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 Yenilenen e-bültenimizin ilk sayısını beğendiğinizi umuyoruz. 

 Yeni arkadaşlarımızın yayın kuruluna katılımıyla, içeriğe katkı veren meslektaşlarımızın desteğiyle güç-

lendik. Hedefimiz klinik mikrobiyologların her ay merakla bekleyeceği, zevkle okuyacağı, kimisinin kendi 

ürünlerini de paylaşabileceği bir  süreli yayın organını kurumsallaştırmak. 

 Sayfaları çevirdiğinizde göreceğiniz gibi Ayın Dosyası, Dergi Saati, Edebiyat ve Mikrobiyoloji, SineMikrop, 

Fotoğrafhane, Gezi Günlükleri , Mikrobulmaca başlıklı sayfalarımız bu sayıda da devam ediyor.  Ayrıca yurtdı-

şı mesleki deneyimlerini bizlerle paylaşmak isteyen  meslektaşlarımız için artık yeni bir sayfamız var: Dünya-

nın Mikrobiyolojisi.  

 İzmir’den genç arkadaşlarımız  bizim için yeni bir köşe hazırladılar: Mikrobik Gençlik’te  bilim insanlarını 

tanıtan yazı ve resimleriyle Deniz ve Irmak Başol kardeşlerin bültenimize renk katacaklarından eminiz. 

 Yazılarınız, fotoğraflarınız, resimleriniz ile, içerik önerileriniz ve geri bildirimlerinizle daha iyisine ulaşa-

cağımıza inanıyoruz. 

Yayın Kurulu  
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 İstanbul Koç Üniversitesi 

hastanesinde görev yapan  

ve antibiyotiklere ilişkin 

önemli bir gelişmeyi konuya 

ilişkin makalelerden özetleye-

rek  bültenimiz için derleyen 

meslektaşımız Dr. Bilge Dike-

nelli’ye  teşekkür ediyoruz.  

 Sizler de ilginç bulduğu-

nuz, yeni bir gelişmeye işaret 

eden bilimsel yayınları çevirip 

kısaltarak bültenimizde pay-

laşabilirsiniz 

 Dergi Saati 
DR. BİLGE DİKENELLİ 

  

      Hibrit antibiyotik stratejisi ilaç direnci-

ni yenebilecek kapasitede antibiyotik ara-

yışları sonucunda ortaya çıkmıştır. Her bir 

parçanın biyolojik etkilerini taşıyan tek bir 

molekül oluşturma düşüncesi ile farklı bi-

yolojik aktif ajanların birleştirilmesi teme-

line dayanır. Kovalent bağ ile bağlayan bir 

moleküler bağlayıcı aracılığı ile bağlanırlar. Bağlantı ya ayrılabilirdir 

ya da sabittir.  Ayrılabilir bağlantıda, hibrit aktivite bölgesine (bakteriye) ulaştığında enzimatik ola-

rak biyolojik dönüşüme uğraması beklenir (Ön ilaç=Prodrug).  Ayrılmayan bağlantıda, ajan vücuda içinde dağılırken 

herhangi bir değişime uğramaz (İlaç=Drug). 

 İki ajanın birleşip tek bir molekül ortaya çıkarmasıyla, uyumsuz farmakodinamik özellikler nedeniyle ortaya çıkan 

sorunlar da aşılmış olur. Hibrit ilaçların kovalent bağ ile bağlanmış ilaç bileşiklerinden herhangi birine orta duyarlı ya 

da dirençli suşları ortadan kaldırdıkları düşünülmektedir. Çünkü hibridizasyon aynı zamanda hibritin farmakolojik 

spektrumuna ek fizikokimyasal özellikler de ekleyebilmektedir.  

 Bu yaklaşımda sadece antibakteriyel ajanlar kullanılmaz; direnç enzim inhibitörleri, membran geçirgenliğini arttırıcı-

lar, sideroforlar ve aktif dışa atım pompa inhibitörleri de kullanılabilir.  Bazı hibrit antibiyotiklerin ilaç dirençli bakteri-

lere karşı kullanılan geleneksel antibiyotiklerin antibakteriyel etkinliğini güçlendirdiği de bildirilmiştir. 

HİBRİT 

ANTİBİYOTİKLER 
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 Dergi Saati DR. BİLGE DİKENELLİ 

Tasarımdaki sorunlar ve hibrit oluşumunun avantajları 

 Moleküler ağırlığı >600 g/mol olan hibrit antibiyotikler (hibrit ilaç gru-

bu) çift katmanlı gram negatif hücre duvarından geçmekte sıkıntı yaşar-

lar. Bunu aşmanın bir yolu, bileşenlerinden birinden porinden bağımsız 

içeri alım mekanizma özelliğini almış olan bir hibrit oluşturmaktır ya 

da hücre içi olmayan hedefleri olan 

hibritler de meydana getirilebilir. Bir 

başka sorun da hibrit bileşenlerinin 

birbirine kovalent bağ ile bağlanma-

sıdır. Ara bağlantıların dikkatle seçil-

mesi gerekmektedir.  

 Hibrit ön ilaçlardaki en büyük zorluk ise bakteriye özgül ayrılabilir bağ-

lantı meydana getirebilmektir, çünkü insan vücudu çeşitli kovalent bağla-

rı yıkabilecek özgül ve özgül olmayan enzimler içeren karmaşık bir biyolo-

jik sistemdir. Eğer ön ilacın bağlantısı bakteriye ulaşmadan yıkılırsa eli-

mizdeki molekülün kombinasyon tedavisinden bir farkı kalmaz. Bu ne-

denle, bağlantıyı bakteriye özgül seçmek büyük önem taşır. 

 Ayrılabilir bağ insan vücudundaki stabilitesi ve ilacın gram negatif bak-

teriye giriş engelleri bu hibrit ön ilaç yaklaşımının en büyük sınırlandırıcı-

larıdır. 

 Hibrit ön ilaç sayesinde sinerjistik antibakteriyel aktivite elde etmek bir 

olasılıktır. Ön ilaç bakterideki hedef bölgesine ulaştığında hibrit yapısı bo-

zulur, iki fonksiyonel ilaca bölünür ve bunların sinerjistik etkileşimleri ola-

bilir.  

 Hibrit ilaçlar konaktan tek molekülmüş                                                                                       

gibi atıldıkları için kinetikleri göz önüne alındıkla-

rında daha avantajlı gözükmedirler. Ön ilaç ise, 

hücre içi biyotransformasyonu sonrası farklı far-

makokinetiklere sahip olacak 2 ayrı fonksiyonel 

moleküle ayrıldığından ilaç metabolizması ve atılımı doz-

lama rejimlerini etkileyen önemli faktörlerdir. Belli bir eşik değerinin üze-

rindeki birikim toksisiteyle sonuçlanabilir.  

Yukarıda bahsedilenler bir antibiyotik hibrit tasarlanırken mutlaka göz 

önünde bulundurulmalıdır. 

Antibiyotik Hibrit Ön ilaçlar 

 Yukarıda da bahsedildiği gibi iki ilaç kovalent olarak bağlanır ve biyot-

ransformasyon geçirerek kendi farmakolojik etkilerini taşıyan tek bir mo-

lekül meydana getirir.. Ara bağlantının yıkıma uğramadan önce her iki 

molekülü etki bölgesine (bakteriyel kompartman) teslim etmesi gerek-

mektedir. 

HİBRİT 

ANTİBİYOTİKLER 
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 Dergi Saati DR. BİLGE DİKENELLİ 

 Literatürdeki ön ilaçların bir çoğu bir non-beta laktam antibiyotiğin se-

falosporin çekirdek yapısındaki ardışık karbon 3’e bağlanmasıyla oluşur. 

Beta laktam bazlı ön ilaçlar 2 basamaklı bir süreçle fonksiyon gösterirler. 

Beta laktam hidroksil yan zincirdeki aktif bölge serin rezidüsünü açile 

ederek antibiyotik transpeptidaz enzimini inhibe eder ve aktivitesini bu 

şekilde gösterir. Bu  aşamalar, beta laktam halkada ki amid bağ hidrolizi 

ile sonuçlanır.  Hidrolize olan bu adjuvana bağlı olan ilaç daha sonra or-

tama salınır ve biyolojik aktivitesini gösterir. 

 İlk bildirilen ön ilaç sefamandol türevinin omadine 3. karbondan bağ-

lanmasıyla oluşmuştur (hibrit prodrug 1). Omadin bakteritel ATP sentezi-

ni inhibe eder ve metal şelatör olarak bilinir. Ondan 10 yıl sonra alanin 

rasemazın bir kloroalanil dipeptid inhibitörüne bağlı olan bir desasetilse-

falotin (sefalosporin) bildirilmiştir (hibrit 2).  

 NB2001 (hibrit 3) olarak adlandırılan ön ilaç bir sefalosporin ile triklo-

zanın birleştirilmesiyle oluşmuştur ve çoğu gram pozitif ve negatife etkili 

olduğu görülmüştür (kısıtlayıcı dış membran yapısı ve bir çok aktif dışa 

atım pompası bulunan P. aeruginosa hariç). Bir süre bakteriyel ve nozo-

komiyal infeksiyonlarda preklinik değerlendirmeler yapılmış ama 2005 yı-

lında kullanımdan kaldırılmıştır. 

 Bir başka beta laktamaz bazlı ön ilaç da RO 23-9424’tür. Bir sefalospo-

rin-florokinolon ester hibrit ön ilacıdır (hibrit 4) (desasetil sefotaksim ve 

ona kovalent 

bağlı fleroksa-

sin). Gram pozi-

tif ve gram ne-

gatiflerin büyük 

çoğunluğunda bak-

terisidal aktivitesi mevcuttur. İçeri alımı porin aracı-

lıdır, P. aeruginosa’ya karşı sınırlı etkisi mevcuttur.  

 Ro 23-9424 aslen bir sefalosporin olarak davranır, beta laktam halkası-

nın hidrolizi florokinolon etkisinin ortaya çıkmasına neden olur. İntakt 

haldeki ön ilaç minimal düzeyde DNA sentez inhibisyonu yapar.  

