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 Sevgili okurlar 

 5.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi ardından yeniden e-Bülten sayfalarımızda bu-

luştuk. Bu sayımızda Ayın Dosyası’nda sahadaki pek çok uzman için önemli bir sorun 

olduğunu bildiğimiz Adli Mikrobiyoloji/ Postmortem Mikrobiyoloji konusunu  Dr. Ay-

sel Karataş’ın kaleminden sayfalarımıza taşıdık. Oldukça kapsamlı bu derlemeyi beğe-

neceğinizi umuyoruz. Edebiyat ve Mikrobiyoloji, Fotoğrafhane, SineMikrop , Gezi 

Günlükleri , Mikrobulmaca devamlılığını sağladığımız sayfalarımız zaten. 

 Ulusal klinik mikrobiyoloji kongresi sırasında gerçekleştirilen Klimud olağan genel 

kurul toplantısı ile önümüzde yeni bir dönem başladı. Dernek organlarının yenilendiği  

genel kurulda seçilen tüm meslektaşlarımızı kutluyor ve yeni dönemde kolaylıklar dili-

yoruz. Bu yeni dönemde okurlarımızdan beklentimiz ise bültenimize daha çok destek 

vermeleri ; fotoğrafları , yazıları ve önerileriyle. 

Keyifli okumalar  

Yayın Kurulu  

 e - B Ü LT E N  
                K a s ı m  2 0 1 9  
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    Ayın Dosyası   

 Adli mikrobiyoloji, adli biyolojik bilimlerin ve tıbbi mikrobiyoloji bilim dalının içerisinde giderek 

önem kazanan bir alt disiplindir. Adli mikrobiyolojinin adli tıbbi tanı açısından dört temel başlığı 

kapsamaktadır. Bunlar; 

1. Biyoterörizm ve biyolojik suçlar, 

2. Gıda mikrobiyolojisi ve besin zehirlenmeleri,  

3. Cinsel saldırı sonrası mikrobiyolojik izlem 

4. Postmortem mikrobiyoloji  

Biyoterörizm ve biyolojik suçlar 

 1. Biyoterörizm; bir toplumda ekonomik ve sosyal açıdan yıkım oluşturmak için insan, hayvan 

ve bitkilerde hastalık veya ölüm oluşturan mikroorganizmaların ya da toksinlerinin kullanılması-

dır. Bu amaçla biyolojik terör etkeni olarak, bakteri, mantar, virüs gibi mikroorganizmalar, toksin-

ler, protein ve bitkiler kullanılmıştır(1-7).  
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 Tarihte savaş koşullarında daha fazla sivil kaybın oluşturulması, düşmanın zayıf bırakılması ve yıpratılması için kavim-

ler, gruplar veya devletler tarafından dini, ideolojik, politik amaçlarla biyolojik ajanlar kullanılmıştır. İnsanoğlu tarihin 

çok eski dönemlerinden itibaren mikroorganizmaları savaşlarda silah olarak kullanmıştır. Biyolojik silah tarihte ilk ola-

rak milattan önce 190 yıllarında Kartacalı General Hannibal tarafından Bergamalı düşman gemilerini alt etmek için kul-

lanılmıştır. Tatarlar 1346 yılında vebadan ölmüş insan cesetlerini mancınıkla kuşattıkları şehrin içine atmış, İngiltere ve 

Fransa arasında arasında geçen yedi yıl savaşlarında çiçek virüsü kullanılmıştır. Birinci ve ikinci dünya savaşlarında Al-

manlar çeşitli mikroorganizmaları sivillere karşı kullanmış, ikinci dünya savaşının en şiddetli hüküm sürdüğü 1932-1945 

yılları arasında Japonya, Mançurya’da 731. birim adlı özel birim kurarak binlerce Çinli savaş esiri üzerinde biyolojik si-

lah kullanarak ölmesine sebep olmuştur. İngilizler, İskoçya açıklarındaki Gruinard Adası’nda şarbonla pek çok deneme 

yapmıştır. ABD, 1942 yılında kendi biyolojik silah programını başlatmış, 1969 yılında silahlanmasını tamamladıktan son-

ra Başkan Nixon tarafından biyolojik silah programının kaldırıldığını duyurmuştur(2,7). 

 Japonya’da 1995 yılındaki metro saldırısı ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 2001 yılındaki şarbonlu zarfların gönde-

rilmesi eylemlerinde görüldüğü gibi küreselleşme ve sonrası dönemde terör örgütleri daha fazla sivil kayıp ve toplum-

sal panik oluşturmak amacıyla eylemlerinde biyolojik ajanları kullanmaktadır(3-7). 

 Biyolojik silahlar, kolay ve ucuz üretilmeleri, çevresel koşullara hızla adapte olabilmeleri, üretimleri için özel fabrika veya pahalı teçhizat gerektirmemesi, 

mutasyona uğratılabilmeleri, önlem alma çalışmalarının güç olması ve toplumda geniş çapta hastalık, ölüm ve panik yapmaları nedeniyle terör örgütleri-

nin tercih ettikleri silahlar arasındadır. Biyolojik etkenin çok az miktarı vücuda çeşitli yollardan girerek ciddi hastalık oluşturabilir. Bu etkenlerin tanısı za-

man almakta ve tedavileri güç olmaktadır. Böylelikle önemli oranda can kayıplarına neden olmaktadır(1,2,5,7).  
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 2001 yılında yaşanan şarbonlu mektup olaylarından sonra, biyoterörizm ajanları konusunda deneyimli mikrobiyolog, enfek-

siyon, epidemiyoloji, genetik uzmanlarından oluşan bir grup Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile ortak çalışmalar yapmak üzere 

Mikrobiyal Genetikçiler ve Adli Bilimciler Bilimsel Çalışma Grubunu (Scientific Working Group on Microbial Genetics and Foren-

sics (SWGMGF) kurmuştur. Aynı dönemlerde ABD’de biyoterörizm çalışmalarını yürütmek üzere iç güvenlik birimine bağlı ola-

rak çalışmalarını FBI ile birlikte yürüten adli mikrobiyoloji laboratuvarı National Bioforensics Analysis Center (NBFAC) kurulmuş-

tur (4-7).  

