleşerek
enfeksiyona yol açar. Duyarlı bir kişide mikrop en sık olarak boğaza yerleşir. Ancak derideki
yaralara bulaşıp deri difterisine de neden olabilir. Hastalanan her 10 kişiden 1’i her türlü
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tedaviye rağmen solunum yollarının tıkanması , kalp yetmezliği ve felçler nedeniyle yaşamını
kaybeder. Hipokrat'tan beri bilinen bir hastalıktır. Ancak yazılı tarihteki ilk salgın 1700'lü
yıllardadır ve nüfusun %2,5'inin ve çocukların 1/3'ünün öldüğü bir salgın New England'da
yaşanmıştır. Daha sonra yaklaşık 25 yıllık aralarla salgınlar tüm dünyada tekrarlamıştır.
Difteri, özellikle ılıman iklim kuşağında, dünyanın her tarafında görülen bir hastalıktır.
Mikrobun bilinen tek taşıyıcısı insandır. Sonbahar ve kış aylarında görülme olasılığı artar.
Hastalık hayatın ilk 6 ayında nadirdir. En fazla 2-5 yaşlarında görülür. 10 yaşına doğru
bağışıklık oranı yeniden artar. Büyük yaşlarda görülen nadir vakalar ise hafif seyir gösterir.
Aşının düzenli olarak uygulandığı ülkelerde difteri hemen hemen ortadan kalkmıştır.
Korunma :
En iyi korunma şekli aşıdır. Difteri aşısı her sağlıklı çocuğa rutin olarak
uygulanmalıdır. Difteri aşısı tetanus ve boğmaca aşısı ile birlikte karma aşı olarak
uygulanmaktadır. Aşı uygulamasına çocuk 2 aylıkken başlanır ve 1 aylık aralarla üç doza
tamamlanır. Üçüncü aşıdan 1 yıl sonra bir doz daha verilir. Bunu izleyerek ilkokul 1. sınıf ve
8. sınıfta sadece tetanus ve difteriden oluşan ikili karma aşı ile aşılamaya devam edilir.
Difterili hastanın diğer kişilerden ayrı tutulması şarttır. Karantina birer hafta aralar ile yapılan
boğaz kültürü negatif olana kadar devam ettirilir. Taşıyıcıların saptanması ve tedavisi
korunmada çok önemlidir.
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Çalışma Soruları
1 .Boğmacada en sık ölüm nedeni aşağıdakilerden hangisidir.
a. Pnömoni
b. Bronkopnömoni
c. Atalektazi
d. Amfizem
e. Deri altı amfizemi
2. Boğmaca aşısı kaç yaşından itibaren yapılmaz
a. 5
b.7
c.9
d.11
e. 13
3. Esas olarak kaynatılmadan ya da pastörize edilmeden tüketilen süt ve süt ürünleri
(taze peynir, krema) ile bulaşan hastalık.
a. Botilismus
b. Difteri
c. Bruselloz
d. Boğmaca
e. Tetanoz
4. Boğazda oluşturduğu zarla tipik olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir.
a. Botilismus
b. Difteri
c. Bruselloz
d. Boğmaca
e. Tetanoz
5. Difteride ölüm oranı aşağıdakilerden hangisidir.
a. 10 hastada bir
b. 20 hastada bir
c. 50 hastada bir
d. 100 hastada bir
e. iki yüz hastada bir
6. Bakteriler tarafından oluşturulan, sinir sistemini etkileyerek insan ve hayvanlarda
yüksek mortalite ile seyreden hastalık durumu aşağıdakilerden hangisidir.
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a. Botilismus
b. Difteri
c. Bruselloz
d. Boğmaca
e. Tetanoz
7. Botilismusun mortalitesi en yüksek tipi aşağıdakilerden hangisidir.
a A tipi
b. B tipi
c. C tipi
d D tipi
e. G tipi
8. Belirtilerin başlama süresine göre kaç tıp bruselloz vardır.
a.1
b.2
c.3
d.4
e.5
9. Boğmacada kaç dönem vardır
a.1
b.2
c.3
d.4
e.5
10 Boğmaca en fazla kaç hafta sürmektedir
a. 10 hafta
b. 12 hafta
c.14 hafta
d. 16 hafta
e. 18 hafta
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4.BİLDİRİMİ ZORUNLU BULAŞICI HASTALIKLAR
ve SÜRVEYANS III
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4.1.

Bel Soğukluğu ( Gonore )

Çok yaygın görülen bu hastalığın etkeni gonokoklardır. Hastalığın kuluçka süresi 2-6
gündür. Erkekte üretra ağzından sarı yeşilimsi akıntı mevcuttur. İdrar yaparken yanma
ve ağrı vardır, sık sık ve az miktarda idrara çıkılır. Bazen hiç belirti olmayabilir.
Kadında çoğunlukla belirti yoktur. Normalde görülen vagina akıntısı artabilir, yeşil
veya sarı renkte ve kötü kokuludur. İdrar şikayetleri bulunabilir. Gonokok göze
bulaştığında göz iltihabı yapar. Doğum sırasında çocuğun gözüne bulaşıp
iltihaplanmasına sebep olabilir. Bel soğukluğu kolay tedavi edilir. Kişide hastalık
saptandığında eşi de tedavi edilmelidir.
Hastalık tedavi edilmezse, erkekte ve kadında infertiliteye neden olabilir

4.2 Kabakulak
Kabakulak, tükrük bezlerinin iltihabı ve bazen de testisler, beyin zarları, pankreas ve
diğer organların tutulması ile kendini gösteren akut, bulaşıcı, jeneralize, viral bir infeksiyon
hastalığıdır.
Hastalık tüm dünyada yaygın olup, esas olarak çocukluk çağı hastalığıdır ve olguların
%95'i 15 yaş altındaki çocuklarda görülür. 20 yaş ve üzerindeki erişkinlerin %80-90'ı
kabakulağa karşı bağışıktır. Bunların %30'u hastalığı farkında olmadan geçirmiştir.
Etken :
Kabakulak etkeni bir virüstür ve damlacık infeksiyonu şeklinde bulaşır. Parotis bezi
iltihabının başlangıcından 9 gün öncesinden 8 gün sonrasına kadar virüs tükürükten izole
edilebilir, ama gerçek bulaştırıcılık süresi daha kısadır.
İnfeksiyon etkeni tükrük ile ve havlu gibi eşyalarla indirekt olarak geçirilebilir.
Klinik :
Kabakulağın kuluçka süresi 14-25 gündür. İştahsızlık, halsizlik, kas ağrıları, başağrısı
ve hafif ateş yükselmesi gibi belirtileri takiben bir veya iki gün içerisinde kulak altı tükürük
bezi tek veya çift taraflı olarak çene kemiği köşesi üzerinde belirginleşir
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%75 çift taraflı şişer ve üzerinde kızarıklık ve ısı artışı yoktur. Hastalığın ilk üç
gününde 40ºC ateş olabilir, bir hafta içinde de parotis bezi normale döner. Santral sinir sistemi
tutulumu kabakulağın en yaygın tükürük bezi dışı tutulumudur.
Menenjit, vakaların %1-10'unda ve hastalığın ilk 1-2 haftası içinde görülür. İyi
seyirlidir ve sekelsiz olarak 3-10 gün içinde iyileşir. Orşit (testis iltihabı) genellikle
puberteden sonra %20-30 oranında görülür ve 1/6'sı iki taraflıdır.
Olguların 2/3'ü kabakulağın 1. haftası içinde, 1/3'ü 2. haftası içinde oluşur ve ateş
tekrar yükselir. Testisler şiş, ağrılı, sıcak ve kızarıktır. Belirtiler genellikle 3-7 gün devam
eder ve testisler normal büyüklüğüne 2-3 haftada döner.
Kısırlık gelişmesi çok çok nadirdir. Ooforit (yumurtalıkların iltihabı) puberteden sonra
kadınlarda %5 oranında görülür. Bunlardan başka pankreatit %4, geçici sağırlık %4, nefrit,
tiroidit, prostatit, hepatit, artrit ve trombosit düşüklüğü çok nadir görülebilmektedir.
Tanı :
Tanı, klinik ve kanda kabakulak antikorlarının saptanması, veya tükürük, BOS, idrar
veya kandan virüs izolasyonunun yapılması ile konur.
Korunma :
Kabakulak aşıları kızamık-kabakulak(MM) ve kızamık-kızamıkçık-kabakulak(MMR)
şeklinde olup. 2006 Yılından itibaren Sağlık Bakanlığınca, Sağlık Ocaklarımızda 12. ayındaki
bebeklere ve ilköğretim okullarındaki 1. sınıf öğrencilerine uygulanmaktadır
Hastalara mutlaka izolasyon uygulanmalı ve sağlamlardan ayrılmalıdır. Her 3-4 yılda
bir ülkemizde lokalize salgınlar halinde görülmektedir. 2005 yılından itibaren bildirimi
zorunlu hastalıklar arasına dahil edilmiştir.

4.3. Akut Kanlı İshal
Dışkıda makroskopik olarak kanın görüldüğü ishallere, kanlı ishal denir. İshalle
seyreden hastalıklar, gelişmekte olan ülkelerde halen önemli ölüm sebepleri arasındadır.
Özellikle bebeklerde, küçük çocuklarda ve yaşlılarda bunun önemi bir kat daha artar.
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İshalli tablolarda sıklıkla kusma eşlik edebilir. Genellikle kendi kendini sınırlayan bir
tablo olmasına rağmen ishalin kanlı olması önem taşır. Sıklıkla okullarda, mahallelerde ve
ailelerde küçük salgınlar yapar
Bakterilerde en sık Shigella ve EHEC kanlı ishal yaparken, protozoonlardan ise en sık
Entamoeba histolytica nedendir.
Ishallerden korunmada genel hijyen kuralları geçerlidir. El yıkama ve gıdalarla temas
önemlidir. Gıda sektöründe çalışanlar kaynak olabilir.
Tedavide etkene yönelik antibiyoterapi uygulanır. Yaşlılarda ve küçük çocuklarda
eletrolit ve sıvı dengesinin korunması önemlidir.
Zaman zaman antibyotiklere bağlı da kanlı ishal gelişebilir. Bu durumda antibiyotik
tedavisi kesilip, uygun tedavi başlanılmalıdır

4.3.1. Amipli Dizanteri
Tanım:
Amipli dizanteri, amip adı verilen küçük tek hücreli canlılar arasında yer alan ve
protozoon olarak adlandırılan mikroplarla oluşan ve esas olarak kanlı-sümüklü ishal ile
seyreden bir barsak enfeksiyonudur.
Etken:
Entamobea histolytica ismi verilen bir amip tarafından meydana getirilen dizanteri
şeklidir. Bu amip, insanlara ait bir parazittir. Bunun bir canlı hareketli şekli, bir de kist şekli
vardır. Tabiatta ancak kist şeklinde bulunur.
Vektör:
Kara sinekler mekanik vektör olarak hastalığı ayakları ile taşırlar.
Amipli dizanteri tropik ve subtropik iklim bölgesinde yaygındır. Birinci Dünya
Savaşı'nda Mısır'daki kamplarda esir kalan er ve subaylarımızla yurdumuza gelmiş ve
Anadolu'nun soğuk sıcak her bölgesine yayılmıştır. Amibin kaynağı insanlardır.
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Canlı şekli dayanıksız olduğundan, bulaşmada önemli değildir. Bulaşmada dayanıklı
olduklarından kistler rol oynamaktadır. Kistler sulara, çiğ yenen besinlere karışarak hastalığa
yol açar. Hastalığın bulaşmasında vektör olarak karasineklerin de rolü büyüktür. Amipli
dizanteri tek tük rastlanan bir hastalıktır. Basilli dizanteri gibi salgınlara pek yol açmaz.
Ağızdan alınan kistler, doku içinde ilerler, barsakta ülserlere neden olur. Amipler
bazen portal damar (karaciğer kapı toplardamarı) içine girerek karaciğere ulaşır, sonuçta
apselere yol açar. Kan yoluyla ulaştığı diğer organlarda da apse yapabilir. Akut amipli
dizanteri genellikle kistler ağız yoluyla alındıktan 8-10 gün sonra ortaya çıkmaktadır.

Klinik:
Belirtilerin derecesi iklime, kişinin bünyesine ve amibin cinsine göre değişiklikler
gösterir. Akut amipli dizanteri, hastalığın klasik şeklidir. Dizanteri olarak adlandırılan ishal
tipi; karın ağrısı ile seyreden ve kanlı- sümüklü dışkılama ile birlikte olan ishaldir.
Belirtiler basilli dizanteriye benzer. Farklı olarak, bunda genellikle ateş yoktur. Ancak
barsakta gelişen diğer bir enfeksiyon veya karaciğer apsesi gibi bir komplikasyon olursa ateş
yükselir. Hafif belirtiler ve nöbetlerle tanınmayan amipli dizanteri veya akut evredeyken
yeterli tedavi görmeyen veya hiçbir hekim tarafından müdahale edilmeyen vakalar
kronikleşir.
Barsak gangrenleri, barsak kanamaları ve delinmeleri, hepatit(karaciğer iltihabı),
karaciğer apsesi ve diğer organ apseleri, gelişebilecek komplikasyonlar arasında sayılabilir.
Amipli dizanteri; ishal yapan diğer hastalıklarla ve en çok da basilli dizanteri ile karışırTanı:
Kesin tanı; dışkıdan (tazeyken) alınan bir parçanın mikroskopla incelenip amiplerin
görülmesiyle olur.
Korunma:
En önemli konu, hastaları tedavi etmek, portörlük (taşıyıcılık) ile bulaşmasına engel
olmaktır. El yıkama ve hijyen, korunmanın esasını teşkil eder.
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4.3.2 Basilli Dizanteri
Tanım:
Hastalığa adını veren “dizanteri” kanlı ishal anlamındadır ve hastaların belirgin olarak
ateşi ve karın ağrısı vardır. Çomak şeklini taşıyan bakterilerle oluşan ve kanlı ishalle seyreden
ve hijyen şartlarına bağlı olarak salgınlar oluşturan bir gastrointestinal sistem enfeksiyonudur.
Etken:
Shigella grubu mikroplar tarafından meydana getirilir. Tek tük vakalar halinde
yurdumuzun her yerinde devamlı olarak vardır. Şartlar uygun olunca salgınlar da yapar.
Dizanteri basilinin kaynağı insanlardır. Gram negatif bir basildir ve 50-60 tane basilin ağız
yolundan alınması bile hastalık oluşturabilir.

Vektör:
Hastalığın yayılmasında rol oynayan canlılar arasında en önemlisi mekanik bir vektör
olarak ayakları ile basili taşıyan karasineklerdir. Hastanın dışkısı ile atılan basiller
tuvaletlerdeki karasineklerin ayakları ile besin maddelerine taşınır. Açık tuvaletlerin varlığı
salgınlara neden olmaktadır.
Epidemiyoloji:
Hastalık, direkt temas veya su ve besin maddeleri ile dolaylı yoldan bulaşır. Direkt
bulaşmada, hastanın ellediği kapı tokmakları, çatal, kaşık, bardak, havlu veya tuvalet
musluklarından alınan basiller söz konusudur. Dizanteriyi hafif geçirenler, yatmaya ihtiyaç
duymadan ayakta gezenler, hastalığı kolayca yayarlar. Bir insanda hafif hastalık yapan
dizanteri basili, diğer bir insanda ağır bir hastalık tablosuna yol açabilir
Hastalığı hiçbir belirti vermeden geçiren dizanteri taşıyıcıları da vardır. Dolaylı
bulaşmada besin maddelerinin mikropla kirlenmesi durumu görülür. Portör(hastalığı belirti
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vermeden taşıyan) satıcı, aşçı, garsonların ve diğer gıda ile uğraşanların basili bulaştırması ile
ekmek, süt, salata, meyve gibi pişmeden yenen ve içilen maddelerden, hastalık kolayca
alınmaktadır.
Dizanteri salgınları yaz aylarında çıkar. Denize dökülen lağımlardan karışan basillerle
plajlarda hastalığı almak mümkündür. Dizanteriye her cins ve yaştaki kişiler yakalanabilir.
Çocuk ve yaşlılarda, diğer bir hastalığın nekahetinde bulunanlarda, dolaşım yetmezliği
olanlarda, hamilelerde ve veremli olanlarda ağır seyreder. Hastalığın kuluçka süresi, ortalama
olarak 3-6 gün arasında değişir.
Klinik:
Kuluçka dönemini takiben ani olarak baş ağrısı, halsizlik, kusma, titreme ile ateş
yükselir. Karın ağrısı ile birlikte ishal başlar. Hasta günde 10 kez ya da daha fazla sayıda
tuvalete gider. Dışkı içinde kan, balgam ve cerahat mevcuttur. Dışkılama, karın ağrısını takip
eden burultuyla başlar. Arkasından şiddetli bir ağrı ile dışkılama yapılır.
Bazen hasta tuvalete gidemeden yatağa dışkılar. Ayrıca, mide-barsak sindirim
salgısında azalma olduğundan hazımsızlık da ortaya çıkar. Barsakta gaz vardır. İdrar yaparken
yanma, bazen durdurulamayan hıçkırık vardır. Tansiyon, hastalığın ikinci günü düşer, nabız
sayısı artar.
Çocuklardaki dizanteri daha değişik seyreder. Çocuklarda sinir sistemi belirtileri
fazladır, huzursuzluk, durgunluk, havaleyle seyreder. Su kaybı belirtileri çoktur. Dışkıda
balgam boldur. Dışkı yeşil renktedir. Dizanteri erişkinlerde 10-15 gün sürer. Kronikleşen
dizanteri ise gelip geçici iyileşmelerle senelerce sürebilir.
Tanı:
Hastalığın tanısı klinik olarak şüphelenildiğinde dışkı kültürü yapılması ile
konur.
Korunma:
Hastalar, sağlamlardan ayrılır, dışkı dezenfekte edilmeden tuvaletlere dökülmez.
Dizanteri hastaları ve taşıyıcıları, besin maddeleri işçiliğinden muaf tutulur. Sular klorlanır.
Sütler iyi kaynatılır ve pastörize edilir, çiğ sebze ve meyveler temiz ve bol su ile yıkanır.
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Salgınlar esnasında çiğ sebze ve meyve yememelidir. Besinler kara sineklerden korunmalı, el
temizliğine dikkat edilmelidir.
Korunmada yaygın olarak kullanılan bir aşı yoktur. Korunmada toplumsal alt yapı ve
hijyen şartları son derece önemlidir. İnsan çıkartıları ile su ve besin maddelerinin kirlenmesi
salgınlara yol açacağından mutlaka uygun şartlar sağlanmalı , sular yeterince klorlanmalı ve
gıda işi ile uğraşanların sürekli kontrolleri yapılmalı ve bir olgu saptandığında mutlaka
çevresinde kaynak araştırması yapılmalıdır
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ÇALIŞMA SORULARI
1. Hastalık tedavi edilmezse, erkekte ve kadında infertiliteye neden olabilen hastalık
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Dizanteri
b. Kabakulak
c. Gonore
d. Kolera
e. Bruselloz
2. Tükrük bezlerinin iltihabı ve bazen de testisler, beyin zarları, pankreas ve diğer
organların tutulması ile kendini gösteren akut, bulaşıcı, jeneralize, viral bir infeksiyon
hastalığı aşağıdakilerden hangisidir.
a. Dizanteri
b. Kabakulak
c. Gonore
d. Kolera
e. Bruselloz
3.Basilli Dizanteri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
a. Dışkı dezenfekte edilmeden lavaboya dökülmez
b. Hastalığı hiçbir belirti vermeden geçiren taşıyıcılar vardır
c. Hastalık erişkinlerde 10 – 15 gün sürer
d. Dizanteri hastaları ve taşıyıcıları, besin maddeleri işçiliğinden muaf tutulur
e. Dışkıda balgam bulunmaz
4. Kabakulak hastalığında kuluçka süresi kaç gündür
a. 1 – 4 gün
b. 10 – 14 gün
c. 5 – 10 gün
d 14 – 25 gün
e. 8 – 9 gün
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5. Kişide hangi hastalık saptandığında eşi de tedavi edilmelidir.
a. Dizanteri
b. Kabakulak
c. Gonore
d. Kolera
e. Bruselloz
6. Basilli dizanteride dışkı hangi renktedir.
a. Siyah
b. Kahverengi
c. Sarı
d. Yeşil
e. Beyaz
7. Kabakulak aşısının ilki kaçıncı ayda apılır
a. 5. Ay
b. 8. Ay
c. 12 .ay
d. 15. Ay
e. 18.ay
8.Basilli dizanterinin en uzun kuluçka süresi aşağıdakilerden hangisidir.
a. 2 gün
b. 4 gün
c. 6 gün
d. 8 gün
e. 10 gün
9. Akut kanlı ishal için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
a. Dışkıda kan makroskobik olarak görülür.
b. İshalle birlikte kusma görülür
c. Tedavide etkene yönelik antibiyoterapi uygulanır
d. Antibiyotikler kanlı ishale neden olabilir
e, Elektrolit dengesinin tedavide önemi yoktur.
10. Gonore hastalığının kuluçka süresi en uzun kaç gündür.
a. 2 gün

b. 4 gün

c. 6 gün

d. 8 gün

e. 10 gün
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5. BİLDİRİMİ ZORUNLU BULAŞICI HASTALIKLAR
ve SÜRVEYANS IV
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5.1. Kızamıkçık
( Rubella - German Measles - Üçüncü Hastalık - Üç Gün Kızamığı )
Tanım :
Kızamıkçık çocukluk çağının virüslere bağlı olduğu döküntülü hastalıklarından biridir.
Etken :
Togavirüs ailesinden RNA içeren rubella virüsudur.
Epidemiyoloji :
Virüs yayılımı, burun-boğaz salgılarından veya anneden bebeğe plasenta (son) yoluyla
olur. Genellikle hafif soğuk algınlığı belirtileri ile başlar, kulak arkasında bezelerin
şismesinin yanısıra belirgin döküntü başlar, vücuda yayılır
Üç gün sürer. Özellikle daha büyük kızlarda eklemlerde ağrı, poliartrit (genellikle
ellerde) bulunabilir. Kızamıkçık geçirmemiş veya aşılanmamış annelere kızamıkcık gebeliğin
ilk üç ayında bulaşırsa, çocuklarda doğumsal kızamıkcık sakatlıklarına yol açabilir.
Kızamıkçık, ciltte pembe döküntülerle kendini gösteren bir hastalıktır. Özellikle hamileliğin
erken dönemlerinde kızamıkçığa yakalanan gebelerin bebeklerinde ciddi anomalilere ve
düşüklere neden olması nedeniyle önemlidir. Genellikle ilkbahar ve kış aylarında görülür.
Hastalığı geçirenler hayat boyu bağışık kalırlar.
Klinik :
Kuluçka süresi 2 - 3 haftadır. Prodromal dönemde hafif kataral belirtiler vardır. Ense
ve kulak arkası (oksipital ve retroauriküler) lenf bezlerinin şişmesi karakteristiktir.
Döküntüler başlamadan önce yumuşak damak üzerinde açık pembe lekelenmeler meydana
gelir. Döküntüler baş bölgesinden başlar 24 saat içinde tüm vücuda yayılır.
Döküntüler çok küçük , pembe maküller şeklinde başlar, makülo-papüler olabilir ve
genellikle birleşmez. Erüpsiyon 2 günde, rezidüel pigmentasyon da birkaç günde kaybolur.
Hastalık % 10 - 40 oranında asemptomatik seyreder.
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Farenks ve konjonktiva hafif hiperemiktir. Kızamıktan farklı olarak fotofobi yoktur. Ateş kısa
süreli ve hafiftir. Dalak hafif büyümüş olabilir. Adolesan ve erişkinde artrit / artralji olabilir.
Sekel bırakmaz.
Komplikasyonlar :
En önemlisi gebelerde "Konjenital Rubella Sendromu"na neden olmasıdır. Bu nedenle anne
adaylarının kızamıkçık geçiren hastalardan uzak durması gerekir. Aksi takdirde doğacak
bebeğin sakat olma ihtimali fazladır. Bu nedenle kız çocuklarına özellikle kızamıkcık aşısı
yaptırmak gerekir.
Bu sendrom gebeliğin 8 - 12. haftasında annenin kızamıkcık geçirmesi nedeniyle meydana
gelir. Viremi fetusta mitozu inhibe eder, kromozom kırılmalarına neden olur. Fetal infeksiyon
riski ilk trimestirde % 50 - 80 , ikinci trimestirde %10 - 20, üçüncü trimestirde ise nadirdir.
Bu sendromda bebeklerde doğumsal sağırlık, kalp anomalileri, katarakt, mikroftalmi,
mikrosefali, hidrosefali, mental retardasyon görülebilir

Korunma :
Aktif immunizasyon ile olur. Hastalığa karşı aşı vardır. Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak
(MMR) içeren üçlü aşı 2006 yılından itibaren Sağlık Bakanlığınca, Sağlık Ocaklarında 12
aylık ve okullarda ilköğretim 1. sınıf öğrencilerine olmak üzere 2 kez yapılmaktadır.
Hastalık ile temas etmiş bağışık olmayan hamile kadına ilk 7 gün içinde IgG ile pasif
immünizasyon yapılmalıdır. Bu temas ilk trimester olmuşsa gebelik sonlandırılmalıdır

5.2. Kızamık
Kızamık, yüzyıllardan beri en sık rastlanılan çocukluk çağı döküntülü hastalığıdır. Sağlık
koşulları iyi olan toplumlarda kızamığın neden olduğu kötü sonuçlar ve buna bağlı ölüm oranı
azalmış durumdadır. Kızamıkta ölüm oranı ortalama %3’tür.
Ancak 1 yaş altında %15, malnutrisyonlu çocukta %20, uzamış ishalle birlikte görüldüğünde
ise %25’e kadar çıkabilmektedir. Son yıllarda, kızamık aşısının yaygın olarak uygulanabildiği
toplumlarda hastalık sıklığı da çok azalmıştır.
Etken
Hastalığın etkeni morbilli virustur. Dünyada tek bir antijenik tipi vardır ve hastalığın
geçirilmesi ömür boyu bağışıklık bırakır.
Epidemiyoloji
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Son derece bulaşıcı bir hastalıktır ve solunum yolu ile bulaşır. Salgınlar oluşturur. Hasta
kişinin öksürme ve aksırması ile havaya yayılan virüs, solunum yolu ile alınır ve ağız, boğaz
ve buruna yerleşerek enfeksiyona yol açar. Kızamıklı hastalar mikrobu burun mukozasında
taşırlar.
Kızamık, ilk belirtinin görülmesinden sonra 7 gün süre ile bulaşıcıdır. Mikrop dış ortamda
uzun süre yaşamadığından kızamıklı hasta ile temas eden kişilerin hastalığı üçüncü bir kişiye
bulaştırması çok nadirdir. Kızamık çocukluk çağı hastalığıdır.
Anneden plasenta yoluyla geçen antikorlar nedeniyle yeni doğmuş bebeklerde ilk 3-4 ay
içinde son derece enderdir. Eğer anne hiç kızamık geçirmemişse kızamık yenidoğan bebekte
de görülebilir. Hastalık daha fazla kışın ve ilkbahar aylarında görülür. Aşının yaygın olarak
uygulanmadığı toplumlarda kızamık 2-3 yıl aralarla salgın yapar.
Kızamık bulaşıcılığı en yüksek hastalıklardan birisidir. Bulaşıcılığı çok yüksek olduğundan
kızamık kontrolu için gerekli toplum bağışıklığı düzeyi de (herd immünite) çok yüksektir (en
az %93).