 In vitro deneyler ve hayvan deneyleri iyi sonuçlar vermiş olsa da, Faz 1 

çalışmalarında in vivo ilaç stabilitesinin in vitro ve hayvan deneyi çalışma-

larındakine ulaşmadığı öne sürülerek 1990’ların ortalarında ilacın çalış-

maları sonlandırılmıştır.  

Antibiyotik Hibrit İlaçlar 

 Ön ilaçlardan farkları aralarındaki bağ stabilitesidir. Katılımcı terapötik 

ajanlar birbirlerine güçlü, ayrılmayan kovalen bağlarla bağlıdırlar. Patoje-

ne girdiğinde antibakteriyel etkinliğini farmakoforik bileşenlerinin ya her-

hangi birinin ya da her ikisinin özelliklerinden yararlanarak gösterir. 

HİBRİT 

ANTİBİYOTİKLER 
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 Dergi Saati DR. BİLGE DİKENELLİ 

 Fakat her iki ilacın hedeflerini aynı anda inhibe edebilecek tek bir mole-
küler yapı şeklinde bir hibritin geliştirilmesi son derece zordur. İdeal olarak 
bir araya getirilen birleşiklerin moleküler hedefleri birbirlerine yakın olmalı-
dır. Aradaki bağ da molekülleri birbirlerine etkin bir şekilde bağlayabilecek 
uygun uzunlukta olmalıdır. 

 Bu karşılanması zor bir durumdur. Şu anda antibiyotik hibrit ilaçların aynı 
anda sadece bir tane olası hedefle etkileşim kurabildiğine inanılmaktadır. 

Örnekler 

Çoğu ajan gram negatiflere karşı tasarlanmıştır. Çoğunun yapısında florokino-
lon bulunur. Ebeveyn ilaç olarak florokinolonun seçilmesinin nedeni bu sını-
fın sağlam kimyasal özellikleri ve pek çok reaksiyon şartı altında stabil kalma-
ları olabilir.  Sentetik olarak florokinolonları diğer terapötik ajanlara bağla-
mak örneğin beta laktamlardan daha kolaydır.  Ayrıca florokinolonların geniş 
spektrumlu aktiviteleri onları istenen bir antibiyotik sınıfı yapmaktadır. 

  

 Literatürde bildirilen çoğu antibiyotik hibridi, ya yapıtaşlarından sadece 

birinin özelliklerini barındırırlar ya da her iki molekülün de özelliklerini 

kaybederler. Antibakteriyel özellikleri de çoğunlukla baskın olan ebeveyn 

ilacın özelliklerine benzer. Ancak bir antibiyotik hibritin tamamen yeni bir 

kimyasal varlığa sahip olması da mümkündür. Ebeveyn ilaçlardan farma-

kokinetik olarak farklı davranabilir. 

 

BP-4Q-002 HİBRİT  

 

 Siprofloksasinin piperazin halkasına bağlanan trimethoprimden 

oluşur. S. aureus’a ve E. coli ‘ye etkilidir.  Bu hibrit aynı zamanda 

siprofloksasine dirençli S.aureus NRS19 suşuna da etkilidir  (MİK: 1 

µg/mL). (Siprofloksasin MİK: 32 µg/mL, Trimethoprim MIK: 4 µg/mL, 

ekuimolar karışım MİK: 8 µg/mL). 

 Bu gözlenen aktivite hibrit ajanların ebeveyn ilaçlardan herhangi 

birine orta duyarlı ya da dirençli olan bakterileri eradike edebildiği 

düşüncesini doğrulamaktadır. Ayrıca hibridin MİK değerinin siproflok-

sasinin MİK değerinden 4 kat, karışımın MİK değerinden de 8 kat 

düşük oluşu hibridizasyon işleminin hibridin biyolojik aktivitesine ek 

kazanımlar sağladığı fikrini de desteklemektedir. 

  

NARİNGENİN-SİPROFLOKSASİN HİBRİDİ  

Flavonoid içerir. Naringeninin antibakteriyel etkinlikleri olduğu rapor-

lanmıştır. Etkileri tam aydınlatılamamıştır,  ancak en çok  üzerinde 

durulan fikir, membran geçirgenliğine etkileri olduğu ve nükleik asit 

sentez inhibisyonu yaptıkları şeklindedir. Hibridin DNA giraza etkisi 

tek başına siprofloksasininkinden fazladır.  Flavonoidin en büyük anti-

bakteriyel etkinliğinin aktif dışa atım pompa inhibisyonu yapması ol-

duğu bildirilmektedir. 
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 Dergi Saati DR. BİLGE DİKENELLİ 

 Antibiyotik Hibridler Bileşimlerindeki Farmakoforlardan 

Farklı Yeni Özellikler Kazanabilirler 

  Hibridizasyon yeni ya da ek bir biyolojik etki oluşturduysa, diğer sı-

nıf antibiyotiklerle (tıpkı bir adjuvan gibi) farklı etkileşebilir.  

 Antibiyotik hibritler genellikle standart tek antibakteriyel ajanlar olarak 

tasarlanmaktadır, ama onları hali hazırda kullanılmakta olan ve yüksek 

oranda direnç gelişmiş olan antibiyotikler için adjuvan olarak araştırma 

fikri, ilaç araştırmalarında yeni bir pencere açan güncel bir yaklaşımdır. 

 P. aeruginosa’ya karşı kullanılan geleneksel antibiyotiklerin etkisini 

arttırmak için Tobramisin tabanlı hibritlerin adjuvan olarak kullanımı 

buna örnek olarak verilebilir. 

 

CEFIDEROCOL (S-649266)  

 

 Beta laktam-siderofor sınıfı antibiyotik hibritleri gram negatifler 

için geliştirilmekte olan hibrit ilaçlardır. Bir sideroforu bir biyosidal 

farmakofora kovalan olarak bağlama fikri bakteriyi “kandırıp” anti-

biyotiği aktif şekilde hücre içine almasını sağlayan bir Truva atı 

stratejisidir. Ferrik formdaki demir iyonu, bakteri için hayatidir.  

 Çeşitli beta laktam-siderofor hibrit ilaçlar preklinik/klinik çalış-

malara girmiştir. Özellikle sefalosporin-catechol hibriti olan cefide-

rocol karbapenem dirençli bakterilerce oluşturulan ciddi infeksi-

yonların tedavisi ve nozokomiyal pnömoni için Faz 3 klinik aşama-

ya ulaşmıştır (hibrit 10). 

 Son aşama çalışmaları çok cesaret vericidir. Karbapenem dirençli 

gram negatif basillerde aktivite kazanan çok az hibritten biridir. 

 NEOMİSİN B-SİPROFLOKSASİN HİBRİT İLAÇLAR 

Bu grubun gram pozitiflere ve negatiflere karşı iyi etkinliği olduğu 

bildirilmiştir. Bütün hibritler neomisin B’den daha iyi aktivite gös-

termişler, ama siprofloksasinden daha iyi değillermiş. Bunun sebe-

bi olarak hibridin membran geçirgenlik sorunları göstermişler, çün-

kü neomisin B-siprofloksasin hibritleri yüksek moleküler ağırlığa 

sahiptir. 

 CADAZOLİD 

Siprofloksasin ve tedizolidden oluşur. C. difficile ilişkili 

diyarede  vankomisine karşı Faz 3 çalışmaları bitmiştir.  
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 Dergi Saati DR. BİLGE DİKENELLİ 

 Antibiyotiklerin P. aeruginosa karşısında karşılaştığı en büyük engel ge-

çirgen olmayan dış membranından düşük penetrasyon/içeri alım olduğu 

için  ilk tobramisin tabanlı hibrit analog olan hibrit 11, aminoglikozidlerin 

hücrenin periplazmik aralığına ikinci bir antibiyotiğin taşınabileceği içeri 

alım mekanizmasından faydalanarak tasarlanmıştır. 

 Aminoglikozidler rRNA ile etkileşir ve düşük konsantrasyonlarda pro-

tein translasyonunu inhibe eder, yüksek konsantrasyonlarda da bakteri 

membran yapısını bozar. Tobramisin P. aeruginosa infeksiyonları tedavi-

sinde kullanılan günümüzdeki en aktif ve etkili antibiyotiktir. 

 Tobramisin tabanlı hibrit ilaçların, P. aeruginosa’ya karşı kullanılan, in 

vitro antibakteriyel aktivitesi olmayan, aminoglikozidler ve karbapenem-

ler dışındaki diğer antibiyotik sınıflarındaki ilaçların etkinliğini arttırdığı 

gösterilmiştir.  

 

 Bir farmakoforu tobramisinle eşleştirmek bileşime ek biyolojik etkiler 

kazandırabilir ve/veya hibridizasyon ebeveyn ilaçların etkilerinden ba-

ğımsız olarak yeni bir (üçüncü) antibakteriyel etki mekanizmasının orta-

ya çıkmasına neden olabilir. Tobramisin bazlı hibritlerde; siprofloksasin, 

minosiklin ya da rifampinle kombinasyonda, bir grup MDR/XDR P. aeru-

ginosa’nın resensitize olarak MİK’lerinin dirençliden duyarlı ya da orta 

duyarlıya dönüştüğü gözlenmiştir. 

  Sonuç olarak; hibrit antibiyotikler konusundaki çalışmalar antibakteri-

yel ilaç keşfindeki kuralları yeniden düşünmemizi sağlamıştır. Moleküler 

birleşme/hibridizasyon farmakoforların, tamamen farklı biyolojk aktivi-

teleri ve farmakolojik profilleri olan yeni bir bileşik oluşturmalarına ne-

den olabilir. Geleneksel antibiyotiklerin yeni ilaç bileşikleri oluşturmak 

için hibridizasyonu, antibakteriyel ilaç keşfinde gelecek olabilir.   

Kaynaklar: 

1. Domalaon R, Idowu T, Zhanel GG, Schweizer F. Antibiotic Hybrids: the Next 

Generation of Agents and Adjuvants against Gram-Negatice Pathogens? Clin 

Microb Reviews. 2018; 31(2):e00077-17. 