 Biyoterörizm saldırıları için kullanılan potansiyel biyolojik ajanlar A, B ve C olmak üzere 3 kategoride sınıflandırılmıştır(1,4,7);  

 A kategorisinde yer alan biyolojik ajanlar insandan insana kolayca yayılır. Yüksek mortalite oranlarına sahiptir ve halk sağlığı üzerinde büyük yıkıcı etki 

potansiyeli vardır. Bu grup içerisinde yer alan biyoterörizm ajanları; Şarbon (B. anthracis), botulizm (C. botulinum), tularemi (Francisella tularensis), çiçek 

hastalığı (Variola major), hemorajik ateş (Ebola virüsü), Marburg virüsüdür.  

B kategorisinde yer alan biyolojik ajanlar yayılması oldukça kolay, orta derecede morbidite ve düşük mortalite oranlarına sahiptir. CDC’nin diyagnostik ka-

pasitesinde özellikli iyileştirmeler ve gelişmiş hastalık gözetimi gerektirir. Bu kategoride yer alan mikroorganizmalar Bruselloz (Brucella spp.), Burkholderia 

mallei, Q ateşi (C. burnetii), Clostridium perfringens, Tifus ateşi (R. prowazekii), su kaynaklı hastalıklar (V.cholerae, S.dysenteriae, Salmonella spp,  Patoje-

nik E.coli) ‘dır. 

  C kategorisinde yer alan biyolojik ajanlar kolayca üretilebilir ve yayılabilir. Yüksek morbidite ve mortalite oranları ve halk sağlığı üzerinde potansiyel etki-

leri vardır. Bu grupta Hantavirüs pulmoner sendromu (Hantavirüs), Kırım-Kongo kanamalı ateşi (Nairovirüs), şiddetli akut solunum sendromu (SARS; koro-

navirüsler), kene kaynaklı ensefalit (Flavivirüs), İnfluenza virüs, Hendra virüs, viral hemorajik ateşler (Bunyavirüs) sarıhumma virüsü (Yellow fever virüs), 

transmissible spongiform ansefalopati (prion hastalıkları) yer almaktadır. 
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 Ülkemizde yapılan bir derlemede biyolojik terör etkeni dışında doğal enfeksiyonlara sebep olan mikrobiyal ajanların bireysel saldırılarda kullanımının 

günümüz modern suç tarihinde görmekte olduğumuz bir yöntem haline geldiğine dikkat çekmektedir(11). Bu konuda adli tıp ve kriminal literatürüne gir-

miş en ünlü etken HIV virüsüdür. HIV virüsü ile ilgili kriminal araştırmalar DNA dizi analizleri ve filogenetik incelemelere dayanmaktadır(8,9,10).Adli vaka-

larda HIV sekanslarının saptanması ve filogenetik analizler, şüphelinin suçlu ya da masumiyetini açığa kavuşturması açısından kanıt olarak değerlendirilerek 

yargıya yol göstermektedir. Florida’da 1990 yılında AIDS hastası bir diş hekiminin cerrahi diş müdahalesi sırasında hastalarına HIV bulaştırmasının aydınla-

tılmasında adli mikrobiyolojik filogenetik analizler kullanılmıştır(12,14,15). Bunun yanında kriminal literatüre geçmiş en ünlü enjektörle kasıtlı olarak HIV 

bulaştırma vakası 1994 Louisiana–Schmidt vakasıdır. Hemşiresiyle evlilik dışı bir ilişkisi bulunan gastroenteroloji uzmanı Dr. Richard Schmidt, düzenli Vita-

min B12 enjeksiyonu yaptığı hemşiresine, HIV (+) olduğunu bildiği bir hastasında kullandığı enjektör ile vitamin B12 enjeksiyonu yaparakbu ilişkiden kurtul-

maya çalışmıştır.  Birkaç hafta sonra hemşire HIV (+) olduğunu öğrenince, doktorun yaptığı enjeksiyondan şüphelenerek adli mercilere başvurmuştur. Mua-

yenehane hasta kayıtlarından yapılan incelemede HIV (+) bir hastanın varlığı saptanmış, hastanın ve kurbanın kan örnekleri karşılaştırmalı olarak DNA dizi 

analizi ve filogenetik incelemelere tabi tutulmuştur. Hasta ve hemşireden izole edilen HIV virüsü arasında büyük benzerlik saptanmıştır. Elde edilen bu so-

nuçlar mahkeme tarafından kanıt olarak kabul edilerek Dr. Richard Schmidt ikinci derece cinayete teşebbüsten tutuklanmıştır(8,13-15). 1992 yılında Iwan 

E. Vakası, 1998 yılında Brian T. Stewart’ın kendi öz oğluna kasıtlı olarak HIV bulaştırması gibi çeşitli benzer vakalar adli tıp literatürüne geçmiştir(10,11,12). 

Bu vakalar, doğal enfeksiyon etkeni olarak görülen HIV virüsünün ve belki de diğer ölümcül virüslerin kötü niyetli kişilerin elinde, tehlikeli bir bireysel silaha 

dönüşebileceğini göstermesi açısından dikkat çekicidir.  

  HIV dışında 1910 yılında Rusya'da difteri toksininin direkt enjeksiyonu sonrası 1 ölüm, 1933 yılında Hindistan'da Yersinia pestis'in direkt enjeksiyonu 

sonrası gerçekleşen 1 ölüm, Japonyada 1936 ve 1939’da iki farklı davada S.typhi ve S.paratyphi ile gıda kontaminasyonu sonrası toplam 4 ölüm olayı tarih-

te biyolojik ajanlarla gerçekleştiği kesinleşen ve ölümle sonuçlanan bireysel biyolojik suçlar arasındadır (2,4). 

GÜNÜMÜZDE ADLİ MİKROBİYOLOJİ UYGULAMA ALANLARI VE POSTMORTEM MİKROBİYOLOJİ 
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 Adli mikrobiyoloji, adli bilimlerin diğer alanlarında olduğu gibi olay yeri incelemesi, delil zinciri, delil toplama ve 

taşıma, delil incelemesi, sonuçların yorumlanarak değerlendirilmesi çalışmalarını içermektedir. Bir biyolojik saldırı 

olayında veya biyolojik bir etken ile suç işlenmesi olayında delillerin toplanması, etkeni belirlemek ve yayılmasını 

önlemek kadar önem taşımaktadır(7).Biyolojik ajanların kategorilerine göre örneklemelerin yapılması konusunda 

rehberler oluşturulmuştur (2,4-7,27). 

