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Sevgili okurlar 

Ülkemizde ilk resmi COVID-19 olgusunun saptanmasından bu yana bir yıl geçti. 

Geldiğimiz noktada pandeminin yükü bir yandan, özlük ve ekonomik sorunlarımız 

öte yandan  

Bir baĢka yeni bölümümüz KIRKAMBAR’da ise sahafların tozlu raflarında keĢfettiği-

miz eski mikrobiyoloji kitaplarını paylaĢacağız. Bu kitapların yazarlarıyla PORTRE’de 

karĢılaĢabilirsiniz zaman zaman. 

HARF TAMĠRCĠSĠ adını verdiği, http://www.harftamircisi.com/ adresli sitesinde ya-

yınladığı yazılarıyla daha öncede sayfalarımıza konuk olmuĢ yazar, Dr. Mehmet Uhri  

pandemi günlerine iliĢkin son yazısıyla yer aldı bültenimizde. 

GeçmiĢ sayılardan bildik bölümlerimiz de var. FOTOĞRAFHANE’de minimalizm ko-

nusunu ele aldık. MĠKROBULMACA ise eskisi gibi aynı hızla devam ediyor. 

5.Ulusal Klinik MĠkrobiyoloji Kongresi(2019)’nde sunulmuĢ AGAR SANATI eserlerini 

de sayfalarımızda sergilemeyi sürdüreceğiz bu yıl boyunca. 

Dileğimiz sadece okuma uğraĢınızla değil paylaĢımlarınızla da güç vermeniz bülteni-

mize. Fotoğraflarınız, karikatürleriniz, yazılarınız için sayfalarımızda yeriniz hazır. 

2021’nin pandemi sorunlarının azalacağı bir yıl olmasını umar, hepimizi enfeksiyon 

riskinden uzaklaĢacağımız günlere taĢımasını dileriz. 

Sağlıkla ve umutla kalın 

Yayın Kurulu 

MERHABA 
 

 

Sevgili okurlar 

 

Pandemi yükü devam ederken müsilaj sorunuyla çevre kirliliği eklendi gündemi-

mize. Bu sorunların kamuoyu nezdinde  bir meslek ve bilim alanı olarak mikrobi-

yolojinin görünürlüğünü arttırdığı muhakkak.  

Bu nedenle bu ayın PORTRE’sinde Edmond Nocard ele alınırken FOTOĞRAFHA-

NE’de “Su” fotoğraflarıyla “Su’dan bir yazı” yer aldı. 

KIRKAMBAR’da Yardım Sevenler Cemiyeti tarafından düzenlenen gönüllü hemĢire 

eğitimlerinde yararlanılacak bir kaynak olarak hazırlanmıĢ bir kitap var: Bakteri-

yoloji 

NOT DEFTERĠ’nde “Bir Anestezi Asistanının İlk Hastasından Notları” baĢlı-

ğıyla yer verdiğimiz yazı ise aspergilloza değiĢik bir bakıĢ sunuyor. 

MĠKROBULMACA’yı çözen okurlarımızı ünlü düĢünür Voltaire’in bir sözü bekliyor 

gizlenmiĢ olarak... 

Yaz sıcaklarında çalıĢan meslektaĢlarımıza kolaylıklar, dinlenme fırsatı bulan 

meslektaĢlarımıza iyi tatiller diliyoruz. 

Sağlıkla ve umutla kalın 

 

Yayın Kurulu 



4 

Edmond Isidore Etienne Nocard (29 Ocak 1850-2 Ağustos 1903), Provins 

doğumlu (Seine-et-Marne, Fransa) 

Fransız veteriner ve mikrobiyologdur. 