Klinik
Kızamığın kuluçka dönemi 10-12 gündür, bunu izleyerek 4 gün kadar süren belirti dönemi
başlar. Bu döneme özgü bulgular ateş, göz iltihabı, öksürük ve lekelerdir. Ateş döküntüden 34 gün öncesinden itibaren vardır. Döküntüden sonraki 2-5. günlerde hızla düşer. Burun
akıntısı, göz kapaklarında su toplaması ve iltihap görülür.
Fotofobi (ışıktan korkma) vardır. Kuru ve inatçı öksürük, solunum yolları iltihabının
belirtisidir. Hastalık için özel olan ve yanakların iç kısmında görülen beyazımsı lekeler
döküntüden iki gün önce belirir ve kızamık için spesifiktir. Bu lekeler, etrafı pembe-kırmızı
bir çizgi ile çevrili, yaklaşık 1 mm çapında mavimtrak-beyaz noktalardır.
Başlangıçta yanak içi mukozasında belirirler ve hızla yayılırlar. Birinci günün sonunda bütün
ağız mukozası ve yanak içi beyaz nokta şeklindeki bu lekelerle dolabilir. Döküntüler ortaya
çıkınca bu yaralar azalmaya başlar ve döküntünün 3. gününde tamamen kaybolur

Döküntü dönemi :
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Kızamıkta döküntü ciltte ufakkabartılar şeklindedir. Döküntü saç çizgisinden,alından ve
enseden başlar; yüze, boyuna, üstbölümlere ve gövdeye yayılır. Yüz ve
boyundakilerbirleşmeye eğilim gösterirler. Bu nedenle deri ödemlidir (toplanmıştır), yüz şiş
bir görünüm alır. Avuç içi ve ayak tabanında da döküntü görülebilir3. günden itibaren
döküntüler esmerimsi leke bırakarak ve deride un sürülmüşçesine bir pullanma yaparak
solarlar. Kızamığın neden olduğu kötü sonuçlar mikrobun yarattığı iltihabi durumun
yayılmasıyla oluşur. Çok küçük ya da malnütrisyonlu çocuklarda, erişkinlerde ve bağışıklık
Sistemi zayıflamışlarda ağır seyreder. İshal, zatürre ve orta kulak iltihabı en sık görülen
komplikasyonlarıdır. Orta kulaktan irinli akıntıgelmesi ve ateşin düşmemesi karakteristiktir.
Pnömoni (zatürre), gelişmekte olan ülkelerde kızamık hastalığının ölüme yol açan en önemli
ve tehlikeli sonucudur. A vitamini yetmezliği olanlarda körlüğe yol açabilir. Her bin vakadan
birinde beyinenfeksiyonuna (ensefalit) neden olur.
Tanı
Hastalığın tanısı klinik olarak konabildiği gibi kandaoluşan antikorların saptanması yolu ile
dekesinleştirilir.
Korunma
Kızamıkla temas eden bir çocuk temastan sonra 1-2 gün içinde kızamık aşısı yapılarak
kızamıktan korunabilir. En etkili koruyucu önlem aşı ile aktif bağışıklama yapılarak sağlanır.
Her sağlıklı çocuğa kızamık aşısı uygulanmalıdır. Aşı uygulama yaşı ülkelere göre değişir.
Kızamığın yaygın olarak görüldüğü toplumlarda aşının 9. ayda, kızamık aşısının yaygın
uygulanması sonucu kızamık vakalarının çok azalmış ve ileri yaşlara kaymış olduğu
toplumlarda ise 12. ayda yapılması önerilmektedir.
Ülkemizde 2006 yılından itibaren Sağlık Bakanlığınca, Sağlık Ocaklarında 12 aylık
Çocuklara ve ilköğretim okullarında 1. sınıf öğrencilerine olmak üzere 2 doz şeklinde
yapılmaktadır.Kızamık aşısı, etkisi zayıflatılmış canlı virüs aşısıdır. Aşı virüsü anneden geçen
kızamık antikorları nedeniyle nötralize olup etkisiz hale geldiği için altı aydan küçük
bebeklere kızamık aşısı önerilmez. Dokuzuncu ayda etkinliği yaklaşık %80 - %85
dolayındadır.
Yaş ilerleyip anneden geçen antikorlar azaldıkça etkinliği artar. Onikinci ayda yapıldığında
etkinliği %90’ın üzerindedir. Böylece istenilen toplum bağışıklık düzeyine ulaşılabilir.
Kızamık aşısına bağlı gelişen bağışıklık, aşılananların büyük çoğunluğunda ömür boyu sürer.
Kızamık salgınlarının nedeni kişilerin aşı sonrası gelişen bağışıklıklarını zaman içinde
kaybetmeleri (sekonder aşı yetmezliği) değil, ya hiç aşılanmamaları ya da aldıkları aşıya yanıt
vermemeleridir (primer aşı yetmezliği).
Tek doz kızamık aşısı olduğu halde bazı kişilerin kızamık geçirmesi beklenen bir olaydır.
Aşının etkisinin olmadığı (soğuk zincir sorunu, üretim hatası, vs) şüphesine, gözlenen aşılı
vaka oranı beklenenin üzerinde olmadığı sürece düşülmemelidir.
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İkinci fırsat, hedeflenen gruptaki herkese verilir. İlk dozu almış kişilerin bağışıklanıp
bağışıklanmadığına bakılmaksızın hedef grubundaki herkese silme aşı yapılması toplum
bağışıklığı açısından etkili bir yöntemdir

5.3 Kolera
Tanım :
Epidemi ve hatta pandemiler yapan, ishalle seyreden, aşırı su ve elektrolit kaybı ile, tedavi
edilmediği takdirde hipovolemik şoktan ölümlere neden olabilen tarihi bir infeksiyon
hastalığıdır.
Etken :
Koleranın etkeni Vibrio cholerae'dır. Vibrio cinsi, çok sayıda, gram negatif, virgül şeklinde
bakteriyi içerir.
Epidemiyoloji :
Kolerada fekal-oral bulaşma söz konusudur. Hastanın kusmuk ve dışkısında bol miktarda
bakteri bulunur. Epidemi, bakterinin içme suyuna karışması ile olur. V.cholerae mide asidine
çok duyarlıdır.
Mide asidinin herhangi bir nedenle nötralize olduğu kişilerde (mide ameliyatı geçirenler,
antiasit tedavi alanlar, bol miktarda sıvı ile birlikte mikrobu alanlar gibi) az sayıda alınacak
bakteri bile kolayca koleranın gelişmesine sebep olur. Kolera dünya tarihi boyunca büyük
salgınlar yapmış ve pek çok insanın ölmesine neden olmuştur.
Dünyada koleranın az sayıda ama daima görüldüğü bölgeler vardır. Buralarda kolera
endemiktir. Oysa sayı artarsa epidemi yani salgınlardan bahsedilmektedir. Eğer olgular kıtalar
arasında yayılırsa o zaman da pandemiler söz konusudur. Yazılı tarih boyunca 7 kolera
pandemisi izlenmiştir.

Klinik :
1.Tamamen asemptomatik(belirtisiz) (sadece dışkı kültüründe üretilenler).
2.Hafif şekil: Günde 4-5 kez çok sulu olmayan dışkı çıkartanlar. Bu hastalara epidemi
sırasında çok ağır seyreden vakaların yanı sıra rastlanmaktadır. Aile fertlerinden birinde ağır
kolera gözlenirken bir diğerinde hastalığın hafif bir diyare ile seyretmesi mümkündür. Bu
hafif seyirli kolera gözden kaçabilir.
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3.Hızlı seyreden tipik kolera: Bir-iki günlük inkübasyon periyodunun ardından kusma ve
birden barsakların boşalması şeklinde gelişen diyare ile başlar. Diyare, saatler içerisinde
şiddetini artırır. Karın ağrısı, tenezm olmaz, hastanın ateşi yükselmez. Dışkıda kan, mukus
bulunmaz.
Dışkılama için güç sarfetmeye gerek yoktur. Kirli sarı-gri veya krem renkli, su kıvamındaki
dışkının içinde pirinç tanesi gibi yüzen atıklar bulunur. Hastanın kan basıncı hızla düşer, nabız
yüzeyel ve hafiftir. Gözler içeriye çöker, cilt buruşur, eller çamaşırcı eline benzer. Hastada ani
kilo kaybı olur. Karın kayık gibi içeriye çöker. İdrar çıkışı giderek kaybolur.
Hastanın mental fonksiyonları yerindedir. Çocuklarda kolera çok daha hızlı seyreder ve
hipoglisemi yapabilir. Derhal rehidratasyon sağlanmadığı takdirde hastanın hipovolemik
şoktan kaybedilmesi kaçınılmaz olur.
Tanı :
Hastalardan şüphelenildiğinde alınan dışkı kültüründe ve hastanın kusmuğunda bakterinin
üretilmesi ile kesin tanı konur. Ayrıca hastalığın bulunabildiği coğrafi bölgelerden gelinmesi
de hastalıktan şüphelenilmesini sağlar.
Salgın bir anda yayılabilir. İlk olgudan itibaren tipik dışkı görünümü varsa olmadığı kültür ile
gösterilene kadar kolera gibi tedbirler alınmalı ve hastalar tedavi edilmelidir.
Korunma :
Kolera büyük ölçüde sularla bulaştığından, kontamine olmayan, temiz içme suyu temini ile
infeksiyon zinciri kırılabilir. Bu amaçla kanalizasyon ve içme suyu sistemlerinin birbirinden
uzak tutulması önemlidir
Suların klorlanması veya kaynatılması, besinleri ellemeden önce ellerin su ve sabunla
yıkanması, besin maddelerin dezenfeksiyonu, aktif olgularla taşıcıların tespit edilerek tedavi
edilmesi, epidemilerde ölenlerin dezenfekte edilerek çabucak gömülmesi ve toplumun eğitimi
korunmanın çeşitli yönlerini oluşturur.
Koleradan korunmada aşı çalışmaları büyük önem kazanmıştır, ancak tam etkili bir aşı
üretilememiştir.
•
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ÇALIŞMA SORULARI
1. Kızamıkçık kaç gün sürer
a. 2 gün
b. 3 gün
c. 4 gün
d. 5 gün
e. 6 gün
2. Kızamıkçık hastalığında kuluçka süresi aşağıdakilerden hangisidir.
a. 1
b. 2 – 3 hafta
c. 4 – 5 hafta
d. 6 – 7 hafta
e. 8 – 9 hafta
3. Kızamıkta ortalama ölüm oranı aşağıdakilerden hangisidir.
a. %1
b.%2
c. %3
d.% 4
e.%5
4.Kızamıkta kuluçka süresi kaç gündür.
a.6 – 8 gün
b. 10 – 12 gün
c. 14 – 16 gün
d. 18 - 20 gün
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e. 22– 24 gün
5. Koleranın kaç klinik dönemi vardır?
a. 1

b.2

c.3

d.4

e.5

6.Kolera için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
a. Fekal – oral bulaşma vardır.
b. Vibrio Kolera mide asidine karşı dirençlidir.
c. Dışkılama için güç sarfetmeye gerek yoktur.
d. Kolera büyük ölçüde sularla bulaştığından, kontamine olmayan,
temiz içme suyu temini ile infeksiyon zinciri kırılabilir.
e. Hastanın mental fonksiyonları yerindedir
7.Kızamık aşağıdaki yollardan hangisi ile bulaşır
a. Solunum
b. Cilt
c. Sindirim
d. Üriner
e. Boşaltım
8. Kızamığın yaygın olarak görüldüğü toplumlarda aşının ilk yapılma ayı
aşağıdakilerden hangisidir.
a. 3

b. 6

c.9

d.12

e 15

9.Ülkemizde kızamık aşısı genellikle kaç doz uygulanmaktadır
a.1

b.2

c.3

d.4

e.5

10 Ülkemizde kızamık aşısı ilk kaçıncı ayda uygulanmaktadır
a. 3

b. 6

c.9

d.12

e 15
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6. BİLDİRİMİ ZORUNLU BULAŞICI HASTALIKLAR
ve SÜRVEYANS V
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6.1. Kuduz
İnsanlara özellikle hayvan ısırıkları ile bulaşan ve aşı ile korunabilen ancak hastalık
tablosu ortaya çıktıktan sonra tedavisi olmayan ve hemen daima ölümle sonlanan bir
hastalıktır ve tarih boyunca en çok korkulan hastalıklardan biri olmuştur. Kuduz,
dünyanın bir çok bölgesinde insanlar için tehlike olmaya devam etmektedir. Kuduz esas
olarak hayvanların hastalığıdır.
Epidemiyoloji :
Hastalık tüm dünyada yaygın olarak görülmektedir. Ancak bazı ada ülkelerinden
tamamen eradike edilmiştir. Diğer gelişmiş dünya ülkelerinde sıklıkla rastlanılan vahşi
hayvan kuduzudur. Kuduz virusunun en önemli bulaşma yolu enfekte hayvan
tarafından ısırılmadır.
Bunun dışında hayvanların salyasının açık yaralara ya da konjuktiva gibi vücut
bölgelerine teması ile de bulaşabilir. Her yıl yaklaşık 80 ülkeden kuduz nedeniyle 40 000
den fazla ölüm bildirilmekte ve 4 milyon kişi şüpheli ısırık nedeniyle tedavi görmektedir.
Kedi ve köpekler dışında ayrıca tilki, kokarca, rakun, yarasa, çakal, kurt, maymun gibi
tüm vahşi memeliler kuduz reservuarı olabilir ve hastalığı bulaştırabilirler.
Klinik :
Hastalığın kuluçka süresi 4 gün ile birkaç yıl arasında değişmektedir. Ancak vakaların
%95'inde bu süre bir yıldan daha azdır ve ortalama olarak 20-90 gündür. Kuluçka
süresi, ısırık yerinin beyine yakınlığı, ısırığın sayısı, derinliği, ısırık yerinin sinir
uçlarından zenginliği, hastanın çocuk olup olmadığı ve vücuda giren virus miktarı ile
ilgilidir.
İnsanlarda başlangıç semptomları genellikle çok tipik değildir ve iştahsızlık, kırgınlık,
yorgunluk, ateş görülür. Hastaların yaklaşık yarısında ısırık bölgesinde ağrı ve duyu
kaybı görülür. Daha sonra huzursuzluk, aşırı korku hali, saldırganlık, uykusuzluk,
psikiyatrik bozukluklar ve depresyon görülebilir. Nörolojik semptomlar ise, sara
krizleri, tuhaf davranışlar, ense sertliği, hızlı ve sık nefes alıp verme, salya artımı ve
felçler olarak ortaya çıkar
Hiperaktif ataklar kendiliğinden ya da görsel ve işitsel bir uyarı sonucu ortaya
çıkabilmektedir. Işık gibi görsel uyarıların atakları başlatabilmesi kişilerde fotofobi
(ışıktan korkma) gelişmesine neden olmaktadır
Su içme teşebbüsü sırasında boğaz kaslarının kasılması nedeniyle kişide tıkanma,
boğulma hissi ortaya çıkmakta ve bu nedenle hastalarda hidrofobi (sudan korkma)
gelişmektedir.
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Ataklar arasındaki dönemde hasta genellikle kendindedir ve bilinci yerindedir.
Nörolojik belirtilerin gelişmesinden 4 -10 gün sonra koma hali gelişir ve sonunda hasta
yaşamını kaybeder
Tanı :
Hastalığın tanısı hikayedeki hayvan teması ve klinik bulgulara dayanılarak
konur
.
Korunma :
Kuduz, belirtileri başladıktan sonra % 100 ölüme neden olan bir hastalıktır. Bu nedenle
kuduz, korunmanın çok önemli olduğu bir infeksiyon hastalığıdır. Kuduz hastalığının
hayvanlardan bulaşan bir hastalık olması nedeniyle korunmanın temel mantığı,
kuduzun öncelikle evcil olanlar olmak üzere hayvanlarda kontrolu, dolayısıyla virusun
insanlara geçme olasılığını azaltmadır.
Kuduza karşı mücadele Louis PASTEUR’un 1885 yılında kuduz bir köpek tarafından
ısırılan bir çocuğun hayatını, aşı ile kurtarması ile başlamıştır. Bugün kuduz aşıları çok
yüksek teknoloji ile hücre kültürlerinden üretilen aşılardır ve son derece etkin ve
güvenlidir.
Temas sonrası ve tedavi amaçlı korunmanın üç basamağı vardır;
Isırılan yerdeki yara bakımı,
Kuduz İmmunglobulini (HRIG) ya da at kaynaklı Kuduz Serumu (ERIG) ile pasif
bağışıklama,
Aşı ile aktif bağışıklama.
Şüpheli bir hayvan tarafından ısırılan kişinin yarası sabunlu ya da deterjanlı su ile bolca
yıkanmalıdır. Çok basit gibi görülen bu uygulamanın özellikle yüzeyel yaralarda riski
%90 oranında azalttığı saptanmıştır. Yaraya bir antiseptik (%40-70 lik alkol, iyodin
v.b) uygulanmalıdır. Kuduz dışındaki infeksiyonları engellemek için antibiyotik
uygulanmalıdır. Ayrıca yaralının tetanoz aşısı durumu da kontrol edilmeli gerekli ise
tetanoz aşısı da yapılmalıdır
Aşılama :
İnsanlarda kuduza karşı bağışıklamanın iki amacı vardır.
Kuduz bulaşma riskine açık olan kişileri bulaşma olmadan korumak ve
Kuduz şüpheli bir temas olduğunda hastalık gelişimini engellemek
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Aşılama Şeması D.S.Ö nün önerdiği bulaşma sonrası aşılama şemasına göre 0., 3., 7., 14.,
ve 28. günlerde 5 doz olmak üzere intramuskuler yoldan ve mutlaka deltoid adaleden
bebeklerde ise uyluğun anterolateral kısmından yapılmalıdır

6.2. Meningokoksik Menenjit
Neisseria meningitidis adı verilen mikroorganizmanın yol açtığı oldukça ağır seyreden
menenjitlerdir. Mevsimlerle ilişkili olarak yerel salgınlar yapmaktadır. Aynı aile içinde
kardeşler arasında ardarda belirtiler vermeye başlaması ve yüksek ölüm sıklığı
meningokok menenjiti için tipiktir.
Gripal infeksiyon benzeri tabloyu takiben ortaya çıkan ense sertliği, ciltte çok sayıda
küçük kırmızı mor renkte kanama odakları biçiminde döküntüler hastalığın başlıca
belirtileridir. Ağır bir hastalık tablosudur, derhal hastaneye yatırılarak yoğun ilaç ve
destek tedavileri yanında yakın takip gerektirir.
Hasta bireyle temas eden kimselere kısa süreli antibiyotikler verilerek korunma
sağlanır. İnsaların toplu olarak bulundukları okul gibi ortamlarda ortaya çıkan
salgınlarda aşıyla korunma önerilebilir.

6.3 Şarbon ( Anthrax )
Tanım :
Şarbon dünyada gittikçe azalan infeksiyon hastalıklarından birisidir. Henüz tamamen
eradike edilememiştir.Dünyada halen her yıl 20000-100000 arasında insan şarbonu görüldüğü
tahmin edilmektedir. Ülkemizde ise şarbon endemik bir hastalık olup görülme sıklığı giderek
azalmaktadır.
Etken :
Şarbon,

Bacillus

anthracis

isimli

bakterinin endosporlarının

oluşturduğu

bir

enfeksiyondur. Bacillus anthracis, çomak şeklinde bir bakteridir. Bakterinin sporları kuru
ortama, ısıya, soğuğa, UV ışınlarına, gamma radyasyona ve çeşitli dezenfektanlara karşı
dirençlidirler. Vücuda yüzeyel temas, solunum veya sindirim yolu ile giren B. anthracis
endosporları hastalık oluşturur.
Vektör :
Şarbon, ot yiyen hayvanlarda görülen bir hastalıktır. İnfeksiyon insanlara infekte
hayvanlardan direkt veya indirekt yolla bulaşır. Bulaşma kaynaklarına göre infeksiyon;
endüstriyel, tarımsal ve laboratuvar kaynaklı olabilir.
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Endüstriyel kökenli şarbonda, B. antracis sporları ile kontamine hayvansal ürünlerin
(keçi kılı, yün, deri, post, kemik gibi) sanayide işlenmesi esnasında sporların deriye bulaşması
ile deri şarbonu, inhalasyonu ile de akciğer şarbonu oluşur. Ülkemizde görülen şarbon
olguları genellikle tarımsal kökenlidir Hastalıklı hayvanların kesilmesi, derisinin yüzülmesi
sonucu direk temasla deri şarbonu veya infekte etlerin yenilmesi ile gastrointestinal sistem
şarbonu gelişir. Laboratuvarlarda bulaş nadirdir
Klinik :
Bütün dünyada görülen insan şarbonunun %95'ini deri şarbonu oluşturmaktadır. Cilt
lezyonu genellikle ağrısızdır, sekonder infeksiyon gelişmedikçe apseleşmez. Hastalarda ateş
ve bölgesel lenfadenopati görülebilir.
Tanı:
Hastalığın tanısı klinik olarak şüphelenildiğinde ve hayvanlarla temas hikayesi
olduğunda kolayca konur.
Korunma :
Esas olan hayvanlardaki hastalığı kontrol altına almaktır. İnsanlara hastalığın
bulaşması ancak bu şekilde engellenebilir. Ayrıca hayvanlarla çalışan tüm bireylerin
eğitilmesi de hastalıktan korunmada önemlidir

6.4 Şark çıbanı
Tanım:
Dünya üzerinde coğrafi dağılım gösteren hastalıklardandır. Tatarcık aracılığı ile
bulaşır.
Etken:
Leishmania tropica adı verilen bir protozoondur. İki farklı formu vardır. İnsanda
hareketsiz formu ile hastalık yapar. Ancak vektörü olan tatacıklarda kamçı ile hareket eden
formu gelişir.
Epidemiyoloji:
Leishmania türleri ile 3 tip hastalık oluşabilir. Bunlar iç organ tutulumları ile seyreden
kala-azar, deriyi tutan şark çıbanı ve mukozaları tutan mukokutanöz hastalıktır. Vektörü
tatarcık olan bir zoonozdur. Dünyada 82 ülkede görülmektedir. 350 milyon kişi hastalığın
riski altındadır.
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DSÖ 12 milyon hasta olduğunu, her yıl bu sayıya
600 000 kişinin eklendiğini ve her yıl 75 000 kişinin bu hastalıklara bağlı
olarak öldüğünü tahmin etmektedir. Hastalık mesleklerden kaynaklanan riskler nedeniyle
daha çok erkeklerin hastalığıdır.

Vektör:
Hastalığı bulaştıran tatarcıklar gün boyu inaktif kalırlar ve geceleri hareket ederek
insanlara hastalığı bulaştırırlar. Hastalık diğer memeli konaklarda hastalık oluşturmazken
insanlar ve köpekler hastalığa yakalandıklarında klinik bulgular ortaya çıkar.
Klinik:
Vektör tarafından ısırılan bölgede önce küçük bir granülom oluşur. Kuluçka dönemi
birkaç aya kadar uzayabilir.Daha sonra ısırılma yerinde küçük bir ülsere yara gelişir. Aylarca
iyileşmez daha sonra yerinde tipik bir iz bırakarak iyileşmeye başlar.
Hastalığın iki tipi vardır. Kuru ve yaş tipleri. Daha sık olarak görülen kuru tipidir.
Kuru tip daha çok sonbahar ve kış aylarında sık görülür. Hastalık daha çok yüz gibi vücudun
açık olan yerlerinde görülür. Hastalığın bir kez geçirilmesi bağışıklık bırakır. Ülkemizde
Güneydoğu Anadolu'da çok sık görülürken yapılan sıtma ve trahomla savaş sırasında
tatarcıkların da yok edilmesi ile çok azalmıştır.
Korunma:
Kum sineklerine karşı sürekli mücadele etmek, hayvan rezervuarlarını ortadan
kaldırmak ve enfekte insanları tedavi etmek, korunmada etkin yollardır. Pencere ve kapılara
sineklerin girmesini engelleyecek tel kafesler yapılmalıdır. İnsandan insana bulaş olduğundan
kişilerin bu konuda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi gerekmektedir.

6.5 Sifiliz - Frengi
Tanım :
Sifiliz, spiroket türü bir bakterinin neden olduğu, belirtili ve belirtisiz dönemlerle
seyreden, deri, mukoza ve iç organları tutabilen, tedavi edilmediğinde kronikleşen cinsel yolla
bulaşan bir hastalıktır.
Etken :
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Hastalığın etkeni Spiroketa pallidum adlı mikroorganizmadır
Epidemiyoloji :
Hastalığın cinsel yolla, yara akıntısı, tükrük, kan gibi vücut sıvılarına temasla
bulaşması hastalığın sosyal önemini arttırmaktadır. Ayrıca annenin enfeksiyonu hamilelikte
bebeği etkileyerek doğuştan sifiliz hastalığına sebep olabilir.
Etkili tedavi yöntemleri olmasına rağmen son yıllarda toplumda sifiliz görülme
sıklığında artış olmaktadır. Bu, ahlak kurallarının değişmesi ve cinsel ilişki serbestliğinin
artmasına, eğitim yetersizliğine ve göçlere bağlanabilir.
Hastalık cinsel olarak aktif yaş grubunda, sosyoekonomik düzeyi düşük toplumlarda
daha sıktır. Bulaşma, hasta kişiden sağlam insana genellikle cinsel ilişki ile ve anneden
bebeğe geçiş şeklinde olur. Daha nadir olarak kan transfüzyonu, öpüşme, yaraya temas
şeklinde de olabilir.
Klinik :
Sifiliz primer, sekonder, latent ve geç dönem olmak üzere dönemler şeklinde bulgular
verir.
Primer Sifiliz: Vücuda giren bakteri lenf ve kan yoluyla vücuda yayılır. Ortalama 21
günlük inkübasyondan sonra (3-90 gün) giriş yerinde Şankr adı verilen kenarları belirgin,
yuvarlak-oval, tek, tabanı temiz, sulantılı ve ağrısız bir yara oluşur. Bundan sonra sifiliz
testleri pozitifleşir. Çoğu hastada bu dönemde tek taraflı, deriye yapışık olmayan, ağrısız lenf
bezi büyümesi de vardır.
Sekonder Sifiliz: Bakterinin tüm vücuda yayıldığı dönemdir. Şankrın çıkmasından
ortalama 1-6 ay sonra ateş, baş ve boğaz ağrısı, kas-eklem ağrıları, halsizlik, iştahsızlık, kilo
kaybı, bulantı kusma gibi belirtiler ortaya çıkar. Ciltte değişik özellikte döküntüler görülür.
Bu döküntülere benzer şekilde ağız, yutak ve genital bölge mukozasında gri-beyaz
plaklar görülür. Ağrısız lenf bezi büyümeleri, kaş, saç dökülmeleri olur. Bazı hastalarda sinir
sistemi tutulumu, eklem, karaciğer, göz, böbrek tutulumu olabilir.
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Latent Sifiliz: Sekonder sifiliz bulgularının kaybolmasından geç sifiliz belirtilerinin
ortaya çıkmasına kadar geçen süredir. Hastada bu dönemde klinik bulgu olmasa da serolojik
testler pozitiftir ve hasta bulaştırıcıdır. Tedavi edilmeyenlerde hastalıkta tekrarlamalar olabilir.
Geç Sifiliz: Hastalığa bağlı hasarlar bu dönemde görülür. Bu dönemdeki hasta
bulaştırıcı değildir.
Çeşitli sifiliz tipleri bulunmaktadır.
Kardiyovasküler Sifiliz
Nörosifiliz
Gummatoz Sifiliz
Konjenital (Doğumsal) Sifiliz
Tanı :
Sifilizin tanısı klinik bulgular yanında, özel mikroskopik ve histopatolojik inceleme ile
bakterinin gösterilmesi ile ve en kolay şekilde serolojik testlerle konur. Primer şankr ve ikinci
dönem cilt lezyonları bol miktarda mikroorganizma içerir. Bunlardan ve gerekirse lenf
bezlerinden alınan örnekler incelenir.
Ayrıca serolojik olarak kanda antikor araştıran testler yapılır. Primer sifilizden 4-8
hafta sonra pozitifleşen VDRL (Venereal Disease Reseach Laboratory) ve RPR (Rapid
Plasma Reagin) testleri taramada ve tedavi takibinde kullanılır. Yalancı pozitiflik ve negatiflik
olabileceğinden daha duyarlı ve özgül, ancak daha pahalı olan TPHA, FTA-ABS, PCR gibi
testler tanıyı teyit etmek için kullanılır.
Korunma :
Cinsel temasla bulaşan bir hastalık olması toplumda gizlenmesine neden
olabilmektedir. Ancak bu daha fazla kişiye bulaşmayla sonlanmaktadır. İnfekte ve tedavi
olmamış bir kimsenin hastalığı uzun süre bulaştırdığı unutulmamalıdır. Hastalığa karşı
koruyucu bir aşı henüz yoktur. Sifilizli kişilerdeki lezyonlar HIV geçişini kolaylaştırdığından
HIV ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalık testleri de yapılmalıdır
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ÇALIŞMA SORULARI

1.Şark çıbanında vektör aşağıdakilerden hangisidir.
a. Anofel
b. Tatarcık
c. Culex
d.Karasinek
e. Fare
2.Sifilizin kliniğinde kaç dönem vardır
a.7
b.6
c.5
d.4
e.3