2. Bérubé G. An overview of molecular hybrids in drug discovery. Expert Opin 

Drug Discov. 2016; 11(3):281-305. 

3. Parkes AL, Yule IA. Hybrid Antibiotics- Clinical Progress and Novel Designs. 

Expert Opin. Drug Discov. 2016;11(7):665-80 

CBR-2092 

 

 Rifamisin-kinolon hibritidir. Akut bakteriyel deri infeksiyonlarında, 

hastane kökenli pnömoni, ventilatör ilişkili bakteriyel pnömonide ve 

bakteriyemide etkinliği gözlenmiştir. Daha sonra TNP-2092 olarak 

isimlendirilmiştir. Faz 1 çalışmaları bitmiştir. 
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 Dünya Sağlık Örgütü 

(DSÖ) 2018 son aylarında 

2019-2013 yıllarını kapsa-

yan 13. Genel Çalışma Pla-

nı’nı açıkladı ve bu kap-

samda 2019 yılında sağlık 

açısından başlıca 10 küre-

sel tehdidi sıraladı. Listeye 

baktığımızda pek çoğunun 

uzmanlık alanımızla ilişkili olduğunu görüyoruz: 

• Hava kirliliği ve iklim değişikliği  

• Diyabet, kanser gibi bulaşıcı olmayan sistemik hastalıklar 

• Birinci basamak sağlık hizmetlerinin zayıflaması  

• Korunmasız ve kırılgan mekanlarda yaşamak 

 

• Küresel  influenza pandemisi 

• Antimikrobiyal direnç 

• Ebola ve diğer yüksek tehdit içeren pato-

jenler 

• Aşı karşıtlığı 

• Dang  

• HIV 

  

Doğrudan ve sadece klinik 

mikrobiyolojinin konusu 

olmamakla birlikte top-

lum sağlığı açısından etki-

leri düşünüldüğünde biz-

ler açısından da ciddi so-

nuçları olması beklenen 

bir tanesini bu ayın dosyasında mercek altına almayı uygun gördük.  

 İçinde bulunduğumuz yüzyılda bilgi ve haber kaynaklarına erişim fır-

satlarının artması, kitle iletişiminin yaygınlaşması bilimsel gelişmelerin 

etkisiyle olmasına karşın bilimin toplumsal yaşamdan uzaklaştırılması, 

kanıta dayalı doğruların yerini hurafelerin alması, şarlatan saygınlığının 

bilimsel emeğe ağır basması gibi karşıt sonuçları oldu, anlaması zor bi-

çimde.     

   Ayın Dosyası  DOSYA EDİTÖRÜ:  DR. YÜCE AYHAN 
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 Ülkemizde 1893’de Osmanlı Bakteriyolo-

jihanesi  ile başlayan, Cumhuriyet sonrasın-

da Hıfzısıhha kurumu ile güçlü bir altyapıya 

kavuşan aşı serüveninin Yargıtay’ın 2016 yı-

lında zorunlu aşı uygulamasını “bir hak ih-

lali” olarak onamasıyla ciddi bir yara aldığı 

aşikar.  Aşının ticari bir emtia niteliğine in-

dirgenmesi ve dünyadaki pazar kavgasının 

yarattığı olumsuzluklar da bağışıklama konu-

sundaki yanlış algıları körüklemiş ve hatırı sa-

yılır bir aşı karşıtlığı ortaya çıkmıştır.   İlerle-

yen sayfalarda mikrobiyolog ve klinisyen gö-

züyle bu konuya ilişkin iki yazı yer almakta. 

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 

görev yapan meslektaşımız Doç. Dr. Nevgün 

Özen konuyla ilgili güncel literatürden derle-

diği bilgileri paylaşırken İzmir Dr. Behçet Uz 

Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi çocuk enfeksiyon hasta-

lıkları uzmanı ve öğretim üyesi Prof. Dr. İlker 

Devrim ise klinisyen bakışıyla konuyu ele alı-

yor.  

 Tercihimiz bu yönde olmasa da bir süre 

sonra aşı ile önlenebilir hastalıklar açısından 

iş yükümüzün artacağını söylemek  boşa bir 

kehanet  olmaz, herhalde. 

   Ayın Dosyası  DOSYA EDİTÖRÜ:  DR. YÜCE AYHAN 
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Aşı ile önlenebilir hasta-
lıklar için yürütülen aşılama 
programları bulaşıcı hastalık-
ların mortalite ve morbidite-
lerindeki düşüşe ciddi katkılar sağlamıştır. En başarılı halk sağlığı önlem-
lerinden biri olan aşılamaya karşı, aşının ilk bulunduğu yıllardan bu yana 
karşıt görüşler de bulunmaktadır. 1800’lü yılların başında Jenner, aşıla-
ma sonrası kişilerin korunabileceğini gösterdikten sonra çiçek hastalığı-
na karşı yaygın aşılama başlamıştır. İngiltere’de çiçek hastalığı için 1840 
ile 1853 yılları arasında cezai önlemler de alınarak aşılamalar yapılmıştır. 
Aşı karşıtı kişiler zorunlu aşılama ve cezaları bir kişisel özgürlük ihlali ola-
rak görmüş ve bedenleri üzerinde devlet müdahalesini reddederek bir 
direniş başlatmışlardır. Leicester Anti- Vaccination League gibi aşı karşıtı 
örgütlenmeler 1870-1880 arasında çeşitli dergi ve kitaplar yayımlamıştır. 
Bu akım kısa zamanda dünyanın birçok ülkesine yayılarak aşı karşıtı ey-
lemlerin oluşmasını tetiklemiştir. Ancak tüm dünyada yaygın görülmeye 
başlanan çiçek salgınları sonucunda yoğun aşılama kampanyaları başla-
tılmış ve çiçek hastalığının eradikasyonuna kadar giden yolda önemli bir 
adım atılmıştır. 1920’lerin başında 36 çocukta boğmaca aşısını takiben 
nörolojik komplikasyonların görülmesi aşı karşıtı söylemlerin alevlenme-
sine neden olmuştur. İngiltere’de devlet tarafından bu çocukların aileleri 
sosyal yardım kapsamına alınmış ancak bu dönemde aşılama oranları % 
77 den % 33’e gerilemiştir.  Bu durum yaklaşık yüz bin kişinin öldüğü üç 
büyük boğmaca salgını ile sonuçlanmıştır. Aynı dönemde Japonya Sağlık 
otoriteleri iki çocuğun aşı sonrası ölümünün ardından aşıyı durdurma 
kararı almış ancak bunun sonrasında da büyük bir boğmaca salgını gö-
rülmüştür. A.B.D’ de bu durumu ‘Aşılama Ruleti’ diye adlandıran ve aşı-

nın beyin hasarı, felç 
gibi yan etkilerinden 
söz eden bir makale ile 
toplumda aşı konusun-
da hassasiyet teşvik 
edilmiştir. İngiltere’de 
anne ve babalar aşı 
üreticilerine karşı da-
valar açan Ulusal Aşı 
Bilgi Merkezini kur-
muşlardır ve bu mer-
kez günümüzde de ak-
tif olarak çalışmakta-

dır. 1950 ve 1960 yılları arasında çocuk felci, kızamık, kızamıkçık ve kaba-
kulağa karşı yeni evrensel aşılama programları tanıtılmış, ebeveynler ta-
rafından aşılama yaygın kabul görmüş ve aşılamanın altın çağı olarak ta-
nımlanabilecek bir döneme girilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
1974 yılında oluşturulan genişletilmiş aşılama programı ile dünyadaki 
tüm çocukların aşılanması için harekete geçilmiştir. 

  

  Ayın Dosyası  
DR. NEVGÜN ÖZEN 
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Dr. Thompson adlı araştı-
rıcı tarafından yapılan bir ça-
lışmada MMR aşısına bağlı 
otizm gelişme riskinin yüksek 
olduğunun vurgulanması aşı karşıtı söylemleri yeniden artırmış ancak 
makale yayınlandıktan bir ay sonra araştır-
manın yöntemi ve istatistiksel analizlerinin 
geçerliliği konusundaki endişeler nedeniy-
le dergi tarafından geri çekilmiştir. Bu du-
rum 1997’de aşılama oranlarını % 90 dan 
2004 yıllında % 80’e kadar azaltmış ancak 
dünyanın birçok ülkesinde kızamık salgın-
ları görülmüştür. A.B.D’de 1988 yılında aşı-
ların yan etkileri ile ilgili pasif bir sürveyans 
sistemi geliştirilmiştir. Kamerun'da kadınla-
rın aşılarla kısırlaştırıldığının iddia edilme-
si, Filipinler’de aynı iddialarla bir kilisede 
açıklamalar yapılarak aşı karşıtı bir kam-
panya başlatılması, Nijerya'da çocuk felci 
aşısına karşı boykot yapılması gibi örnekler 
aşı karşıtı söylemlerin etkisini göstermektedir. 