 

Nocard, 1868'den 1871'e kadar ve 

(orduda kısa bir hizmetten sonra) 

1871'den 1873'e kadar École Vétéri-

naire de Maisons- Alfort'ta veteriner-

lik okudu. 1873'ten 1878'e kadar 

aynı okulda “Klinik Hizmet Başkanı” 

olarak Dr. Du Mesnil ile birlikte 

çalıştı. 1876'da Archives Vétérinaires 

adlı yeni bir derginin oluşturulmasın-

da görevlendirildi. Bu dergide Nocard 

tıp, cerrahi, hijyen ve hukuk 

konularında çok sayıda bilimsel ma-

kale yayınlayacaktı. 1878'de halka 

açık bir yarışmada École Veteri-

naire‟in Klinik ve Cerrahi Veteriner 

Profesörü olarak onaylandı. Ünlü olan 

birçok öğrencisi arasında Bacillus Calmette-Guérin'in (BCG) ortak kaşifi olan Camille 

Guérin de vardı. 

1880 yılında Nocard Louis Pasteur‟un Paris‟teki laboratuvarına asistan olarak girdi. 

Orada, Pasteur ve Emile Roux‟a Poully-le-Fort‟taki hayvanların şarbona karşı 

aşılanmaları ile ilgili klasik deneylerde yardımcı oldu. 1883'te Roux, Straus ve 

Thuiller ile bir kolera salgınını incelemek için Mısır‟a gitti  ancak hastalıktan sorumlu 

olan mikrobu izole edemediler.  

Portre 

E D M O N D  N O C A R D  

 

https://tr.esc.wiki/wiki/Provins
https://tr.esc.wiki/wiki/Seine-et-Marne
https://tr.esc.wiki/wiki/France
https://tr.esc.wiki/wiki/France
https://tr.esc.wiki/wiki/Veterinarian
https://tr.esc.wiki/wiki/Microbiologist
https://tr.esc.wiki/wiki/Veterinary_medicine
https://tr.esc.wiki/wiki/Veterinary_medicine
https://tr.esc.wiki/wiki/Medicine
https://tr.esc.wiki/wiki/Surgery
https://tr.esc.wiki/wiki/Hygiene
https://tr.esc.wiki/wiki/Jurisprudence
https://tr.esc.wiki/wiki/Hygiene
https://tr.esc.wiki/wiki/Bacillus_Calmette-Gu%C3%A9rin
https://tr.esc.wiki/wiki/Bacillus_Calmette-Gu%C3%A9rin
https://tr.esc.wiki/wiki/Camille_Gu%C3%A9rin
https://tr.esc.wiki/wiki/Camille_Gu%C3%A9rin
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Aynı yıl Alfort'a döndü ve Pasteur‟ün laboratuvarıyla yakın işbirliği içinde olan iyi 

donanımlı bir araştırma laboratuvarı kurdu. Sonraki üç yıl içinde Nocard, serum top-

lama yöntemleri, tüberküloz basili için yeni kültür ortamı, büyük hayvanların IV 

kloralhidrat ile anestezisinin yapılması ve tetanik konvülziyonların kontrolü gibi bir 

dizi yeni teknik geliştirerek yeni bakteriyoloji biliminde laboratuvar çalışmalarında 

büyük becerilerini gösterdi. Bilimsel ve akademik başarıları, 1887'de “Okul Müdürü” 

ve “Bulaşıcı Hastalıklar Başkanı” ünvanlarıyla ve 1888'de “Pasteur Enstitüsü 

Yıllıkları” nın ilk yayın kuruluna üye olma davetiyle ödüllendirildi.  

Nocard‟ın tıbba olan en temel katkısı, onuruna Nocardia olarak isimlendirilen bakteri 

türünün keşfi olmuştur. Bu bakteri, kendini sığır gibi ekonomik öneme sahip olan 

hayvanlarda gösteren ve nokardiyoz denilen lokalize veya dissemine bir hastalığa 

neden olmaktadır. Edmond Nocard bakteriyi 1888‟de sığırlardan üretmiştir ve ilk 

keşfettiği Nocardia‟yı Streptothrix farcinica olarak isimlendirmiştir. 

 

 

 

Maison Alfort Veterinerlik Okulu önündeki Edmond Nocard büstü 

https://tr.esc.wiki/wiki/Infectious_diseases
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Nocardia ayrıca insanlarda, özellikle AIDS'li olanlar gibi bağışıklığı baskılanmış birey-

lerde de hastalığa neden olabilir. Son iki dekadda immunkompromize hasta sayısın-
daki artışla beraber klinik laboratuarlarda izolasyon sıklığı artış göstermeye 

başlamıştır. (Eppinger bakteriyi 1890‟da insandan, beyin apsesinden izole etmiştir.)   