3. Aşağıdakilerden hangisi bilinen sifilis tiplerinden değildir.
a. Kardiyovasküler sifiliz
b. Nörosifiliz
c. Gummatöz sifiliz
d. Gastrointestinal sifiliz
e. Konjenital Sifiliz
4. Bacillus Anthracis ile oluşan hastalık aşağıdakilerden hangisidir.
a Şark Çıbanı
b. Tularemi
c. Kuduz
d. Şarbon
e. Sifiliz
5. Kuduz şüphesimde kaç doz aşı uygulanır
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
e. 6
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6. Gripal infeksiyon benzeri tabloyu takiben ortaya çıkan ense sertliği, ciltte çok
sayıda küçük kırmızı mor renkte kanama odakları biçiminde döküntüler hangi hastalığın
başlıca belirtileridir.
a. Menejit
b. Sifiliz
c. Şarbon
d. Kuduz
e. Şark Çıbanı
7. Şankr sifilizn hangi döneminde oluşur
a. Primer sifiliz
b. Sekonder sifiliz
c. Tersiyersifiliz
d. Latent sifiliz
e. Geç sifiliz
8. Sifilizde bakteri tüm vücuda sifilizin hangi döneminde yayılır
a. Primer sifiliz
b. Sekonder sifiliz
c. Tersiyersifiliz
d. Latent sifiliz
e. Geç sifiliz
9.Sifilizin hangi döneminde hastalık bulaşıcı değildir.
a. Primer sifiliz
b. Sekonder sifiliz
c. Tersiyersifiliz
d. Latent sifiliz
e. Geç sifiliz
10. Leishmania tropica hangi hastalığın etkenidir.
a. Menejit
b. Sifiliz
c. Şarbon
d. Kuduz
e. Şark Çıbanı
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7. BİLDİRİMİ ZORUNLU BULAŞICI HASTALIKLAR
ve SÜRVEYANS VI
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7.1. Sıtma
Sıtma anofel cinsi sivrisineklerin ısırması ile insanlara bulaşan plasmodium adlı
protozoonun yaptığı bir hastalıktır. Hastalığın en önemli özelliği nöbetler şeklinde gelişen
ateş, anemi ve splenomegali ile seyretmesi, başlangıçta akut seyirli, fakat tedavi
edilmediğinde kronikleşme eğilimi göstermesidir. Dünyada halen yaygın bir hastalıktır.
Etken :
Plasmodium türlerinin çoğu tanımlanmıştır. Bunlar doğal olarak değişik hayvan
türlerini infekte ederler. Sadece dördü ( P. vivax, P. ovale, P. falciparum, P. malariae) insan
patojenidir.
Vektör :
Hastalığın oluşabilmesi için mikrobun hayat evresinden bir bölümünü geçirdiği anofel
cinsi sivrisineklere ihtiyaç vardır. Sıtma, dişi anofelin kan emerken sporozoitleri enjekte
etmesiyle bulaşır. Sporozoitler kan dolaşımına girer girmez karaciğeri işgal ederler. Burada
çoğalan parazit karaciğer hücrelerini parçalayarak kana dökülür ve kanın alyuvarlarını işgal
eder. Bu şekilde sikluslarla hastalık sürer.
Epidemiyoloji :
Sıtma dünyada yaygın bir infeksiyondur. Her yıl oluşan 100 milyon malarya
olgusundan takriben 1 milyonu ölmektedir. Kuzey 64 derece ile güney 32 derece paralelleri
arasındaki bölgede fazla bulunur. Ayrıca insandan kan emen anofel türlerinin üreyebildiği,
insanlarda hastalık yapan plasmodiumların bulunduğu ve anofellerde plasmodiumların
gelişebildiği her yerde sıtma olguları görülür.
Dufy grubu eritrosit antijeni P. vivax'ın eritrosite invazyonu için gereklidir. Siyah
ırkda Duffy grubu olmadığından P. vivax infeksiyonu oluşmaz. Bu sebepten Afrika'da P.
vivax infeksiyonu az bulunurken Hindistan'da fazla bulunur
Sıtma Türkiye'nin önemli infeksiyonlarından biri iken, 1926 yılında başlatılan savaşla
yüz güldürücü sonuçlar alınmıştır. 1955 yılından sonra sıtmanın eradike edilmesi konusunda
Dünya Sağlık Örgütü'nün önerileri ile yoğun bir faaliyete geçilmiş, 1958-1964 yılları arasında
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sıtma olgu sayısı yıllık 5000, 1965-1975 yılları arasındaki on yıllık dönemde ise olgu sayısı
yıllık 2000 civarında olmuştur.
Hastalığın yayılması için;
1- Sıtmalı, kanında gamet taşıyan rezervuar insan,
2- Sıtma parazitlerini sporogoni ile geliştiren ANOFEL cinsi sivrisinek,
3- Sivrisinekle ısırılan sıtmaya hassas insan olmalıdır.
Sıtma KAPALI bir infeksiyondur. İnsandan insana bulaşması için sivrisinek
aracılığına ihtiyaç vardırNadiren anneden bebeğe intrauterin bulaş olabilir. Ayrıca
transfüzyon kaynaklı bulaşlar da söz konusu olabilir. Ülkemizde sıtmayı taşımadan sorumla
15 tür ANOFEL cinsi sivrisinek vardır. Anofellerle, sıtma bulaşında sorumlu olmayan
CULEX'leri dış görünüşleri ile birbirlerinden ayırmak mümkündür. Anofeller yere
konduklarında yer ile 45° derecelik açı yaparlar. Sporogony için sıcaklık 20° C'nin üstünde,
nemlilik %60-80 olmalıdır.
Klinik :
Kuluçka süresi Plasmodium’un türüne göre değişir. Ortalama 14 gündür. P. vivax'da
8-23 gündür. P. falciparum’da aynı veya daha kısa olabilir. P. malariae ve ovale'de daha
uzundur.
Nöbet başlamasından bir kaç gün önce halsizlik, neşesizlik, iştahsızlık, baş ağrısı gibi
belirtiler vardır. Ateş; Vivax sıtmasında 42-48 saat, Ovale sıtmasında 50 saat(Tersiyana);
Malarya sıtmasında 72 saat (Kuartana), Falciparum'da 48 saat (Tropika) aralıklarla çıkar.
Ateşli nöbetler 3 dönem ile karakterlidir; Titreme hissinden şiddetli, kontrol
edilemeyen sallantıya kadar varan Soğuk Dönem , Yüksek ateşte oluşan Sıcak Dönem ve
bütün vücutta terleme ile karakterli Terleme Dönemi.
Sıtma hastalığının seyrinde 2 devre vardır :
1- Nöbetler arası ateşsiz devre,
2- Şizontların kana dökülmesi ve eritrosite girinceye kadar süren ateşli devre.
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Sıtma nöbetleri sırasında dudaklarda uçuk çıkabilir. P. falciparum sıtmasında serebral
malarya , şok akciğeri benzer tablo, kolera sendromu gibi komplikasyonlar sık görülür.
Karasu ateşi masif intravasküler hemoliz sonucu, ikter, hemoglobinüri, akut renal yetmezlik
bulgularıyla karakterize bir tablo oluşturur. Hastalık uzadıkça dalak giderek büyür ve sertleşir
Tanı :
Hastalığın tanısı, tipik ateş nöbetleri nedeniyle klinik olarak şüphelenildiğinde mutlaka
kanda parazitlerin gösterilmesi ile konmalıdır. Özellikle yaygın olduğu bölgelerde ya da bu
bölgelere seyahat öyküsü olması da tanıyı akla getirir.
Laboratuvar olarak tanı koymak için kan yayması ile kalın damla preparatlarının
incelenmesi gerekir. Malarya tanısı ancak Plasmodiumların görülmesi ile konulur. Sıtmada
tipik olarak hemolizin şiddetini gösteren anormal laboratuvar bulgular gözlenir. Normokrom
normositer anemi, azalmış nötrofil sayısı, monositoz ve trombositopeni başlıca bulgulardır.
Korunma :
Hastalığı geçirenlerde türe özgü bağışıklık kalabilir. Korunma için sıtmanın endemik
olduğu

bölgelere

gideceklere

kemoprofilaksi

yararlıdır.

Klorokin

ve

primetamin

kombinasyonu verilebilir. Plasmodiumların çeşitli formlarına karşı etkili bir aşı elde edilmesi
çalışmaları halen sürmektedir
Sıtma ile savaşın bir başka yanı da vektör olan anofel ile savaştır. Bu amaçla olgun
sivrisinekler ve larvaları ile mücadelede çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Özellikle
bataklıkların kurutulması gibi çalışmalar sıtmanın önlenmesinde son derece yararlıdır.
Yapılan tarımla ilgili olarak özellikle çeltik tarlaları olan ya da durgun suların bulunduğu
yerlerde sıtma mücadelesi yapılması gereklidir.
Sıtmanın yayılımı coğrafi olarak da kontrol edilebilir ve mutlaka yeni bir uygulama
yapılırken bu açıdan da değerlendirilmelidir. Baraj gölleri ya da küçük sulama göletleri çok
amaçlı olarak oluşturulurken hiç beklenmedik şekilde sıtma olgularının ortaya çıktığı daha
önceki yıllarda görülmüştür.
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7.2. Tetanoz
Tarihsel gelişim sürecinde “kazıklı humma” olarak tanımlanan, genellikle öldürücü bir
hastalıktır. Primer toksik hastalıklardan biridir. Doğumdan başlayarak her yaştaki insanda ve
hemen her toplumda görülebilen son derece tehlikeli bir hastalık olan Tetanoz, gelişmiş
ülkelerde yüksek aşılama oranları nedeniyle giderek azalmakla birlikte, özellikle gelişmekte
olan ülkelerde halen önemli bir ölüm nedenidir.

Etken :
Clostridium tetani hastalığın etkenidir. Gram pozitif, anaerob, sporlu bir basildir.
Tetanoz mikrobu, genellikle toprakta, nemli ortamda, ev-ameliyathane tozlarında, tuzlu suda,
özellikle gübre içerisinde ve oksijensiz ortamda yaşayabilen, ısıya dayanıklı bir mikroptur.
Ayrıca dış ortam şartlarında oluşturduğu sporlar ile de son derece dayanıklıdır.
Vücuda çok küçük yara ve kesiklerden dahi girebilen Tetanoz mikrobu, salgıladığı
Tetanospazmin adlı “Tetanoz zehiri” ile omuriliğe ve sinir sistemine zarar vermekte ve
gelişmiş tüm tedavi olanaklarına rağmen hala 10 hastadan 6’sının ölümüne yol açmaktadır.
Epidemiyoloji :
Yenidoğan dönemi dışında hastalığın görülme oranı kadın ve erkeklerde eşittir. İleri
yaşlarda kadınlarda risk oranı artar. Bunun nedeninin askerlik döneminde erkeklere yapılan
Tetanoz aşılaması olduğu düşünülmektedir.
Ancak gebelerde yapılan tetanoz aşılama şemalarının tam olarak uygulanması
nedeniyle de kadınlar da korunmaktadır. Özellikle bu mikrobun doğada yaygın halde bulunan
ve çok dayanıklı olan sporlarının yara yerlerinden girmesi ile en sık hastalık oluştuğu için
toprakla uğraşanların aşılarının tam olması son derece önemlidir.
Klinik :
Erişkin tetanozlu hastanın yüzünde kasılmalar sonucunda özel bir görüntü (alaycı bir
gülüş gibi) belirir. Yüz kaslarının spazmı sonucu alın kırışır, dudaklar hafif aralanır, ağzın iki
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uçları kenarlara çekilir, gözler daralır, burun kenarındaki çizgiler daha belirgin hale gelir.
Refleks halinde gelen spazmlar hastalığın yaygın özelliği olup gürültü, ışık, dokunma, koku
ile uyarılabilir.
Sinir sisteminin uyarılması sonucu kalp atışında düzensizlikler, kan basıncında
değişiklikler, terleme, yutak spazmı, idrar tutamama görülebilir. Komplikasyon olarak
kasılmalar sonucu kırıklar oluşabilir. Konvülziyon, aspirasyon, akciğer embolisi, bakteriyel
üst enfeksiyon, dehidratasyon, solunum yetmezliği ve kalp durması görülebilir
En sık ölüm sebebi sekonder zatürredir. Gebelerde kasılmalar sonucu düşük oluşabilir.
Ani ölümlerde solunum kaslarının tutulması ve pulmoner emboli akla gelir.
Tanı :
Klinik bulgulara dayanılarak konur. Bir yaralanma hikayesinin varlığı önemlidir.
Korunma :
Aşı ile korunma hem ucuz hem etkilidir. Bireyi tetanoza karşı bağışık hale getirmek
için aşağıda belirtilen aşı programları uygulanır.
Birincil Bağışıklama :
Tetanoza karşı rutin aşılama, bebek iki aylık olduktan itibaren birer ay arayla 3 doz
şeklinde uygulanan aşılama şeklindedir. Bebeklik döneminde tetanoz aşısı üçlü Karma aşı
(Difteri-Tetanoz-Boğmaca) şeklinde yapılır. İlk aşıdan 18 ay sonra bir hatırlatma dozu yapılır.
İlkokul 1 sınıfta ve 8. Sınıfta difteri-tetanoz şeklindeki ikili karma aşı uygulanır ve
bağışıklığın devamı için her 10 yılda bir hatırlatma dozlarına ihtiyaç vardır.
Yedi yaşından büyük ve aşısız bir kimseye ilk kez Tetanoz aşısı uygulanacaksa, ilk iki
doz birer ay arayla, 3.doz ise ikinci aşıdan 6 ay sonra uygulanır. Yine oluşan koruyucu
antitoksin düzeyi 10 yıl arayla uygulanan hatırlatma dozları ile sağlanır.
Yenidoğan tetanozundan korunma amacıyla, tüm gebelerin tetanoz aşıları kontrol
edilmeli ve aşısı eksik olanlar ve özellikle son beş yılda hiç tetanoz aşısı olmayanlar mutlaka
aşılanmalı ve bu durum şartlar ne olursa olsun ihmal edilmemelidir. Tetanoz aşısının son
derece saf ve etkin bir aşı olmasının yanısıra, sanıldığının aksine, gebelikte tetanoz
aşılamasının yapılması hem anneye hem bebeğe yaşamsal faydalar sağlamaktadır.
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Yaralanma sonrası bağışıklama :Unutulmamalıdır ki; ele iğne ya da gül dikeni
batmasından, yanıklara ; küçük bir çizikten, ağır silahlı yaralanmalar ve savaş yaralanmalarına
kadar her türlü cilt lezyonu tetanoz hastalığı için potansiyel bir neden oluşturabilir. Tetanozu
önlemede uygulanacak aşılamanın yanında yara bölgesinin bakımı da önemlidir.
Yara bakım kuralları kısaca şu şekilde özetlenebilir :
Yara temizliği ilk fırsatta ve hijyenik koşullarda yapılmalıdır.
Yara içindeki tüm yabancı cisimler çıkarılmalıdır.
Vakit geçirmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
Yaralanma sonrası, yaranın yeri ve şekli ile hastanın aşılı olup olmaması
dikkate alınarak aşı ile birlikte Tetanoz serumu uygulanması önerilebilir. Aşı, serumla
birlikte aynı gün, fakat vücudun farklı bir bölgesine enjekte edilmelidir.

7.3. Tifo
Tifo, Salmonella typhi'nin neden olduğu genel infeksiyon belirtileri ile seyreden akut
sistemik bir hastalıktır.
Etken :
Hastalığın etkeni Salmonella typhi olup, Gram (-) bakterilerdendir.
Epidemiyoloji :
S.typhi, kontamine yiyecek ve içeceklerle fekal-oral yolla vücuda girer. Tifolu hastalar
ve taşıyıcılar hastalığın yayılmasında kaynak oluştururlar. Toplumların alt yapısı ile direkt
ilişkilidir. Gerekli korunma önlemlerini alan, çevre sağlığı koşullarını eksiksiz uygulayan,
temiz su ve kanalizasyon problemlerini çözümlemiş toplumlarda tifo epidemileri (salgın)
olmaz, tek tek olgular halinde görülür
Ülkemizde henüz eksilmeyen bir infeksiyondur. Tifo epidemileri daha çok yaz ve
sonbaharda görülür. Diğer aylarda sporadik olgular şeklindedir. Hastaların % 75'i 30 yaş ve
altında bulunmaktadır. Bebekler ve yaşlılar için tehlikeli bir infeksiyondur. Tifo basilinin
rezervuarı insandır. Hastaların dışkı ve idrarları ile dışarıya atılır.
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Dış etkenlere dayanıklı olduğundan kontakt infeksiyon ile direkt veya besin maddeleri
ve karasinek gibi aracılarla indirekt olarak bulaşır. Bir bölgede çok sayıda tifo olguları
görülüyorsa bunun kaynağının büyük olasılıkla su olabileceği düşünülmeli ve araştırma bu
yönde olmalıdır. Tifo basili infekte materyallerle ağız yolundan alındıktan sonra alınan basilin
sayısına, virulansına ve konakçıya ait çeşitli faktörlere bağlı olarak hastalık oluşturur.
Sağlıklı bireylerde hastalık oluşabilmesi için çok sayıda bakterinin alınması gereklidir.
Direnci azalmış hastalarda ise hastalık oluşturan mikroorganizma sayısı çok daha azdır.

Klinik :
İnkübasyon süresi ortalama 10-14 gündür. Tifo, başağrısı, halsizlik, iştahsızlık ve ateş
ile başlar. Başağrısı genellikle ilk semptomdur, titreme hissi sık görülür. Hastalığın ilk
haftasında karın ağrısı, şişkinlik hissi ve kabızlık görülür. Ateş, hastalık ilerledikçe giderek
yükselir.
Hastalığın ikinci haftasında genellikle karında ve göğüsde 2-4 mm çaplarında pembe
renkte sayıları 10 – 20 arasında değişen döküntüler görülür. Ateş 39-40°C bazen 41°C'ye
kadar çıkar. Uzun ve sürekli ateş hastaların genel durumunu bozar, mental bozukluk
yaygındır.
Bazen üçüncü hafta sonunda barsak kanaması, barsak perforasyonu ve buna bağlı
olarak peritonit gibi komplikasyonlar gelişir ve hasta kaybedilebilir. Dördüncü haftanın
sonuna doğru bütün patolojik belirtiler gerileyerek hasta nekahat dönemine girer.
Tanı :
Hastalığın tanısı bugün için kolaydır. Kan, dışkı ve idrar kültürlerinde hastalığın
mikrobu üretilebilir ya da kanda mikroba karşı oluşan antikorlar saptanabilir.
Korunma :
Tifonun bulaşma yolları dikkate alındığında içme ve kullanma sularının kontrolü,
besin hijyeni, çevre sağlığı koşullarının durumu özellikle lağım ve kanalizasyon tesislerinin
hijyen şartlarına uygun duruma getirilmesi önemlidir. Kişiyi tifodan korumak için tifo aşısı
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yapılabilir. Ancak kesin koruyucu değildir. Özellikle besin işi ile uğraşanların periyodik
olarak kontrol edilmelerini gerektiren bir hastalıktır.
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Çalışma Soruları

1. Tifoda inkübasyon süresi aşağıdakilerden hangisidir.
a. 10 – 14 gün
b. 15 – 19 gün
c. 20 – 24 gün
d. 25 – 29 gün
e. 30 – 34 gün
2. Tifoda bulaşma hangi yolla olur.
a. Ağız yolu ile
b. Cil yolu ile
c. Solunum Yolu ile
d. Üriner sistem yolu ile
e. Burun mukozası yolu ile
3. Tifoda nekahet dönemi hastalığın başlagıcından sonraki kaçıncı hafyada görülür
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5
4. Tifoda barsak kanamaları hastalığın başlangıcından sonraki kaçıncı haftada görülür
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5
5. Tarihsel gelişim sürecinde “kazıklı humma” olarak tanımlanan hastalık
aşağıdakilerden hangisidir.
a. Tetanoz
b. Sıtma
c. Kuduz
d. Tifo
e. Kolera
6. Tetanozda birincil bağışıklama doğumu takibeden kaçıncı ayda uygulanır
a. 2 aylık
b. 3 aylık
c. 4 aylık
d. 5 aylık
e. 6 aylık
7. Tetanozda bağışıklığın devamı için kaç yılda bir hatırlatma aşısı uygulanır
a. Her yıl
b. İki yılda bir
c. 4 yılda bir
d. 5 yılda bir
e. 10 yılda bir
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8. Aşağıdaki enfeksiyonlardan hangisi “kapalı enfeksiyondur”
a. Sıtma
b. Tolaremi
c. Veba
d. Menenjit
e. Şarbon
9. Sıtma nöbetleri kaç dönemdir
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5
10. Sıtma vektörü aşağıdakilerden hangisidir.
a. Karasinek
b. Tatarcık
c. Kulex
d. Anofel
e. Flebotom
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8. BİLDİRİMİ ZORUNLU BULAŞICI HASTALIKLAR
ve SÜRVEYANS VII
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8.1. Tüberküloz
Yüzyıllardan beri bilinen bir hastalıktır. Çok çeşitli şekillerde tanımlanmış, pekçok
kitaba ve şiire konu olmuştur. Hastalığın etkeninin bir mikrop olduğunun bilinmediği
yıllarda pekçok tedavi şekli denenmiştir
Etken :
Tüberküloz Mycobacterium tuberculosis adı verilen bir basille oluşan bulaşıcı bir
hastalıktır. Tüberküloz, % 80 oranında akciğerlerde olmak üzere bütün organlarda
görülebilir. Tedavi edilmeyen veya yetersiz tedavi edilen hastalarda ölüme yol açabilir.
Bugünkü modern tedavi ile tüberküloz hastalarında yüzde yüze yakın iyileşme
sağlanabilir.
Epidemiyoloji :
Tüberküloz hastalığı insandan insana havayolu ile bulaşır.Tüberküloz mikrobunun en
önemli kaynağı , tedavi görmemiş akciğer tüberkülozlu hastalardır. Bu hastaların
öksürmesi, hapşırması veya konuşması ile mikroplar havaya saçılır.
Sağlıklı kişiler bu mikropları solunum yolu ile alırlar ve infeksiyona yakalanırlar.
Tüberküloz hastalığı grip , nezle gibi kolaylıkla bulaşmaz. Tedavi altında olmayan,
halen basil saçan bir hasta ile uzun süre kapalı bir yerde birlikte yaşanırsa hastalık
bulaşabilir. Bu nedenle hastalık genellikle aynı evde birlikte oturanlara ya da yakın
arkadaşlara bulaşır.
Kalabalık yaşam koşulları, yoksulluk bulaşma riskini artırmaktadır. Ev veya kapalı iş
yeri ortamları dışında tüberkülozun bulaşması oldukça sınırlıdır
Tüberküloz mikrobu vücuda girdikten sonra uzun süre hastalık yapmadan sessiz olarak
kalabilir. Bu kişilerde bir hastalık belirtisi yoktur. Vücudun savunma mekanizmaları
aracılığı ile mikrop hapsedilmiş gibidir. Bu kişiler durumlarının farkında olmazlar ve
bulaştırıcı da değildirler.
Tüberküloz mikrobu vücuda girdikten sonra uzun süre hastalık yapmadan sessiz olarak
kalabilir. Bu kişilerde bir hastalık belirtisi yoktur. Vücudun savunma mekanizmaları
aracılığı ile mikrop hapsedilmiş gibidir. Bu kişiler durumlarının farkında olmazlar ve
bulaştırıcı da değildirler.
Klinik :
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Vücudumuza giren tüberküloz mikropları çeşitli nedenlerle aktifleşip çoğalmaya
başlarlarsa tüberküloz hastalığı ortaya çıkar. Tüberküloz hastalığı tedavi edilmezse
tuttuğu organda tahribat yapar ve sonunda ölüme yol açabilir. Tüberküloz mikrobu alıp
infekte olanların yaklaşık yüzde onu yaşamlarının herhangi bir döneminde tüberküloz
hastalığına yakalanırlar.
Akciğer tüberkülozu; kilo kaybı, halsizlik, ateş, gece terlemesi ve öksürük yakınmaları
ile ortaya çıkar. Bir süre sonra hastada kanlı balgam çıkarma ortaya çıkar.
Akciğer dışı tüberküloz hastalığı başlığı altında toplanan hastalıklarda bütün organ ve
sistemler bu mikrop tarafından tutulabilir. Tüberküloz menenjit, böbrek tüberkülozu,
kemik ve eklem tüberkülozu ve lenf bezleri tüberkülozu en ağır tablolardır.
Tanı :
•

Tüberküloz hastalığının belirtileri nelerdir ?
İki haftadan uzun süren öksürük,
Balgam çıkarma,
Ateş,
Gece terlemeleri,
Göğüs ağrıları,
İştahsızlık,
Zayıflama,
Halsizlik,
Yorgunluk,
Kanlı balgam

Korunma :
Tüberkülozda koruyucu tedavi, mikropla karşılaşmış fakat henüz hasta olmamış
kişilerin hastalanmasını önlemek için yapılır. En çok kullanıldığı kişiler 15 yaş altında
olup evinde mikrop çıkaran bir kişi bulunan çocuklardır.
Ağır hastalar dışında tedavi ayaktan yapılabilir. Önemli olan ilaçların düzenli
kullanılmasıdır. Tedavinin başlangıç döneminde (ilk iki ay) ilaçların gözetimli olarak
düzenli kullanılması sağlanırsa tedaviye ayaktan da başlanabilir.
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Tüberkülozlu hastalarla aynı evde oturan yakınları ve yakın arkadaşları mutlaka verem
savaşı dispanserlerine başvurmalıdır. Hasta yakınları 3 ay aralıklarla en az üç kere
kontrol edilmelidirler. Bu kontrolde akciğer grafisi çekilir ve PPD testi yapılır. Gereken
kişilere koruyucu ilaç tedavisi verilir.
BCG tüberkülozdan korunabilmek için kullanılan aşıdır. Özellikle çocukları menenjit
tüberküloz , milier tüberküloz gibi durumlardan korur. Ülkemizde doğumdan sonra 2.
ayda bir defa aşı yapılmaktadır

8.2. İnsan Bağışıklık Eksikliği Virüsü (HIV) Enfeksiyonu
İnsan bağışıklık eksikliği virüsü (HIV) enfeksiyonunun nedeni, HIV adı verilen bir
retrovirüstür. Nükleik asit olarak RNA içerir ve ters transkriptaz enzimi yardımıyla
kendi genomunu yardımcı T lenfosit hücrelerinin DNA yapısına yerleştirir, böylece
hücreden tomurcuklanarak çoğalır.
Virüs dış zarında CD4 adı verilen bir reseptör protein bulunan lenfositlere bağlanır.
CD4 reseptörleri olan hücreler genellikle CD4-pozitif (CD4+) hücreler ya da yardımcı T
lenfositleri olarak adlandırılır. Yardımcı T lenfositlerinin görevi bağışıklık sisteminin B
lenfositleri (antikorları yapan), makrofajlar ve sitotoksik (CD8+) T lenfositleri gibi,
tümü de kanserli hücreler ve istila eden organizmaları yok etmeye yarayan diğer
hücrelerini aktive etmek ve bunların koordinasyonunu sağlamaktır.
HIV enfeksiyonu yardımcı T lenfositlerini yok ettiğinden vücudun enfeksiyon ve
kanserden korunma mekanizmalarını zayıflatır.
HIV enfeksiyonu olan kişilerde aylar ya da yıllar süren üç evrede yardımcı T lenfositleri
(CD4+ hücreler) kaybolur. Sağlıklı bir kişide CD4+ lenfosit sayısı kabaca bir mikrolitre
kanda 800-1300 hücredir. HIV enfeksiyonunun ilk birkaç ayından sonra bu sayı % 4050 azalabilir. İlk aylarda kişi kanında çok sayıda virüs parçacığı olduğundan
başkalarına HIV geçirebilir. Vücut virüsle mücadele etse de enfeksiyonu yok
edemez.Yaklaşık 6 ay sonra kandaki virüs parçacıklarının sayısı sabit bir düzeye ulaşır,
bu da kişiden kişiye değişir. Ancak CD4+ lenfositleri yok etmeyi sürdürecek ve hastalığı
başka kişilere bulaştıracak kadar parçacık kalır. HIV enfeksiyonu olan kişinin CD4+
lenfositleri yıllar boyu normalin altında kalmayı sürdürebilir ve yavaş yavaş azalır.
AIDS gelişmesi riski en yüksek olan kişilerde virüs parçacıkları düzeyi yüksek, CD4+
lenfosit düzeyi düşüktür
Tanı konabilecek AIDS gelişmesinden önceki 1-2 yılda CD4+ lenfosit sayısı genellikle
daha hızla düşer. CD4+ lenfosit sayısı bir mikrolitre kanda 200 hücrenin altına düşünce
kişinin enfeksiyonlara duyarlılığı artar.
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AIDS günümüzde dünya çapında bir salgın boyutuna ulaşmıştır, Dünya Sağlık Örgütü
1996'da tüm dünyada 20 milyon kişinin HIV ile enfekte olduğunu belirtmiştir. Bu
sayının 2014 yılı itibarı ile 40 milyona yaklaştığı, hastalığın ilk ortaya çıktığı tarihten
itibaren 39.1 milyon kişinin bu hastalıktan dolayı öldüğü belirtilmektedir.
AIDS'e neden olan virüsler HIV-1 ve HIV-2'dir. HIV-1 en çok Avrupa, Asya ve Orta,
Güney ve Doğu Afrika'da bulunur. HIV-2 Batı Afrika'da AIDS'e neden olan başlıca
virüstür, ancak bu bölgedeki pek çok kişide de HIV-1 suşuyla enfeksiyon vardır.
Bulaşma yolları
Cinsel ilişki, damardan uyuşturucu kullananlarda ortak enjektör kullanımıyla, kan ve
kan ürünlerinin transfüzyonuyla (en çok faktör VII kullanan hemofili hastalarında),
bulaşma riski yüksektir. HIV enfeksiyonu erkekler ve kadınlarda eşit oranlarda
görülmekte ama HIV kadınlarda erkeklerde olduğundan daha hızlı artmaktadır.
Gebe kalma yaşındaki çok sayıda kadında HIV enfeksiyonu olması çocuklarda HIV
enfeksiyonuna yol açmıştır. Virüs enfekte anneden çocuğa doğumdan önce plasenta
yoluyla ya da doğum sırasında ya da anne sütüyle bulaşabilir. HIV basit bir temas ile
bulaşmaz. Enfekte kişinin öksürmesi, hapşırmasıyla ya da sivrisinek sokmasıyla HIV
bulaşması olmamıştır. Cinsel yolla bulaşan başka bir hastalık varsa, HIV'nin cinsel
ilişkiyle bulaşması olasılığı daha yüksektir
Bazı kişilerde HIV enfeksiyonunun ilk bulaşmasından birkaç hafta sonra ateş,
döküntüler, lenf düğümlerinde şişme ve genel rahatsızlık hissi 3-14 gün sürebilir.
Bundan sonra belirtilerin çoğu kaybolur, lenf düğümleri şiş kalabilir. Ek belirtiler
yıllarca görülmeyebilir. Ancak, kanda ve diğer vücut sıvılarında hemen çok miktarda
virüs bulunduğundan kişi enfekte olduktan hemen sonra bulaştırıcı hale gelir.
AIDS'I tanımlayan belirgin enfeksiyonlar ya da tümörler gelişmeden önce yıllar boyu
HIV enfeksiyonu belirtileri olabilir. Bu belirtiler lenf düğümlerinde şişme, kilo kaybı,
inip çıkan ateş, kırıklık, yorgunluk, yineleyen ishal, anemi ve ağızda bir mantar
enfeksiyonudur. Kilo kaybı özellikle rahatsız edici bir sorundur. Kaposi sarkomu ve
Hodgkin dışı lenfoma gibi kanserler de gelişebilir.
Tanım olarak AIDS CD4+ lenfosit sayısının düşmesi (bir mikrolitre kanda 200 hücrenin
altına) ya da fırsatçı enfeksiyonların (bağışıklık sistemi sağlıklı olan kişilerde hastalığa
yol açmayan organizmalarla enfeksiyonlar) gelişmesiyle başlar. Genellikle ölüm nedeni,
çok sayıda fırsatçı enfeksiyon ya da tümörün etkilerinin bir araya gelmesidir

Tanı
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ELİSA ile kanda HIV antikoru aranması en iyi tarama testidir. Yanlış pozitif cevap
alınabileceğinden, kuşkulu vakaların doğrulama testleri ile doğrulanması gerekir.
Ancak, virüs ile enfeksiyon ile antikor testinin pozitif çıkması arasında birkaç hafta ya
da daha uzun zaman geçebilir.
Enfeksiyondan sonra birkaç hafta içinde çoğu kişide HIV'e karşı antikorlar gelişir.
Enfekte kişilerin küçük bir bölümünde birkaç ay ya da daha uzun süre boyunca
ölçülebilir miktarda antikor yapımı olmaz. Sonunda ELISA testiyle hemen tüm enfekte
kişilerde antikorlar saptanabilir.
ELISA testi sonucu HIV enfeksiyonu olduğunu gösteriyorsa bulguları
doğrulamak için test aynı kan örneğiyle tekrar yapılır. Sonuçlar yeniden HIV pozitif
çıkarsa bir sonraki adım, Western blot gibi bir kan testiyle doğrulamaktır
Hastalığın Gidişi
Günümüzde ilaç tedavisinden yararlanmayan ve HIV pozitif bir kişide enfeksiyondan
sonraki birkaç yıl içinde AIDS gelişmesi olasılığı, her yıl %5 artarak enfeksiyondan
sonraki 10-11 yıl içinde yaklaşık yüzde 50'ye ulaşır.