 

2.Gıda mikrobiyolojisi ve besin zehirlenmeleri 

Uygun olmayan hijyen koşullarında üretilmesi veya muhafazası sonucu mikroorganizmalar veya toksinleri ile konta-

mine olmuş gıdaların tüketilmesiyle gelişen gıda kaynaklı zehirlenmelerdir. Tarihte gıdalara kasten, ihmal veya bi-

linçsiz olarak mikroorganizma bulaştırarak insanlarda hastalık ve ölümlere neden olmuş besin zehirlenmesi olayları 

bulunmaktadır.1845-1846 yıllarında, İrlanda'da doğal afet sonucu gelişen ve ülkenin en temel besin maddesi olan 

patateste gelişen Phytophtera infestans isimli bir küf mantarı nedeniyle yaklaşık bir milyon kişinin ölümüne ve iki 

milyon kişinin de Amerika’ya göç etmesine neden olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri’nde 1907 yılında bir tatil 

bölgesinde gelişen tifo salgınında, salgın nedeninin araştırılmasında bölgeye gelen bir ailenin yemeklerini pişiren 

Mary Manson’ın tifo taşıyıcısı ve salgının kaynağı olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın ilerletilmesiyle Manson’ın 

1900-1907 yılları arasında çok sayıda kişinin hastalanmasına ve bir kişinin de ölümüne neden olan tifo salgında 

kaynak olduğu ortaya çıkarılmıştır. Çin’de 2002 yılında gelişen toplumsal boyutlu besin zehirlenmesinde, hayvansal ve bitkisel besinlerin uygun olmayan 

koşullarda üretilmesi sonucu üreyen mikroorganizmaların ve toksinlerinin yenmesiyle 41 kişi ölmüş ve yüzlerce kişi hastalanmıştır(16,17). 
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 Kişiler, örgütler veya devletler tarafından biyolojik terör unsuru olarak toplumun gıda ve su kaynaklarını 

kontamine etmek amacıyla mikroorganizmaların kullanıldığı olaylara da rastlanılmaktadır. Tarihteki bili-

nen en eski örnek M.Ö. 6. yüzyılda Asurluların mikotoksin üreten çavdar tanelerini düşmanlarının su kay-

naklarını zehirlemek için kullanmalarıdır. Rus ordusu İkinci Dünya Savaşından kısa bir süre sonra Fusarium 

içeren unlarla yapılan ekmekleri sivillere dağıtmış, yaygın hastalık ve ölümlere sebep olmuştur. ABD Ore-

gon’da 1984 yılında dini bir grubun Salmonella tyhpi suşunu yerel seçim sonuçlarını etkilemek amacıyla 

kullanarak tifo salgını çıkarttığı belirtilmiştir(16,17). 

 Türkiye’de Umumi Hıfzısıhha Kanunu, Türk Gıda Kodeksinde gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesi 

ile ilgili yasal düzenlemeler belirtilmiştir. Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğinin  amacı; 

gıdaların mikrobiyolojik kriterleri ile gıda işletmecilerinin uyması ve uygulaması gereken kuralları belirle-

mektir. Ülkemizde, Türk Ceza Kanununda (TCK) 185/1, 185/2 ve 186. maddelerinde bu tür durumlar ta-

nımlanmış ve uygulanacak cezalar belirlenmiştir (16,17,18). TCK 185/1. maddesinde halkın içeceği sulara 

ve yiyeceği veya içeceği her çeşit maddeye zehir katarak ve sair suretle bozarak halkın sağlığının tehlikeye 

sokulmasını 2-15 yıl, TCK 185/2maddesinde eylem dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak işlenmişse 

3 ay-bir yıl arasında hapisle cezalandırılmasını öngörmektedir. Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ve ilaç ti-

careti ile ilgili hükümler TCK 186. maddede hapis ve para cezası ile cezalandırılmaktadır. Eylem müessir fiil 

ise veya öldürmek kastı ile gerçekleştirilmiş ise 407. madde uygulanmaktadır(18,19).   
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 3. Cinsel saldırı sonrası mikrobiyolojik izlem 

 Cinsel saldırı, kişilerin rızası olmadan baskı ve zorlama yoluyla, rızasının aranmayacağı durumlarda şiddet, tehdit, korku, hile ve kandırma gibi yollarla 

cinsellik içeren bir davranışa maruz kalması, fiziksel, ruhsal ve sosyal bakımdan zarar görmesidir. Cinsel saldırı durumlarında adli mikrobiyoloji laboratuva-

rının çalışma alanı mağdurda cinsel yol ile bulaşan mikroorganizmaların tespiti amacıyla doğru ve uygun örneklemelerin yapılarak, uygun tanı yöntemleri-

nin kullanılmasıdır. Pratik adli tıp uygulamaları içerisinde bu olguların yönetiminde adli amaçlı biyolojik örnekler saldırıdan hemen sonra sistematik bir şe-

kilde alınmaktadır. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon (CYBE) etkenlerinin tanısına yönelik laboratuvar incelemeleri için ortak öneriler olmakla birlikte, adli 

mikrobiyolojik örneklemeler ve mağdurların takiplerinde, standardize edilmiş bir algoritmadan ziyade olgulara göre davranıldığı görülmektedir. Cinsel sal-

dırı suçlarında cinsel yol ile bulaşan enfeksiyonlar (CYBE) açısından uygun mikrobiyolojik örnekleme ve tanı yöntemlerinin kullanılması; mağdurun fiziksel 

ve ruhsal sağlığının rehabilitasyonu amacıyla profilaksi ve tedavinin doğru bir şekilde başlanması yanında adli mikrobiyolojik kanıtların elde edilerek adli 

süreçte mahkemeye delil olarak sunulması bakımından da kritiktir(20,21,22). 

 Çocuk istismarı kavramı ilk olarak Henry Kempe tarafından ortaya atıldığı 1962 yılında günümüze kadar katlanarak artmış ve gelişmiş ülkeler de dahil 

tüm dünyanın global bir sorunu haline gelmiştir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de çocuğa yönelik kötü muamelenin tespiti, buna bağlı zararların önlen-

mesi için başbakanlık tarafından 4 Ekim 2012 tarih ve 28431 Sayı ile Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren genelge ile Sağlık Bakanlığına bağlı has-

taneler/kurumlar bünyesinde Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM) kurulmuştur. Bu merkezlerde cinsel istismara uğrayan çocuk mağdurların multidisipliner bir 

ekip tarafından muayene edilmesi, tıbbi izlemlerinin ve tetkiklerinin ve tedavilerinin titizlikle yapılması öngörülmüştür. Özellikle çocuklarda tanıya yönelik 