Nocard‟ın veterinerlik patolojisi alanında ise endozootik mastit etkeni olan Strepto-

coccus agalactiae„yı keşfetmesi önemli başarıları arasında sayılabilir. Ayrıca sığır 
peripnömonisine neden olan virusu keşfetmiş ve psittakoz üzerinde de çalışmıştır. 

1898'de, psittakoz (papağan ateşi) etkenini keşfetti. 

Nocard, 1895‟de Pasteur Enstitüsü‟nün tam üyesi oldu. 1892‟den 1896‟ya kadar 

tıbbi ve genel kamuoyunu bir seri iletişim, konferans, kitapçık ve gösteri ile Robert 
Koch‟un tüberkülininin kullanımının sığır tüberkülozundan korumada temelleri 

oluşturacağına ikna etmeye çalıştı. 

Bir klasik olan  “La Tuberculose Bovine: ses Dangers, ses Rapports avec la Tubercu-

lose Humaine”  (Sığır Tüberkülozu: Tehlikeleri ve İnsan Tüberkülozuyla İlişkisi)‟nde 
yazıları yayımlandı. 

Hayvanlardaki tüberkülozun insanlarla olan iliĢkisiyle de ilgilendi ve kuduz, tetanoz, 

Ģarbon, kolera ve ruamın bulbar lezyonlarını inceledi.  

Nocard 2 Ağustos 1903'te Saint Maurice‟de  (Marne) öldü. 

 
Kaynaklar:  

1. https://tr.esc.wiki/wiki/Edmond_Nocard 

2. https://en.wikipedia.org/wiki/Edmond_Nocard 

3. https://docplayer.biz.tr/34736835-Nocardia-enfeksiyonlari-dr-h-kaya-suer-enfeksiyon-hastaliklari-ve-klinik-

mikrobiyoloji.html 

4. https://jnnp.bmj.com/content/69/1/130 

 

Portre 
BİLGE DİKENELL İ  

1978 Hannover doğumluyum. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 

2001 yılında mezun oldum. Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimimi 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim 

Dalı’nda (2007-2012) aldım. Şu anda İstanbul Koç Üniversitesi 

Hastanesi’nde çalışmaktayım.  

https://tr.esc.wiki/wiki/AIDS
https://tr.esc.wiki/wiki/Immunocompromised
https://tr.esc.wiki/wiki/Edmond_Nocard
https://en.wikipedia.org/wiki/Edmond_Nocard
https://docplayer.biz.tr/34736835-Nocardia-enfeksiyonlari-dr-h-kaya-suer-enfeksiyon-hastaliklari-ve-klinik-mikrobiyoloji.html
https://docplayer.biz.tr/34736835-Nocardia-enfeksiyonlari-dr-h-kaya-suer-enfeksiyon-hastaliklari-ve-klinik-mikrobiyoloji.html
https://jnnp.bmj.com/content/69/1/130
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Kırkambar 

 

 

Ülkemizde mikrobiyolojinin bir bilim ve uzmanlık alanı 

olarak gelişmesinde katkısı bulunan eserler sahafların 

bir köşesinde bizleri bekliyor.  

 

 

Tozlu raflarda bulduğumuz bu eserleri sizlerle paylaştığımız bu bölümümüzde 

bu sayımızda yer verdiğimiz   

BAKTER İYOLOJ İ    

İsimli eser Dr. Ali Korur tarafından kaleme alınmış. 

İsmet İnönü’nün cumhurbaşkanlığı döneminde eşinin de “first lady” misyo-

nuyla koruyucu başkanlığını yaptığı  Yardımsevenler Cemiyeti tarafından 1 

Mart 1944 tarihinde Ankarar’da düzenlenen Gönüllü Hastabakıcılık kursunda 

ders notları olarak kullanılmış . 

İlerleyen sayfalarda kitaptan alınmış ilk sayfalarının metinlerini bulacaksınız. 

Bu arada Mevhibe İnönü’nün de bu kitabın ders notu olarak kullanıldığı prog-

ramın kursiyerlerinden biri olduğunu da belirtmek gerek. 