8.3. Sarı Humma
Tanım:
Sarı humma kanamalarla seyreden ve son derece öldürücü bir viral hastalıktır.
Etken:
Küçük bir RNA virusudur. Isı ve dezenfektanlara dayanıksızdır. Sarı humma virusu
maymun, fare, kobay ve sivrisineklerde kolayca ürer.
Vektör:
Aedes aegyoti cinsi sivrisineklerle bulaşan viral bir hastalıktır. Sivrisinek viremi
halindeki bir kimseyi ısırarak enfekte olur ve sağlam canlıları ısırarak onlara bulaştırır.
Epidemiyoloji:
Dünyada sık olduğu yerler tropikal Afrika ve Amazon bölgeleridir. Orta Doğuda ve
ülkemizde de A. aegypti cinsi sivrisinekler görülmektedir.
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Yapılan şiddetli sivrisinek savaşı ile şehir veya insan topluluğu tipi sarı humma
ortadan kalkmıştır. Fakat bugün hala tropikal Afrika ve Güney Amerika'nın bazı yerlerinde
endemik odaklar halinde bulunmaktadır.

Tanı:
Hastalığın görülebildiği bölgelere gitmiş olmak uyarıcıdır.
Korunma:
Aşı canlı virus aşısıdır. Aşı tek doz yapılır. 10 gün sonra bağışıklık başlar. 10 yıl
süreyle korur. Sarı humma aşı belgesi dünyanın bazı bölgelerine giderken ibraz edilmesi
zorunlu bir belgedir. Hastalığın olduğu bölgeye gitmeden 10 gün önce aşılanmalıdır.

8.4.

Su Çiçeği (Varicella)

Su çiçeği daha çok çocukluk çağlarında görülen ateş, veziküler bir döküntü ile
karakterize,

çok

bulaşıcı

fakat

hafif

seyirli

bir

virus

hastalığıdır.

Varicella virusu yapı bakımından Herpes simpleks virusuna benzer DNA virusudur.
İnfeksiyon

daha

çok

ilkbahar,

kış

ve

sonbaharda

endemi

ve

epidemi

yapar.

Hastalığın infeksiyözitesi 14. günde başlar, krutların döküldüğü güne kadar devam eder.
Virus trakea, bronşların epitel hücrelerine ve bölgesel lenf nodlarına yerleşerek
üremeye

başlar,

sonra

primer

viremi

meydana

gelir.

Deride yerleşmeden önce iç organlarda (karaciğer, dalak, diğer organlarda) ikinci bir üreme
dönemi geçirdiği ancak ondan sonra sekonder viremi ile hastalığın cilt lezyonları oluşturduğu
görüşü yaygındır
Klinik:
14 günlük bir inkübasyon döneminden sonra hastalık birkaç gün içinde geçen halsizlik,
orta derecede ateş ile kendisini gösterir. Başlangıçta tabloya önemsiz üst solunum yolu
infeksiyonu

bulguları

eşlik

edebilir.

Hastalığın 2. veya 3. gününde döküntüler ortaya çıkar. Gövde, yüz ve saçlı deriden başlayan
döküntüler

hızlı

bir

biçimde

tüm

vücuda

yayılır.

Hastalığın ilk lezyonları bazen ağız, burun mukozası üzerinde oluşan enantemlerdir.
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Lezyonlar genellikle makül tarzında başlar, bir kaç saat içinde papüler görüntü alan
döküntüler

ilk

24

saatten

sonra

Klasik su çiçeği lezyonları küçüktür ve

veziküler

bir

şekil

alır.

yuvarlak-kaşıntılı lezyonlar şeklindedir.

Eritematöz bir zemine oturan lezyonlar “gül goncası üstünde çiğ tanesine“ benzetilir.
Oluşan

papüller,

Krutlar

genellikle

bir

vezikül-püstül-krut
hafta

içinde

düşer

haline
ve

nedbe

döner.
bırakmazlar.

Oluşan makül, papül, vezikül, püstül ve krutlar hasta sahada aynı anda görülmesi
(polimorfizm) karakteristiktir. Döküntüler hafif kaşıntılıdır.
Komplikasyonlar:
Özellikle pnömoni ve ensefalittir. Ayrıca miyokardit, oküler Varicella, ensefalit,
Guillain-Barré Sendromu oluşabilir.İlk tremestrde su çiçeği geçiren gebeler, bebeklerine
infeksiyonu geçirebilirler. Böyle bebeklerde ekstremitelerde kısalık, deformite ile birlikte
mikroftalmi, katarakt, korioretinit, mikrosefali, hidrosefali gibi belirtiler görülebilir

8.5.

Chikungunya virüsü (CHIKV),

Enfekte Aedes albopictus ve A.aegypti cinsi sivrisineklerle insanlara geçen bir
arbovirustur. Hastalık ilk kez 1952 yılında Tanzanya’da tanımlanmıştır. Bir Makonde
kelimesi olan ‘chikungunya’nın anlamı 'virajlı’ demektir ve yaygın bir şekilde hastalığa bağlı
ağrılı ve zorlayıcı poliartralji nedeniyle birçok hastada gelişen eğik duruşu ifade eder. Afrika,
Güneydoğu Asya, Hindistan ve Hint okyanusundaki adalardan salgınlar bildirilmiştir. Avrupa
bölgesinde ilk salgın A.albopictus cinsi sivrisineklerle İtalya’da 2007 Temmuz-Eylül
aylarında importe vaka kaynaklı olarak gözlenmiştir. Kişiden kişiye bulaş olmaz. Aşı veya
tedavisi olmadığından, etkilenen bölgelerde vektör kontrolünün yanısıra bireysel olarak
sivrisinek ısırmasından korunmak önerilir.
İnkübasyon süresi 1-12 gündür (ort. 4-7 gün). Ani başlangıçlı ateş (>38.5°C), başağrısı,
sırt ağrısı, miyalji ve şiddetli artralji başlıca semptomlardır. Artralji, ekstremitelerde (bilek,
dirsek, falankslar) görülmekte olup çok şiddetli olabilmektedir. Vakaların yarısında
makulopapüler döküntü görülür. Çocuklarda döküntü daha büllözdür, ayrıca lokalize peteşiler
ve jinjival kanamalar görülebilmektedir. Grip benzeri şikayetlerle seyreden diğer
hastalıklardan ayırıcı tanısı yapılmalıdır. Şikayetler genellikle 7-10 günde ortadan kalkar.
Ancak bazı olgularda bir kronik faz gelişebilir ve eklem ağrısı aylarca sürebilir.
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Klinik tanımlama:
Başka bir nedenle açıklanamayan ani başlayan ateş (>38.5°C) ve şiddetli artralji/artrit
varlığı ile karakterize hastalık.

Epidemiyolojik kriterler:
Endemik bir bölgede yaşamak veya belirtilerin başlamasından 15 gün öncesine kadar
geçen sürede endemik bölgeye ziyaret.
Tanı için laboratuvar kriterleri:
- Akut dönemde virüsün izolasyonu,
- Akut dönemde PCR yöntemiyle (RT-PCR) viral RNA’nın gösterilmesi,
- Tek serum örneğinde spesifik IgM tipi antikorların gösterilmesi,
- En az 3 hafta arayla alınan 2 kan örneğinde IgG titresinde 4 kat artışın
gösterilmesi.
Chikungunya’da vakaların tedavisi ile uğraşan sağlık personelinin virüse özel önlem
alması gerekmez; standart güvenlik önlemleri alınmalı ve uygun kişisel koruyucu ekipman
giyilmelidir!
En önemli risk kan alma işlemi esnasında personele kan-kaynaklı patojenlerin
(özellikle HIV ve hepatit etkenleri) bulaşma riskidir. Kan alma, serum ayırma gibi işlemler
yapılırken kesinlikle standart güvenlik önlemleri uygulanmalıdır.
Laboratuvar personeli için güvenlik: Chikungunya virüsü “Risk Grubu 3”
mikroorganizma olup, laboratuvar kaynaklı enfeksiyona yol açabilir. Kuşkulu örneklerden
incelemeler Biyogüvenlik Düzeyi-3 (BGD-3) laboratuvarda yapılmalıdır.
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Çalışma Soruları
1. Chikungunya virüsü ilk kez hangi yılda tanımlanmıştır
a. 1948
b. 1950
c. 1952
d. 1954
e. 1956
2. Su çiçeğinin inkübasyon süresi kaç gündür
a. 10 gün
b. 12 gün
c. 14 gün
d. 16 gün
e. 18 gün
3. Aedes aegyoti cinsi sivrisineklerle bulaşan viral bir hastalık aşağıdakilerden
hangisidir.
a. Kara Humma
b. Sarı Humma
c. Sifiliz
d. Tularemi
e. Tifo
4. Tüberkuloz % 80 oranda hangi organın hastalığıdır
a. Akciğer
b. Karaciğer
c. Böbrek
d. Deri
e. Beyin
5. Tüberkuloz hastalığının etkeni aşağıdakilerden hangisidir.
a. Mycobacterium tuberculosis
b. Clostridium Tetani
c. Hemofilus influenza
d. Aedes aegyoti
e. Mycobacterim bovinum
6. Chikungunya virüsü hastalığında kaç gün öncesi endemik bölgeye seyahat
araştırılır
a. 30 gün
b. 25 gün
c. 15 gün
d. 10 gün
e. 5 gün
7. HIV pozitif kişide etkenle bulaşmadan sonra AIDS riski yıllık hangi oranda
artmaktadır
a. % 50
b. % 25
c. %15
d. % 10
e. % 5
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8. Gül goncası üstünde çiğ tanesine“ benzetilen lezyonlar hangi ahstalıkta bulunur
a. Kızamık
b. Kızamıkçık
c. Kolera
d. Tifo
e. Suçiçeği
9. Tüberkuloz hangi grup bildirimi zorunlu hastalıklar arasında yer almaktadır
a. A grubu
b. B grubu
c. C grubu
d. D grubu
e. E grubu
10. Sarı hummanın var olduğu bir bölgeye seyahatte kaç gün önce aşı uygulanmalıdır
a. 40
b. 30
c. 20
d. 10
e. 5
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9. BİLDİRİMİ ZORUNLU BULAŞICI HASTALIKLAR
ve SÜRVEYANS VIII
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9.1. B Grubu Hastalıklar
Ülke genelindeki resmi ve özel bütün sağlık kuruluşlarından ve özel hekimlerden tespit
edildiği anda rutin bildirim sürecini beklemeden en acil şekilde ihbarının yapılması zorunlu
olan hastalıklardır.
•

Bu grupta yer alan hastalıklar
Çiçek
Akut

Poliomiyelit (Çocuk Felci)
Solunum

yetmezliği

Sendromu (SARS)

İnsan

Gribi

(Human

İnfluenza)

9.1.1. Çiçek
Variola olarak bilinen çiçek hastalığı uygulanan aşılama programları sayesinde 1977
yılında tüm dünyada ortadan kaldırılmıştır. Görülen son olgu Somali’de 1977 yılında
kaydedilmiştir. Dünyada sadece iki laboratuvarda bulunmaktadır.
Hastalık Poxviridae ailesi üyesi Variola virusu tarafından meydana getirilmektedir. Etken
ısıya ve ışığa duyarlıdır. Hastalık 3000 yıldan beri bilinmektedir ve enfeksiyon hastalıkları
tarihinin bilinen en ölümcül hastalıklarındandır.
Epidemiyoloji
Hastalığın kişiden kişiye geçişi, hastalıklı kişiden çıkan virüs içeren tükürük parçacıkları
ile olur. Aynı elbise ve eşyaları kullanmakla da bulaş olmaktadır. Bulaştırıcılık hastalığın ilk
haftasında en yüksek düzeydedir.
Virus, hastalık başlamadan bir hafta öncesinden döküntüler tamamen dökülüp ortadan
kalkana kadar bulaştırıcıdır. 10-100 kadar az sayıda virüs bulaşma için yeterlidir.
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Sadece insanlarda görülen hastalığın kuluçka süresi, ortalama 12 gündür, ancak bu süre 717 gün arasında değişebilir.
Başlangıc bulguları yüksek ateş, halsizlik, baş ve sırt ağrısıdır. Baş ağrısı sürekli bir
belirtidir. Beraberinde öksürük, bronşit, farenjit ve larenjit yakınmaları görülür. Tipik koyu
pembe döküntülerin etrafında açık pembe alanlar vardır.
Bir gün içinde döküntülerin veziküle döndüğü ve bunların içerisinde berrak sıvı olduğu
görülür. Veziküller delindiği zaman multilokulasyon(çok gözlü) olduğu görülür. Döküntülerin
çıkış yerleri karın, göbek altı, uyluk ve bacakların iç kısmıdır. Döküntüler 2-3 günde püstül
şekline geçtiği ve içerisinde koyu sarı, hücreden zengin sıvı bulunduğu görülür.
Bütün döküntülerin ortaya çıkışı ve kayboluşu aynı andadır. Sekiz dokuz günde kurumaya
başlayan püstüllerin ortası çökük düğme şeklindedir. Üç dört haftanın sonunda da döküntüler
kabuk bağlar, ayrılır ve düşmeye başlar. Hastaların çoğunda tamamen iyileşme görülmesine
rağmen, %30 kadar hastalık ölümle sonuçlanır.
Tedavi
Çiçek hastalığının tedavisi bulunmamaktadır. Hastalığa yakalanan kişilere destekleyici
tedavi önerilmektedir(serum takılması gibi).Küçük çocuklar, yaşlılar, bağışıklığı baskılanmış
kişiler ve gebelerde daha ağır seyretmektedir. Serum takılması, ateş düşürücü ve ağrı kesici
ilaçlar verilmesi gibi. Çiçek hastalığının üzerine bakteriyel bir enfeksiyon gelişirse antibiyotik
verilebilir
Çiçek aşısı canlı virus aşısıdır. Yaygın toplum aşılaması sonrasında çiçek eradike
edilmiştir. En son olgu (hastane aşçısı) 1977’de Somali ve 1978'de İngiltere Birmingham’da
(iki laboratuvar kökenli olgu) görülmüştür.
Dünya Sağlık Örgütü( DSÖ) 1980 yılında çiçek hastalığının tüm dünyada eradike
olduğunu ilan etmiştir. Eradike edilmesi nedeniyle DSÖ çiçek aşısının rutin uygulamadan
çıkarılmasını önermiştir
ABD 1971'den itibaren aşı uygulamamaktadır. Ülkemizde de 1980 sonrasında çiçek aşısı
uygulanmamaktadır. Aşı uygulamaları sadece benzer virüslerle çalışan laboratuvar
çalışanlarına uygulanmasıyla sınırlı kalmıştır.
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1982'de sivil kullanım için aşı üretilmesi durdurulmuş, ABD askerlerinin aşılanmasına da
1990'da son verilmiştir. Çiçek hastalığına karşı uygulanan rutin aşılama programları 1972
yılında sona ermiştir.
Aşı günümüzde son terör olayları nedeniyle oluşan biyoterörizm tehdidi nedeniyle
yeniden gündeme gelmiştir. Vaccinia virus kökeninin kullanıldığı dana veya koyunda
üretimle elde edilen birinci kuşak aşılar %95 oranında koruyucu olmuştur. İlgili aşı canlı bir
virüs aşısıdır.
Aşının koruyuculuğu 5-10 yıl olarak kabul edilmektedir. Daha önce aşılanmışlarda çiçek
hastalığı gelişse bile hafif bir seyir göstermektedir.

9.1.2. Sars Akut Solunum Yetmezliği Sendromu Sars
Tanımı :
SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) ya da halk arasında bilinen adıyla "gizemli
zatürre" ; 2003 yılı başlarında Asyada, Kuzey Amerikada ve Avrupada görüldüğü
bildirilen, ani başlayıp ağır seyreden, virüslerle oluşan bir solunum yolları hastalığıdır.
En
38

sık

görülen
dereceyi

Kuru,

belirtileri
geçen

:
ateş

balgamsız

öksürük

Solunum

güçlüğü

Bu belirtilerin salgın olan bölgelerde yaşayan veya oraya yakın zamanda seyahat etmiş olan
kişilerde

görülmesi

daha

da

anlamlıdır.

Etyoloji :
Yapılan son çalışmalara göre hastalığa yol açan mikrobun Coronavirüs (nezle ve
soğuk algınlığına da yol açan taç şeklindeki virüs grubu) ailesine ait bir virüs olduğu
anlaşılmıştır.
Epidemiyoloji

:
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Dünya'da (yaygın olarak) ilk kez güney Çin'deki Guangdong eyaletinde ortaya çıktı.
WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından şubat 2003 ten itibaren toplanan bilgilerle
tanımlandı.

9

ülkede

11

labaratuvarda

tanı

amaçlı

çalışma

yapılıyor.

Hastaların yaşları 25-70 arasında değişiyor. 15 yaş altı çocuklarda da görülmüş.
Hastalığın

sıklığı

ve

ölüm

oranı

:

Temmuz 2003 itibarıyla tüm dünyada (29 ülkede) 8435 kişide görüldüğü ve 812 kişinin de
ölümüne

neden

olduğu

bildirildi.

Ortalama % 5-10 olguda ölüm görüldü. Ölüm oranı yaş arttıkça artmaktadır. Bu oran 24 yaş
altındakilerde %1, 24-44 arası yaşlarda % 6, 45-64 arası yaşlarda % 15, 65 yaş üzerindeki
hastalarda % 50'dir. Solunum-kalp rahatsızlıklarının bulunması durumunda ölüm oranının
daha

çok

artmasına

yol

açan

bir

etmendir.

Klinik

:

Kuluçka süresi 2-7 gündür. 10 güne uzayabilir. Yani virüs alındıktan yaklaşık 2 ila 7 gün
sonra hastalık belirtileri ortaya çıkmaya başlar. Bu virüs oda sıcaklığında 24 saatten fazla
canlı kalabilmektedir. Hastalık ateşle başlar. Titreme, baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı,
halsizlik, kas ağrısı başlangıç bulguları olabilir Ateşle beraber ishal de görülebilir.
3

ila

7

gün

sonra

alt

solunum

yolu

bulguları

ortaya

çıkar.

Kuru öksürük, nefes darlığı, hipoksemi (kandaki oksijen oranının düşmesi) görülür.
Olguların

%

10-20'sinde

yapay

solunuma

gereksinim

olmaktadır.

Akciğer filmi ateşli dönemde normaldir. Solunumsal fazda yamalı interstisyel gölge ve
konsolidasyon görülür. Bazı laboratuar bulgularında değişiklikler olur: Lenfosit azalır.
Lökopeni, trombositopeni, kreatinin fosfokinaz (CPK) yüksekliği, karaciğer transaminazları
(SGOT, SGPT) değerlerinde artışı görülür. Hastalığın şiddeti hafiften ağıra kadar değişir.
%80-90

olgu

Olguların
Eşlik

eden

%10-20sinde
hastalığı

günde

6-7
entübasyon

olup

40

ve

yaşın

mekanik

üzerinde

düzelir.

ventilasyon

olanlarda

hastalık

Tanı
Tanıda

gerekebilir.
ağırlaşır.
:

şu

testler

kullanılmaktadır

:

Moleküler testler : PCR (polimeraz zincir reaksiyonu) ile vücut sıvılarındaki SARS-CoV
genetik

materyali

(SARS

coronavirus

RNA)

tesbit

edilir.

Antikor testleri : ELISA ve IFAT yöntemleri ile hastalığa özgü IgM ve IgG seviyeleri ölçülür.
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Hücre kültürü : SARS hastalarından alınan vücut sıvısı örneklerinde virüs saptanır.
Kan, dışkı, idrar, solunum sistemi ifrazatları ve diğer bazı vücut sıvıları tanıda kullanılır.

Bulaşma

:

Hasta kişiden (öksürük, hapşırık vs yoluyla) yayılan tükürük damlacıklarının başka bir kişi
tarafından solunması ile ya da üzerinde hastalık mikrobu bulunan eşyalara dokunan ellerin
ağız, burun ve gözlere götürülmesiyle hastalık bulaşır. SARS'ın dünyaya yayılmasında, en
önemli

etken

uluslararası

Temaslıların

çoğunda

hastalık

gelişmez.

Hastalara

bakan

sağlık

çalışanlarında

Hastalığın
Şüpheli
Hasta

azında
da

bulaşması
yada

hasta

eşyalarına

Hasta

Çok

ile

aletlere

temas

edenler

iyi

bir

temiz

Hasta

izole

Hasta

takmalıdır.

tıbbi

El
ile

maske

kullanılan

kullanılsa

bile

eller

olsa

ilgilenen

personel

edilmelidir.

naklinde

aynı
hastalık

Öksürürken

görülmüştür.

sabunlu

örtmelidir.

uygulanmalıdır.

hijyeni

uygulamalıdır.

ile

yıkanmalıdır.

su

bile
göz

ağzını

dezenfeksiyon
el

gelişir.
azaltılır.

alkolle

koruması,

önlük,

Hastalık

düzeldikten

sonra

ve

personel

hasta

hastalık

nasıl

ve

Eldiven
Hasta

olanlar

seyahatlerdir.

ovulmalıdır.
maske
10

maske

uygulamalı.
güne

kadar.

kullanmalıdır.

Hasta odalarının havası ana sisteme verilmemelidir. Kapalı kapılı ve negatif basınçlı odalar
olmalıdır.
Özel

bir

sistem

Hastaların

yoksa

bakıldığı

Tek

havalandırma
yer

kullanımlık

cam

ve

açılarak

personel

yapılamalı.
ayrılmalıdır.

ekipman

kullanılmalıdır.

10 gün için hastayla teması olup yukardaki şikayetleri başlayanlar(Hasta yakınları ve bakan
sağlıkçılar)

on

gün

işten

ayrılıp

toplu

temastan

uzak

tutulmalıdır.

Hasta uçakla nakledildiyse uçuş sonrası dezenfeksiyon uygulanmalıdır. Personel el hijyenine
dikkat

etmeli.

Hasta materyallerini inceleyen laboratuvar personelinede tam koruma uygulamalıdır.
Hastalıklı
Yolcular

bölgelerden
bu

uçakla
hastalık

gelen
konusunda

yolcular

taranmalıdır.
bilgilendirilmelidir.
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Korunma

:

Hastalığın bulaşmasını azaltıcı tedbirlere uyulmalıdır. Özellikle eller iyi yıkanmalıdır.
Bağışıklık sistemini güçlendirecek yiyecekler yenmelidir; özellikle C vitamininden zengin
(narenciye

vs)

Hastalık

olduğu

Bağışıklık

sistemini

yiyecekler

bilinen

bölgelere

seyahat

edilmemelidir.

için

yeterince

dinlenilmelidir.

güçlendirmek

Şüpheli

yenmelidir.

olgular

:

Sebebi bilinmeyen ateş, öksürük, nefes darlığı, solunum zorluğu, hipoksi, radyolojik pnomoni
bulguları, akut solunum sıkıntısı sendromu varlığı olanlarda on gün içinde şüpheli bölgeye
seyahat

öyküsü

bulunması

Kimler

veya

salgın

olan

yakın

bölgede

yaşıyor

olması.
temaslıdır:

Hastayla birlikte yaşayanlar.
Hastanın solunum ve vücut sıvılarıyla teması olanlar (örneğin hastayla birlikte seyahat
edenler).
Hastanın bakımını üstlenen sağlık görevlileri.

9.1.3. Çocuk Felci - ( Poliyomiyelit )
Tanım :
Çocuk felci, özellikle çocukluk çağında görülen ama nadiren erişkinlere de bulaşan ve
felçlerle seyredip kalıcı ortopedik hasarlar yaratan ve salgınlar oluşturan, ancak aşı ile
korunabilen bir hastalıktır.
Hastalığın dünyadan eradikasyonu için yoğun bir çalışma sürdürülmektedir. Ülkemizde
yapılan aşı kampanyaları ile 1998 yılında son olgu kaydedilmiştir ve 2000 yılında tüm Avrupa
bölgesi “Poliodan arındırılmış bölge” sertifikası almıştır.
Etken :
Hastalığının nedeni, polio virüsü denilen bir mikroptur. Pikornovirüs ailesinden
Enterovirus cinsinden bir virüstür.
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Epidemiyoloji :
Çevre koşullarının kötü olduğu yerlerde suların ve besinlerin mikroplu dışkı ile kirlenmesi
ve kalabalık ortamlarda havaya yayılan mikropların solunmasıyla bulaşır.
Klinik :
Hastalığa yakalanan çocuklarda hafif ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, bulantı -kusma gibi üst
solunum yolu enfeksiyonlarında her zaman rastlanılan bulgular vardır. Bazı çocuklarda
hastalık bu bulgularla sınırlı kalırken, bazılarında ise kalıcı felçler meydana gelmektedir.
Felçler genel olarak, çocuğun kendini ayağa kaldırmasında ve yürümesinde güçlük
şeklinde ilk bulgularını verir. Felçler yumuşaktır ve duyu kaybı yoktur. Felç gelişen
hastalarda ölüm oranı %2 ile % 20 arasında değişmekte ancak beyindeki solunum merkezinin
etkilenmesiyle bu oran % 40'a kadar çıkabilmektedir.
Tanı :
Klinik olarak konmaktadır. Ayrıca virusun üretilmesi de mümkündür.
Korunma :
Günümüzde çocuk felci hastalığına karşı kullanılan iki farklı aşı vardır: İnaktive çocuk
felci aşısı (enjeksiyon şeklinde uygulanır ) ve oral çocuk felci aşısı (ağızdan damla şeklinde
verilir ). Oral aşının çocuk felcine karşı toplumsal korunmanın sağlanmasında önemi vardır.
Çocuk felci aşılarının her iki çeşidi de, difteri, tetanos, boğmaca ve diğer çocukluk aşıları
ile birlikte ve aynı gün uygulanabilir. Aşı uygulanmasından sonra annelerin bebeklerini
emzirmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Aşıdan hemen sonra dahi bebeğe mama, süt ve
diğer besinler verilebilir, herhangi bir süre kısıtlaması yoktur.
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Aşı takvimimizde doğumdan sonra 2.,3.,4. aylar ve 15.ayda ve ilkokul 1. sınıfta oral polio
aşısı uygulanmaktadır. 1998 kasım ayında görülen son olguyu izleyerek yapılan sıkı takipler
ve yüksek aşı oranları nedeniyle yeni olgu görülmemiştir.
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Çalışma Soruları
1. Ülke genelindeki resmi ve özel bütün sağlık kuruluşlarından ve özel hekimlerden
tespit edildiği anda rutin bildirim sürecini beklemeden en acil şekilde ihbarının
yapılması zorunlu olan hastalıklar hangi grupta yer almaktadır
a. A grubu
b. B grubu
c. C grubu
d. D grubu
e. E grubu
2. SARS hastalığında kuluçka süresi kaç güne kadar uzayabilir
a. 5 b.7
c.10
d.12
e.15
3. Ülkemizde yapılan aşı kampanyaları ile 1998 yılında son olgu kaydedilmiş olan
hastalık aşağıdakilerden hangisidir.
a. Kızamık
b. Çocuk Felci
c. SARS
d. Çiçek
e. Suçiçeği
4. Çocuk felci geçiren çocuk hastalarda ölüm oranı beyindeki solunum merkezinin
etkilenmesi durumunda kaça kadar yükselmektedir.
a. % 5
b. % 10
c. % 20
d. %40
e. % 50
5. Çocuk felci bildirimi zorunlu hastalıkların hangi grubunda yer almaktadır.
a. A grubu
b. B grubu
c. C grubu
d. D grubu
e. E grubu
6. SARS hastalığında hasta iyileştikten sonra izolasyon kaç gün daha sürmelidir.
a. 5 gün
b.10 gün
c.20 gün
d,30 gün
e.40 gün
7. SARS hastalığında 65 yaş üzerindekilerde ölüm oranı aşağıdakilerden hangisidir
a. % 10
b. % 25
c. % 40
d. % 50
e. % 65
8. Çiçek hastalığı en son hangi ülkede görülmüştür (Laboratuvar dışı kaynak)
a. Kenay
b. Somali
c. Nijerya
d. Hindistan
e. Pakistan
9. Çiçek hastalığı en son hangi yıl görülmüştür (Laboratuvar dışı kaynak)
a. 1977
b. 1980
c. 1982
d. 1984
e.1986
10. DSÖ çiçek hastalığının eradike edildiğini hngi yıl bildirmiştir
a. 1977
b. 1980
c. 1982
d. 1984
e.1986
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10. BİLDİRİMİ ZORUNLU BULAŞICI HASTALIKLAR
ve SÜRVEYANS IX
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10.1 C Grubu Hastalıklar

Bu grupta yer alan hastalıklar ülke genelindeki bütün sağlık kuruluşlarından değil,
sadece seçilmiş olan merkezlerden bildirimi yapılacak olan hastalıklardır

Bu hastalıklar
Avian İnfluenza
Kene
(H5N1)
Ensefalit

Kaynaklı

Bati Nil Virus
Kırım
Enfeksiyonu
kanamalı Ateş

SSPE

Kongo

Şistozomiyas

Ekinokokkoz

Konjenital Rubella

Toksoplazmoz

Epidemik Tifüs

Laym hastalığı

Trahom

Lejyoner hastalığı

Tularemi

Hanta
Enfeksiyonu

Virus

H.İnfluenza Tip
b (Hib) Enfeksiyonu

Lepra

İnflunza (grip
Benzeri hastalık)

Leptospiroz

Kala- Azar

Varyant Creuzfeldt –
Jakop Hastalığı

İnvazif
Pnömokokkal hastalık

Veba
Viral Hemorajik ateş
Q Ateşi

10.1.1Prion Hastalıkları
Prion Hastalıkları, beynin subakut dejeneratif hastalıklarındandır. Prion sözcüğü, 1982
yılında Prusiner tarafından bulaşıcı süngerimsi ensefalopatilere neden olan “protein içeren
küçük infeksiyoz bir patojen” olarak tanımlanmıştır.
Prion proteini (Pr P) normalde bulunan bir konak proteinidir
Bu hastalıkların çok uzun inkübasyon periyodları vardır. İnfeksiyon ajanları
bilinmeyen mekanizmalarla kendine özgü protein replikasyonu olan ajanlardır. Bu yüzden
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bunlara prion denmektedir. Süngerimsi ensefalopatiler insandan insana geçebilmektedir. Bu
nedenle prion hastalıklarına "Transmissible spongiofor mencephalopathies" (TSE) adı da
verilmektedir
Bu hastalıkları oluşturan etkenler oldukça farklı özelliklere sahiptirler. Bu nedenle
enfeksiyonlarının patogenezi tam olarak bilinmemektedir. İnfekte bireylerde prionlair beyin
dokusunda yüksek konsantrasyonlarda birikmektedirler. Prionlar birçok fiziksel ve kimyasal
etkenlere olağanüstü dayanıklılık gösterirler. Formaldehid, UV ve 80°C'de ısıtılmaya
dayanıklıdırlar. Ayrıca tripsin ve nükleazların da etkilerine direnç gösterirler.