örnek alımının planlanması olguya göre özel olarak yapılmalıdır. Bu durum bu alanda özelleşmiş adli mikrobiyoloji uzmanlarının yetişmesi ve ÇİM ile koor-

dine çalışılması durumunda başarıyla sağlanabilir(20,21,24). 
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 Cinsel saldırı sonrası adli mikrobiyolojik inceleme, mağdurda en az travma oluşturacak şekilde ve genel ola-

rak saldırı sonrası 2-10 gün içerisinde yapılmalıdır. Daha sonraki dönemde rehberlerin önerileri doğrultusunda 

mikrobiyolojik izlem sürecinde örnekler alınmalıdır. CYBE tanısı için alınması gereken mikrobiyolojik örnekler, 

erişkin ve puberte dönemindeki mağdurlar için servikal sürüntü, mağdur prepubertal yaş grubunda ise vaginal, 

anal kanal, uretral, vajinal, farengeal sürüntü örnekleri, idrar örneği, genital ülser veya lezyon varlığında bura-

lardan alınacak biyopsi örnekleri ve serum örnekleridir. Bu örnekler alınmadan önce mağdurlardan öncelikle 

adli DNA incelemesi için oral, vajinal, rektal örneklerin alınması, ardından CYBE için örnek alınması gereklidir. 

Mağdurdan veya sanıktan alınan örneklerin CYBE etkenlerinin tümü açısından mikrobiyolojik incelemeleri yapıl-

malıdır. Özellikle HBV, HIV, HCV ve sifiliz için serolojik testler gereklidir. HIV testi için test öncesi ve test sonrası 

HIV danışmanlığı verilmeli ve akut başvuru döneminde kan örnekleri alınmalı, 6.hafta 3.ay ve 6. ayda serolojik 

incelemelerin tekrarlanması önerilmektedir. Bunun yanında Neisseria gonorrheae ve Chlamydia trachomatis'e 

yönelik serolojik ve moleküler testlerin de çalışılması gereklidir. Serolojik testlerin yanı sıra kültür ve moleküler 

mikrobiyolojik araştırmalar da gerçekleştirilmelidir(22,23). 

 

4. Postmortem Mikrobiyoloji 

 Günümüzde postmortem mikrobiyoloji (PMM), tıbbi mikrobiyoloji ve adli bilimler alanında yaşanan hızlı ge-

lişmelere paralel olarakölüm nedeninin tayini açısından adli tıp bilimleri içerisinde önemli bir yere sahip olmuş-

tur. Adli otopsi işlemlerinin gerçekleştirilmesinde PMM iki aşamada önemli rol oynamaktadır(25,26).   
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• Otopsi işleminde otopsi personelinin maruz kalacağı biyolojik risklerin değerlendirilmesi ve gerekli biyogüvenlik önlemlerinin 

alınması; Otopsi çalışanları enfeksiyon etkenlerine kan, hava, vücut sıvıları ve mukozaya direkt temas gibi yollarla maruz kalabi-

lir. Otopsi ekibinin maruz kaldığı enfeksiyon hastalıkları arasında meningokoksik menenjit, tüberküloz, edinilmiş eağışıklık yet-

mezliği sendromu (AIDS), Hepatit B Virusu ve Hepatit C Virusu, kuduz, tularemi, difteri, viral hemorajik ateş,  blastomikozis yer 

almaktadır. Gerektiği durumlarda otopsi öncesi risk düzeyini belirlenmesi ve otopsi ekibi için uygun fiziki çalışma koşullarının ve 

kişisel koruyucu önlemlerin sağlanması açısından adli mikrobiyoloji uzmanı tepe yönetime konsültan olarak hizmet verir(27-

30). 

• Cesedin ölüm sebebinin tayininde patojen bir mikroorganizma ile gelişen bir enfeksiyonun olup olmadığının tespiti 

 Postmortem mikrobiyolojinin adli tıbbi tanıda kullanılmasına karar verilmesi için otopsi öncesi adli tıp uzmanı, patoloji uz-

manı ve mikrobiyoloji uzmanı tarafından ön değerlendirme ve konsültasyon yapılması, ceset ile ilgili tüm tıbbi kayıtların ve dö-

kümanların incelenmesi gerekmektedir.  Adli tıbbi tanı için PM mikrobiyolojik incelemelerin kullanılmasında üç ana endikasyon 

bulunmaktadır(25-30). 

•Klinik olarak antemortem dönemde şüphelenilen kanıtlanmamış enfeksiyon 

•Adli tıp uzmanı tarafından otopsi esnasında saptanan enfeksiyon bulgularının varlığı 

•Ani bebek ölümü, ani genç yaş kardiyak ölüm, hastane enfeksiyonuna bağlı ölüm, transplant enfeksiyonları gibi farklı gruplarda standart otopsi protoko-

lünün bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 Bunların yanında çeşitli bilimsel yayınlarla postmortem mikrobiyolojinin adli mikrobiyolojik çalışmalarda katkısı ve önemi vurgulanmaktadır. Bunlar;  

•Bazı beklenmeyen ölüm olaylarında ölüm sonrası aralığın (PMI) dolayısıyla yaklaşık ölüm zamanının tayininde PMM önemli bir araştırma yöntemi olabilir.  
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 Tanatomikrobiyom kullanılarak gerçekleştirilen bazı çalışmalar PM mikrobiyolojinin PMI’nın saptanması hakkın-

da önemli bilgiler sağlayabileceğini göstermektedir.  PMI’ tahmin etmek amacıyla numune alma teknikleri de tartı-

şılmaktadır. Nazal ve kulak yolu mikrobiyotası, PMI’yı saptamak için örnekleme alanları olarak önerilmiştir. Metage-

nomik alanında yaşanan gelişmeler, postmortem tanatomikrobiyomun doğru bir şekilde tanımlanması ile PMI'nın 

tespit edilmesi yanında, postmortem kültür sonuçlarının yorumlanmasında da 

yardımcı olabilir(28,31,32). 

• Adli mikrobiyolojik açıdan fail ile mağdur arasında illiyet bağı oluşturmak için 

postmortem mikrobiyolojinin kullanılabileceğini bildiren çalışmalar yayınlan-

mıştır(32,33). 