Keyifli okumalar 
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Kırkambar 
YÜCE AYHAN  

Denizli 1963 doğumluyum Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1987  

yılında mezun oldum. Tıbbi mikrobiyoloji uzmanlık eğitimimi 

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim 

Dalı’nda 1992 yılında tamamladım. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk 

Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapıyorum. Gezi 

yazı ve fotoğraflarımı kendime ait  www.agitoergosum .com adresli bir 

internet sitesinde yayınlıyorum. 

Kitabın son satırları: 

 

Bakteriyoloji hakkında lüzumlu bilgileri bu 

beş saatin içinde sizlere takdim etmiş bu-

lunuyorum. Bu bilgilere dayanarak mik-

ropların tehditlerinin nerelerden gelebile-

ceğini kavrayabileceğimizden endişemiz de 

o nispette azalmış olacaktır. 
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NOT DEFTERİ 

 

İsim: Türker BAYRAKTAR; Yaş: 52;  

Fiziksel muayene; VKİ: 27,  5 yıldır Hipertansiyon ve Tip 2 diyabet hastası. 

3 gün önce COVID-19 belirtileri başlamış, SARS-CoV-2 RT-PCR pozitif, solu-

num sıkıntısı nedeniyle yatırıldı, bugün itibariyle YBÜ’ye (yoğun bakım üni-

tesi) alındı. Ateş: 38,5°C; Solunum hızı: 32/dk; TA: 141/92; Nabız: 108/dk; 

Saturasyon: %98; BT sonucu COVID-19 pnömonisi ile uyumlu. 

Bu sırada hastanın zihninde olanlar ise dışarıdakiler ile benzerdi… 

 

“28 Mayıs 1941 – Varşova yakınları” 

Hava güzel, buraların havası bizimkinden biraz farklı ama idare ediyoruz. Henüz 

bir hareket yok. Sessizlik bizi geriyor, sessiz ama hareketli bir hal. Geceleri tat-

bikat yapmaktan yorgun düştük, ama çok ilginç sanki beynim ve bedenim farklı 

şeyler söylüyor, bize verdikleri şu hapların etkisi olsa gerek. 

Rüzgar burada çok şiddetli olabiliyor. Açıkçası kışı burada geçirmekten korkuyo-

rum. Karpatların soğuk havası buraya esiyor sanki. İçimde bir his var, burada 

bir şeyler dönüyor, bugün Guderian diye herkesin karşısında tir tir titrediği biri 

geldi.. meğerse ordu komutanıymış, ne cahillik bendeki. Böyle birini burada gö-

rüyorsak vardır bir kerameti diye düşündüm. 

B i r  A n e s t e z i  A s i s t a n ı n ı n   

İ l k  H a s t a s ı n d a n  N o t l a r ı  
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YBÜ’ye alındığından sonraki üçüncü gün. Solunum sıkıntısı devam ediyor, 

saturasyonu düzenlemekte zorlanınca hastayı entübe etmek zorunda kal-

dık. BT sonucunda hastalığında ilerleme mevcut, genel durumu kötüleşiyor, 

bahsedilen meşhur “sitokin fırtınası” ile karşı karşıyayız diye düşünüldü-

ğünden yoğun kortikosteroid uygulamasına başladık. Ayrıca geniş spekt-

rumlu antibiyotik de uyguluyoruz. Umarım iyileşme gözleriz.  

 

“30 Haziran 1941 – Vilnius’a Yaklaşık 85 km” 

Üç gündür uyumuyorum. Gün içinde kilometrelerce koşturuyoruz. Arkamızda 

sanki kırbaç var. Karşımızdaki Ruslar resmen dağıldı. Her yer yanıyor, nereden 

ne mermisi geçtiğini göremiyorum artık. Zaten bir süre sonra önemsemiyorsun. 

Rus askerlerinin bedenleri üzerinden yürüyoruz, ölülerini bile gömemiyorlar. Et-

raf yanıyor, duman ve is her yeri sarmış durumda. Uçak seslerinden artık ku-

laklarım sağır oldu, belki de top seslerinden.. neyse bir önemi kalmadı, koştur-

madan önce kestirmeliyim.  