İnsanlarda 4 tip prion hastalığı oluşmaktadır :
Creutzfeldt-Jakob hastalığı(CJD),(Deli dana hastalığı)
Gerstmann-Straussler-Scheinker sendromu,
Kuru
Ölümcül Ailesel Uyku Hastalığı
New Varyant Creutzfeld - Jakob Hastalığı
1990'ların sonunda da halk arasında deli dana hastalığı olarak bilinen BSE ile ilgili
CJD'nin yeni bir varyantı ortaya çıkmıştır
Creutzfeld- Jakob hastalığının sporadik, kalıtsal, iatrojenik formları tanımlanmıştır.
Yeni varyant Creutzfeld- Jakob hastalığı (vCJ) son yıllarda tanımlanan yeni formudur.
İnsanda nörodejeneratif durumlara yol açabilen bir hastalıktır.
vCJD hastalarının yaşları genelde gençtir (ort 29). Hastalık süresi diğer CJ türlerine
göre daha uzundur (ortalama 14 ay). En belirgin başlangıç semptomları psikiyatrik
semptomlar ve duyu bozukluklarıdır. Psikoz, depresyon ve anksiete bulguları en sık görülen
semptomlardır. Hastaların ağrı, dizestezive parestezi gibi duyu bozuklukları tipiktir
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Hastalar işitme ve görsel halusinasyonlar tarif edebilirler. İştahsızlık ve kilo kaybı
depresif bulgulara eşlik etmektedir. Psikiyatrik ilaçlar geçici bir fayda sağlayabilmektedir.
Nörolojik bulgular daha ileri dönemde ortaya çıkmakta, piramidal ve serebellar bulgular,
rijidite, myoklonus ve akinetik mutizm saptanmaktadır.
Tanıları periyodik EEG ve klinik bulgularla konur. Biyopsi örneklerinde de
histopatolojik bulgularla teyid edilmelidir. Beyin biyopsisinde anormal amiloid proteini
gösterilebilir
Hastaların epidemiyolojik analizi hepsinin et yediğini belirtmekle birlikte belirgin
hayvan beyni yeme öyküsü vermemektedir. Ancak sakatat yasağından önce sosis, hamburger
ve başka et ürünlerinde beyin ve diğer sakatatların kullanılmakta olduğu bilinmektedir

10.1.2 Kist Hidatik Hastalığı ( Ekinokkoz)
Kist hidatik , Echinococcus granulosus (E. granulosus) ve aynı gruptan diğer
parazitlerin sebep olduğu, sıklıkla karaciğer ve akciğere yerleşmekle beraber bir çok dokuda
kist oluşturabilen ve hayvanlardan insanlara geçen bir hastalıktır. Hayvancılığın yaygın
olduğu bölgelerde sık görülür. Ülkemizde de önemli bir sağlık sorunudur.
Ekinokoklar sestod grubu parazitlerdir. Vücutları baş, boyun ve halkalardan oluşur.
Ekinokoklar, yaşamlarını devam ettirebilmek için köpek, tilki, kurt, çakal gibi kesin
konaklara, sığır ve koyun gibi ara konaklara ihtiyaç duyarlar
Ülkemizde E. granulosus ile oluşan ve tek kistle seyreden şekil, daha sık
görülmektedir. İç Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da hayvancılıkla ilişkili olarak daha fazladır.
Hastalık avcı, çiftçi, çoban gibi hayvan teması olanlar, köpek sahibi olanlar, mezbaha
çalışanları ve veteriner hekimlerde sık görülür. İnfekte çiğ sebze ve meyve yenilmesiyle
bulaşma olabilir. Etken parazit genelde çocukluk çağında ağızdan alınır.
Kaynak hayvanın dışkısıyla dış ortama atılan parazit yumurtaları, kuruluğa ve ısıya
duyarlı, kimyasal maddelere ve soğuğa dirençlidir. Bu yumurtalar su ve besin maddelerini
kontamine ederek ağızdan alınabilirler. Ara konaklar bu yumurtaları alarak infekte olurken,
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bu hayvanların sakatatlarını köpek, kurt, çakal gibi hayvanların yemesiyle hastalık yeniden
esas kaynaklara bulaşır.
Bu durum parazitin yaşamını sürdürmesine neden olur. Ağız yolu ile alınan yumurtalar
insanlarda barsaklardan vücuda girer ve karaciğere geçerek veya damarlar yoluyla diğer
organlara yayılarak kistler oluşturur
Kistler yılda yaklaşık 1 cm büyüyerek yıllar içinde çevresine baskı yapacak duruma
geldiğinde belirti vermeye başlar. İlk kistin duvarında yırtılma olursa ikincil kistler oluşabilir.
Kist hidatik % 50 -70 karaciğere, % 10-30 akciğere yerleşmekle beraber diğer
organları da tutabilir. Tutulan organa göre belirti veren kist hidatik hastalığı göz ve beyinde
yerleşirse çabuk, karaciğerde yerleşirse yıllar sonra bulgu verebilir
Karaciğer tutulumunda karnın sağ üst bölgesinde ağrı, bulantı, kusma ve sarılık
olabilir. Karaciğerde büyüme tespit edilebilir. Kist parçalanırsa allerjik reaksiyonlar
gelişebilir.
Diğer organ tutulmalarında yerleşim yerine ve kist büyüklüğüne göre klinik bulgular
değişir.
Tanı:
Tanı için laboratuvar incelemeleri yapılır. Balgam,

idrar incelenebilir. Kandan

serolojik tetkikler yapılarak teşhis konabilir.
Tedavi:
Kist hidatikte en etkili tedavi ulaşılabilecek bölgede ise cerrahi olarak kistin
çıkarılmasıdır. Amaç kistin boşaltılması, parazitin ortamdan uzaklaştırılması ve diğer
organlara yayılmasının önlenmesidir. Cerrahi uygulanamıyor veya çok sayıda kist varsa,
tekrarlamayı ve yayılımı önlemek için ağızdan uzun süreli (6-12 ay ) ilaç tedavisi kullanılır.
Korunma:
Köpekler enfeksiyon açısından kontrol altına alınmalıdır. Evcil hayvanlara
antiparaziter tedavi yapılmalı, hayvan teması olanlara eğitim verilmelidir. Çiğ sebze ve
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meyveler iyi yıkanmalı, mezbahalık hayvan atıkları özel fırınlarda yakılmalı veya köpeklerin
ulaşıp yiyemeyeceği şekilde derin çukurlara gömülmelidir.

10.1.3 Kala - Azar
Leishmaniasis, bir protozoon olan Leishmania cinslerinin sebep olduğu hastalıklar
grubudur. İç organların tutulduğu forma da kala-azar denmektedir.
Etken:
Leishmania donovani, Leishmania infantum, Leishmania chagasi’ dir. Etken, köpek ve
kemiricilerin paraziti olup insanlara vektör olan tatarcıklar aracılığı ile bulaşmaktadır.
İnfekte kum sinekleri tarafından (Phlebotomus, Tatarcık, Yakarca) kan emme
sırasında bulaştırılır
Epidemiyoloji:
Hastalığın yayılmasında yüksekliğin, bitki örtüsünün, nem, sıcaklık gibi, faktörlerin
etkili olduğu bilinmektedir. Nadir de olsa L.donovani’ nin kan transfüzyonuyla ve konjenital
olarak da bulaştığı rapor edilmiştir. Rezervuar genel olarak köpekler, tilkiler ve çakallardır.
İnsanların da bir rezervuar olabileceği düşünülmektedir. Epidemiler; Hindistan, Doğu
Afrika ve Güney Sudan’dan bildirilmiştir. Hastalığın kuluçka süresinin uzunluğu nedeniyle
turistler, askerler ve göçmenler etkeni alarak kendi ülkelerine taşıyabilirler.
Türkiye’de tatarcıklar Ege ve Akdeniz bölgelerinde endemik, diğer bölgelerde ise
sporadik seyretmektedir. Ege, Marmara ve Doğu Karadeniz bölgelerinde; Akdeniz Tipi kalaazar görülür. Etken L. infantum’ dur ve rezervuarı köpeklerdir.Bu nedenle epidemilere yol
açmaz. Enfeksiyonun yayılması üç önemli faktöre bağlıdır; 1) Enfeksiyon için uygun
rezervuar. 2) Uygun vektör. 3) Duyarlı populasyon. Erkekler arasında hastalığa yakalanma
oranının daha yüksek olduğu bildirilmiştir
Klinik:
İnkübasyon periyodu 10 gün -10 yıl arasında olmakla beraber ortalama 4-6 aydır.
Klinik bulgular ani veya yavaş olarak ortaya çıkabilir. İlk belirti, tatarcığın sokma yerindeki
krut bırakan nodüldür. Çoğu olguda başka belirti yoktur.
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Subakut ve kronik olgularda ateş, halsizlik, iştahsızlık, öksürük ve kilo kaybı vardır.
Çocuklarda ise ek olarak gelişme geriliği ve organomegali görülür. Karaciğer ve lenf
bezlerinde büyüme olur. Dalak çok büyük, yumuşak ve ağrısızdır. hastalarda, el, ayak, karın
derisi ve yüz gri bir renk alır. Bu diskolorizasyon olayına Hintçe “KALA-AZAR” denilmiştir.
Doğru teşhis konmayan ve tedavi altına alınamayan olgularda; persistant ve günde iki
kez yükselen intermittant ateş, anemi, gece terlemesi ile uzun süreli bir kilo kaybı ve kaşeksi
gelişir. Kemik iliği ve dalak tutulumuna bağlı olarak anemi, lökopeni ve trombositopeni,
bunun sonucunda da sekonder infeksiyonlar ve birden çok yerde hemorajiler gelişirTedavi:
Bütün hastalar yüksek proteinli, yüksek kalorili ve vitaminle destekli diyetle
beslenmelidir. Tedavide en çok kullanılan ilaç antimon bileşikleridir. İlaç yeterli doz ve
sürede verilmez ise hızla direnç gelişir.
Korunma:
Kum sineklerine karşı sürekli mücadele etmek, hayvan rezervuarlarını ortadan
kaldırmak ve enfekte insanları tedavi etmek, korunmada etkin yollardır. Pencere ve kapılara
sineklerin girmesini engelleyecek tel kafesler yapılmalıdır. İnsandan insana bulaş olduğundan
kişilerin bu konuda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi gerekmektedir.

10.1.4. Kongenital Rubella Sendromu
Gebeliği esnasında annenin geçirdiği kızamıkçık enfeksiyonunun bir sonucu olarak
ortaya çıkan ve bebekte aşağıdaki kategorilerde yer alan bulgu(lar) ile karakterize
sendromdur;
Major bulgular: Katarakt (ve/veya konjenital glokom), konjenital kalp hastalığı,
sağırlık, pigmenter retinopati
İlişkili bulgular: Trombositopenik purpura, splenomegali, sarılık, mikrosefali, mental
retardasyon, meningoansefalit, miyokardit, radiolucent kemik lezyonları
Tanı için laboratuvar kriterleri:
Rubella spesifik IgM antikor varlığının gösterilmesi, veya
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Anneden pasif transfer halinde düşmesi gereken süreden (8-12 ay) daha uzun süre
boyunca bebeğin rubella antikor düzeylerinin pozitif bulunması (aylık incelemelerde
rubella HI, PHA, LA testleri veya ELISA IgG ile ölçülen antikor titrelerinin beklenen
oranda düşmemesi)
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Çalışma Soruları
1. Ülke genelindeki bütün sağlık kuruluşlarından değil, sadece seçilmiş olan
merkezlerden bildirimi yapılacak olan hastalıklar hangi grupta yer almaktadır
a. A grubu
b. B grubu
c. C grubu
d. D grubu
e. E grubu
2. Ekinokokkoz bildirimi zorunlu hastalıklardan hangi grupta yer almaktadır
a. A grubu
b. B grubu
c. C grubu
d. D grubu
e. E grubu
3. Aşağıdakilerden hangisi gebelik esnasında annenin geçirdiği kızamıkçık
enfeksiyonunun bir sonucu olarak ortaya çıkan majör bulgulardan biridir
a. Mikrosefali
b. Trombositopenik purpura
c. Sarılık
d. Katarakt
e. Mental retardasyon
4. Ekinokok kistleri yılda ne kadar genişler
a. 1 cm
b. 2 cm
c. 3 cm
d. 4 cm
e. 5 cm
5. İnfekte kum sinekleri tarafından (Phlebotomus, Tatarcık, Yakarca) kan emme
sırasında bulaşan hastalık
a. Toxoplazmoszis
b. Leishmaniasis
c. Trahom
d. Kist Hidatik
e. Deli Dana
6. İnsanlarda kaç tip prion hastalığı oluşmaktadır
a. 2
b. 4
c. 6
d. 8
e. 10
7. Kist hidatik en sık hangi organa yerleşmektedir
a. Karaciğer
b. Dalak
c. Akciğer
d. Mide
e. Kalın Barsak
8. Kala- Azar için bildirilen en uzun inkübasyon süresi aşağıdakilerden hangisidir
a. 1 yıl
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b. 5 yıl
c. 10 yıl
d. 15 yıl
e. 20 yıl
9. Kist hidatikte en etkin tedavi
a. Cerrahi
b. İlaç tedavisi
c. Işın Tedavisi
d. İlaç +Işın Tedavisi
e. Cerrahi + Işın Tedavisi
10. Kala – azar epidemisi aşağıdaki ülkelerden hangisinde bildirilmiştir.
a. Hindistan
b. Japonya
c. Çin
d. Rusya
e. İsveç
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11 BİLDİRİMİ ZORUNLU BULAŞICI HASTALIKLAR
ve SÜRVEYANS X
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11.1 Seyahat İlişkili Lejyoner Hastalığı
Lejyoner hastalığı, ilk olarak 1976 yılında Philadelphia’da Amerikan Lejyon Kongresi
sırasında, otelde kalmakta olan kongre katılımcıları arasında patlak veren bir pnömoni
salgınının ardından tanımlandı.
Toplam 182 kişinin etkilendiği bu salgında, 29 kişi hayatını kaybetti. Etken, o güne
kadar tanınmayan yeni bir gram negatif bakteriydi. Salgın yaptığı grup ve enfeksiyonun
geliştiği sistem göz önüne alınarak Legionella pneumophila olarak adlandırıldı
Bu hastalığın iki farklı formu bulunmaktadır : Legionella pnömonisi ve Pontiac ateşi.
Lejyonella pnönomisi de seyahat ilişkili lejyoner hastalığı ve diğer lejyoner hastalığı olarak
ayrılmaktadır. Lejyoner hastalığındaki belirgin klinik özellik pnömonidir. Etkene maruz
kalınmasından 2-10 gün içinde klinik tablo ortaya çıkar ( Bağışıklık sistemi baskılanmış
kişilerde daha kısa sürede görülür ).

Hastalık belirtileri :
Non-spesifik bulgular (Ateş, halsizlık, kas ağrıları, iştahsızlık, baş ağrısı) Öksürük
(Başlangıçta hafiftir, sonrasında balgam üzerinde çizgi şeklinde kan görülebilir) İshal (%2550 vakada görülür, genellikle sulu, nadiren kanlıdır) Bulantı, kusma, karın ağrısı (%10-20
vakada görülür) Yüksek ateş (Her vakada vardır. Vakaların 1/5'inde 40.5 C°’nin üzerindedir)
Dezoryantasyon, konfüzyon, geçici ve hafif nitelikte amnezi, Göğüs ağrısı, takipne ve %50
hastada dispne.
•

Komplikasyonlar :
Deliryum
Kalp yetmezliği
Ritm bozuklukları
Akut solunum yetmezliği
Böbrek yetmezliği
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Vaka Ölüm Hızı: 10 - 40%
Enfeksiyon zinciri 4 halkadan oluşur ;
1- Bakterilerin doğal ortamı(nehirler,göller,termal sular,kaynak suları)
2- Bakterilerin üremesini sağlayan genişletme faktörü (air-condition sistemi
soğutma kuleleri, sıcak su tankları, duş başlıkları, sıcak su muslukları vb)
3- Bakterilerin duyarlı konağa ulaşmasını sağlayan aracı mekanizmalar (bakteri
rezervuardan su ile taşınır, suyun aerolize olması ile solunum yolundan veya doğrudan
aspirasyon ile insanlara geçer. Hastalığın insandan insana direkt bulaştığı
gösterilememiştir)
4- Duyarlı Konak : ilerlemiş yaş(>50) , cinsiyet(erkek), malignite, immun
sistemi baskılayıcı tedavi, diabet, kronik akciğer hastalığı, sigara ve alkol kullanımı.
Seyahat ilişkili lejyoner hastalığı ,turizmin ülke ekonomisine katkısı göz önüne
alınarak,önem verilmesi gereken hastalıkların başında gelmektedir. 1990' ların ortalarından
itibaren ülkemizin önemli turizm merkezlerinden Lejyoner hastalığı olgularının çıktığına dair
Avrupa' dan yapılan bildirimler hastalığın hem turizm hem de basında ilgi odağı haline
gelmesine yol açmıştır. Bu nedenle, uluslararası bildirilmesi ve takibi zorunlu hale getirilen
lejyoner hastalığı Kontrol Programı ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılmıştır
(2001).
Seyahat ilişkili Lejyonella Hastalığı ile ilgili 1986 yılında oluşturulan European
Working Group for Legionella Infections (EWGLI) adı verilen kuruluş aracılığı ile
Avrupa da her ülkeye vaka bildirimleri ve takipleri yapılmaktadır.
Bu kuruluşun amacı :
İşbirliğini artırmak, Network oluşturmak, Salgınları erken saptamak, Bilgi
sağlamaktır.
Korunma için alınması gereken önlemler :
Tesiste legionella konusunda eğitimli personel
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Sıcak su tanklarına tahliye musluğu
Sıcak su tanklarının temizliği (3 ayda bir)
Soğuk su tanklarının temizliği (Yılda bir)
Tesisatın kontrolü, ölü boşlukların giderilmesi
Kullanılmayan odaların musluklarının açılarak 3-5 dakika akıtılması
Sıcak su ısısının 50-60C arasında tutulması
Duş başlıkları ve musluk filtrelerinin ayda bir temizliği
Soğutma kulelerinin 3 ayda bir temizliği
Sezon başında koruyucu önlemlerin alınması

11.2 Lepra - Cüzzam - Hansen Hastalığı
Tarih boyunca insanlığı etkileyen bir hastalık olmuştur. Hastalarda ortaya çıkan
deformiteler nedeniyle hastaların toplumdan dışlanmasına neden olmuştur. Son yüzyılda
bulaşıcı, mikrobik bir hastalık olduğu anlaşılmıştır
Epidemiyoloji
Lepranın bulaşması hasta şahsın bulaştırıcılığına, temasın yakınlığına, sıklık ve
süresine bağlıdır. En önemli sorun, hastalık sinsi ve yavaş geliştiğinden basilin ne zaman
alındığının belirlenememesidir.
Bakteri hastanın burun mukozasında boldur ve dış ortamda 7 güne kadar yaşayabilir.
Dolayısıyla solunum yoluyla, ülserli deri bölgesine temasla, terle, sinek ve böceklerin
taşımasıyla nakledilebilir.
Korunma
Lepranın yayılımını önlemek için en sık uygulanan yöntem hastanın hastane veya evde
izole edilmesidir, ancak bu bir takım sosyal sorunlara yol açar. Lepraya karşı BCG aşısının
orta derecede %20-80 arasında koruyuculuk sağlayabildiği tespit edilmiştir. Aşı çalışmaları
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sürmektedir. Hasta ve toplumun eğitilmesi, hastaların erken tespit ve tedavisi korunmada
esastır.

11.3 Leptospiroz
Dünyanın her tarafında yaygın olarak bulunan bu bakteri spiral şeklinde bir yapıya
sahiptir. Bu bakteri aslında bir zoonoz nedenidir. Ancak insanlarda da hastalık oluşturabilir.
Bakterinin biriktiricileri fareler, yabani kemirgenler, köpekler gibi çok farklı hayvanlar
olabilmektedirBu hayvanlar leptospiraları idrar ve dışkıları ile 3-4 hafta boyunca çıkarırlar ve
etrafa bulaşmasına neden olurlar. Özellikle de durgun sularda bakteri birkaç hafta boyunca
canlı kalır. İnsanlar bu suların içilmesi, içinde yürünmesi ya da yüzülmesi ile bu bakterileri
alırlar. Bu nedenle bazı meslek grupları daha fazla risk altındadır. Pekçok tipi olan bakterinin
ülkelere göre farklı tipleri hastalık oluşturmaktadır
Korunma taşıyıcı hayvanların yok edilmesi ve gıda ve su temizliğine dikkat
edilmesiyledir.

11.4 Subakut Sklerozan Panensefalit ( SSPE )
SSPE ilk olarak 1933'te tanımlanan, 1/300 000 sıklıkta görülen, kızamık
enfeksiyonunun nadir geç dönem komplikasyonudur. Hastalık 5-15 (2-22) yaşları arasında
görülür. %50 hastada 2 yaşından önce kızamık enfeksiyonunu geçirme öyküsü vardır.
Hastalık hızlı seyirlidir ve semptomların çıkışından 6-24 ay sonra ölüm görülür. Çok nadir
spontan iyileşme bildirilmiştir(%5).

11.5 Schistosoma Türleri
Epidemiyoloji:
Dünyada 200 milyondan fazla kişide bulunduğu tahmin edilmektedir. Dişi ve erkek
olarak başkalaşmış olan bu parazitlerde dişi parazit, erkek olanın üzerindeki bir oyuğun
içindedir. Schistosoma türleri özel bir coğrafi dağılıma sahiptir. Bu dağılım ara konak olan
yumuşakçanın dünya üzerindeki dağılımına tabidir.
Kan parazitin erişkini karın içi ya da idrar torbasının kan dolaşım sistemine yerleşir ve
kapaklı yumurtalar dışarı atılır. Yumurtalar tatlı suda açılır ve yumuşakçanın vücuduna girer
ve çoğalırlar. 4-6 hafta sonra yüzlerce serkarya yine tatlı suya bırakılır. Bu serkaryalar suya
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giren insanların özellikle ayak parmak aralarından deriyi delerek vücuda girerler. Vücutta
organlar arasındaki göçten sonra, genellikle idrar torbası çevresindeki damarlara yerleşirler.
Erişkin parazitin insan vücudunda 5-10 yıl kadar yaşadığı sanılmaktadır.
Ülkemizde görülen schistosoma türü olan S. haematobium, idrar torbası damarlarına
yerleştiği için kanlı idrar en sık görülen yakınmadır. Ayrıca böbrek yetmezliği de görülebilir.
Kronik parazit enfeksiyonu bulunan hastalarda idrar torbası kanseri sıklığı daha yüksektir.
Korunma:
Endemik olduğu alanlarda tatlı sularla temastan kaçınılmalıdır

11.6 Toksoplazmozis
Toksoplazmozis ekvatordan kutuplara kadar tüm dünyada yaygın ve sürüngenlerden
memelilere kadar tüm omurgalıları enfekte eden bir protozoon olan Toxoplasma gondii ‘nin
oluşturduğu bir multisistem enfeksiyonudur.
İnsanların yaklaşık %25-50'sinin yaşamlarının herhangi bir döneminde parazitle temas
ettikleri ve enfekte oldukları tahmin edilmektedir. Ilıman iklimlerde daha fazla görülür
Korunma:
Toksoplazmadan korunmanın en etkili yolu genel hijyen kurallarına uymaktır. Ayrıca
evinde kedi besleyenlerin, 24 saat aralıklarla kedinin kumunu değiştirmesi, kedilerin dışarı
bırakılmaması ve kedilere çiğ et yedirilmemesi diğer uyulması gereken tedbirlerdir.

11.7 Trahom
Salgınlar oluşturup körlükle sonlanabilen, ülkemizde cumhuriyetin ilk yıllarında
trahomla mücadele ekiplerinin kurulmasını gerektirecek kadar yaygın olan, ancak şimdi tümü
ile kontrol altına alınmış bir hastalıktır. Trahom konjonktiva ve korneanın kronik bir
infeksiyonudur.
Epidemiyoloji
Bu hastalık uzak doğunun ve akdeniz ülkelerinin sıcak ve kuru iklimine sahip,
ekonomik bakımdan yoksul bölgelerinde hala endemik olarak mevcuttur. Trahomun en fazla
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bulaşıcı olduğu zamanlar erken dönemleridir. Bu dönemde hastalık doğrudan temasla veya
olasılıkla da havlu, mendil gibi hastalar tarafından kullanılmış eşyaların ellenmesiyle bulaşır
Etken organizma olan C.trachomatis, TRİC (Trahom, inklüzyonlu konjunktivit)
grubuna dahil olup psittakoz ve lenfogranüloma venereum ile de ilişkilidir

11.7.1 Trahom Kontrol Programı
1997 yılında uygulamaya konulan "Trahom Kontrol Programı" bugünkü örgütlenme
yapısı ve hastalığın değişen evreleme sistemi dikkate alınarak yeniden tanımlanmıştır. Artık
diğer sağlık sorunları gibi Trahom Kontrol Programı 1. Basamak Sağlık Hizmetlerinde çalışan
tüm sağlık personelinin yürütmesi gereken bir programdır.
Hizmet daha çok göz sağlığı alanına kaydırılarak “Temel Göz Sağlığı” adı altında 30
İlde uygulanan eğitim programında birinci basamak sağlık personeli Temel Göz Sağlığı ve
Trahom konusunda eğitilmiş ve Trahom’un yeni evreleme sistemine göre hazırlanan eğitim
materyalleri dağıtılmıştır. Yeni veri kayıt sistemine göre Trahom Vakası bildiren 10 ilde 1997
yılında 1595 Aktif Trahom vakası bildirilmiştir

11.8 Tularemi
Önemli bir zoonoz etkenidir. Etken mikroorganizma Francisella tularensis’dir.
İnsanlarda hastalığı ilk tanımlayan Edward Francis'dir. Bu hastalıkla ilgili çalışmaları
nedeniyle E. Francis'e 1959'da Nobel ödülü verilmiştir.
Epidemiyoloji:
Bakteri; tavşan, sincap, sıçan, geyik, kunduz gibi hayvanlardan, kene, sinek, sivrisinek
gibi kan emici artropodlar tarafından alınarak insanlara bulaştırılır. Bazı alt türler suda ve
çamurda haftalarca canlılığını ve bulaştırıcılığını devam ettirebilir. Evcil hayvanlar da infekte
olabilir
Bir diğer bulaş şekli, kontamine aerosollerin hava yolu ile alınması ve infekte
hayvanların iyi pişmemiş etlerinin yenmesidir. İnsandan insana bulaşma gösterilmemiştir.
Bulaş yolları nedeniyle; avcılar, tarımla uğraşanlar, ormanda çalışanlar, doğa
tutkunları, veteriner hekimler ve laboratuvar çalışanları tularemi yönünden risk grubudur.
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Tularemi dünyanın değişik bölgelerinde; “geyik sineği ateşi”, “tavşan ateşi”, “kene ateşi”,
“avcı hastalığı” gibi isimlerle tanımlanmaktadır
Hastalık genellikle yaz ve kış aylarında iki pik yapmaktadır. Hastalık her yaştan insanı
etkilemekle birlikte olguların çoğunluğu 30 yaş üzeri erkeklerdir. Son derece bulaştırıcı
olması nedeniyle aynı zamanda biyolojik silah olarak da kullanılabilme potansiyeli
taşımaktadır.
Doğada aktivitelerde bulunurken artropod ısırmasından korunmak için kapalı giyisiler
giyilmelidir. Tulareminin endemik olduğu bölgelerde doğadan meyve, sebze, yemiş
tüketirken bunların kontamine olabileceğini gözardı etmemek ve temiz suyla yıkamadan
yememek gerekir.
Aynı risk pınar, dere gibi açıktan akan su kaynakları için de geçerlidir. Tulareminin
endemik olduğu bölgelerde avcıların, hayvanlara temas ederken eldiven kullanmaları
gereklidir.

11.9 Viral Hemorajik Ateşler
Hastalıkların seyirleri esnasında ateş ve kanamalı kliniğin, tabloya hakim olduğu
enfeksiyonlardır. Kabaca kanamalı ateş olarak da adlandırılır. Hemorajik ateşten hemen
daima bir enfeksiyöz etken sorumludur. Bunlar bakteriler, virüsler, riketsiyalar ve
protozoonlardır. Esas olarak zoonotik hastalıklardır. Mortalite oranları yüksektir.
Uluslararası ihbarı zorunlu hastalıklar grubundandır. Günümüzün hızlı ulaşım araçları
ile enfeksiyonu almış kişiler hastalığı dünyanın her tarafına yayabilirler. Yine aynı şekilde
hastalığın endemik görüldüğü ülkelerde görevli olan askeri personel risk altındadır ve bu
kişiler evlerine dönmekle bu hastalığı yayabilirler.