İletişim teknolojileri ve yaygın internet kullanımının artmasıyla aşı 
karşıtı söylemlerin de arttığı bilinmektedir. Dijital medya insanların sü-
rekli izlediği birçok karmaşık verilerin arasından doğru veriyi ayırt 
edemediği bir ortama dönüşmüş ve özellikle sağlıkla ilişkili alanlarda 
hastalar bir hekime başvurmak yerine internette yaptıkları aramalarla 
yönelimlerini belirlemeleri bilimin meşrutiyetinin yeniden sorgu-

lanmasına neden olmuştur. Aynı durum aşılama konusunda da 
yaşanmış ve olumsuz söylemler sonucunda aşı karşıtlığı giderek artış 
göstermiştir. Aşılama karşıtı gruplar internet sitelerinde ve sosyal medy-
ada güçlü bir ağ oluşturmaya başlamıştır. Kaliforniya da gıda ve ilaç 

ürünlerinin kalitesi ve sağlığa etkileri konusunda çalışan “A VOICE FOR 
CHOICE” isimli kuruluş ebeveynlere aşı tehlikeleri ile ilgili 
“eğitim” vermeye başlamış ve Ocak 2017 itibariyle grubun 
facebook sayfası 3809 kişi tarafından beğenilmiş ve bugün 
itibari ile 7739 takipçiye ulaşmıştır. Bu tür kuruluşların 
çoğu bilimsel literatürü de takip ederek aşıların toksik 
etkileri, içerikleri ve bunların sağlığa etkileri, aşılarla 
otoimmun hastalık, alerji, kanser birlikteliği gibi tartışılan 
teorileri teşvik etmektedirler. Özellikle de arama motor-
larında aşı kelimesinin sıkça geçtiği ve sözde aşı ile ilgili 
yasal bilgilendirme siteleriymiş gibi isimler kullanılmak-
tadır. (Vaccination News, National Vaccine Information 
Center, Australian Vaccination Network vb). İtalya Ulusal 
İstatistik Enstitüsü tarafından yayınlanan en son veriler 
ebeveynlerin % 80’inin aşılama ile ilgili bilgileri araştırmak 
için sosyal ağları ve interneti kullandığını göstermiştir. Aşı 

karşıtlarının sosyal medya ve internet üzerinden aşılama ile ilgili 
olumsuz deneyimler ve olayları da yaydığı düşünüldüğünde günümüz 
ebeveynlerinin aşı konusunda kararsızlığının artması şaşırtıcı değildir. 
Amerika da yapılan bir çalışmada, çocuklarının aşılarını kasıtlı olarak 
geciktiren ebeveynlerin daha yüksek düzey gelire sahip olduğu ve inter-
net üzerinden aşı ile ilgili olumsuz paylaşımlarını aşı programlarını rutin 
olarak uygulayan ebeveynlere göre daha fazla okuduğu saptanmıştır.  

  Ayın Dosyası  
DR. NEVGÜN ÖZEN 



 12 

 

 Ebeveynlerin % 90’ı aşıların 

hastalıkları yok ettiğini ve 

kendilerini ve toplumu koru-

duğuna inansa da aşı güvenliği konusunda halen kuşkular ve endişeler 

bulunmaktadır. İnternetin yay-

gın kullanımının bu konuda kö-

tü etkileri olsa da sağlık otori-

teleri tarafından oluşturulan 

sosyal medya hesapları, bilgi-

lendirme siteleri insanların 

“sağlık okur yazarlığı”nın artışı-

na etkili olmuştur. İtalya’da 

başlatılan ve adını Yunan ileti-

şim tanrısı Hermes’den alan 

Hermes Projesi, invaziv pnö-

mokok enfeksiyonunun önlen-

mesi ve toplumsal bilincinin ar-

tırılması amacıyla oluşturul-

muştur. Bu projede sosyal 

medya üzerinden ailelerle ileti-

şime geçmesi için öncelikle ço-

cuk hekimlerinin eğitilmesi ve 

böylece aşılar konusunda aile-

lerin doğru bilgilere ulaşması ve bilinçlendirilmesini hedeflenmektedir. 

 Bireysel kullanıma bir örnek de İtalyan bir anne tarafından başlatı-

lan çevrimiçi bir aşılama kampanyasıdır. Bu kampanyada bir anne 

(Bayan Maurantonio) ebeveynlerden aşılama sonrası bir özçekim yap-

malarını ve #Iovaccino (#Ivaccine) gibi bir 

etiket kullanarak paylaşmalarını istemiştir 

ve bu girişim facebook, instagram gibi sos-

yal medya hesapları üzerinden binlerce ta-

kipçiye ulaşmıştır. 

 Ülkemizde de sosyal medya hesapları 

üzerinden ve Sağlık Bakanlığı internet site-

si üzerinden aşı takvimi ve aşılama kam-

panyaları yürütülmektedir.  Aşı karşıtlığı 

bölgesel ve demografik özelliklere ve za-

mana göre değişebilmektedir. Bu nedenle 

Dünya Sağlık Örgütü aşı karşıtlığının ve 

olası etkilerinin izlenmesini önermektedir. 

Yetersiz aşılamanın, bağışıklık oranlarını 

düşürmesi  ve aşı ile önlenebilir hastalıkla-

rın nüksüne/salgınlarına yol açarak top-

lumda ciddi tehlikelerin oluşmasına sebep 

olacağı akılda tutulmalıdır. 

  Ayın Dosyası  
DR. NEVGÜN ÖZEN 
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 Aşılar, insanlığa temiz sudan sonra yapılmış en büyük katkıdır. Aşı hem 

bireysel bağışıklamayı sağlar, hem de kapsayıcılığı yüksek düzeyde 

olursa, aşılanmamış kişilerin hastalık ile temasını dolaylı yoldan en-

gelleyerek, toplumda o 

hastalığın görülme 

hızını azaltır. Bu neden-

le aşı sadece kişinin 

sağlığı için değil, toplum 

ve toplum sağlığı için de 

vazgeçilmezdir. 

Ülkemizde çocuklarımız 

ücretsiz olarak 13 has-

talığa karşı aşılanmak-

tadırlar ve aşılanma oranları %90’ların üzerindedir. Ancak dünyanın 

genelinde görülmeye başlayan aşı redleri, ülkemizde de görülmeye 

başlamış ve 2015 yılından itibaren çocuklarına aşı yaptırmayan aile sayısı 

dramatik bir şekilde artmıştır. Örneğin 2016’da bu sayı 11 bin aile iken, 

2017 sonrasında bu rakam 23 bin civarına 

çıkmıştır. Aşı reddinin sonucunda Japonya’da ve 

Amerika Birleşik Devletleri’nde boğmaca va-

kalarında artış ve bölgelere göre değişen hızlar 

ile kızamık vakalarında artış görülmüştür. 

Örneğin Aralık 2014-Şubat 

2015 tarihleri arasında 

ABD’de Kaliforniya eyaletinde 

toplam 125 kızamık vakadan 

oluşan bir salgın görülmüş ve 

Walt Disney Eğlence Parkını 

ziyaret eden kişinin kaynak 

olduğu düşünülen bu salgında 

enfekte olan hastaların 28’inin  daha önceden çeşitli sebepler ile aşıları 

reddettiği görülmüştür. Yapılan çalışmalarda kızamık aşısını yaptırmayan 

ailelerin çocuklarının, aşı yaptıranlara göre, kızamık geçirme açısından 

35 kat daha yüksek riske sahip olduğu bulunmuştur.  

  Ayın Dosyası  
DR. İLKER DEVRİM 
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Aşılar yaptırılmadığında, başta boğmaca ve kızamık gibi hastalıkların 

ortaya çıkacağı ve salgınların görülebileceği akılda tutulmalıdır. 

 Aşı reddinin nedenleri çok çeşitlidir. Bunların başlıcaları dini nedenler,  

aşı güvenliğI ile ilgili gerçekçi olmayan endişeler, kişisel veya felsefi 

inanışlar ve bilgi 

yetersizliğidir. 

 Bununla birlikte 

özellikle sosyal 

medyada aşı karşıtı 

söylemler ve aşıya 

karşı bilinçli ya da 

bilinçsiz saldırılar aşı 

reddini artırmak-

tadır. Özellikle internet sitelerinde, bilimsel desteği olmayan ve gerçek 

dışı bilgilerin sunulması da aşı reddinin artmasına yol açmaktadır. Dünya 

Sağlık Örgütü 2018 raporunda, global sağlık için belirlenen ilk on tehdit 

içinde antimikrobiyal direncin yanında, aşı reddini de dahil etmiştir.  Bu 

konuda en önemli görevlerden biri de, biz hekimler ve sağlık çalışan-

larına düşmektedir. Aşı konusunda hekimlerin ve sağlık personelinin 

bilgisinin yeterli olması, klinisyenlerin hasta ve ailesi ile olan iletişim-

lerinin iyi olması ve aşı ile ilgili bilgilerin doğru, güvenilir ve etkili 

aktarımı önemli olduğu akılda tutulmalıdır.  

  Ayın Dosyası  
DR. İLKER DEVRİM 
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 Edebiyat ve Mikrobiyoloji    

 Asalak hücre çevresindeki dokuların beslenmesine engel olmadığı gibi, 

ev sahibi durumundaki hücreyle malzeme değiş tokuşu yapıp onun or-

ganizması için inanılmaz denli zehirli ve yok edici organik bileşimler 

oluşturuyordu. Araştırmacılar, bu tür mikroorganizmaların bazıların-

dan bu zehirleri alıp yoğunlaştırabilmişler ve salt protein diye nitelen-

dirilebilen hayvanların kanına enjekte edilen en küçük bir dozun bile 

ölüme yol açan çok ciddi zehirlenmelere neden olduğunu görmüşlerdi. 

Bu bozulmanın sonucunda dışta hızlı bir doku büyümesi, yani bir ur 

oluşuyordu;    patolojik bağlamda bu, hücrelerin içlerine yerleşmiş olan 

basillere gösterdikleri tepkiydi. Aralarına ya da içlerine basillerin yer-

leştiği hücreler, bazıları çok büyük  ve sayısız çekirdeği olan protoplaz-

maları çok bol ama genelde mercimek boyutunda nodüller oluşturuyorlardı. Ama bu isyankar canlılık kısa sü-

rede mahvolmaya dönüşüyordu çünkü bu dev hücrelerin çekirdekleri büzülüp bozulmaya başlıyor, protoplaz-

maları pıhtılaşıp yok oluyor, çevredeki diğer dokular da bu yabancı oluşumdan etkileniyorlardı. Enfeksiyon bi-

tişikteki damarlara sıçrıyor, olayın etkisiyle alyuvarlar oraya doğru çekiliyor ve pıhtılaşma yüzünden adım 

adım ölüme yaklaşılıyordu. Bu arada bakteriden çıkan çözülebilen zehirler sinir sistemini sersemleştirdiği için 

organizma ateşleniyor ve deyim doğruysa, göğüs ine kalka; çözülmeye doğru hızla ilerlemeye başlıyordu.  

 Thomas Mann’ın BÜYÜLÜ DAĞ romanından...   [ CAN YAYINLARI-12.Basım, Sayfa 352- Çeviri: İris Kantemir ] 

 Bu sayfamızda edebiyatçıla-

rın mikroorganizmalara ve en-

feksiyon hastalıklarına ilişkin 

betimlemelerine yer vermeyi 

sürdürüyoruz.  