 

YBÜ’ye alındığından sonraki sekizinci gün. Hastanın solunum sıkıntısı şid-

detlendi, saturasyonu kötüleşti ve hasta halen entübe. BT’yi yeniledik ama 

garip farklılıklar mevcut. Radyolog non-spesifik diye bildirdi. Lenfopeni de 

başladı hastada (bu steroidlerden mi acaba?). Kan kültüründen tutun has-

tanın her yerinden numune almak istedim. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı 

kafamızı karıştırdı, Dünya’dan Aspergilloz vakaları bildiriliyor dedi, bizim 

kıdemli de serum galaktomannan istedi, negatif sonuç teyit ettik ama mik-

robiyoloji uzmanı bu anlamlı değil, bronkoalveolar lavaj almanızı şiddetle 

tavsiye ediyorum deyip durdu. Hasta COVID-19, ne bronkoskopisi diyesim 

geldi açıkçası. Laboratuvarcılar işte, otururken konuşması kolay… 

 

“14 Ağustos 1941 – Smolensk Yakınları” 

Savaşın durumu bence iyiye gitmiyor. İkmal hatlarımızda sorunlar var. Evet, çatış-

malar nispeten azaldı gibi duruyor ama daha büyük sorunlar sanki kapıda. Askerler 

arasında huzursuzluk baş gösterdi. Subayları etrafta görmüyoruz. Kendi halimizde 

öylece kaldık. Tanklarımızın o meşhur etkisi artık yok oldu. İlk günler uçaklarımız bi-

zi teğet geçerdi, şimdi bomba atan Rus uçaklarının altında saklanıyoruz. İlginç olan 

bu uçakları daha önce hiç görmemiştik. Bizi kötü günler bekliyor… 
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YBÜ’ye alındığından sonraki onikinci gün. Hastanın hem kliniği hem radyo-

lojisi kötüleşiyor, COVID-19 dışında bir süperenfeksiyon ile karşı karşıya ol-

duğumuz aşikar artık. Sonuçta bronkoskopi yaptık ve gördüklerime inana-

madım. Alt trakea ve bronşlar resmen nekroz benzeri bir tabloda. Bölgeden 

biyopsi aldık, mikrobiyoloji ve patolojiye gönderdik. İlk mikroskopi sonuç-

ları küf (mikrobiyoloğun dediğine göre septalı hifler ve dikotom dallanma-

lar mevcut?? Ne demekse??-Allahtan Aspergilloz olabilir demeyi başardı..) 

BAL da aldık ama galaktomannan yine negatif verdi. Enfeksiyon hastalıkları 

hastaya hemen vorikonazol ve kaspofungin başladı. Hastayı kaybediyoruz... 

 “27 Eylül 1941 –”Desna, Kiev Yakınları” 

Sonunda biraz yavaşladık diyecektim ama bildiğin durma arifesindeyiz, çok cid-

di erzak sorunları yaşıyoruz. Karnım aç, yağmur başladı, soğuk esintiler erken 

geldi. Kuzeydekilerden donanlar var diye dedikodu dolaşıyor. Nerden geldim 

ben buraya neden geldim? Sanki nefes alamıyorum, sanki bir şey beni boğuyor. 

İçten içe tükendiğimi hissediyorum, kilo verdim, zayıf düştüm ama savaşma 

iradem daha çok yara aldı. Nefesim kesiliyor, sanki biri ciğerlerimi sökecek. Da-

ha fazla yazamayacağım… 

YBÜ’ye alındığından sonraki onbeşinci gün. Hastanın radyolojisi aynı ama 

kliniği kötü. Aldığımız biyopsi kültüründe Aspergillus fumigatus kompleks 

ürediğini söylediler. Patoloji sonucu da bunu doğruluyor açıkçası. Hala ga-

laktomannan neden negatif çıktı anlamadım, bence yanlış çalıştılar, başta 

doğru yapsalardı önden tespit ederdik. Enfeksiyon hastalıkları hastaya vori-

konazol ve kaspofungine devam ediyor. Antifungal duyarlılık testi sonucu 

bekleniyor. 