•  Adli toksikoloji alanında kullanımı: Klasik adli otopsi işlemlerinde postmor-

tem kan alkol konsantrasyonlarının doğru olarak saptanması rutin toksikolojik 

incelemelerin bir parçasıdır ve çok önemlidir. Mikroorgonizmaların postmor-

tem endojen alkol üretimi üzerine etkileri ilk olarak 1978'de Corry tarafından 

ayrıntılı olarak araştırılmıştır. Bazı mikroorganizmaların metabolizmaları sonu-

cu alkol ürettiği ve postmortem alınan örneklerde, kan ve idrarda etil alkol seviyelerinin mikroorganizmaların do-

kularda bulunma kapasitesine göre 400 mg/dl'ye kadar yükselebildiği gösterilmiştir(34). Kokuşmuş dokularda etil 

alkol oluşumu, mikroorganizmanın varlığına, cinsine ve sayısına bağlıdır. Bazı mikroorganizmaların ise koruyucu 

içermeyen tüplerde alkolü metabolize ederek kan alkol seviyesinde azalmalara yol açabildiği belirtilmiştir(35). 
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 Postmortem mikrobiyolojinin adli tıbbi tanıya katkıda bulunabilmesi için önemli birkaç kriter bulunmaktadır. Bunlar; 

1.   PMM uzmanının karşılaştığı en büyük soru kültür sonuçlarının yorumlanması aşamasında izole edilen mikroorganizmanın etken olup olmadığıdır. Kül-

tür sonuçlarının yorumlanmasında etkili olan faktörler arasında postmortem interval, agonal invazyon, postmortem invazyon, ve kontaminasyon gelmek-

tedir(25-29). 

2.   Postmortem interval süresi; PMM örnek alım zamanı konusunda araştırmacılar arasında net bir süre bulunmamaktadır. Bazı araştırmacılar örneklerin 

postmortem ilk 15-48 saat içerisinde alınması gerektiği savunulmaktadır.Bazı araştırmacılar ise yalancı pozitif sonuçların postmortem kontaminasyona 

bağlı olarak arttığını savunmaktadır. İdeal olarak ölüm sonrası vücudun hemen 2-4 C®de muhafaza edilmesi, otopsinin ilk 48 saat içerisinde yapılması, ör-

nek alınmadan önce cesedin manüplasyonunun engellenmesi gerekmektedir. Bu şekilde kontaminasyona bağlı yalancı pozitif sonuçlarda azalma olduğu 

belirtilmektedir(25-29). 

3.   Agonal invazyon; Antemortem dönemde bir bölgede veya organda lokalize enfeksiyonun postmortem dönemde yayılmasıdır. Akciğerlerden kana mik-

roorganizma yayılımı veya nazofarinks normal flora bakterilerinin tükrük yoluyla akciğerlere erişimi agonal yayılım olarak tanımlanmıştır (25,36).  

4.   Postmortem invazyon/translokasyon/yayılma; Ölümü takiben bakterilerin çoğalarak vücudun başka bölgelerine göç etmeleridir. Cesede yapılacak her 

türlü müdahale bakteriyel yayılımı arttıracaktır. Bu nedenle PM mikrobiyolojik inceleme yapılacak cesetler üzerinde postmortem yayılımı kolaylaştıracak 

her türlü müdahaleden uzak durulmalıdır(25,27,37).  

5.   Postmortem Kontaminasyon; İzole edilen mikroorganizmanın etken mi yoksa kontaminasyon mu olduğu konusu PMM sonuçlarının yorumlanmasında 

karşılaşılan en önemli sorundur. Çeşitli çalışmalarda postmortem kontaminasyon oranları sırasıyla %54 ve %76 olarak saptanmıştır(25,38,39). Bu oranlar 

postmortem dönemde etkenin saptanmasında tek başına kültür sonuçlarının kesin tanı için yeterli olamamasına işaret etmektedir. 
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6. Örnek alımından önce kullanılacak antiseptik ve veya yüzey dekontaminasyon yönteminin seçimi.Adli otopsi işleminde karın ve göğüs boşluklarının 

açılmasında kullanılan tekniğe bağlı olarak organ yüzeyleri ve vücut boşluklarındaki sıvılar hızla kontamine olmaktadır.Otopsi öncesi örnek almadan 

önce kullanılacak uygun yüzey dekontaminasyonu enfeksiyon yönteminin belirlenmesi postmortem kontaminasyonun önlenmesi açısından çok önem-

lidir. Isopropil alkol türevi bileşikler adli toksikolojik incelemeler için alınan örneklerde çapraz kontaminasyona yol açarak sonuçları yanlış etkileyece-

ğinden örnek alımından önce cilt antisepsisinde kullanılacak kimyasal bileşiklerin seçimi önemlidir. Kimyasal bir antiseptik kullanılacak ise tercihen 

klorheksidin glikonat veya povidon iyot kullanımı önerilmektedir. Bunun dışında organ yüzeylerinin kor haline gelmiş spatula ile dağlanarak yüzey de-

kontaminasyonunun sağlanması postmortem kontaminasyon oranlarının azaltılması açısından etkili bir yöntem olarak bildirilmektedir(25-27,34). Son 

yıllarda radyolojik yöntemlerin adli tıpta kullanıma girmesi ile minimum invaziv otopsi tekniği belirli merkezlerde kullanılmaktadır. Bu merkezlerde 

tüm örneklemeler görüntüleme yöntemleri eşliğinde ceset açılmadan invaziv biyopsi ve aspirasyon yöntemleri ile yapılmaktadır. Bu durum postmor-

tem kontaminasyon oranlarında azalmaya ve ölüm nedeninin doğru tespitine yardımcı olmaktadır(28). 

7. Otopsi öncesinde cesete ait tıbbi kayıtların incelenerek otopsinin biyogüvenlik risk düzeyinin belirlenmesi ve uygun koruyucu önlemlerin alınarak 

otopsi ve mikrobiyolojik örneklemenin yapılması gerekmektedir(25-28). 

 Enfeksiyon ilişkili ölüm olaylarında Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (ESCMID ) Adli Mikrobiyoloji ve Postmortem Mikrobi-

yoloji çalışma grubu (ESGFOR) üyeleri ve Avrupa Patoloji Derneği üyelerinin de dahil olduğu bir çalışma grubu tarafından adli tıp uzmanları, patolog ve 

mikrobiyologlara otopsi esnasında çeşitli klinik senaryolarda hangi örneklemelerin, ne şekilde alınacağı ve transportu konusunda tavsiyelerde bulunmak 

üzere bir rehber oluşturulmuştur. Bu rehbere göre otopside mikrobiyolojik örnekleme 4 klinik senaryo altında sınıflandırılmıştır. (28,29) 

• Bebeklik ve çocukluk (0-16 yaş) döneminde ani beklenmedik ölümler (Klinik belirtisi olan ve olmayan),  

• Genç erişkinlerde (17-35 yaş) klinik belirtisi olmayan ani beklenmedik ölümler  
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• Herhangi bir yaşta ani beklenmedik ölümler (klinik belirtisi olan),  

• Herhangi bir yaşta iatrojenik ya da post-travmatik ölümler (hastane yatışı olan ya da olmayan). 