 Yirminci yüzyılın en önemli 

yazarlarından Thomas Mann 

Davos’ta bir sanatoryumda 

günlerini geçiren tüberkülozlu 

hastaları konu alan bu roma-

nında  aşk, hastalık, ölüm gibi temaları işlerken özel-

likle zaman konusundaki ifadeleri okuyucuyu yoğun 

bir okuma uğraşına  sürüklüyor. 
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 Fotoğrafhane 
DR. MEHMET ALİ ÖKTEM 

 KARA AKBABA (Aegypius monachus) 

 Değerli dostlarım H. Çağlar Güngör ve Sezai Göksu ile yırtıcı 

kuşların gözlemi ve fotoğraflaması için gittiğimiz Bolu Dörtdi-

van'da bizi en çok etkileyen türlerden biri de kara akbabalardı. 

Bir metreyi geçen boyu, 3 metreye ulaşan kanat açıklığı ile bu 

gösterişli tür Avrupa kıtasında yaşayan en 

büyük akbaba türüdür. O gün çok şanslıy-

dık ve alanda tam 21 birey saydık ki bu ve-

riyi Çağlar ebird'e girdiğinde “olağan üstü 

populasyon miktarı emin misiniz ?” gibi bir 

uyarıyla karşılaştığını belirt-

ti. Gerçekten bizim için de 

olağanüstü bir gündü, doğru-

su. IUCN kırmızı listesinde 

yakın tehdit (Nearthreatened) 

altındaki türler arasında sı-

nıflandırılan kara akbabalar 

genellikle leşle beslenirler. 

Büyük ve küçükbaş hayvan, 

tavşan, kurt vb. hayvanların 

leşleri yanında yılan, kerten-

kele vb. çeşitli sürüngenlerle 

beslendiği de bildirilmektedir. 

Dünya üzerinde yaklaşık 

7800 ile 10500 çift birey kal-

dığı tahmin edilmektedir. Ko-

nu ile ilgili daha ayrıntılı bil-

gi için aşağıdaki linki incele-

yebilirsiniz.  

http://www.iucnredlist.org/

details/22695231/0 

http://www.iucnredlist.org/details/22695231/0?fbclid=IwAR1pttIzgUJY3UOxCFf2VOQlZpt8r4tedCjdD9ExtbjVhFvePm2o-RoqJ0o
http://www.iucnredlist.org/details/22695231/0?fbclid=IwAR1pttIzgUJY3UOxCFf2VOQlZpt8r4tedCjdD9ExtbjVhFvePm2o-RoqJ0o
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 Sine 
DR. METİN KORKMAZ 

 Film, tam zamanlı olarak AIDS krizini araştırması için atanan ilk gazeteci olan Rondy Shilts'in 

çok satan kitabından uyarlanmış. Kendisi de, 42 yaşında bu hastalıktan ölen Shilts, hastalığın 

ortaya çıkışını ve yayılmasını kolaylaştıran "Politik, kültürel ve bilimsel" etkenlerin izlerini ay-

rıntılarıyla sürmüş.  

 Hastalığın (AIDS) etkeni, tedavisi bilinmiyordu ama görmezlikten gelindi, "Ve Grup Çalmaya Devam Etti". 

 1981 yılında araştırıcılar, görünüşte sadece eşcinsel erkekleri etkileyen gizemli bir 

hastalığın farkına varırlar. Bir birinden bağımsız çalışan Fransız ve Amerikan araştırma 

ekipleri, hükümetlerin görmezlikten gelmesine ve halkın direncine rağmen bu virüsü 

izole etmeye ve tanımlamaya çalışırlar. Film, AIDS’in enfektif bir etkenden olduğunu öne 

süren ilk bilim adamlarından olan, CDC’de çalışan Dr. Don Francis üzerinden anlatılıyor. 

Hastalığın ortaya çıkışını ve ilk kurbanlarının deneyimlerini etkileyici bir dille anlatmayı 

başaran bu belgesel tadındaki bu filmde karşılaşacağımız bilim adamları ile ilgili kısa bil-

gileri  paylaşmakta yarar var. 1982 yılında Paris'teki Hôpital Bichat hastanesinde çalışan 

bir klinisyen olan Willy Rozenbaum, o zamanki adıyla,Eşcinsel-İlişkili Immün Yetmezlik 

Sendromu(GRIDS) için Montagnier'den yardım istemiş, bilimsel toplantıda ilk kez etke-

nin bir retrovirüs olabileceğini söylemiş ve hastalarından birinin lenf bezinden yapılan 

biyopside önemli bulgular elde edilmiştir.  

Mikrop 

VE GRUP ÇALMAYA DEVAM ETTİ 

(AND THE BAND PLAYED ON)  

Yapım yılı :1993/Süre:141 dk 

Oyuncular:  

Mathew Modine, Richard Gere, 

Phil Colins, Alan Alda,  

Ian McKellen, Anjelica Huston Yönetmen 

Roger Spottiswoode 
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 Sine 

DR. METİN KORKMAZ 

 1983 yılında Montagnier ve 

ekibi virüsü keşfetmiş ve lenfa-

denopati ilişkili virüs (LAV) ola-

rak isimlendirmişlerdir. Bir yıl 

sonra Amerikalı bilim adamı Ro-

bert Gallo öncülüğündeki bir 

grup da virüsü tanımlamış ve in-

san T-lenfotropik virüs tip III 

(HTLV-III) olarak isimlendirmiş-

lerdir. Kısa süre içinde virüsün 

neden olduğu AIDS hastalığının 

cinsel tercih ayırt etmeksizin 

herkese bulaşabildiği ve mutlak şekilde ölümle sonuçlandığı anlaşılmış ve 

Uluslararası Virüs Sınıflandırma Komitesi, virüsün adını Human Immuno 

Deficiency Virus (HIV) olarak değiştirmiştir. 2008 Nobel Tıp Ödülü, HIV’i 

keşfeden Fransız bilim adamları Luc Montagnier ve Francoise Barre-

Sinoussi ile serviks ağzı kanserine yol açan HPV’yi keşfeden Alman bilim 

adamı Harald zur Hausen arasında paylaşılmıştı. 

 Nobel, 80’li yıllarda HIV’i gerçekte kimin keşfettiğine dair yapılan, ülke-

ler arası boyutlara ulaşan tartışmada taraf olmuş, ödülü Fransız bilim 

adamlarına vererek virüsü Fransızların bulduğuna hükmetmiş ve ABD’li 

araştırmacı Dr. Robert Gallo’yu ihmal etmişti. Gallo daha sonraki bir ko-

nuşmasında ödülü kazananlar arasında isminin olmamasından dolayı 

"hayal kırıklığına uğradığını" söylemiştir. Francoise Barre-Sinoussi ile ilgili 

araştırma yaptığımda, konferanslarda ve kongrelerde konuşmacı olarak 

sıkça resimlerini de gördüğümde, neden bu Fransız araştırıcıları Türkiye’ye 

davet etmiyoruz diye aklımdan geçmedi değil… 

 Normalde böylesi küçük, yardımcı rolleri kabul etmezler diye düşünebi-

leceğimiz, Richard Gere, Phil Collins, Anjelica Huston, Lily Tomlin  ve Steve 

Martin gibi ünlü oyuncuları filmde görmek ayrı bir keyif. İlk kez Prof. Dr. 

Zeynep Gülay’dan filmin çok güzel olduğunu duymuş, ancak o dönemde 

altyazısının olmadığını görmüştüm. Sonrasında çevirisi yapıldı, hem de ta-

nıdık isimlerce. Türkçe altyazısı olmayan filmin çevirisini yapan Prof. Dr. 

Metin Otkun, Prof. Dr. Alper Akçalı ve Siberay'a teşekkürlerimizle... 

Mikrop 
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 Dünyanın Mikrobiyolojisi 

 Avrupa Klinik Mikrobiyoji ve Enfesiyon Hastalıkları Dernegi 

(The European Society of Clinical Microbiology and Infectious 

Diseases, ESCMID) tarafından organize edilen gözlemcilik 

(observership) programına başvuruda bulunarak başka bir ül-

kede bir laboratuvara gözlemci ziyaretinde bulunmak müm-

kündür. Başvuru ile ilgili ve bu program kapsamında gözlemci 

ziyareti kabul eden kurumlar hakkında detaylı bilgiye 

ESCMID’in internet sitesi aracılığıyla erişilebilir. Ben de bu şe-

kilde, Antibiyotik Duyarlılık Testleri Avrupa Komitesi’nin (The 

European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, 

EUCAST) EUCAST Geliştirme Laboratuvarı’ndan bakteriler 

için olan laboratuvarına (EUCAST Development Laboratory 

for bacteria) gözlemci olarak gidebilme fırsatı yakaladım. Zi-

yaret ettiğim laboratuvar, İsveç’in Kronoberg 

eyaletinin en büyük ilçesi olan Växjö’de yer 

alan Kronoberg Merkez Hastanesi Mikrobiyo-

loji Laboratuvarı ve bu laboratuvar bünyesin-

de bulunan EUCAST Geliştirme Laboratuvarı 

idi. Laboratuvar ziyareti için observership başvurum kabul 

edildikten sonra ziyaret ile ilgili beklentilerimi açıklayan bir 

mail yazmıştım. Benim için bu beklentiler doğrultusunda beş 

günlük bir rotasyon planlanmıştı. İlk günün sabahında beni 

Onur ve Erika karşıladı, daha sonra Erika programı açıkladık-

tan sonra laboratuvarı gezdirip kısaca tanıttı. 

 Hastane şehir merkezindeydi ve bir yanında oldukça büyük 

bir park diğer tarafında ise bir göl yer alıyordu. Hastane birbi-

ri ile bağlantılı dört katlı iki blok ve ayrıca üç katlı bir bloktan 

oluşmaktaydı. Mikrobiyoloji laboratuvarı üç katlı blok olan ve 

ikinci katında enfeksiyon hastalıkları kliniği olan binan üçün-

cü katında yer alıyordu.  