“3 Aralık 1941 – Donetsk Yakınları” 

Bizi oradan oraya atıyorlar. Soğuk, sadece soğuk, bedenimden yaşamın çekildi-

ğini hissediyorum o kadar soğuk. Gece nöbetçilerinden birini donmuş bulduk. 

Oturdum ağladım sevinçten çünkü benim sadece iki ayak parmağım dondu, bö-

lük sıhhiyecisi kesileceğini söyledi! Ama inanın ona bile itiraz edecek dermanım 

yok. İnsan cephede bu kadar kalınca bırakın beni salın gideyim demek istiyor… 

YBÜ’ye alındığından sonraki onsekizinci gün. Hastayı kaybettik. Kaybettik-

ten sonra sonucu geldi ki Aspergillus’da vorikonazol direnci varmış. Keşke 

bu tür enfeksiyonların tanısı daha kolay olsa. 15 günde nerden nereye gel-

dik, bu kadar agresif bir enfeksiyon olabileceğini tahmin etmemiştim. Ba-

zen düşünmeden edemiyorum, acaba hastayı daha erken zamanda tarasa 

mıydık veya bronkoskopisini daha erken yapsa mıydık? Bunun bir rehberi, 

kriteri yok mu? COVID-19 vakalarımız artıyor daha böyle vaka olursa çok 

kötü. Bence mikrobiyoloji, enfeksiyon ve biz bir toplantı yapmalıyız. Kendi-

mi eksik hissediyorum…  
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 SARS-CoV-2 ve İnvazif Aspergilloz: Modern Mimarinin Romanesk Sonucu 

Çin’in Vuhan kentinden yayılan SARS-CoV-2, mikrobiyoloji camiasının öne-

mini bir kez daha gözler önüne serdi. Aslında, ĠĢ Bankası Yayınları’nın “Dünyamızı 

DeğiĢtiren 12 Hastalık” kitabı bu kavrama son derece aĢina olduğumuzu hatırlatsa 

da, insanoğlunun tıbbi geliĢmelerdeki baĢarısı, bu süreğen savaĢı görmemesine 

neden oluyor gibi duruyor. SARS-CoV-2’nin neden olduğu COVID-19 tablosu, bir-

çok kavramı da anımsattı. Öyle ki “Büyük Kıtlık” zamanında ne kadar tehlikeli ola-

bileceklerini gösteren küfler, “Ġnvazif Aspergilloz (IA)” ve “Mukormikoz” ile bu dö-

nemde fırsatçılığın kitabını yazdılar. Modern, yepyeni tazecik bir hastalık, 

Dünya tarihinin en eski yıkıcı güçlerinin farkındalığına neden oldu. 

Son yıllarda, gerek farkındalığın artması, gerek tanı olanaklarının güçlenme-

si, gerekse de diğer hastalıkların tedavisinde kullanılan yöntemlerin yaygınlaĢması 

(örneğin kök hücre nakillerinde bağıĢıklık baskılayıcı tedaviler) ile fırsatçılığı yük-

sek Aspergillus türlerinin enfeksiyonlarında artıĢlar gözlendi. Öte yandan kullanılan 

etkin antifungaller (profilaktik, preemptif ve tedavi amaçlı) ile bu enfeksiyonlarla 

mücadelede baĢarılı sonuçlar elde edilirken, antifungal direnç kavramıyla yüz yüze 

gelindi. Örneğin tarım ilacı olarak yoğun azol türevi antifungal kullanılan yerlerde, 

azollere dirençli Aspergillus türlerinin neden olduğu enfeksiyonların daha sık görül-

mesi, “Tek Sağlık” konsepti ile değerlendirildiğinde net bir tablo ortaya koydu.  
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 COVID-19, salt yarattığı enfeksiyon tablosuyla ve pandemi durumuyla değil, ay-

nı zamanda ĠA ve mukormikoza yatkınlık oluĢturması ile de gündeme gelmiĢtir. Bu 

yatkınlığın doğrudan hastalığın patogenezi ile ilgili olabileceğine dair iĢaretler olsa da 