11.9.1 Kırım Kongo Kanamalı Ateş
Tanım
KKKA hastalığı ateş, yaygın vücut ağrısı, vakaların az bir kısmında ise deri, mukoza
ve iç organlarda kanamalar ile seyreden kene kaynaklı viral bir enfeksiyondur.
Etken
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Hastalığın etkeni, Bunyaviridae ailesine bağlı Nairovirus soyundan zarflı bir RNA
virüsüdür. Nairoviruslar dış ortama dayanıksızdır, konakçı dışında yaşayamazlar. 56ºC’de 30
dakikada ve ultraviyole ışınları ile hızla inaktive olurlar. %1 hipoklorit ve %2 gluteraldehite
duyarlıdırlar.

Epidemiyoloji
KKKA ilk kez 1944 ve 1945 yılları yaz aylarında Sovyet askerleri arasında
görülmüştür. Hastalığa Kırım Hemorajik Ateşi adı verilmiştir. 1956 yılında Zaire’de ateşli bir
hastada Kongo virüsü tespit edilmiştir. 1969 yılında her iki virüsün aynı virüs olduğu
belirlenmiş ve Kırım Kongo Hemorajik Ateşi (KKKA) olarak hastalık yeniden
adlandırılmıştır.
Halen Sahra altı Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar’da endemiktir. Ülkemizde ilk
kez 2002 yılında görülen ve 2003 yılında tanımlanan hastalık, her yıl Nisan-Ekim ayları
arasında görülmekte ve Haziran-Temmuz aylarında pik yapmaktadır. İlk kez Tokat yöresinde
görülen hastalık ağırlıklı olarak İç Anadolu Bölgesinin kuzeyi, Karadeniz Bölgesinin güneyi
ve Doğu Anadolu Bölgesinin kuzeyinde görülmektedir. Hastalığın yoğun olarak görüldüğü
başlıca iller; Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Tokat, Yozgat, Sivas, Amasya,
Çorum, Çankırı, Bolu, Kastamonu, Karabük gibi illerimizdir. Son yıllarda hastalığın
görüldüğü alan genişlemiş olup hemen hemen ülkemizin her bölgesinden sporadik vaka
bildirimi yapılmaktadır. Ülkemizde ihbarı zorunlu C grubu hastalıklar arasında yer
almaktadır.
Bulaşma Yolları
KKKA insanlara esas olarak Hyalomma soyuna ait kenelerin tutunması ile bulaşır.
Virüs hayvanlarda asemptomatik enfeksiyon oluşturmasına rağmen, insanlarda hastalığa
neden olmaktadır. KKKA virüsünün insanlara başlıca bulaş yolları aşağıda sıralanmıştır:
1. Enfekte kene tutunması
2. Enfekte kenelerin çıplak el ile ezilmesi
3. Viremik hayvanların kan, doku ve sekresyonları ile temas
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4. KKKA hastalarının kan ve diğer vücut sıvıları ile temas
5. Kan içeren damlacık yolu ile bulaş
Risk Grupları


Endemik bölgede yaşayan tarım ve hayvancılık ile uğraşan çiftçiler, çobanlar,
kasaplar, mezbaha çalışanları



Veteriner hekimler



Veteriner sağlık teknisyenleri



Enfekte hastalarla temas eden sağlık personeli



Laboratuvar çalışanları



Askerler



Kamp yapanlar



Hastaların yakınları

Klinik :
Hastalığın inkübasyon dönemi virüsün alınma şekline bağlı olmakla birlikte 3-14 gün
arasında değişmektedir.
İnsanlarda hastalık ateş, üşüme, titreme, yaygın kas ağrıları, baş ağrısı, bulantı-kusma,
ishal, yüzde ve konjonktivalarda kızarıklık, makülopapüler döküntü gibi şikâyetlerle kendini
gösterir. Hastaların az bir kısmında karaciğer ve dalak büyüklüğü olabilir. Hastalığın ilerleyen
dönemlerinde peteşi, purpura, ekimoz tarzında cilt kanaması, diş eti kanaması, burun
kanaması, vajinal kanama, mide-barsak kanaması, üriner sistem kanaması, akciğer ve beyin
kanamaları görülebilir. Ağır olgularda şuur değişikliği, ajitasyon, hepatorenal yetmezlik,
ARDS ve DİK gelişerek ölüme kadar gidebilir (Tablo 1).
Laboratuvar bulguları olarak lökopeni, trombositopeni, AST, ALT, CK ve LDH
enzimlerinde yükselme dikkati çekmektedir. Protrombin zamanı, parsiyel tromboplastin
zamanı ve diğer pıhtılaşma testlerinde belirgin bozukluk görülmektedir. (Tablo 1) İyileşen
hastalarda bozulmuş olan hemogram ve biyokimyasal parametreler hızla düzelir. Ölüm daha
çok hastalığın ikinci haftasında (5-14 gün) görülmektedir.
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11.9.2 Kene Kaynaklı Ensefalit
Kene kaynaklı ensefalit (tick-borne encephalitis; TBE) santral sinir sisteminin bir viral
enfeksiyonudur. Etken antijenik olarak farklı yaklaşık yetmiş virüsün bulunduğu Flaviviridae
ailesi içinde yer alır. Keneler vektördür; insana bulaşma esasen lxodes ricinus türü kenenin
ısırmasıyla olur. Nadiren çiğ süt (özellikle keçi sütü) veya süt ürünleri ile bulaşma
bildirilmiştir. Laboratuvar kaynaklı (aerosol yoldan) enfeksiyon riski yüksektir. İnsandan
insana bulaşma bildirilmemiştir.
Vakalar genellikle endemik bölgelerde kene aktivitesinin yüksek olduğu mevsimlerde
(mart-ekim ayları arası) görülür. Hastalığa çoğunlukla kırsal, tarımsal alanlarda veya ormanlık
bölgelerde yaşayanlar, çalışanlar ve bu bölgelere seyahat edenlerde rastlanır.
TBE virüsü (TBEV) dünyada her yıl binlerce ağır nörolojik hastalığa yol açan bir
patojendir. TBE Türkiye’nin kuzeyinden geçen geniş bir kuşakta -orta ve doğu Avrupa, Rusya
ve uzak Doğuda- endemiktir. Ülkemizde yapılan az sayıda seroprevalans çalışmasında antikor
pozitiflik oranları %1.4-10.5 arasında bulunmuş olup, belli bir popülasyonun etkene maruz
kalabildiğini düşündürse de henüz bildirilmiş TBE vakası mevcut değildir.
TBE’nin klinik seyri tipik olarak bifaziktir; prodromal evre ve santral sinir sistemi
evresi.
Sıklıkla 7-14 günlük bir inkübasyon dönemini takiben, grip benzeri hastalıkla beraber
ateş, baş ağrısı, yorgunluk, miyalji ve bazen gastrointestinal şikayetlerin de görüldüğü
prodromal belirtiler gelişir. Bu faz viremi fazıdır; hastalarda trombositopeni ve lökopeni de
görülebilir.
Ateşsiz bir haftalık aranın (kısa bir remisyon dönemi) ardından ateşin yeniden
gelişir. Meningoensefalit enfekte bireylerin yaklaşık %20-30’unda görülür. Vakaların önemli
bir kısmında bir yıl veya dah

-

psikiyatrik; %2-6, kalıcı felç) kalabilir. Mortalite, Avrupa bölgesinde görülen hastalık
formunda %1-2 iken, uzak-doğu formunda %20’ye kadar varabilmektedir.
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Klinik tanımlama:
İki-dört gün devam eden ateş, halsizlik, artralji, miyalji, baş ağrısı gibi gribal
semptomlardan sonra ortalama bir hafta süren iyileşme dönemi ve sonrasında başlayan
menenjit, ensefalit, miyelit veya radikülit bulguları.
Tanı için laboratuvar kriterleri:
Daha önce TBE aşısı yapılmamış bir kişide;
-4 hafta sonra alınan serum örneğinde IgG titresinde
4 kat artışın gösterilmesi

Şüpheli vaka: Klinik olarak uyumlu hastalık ve kene ısırığı olsun veya olmasın
şikâyetlerin başlamasından 4 hafta öncesine kadar endemik bir bölgede bulunma.
Olası vaka: Şüpheli vaka tanımına uyan ve kan örneğinde IgG pozitifliği saptanmış
vaka
Kesin vaka: Olası vaka tanımına uyan ve laboratuvar kriterlerinden biri ile
doğrulanmış vakaS, serum veya dokuda RT-PCR yöntemiyle TBE-RNA’sının saptanması

11.10 Veba
Dünyanın varoluşundan beri “Kara ölüm” olarak adlandırılan veba çok büyük salgınlar
yapmış, çağlar açıp kapatmış bir hastalıktır.Hastalık özellikle farelerde görülür ve fare pireleri
ile insanlar arasında yayılır. Tarihte son derece önemli yer tutan bu hastalık pekçok esere de
konu olmuştur
Veba, etkeni Yersinia pestis olan, kemiricilerin arasında görülen zoonotik bir
hastalıktır.
Vektör
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İnsana veba geçişinden en çok sorumlu tutulan hayvanlar fare ve sıçanlardır.
Bunların pireleriyle insana bulaşır. Fare piresi insanı ısırarak veya dışkılarını deri üzerine
bırakarak infeksiyona neden olur.
Epidemiyoloji
Kemirgenlerle mücadele ve pire gibi vücut dışı parazitlere etkili ilaçların bulunması ile
ve hijyen şartlarının iyileşmesi ile hastalığın önüne geçilebilmiştir. Ancak hala dünya
üzerinde odaklar vardır. Ortaçağda Avrupa nüfusunun 1/5'i vebadan ölmüştür. Daha yakın
tarihlerde , Vietnam savaşı sırasında da salgın görülmüştür.
Vücüda giren bakteriler lenfatik sisteme yerleşir. Bakteriler lenfatik sistemden zaman
zaman kana geçerek diğer organlara yayılabilir ( menenjit, pnömoni gibi). Veba pnömonili
olguların öksürüğü ( damlacık infeksiyonu ) ile kişiden kişiye hava yoluyla da hastalık
bulaşabilir. İnsanda vebanın en sık üç klinik formu izlenir.
Bunlar ;
Hıyarcık vebası
Akciğer vebası
Veba sepsisidir.
Pnömoni veya sepsis formu ile seyreden olgularda, bulgular ortaya çıktıktan sonraki
18 saat içinde tedaviye alınmadıkları takdirde ölüm oranı çok yüksektir
Tedavi
Tedavi için şüphe duyulması yeterlidir, tanının kesinleşmesi beklenmez. En
etkili antibiyotik streptomisindir.
Korunma
Hasta ile şüpheli temas olduğunda 7 gün süre ile tetrasiklin veya sülfonamidle
kemoprofilaksi önerilmektedir.
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Çalışma Soruları
1. Kara ölüm olarak bilinen hastalık aşağıdakilerden hangisidir.
a. Tularemi
b. Kırım Kongo Kanamalı Ateş
c. Veba
d. Subakut Sklerozan Panensefalit
e. Toksoplazmosis
2. Lejyonella hastalığının kaç alt tipi vardır
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5
3. Vebanın insanda kaç formu vardır
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5
4. Kene kaynaklı ensefalitin kaç evresi vardır
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5
5. Kene kaynaklı ensefalitin ülkemizde yaygınlığı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur
a. Ülkemizde henüz bildirilmiş vaka bulunmamaktadır
b. Yüzbinde 1
c. Yüzbinde 5
d. Yüzbinde 10
e. Yüzbinde 15
6. Kırım Kongo Kanamalı Ateş hangi grup bildirimi zorunlu hastalıklar arasında yer
almaktadır
a. A grubu
b. B grubu
c. C grubu
d. D grubu
e. E grubu
7. Ekvatordan kutuplara kadar tüm dünyada yaygın ve sürüngenlerden memelilere kadar
tüm omurgalıları enfekte eden protozoon hastalığı aşağıdakilerden hangisidir.
a. Kırım Kongo Kanamalı Ateş
b. Trahom
c. Toksoplazmozis
d. Veba
e. Lepra
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8. Cüzzamlı kişide bakteri en fazla nerede bulunur.
a. Burun mukozasında
b. Avuç içinde
c. Ağız boşluğunda
d. Ayak Parmakları arasında
e. Saçlı deride
9. Kırım Kongo Kanamalı Ateşte inkübasyon süresi en uzun kaç gündür
a. 14
b. 16
c. 18
d. 20
e. 24
10. Tularemide olguların çoğunluğunu
a. 30 yaşın üzerinde erkekler oluşturmaktadır
b. 30 yaşın altında erkekler oluşturmaktadır
c. 30 yaşın üzerinde kadınlar oluşturmaktadır
d. 30 yaşın altında kadınlar oluşturmaktadır
e. Erkek çocuklar oluşturmaktadır.
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12 BİLDİRİMİ ZORUNLU BULAŞICI HASTALIKLAR
ve SÜRVEYANS XI
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12.1 Avian influenza
Halk arasında tavuk vebası veya kuş gribi olarak da bilinen, Orthomyxoviridae
familyasındaki viruslardan, influenza A grubu virüslerin neden olduğu, kanatlı
hayvanlarda solunum ve sinirsistemine ait belirtilerle birlikte yüksek morbidite ve mortalite
hızı ile seyreden akut bulaşıcı birhastalıktır. Hastalık çok büyük ekonomik kayıplara yol
açmaktadır.
İnfluenza A virüsleri yüzey proteinlerine göre alt tiplere ayrılırlar. Bilinen 15 tane alt
tipi vardır.
Bu alt gruplardan hepsi kuşlarda bulunurken sadece5 tanesi (H1,H2,H3 ve N1,N2)
insanlarda yayılımgösterir.
İnfluenzavirus A veinfluenzavirus B her yıl salgın yapabilir;influenzavirus C ise yalnız
hafif hastalıklara nedenolur. İnfluenzavirus A, ayrıca pandemilere de neden olabilir.
İnfluenzavirus A ile doğal enfeksiyon,insanların yanı sıra, domuzlar, atlar, deniz memelileri,
sansargiller ve kuşlarda da görülebilir.Etken daha çok ördeklerden izole edilmekle birlikte
hindi, tavuk, sülün, evcil kaz, bıldırcın, tavuskuşu, muhabbet kuşu, martı, bataklık kuşları,
keklik, deniz kuşları, beç tavuğu ve papağan cinslerinden deizole edilmiştir.
Çok patojen Avian influenza virusları ile oluşan hastalık vakalarında; genellikle
solunum güçlüğü, aşırıgöz yaşı, yüz ve başta ödem, deri altında siyanoz ve hemoraji, ibik ve
sakallarda siyanoz ile ishal görülür.
Tavuk ve hindilerde kimi zaman hiçbir belirti görülmeden de ani ölüm şekillenebilir.
Hastalığın Yayılması
Bulaşmada göçmen kuşlar önemli rol oynamaktadırlar. Enfekte kuşların gaitaları ve
sekresyonları ilebulaşık yem, su, alet-ekipman, personel, kuluçkahanede kırılan yumurtalar
yayılım nedenleridir. Hastalığınhorizontal bulaşması (yatay bulaşma yani hayvandan
hayvana) çok rastlanan bulaşma şeklidir.
Hastalığın Önemi
Tavuk vebası, bütün dünyada büyük ekonomik kayıplara neden olan bir hastalık olup,
tavukçuluksektörünü tehdit eden önemli viral hastalıklardan biri olarakkabul edilmektedir.
Kuş gribi salgınının endişe yaratmasınıntarihsel bir nedeni vardır. Zamanlaması tam olarak
bilinememeklebirlikte dünya çapında grip salgınları yaklaşık 10-40 yıl gibidüzensiz
aralıklarla ortaya çıkan ve her seferinde çok sayıdainsanın hayatını kaybetmesine, neden
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olmaktadırGeçtiğimizyüzyılda üç büyük dünya çapında salgın yaşanmış ve bunlarıniçinde en
büyüğü olan 1918-1919 yıllarındaki dünya çapındakisalgında yaklaşık 40 milyona yakın insan
hayatını kaybetmiş ve busalgın insanlık tarihinin en ölümcül hastalık hikayesini oluşturmuştur
Bulaşma Virüsün hava yolu ile taşınması bir kaç kilometre ile sınırlıdır. Ayrıca
hastalık böcekler, kanemici sinekler ve kemiriciler vasıtasıyla enfekte hayvanlardan duyarlı
olan hayvanlara mekanik olarakbulaştırabilmektedir. Kuluçka süresi birkaç saat ile 2-3 gün
arasında değişebilmektedir.Avian influenza 100 yıl önce ilk olarak İtalya’da tanımlanan ve
dünyanın değişik yerlerinde de zamanzaman epidemiler şeklinde ortaya çıkan bir hastalıktır.
Hastalığın doğal saklayıcısının göçmen su kuşları -özellikle yaban ördekleri- olduğu
belirtilmektedir.
Korunma Önlemlerinin Alınması
Avian Influenza hastalığına yönelik bir tedavi yoktur. Sürünün direncini arttırmak için
yem vesularına vitamin, sekonder enfeksiyonları önlemek için yeme antibiyotikler katılır.
Hastalıktan korunmakamacıyla dışarıdan sürüye kesinlikle hayvan katılmaması ve dışarıdan
içeriye ve içeriden dışarıya hayvangiriş ve çıkışlarının durdurulmasıkuralına uyulması gerekir.
Kümeslereyabani kuş ve rodentlerin girişiengellenmeli, bakıcıların dışında
kümeslere kimsenin girişine izinverilmemeli, kümes girişlerinedezenfektanlı küvetler
konulmalıdır.
Hastalıktan nasıl korunulur?
Öteki enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi en önemli ve uygun korunma
önlemlerinden birisi dedikkatli ve sık el yıkamadır. Ellerin sabun ve su ya da susuz alkol bazlı
el antiseptikleri kullanılaraktemizlenmesi derideki enfeksiyözolabilecek maddeleri uzaklaştırır
vehastalığın bulaşmasını önler. Çiğ kümeshayvanlarının işlenmesi sırasında genelhijyen
kurallarına uyulması ve etlerinpişirilerek yenmesi riski azaltacaktır.
Hasta kuşun yumurtası da enfekteolabilir; bu nedenle aynı önlemlerinyumurtalar için
de alınması gerekir.
Virus dondurmakla öldürülemeyebilir. WHO,gıdaların merkezdeki sıcaklık 70°C
olacak şekilde pişirilmesiniönermektedir.
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12.2 Batı Nil Ateşi
İlk olarak Uganda’nın Batı Nil bölgesinde saptanmış olan viral bir hastalıktır.
Virüs, 1937 yılında ateşi olan Uganda’lı bir kadın hastanın kanından izole edildi,
antijenik olarak Japon ansefalitine yol açan virüsle ilişkili bulundu. Mısır’da sağlıklı bir
çocuğun kanından izole edildi .1952-54 Mısır’da yapılan ekolojik çalışmalarda virüs döngüsü
belirlendi: Sivrisinekler vektör Virüs, Afrika, Asya ve Avrupa’da geniş bir coğrafyada
sivrisinek, kuş ve insanlardan izole edildi Kuşlar çoğaltıcı konak insan ve atlar rastlantısal
konak, son konaktırlar.
Sivrisinek dışındaki bulaş yolları :
Kan nakli (ABD, salgın hızının en yüksek olduğu dönemde, 21/10 000)
Organ nakli
Vertikal bulaş
Olası emzirme ile bulaş
Laboratuvar kazası
Çoğunlukla Culex (özellikle C.pipiens ve C.restuans) sivrisinekleri ile bulaşır
Klinik:

Kuluçka dönemi enfekte sivrisinek ısırığından sonra 3-15 gün
Olguların çoğu asemptomatik .%15-20 sinde grip benzeri hastalık
Ani başlangıçlı ateş Baş ağrısı (retroorbital ağrı) Kas ağrısı Halsizlik
İştahsızlık Bulantı, kusma Makülopapüler döküntü (kızamığa benzer %50)
Hastalık 2-5 gün sürer
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Korunma :
Farkındalık yaratılması ve sivrisinekle mücadele

12.3 Q Ateşi
Q ateşi Coxiella burnetii’nin neden olduğu bir zoonozdur. Bu bakteri tüm dünyada
yaygındır. Sığır, koyun ve keçiler C.burnetii için yaygın rezervuarlar olup bakterinin
yayılımından sorumludurlar. Q ateşi salgınları genellikle veterinerlerde, et işleme ünitelerinde
çalışanlarda ve çiftçilerde ortaya çıkar.
Bakteri çok enfeksiyöz olup ısıya, kuruluğa ve birçok dezenfektana dirençlidir. Etken
enfekte hayvanların dışkıları, çıkartıları ile kontamine olmuş tozları içeren havanın
solunmasıyla insana bulaşır. Duyarlı bir bireyde 1-10 kadar az sayıda bakteri hastalığa yol
açabilir. Enfekte süt ve süt ürünlerinin ağız yoluyla alınması ile de bulaşma olabilmektedir.
Mikroorganizma ayrıca biyolojik silah olma potansiyeli de taşımaktadır.
Kronik Q ateşi nadirdir. Akut enfeksiyon geçirenlerin küçük bir kısmında (<%5),
genellikle bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerde gelişebilir ve çok ciddi tablolara yol açar.
Kronik Q ateşi olgularında %60-70 oranında endokardit gelişir, kalp kapakçıkları tutulur.
Kalp kapağı sorunları olan bireyler kronik enfeksiyon gelişimi için özellikle risk altındadır.
Klinik tanımlama:
Kas ağrıları, katılık, kırıklık ve retrobulber baş ağrısının eşlik ettiği ateşli hastalık.
Ciddi hastalıkta akut hepatit, pnömoni, meningoensefalit ve düşük meydana gelebilir. Klinik
laboratuvar incelemesinde karaciğer enzimlerinde artış ve anormal radyolojik bulgular
izlenebilir.
Bağışık olmayan bir bireyin C. burnetii ile karşılaşması semptomatik veya
asemptomatik primer enfeksiyona neden olur. Semptomatik primer enfeksiyon akut Q
olmaksızın serokonversiyon gelişir. Semptomatik olguların sadece %2’sinde hastaneye yatış
gerekir. Akut Q ateşinde hastalık temastan 2-3 hafta sonra 40ve nonspesifik semptomlarla aniden başlar. Ateş genellikle 1-2 hafta sürer. Olguların %30134

50’sinde pnömoni gelişir ve çoğunlukla karaciğer enzimlerinde artış (hepatit) olur. Çoğu hasta
genellikle tedavisiz olarak birkaç ay içerisinde tamamen düzelir. Akut Q ateşinde sadece %12 oranında ölüm görülür.
En ciddi risk kan alma işlemi esnasında personele kan-kaynaklı patojenlerin (özellikle
HIV ve hepatit etkenleri) bulaşma riskidir. Kan alma, serum ayırma gibi işlemler yapılırken
kesinlikle eldiven giyilmeli, standart güvenlik önlemleri uygulanmalıdır. Ayrıca her türlü
klinik örnek “enfeksiyöz” kabul edilmeli ve örnekleri alırken, dokunurken, çalışırken standart
güvenlik önlemleri alınmalı, uygun kişisel koruyucu ekipman giyilmelidir.

12.4 Hanta Virus Enfeksiyonu
“Hantaan yada hanta” virüs olarak adlandırılan etken Bunyaviridae grubunda yer
alan tek sarmallı bir RNA virüsüdür. İlk olarak 1976 yılında Kore’de izole edilmiş ve
Seul
virüsü olarak adlandırılmıştır. Hanta virüs insanlarda Renal sendromla seyreden
“Hemorajik
ateş” ve “Kardiyopulmoner sendrom” adları ile iki tür sendroma neden olurlar.
Epidemiyoloji
Hastalık değişik bölgelerde, farklı klinik formlar ve tablolarla seyreder. Bu farklılık
Hanta virüsün değişik serotiplerinden kaynaklanmaktadır. Hanta virüs’ün doğadaki
başlıca
rezervuarı kemiricilerdir (özellikle fareler). Hayvanlar arasında bulaş horizontal ve
vertikal
yolla olmaktadır.İnsanlara bulaş, enfekte hayvanların ısırması (salya,tükürük) veya
idrar
(suları kontamine etmesi) ve tükrük gibi çıkartıların deri ve mukozalardan girmesi
(enfekte
materyalin batması vb.) ile olabilir. Tükrük, idrar gibi maddelerle enfekte olmuş
havadaki
aerosollerin solunması ile de hastalık bulaşabilmektedir. Yapılan epidemiyolojik
araştırmalar
bulaşın daha çok solunum yolu ile olduğunu göstermektedir.
Hastalık 20-50 yaş grubunda daha çok erkeklerde ve sıklıkla ilkbahar ve sonbahar
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aylarında görülmektedir. Çiftçiler, askerler, liman işçileri gibi kemiricilerle teması
yüksek
olan şahıslarda sıklıkla gözlenir.
Patogenez
Patogenezde en önemli nokta damar endotel zedelenmesidir
Hanta virüs enfeksiyonlarında gelişen akut febril hastalık kliniği, hemorajinin ve
böbrek tutulumunun derecesine göre değişir. Şiddetli hastalıkta birbiri üzerine gelen
febril,
hipotansif, oligürik, diüretik ve konvelasan olmak üzere 5 aşaması vardır.
Febril faz, ani olarak başlar ve yüksek ateş (39-40º C), titreme, baş ağrısı, halsizlik,
kasağrısı, baş dönmesi, iştahsızlıkla görülür. Yüz, boyun ve gövdede genellikle peteşial rash
görülebilir. Bu dönemde lökosit normal veya yüksek bulunabilirken, trombosit
düşüklüğü,
hematokrit yüksekliği ve proteinüri görülebilir.
Hipotansif faz, ani olarak tansiyon düşüklüğü gelişir ve birkaç saatten günlere kadar
uzayabilir. Taşikardi, arteriyel kan basıncında düşüklük, nabız basıncında daralma
(sistolikdiyastolikbasınç farkında azalma). Ağır olgularda şok tablosu görülebilir. Bu
dönemdelökositoz, trombositopeni ve kanama zamanında uzama, ağır proteinüri ve hematüri
görülür.Bu fazda olguların 1/3 fatal seyreder.
Oligürik faz, bu dönem 3-7 gün sürer ve kan basıncı normale dönebilir. Lökosit ve
trombositnormaldir, üre ve kreatin yüksekliği gözlenir. Hiponatremi, hiperkalemi ve
hiperkalsemigelişmesine bağlı olarak böbrek yetmezliği görülür. Pulmoner ödem gelişebilir.
Ölümlerinyaklaşık yarısı bu dönemde gelişen akciğer enfeksiyonu veya ödemi, elektrolit
imbalansı veşoka bağlı olarak ortaya çıkar. Sıvı tedavisi bu dönemde oldukça önemlidir.
Negatif sıvıdengesi şoka neden olabileceğinden sıvı tedavisinin sürdürülmesi önemlidir.
Konvelasan faz, tam düzelme haftalar veya ayları bulabilmektedir.
Klinik
Hanta virüs enfeksiyonunda klinik belirtiler Renal Sendromla Seyreden Hemorajik
Ateş (RSSHA) ve Kardiyopulmoner Sendrom (KPS) olmak üzere iki grup altında
incelenebilir.
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Renal Sendromla Seyreden Hemorajik Ateş, ilk kez kore savaşı sırasında 3000
askerde görülen bir tablodur. Akut böbrek yetmezliği ile sonuçlanan intertisyel nefritin yanı
sıra yaygın kanamaların görülmesi sendroma RSSHA adı verilmesine neden olmuştur.
RSSHA’da ölüm oranı %5-35 arasındadır. RSSHA’nın kuluçka dönemi 7-21 gündür, Ani
yükselen ateş, titreme, ishal, kusma, baş ağrısı, yüzde kızarıklık görülür. Ani göz içi basıncın
artışına bağlı olarak bulanık görme, akut miyopi, periorbital ödem ve kemozis görülebilir.
Olguların 1/3’de konjiktiva kanaması peteşik-purpurik kanamalar, burun, mide, vajinal ve
üriner sistem kanamaları görülebilir.
Kardiyopulmoner Sendrom İlk kez Güney Batı Amerika’da tanımlanmış bir
tablodur.
Hastalık 3 haftalık kuluçka döneminden sonra ateş, karın ağrısı, öksürük, kas ağrısı
şikayetleriile başlar. Bu şikayetlerden sonra hızla bulantı-kusma, diyare gelişir. Bazen tek
başına başağrısı en önemli yakınmadır. Ağır olgularda pulmoner kapiller geçirgenliğin
artmasına bağlıolarak akçiğer ödemi, şok, aritmi, koagülopati gelişir. Bu tür hastalarda başta
akciğrerendoteli olmak üzere kalp, iskelet kası, böbrekler ve pankreas olmak üzere Hanta
virüsantijenleri saptanır. Kardiyopulmoner Sendrom’da ölüm oranı %30’un üzerindedir.
Tanı
Hastaların başvurduğu dönemde kandan ELİSA yöntemi ile IgG ve IgM özgül
antikorları saptanır. Etken izolasyonu idrar, kan ve bronkoalveolar lavaj sıvısının Vero
E6
hücrelerinden hazırlanan doku kültürlerinde üretilmesi ile izole edilir.
Koruma ve Kontrol
Korumada en önemli yöntem kemiricilerin kontrolü ve kemiricilerin çıkartıları ile
insan temasının önlenmesidir. Farelerle savaş Hanta virüs enfeksiyonlarının
önlenmesinde en
önemli noktayı oluşturmaktadır. Evlere farelerin ulaşmasını engellemek, çöplük,
çalılık ve
atıklar gibi farelerin yaşayabileceği ortamların temiz tutulması, yiyecek ve içeceklerin
açık
ortamlarda bulundurulmasının engellenmesi, arazi ortamında çalışan özellikle asker
gibi
şahısların bu konuda eğitimi en önemli notayı oluşturmaktadır.
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Çalışma Soruları
1. Pandemilere de neden olabilen influenza tipi aşağıdakilerden hangisidir.
a. İnfluenza A
b. İnfluenza B
c. İnfluenza C
d. İnfluenza D
e. İnfluenza E
2. virüs insanlarda Renal sendromla seyreden “Hemorajik ateş” ve “Kardiyopulmoner
sendrom” adları ile iki tür sendroma neden olan ilk defa 1976 yılında Seulde izole
edilen bu nedenle Seul virüsü adıda olan virüs aşağıdakilerden hangisidir.
a. İnluenza virüs D
b. Hanta Virüsü
c. Batı Nil Ateşi virüsü
d. Q ateşi virüsü
e. Avian İnluenza virüsü
3. Seul virüs hastalığının kaç aşaması vardır.
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5
4. Hanta virüs enfeksiyonunun hipotansif fazında fatalite oranı aşağıdakilerden
hamgisidir.
a. 1/2
b. 1/3
c. 1/4
d. 1/5
e. 1/6
5. Hanta virüs enfeksiyonun kardiyopulmoner sendromunda fatalite oranı
aşağıdakilerden hangisidir.
a. % 15
b. % 20
c. % 25
d. % 30
e. % 35
6. Q ateşi salgınları kimlerde görülmez
a. Veterinerler
b. Kasaplar
c. Tavukçular
d. Çiftçiler
e. Et işleme ünitesi çalışanlarında
7. Kuşların çoğaltıcı konak olduğu virüs aşağıdakilerden hangisidir.
a. Q ateşi
b. Seul virüsü
c. Batı Nil ateşi virüsü
d. Hanta virüs enfeksiyonu
e. Avian inluenza virüsü
8. İnflueza A’nın bilinen kaç alt tipi vardır
a. 10
b.15
c.20
d.25
e.30
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9. Pandemiye yol açan influenza virüs tipi aşağıdakilerden hangisidir.
a. İnfluenza A
b. İnfluenza B
c. İnfluenza C
d. İnfluenza D
e. İnfluenza E
10. Renal Sendromla Seyreden Hanta Virüsünde ölüm oranı aşağıdakilerden hangisidir.
a. % 5 – 35
b. % 10 – 45
c. %20 – 25
d. % 40 – 60
e. % 10 – 55
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13 BİLDİRİMİ ZORUNLU BULAŞICI HASTALIKLAR
ve SÜRVEYANS XII
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13.1 D Grubu Hastalıklar
Ülke genelindeki seçilmiş olan laboratuvarlardan (tüm kamu kurum ve kuruluşlarına
ait laboratuvarlar) bildirimi yapılacak olan hastalıklardır.
Grup D hastalıkları bildirecek olan laboratuvarlar
•