 Yenidoğan/Bebek Ölümleri  

 Yenidoğan ve bebek ölümleri, adli tıbbi uygulamalarda ölüm sebebinin tespitinde güçlükler yaşanan olgulardır. Bebeklikte Beklen-

medik Ölümlerin (SUDI) ve Beklenmedik Çocukluk Çağı ölümlerinde (SUDC) standart otopsi prosedürü esas olarak solunum sistemi ve 

merkezi sinir sistemi, kan, dalak, kalp, diğer dokular ve kolon örneklerinin alınmasını içermektedir. Bakteriyolojik çalışmalar için kan 

kültürü aerobik ve anaerobik şişelere alınmalı, BOS,  nazofaringeal sürüntü, otopside tanımlanan herhangi bir lezyon varsa buradan 

biyopsi veya sürüntü, akciğer ve dalak dokusu, barsak içeriği alınmalıdır. Virolojik moleküler analizler ve gerektiğinde viral kültür için nazofaringeal sürün-

tü, akciğer dokusu,  barsak içeriği, BOS örnekleri alınmalıdır(28,36,37,40). 

İnsan Parechovirus, bebeklerde yaygın enfeksiyondan sorumludur. Bu gibi durumlarda, viral tanı için beyin omurilik sıvısı (BOS) ve beyin dışında, beyincik, 

akciğer, dalak, kalp, kemik iliği, böbreküstü bezi, böbrek, bağırsak içeriği, nazofarinks örneklemeleri yapılmalıdır(28). 

 Ani Bebek Ölümü Sendromu (ABÖS) 

 National Institute of Child Health and Human Development (NICHDD)’in tanımına göre; ABÖS sağlıklı olduğu bilinen 0-12 ay aralığındaki bir bebeğin ani-

den ölmesidir. Gelişmiş ülkelerde infant ölümlerinin en sık sebebi olarak görülmektedir. Genellikle yaşamın 2-4 aylık döneminde, erkek ve emzik emme-

yen bebeklerde, sosyoekonomik düzeyi düşük, sigara içen, genç ve yalnız yaşayan annelerin bebeklerinde,kış aylarında daha sık görüldüğü bildirilmektedir

(40). ABÖS etyolojisine yönelik çalışmalarda beyin sapında solunum ve dolaşım merkezlerindeki defektif myelinizasyona bağlı gelişen irreversible apneik 

epizodlar, S. aureus taşıyıcılığı (37), mide, akciğer veya trakeada H. pylori varlığı, Bordetella pertussis enfeksiyonu, yüzüstü yatış pozisyonuna bağlı (prone 

pozisyon) terminal hipokseminin uzaması, respiratuvar viral enfeksiyonlar (RSV ve Adenovirus) gibi bazı risk faktörlerden bahsedilmişti(36). 
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 Yetişkin ve çocuklarda minimal invazif otopsi (MIO)ve mikrobiyolojik örneklemesi; 

 Modern tekniklerin adli tıp alanında kullanılması ile postmortem kontaminasyonu engellemek amacıyla MIO teknikleri ile otopsi örneklerinin alınması 

artmaktadır. MIO'da organ örnekleri, dokular ve vücut sıvıları ponksiyon veya biyopsisi iğnesi ile ceset açılmadan alınır. Çoğunlukla, MIO bir biyopsi iğnesi 

ile kör biyopsi tekniği kullanılarak gerçekleştirilir. Bunun yanında bazı merkezlerde MIO prosedüründe fetüslerde, infant ve çocuk otopsilerinde manyetik 

rezonans görüntüleme eşliğinde, yetişkinlerde ise bilgisayarlı tomografi (BT) eşliğinde kan, BOS ve doku biyopsileri alınmaktadır(28). 

 Mikrobiyolojik Örneklerin Toplanması:  

 PMM inceleme amacıyla alınacak örnekler; aspirasyon, doku biyopsisi, eküvyon ile sürüntü örnekleridir(3,39). Adli ve klasik otopsi sırasında kültür için 

örnek alınırken dikkat edilmesi gereken temel kurallar şu şekildedir(25-29).; 

a. Postmortem hangi örneklerin alınacağına cesedin ölüm öncesi tıbbi kayıtları göz önünde bulundurularak karar verilmelidir.  

b. Vücut boşlukları açıldığında öncelikle sıvı varlığı yönünden makroskopik olarak incelenmeli ve enfeksiyon bulgusu gözlenen veya düşünülen organlar-

dan örnek alınmalıdır.  

c. Torakal ve abdominal kavite açıldıktan sonra, herhangi bir manipülasyonu yapılmadan önce alevde akkor haline getirilmiş bir spatula ile organ yüzeyi 

geniş bir şekilde dağlanmalı ve kültür için örnek alınmalıdır. 

d. Doku kültürleri için steril bir bistüri ve penset yardımıyla 1-2 cm3 lük parçalar halinde örnekler alınmalı ve etiketlenmiş steril kültür kabı içerisinde la-

boratuvara ulaştırılmalıdır.  

e. Her bir anatomik bölge için bistüri, penset ve makastan oluşan farklı steril otopsi setleri kullanılmalıdır.  

f. Örnekler otopsi işleminin bitmesi beklenmeden hızlıca incelenmek amacıyla laboratuvara ulaştırılmalıdır. 
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Sistemlere göre örnek alımı; 

Kan Kültürleri: Postmortem kan kültürleri sepsis tanısında kritik bir örnek olsa da etkenin saptanması konusunda tanısal değeri araştırmacılar arasında 

görüş ayrılığına neden olmaktadır(38). Bunun başlıca sebebi postmortem kan kültürlerinde kontaminasyon oranlarının yüksek olmasıdır. Kan kültüründe 

kontaminasyon oranlarını azaltmak amacıyla farklı örnek alma metodları birbirleriyle kıyaslanmıştır. Cilt yüzey antisepsisi yapıldıktan sonra 3. interkostal 

aralığın sternum soluyla birleştiği yer kor haline getirilmiş spatulayla iki defa dağlanmalı, 18’lik iğneyle dağlanan yerden girilerek sağ ventrikülden kan ör-

neği alınmalıdır. En az 10 ml kan örneği alınarak ve uygun kan kültürü şişelerine ekilmeli, ayrıca serolojik ve moleküler incelemeler için jelli ve/veya EDTA'lı 

steril tüplere kan alınmalıdır(25,41).  