(Ġnfluenza ve ĠA iliĢkisi gibi) (havayolu epiteli hasarı, siliyer hareketin kısıtlanması, 

bağıĢıklık sisteminin disfonksiyonu veya disregülasyonu, ağır hastalarda T-hücre sa-

yısındaki azalıĢ-lenfopeni) bu durumun COVID-19 hastalarının YBÜ’deki tedavileriyle 

de iliĢkili olduğu düĢünülmektedir. Bilindiği üzere YBÜ yatıĢı halihazırda zaten bir risk 

faktörüdür. Bu tür hastaların, yoğun kortikosteroid tedavisine maruz kalması ve toki-

lizumab gibi IL-6 antikoru tedavileri almaları da ek risk faktörleri olarak göze çarp-

maktadır. YBÜ ihtiyacı duyan COVID-19 hastası topluluğunun ileri yaĢ (48-71), he-

matoonkolojik maligniteler, kazanılmıĢ/kalıtsal bağıĢıklık sorunları, hipertansiyon, di-

yabet, obezite, KOAH, kalp hastalıkları ve astım gibi ek hastalıklarının bulunmasını 

da burada not düĢmek gerekir. Avrupa’da yapılan vaka çalıĢmalarında COVID-19 so-

nucu ARDS geliĢen hastaların %20-35’inde COVID-19 iliĢkili pulmoner aspergilloz 

(CAPA) tablosu da görülmektedir. Hastane yatıĢı yapılmıĢ COVID-19 olgularında CA-

PA insidansı çok değiĢkendir (ort %13,5; %2,5-35). CAPA tablosunun aslında daha 

fazla olduğu, ancak tanısal zorluklar nedeniyle hastaların tanı alamadan kaybedildiği 

düĢünülmektedir. ġu ana kadar belirttiğimiz risk faktörleri ve bu ek hastalıklar ile 

CAPA görülme sıklığı arasındaki korelasyon nettir. Ancak korelasyon ile nedensellik 

iliĢkisinin gösterilmesi için halen daha çok çalıĢmaya ihtiyaç vardır. 

IA baĢlı baĢına mortalitesi yüksek bir enfeksiyondur. Bu nedenle IA tanısı ve 

tedavisi için çeĢitli kuruluĢların yayımladığı farklı tanı ve tedavi rehberleri bulunmak-

tadır (EORTC/MSGERC, IDSA, ESCMID/ECMM/ERS, EQUAL Aspergillosis Score 2018 

gibi). Ne yazık ki, CAPA mortalitesi de %50’lere yakındır (%22-100). Ancak, CAPA 

konusundaki en büyük sorun tanı yöntemlerinin yetersizliğidir. Halihazırda zaten YBÜ 

hastalarında ve nötropenik olmayan hastalarda geliĢen IA için tanısal yöntemler so-

runludur, aynı sorun CAPA için de geçerli olmakla birlikte tipik konak faktörlerinin 

bulunmaması CAPA’yı daha zorlu hale sokmaktadır. Özellikle radyolojik ve serolojik 

yöntemler duyarlılık ve özgüllük sorunları yaĢarken, klinik belirtilerin özgül olmaması 

ve enfeksiyon-kolonizasyon ayrımı hekimleri çok zorlamaktadır. Bu tanısal zorlukları 

aĢabilmek için somut kıstaslar koyma gayretiyle uluslar arası çalıĢmalar yapılmakta-

dır (FUNDICU projesi, BM-AspICU gibi). Öte yandan yapılan çalıĢmalar, konak fak-

törlerinin olmayabildiği COVID-19 durumlarında bu kıstas sistemlerinin yetersiz kala-

bildiğini ortaya koymuĢtur. Bu nedenle de COVID-19 özelinde bir kıstas iĢlemi getiril-

meye çalıĢılmıĢtır (CAPA-ECMM, Modifiye AspICU, IAPA gibi). Son olarak ECMM/

ISHAM, bu yayınları toparlayıp CAPA için özel tanısal kıstasları yayımlamıĢtır. Bu kıs-

taslarda, CAPA tablosu pulmoner ve trakeobronĢial olarak ikiye ayrılmıĢtır (Tablo 1).  
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ġu bir gerçektir ki mantar enfeksiyonları gelecekte daha belirgin olarak kendi-

lerini göstereceklerdir. Fırsatçılıkları ile ünlü bu organizmaların “göz ardı edilmele-

rine son verilmelidir [Stop Neglecting Fungi - Nature Microbiology 2, 17120 

(2017)].” 
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Fotoğrafhane 

S U ’ DA N  B İ R  YA Z I  
“Aklıma suyun intiharı geliyordu hep, Ģelale deyince.” diyordu Birhan 