Devlet Hastaneleri Lab

•

Üniversite Hastaneleri Lab

•

Askeri Hastane Lab

•

Halk Sağlığı Lab

•

Bölge Hıfzısıhha Lab

13.1.1 Campylobacter Jejuni
İnsanlarda kanlı ve sulu ishale, bakteriyemi gibi çeşitli sistemikhastalıklara neden
olan, gram negatif basil ile oluşan infeksiyonlardır. Campylobacter enteriti özellikle
gelişmekte olan ülkelere yolculuk yapanlarda kontamine su ve yiyeceklerin alınması ile ‘turist
diyaresi’ şeklinde de görülmektedir
Campylobacter türleri kaynak olarak vahşi ve evcil hayvanların (örn: kümes
hayvanları, kuş, sığır, domuz, keçi, köpek, kemiriciler) gastrointestinal sisteminde sığıntı
olarak saptanmaktadır. İnsanlara en fazla fekal -oral yolla bulaşmaktadır. Bu yolla bulaş
insanlara en sık çiğ veya az pişmiş kümes hayvanları veya kırmızı et yenilmesiyle, iyi
pastörize olmamış süt ve klorlanmamış su içilmesiyle olmaktadır.
Hastalığın kliniği insanı enfekte eden suşun virulansına, alınan bakteri miktarına ve
konağın duyarlılığına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Enterite neden olan
Campylobacter türlerinin hepsi benzer klinik tabloya neden olmaktadır. Hastaların %30'unda
1-2 gün süren prodrom dönemi görülmekte, bu dönemde ateş, baş ağrısı, kas ağrısı ve
halsizlik gibi bulgular dikkati çekmektedir.
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Diyare, ateş ve kramp tarzında karın ağrısı en fazla görülen klinik bulgular arasındadır.
Hastalık kramp şeklinde karın ağrısı ve bunu takiben diyare ile başlamaktadır. Diyare
genellikle sulu veya kanlı diyare şeklinde olup, günde 8 veya daha fazla sayıda dışkılama
şeklinde gözlenmektedir.
Ateş 40 dereceye kadar çıkabilmektedir. Karın ağrısı diğer bakteriyel enteritlere göre
daha şiddetli olup, akut apandisiti taklit edebilmektedir
Bulantı sık görülen bir bulgu olup, hastaların %15'inde kusma görülmektedir.
Campylobacter enteriti kendiliğinden 1 hafta içinde düzelmekte, %10-20 olguda 1 haftayı
geçebilmekte, tedavi edilmeyen olgularda %5-10 oranında tekrarlamalar ortaya çıkmaktadır.
C. jejuni akut enterit dışında ülseratif kolit veya Crohn hastalığına benzer akut kolite,
daha çok yaşlılarda bakteriyemiye (%1'in altında), menenjit, endokardit ve septik düşüklere,
nadir olarak da kolesistit, pankreatit ve sistite neden olmaktadır.
C. jejuni'nin infeksiyon geçirildikten sonra dışkıdan atılımı 3 hafta sürmekte,
hipogamaglobulinemisi ve AIDS'i olan hastalarda uzun süreli taşıyıcılık gözlenmektedir.
Tedavi
Sıvı ve elektrolit tedavisi diğer ishalli olgularda olduğu gibi tedavinin temelini
oluşturmaktadır. Spesifik antimikrobiyal tedavi gerektirmeden olguların %30-100’ü
kendiliğinden iyileşmektedir. Antimikrobiyal tedavi hastalığın erken döneminde etkili
olmaktadır.
Yapılan çalışmalarda antimikrobiyal tedavinin yüksek ateş ve kanlı ishali olan ve
dışkılama sayısı günde sekizden fazla olan hastalarda ya da ishali bir haftadan daha uzun
süren hastalarda kullanılması ayrıca sistemik infeksiyon gelişmesi durumunda, bulaş riski
yüksek kapalı toplumlarda ve immun sistemi baskılanmış hastalarda uygulanması
önerilmektedir.
Chlamydia Trachomatis
•

Klamidyalar insan da dahil olmak üzere memelilerde ve birçokkuş türünde hastalık
oluşturabilirler. Klamidya türleri arasında C. trachomatis, yol açtığı trahom ve cinsel
yolla bulaşan hastalıklar nedeniyle üzerinde en çok çalışılan tür olmuştur.
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Korunma ve Kontrol
Trahomun endemik olduğu bölgelerde infeksiyonun esas rezervuarı çocuklardır.
Hijyenik koşulların yetersiz olduğu durumlarda, etkenin el-göz teması ile bulaşması son
derece kolaydır. Hastalığın kontrol altına alınması ancak sosyoekonomik koşulların
iyileştirilmesi ile sağlanabilir.
Trahom Kontrol Programı, nerede ise hem Sağlık Bakanlığı hem de Cumhuriyet
tarihimiz ile yaşıt bir programdır. Ülkemizin doğu ve güneydoğu bölgelerinde yaşayan
vatandaşlarımızın yarısından fazlasının trahomlu olduğu 1925’lerde, soruna bir çözüm
bulmak amacıyla, Sağlık Bakanlığınca Dünyaya örnek olmuş bir kontrol programı
başlatılmıştır. Dikey bir örgütlenmeye sahip bu program sayesinde trahomun görülme sıklığı
benzer diğer bulaşıcı hastalıklar düzeyine indirilmiştir.
Sorun azaldıkça, dikey örgütlenme yerini bugünkü yatay örgütlenmeye bırakmıştır.
Örgütlenmedeki bu değişikliğin yanı sıra Trahom Kontrol Programında Uluslararası yeni
yaklaşımlar gelişmiştir. Bunlardan en önemlisi hastalığın evreleme sistemidir.
En son Trahom Savaş Memuru kursu 1973’de 3 ay için açılmıştır. 1979 yılında bu
Teşkilatta; 374 Trahom Teknisyeni, 9 Göz Hekimi, 8 Pratisyen Hekim ve 42 Sağlık Memuru
çalışmaktaydı. 1980’li yıllarda ise Trahom Teşkilatı olarak; 19 ilde Sağlık Müdürlükleri
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesine bağlı olarak trahomlular izlenmekte ve tedavi edilmekte,
istatistik toplanmakta ve Bakanlığa iletilmekte idi.
1982’de bağımsız şube müdürlükleri kaldırılmış ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’ne bağlı Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar Daire Başkanlığına bağlı bir Şube
Müdürlüğüne (Koruyucu Göz Sağlığı Şube Müdürlüğü) dönüştürülmüştür
1981 yılında Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis’te 1930’da kurulmuş olan Trahom
Hastaneleri

kapatılmıştır.

1984

yılından

sonra

da

Trahom

Savaş

Dispanserleri

kapatılmıştır1997 yılında uygulamaya konulan "Trahom Kontrol Programı" bugünkü
örgütlenme yapısı ve hastalığın değişen evreleme sistemi dikkate alınarak yeniden
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tanımlanmıştır. Artık diğer sağlık sorunları gibi Trahom Kontrol Programı 1. Basamak Sağlık
Hizmetlerinde çalışan tüm sağlık personelinin yürütmesi gereken bir programdır.
Bu birinci basamak sağlık hizmetlerinde entegrasyonun bir gereğidir. Programı
yürütme sorumluluğu birinci basamak sağlık kuruluşlarına, yani sağlık ocağı düzeyine
taşınırken, veri kayıt sistemi de programdaki gelişmelere uygun olarak yeniden
yapılandırılmıştır.
Hizmet daha çok göz sağlığı alanına kaydırılarak “Temel Göz Sağlığı” adı altında 30
İlde uygulanan eğitim programında birinci basamak sağlık personeli Temel Göz Sağlığı ve
Trahom konusunda eğitilmiş ve Trahom’un yeni evreleme sistemine göre hazırlanan eğitim
materyalleri dağıtılmıştır. Yeni veri kayıt sistemine göre Trahom Vakası bildiren 10 ilde 1997
yılında 1595 Aktif Trahom vakası bildirilmiştir

13.1.2.Cryptosporidium
Kryptosporidyum türleri bir hayvan infeksiyon etkeni olarak uzun süreden beri
tanınmakta olup, yirmiden fazla türünün bulunduğu bilinmektedir. Ancak son yıllarda
AIDS’li hastalarda yaygın olarak tespit edilmesiyle birlikte kriptosporidyumların insan sağlığı
açısından önemi ortaya konmaya başlamıştır.
İnsanda infeksiyona neden olan tür Cryptosporidyum parvum olup, bu tür diğer
omurgalı hayvanlarda da infeksiyon oluşturmaktadır
Kriptosporidyumlar evrimini tek konakta tamamlamaktadır. Ookistleri ağız yoluyla
alındıktan sonra kistler açılmakta ve açığa çıkan sporozoitler epitel hücre duvarını
tutmaktadır. İntraselüler, ekstrastoplazmik yerleşim gösteren sporozoitler merontlara
dönüşmekte, merontların bazıları merozoitlere dönüşerek başka hücreleri infekte ederken
bazıları seksüel evrim sonucu zigot oluşturmaktadır. Oluşan iki farklı ookist formundan kalın
duvarlı olanları dış ortama atılırken, ince duvarlı ookistler yeni hücreleri infekte ederek
infeksiyonu devam ettirmektedir
Kriptosporidyum infeksiyonu tüm dünyada yaygın olarak görülmekte olup, özellikle
su kaynaklı epidemiler görülmektedir. Su kaynaklı epidemilere neden olarak; parazitin
kaynak sularındaki prevalansının yüksek olması, klora dirençli olması, içme suyu
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filtrelerinden geçebilmesi ve çok az sayıda parazitin bile infeksiyona neden olabilmesi
gösterilmektedir
Kriptosporidyum infeksiyonlarında başta jejenum bölgesi olmak üzere tüm sindirim
sistemi etkilenmekte olup, solunum ve safra yollarında da patolojik tablolar ortaya
çıkabilmektedir.
İmmün sistemi sağlam kişilerde alınan parazit miktarına ve etkenin virülansına bağlı
olarak hiçbir bulgu görülmeyebileceği gibi, kısa sürede bol ve sulu isal, karında kramplar,
bulantı, kusma, iştahsızlık ve subfebril ateş ile seyreden bir klinik tablo görülebilmektedir.
İmmün sistemi baskılanmış kişilerde kriptosporidyoz kısa dönemli ishalden, kronik koleraya
benzer tabloya kadar çok farklı şekillerde ortaya çıkabilmekte ve ölümlere neden
olabilmektedir.
Kriptosporidyozda tanı, dışkı incelemelerinde ookistlerin veya gastrointestinal mukoza
biyopsi örneklerinde intraselüler evrelerinin gösterilmesi ile konmaktadır. Modifiye asit-fast
boyalarla boyanmış dışkı örneklerinde beş mikrometre boyundaki ookistlerin veya daha
büyük

olan

(10

mikrometre)

siklospora

ookistlerinden

ayırt

edilmesi

önemlidir.

İmmünflorasan ve ELİSA yöntemi tanıda yardımcı olabilmektedir.
Tedavide

bilinen

antibiyotik

ve

antiprotozoal

ajanların

etkili

olmaması

kriptosporidyum infeksiyonlarının tedavisini zorlaştırmaktadır. İmmün sistemi sağlam
kişilerde su elektrolit dengesini sağlamak ve destek tedavisi çoğunlukla yeterli olmaktadır.
İmmün yetmezlikli kişilerde antiretroviral tedavi sonucu semptomların ortadan kalktığı
bildirilmiştir. Ancak tedaviye rağmen mortalitenin %50’lerde seyrettiği bildirilmiştir,

13.1.3 Entamoeba Histolytica
Sadece insanlarda hastalık yapan tek hücreli bir canlıdır.
Yurdumuzda daha çok Doğu bölgelerimizde rastlanmaktadır.
İklimin bulaş üzerinde rolü olduğu düşünülmektedir.
Bulaşmada en önemli kaynak sessiz enfeksiyonlu insanlardır
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Amipli dizanteri, amip adı verilen küçük tek hücreli canlılar arasında yer alan ve
protozoon olarak adlandırılan mikroplarla oluşan ve esas olarak kanlı-sümüklü ishal ile
seyreden bir barsak enfeksiyonudur.
Entamobea histolytica ismi verilen bir amip tarafından meydana getirilen dizanteri
şeklidir. Bu amip, insanlara ait bir parazittir. Bunun bir canlı hareketli şekli, bir de kist şekli
vardır. Tabiatta ancak kist şeklinde bulunur.
Kara sinekler mekanik vektör olarak hastalığı ayakları ile taşırlar.
Amipli dizanteri tropik ve subtropik iklim bölgesinde yaygındır. Birinci Dünya
Savaşı'nda Mısır'daki kamplarda esir kalan er ve subaylarımızla yurdumuza gelmiş ve
Anadolu'nun soğuk sıcak her bölgesine yayılmıştır. Amibin kaynağı insanlardır. Canlı şekli
dayanıksız olduğundan, bulaşmada önemli değildir. Bulaşmada dayanıklı olduklarından
kistler rol oynamaktadır. Kistler sulara, çiğ yenen besinlere karışarak hastalığa yol açar.
Hastalığın bulaşmasında vektör olarak karasineklerin de rolü büyüktür.
Amipli dizanteri tek tük rastlanan bir hastalıktır. Basilli dizanteri gibi salgınlara pek
yol açmaz. Ağızdan alınan kistler, doku içinde ilerler, barsakta ülserlere neden olur. Amipler
bazen portal damar (karaciğer kapı toplardamarı) içine girerek karaciğere ulaşır, sonuçta
apselere yol açar. Kan yoluyla ulaştığı diğer organlarda da apse yapabilir. Akut amipli
dizanteri genellikle kistler alındıktan 8-10 gün sonra ortaya çıkmaktadır.
Belirtilerin derecesi iklime, kişinin bünyesine ve amibin cinsine göre değişiklikler
gösterir. Akut amipli dizanteri, hastalığın klasik şeklidir. Dizanteri olarak adlandırılan ishal
tipi; karın ağrısı ile seyreden ve kanlı- sümüklü dışkılama ile birlikte olan ishaldir. Belirtiler
basilli dizanteriye benzer. Farklı olarak, bunda genellikle ateş yoktur. Ancak barsakta gelişen
diğer bir enfeksiyon veya karaciğer apsesi gibi bir komplikasyon olursa ateş yükselir.
Hafif belirtiler ve nöbetlerle tanınmayan amipli dizanteri veya akut evredeyken yeterli
tedavi görmeyen veya hiçbir hekim tarafından müdahale edilmeyen vakalar kronikleşir.
Barsak gangrenleri, barsak kanamaları ve delinmeleri, hepatit(karaciğer iltihabı), karaciğer
apsesi ve diğer organ apseleri, gelişebilecek komplikasyonlar arasında sayılabilir. Amipli
dizanteri; ishal yapan diğer hastalıklarla ve en çok da basilli dizanteri ile karışır.
Tanı:
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Kesin tanı; dışkıdan (tazeyken) alınan bir parçanın mikroskopla incelenip
amiplerin görülmesiyle olur.
Korunma:
En önemli konu, hastaları tedavi etmek, portörlük (taşıyıcılık) ile bulaşmasına
engel olmaktır. El yıkama ve hijyen, korunmanın esasını teşkil eder.

13.1.4 İnfluenza
Virüsleri üç cinsten oluşurlar: Influenzavirüs A, influenzavirüs Grip etkeni B ve
influenzavirüs C. Influenza A virüsleri, iki ana yüzey glikoproteinleri olan hemaglütinin (HA)
ve nöraminidaz (NA) özelliklerine ve kombinasyonlarına göre alt tiplere ayrılır. 16 HA ve 9
NA alt tipi tanımlanmıştır. Influenza virüsleri dünyanın her yerinde enfeksiyon oluştururlar.
Influenzavirüs C, A ve B’ye göre daha az sıklıkla görülür. Bu nedenle mevsimsel influenza
aşısı içinde yer almaz.
Tanı için laboratuvar kriterleri:
- Klinik örneklerden influenza virüsünün izolasyonu*, veya
- Klinik örneklerde influenza virüsü nükleik asiti varlığının RT-PCR ile
gösterilmesi, veya
- Klinik örneklerde DFA testi ile influenza virüs antijeninin gösterilmesi, veya
- İnfluenza spesifik antikor cevabının gösterilmesi.
Influenza A pozitif örneklerde mümkünse alt tiplendirme yapılmalıdır.
Vaka sınıflaması:
Olası vaka: Klinik ve epidemiyolojik kriterleri karşılayan vaka
Kesin vaka: Klinik olarak uyumlu ve en az bir laboratuvar kriterini sağlayan
vaka
Influenza virüslerinin bulaşıcılığı çok fazladır ve her yaştan herkesi etkileyebilir.
İnfluenza, toplumda yüksek risk gruplarında ciddi seyirli hastalığa ve ölümlere neden
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olabildiğinden önemli bir halk sağlığı problemidir. Mevsimsel salgınlar yaparak kısa sürede
çok sayıda bireyi etkiler; ciddi iş gücü kaybı ile ekonomik kayıplara ve sağlık hizmetlerinin
zorlanmasına neden olabilir. Aşılama korunma ve kontrol için en etkili yoldur. Her yıl
influenza sezonunun sonuna doğru bir sonraki yıl etkili olacak suşlardan en uygun
kombinasyon bir sonraki yılın aşı kompozisyonunu oluşturmak üzere belirlenir.

Klinik tanımlama:
Ani başlangıçlı “Influenza Benzeri Hastalık” (IBH) ve Şu sistemik
semptomların en az birinin varlığı:
ateş veya ateş hissi, kırgınlık, miyalji, baş ağrısı; ve
•

Şu solunum yolu semptomlarından en az birinin olması: öksürük, boğaz ağrısı,
solunum sıkıntısı olması ile tanımlanır.
Epidemiyolojik kriterler:
İnsandan insana bulaş öyküsü (olası veya kesin bir vakadan bulaş)
ÖNEMLİ: Ülkemizde mevsimsel influenza özellikle grip mevsiminde sentinel
sürveyans ile izlenmektedir. Buna göre influenza bildirimi 12.10.2005 tarih ve 141412005/156 sayılı genelge ile 14 ilden yapılmaktadır. Bu iller; Adana, Ankara, Antalya,
Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Samsun,
Trabzon ve Van’dır. Dolayısı ile klinik örnekler bu illerdeki vaka tanımına uyan
bireylerden alınıp gönderilmektedir.
Viral kültür ve nükleik asit saptama testleri için:
. Vakanın yalnız üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları varsa alınacak örnek
tipleri:
- nazofaringeal sürüntü
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- nazofaringeal aspirat
- boğaz sürüntüsü
- burun sürüntüsü
- burun veya boğaz çalkantı suyu
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Çalışma Soruları
1. İnfluenza virüsleri kaç tiptir
a. Bir
b. İki
c. Üç
d. Dört
e. Beş
2. Ülkemizde influenza bildirimi aşağıdaki illerden hangisinde yapılma zorunluluğu
bulunmamaktadır.
a. İstanbul
b. Ankara
c. Antalya
d. Bursa
e. Erzincan
3. Ülke genelindeki seçilmiş olan laboratuvarlardan (tüm kamu kurum ve kuruluşlarına
ait laboratuvarlar) bildirimi yapılacak olan
hastalıklar aşağıdaki gruplardan
hangisinde yer almaktadır
a. A grubu
b. B grubu
c. C grubu
d. D grubu
e. E grubu
4. Ülkemizde en son trahom savaş memuru kursu ahbgi yıl açılmıştır
a. 1955
b. 1960
c. 1970
d. 1973
e. 1991
5. Ülkemizde Trahom Savaş dispanserleri hangi yıldan itibaren tamamen kapatılmıştır.
a. 1964
b. 1974
c. 1984
d. 1994
e. 2004
6. C. jejuni'nin infeksiyon geçirildikten sonra dışkıdan atılımı kaç hafta sürmektedir
a. Üç hafta
b. Beş hafta
c. Yedi hafta
d. Okuz hafta
e. On bir hafta
7. Mevsimsel influenza aşısı içerisinde hangi tip inluenza yer alır
a. İnfluenza A
b. İnflenza C
c. İnfluenza D
d. İnfluenza G
e. İnfluenza E
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8. D grubu hastalık bildirecek laboratuvarlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer
almamaktadır
a. Devlet Hastaneleri Lab
b. Üniversite Hastaneleri Lab
c. Özel Hastane Lab
d. Halk Sağlığı Lab
e. Bölge Hıfzısıhha Lab
9. Birinci Dünya Savaşı'nda Mısır'daki kamplarda esir kalan er ve subaylarımızla
yurdumuza gelmiş ve Anadolu'nun soğuk sıcak her bölgesine yayılmış olan hastalık
aşağıdakilerden hangisidir.
a. Amipli Dizanteri
b. İnfluenza
c. Trahom
d. Cryptosporidium
e. Campylobacter Jejuni
10. İnfluenza bildirimi 12.10.2005 tarih ve 14141-2005/156 sayılı genelge ile kaç ilden
yapılmaktadır.
a. 7
b. 14
c. 21
d. 28
e. 35
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14.BİLDİRİMİ ZORUNLU BULAŞICI HASTALIKLAR

ve SÜRVEYANS XIII
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14.1 Giardiyazis ( Giardiyoz )
Bir protozoon olan Giardia intestinalis'in (Giardia lamblia) neden olduğu hastalığa
Giardiyazis denir.
Bu parazitin yaşam döngüsünde trofozoit ve kist formu bulunur. G.lamblia insana has bir
parazittir
Giardiyozda parazit kaynağı, vücutlarında bu paraziti barındıran insanlardır. Parazit, bu
kişilerin dışkıları ile dışarı atılır. Dış ortamda trofozoitler yaşamlarını yitirirken kistler uzun
süre canlı kalır. İnfeksiyon, parazitin dört çekirdekli olgun kistlerinin ağız yoluyla alınmasıyla
oluşmakta ve on kadar kist bile infeksiyona neden olabilmektedir.
Bulaşık yiyecek ve içeceklerle veya bulaşlı parmaklarla ağızdan alınan Giardia kistleri mide
ve bağırsak öz sularının etkisi ile açılırlar ve içlerinden açığa çıkan trofozoitler özellikle
duedonum olmak üzere ince barsak çeperine yapışırlar. Mukozaya yapışan parazitler hem
yapıştığı bölgedeki yüzeyi harap eder, hem de o bölgedeki besin emilimini engeller.
Giardia infeksiyonları dünyanın her bölgesinde ve tüm yaş gruplarında görülebilmekle
birlikte, bu parazitin yol açtığı hastalığa çocukluk yaşlarında daha sık rastlanmaktadır.
İnfeksiyon, semptomsuz seyredebileceği gibi kısa dönemli akut ishal veya vakaların çoğunda
olduğu gibi yağlı, yumuşak dışkılama, karında şişkinlik ve gaz, kramp şeklinde karın ağrısı,
epigastrik bölgede duyarlılık ve malabsorbsiyon sendromu gibi belirtilere neden olabilir.

14.2 Listeryoz
Listeryoz çomak şeklinde bir bakteri olan Listeria monocytogenes tarafından insan ve
hayvanlarda oluşturulan bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır. Menenjit, abse, sepsis gibi ciddi
durumlar oluşturabilir.
Bu bakterinin en önemli özelliği immun sistemi baskı altında olan ( organ transplantasyonu
yapılmış, steroid tedavisi alan) kişilerde, yaşlılarda, henüz immun sistemi yeterince
gelişmemiş olan yenidoğanlarda daha sık ve daha ağır enfeksiyona yol açmasıdır. Bakterinin
insana bulaşma kaynağı genellikle et-sebze, süt ve süt ürünleridir.
L. monocytogenes doğada yaygın olarak bulunur ve normalde bir hayvan hastalığı etkeni
olarak sığırlarda mastite (meme iltihabı) sebep olur. Bu sığırlardan süte geçen bakteri, eğer süt
iyi sterilize edilmezse insana bulaşarak hastalığa yol açar.
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Listeryoz genelde menenjit ve sepsis kliniği ile seyretmekle beraber lokal olarak abse, eklem
ve göz enfeksiyonu gibi seyrek görülen durumlara da yol açabilir. Bu enfeksiyona özel
durumları gereği duyarlı olan gebeler hastalığa yakalanırsa; tekrarlayan düşükler, ölü
doğumlar, erken doğumlar olabilir.
Bebekler enfekte olursa ağır bir enfeksiyon tablosu olur; iç organlarda birçok organı tutan
abseler oluşur, menenjit yapabilir ve ölüm riski yüksektir.
Gebelerden başka kan hastalığı olanlar, özellikle lösemi hastaları, organ nakli yapılanlar,
kanser hastaları, şeker hastaları, yenidoğanlar, steroid tedavisi alanlar ve AİDS hastaları bu
enfeksiyon için risk altındaki kişilerdir.
Erişkinlerde sinsi gidişli menenjit yapabilir. Kişilik değişiklikleri,ateş, bulantı, kusma , kısmi
felçler, sağırlık , bilinç bozukluğu, nöbetler olabilir.
Listeryoz özellikle süt kaynaklı salgınlara yol açabilir. Direkt temasla göz ve deriye
yerleşebilir
Klinik bulguları ile Listeryoz düşünülen hastalardan tanı için kan , menenjit varsa beyin
omurilik sıvısı(BOS), abse mevcutsa irinli materyaller bakteriyolojik ve biyokimyasal olarak
incelenir. Sepsisli ve menenjitli hastalarda genelde kan ve BOS kültüründen bakteri elde
edilebilir. Ayrıca Magnetik Rezonans Imaging(MRI) gibi yöntemlerden faydalanılır
Listeryoz tedavisi mümkün bir hastalık olmakla beraber, tedaviye cevap hastaya ve hastalığın
formuna bağlı olarak değişkenlik gösterir. Tedavi için penisilin türevi antibiyotikler kanda
bakteri varsa en az 2 hafta , menenjit varsa en az 6 hafta süreyle uygulanır.
Özellikle riskli kişilerin korunması çok önemlidir. Bu nedenle immun sistemi bozuk, yaşlı ve
yenidoğanların kontamine sütlerden uzak tutulması gerekir. Taze peynir tüketilmemeli,
beklemiş gıdalar, kaynatılmamış veya az kaynatılmış sütler kullanılmamalı, açıktaki gıdalar
tüketilmemeli, pişmiş gıdalara el teması önlenmeli, el hijyenine çok dikkat edilmelidir. Et ve
et ürünleri iyi pişirilerek yenmelidir

14.3 Salmonella Cinsi Bakteriler
Salmonellalar ve infeksiyonları tüm dünyada yaygındır. Doğal yerleşim yerleri
gastrointestinal yol olduğu halde çevrede cansız ortamlarda uzun süre canlı kalabilirler.
Salmonellalar, insanların tükettiği, aralarında sebze ve meyvelerin de bulunduğu bir çok
gıdadan izole edilebilirler. Bazı Salmonella serotipleri belirli konaklara adapte olmuştur.
Örneğin S.typhi insana, S. gallinarum kümes hayvanlarına özel ilgi duyar.
Salmonella enfeksiyonlarının yayılması, hasta ya da taşıyıcıların dışkılarının bulaştığı sular ve
gıdalarla olur. Hastalar belirtiler geçtikten sonra ortalama 5 hafta salgıları ile bakteriyi
yayarlar. Alt yapının yeterli ve sağlıklı olmadığı yerlerde evsel ve endüstriyel atık suların en
yakın açık su kaynaklarına atılması ile salgınlar görülür.
156