DR. YEŞİM BEŞLİ 

  İsveç’te bulunan Re-

gion Kronoberg Central 

Hospital & EUCAST Deve-

lopment Laboratory’de 

18-18 Eylül 2018 tarihle-

rinde yaptığı gözlemci zi-

yaretini bültenimiz için 

kaleme alan meslektaşı-

mız Dr. Yeşim Beşli’ye te-

şekkür ediyoruz.  
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 Dünyanın Mikrobiyolojisi 
 Öğrendiğim kadarıyla biyokimya ve patoloji laboratuvarı ve kan bankası 

hastanenin tamamıyla başka bir bölümünde yer alıyormuş. Mikrobiyoloji 

laboratuvarları, biyokimya ve patoloji laboratuvarından bağımsız şekilde 

çalışıyormuş. Mikrobiyoloji laboratuvarı, enfeksiyon hastalıkları kliniği ile 

yakın temas içinde çalışıyormuş ve fiziki yerleşim de bu doğrultuda plan-

lanmış. Kendi ülkemde de tüm mikrobiyoloji uzmanlarının kendilerini en 

iyi anlayabilecek meslek grubu olan enfeksiyon hekimleri ile bu kadar ya-

kın işbirliği yapma imkanını yakalayabilmesini umut ediyorum. 

 Çalışma saatleri 08:00-16:00 arasında iken 10:00-10:30 ve 14:30-15:00 

arası kahve molaları ve 12:00-13:00 arasında da yemek arası molası yer 

alıyor. Burada kahvenin (fıka) ve kahve molalarının İsveç’liler için büyük 

önemi olduğunu vurgulamazsam bir hafta boyunca beni güler yüzle ağırla-

yan bu nazik insanlara kendimi hiçbir şekilde affettiremem. 

 Avrupa ülkeleri ve İngiltere’de de olduğu gibi İsveç’te de mikrobiyoloji 

laboratuvarları mesai saatleri dışında hafta sonları da dahil olmak üzere 

kapalı. Öğrendiğim kadarıyla biyokimya laboratuvarları 7/24 açık oluyor-

muş. Böyle olunca gece alınan kültür örnekleri için nasıl bir yol izlediklerini 

sordum. Kan kültürü cihazları laboratuvarın dışındaki koridora yerleştiril-

miş ve güvenlik görevlilerine bu cihazların kullanımı ile ilgili eğitim veril-

miş. Mesai saatleri dışında alınmış kan kültür şişelerini servislerden getire-

rek cihaza yerleştirmek güvenlik görevlisinin görevi olarak tanımlanmış. 

Pozitif sinyal veren bütün kan kültür şişeleri bir sonraki mesai gününde iş-

leme alınıyor.  

DR. YEŞİM BEŞLİ 

Hastane binaları ve arkadaki blokun üçüncü katında yer alan laboratuvar katı 
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 Dünyanın Mikrobiyolojisi 
Kan kültürü dışındaki diğer mikrobiyolojik ör-

nekler ise örnek türü veya test tipine uygun sak-

lama koşullarında saklanıyor ve sonraki iş gü-

nünde işleme alınmak üzere laboratuvara iletili-

yor. Kanımca hemşireler ve hekimler uygun ör-

nek almanın yanı sıra örnek türü-test’e göre ör-

nek saklama ve transfer koşulları ile ilgili de ye-

terli eğitimi almış olmalılar.  

 Daha önce belirttiğim gibi bu laboratuvar Kro-

noberg eyaletinin merkez hastanesi ve eyalette 

Kalskrona adında büyük bir ilçede daha büyük 

bir hastane ve yine çevre ilçelerde de hastaneler var. Kalskrona’daki labo-

ratuvara kardeş laboratuvar anlamına gelen ‘sister lab’ olarak hitap edili-

yor. Kültür testleri bu iki laboratuvarda da çalışılıyor ama moleküler ve se-

roloji testlerini iki laboratuvar aralarında paylaşmışlar ve birbirleri arasın-

da teste göre örnek transferi yapılıyor. Örneğin X virüsünün serolojisi 

Växjö’deki laboratuvarda çalışılırken Y virüsünün serolojisi Kalskrona’daki 

laboratuvarda çalışılıyor. Diğer hastanelerin mikrobiyoloji testleri için ge-

len örnekler ise bu iki laboratuvara transfer 

ediliyor. Toplantılar Karlskrona’nın online bağ-

lantı ile ortak yapılıyordu ve bazen fiziki ortak 

toplantılar da düzenleniyormuş. Bağlantılı labo-

ratuvar sistemi ve örnek transferi benim labo-

ratuvarımda da benzer olduğundan şaşırdığım 

bir olgu değildi. Kurumlarda çalışma planının 

maliyet etkinliğinin arttırılması ve iş yükünün 

paylaşılması açısından  oldukça etkin bir çözüm 

olduğunu vurgulamalıyım. 

 Laboratuvar 1998 yılından beri akredite bir 

laboratuvar olup her işlem için prosedür ve talimatların olduğu, her işle-

min kayıt altına alındığı ve tüm laboratuvar süreçlerinin standardize oldu-

ğu ve denetlendiği bir iş akışı mevcuttu. Akreditasyon uygulamalarının ge-

nel prensibine yabancı olmadığımı düşündüğümden bu süreçleri çok de-

taylı sormadım. Her şey sistematik bir şekilde dokümante edilmiş ve tüm 

laboratuvar basamakları izlenebilir ve erişilebilir durumda idi.  

DR. YEŞİM BEŞLİ 

Laboratuvar girişi ve sekreterlik 
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 Dünyanın Mikrobiyolojisi 
 Laboratuvarın sol koridoru laboratuvar alanı olarak düzenlenmiş iken sağ 

koridoru ise ofis alanları olarak düzenlenmişti. Doktor odaları, enfeksiyon 

kontrol ekibinin odaları, toplantı odası, tuvaletler ve dinlenme odası ofis 

alanında yer alıyordu. Sekreterlik masasının önünde duran dergilikte mik-

robiyolojinin önde gelen dergilerinin son baskılarının olduğunu gördüğüm-

de bilgiye ulaşım konusundaki özenlerinden etkilendiğimi itiraf etmeliyim. 

İsveç’te insanlar herhangi bir ünvan kullanımına ya da insanların herhangi 

bir şekilde sınıflandırılmasına karşı olduğundan oda kapılarındaki isimlikler 

ünvan ya da pozisyon bilgisi olmadan sadece isim içeriyordu. Zaten herkes 

birbirine isim ile hitap ediyordu ve bununla gurur duyuyorlardı. Benzer şe-

kilde ünvan ve pozisyon ayrımına karşı oldukları gibi etnik, siyasi görüş ya 

da cinsiyet ayrımına da karşı olan bir kültüre sahip bu insanlar  tuvaletlerin 

üniseks olmasına oldukça alışıktı.  

Koridordaki boş duvarlarda bölümün yaptığı posterler A4 kağıt boyutunda 

küçültülüp çerçeveletilip duvarlara asılmıştı. Duvarlarda önemli toplantı ve 

günlerde çekilmiş fotoğraflar da yer alıyordu. Koridordaki kitaplıktan gelen 

kitap kokusunu hissetmenin ve bölümün tarihini fotoğraflarda ve poster-

lerde gözlemlemenin çok güzel bir duygu yarattığını itiraf etmeliyim.  

 Laboratuvarda klasik mikrobiyoloji laboratuvarının yanı sıra immünoloji 

ve moleküler mikrobiyoloji bölümleri de yer almaktaydı. Seroloji ve mole-

küler mikrobiyoloji laboratuvarının testleri Karlskrona’daki laboratuvar ile 

bölüştürüldüğünden belirli testleri çalışıyor ve diğerlerini Karlskrona labo-

ratuvarına transfer ediyorlardı.  

DR. YEŞİM BEŞLİ 

Bir duvarı koridora açılacak şekilde olan toplantı odası  

ve koridorda yer alan kitaplık 
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 Dünyanın Mikrobiyolojisi 
 Tüberküloz vaka sayısı ülke genelinde çok az sayıda olduğundan tüm ül-

kede az sayıda türberküloz laboratuvarı olduğunu öğrendim. Klasik bakte-

riyoloji laboratuvarı örnek türüne göre sınıflandırılmıştı: Kan kültürü ve 

steril vücut sıvıları, solunum yolu örnekleri, idrar, gaita, yara örnekleri, di-

rençli bakteri tarama. Tabi ki diğer pek çok bilim alanı gibi Tıbbi Mikrobi-

yoloji de global bir dile sahip ve klinik örneklerin işlenmesi süreci ve de-

ğerlendirme süreci bizim alışık olduğumuz süreçlerden pek de farklı değil-

di. 

 Laboratuvar alanlarında kağıt doküman ya da kağıt formlar yoktu. Tüm 

örnek kapları yada tüplerine ve kültür plaklarına barkodlar yapıştırılarak, 

işleyiş bu barkodlar aracılığıyla bilgisayar üzerinde takip ediliyor. Ayrıca la-

boratuvar bilgi sistemleri mikrobiyoloji için özel olarak geliştirilmişti. Kültür 

testi için yapılan tüm işlemeler progres şeklinde yazılabiliyor (Örn: 1. Gün: 

1. İzolat- gram negatif pasaj alındı, 2. İzolat-gram pozitif katalar pozitif koa-

gulaz negatif, işleme alınmadı) ve ertesi gün kültürü değerlendirecek heki-

me ya da teknisyene özel notlar yazılabiliyor. Kültür testlerinin tüm basa-

maklarının ve değerlendirme aşamalarının hangi gün kimin tarafından ya-

pıldığı da izleniyordu. Ayrıca bu sistem üzerinden ön rapor oluşturulup kli-

niğe iletilebiliyor. Ayrıca hasta-

nın tanısı, altta yatan hastalığı, 

daha önceki test sonuçları ve 

kullandığı antibiyotik bilgisi gibi 

kültür değerlendirmede önemli 

tüm bilgilere laboratuvar bilgi 

sistemi üzerinden ulaşılabiliyor.  