Keskin, kim bilir hangi Ģelale ona bunu düĢündürttü en fazla. Ve su-

suzluk, kuraklık artarken Ģelaleler kurumakta iken artık intihar etme-

yeceklerini mi anlamalıyız. 

Akçakoca Aktaş Şelalesi 
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“TaĢı delen, suyun kuvveti değil, dalgaların sürekliliğidir.”  

diye öğrendik böylece baĢarı hedefliyorsak tek seferde değil sebatkar 

oluĢumuz sonucu ve süreci belirleyecek olan. 

“Biz yorulduk. Su yoruldu.”  

der Ahmet Telli,  

kirlilik, kuraklık daha çok da gündemde değildi o zaman ve bugünümüz-

de gerçekten hissettiğimiz böyle. 
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Ya da “Ne diye böbürlenip büyükleniyorsun. Doğumun bir damla su, ölü-

mün bir avuç toprak değil mi?” sözü ile ġems-i Tebrizi bize su damlala-

rında buldurur kendimizi. 
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Fotoğraflar NeĢe Göl 

Sonuçta; “Su serin. GüneĢ sıcak. Çok Ģükür yaĢıyoruz.” – Nazım Hikmet 

veya Ģöyle de ifade edilebilir  

“Su yasaklanabilir susuzluk asla.” – Eduardo Galeano 
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MikroBulmaca 

Bulmacanın içindeki kelimeler soldan sağa, sağdan sola, yukarıdan aşağı, 

aşağıdan yukarı veya çapraz şekilde yerleştirilmiş olabilirler!! 
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 .  

Bulmacadaki tüm kelimeleri bulduktan sonra, geriye kalan harfleri en 

üstteki satırdan başlayarak soldan sağa birleştirin ve gizli cümleyi bu-

lun !! Gizli cümlemiz  Voltaire’in bir sözü. 

Geçen sayının gizli sözü:   

Bilgi size güç verir; ancak saygıyı karakterinizle kazanırsınız.  
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Son günlerde öne çıkan delta varyantı baĢta olmak üzere SARS-CoV-2 

varyantlarının yayılım tehditi altında pandeminin kontrolü güçleĢmekte-

dir.  Etkili bir pandemi kontrolü için virüs dolaĢımının ve çoğalmasının 

önüne geçilmesi Ģarttır. 

Artık çok iyi biliyoruz ki COVID-19 belirtisi olmayanlar da önemli oran-

da (%50-60) toplum içinde hastalık bulaĢmasında kaynak olmaktadır-

lar. Solunum damlacıkları içindeki virüsler soluk alıp verirken bulaĢabil-

mektedir. Pandemiyle mücadelede baĢarılı olmak ancak kanıta dayalı 

bilimsel verilerle hareket etmekle mümkündür. Maske kullanımının 

COVID 19 olgu sayısını, hastaneye yatıĢ ve ölüm hızlarını düĢürdüğü 

bilimsel verilerle kanıtlanmıĢtır. 

Önlemlerin alınmadığı, maskesiz ve mesafesiz alanlar COVID 19 hasta-

lığı ve SARS-CoV-2 varyantları için kuluçka ortamına dönüĢebilir, bu da 

bulaĢtırıcılık düzeyi ve süresini arttırabilir. Bu nedenle aĢılamanın yay-

gınlaĢması önemli bir kazanım olsa da, maske ve mesafe önlemlerin-

den vaz geçmek Ģu aĢamada hiç uygun değildir. 

YurttaĢlarımızı COVID-19’a karĢı aĢılanmaya, maske ve mesafe kuralla-

rına uymayı sürdürmeye çağırıyoruz. 