Özellikle son 10 yılda gıda kaynaklı besin zehirlenmelerindeki artış dikkati çekmektedir.
Bundan kümes hayvanlarında bulunan ve yumurtaya geçebilen salmonellalar suçlanmaktadır.
Klinik tablolar:
1-Gastroenterit:
Bol miktarda bakteri bulunan su ve yiyeceklerin çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmesi
sonucunda oluşur. 2-48 saat içinde ani başlar. Bulantı, kusma, baş ağrısı,ishal, karın ağrısı
olur. 2-5 günde kendiliğinden iyileşir.
2-Tifo-Paratifo:
İnfeksiyon S. typhi tarafından oluşturulduğunda tifo; diğer serotipler tarafından
oluşturulduğunda paratifo denir ve daha hafif seyirlidir. Klasik tifo halsizlik, baş ağrısı ve
yavaş yükselen ateşle başlar. İkinci hafta boyunca ateş 39-39,5'C'de plato çizer. Hasta
dalgındır, bilinç bulanıklığı vardır. Üçüncü haftanın sonuna doğru ateş düşmeye başlar ve
hastada ajitasyon görülür. Dördüncü haftanın sonuna doğru bulgular kaybolup hasta iyileşir.
Erken dönemde etkili antibiyotiğin kullanılması ile belirtile çok silik geçer.
3-Septisemi ve lokal organ infeksiyonları:
Ağız yoluyla alınan bakterilerin hızla kana karışması, çeşitli organlara yayılması ve
yerleşmesi ile gelişen bir infeksiyon tipidir. Böbrek, eklem, kalb, kemik, safra kesesi, beyin
zarı iltihabı yapabilir
4-Taşıyıcılık:
40-60 yaş kadınlarda özellikle safra kesesinde daha sıktır.Tanıda etkenin üretilmesi esastır.
Kan, idrar, dışkı, beyinomurilik sıvısı, kemik iliğinde üretilebilir.İshallerde sıvı ve elektrolit
dengesi düzeltilmeli, antibiyotik önerilmez. Tifo, paratifo, septisemi ve lokal organ
infeksiyonlarında antibiyotik kullanımı şarttır.Aşılama endemik bölgelere seyahat edecek olan
kişilere ve mikrobiyoloji laboratuvarı çalışanlarına önerilmektedir.
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14.4 Şigelloz ( Shigellozis )
Shigella cinsi bakterilerle oluşturulan genellikle kanlı, mukuslu ishal, kramp tarzında karın
ağrıları ve ağrılı dışkılama ile kendini gösteren akut enfeksiyöz bir enterittir. Basilli dizanteri
adı ile de bilinmektedir.
Epidemiyoloji
Dünyanın her yerinde görülebilen enfeksiyonlardır. Gelişmiş ülkelerde gelişmemiş ülkelere
oranla daha az görülmektedir. Ülkeden ülkeye sıklık değiştiği gibi bakteri türlerinde de
değişiklik görülmektedir.
Şigelloz bir insan enfeksiyonudur. Fekal-oral yolla bulaş olmaktadır. Hastalığı bulaştırma
sıklığı, şigellalarda diğer enterik patojenlere göre daha fazladır. Gelişmiş ülkelerde daha
ziyade kişisel temas ile bulaş söz konusu iken gelişmemiş ülkelerde kontamine su veya
gıdalarla bulaşma daha fazladır.
Şigella cinsi bakteriler oda ısısındaki su içinde 6 ay kadar canlı kalabilirler, bu nedenle su
depoları rezervuar olabilmektedir. Basilli dizanteri genel olarak yaz mevsimi hastalığıdır.
Bunda genel olarak sineklerin mekanik taşıyıcılığının da önemi vardır.
Bu hastalık en sık olarak 6 ay-10 yaş çocuklarda görülmektedir. Yine erişkinlerden kadınlarda
daha çoktur.
Kuluçka süresi 1-4 gündür. Küçük çocuklarda hastalık, ateş, huzursuzluk,iştahsızlık, bulantıkusma ve ishal ile seyreder. Bir kaç gün içerisinde dışkıda kan, cerehat ve mukus belirir.
Karın gergin ve hassastır. Susuzluk belirtileri görülebilir. Dışkı sayısı günde 20' ye kadar
çıkabilir. Yetişkinlerde tablo daha hafiftir. Karın ağrısı baskın olabilir. Çocuklarda sıklıkla
tedavi gerekirken, yetişkinlerde olay kendiliğinden iyileşebilir.
Diğer ishal tablolarından farklı olarak hastada havale görülebilir. Diğer komplikasyonlar
nörit, miyokardit, barsak delinmesidir. Yine çocuklarda Hemolitik-Üremik Sendrom
gelişebilir.
Tanı :
Dışkının incelemesi ve kültürü ile konur. Salgınlar esnasında klinik tanı da önem kazanır.
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Korunma :
Besinlere dokunmadan evvel eller iyice yıkanmalı, evlerde sivrisineklere yönelik önlemler
alınmalıdır. Kişisel eşyaların kullanımı ile bulaş söz konusu olabilir, dikkat edilmelidir. Temiz
su teminine yönelik yöntemler ve suların klorlanması, kişisel ve gıda hijyenine yönelik
tedbirler korunmada ilk sırayı almaktadır.
Tedavi:
Sıvı ve elektrolit tedavisi en önemli payı almaktadır. Genellikle ağızdan alınan sıvılarla bu
mümkün olmaktadır. Ancak toksemik, yaşlı ve bebeklerde intravenöz sıvı ve elektrolit
replasmanı gerekli olabilirler.
Antibakteriyel tedavi gerekli olmasa da iyileşme süresi azalmakta ve hastaların
bulaştırıcılıkları ve süresi kısalmaktadır.
Geliştirilmiş aşılar bulunsa da bunların koruyuculukları konusunda şüpheler mevcuttur.

14.5 Basilli Dizanteri
Hastalığa adını veren “dizanteri” kanlı ishal anlamındadır ve hastaların belirgin olarak ateşi ve
karın ağrısı vardır. Çomak şeklini taşıyan bakterilerle oluşan ve kanlı ishalle seyreden ve
hijyen şartlarına bağlı olarak salgınlar oluşturan bir gastrointestinal sistem enfeksiyonudur
Shigella grubu mikroplar tarafından meydana getirilir. Tek tük vakalar halinde yurdumuzun
her yerinde devamlı olarak vardır. Şartlar uygun olunca salgınlar da yapar. Dizanteri basilinin
kaynağı insanlardır. Gram negatif bir basildir ve 50-60 tane basilin ağız yolundan alınması
bile hastalık oluşturabilir
Hastalığın yayılmasında rol oynayan canlılar arasında en önemlisi mekanik bir vektör olarak
ayakları ile basili taşıyan karasineklerdir. Hastanın dışkısı ile atılan basiller tuvaletlerdeki
karasineklerin ayakları ile besin maddelerine taşınır. Açık tuvaletlerin varlığı salgınlara neden
olmaktadır
Hastalık, direkt temas veya su ve besin maddeleri ile dolaylı yoldan bulaşır. Direkt
bulaşmada, hastanın ellediği kapı tokmakları, çatal, kaşık, bardak, havlu veya tuvalet
musluklarından alınan basiller söz konusudur. Dizanteriyi hafif geçirenler, yatmaya ihtiyaç
duymadan ayakta gezenler, hastalığı kolayca yayarlar.
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Bir insanda hafif hastalık yapan dizanteri basili, diğer bir insanda ağır bir hastalık tablosuna
yol açabilir. Hastalığı hiçbir belirti vermeden geçiren dizanteri taşıyıcıları da vardır. Dolaylı
bulaşmada besin maddelerinin mikropla kirlenmesi durumu görülür. Portör(hastalığı belirti
vermeden taşıyan) satıcı, aşçı, garsonların ve diğer gıda ile uğraşanların basili bulaştırması ile
ekmek, süt, salata, meyve gibi pişmeden yenen ve içilen maddelerden, hastalık kolayca
alınmaktadır.
Dizanteri salgınları yaz aylarında çıkar. Denize dökülen lağımlardan karışan basillerle
plajlarda hastalığı almak mümkündür. Dizanteriye her cins ve yaştaki kişiler yakalanabilir.
Çocuk ve yaşlılarda, diğer bir hastalığın nekahatinde bulunanlarda, dolaşım yetmezliği
olanlarda, hamilelerde ve veremli olanlarda ağır seyreder. Hastalığın kuluçka süresi, ortalama
olarak 3-6 gün arasında değişir.
Kuluçka dönemini takiben ani olarak baş ağrısı, halsizlik, kusma, titreme ile ateş yükselir.
Karın ağrısı ile birlikte ishal başlar. Hasta günde 10 kez ya da daha fazla sayıda tuvalete gider.
Dışkı içinde kan, balgam ve cerahat mevcuttur. Dışkılama, karın ağrısını takip eden burultuyla
başlar.
Arkasından şiddetli bir ağrı ile dışkılama yapılır. Bazen hasta tuvalete gidemeden yatağa
dışkılar. Ayrıca, mide-barsak sindirim salgısında azalma olduğundan hazımsızlık da ortaya
çıkar. Barsakta gaz vardır. İdrar yaparken yanma, bazen durdurulamayan hıçkırık vardır.
Tansiyon, hastalığın ikinci günü düşer, nabız sayısı artar. Çocuklardaki dizanteri daha değişik
seyreder. Çocuklarda sinir sistemi belirtileri fazladır, huzursuzluk, durgunluk, havaleyle
seyreder. Su kaybı belirtileri çoktur. Dışkıda balgam boldur. Dışkı yeşil renktedir. Dizanteri
erişkinlerde 10-15 gün sürer. Kronikleşen dizanteri ise gelip geçici iyileşmelerle senelerce
sürebilir.
Hastalığın tanısı klinik olarak şüphelenildiğinde dışkı kültürü yapılması ile konur.
Tedavi
Hasta, yatak istirahatine alınır. Beslenmesi ayarlanır. Bol sıvı verilir. Posa bırakan gıdalar
verilmez (sebze, meyve gibi). Çok sayıda ishali olan, kusma ve ateşi olan ve yaşlı ya da başka
hastalığı olanların hastaneye başvurması ve uygun şartlarda tedavisi gereklidir. Mikroba etkili
antibiyotiklerle tedavi edilir.

Korunma
Hastalar, sağlamlardan ayrılır, dışkı dezenfekte edilmeden tuvaletlere dökülmez. Dizanteri
hastaları ve taşıyıcıları, besin maddeleri işçiliğinden muaf tutulur. Sular klorlanır. Sütler iyi
kaynatılır ve pastörize edilir, çiğ sebze ve meyveler temiz ve bol su ile yıkanır
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Salgınlar esnasında çiğ sebze ve meyve yememelidir. Besinler kara sineklerden korunmalı, el
temizliğine dikkat edilmelidir. Korunmada yaygın olarak kullanılan bir aşısı yoktur.
Korunmada toplumsal alt yapı ve hijyen şartları son derece önemlidir. İnsan çıkartıları ile su
ve besin maddelerinin kirlenmesi salgınlara yol açacağından mutlaka uygun şartlar şağlanmalı
, sular yeterince klorlanmalı ve gıda işi ile uğraşanların sürekli kontrolleri yapılmalı ve bir
olgu saptandığında mutlaka çevresinde kaynak araştırması yapılmalıdır

14.6 Rotavirüsler
Tüm dünyada bebekler ve küçük çocuklarda ağır gastroenteritin en sık nedenidirler.
Beş yaşına kadar hemen tüm çocuklar virüsle karşılaşmış olurlar ve hastalık çoğunda belirtili
seyreder. Rotavirüs, enfekte çocukların dışkısı ile yoğun bir şekilde çıkartılır ve başlıca dışkıağız (fekal-oral) yolu, kişilerin yakın teması ve virüs bulaşmış eşyalarla diğer kişilere bulaşır.
Olası başka bulaşma yolları da, dışkı ile bulaşmış besinler, su ve solunum damlacıklarıdır.
Rotavirüsler çok bulaşıcıdırlar; öyle ki, 100 ya da daha az virüs partikülü alınması ile hasta
olunabilir. Rotavirüs çevresel şartlara çok dirençli bir virüstür; bulaştığı yüzeylerde
dezenfekte edilmediği sürece haftalar hatta aylar boyunca canlı kalabilir.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre rotavirus gastroenteriti nedeniyle her yıl 2
milyondan fazla 5 yaşından küçük çocuğun hastaneye yatırılarak tedavi gördüğü; %85’i
gelişmekte olan ülkelerden (Asya ve Afrika) olmak üzere 500.000 kadarının ölümle
sonuçlandığı bilinmektedir. Bugün bebek ve küçük çocuklarda rotavirüs enfeksiyonundan
kaynaklanan şiddetli ishale karşı koruma sağladığı bilinen lisanslı iki rotavirüs aşısı vardır.
Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde bu aşılar diğer çocukluk aşıları ile yaşamın ilk
yılında çocuklara uygulanmaktadır. DSÖ de 2009 yılından bu yana, rotavirüs aşısının ulusal
aşılama programlarına konmasını önermekte; uygulamanın dünya geneline yaygınlaşması ile
ilgili çalışmalar yürütmektedir.
Rotavirüslerin neden olduğu hastalık tabloları, basit, sulu dışkılamadan, ateş, kusma ve
ağır ishalle seyreden ve dehidratasyon ile, elektrolit dengesizliği, şok ve ölüme kadar giden
şekilde seyredebilir. Genellikle, 1 ila 3 günlük bir inkübasyon dönemini takiben ani ishalle
başlar; ishalden önce sıklıkla kusma olur. Gastrointestinal belirtiler genellikle 3 ila 7 günde
düzelir. Hastaların üçte bir kadarında ateş 39°C’yi aşar. Ağır, dehidratasyon ile giden
rotavirüs enfeksiyonu en çok 3-35 ay arası yaştaki çocuklarda olur.
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Rotavirüs gastroenteriti diğer etkenlerle oluşan gastroenteritler ile olanlardan klinik
olarak herhangi bir farklılık göstermediği için, özgün klinik tanı yapılamaz. Enfeksiyon
laboratuvar tarafından doğrulanmalıdır; bu, hem sürveyans açısından gereklidir, hem de
klinikte hastanın gereksiz yere antibiyotik tedavisi almasını önler.
Tanı için laboratuvar kriterleri:
Dışkı veya kusmuk örneğinde aşağıdakilerden biri ile rotavirüsün gösterilmesi
;
•

- Rotavirüsün antijen testleri ile tespit edilmesi

•

- Rotavirüsün nükleik asit amplifikasyon testi (NAAT) ile tespit edilmesi

•

- Rotavirüsün izolasyonu

•

Vaka sınıflaması:

•

Olası vaka: YOK

•

Kuvvetle olası vaka: Konfirme bir vaka ile epidemiyolojik bağlantılı klinik vaka

•

Kesin vaka: Laboratuvar kriterlerinden en az biri ile konfirme edilmiş vakaDışkı –
öncelikle tercih edilir;

•

Rektal sürüntü – işbirliği yapılamayan, dışkı veremeyen hastalarda ve bebeklerde
tercih edilen bir örnek türüdür.

14.7 Norovirüsler
Epidemik gastroenteritlerin en önde gelen nedenidir ve dünya genelinde tüm
gastroenterit salgınlarının en az %50’sinden sorumludurlar. Tanı testlerinin gelişmesi ile
birlikte her yaş grubundaki sporadik gastroenteritlerin de yaygın nedenlerinden biri oldukları
anlaşılmıştır. Etken Caliciviridae ailesinden zarfsız, tek sarmallı bir RNA virüsüdür; influenza
benzeri bir evrim gösterir ve her 2-3 yılda bir düzenli olarak yeni pandemik suşlarla ortaya
çıkar. Bu nedenle bireylerde ömür boyu tekrarlayan enfeksiyonlar oluşabilir. Aynı virüs ailesi
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içerisinde yer alan sapovirüsler de (sapporo benzeri virüsler) insanda gastroenterite yol
açarlar.
Norovirüsler VP1 aminoasit dizilimlerine göre GG I-V ile gösterilen 5 genogruba
ayrılırlar. İnsanda enfeksiyon yapanlar GG I, II ve IV’te yer alırlar. Günümüzde GG II ve IV
periyodik salgınlara yol açmaktadır. Genogruplar da kendi içerlerinde genotiplere ayrılır.
Genogrup I’de 8 genotip, II’de 21 genotip bulunmaktadır. 2001’den bu yana çıkan viral
gastroenterit salgınlarının çoğundan GG II’de yer alan genotip IV sorumludur.
Norovirüslerin çevre şartlarına dayanıklı olmaları özellikle kontamine yüzeyler,
besinler ve su yoluyla yayılmaları açısından çok önemlidir. Bulaşma için 18 kadar az virüs
partikülü yeterlidir. Salgınlar önemli ölçüde enfekte hazırlayıcıların gıdaları kontamine etmesi
ile ilişkilidir. Öte yandan; salgınların ilk kaynağı kontamine gıda veya su olsa da yayılımında
fekal-oral yol veya enfekte aerosollere maruziyet ile kişiden kişiye bulaş büyük rol oynar.
Dışkı ve kusmuk son derece bulaştırıcıdır. Su aktiviteleri ve içme suyu kaynaklı büyük
salgınlar da bildirilmiştir. Su ile ilişkili bulaş içme suyuna kanalizasyon karışması ya da
yetersiz klorlama sonucu meydana gelmektedir. Okullar, çocuk bakım yurtları, hapishane,
kışla ve diğer toplu yaşam şartlarında, yolcu gemilerinde norovirüs salgınları ortaya çıkabilir.
Hastaneler ve diğer sağlık bakım kuruluşlarında salgınlar bazen aylarca sürebilir. Enfeksiyon
hastanede yatan kişilerde sağlıklı kişilere göre daha ağır seyredebilir, ölümlere yol açabilir.
Küçük çocuklar ve yaşlı bireyler enfeksiyondan daha sık etkilenirler. Salgınları yıl boyu
görülebilmekle birlikte kış aylarında daha sıktır.
Klinik tablo,
Virüs alındıktan 12-48 saat sonra birden ortaya çıkan kansız ishal, kusma, bulantı ve
karında kramplar ile karakterizedir. Düşük ateş ve kas ağrıları eşlik edebilir. Semptomlar ne
kadar ağır olursa olsun sağlıklı kişilerde 1-3 günde kendiliğinden iyileşir. Ancak küçük
çocuklar, yaşlılar ve hastanede yatan kişilerde bu süre 4-6 güne uzayabilir. Hastaların yaklaşık
%10’u doktora başvurur. Yaşlılarda ölümler bildirilmiştir. Norovirüsle bağlantılı olarak
yenidoğanlarda nekrotizan enterokolit, bağışıklığı baskılanmış kişilerde kronik ishalin yanı
sıra tüm gruplarda irritabl bağırsak sendromu bildirilmiş olmakla birlikte nedensel ilişki
henüz kanıtlanmamıştır. Enfeksiyondan sonra ortalama 4 hafta süre ile virüs dışkıda
saptanabilir ve çok yüksek düzeylere ulaşabilir; bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda
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virüs salınımı bir yıldan fazla sürebilir. Ancak bu virüslerin enfeksiyöz olup olmadıkları
bilinmemektedir.
Enfeksiyonların %30’u asemptomatik seyredebilir ve bu bireyler düşük düzeylerde
olsa da virüsü yayabilirler. Bunların bulaşma ve salgınlardaki rolü henüz aydınlatılmış
değildir.
Klinik tanımlama:
Bir kişide 14 günden uzun olmayan ve aşağıdakilerden biri ile karakterize
hastalık;
- günde üç ya da daha çok sayıda yumuşak, sulu dışkılama durumu (akut ishal)
veya
- günde iki ya da daha çok sayıda kusma olması hali veya
- enfeksiyona bağlı olduğu düşünülen ve günde en az bir kez hem ishal hem de
kusma görülmesi durumu.
Tanı için laboratuvar kriterleri:
- dışkıda PCR ile virüsün nükleik asitlerinin saptanması (salgın durumlarında
akut dönemde seçilen 4-5 vakadan alınan dışkı örneklerinde PCR yöntemi ile tanı
konur)
Vaka sınıflaması:
Olası vaka: Klinik tanımlama ile uyumlu vaka
Kuvvetle olası vaka: Konfirme bir vaka ile epidemiyolojik bağlantılı olası vaka
Kesin vaka: Laboratuvar tarafından doğrulanmış semptomu olan veya olmayan
vakaDışkı - en yüksek sayıda virüs içerdiğinden dolayı öncelikle tercih edilir.
Rektal sürüntü – işbirliği zorluğu nedeniyle dışkı veremeyen hastalardan ve
bebeklerden.
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Kusmuk örnekleri - duyarlılığı bilinmemekle birlikte örnek alınıp test
edilebilir.
Çevresel örnekler - salgın kaynağı olduğundan kuvvetle şüphe edilen bir gıda
ya da su kaynağı, havuz v.b. mevcutsa örnekler alınır.

14.8 Yersiniyoz
Enterobacteriaceae ailesinde yer alan bazı Yersinia türleri ile meydana gelen bir
enfeksiyon hastalığıdır. Yersinia enterocolitica ve Y.pseudotuberculosis enteropatojen olarak
bilinen türlerdir. İnsanlarda gastroenteritin yanı sıra septisemi, artrit, miyokardit,
glomerülonefrit gibi sistemik enfeksiyonlara da yol açabilirler.
Enfeksiyon genellikle kışın görülür. Her yaşta olmakla birlikte çocuklarda erişkinlere
nazaran daha sık rastlanır. Kuzey Avrupa ülkelerinde, ABD kuzeyinde ve Kanada olmak
üzere özellikle soğuk iklimlere sahip ülkelerde görülme sıklığı daha yüksektir.Rezervuarı
başta domuz olmak üzere vahşi ve evcil hayvanlardır. İnsanlara kontamine su ve yiyeceklerin
tüketilmesi ile ağız yoluyla bulaşır. Bakterinin +4°C’de üreyebilme özelliği nedeniyle,
buzdolabında saklanan enfekte etler bulaşta iyi bir kaynaktır. En sık çiğ ya da az pişmiş
domuz eti tüketilmesi enfeksiyona yol açar. Bir başka önemli bulaş kaynağı da pastörize
edilmemiş süt ve süt ürünleridir.
Y.enterocolitica ince bağırsakta kolonize olduktan sonra epitel hücresinden invazyon
sonucu peyer plaklarına gelir. Buradan mezenterik lenf bezlerine ve ekstraintestinal dokulara
geçiş gösterebilir.
İnkübasyon süresi, 3-10 gündür. En önemli klinik bulgusu ishaldir. İshal bazen kanlı
olabilir. Buna subfebril ateş, karın ağrısı ve bulantı-kusma eşlik edebilir. Tedavi edilmeyen
olgularda 2-3 aya kadar mikroorganizmanın dışkıyla atımı sürebilir.
Enterokolit, psödoapandisit, mezenterik adenit, reaktif artrit, eritema nodosum,
septisemi, dermatit, miyokardit ve glomerülonefrit olmak üzere oldukça farklı klinik tablolara
yol açabilir. Mezenterik adenit, mezenterik ileit ve akut psödoapandisit gelişmesi durumunda
ateş, sağ alt kadran karın ağrısı ve lökositoz görülür. Sağ-alt kadran karın ağrısı, apandisit
tablosuyla karışabilir.
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Klinik tanımlama:
İshal, ateş, bulantı, kramplar ve tenezm ile seyreden değişken şiddette bir hastalık.
Tanı için geçerli laboratuvar teknikleri:
Bir klinik örnekten Y.enterocolitica veya Y.pseudotuberculosis’in izolasyonu
gereklidir.
Vaka sınıflaması:
Kesin vaka: Tanı için geçerli laboratuvar teknikleri uygulanarak elde edilen pozitif
sonuç.Trişinelloz, Trichinella larvaları ile enfekte etlerin çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmesi
ile gelişen bir enfeksiyondur. En yaygın olarak enfekte domuz etlerinin tüketimi ile insana
bulaşır. Gıda sektöründe domuz eti üretiminde gelişen yüksek standartlar nedeniyle bugün
enfeksiyon çiftlik domuzlarından ziyade vahşi doğadan avlanan domuz etlerinin çiğ veya az
pişmiş tüketilmesi ile ilgilidir. Daha az sıklıkla ayı, at, köpek, tilki gibi diğer vahşi doğada
yaşayan enfekte hayvan etlerinin yenmesi sonucu da bulaşma olmaktadır.Trichinella spp.,
konak zinciri domuz-domuz-domuz şeklinde olan bir parazittir. Domuzlar bağırsaklarında
parazitin erişkin formunu, kasları içinde de kapsüllere hapsolmuş enfektif larvalarını taşırlar.
Hayvanlar arasındaki leş yeme, birbirini yeme veya enfekte etlerin hayvanlara çiğ verilmesi
sonucu parazitler diğer hayvanları da enfekte edebilmektedir. Çiğ veya az pişmiş et yeme
alışkanlığı olan toplumlarda, aynı kaynaktan enfekte etlerin tüketilmesine bağlı epidemiler
gözlenebilmektedir. İnsanlar tarafından enfekte etlerle alınan kist içindeki Trichinella larvaları
kistin midede erimesi sonucu açığa çıkar. İnce bağırsak mukozasına yerleşip erişkin forma
geçen parazit bir hafta içinde yeni larvalar üretmeye başlar; larvalar bağırsak duvarını geçerek
göç eder ve çizgili kaslara yerleşirler.
Dünyada 11 milyon insanın Trichinella spp. ile enfekte olduğu tahmin edilmektedir.
Türkiye’de 2004 yılında çıkan trişinelloz salgınında 600’den fazla olgu saptanmıştır. Parazitin
salgın yapabilme potansiyeli bulunmasından dolayı sürveyansı gereklidir.
Hastalığın kuluçka süresi genel olarak 5-45 gündür. Klinik belirtiler enfeksiyonun
evresiyle ilişki gösterir. Erken dönemde sindirim sisteminde erişkin kurtlara bağlı, bulantı,
kusma, ishal gibi belirtiler olur. Ateş, gözler etrafında bariz olan yüz ödemi, miyalji ve
belirgin eozinofili trişinellozun dört önemli özelliğidir. Bu semptomlar larva göçünün ve
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dokulara penetrasyonunun bir sonucudur. Daha nadir de olsa, beyin ve meninksler etkilenirse
nörolojik semptomlar öne çıkar. Kalp kası tutulursa miyokardit ve ani ölüme neden olabilecek
aritmiler gelişebilir.
Klinik tanımlama:
Trichinella larvalarının ağızdan alınmasıyla oluşan bir hastalıktır. Hastalık çeşitli
klinik görünümlere sahiptir. Semptomatik bireylerde, eozinofili, ateş, kas ağrıları ve
periorbital ödem sık görülen belirti ve semptomlardır.
Tanı için laboratuvar kriterleri:
- Kas biyopsisi ile elde edilen dokuda Trichinella larvasının gösterilmesi.
- Spesifik Trichinella antikor yanıtının gösterilmesi.
Vaka sınıflaması:
Olası vaka: Bir epidemiyolojik bağlantısı olan klinik olarak uyumlu vaka
Kesin vaka: Laboratuvarca doğrulanmış klinik olarak uyumlu bir vaka

167

Çalışma Soruları
1. Giardiyozda bulaşma aşağıdaki yollardan hangisi ile olmaktadır
a. Ağız yolu ile
b. Cilt yolu ile
c. Solunum yolu ile
d. Üriner sistem yolu ile
e. Mukoza yolu ile
2. Enterokolit, psödoapandisit, mezenterik adenit, reaktif artrit, eritema nodosum,
septisemi, dermatit, miyokardit ve glomerülonefrit olmak üzere oldukça farklı klinik
tablolara yol açabilen hastalık aşağıdakilerden hangisidir.
a. Giardiyazis
b. Leptospirozis
c. Şigellozis
d. Yersiniyozis
e. Dizanteri
3. Epidemik gastroenteritlerin en önde gelen nedeni aşağıdakilerden hangisidir.
a. Nörovirüsler
b. Rotavirüsler
c. Şigellozis
d. Listeryozis
e. Giardiyazis
4. Karasinekler hangi hastalığın taşınmasında vektörlük yaparlar
a. Dizanteri
b. Giardiyazis
c. Listeryozis
d. Q ateşi
e. Yersiniyozis
5. Gelişmiş ülkelerde daha ziyade kişisel temas ile bulaş söz konusu iken gelişmemiş
ülkelerde kontamine su veya gıdalarla bulaşmanın daha fazla olduğu hastalık
ağıdakilerden hangisidir?
a. Rotavirüs enfeksiyonları
b. Nörovirüs enfeksiyonları
c. Şigellozis
d. Q ateşi
e. Yersiniyozis
6. Şigella cinsi bakteriler oda ısısındaki su içinde kaç aya kadar canlı kalabilirler
a. Bir ay
b. Üç ay
c. Altı ay
d. Dokuz ay
e. On iki ay
7. Ağır, dehidratasyon ile giden rotavirüs enfeksiyonu en çok hangi aylardaki çocuklarda
görülür.
a. 3-35 ay
b. 36 -40 ay
c. 40 - 50
d. 50 - 60 ay
168

e. 60 – 90 ay
8. .Rezervuarı başta domuz olmak üzere vahşi ve evcil hayvanlar olan hastalık
aşağıdakilerden hangisidir
a. Yersiniyozis
b. Basilli Dizanteri
c. Giardiyazis
d. Şigellozis
e. Dizanteri
9. Özellikle süt kaynaklı salgınlara yol açabilen aşağıdakilerden hangisidir
a. Yersiniyozis
b. Basilli Dizanteri
c. Giardiyazis
d. Şigellozis
e. Listeriyozis
10. Diğer ishal tablolarından farklı olarak hastada havale görülebilir. Diğer
komplikasyonları arasında
nörit, miyokardit, barsak delinmesi olan hastalık
aşağıdakilerden hangisidir.
a. Yersiniyozis
b. Q ateşi
c. Giardiyazis
d. Şigellozis
e. Listeriyozis
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