Solunum Yolu Örnekleri ve kültürleri: Otopsi işlemine başlamadan önce bakteriyel ve viral etkenleri saptayabilmek için burun, nazofarenks ve boğazdan 

eküvyon ile sürüntü örnekleri alınabilir.  Ölüm sırasında agonal dönemde tükürük aspirasyonu nedeniyle bronşiyal sekresyonlara bakteri yayılımı olmakta-

dır ve ölüm sonrası bu bakterilere bağlı üremeler saptanabilmektedir. (25,37). Burada kritik soru tek bir bölgeden alınan kültür örneği tüm akciğer doku-

sunu temsil edebilir mi? Pnömonik infiltrasyon bir bölge veya bir lobda lokalize ise tek bir bölgeden körlemesine yapılacak mikrobiyolojik ve histopatolojik 

örnekleme ile etkenin izolasyon ihtimali azalacaktır. Bu nedenlerle özellikle enfeksiyon düşünülen olgularda standart olarak akciğerin tüm loblarından çok 

sayıda örnek alınması ve bunların karşılaştırılarak değerlendirilmesi önerilmektedir(25,39).  

Dalak Kültürleri: Dalak kültürleri, özellikle sistemik enfeksiyonun göstergesi olması açısından önemlidir. Dalak örneklemesi ve kültürü septisemi, santral 

sinir sistemi (SSS) enfeksiyonları, pnömoni, bronkopnömoni, akut peritonit, miyokardit, perikardit, ABÖS gibi pek çok klinik tabloda rutin yapılması gere-

ken incelemelerdendir. Farklı anatomik bölgelerden alınan örnek kültürlerde ve dalak kültüründe aynı mikroorganizmanın üremesi sepsisin postmortem 

tanısı açısından önemlidir. Mikrobiyolojik örneklemede dalak yüzeyi akkor bir spatula ile dağlanarak steril otopsi seti ile dikkatlice örnek alınır

(25,27,28,30). 

DR. AYSEL KARATAŞ 

GÜNÜMÜZDE ADLİ MİKROBİYOLOJİ UYGULAMA ALANLARI VE POSTMORTEM MİKROBİYOLOJİ 



 18 

    Ayın Dosyası   

 

Beyin Omurilik Sıvısı (BOS) Kültürleri: Kan beyin bariyerini (KBB) bozan antemor-

tem bir enfeksiyon veya başka bir patoloji yoksa KBB’nin geçirgenliği postmortem 

dönemde ilk 48 saatte büyük oranda korunmaktadır. Bu nedenle BOS'ta Gram 

boyamada nötrofil varlığı menenjit açısından güçlü bir bulgudur. BOS örneği cis-

terna magna ponksiyonu, lomber perkütan ponksiyon veya skalpın kaldırılması-

nın ardından lateral ventriküllerden ponksiyon yolu olmak üzere3 farklı şekilde 

alınabilir (25-28). Kontaminasyonun engellenmesi amacıyla 1 ve 2. yöntem tercih 

edilmelidir. Beyin omurilik sıvısı (BOS) örneği, steril bir tüp içerisinde hızlıca labo-

ratuvara gönderilmelidir. Alınan örnek kan kültür şişesine de ekilmelidir. 

Steril vücut sıvıları, aspirasyon örnekleri ve diğer örnekler: Otopsi esnasında saptanacak bulgulara göre vücut sı-

vılarından örnekleme yapılabilir. Pnömoni ve ampiyem varlığında plevral sıvı, peritonit şüphesinde asit ve periton 

sıvısı, perikardit-miyokardit düşünülen olgularda ise perikardial sıvı örnekleri steril enjektör yardımı ile aspire edi-

lerek laboratuvara gönderilebilir (25-28). Ayrıca kardiyak ölüm olgularında perikard ve miyokard ve endokard do-

kularının da alınması tanıda önemli olacaktır. Ani pediatrik ve ani kardiyak ölüm olgularında miyokard dokusu viral 

analizler için değerli bir örnektir (27-28).Abse ve granülomlardan steril bir enjektör ile lezyonun periferinden ve 

ortasından örnek alınmalıdır. Eğer örnek miktarı az ise steril bir eküvyon çubuğuna sürüntü şeklinde alınabilir. İd-

rar örnekleri, mesane yüzeyi kızgın spatula ile dağlandıktan sonra direk aspirasyonla alınarak steril bir tüpe akta-

rılmalıdır.  
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 Postmortem Serolojik İncelemeler 

 Serolojik çalışmaların postmortem yapılmasında iki endikasyon bulunmaktadır. 

• Viral bir etkenin ölüm nedeni olup olmadığının araştırılması 

• Kadavradan yapılacak nakil olgularında transplantasyon öncesi kadavradan viral taramaların yapılması ama-

cıyla serolojik araştırmalar yapılabilmektedir (42,43).  

 Serolojik testler için örnekler postmortem ilk 24 saat içinde mümkünse ilk saatlerde alınmalıdır(44). Tarama ama-

cıyla kullanılacak kitlerin duyarlılığının yüksek olması önerilmektedir(45). Postmortem kan ile çalışılacak serolojik in-

celemelerde kullanılacak testlerin postmortem numunelerle validasyonlarının yapılmış olmasına dikkat edilmelidir. 

Postmortem kan örnekleri için FDA onaylı antijen, antikor tarama kitleri yaygın değildir. Bu nedenle yanlış pozitiflikler 

olabileceği bildirilmektedir. Postmortem kan örneklerinde saptanan antijen, antikor pozitifliği mutlaka tarama algorit-

malarına uygun şekilde tekrar çalışılmalı ve doğrulaması yapılmalıdır (42). 

 Moleküler Analizler; 

 ESGFOR’un önerileri doğrultusunda SUDI, SUDC, ani kardiyak ölüm gibi senaryo gruplarında moleküler teknikler et-

kenin saptanmasında yaralı olabilir. Hızlı moleküler testler, PCR/RT-PCR, dendogram ve filogenetik ağaçlar, miKroar-

ray, yüksek verimli dizileme, proteomik ve genomik yöntemler postmortem tanıda kullanılacak moleküler tanı yön-

temlerindendir (46,47,48,49).  