Daha hayranlık verici olan ise 

herhangi bir hastanın antibiyo-

tik duyarlılık sonucunda yer 

alan herhangi bir antibiyotiğin 

üstünü tıklayarak o antibiyotik ve mikroorganizma türü kombinasyonu için 

geçmişteki tüm sonuçlara dair bir kümülatif verilerin sunulduğu bir grafiğe 

ulaşılabiliyor. Böylece bölgelerinde beklenmeyen bir direnç artışının olup 

olmadığını ya da beklenmeyen bir direnç fenotipi ile karşı karşıya olup ol-

madığını anlık olarak değerlendirebiliyorlardı. Ayrıca Salmonella gibi bir 

etkene ait ulusal bazda verilere de anlık ulaşabiliyor ve o dönemde salgın 

olasığından haberdar olabiliyorlardı.  

DR. YEŞİM BEŞLİ 

Mueller Hinton Fastidious Broth ile çalışılmış 

Streptococcus pneumoniae sıvı mikrodilüs-

yon testinin değerlendirilmesi aşaması. 
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 Dünyanın Mikrobiyolojisi 
Bu kadar sofistike bir laboratuvar bilgi sistemini kullanmaları epidemiyolo-

jik verilerin güvenilir ve dinamik bir şekilde elde edilmesini sağlıyordu. Sa-

nıyorum ki, çoklu ilaca dirençli vaka sayısının az olması ve hatta MRSA 

oranlarının dahi %1’in altında olmasında en önemli unsur güvenilir ve sü-

rekliliği olan epidemiyolojik veriler elde edebilmeleri ve bu doğruda faali-

yet planı yapılmasıdır. İtiraf etmeliyim ki, ziyaretim boyunca en çok sorgu-

ladığım husus bu oldu. Sorguladım çünkü, bilgiye ulaşım, teknolojik imkan-

lar ve laboratuvar işleyişi konusunda uluslararası standartlara ayak uydura-

bilirken neden epidemiyoloji ve koruyucu önle-

yici faaliyetler konusunda kendimizi daha ileri-

ye götüremediğimizi bulmaya çalıştım. Nere-

den ve nasıl başlanacağını tasavvur edecek ka-

dar deneyimim yok belki ama bir an önce bu 

konuda somut adımlar atmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. 

 Konu epidemiyolojiye kadar gelmiş iken enfeksiyon kontrol ekibi ile ge-

çirdiğim zamanla ilgili gözlemlerimi de paylaşmalıyım. Bizdeki enfeksiyon 

kontrol komitesine benzer bir Hastane Enfeksiyon Kontrol Ekibi var ve en-

feksiyon kontrol çalışmalarında enfeksiyon kontrol hemşireleri büyük rol 

alıyorlar. Bu komitenin görevi bizdeki işleyişe çok benzer ve yine benzer 

şekilde dirençli mikroorganizmaların (MRSA,VRE, CRE) aktif sürveyansı ya-

pılıyor. Bizdekinden farklı olan ise sadece hastaneye yeni yatışı yapılacak 

hastalar değil aynı zamanda taburcu olacak hastalar da çoklu ilaca dirençli 

mikroorganizma açısından taranıyor ki, sonrasında direncin toplumda ya-

yılmasının önlemesi için önlemler alınabilsin. Bizden farklı olarak Toplum 

Enfeksiyon Kontrolü Ekibi de mevcut. Bu komitenin temel görevi ise risk 

altındaki grubun aşılama programlarını planlamak ve denetlemek, cinsel 

yolla bulaşan hastalıkların tanı, tedavi ve önlenmesine yö-

nelik işleyişi düzenlemektir. Burada neden sadece cinsel 

yolla bulaşan hastalıklar bu kadar sıkı takip ediliyor diye 

düşünebilirsiniz.  

 Çünkü tüberküloz, sıtma, bruselloz, salmonelloz gibi vb toplum sağlığını 

tehdit edecek diğer bulaşıcı hastalıklar çok az sayıda saptanıyor ve çoğunlukla 

seyahat ve göç ile işkili hastalıklar. Dolayısıyla ülkede aşı ile önlenebilir hasta-

lıklar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve yaşlı bakım evleri gibi toplu yaşam 

alanları ile ilgili bulaşıcı hastalıklar toplum enfeksiyon hastalıları ekibinin ilgi 

alanına öncelikle giren konular oluyor.  

DR. YEŞİM BEŞLİ 
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 Dünyanın Mikrobiyolojisi 
Hastanenin Klinik Mikrobiyoloji labo-

ratuvarı ve enfeksiyon kontrol uygula-

maları ile ilgili gözlemlerimi özetle-

dikten sonra EUCAST Geliştirme La-

boratuvarı ile ilgili gözlemlerime ge-

çebilirim. EUCAST laboratuvarında ise 

klinik sınır değerlerinin belirlenmesi 

ile ilgili çalışmalarının yanı sıra disk 

difüzyon ve sıvı mikrodilüsyon yön-

temleri ile ilgili her türlü validasyon 

ve verifikasyon çalışmalarını da yapılı-

yor. Ayrıca antibiyotik duyarlılık test-

leri için burası ülkenin referans labo-

ratuvarı da olduğundan beklenmeyen direnç fenotipine sahip mikroorga-

nizmalar ya da klinik sınır değeri olmayan mikroorganizma-antibiyotik 

kombinasyonları için antibiyotik duyarlılık çalışmaları da burada yapılıp, 

MİK sonuçları ilgili hastaneye rapor ediliyor. Ayrıca streptokok, hemofilus 

gibi mikroorganizmalar için referans yöntem olan sıvı dilüsyon çalışmaları-

nın yapılması için de ülkenin çeşitli yerle-

rinden bu laboratuvara örnekler geliyor ve 

sonuçlar buradan rapor ediliyordu.  

 Ziyaretim son günü dönüş yolunda bindi-

ğim tren İsveç’in eşsiz doğası içinde kaybo-

lurken zihnim de ülkemde yapılması gereken 

ne çok şey olduğuna dair düşünceler içinde 

kayboldu. Ben bilimsel çalışmalara adım at-

maya hevesli kişilere düşen görevin öncelikle 

farkına varmak olduğu fikrindeyim. Gelişmek 

için değişmeli ve yenilenmeliyiz, bunun için 

ise farkına varmalı, deneyimlemeli ve öğren-

meliyiz.  

 Ben bu bir haftalık hem bilimsel hem de kültürel açıdan etkileşim dolu 

deneyim için tüm laboratuvar ekibi adına değerli Gunnar Kahlmeter, Onur 

Karatuna ve Erika Matuschek’e teşekkürlerimi bir kez daha sunmak iste-

rim. 

DR. YEŞİM BEŞLİ 

Växjö Gölü (İsveççe: Växjösjön) 
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Gezi Günlükleri DR. YÜCE AYHAN 

  Ülkenin pek çok gözde kenti 

varken fazlaca üne sahip ol-

mayan bu kente öncelik ver-

memiz bilinçli bir tercihti. 

Mestre istasyonundan Vene-

dik’e akan turist kalabalığının 

tersi istikamette, trenle 15-20 

dakikalık kısa bir yolculuktan 

sonra vardığımız Padova gü-

nümüzde sakin bir taşra ka-

sabası gibi görünse de hem 

tarihiyle, hem de yaşadığımız 

coğrafya ile şaşırtıcı bağlantı-

sı nedeniyle önemli bir yer. 

 Strabon’un metinlerin-

de  sınırlarının iki nehir, Parthenenius (Bartın çayı) 

ile Halys (Kızılırmak) tarafından çizildiği yazılı olan Paf-

lagonya, eski zamanlarda doğusu Pontus diyarı; batısı Bi-

tinya ülkesi ile çevrili Anadolu toprakları; günümüzde 

Bartın, Amasra, Kurucaşile ve Cide’den oluşan bölge. 

Enetler olarak anılan bölge halkı ise aslen Truvalı bir ka-

vim.  Antik çağın dillere destan çarpışmasında, Truva sa-

vaşında hemşehrilerinin yanında saf tutmuşlar ve hayat-

ları pahasına girdikleri bu mücadelede yenik düşmüşler. 

Savaş sonrasında sağ kalanlardan bir kısmı geri dönme-

miş anayurtlarına, başka diyarlara göç etmiş-

ler. İşte  Truva savaşının Paflagonyalı 

mağlupları tarafından kurul-

muş Padova ve Kuzey İtalya’daki en 

eski kent  olarak ünlenmiş. Augustus 

döneminde başkent Roma’dan sonra 

en varsıl kentiymiş imparatorluğun.  

İzmir Dr. Behçet Uz 

Çocuk Hastanesi’nde 

tıbbi mikrobiyoloji 

uzmanı olarak çalı-

şan meslektaşımızın 

www.agitoergosum.

com sitesinde yayın-

lanmış aynı adlı yazı-

sından derlenmiştir.   

GALİLE’NİN KÜRSÜSÜ 
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Gezi Günlükleri DR. YÜCE AYHAN 

    Beşinci yüzyılda Roma topraklarının, barbarların istilasına uğra-

masıyla o zamanki adı Patavium olan kent de Batı Roma toprakları-

nın kaderinden nasibini almış ister istemez. M.S. 450′de Attila li-

derliğindeki Hunlar yağmalamış kenti, sonra Gotlar almış kontrolü 

ele.  

 Yedinci yüzyıl başında Lombardiyalılar tarafından ablukaya alı-

nan şehir 12 yıllık bir kuşatmanın ardından düşünce yakılıp yıkıl-

mış. Bu nedenle Roma uygarlığına dair pek bir şey kalmamış Pado-

va’da günümüze miras. 

 Padova, bilim alanında pek çok öncü isme ev sahipliği yapan üni-

versitesiyle, bir akademi başkenti olmuş tarihte. 1222 yılında kuru-

lan Padova Üniversitesi özellikle çağdaş tıp biliminin gelişiminde 

önemli bir rol üstlenmiş. Esasen astronomi alanındaki çalışmalarıy-

la bilinen Kopernik bile tıp eğitimi almak üzere Padova üniversitesi-

ne gelmiş ve öteden beri üzerinde çalıştığı gök bilim teorilerini bu 

kentte yaşarken olgunlaştır-

mış. Çağdaş anatominin te-

melleri 

ise bu üniversitede Flemenk 

hekim  Andreas Vesalius ta-

rafından atılmış. Karısını bı-

çakla doğradığı için kafası 

kesilerek ölüme mahkum 

edilen bir suçlunun idamın-

dan sonra, arta kalanları İsviçre’den getirterek burada ayrıntılı bir 

anatomik inceleme yapan Vesalius, daha sonra nam-ı diğer Basel 

canisinin kemiklerini bütün bir iskelet haline getirerek hali hazırda 

İsviçre’de, Basel Üniversitesi’nde sergilenen, bilinen en eski anato-

mik modelin de yaratıcısı olmuş. 16.yüzyılın sonlarına doğ-

ru, embriyoloji biliminin de öncülü olarak kabul edilen Hieronymus 

Fabricius‘un özgün tasarımının bir ürünü olarak Padova üniversite-

sinde kullanıma giren anatomik amfi tiyatro ile üniversite anatomi 

eğitiminin en önemli merkezi haline gelmiş. İnsan bedenine ve fiz-

yolojisine ilişkin pek çok bilginin temeli o zamanlar bu üniversitede 

yürütülen araştırmalarla atılmış ve günümüz tıp terminolojisinde 

yer alan pek çok terim buradaki araştırıcıların isimlerine yapılan 

atıflarla adlandırılmış. 

 

GALİLE’NİN KÜRSÜSÜ 



 28 

 

Gezi Günlükleri DR. YÜCE AYHAN 

   

Exercitatio Anatomica de Motu Cor-

dis et Sanguinis in Animali-

bus (Canlılarda Kalbin ve Kanın Ha-

reketi Üzerine Anatomik İncele-

me) isimli kitabıyla  kalp ve dolaşım 

fizyolojisini tanımlayarak pek çok tıp 

alanına ufuk açan İngiliz he-

kim William Harvey‘in başarısında 

en önemli etken Padova Üniversite-

si’nde aldığı tıp eğitimi 

ve Fabricus‘tan aldığı anato-

mi dersleri olmuş kaçınılmaz 

olarak. 

17. yüzyılda ise bir başka bi-

lim insanının çalışmaları 

damga vurmuş Padova Üniversitesi’ne. Bilim hayatına 

Pisa’da başlayan Galileo  Galilei babasının ölümünün ar-

dından taşındığı Padova’da bir yandan matematik ders-

leri vermiş bir yandan da fizik ve astronomi konusunda 

araştırmalarını sürdürmüş 18 yıl boyunca. 

Bilime karşı hurafelerin yüceltildiği, gericiliğin gemi azı-

ya aldığı, çatışma ve savaşların bunalttığı günümüz dün-

yasında, tarihi üniversite binasında dört yüz yıl önce Ga-

lile’nin ders anlattığı o eski, ahşap kürsüyü tavaf et-

mek; Fabricius tarafından yukarıdan aşağıya inen bir 

spiral koridor olarak tasarlanmış anatomik amfi tiyatronun ahşap 

korkuluklarından  dikilip aşağıdaki masada bir kadavra üzerinde 

çalışanları hayal etmek; sergi salonlarında o çağa ait tıp araç ge-

reçlerini seyretmek; tarihi toplantı odasının duvarlarında bir dö-

nem bu üniversitede bulunmuş ve bilim dünyasına damga vurmuş 

insanlarla yağlı boya portrelerinde de olsa göz göze gelebil-

mek insanlığın ne olursa olsun, bilimin ışı-

ğında ilerlemesinin durdurulamadığını 

anımsatan paha biçilemez bir deneyim. He-

le de  bilimin ışığını karartmaya çabalayan-

ların, evrimi yok saymaya gayret edenlerin, 

eğitimi dinselleştirmeye cevaz verenlerin 

şimdilerde rağbet gördüğü bir Anadolu coğ-

rafyasında yaşamış insanların başka bir 

coğrafyada kurduğu ışıklı bir kenti gezmek, 

o da ayrı bir tecrübe. 

 O güzel insanlar tüm ışıklarını alıp öyle-

ce, oralara mı gittiler diye düşünmeden ede-

miyor insan ister istemez. 
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 Mikrobik Gençlik  

 

DENİZ BAŞOL 

2006 yılında İzmir’de doğ-

muş olan Deniz Başol, Bah-

çeşehir Koleji Karşıyaka 

Kampüsü’nde 7. Sınıf öğ-

rencisidir. 5. Sınıfta iken 

Sosyal Bilgiler öğretmeninin 

verdiği bir proje ödevi saye-

sinde Rosalind Franklin’i 

araştırmış ve onun hayat 

hikâyesinden çok etkilene-

rek, proje ödevinde Rosa-

lind Franklin’i resmetmiştir. 

Hobileri arasında ünlü bilim 

insanlarının ve sanatçıların 

karikatürlerini çizmek, re-

sim yapmak, piyano çalmak 

ve kitap okumak yer almak-

tadır. Irmak Başol ile ikiz 

kardeş olan Deniz Başol’un, 

Ponçik adında bir de kedisi 

vardır. 
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 Mikrobulmaca DR. CENK MİRZA 

Bulmacadaki tüm ke-

limeleri bulduktan 

sonra, geriye kalan 

harfleri en üstteki sa-

tırdan başlayarak sol-

dan sağa birleştirin 

ve gizli cümleyi bu-

lun!! 

 

KELİMELER 

• GP120 

• KOLONİ 

• MİKOZ 

• SFERÜL 

• HAART 

• VOLUTİN 

• BLASTOSPOR 

• PPD 

• PROTOZOA 

• UHT 

• SİTOKİN 

• PASTEUR 

 

Bulmacanın içindeki kelimeler soldan sağa, 

sağdan sola, yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı 

veya çapraz şekilde yerleştirilmiş olabilirler!! 

,         . 

GİZLİ CÜMLE: 

Gizli cümlemiz  Joseph Joubert’in ünlü bir sözü 
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 KLİMUD İş Başında 

Çok Erken Kayıt  

Son Tarih  

28 Şubat 2019!! 

 

Derneğimizin onuncu kuruluş yıldönümü coşkusunu Cumhuriyet Bayramı coşku-

suyla birlikte kutlayacağımız kongremiz bu yıl İzmir’de gerçekleşecek.  Tüm üye-

lerimizin geniş katılımla yer alması için özen gösterilen kongreye Şubat ayı sonu-

na dek kayıt yaptıracaklar için önemli bir fiyat avantajı söz konusu. 
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 KLİMUD İş Başında 

   

   

  8-9 Şubat 2019 tarihlerinde Ankara'da ; Yönetim kurulumuz, 
Danışma Kurulumuz, Komisyon Başkanlarımız, AGUK Yürütme 
Kurulu, Çalışma Grubu Başkanları, Bölge Temsilcileri, TMC 
temsilcisi ve dernek avukatımızın da katılımıyla  “2019-2021 
KLİMUD Stratejik Eylem Planı Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir. 
Çalıştayda 2016-2018 Stratejik Planda yer alan amaç, hedef 
ve faaliyetler gözden geçirilmiş, GZFT analiz sonuçları ve bir 
önceki planın gerçekleşmeleri ile bugünkü gereksinimler ve 
gelecek perspektifler ışığında  “2019-2021 KLİMUD Stratejik 
Eylem Planı" taslağı oluşturulmuştur. "2019-2021 KLİMUD 
Stratejik Eylem Planı”, üyelerimizle taslak plan üzerinde çalış-
malar tamamlandıktan sonra paylaşılacaktır. 

  Tüm üyelerimiz adına katılımcılarımıza  teşekkür ederiz. 

2019-2021 KLİMUD Stratejik 

Eylem Planı Çalıştayı 

8-9 Şubat 2019, Ankara 
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 Etkinlik Takvimi 

Yaklaşan Etkinlikler 

 International Conference on Advanced Microbiology and Research : 11-12 Mart 2019, Berlin, Almanya  

• XII.Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi: 10-14 Mart 2019, Starlight Hotel Side-Antalya 

 Otoimmün Hastalıklarda Tanı Yöntemleri Kursu– Temel Düzey: 16-17 Şubat 
2019, Konya 

 Transplantasyon İmmünolojisi ve Doku Tipleme Kursu: 2-3 Mart 2019, İzmir 

 

 Maternal ve Prenatal Enfeksiyonların Tanısı: Tarama ve Takipte Klinik ve La-
boratuvar Uygulamaları: 8 Mart 2019, Ankara 

 The IRES - 455th  International Conference on Food Microbiology and Food 
Safety (ICFMFS) : 8 -9 Mart 2019, Girit, Yunanistan  

 

 21st Annual Superbugs and Superdrugs Conference : 18-19 Mart 2019, Londra, İngiltere  

 Pharmaceutical Microbiology East Coast : 10-11 Nisan 2019, Boston, ABD  
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Yı l :  2 0 1 9 / S a y ı : 2  

K l i n i k  M i k ro b i yo l o j i  U z m a n l ı k  D e r n e ğ i  

( K L İ M U D )  a d ı n a   

S a h i b i   

B e r r i n  E s e n  

 

İ l e t i ş i m  A d r e s i :   

K L İ M U D   

( K l i n i k  M i k r o b i yo l o j i  U z m a n l ı k  D e r n e ğ i )  

M e ş r u t i ye t  C a d d e s i ,  K ü l t ü r  A p a r tm a n ı  

N o : 3 8 / 1 5  K ı z ı l a y,  A N K A R A  

 

Teknik Destek / Düzenleme  

• Alper Akçalı 

• Cenk Mirza 

• Cihan Yeşiloğlu 

• Nida Özcan 

• Yeşim Beşli 

• Yüce Ayhan 

 

Yayın Kurulu 

• Pelin Eşber 

• Plexus Bilişim 

B ü l t e n d e  y a y ı n l a n m a s ı n ı  i s t e d i ğ i n i z  y a z ı  v e  g ö r s e l l e r i n i z i   

k l i m u d @ g m a i l . c o m   

a d r e s i n e  g ö n d e r e b i l i r s i n i z  