Bunun yanında multilokus dizi tiplendirmesi (MLST), multilokus 'variable number tandem regions' (MLVNTR), tek nükleotid polimorfizm (SNP), 'restriction 

fragment length' polimorfizm (RFLP) gibi teknikler moleküler tiplendirmede kullanılabilir. (47,48,49).  
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 PMM test sonuçlarının yorumlanması: 

 Pozitif kültür, asla tek başına enfeksiyon olarak yorumlanmamalıdır. Pozitif postmortem kültür; kontami-

nasyon, kolonizasyon veya enfeksiyon anlamına gelebilir. Kan, dalak kültürlerinden ve farklı anatomik bölgeler-

deki kültürlerden aynı mikroorganizmanın saf bir şekilde izole edilmesi, üretilen mikroorganizmanın etken ola-

rak yorumlanması açısından güçlü bir kanıt olmasına rağmen tek başına yeterli değildir. Kültür pozitif olgular-

da izole edilen mikroorganizmanın postmortem yayılım mı yoksa örnek alımı esnasında kontaminasyon mu ol-

duğu sorularına cevap aranmalıdır.   

 Postmortem izole edilmiş bir etkenin enfeksiyonun nedeni olduğunun doğrulanması önemlidir. Bu neden-

le antemortem klinik anamnez, laboratuvar ve radyolojik bulgular, otopside makroskopik inceleme bulguları, 

histopatolojik olarak yapılacak mikroskopik incelemeler ve bulgular yanında ölüm öncesi anamnezin de pozitif 

kültür sonucunu desteklemesi gerekir (25,29,37). Histopatolojik ve gram boya incelemelerinde dokunun en-

feksiyona yönelik immün yanıtını gösteren hücre ve mikroorganizmaların görülmesi enfeksiyon varlığı ve etke-

nin saptanması açısından kültür sonuçlarının yorumlanmasına katkı sağlayacaktır(25-29).Bunun yanında Bru-

cella, Salmonella ve Mycobacterium gibi bakterilerin kontaminasyonla bulaş olasılığı düşük olduğundan, post-

mortem izole edilmeleri tanıda oldukça önemlidir (25,27). Tüm bu bilgilerin doğrultusunda postmortem en-

feksiyon tanısı adli tıp uzmanı, patoloji uzmanı ve mikrobiyoloji uzmanının otopsi inceleme sonuçlarını bera-

ber yorumlaması ve işbirliği ile konmalıdır. 
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 Edebiyat ve Mikrobiyoloji    

 O sırada… yazmayı bıraktı… eline mürekkep sıçramıştı. Kırmızı küçük bir leke. Berger lekeyi 

silmeye çalıştı. Ama olmadı. Suyla ovaladı. Ama leke çıkmıyordu… Tuhaftı… Yeniden denedi. Yi-

ne sonuç alamadı. 

  Çekinerek, korkuyla kolunu sıvadı. Kolunu üzerinde gezinen elinin buz kesildiğini hissetti: Bu-

rada da kırmızı yuvarlak lekeler vardı, bir, iki, üç… Az önce hissettiği bitkinliğin ve basıncın ne-

denini bir anda kavradı. Yeterince anlamıştı. Şakaklarındaki zonklama arttı, boğazı düğümlendi. 

Masanın altındaki ayaklarının soğuduğunu, yabancı ağır kütüklere dönüştüğünü duyumsadı. 

 Sendeleyerek ayağa kalktı, ürkek bir bakışla aynanın önünden geçti. Hayır, bakmamalıydı 

oraya! Değiştirilemez bir durum olduğuna göre hiçbir şey yapmamalı, bağırmamalı ya da ağla-

mamalıydı. Öyle doğaldı ki! Hastalık ona da bulaşmıştı. Kızıla yakalanmıştı. 

 Kızıl…. Doktorun geçenlerde çocuk hastalıklarıyla ve kızılla ilgili söylediklerini odada birinin 

yüksek sesle tekrarladığını duyar gibi oldu ansızın: “Çocuklar bu hastalıkları yeniyor, yetişkinler 

ise onlara yeniliyor.” 

 Stephan Zweig’in  KIZIL romanından…   [Türkiye İş Bankası Yayınları-5.Basım, Sayfa 19- Çeviri: Regaip Minareci] 

 Bir novella üstadı olarak ka-

bul edilen Stephan Zweig 1908 

yılına ait bu kısa romanında Vi-

yana’da öğrenim gören  bir tıp 

öğrencisinin yaşam öyküsüne 

yer veriyor.  
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 Sine 

DR. METİN KORKMAZ 
Mikrop 

 Yurdunda, sevgisiz evliliği ve sadakatsiz eşinden dolayı kapana kısılmış 

bir İngiliz hekim, Çin'in küçük bir kasabasındaki kolera salgınıyla savaşma-

ya karar verir. Eşi de ölümün kol gezdiği bu yere birlikte gitmek zorunda 

kalır. Kitaptan uyarlanmış, 1920'lerde geçen bu öykü, güzel Çin manzara-

ları, müzikleri ve Edward Norton ve Naomi Watts'ın oyunculuklarıyla izle-

meye değer bir film olmuş. Bol ödüllü bu filmin “Boyalı duvak” adı ile, evli 

çiftin birbirlerini örtü veya peçe altındakiler gibi göremedikleri veya geç 

gördükleri ifade edilmiş. 

 Bu arada yöneticilerin felaketlerin sonucunu kadere bağlamaları kaderlerinde olsa gerek... Doktorun önerileri akta-

rıldığında derebeyinin verdiği cevap şaşırtıcı değil! 

- Şayet su kaynaklarını temiz tutabilirsek ve düzgün bir 

sağlık koruma programı uygularsak birkaç hafta içinde, 

ölümleri binlerce kişi azaltma imkânı yaratabileceğimizi 

söylüyor. 

- Söyleyecekleri bitti mi? Bu kolera belasına adamlarımı 

kurban vermeyeceğim. Unutun bunu! İnsanlar ölüyorsa 

bu kaderlerinde var demektir! Elimizden bir şey gelmez! 

DUVAK 

  

Yönetmen:  

John Curran  

Oyuncular:  

Naomi Watts 

Edward Norton 

Liev Schreiber 

 [2006 yılı yapımı /Süre 125 dakika] 
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 Gezi Günlükleri DR. YÜCE AYHAN 

 Berlin Kongre Merkezi’nde sohbetimize balıklama dalıp konuştuğu Almanca’ya Fran-

sız kaldığımızı görünce fırçalamıştı güzelce hepimizi: 

 -Türk değil misiniz siz? 

 Demek ki Berlin’deyseniz ve Türkseniz en azından, çat pat bir Almanca konuşabilme-

niz  gerekiyor. 

 Willy ile ertesi gün ve daha ertesinde tekrarlayan karşılaşmalarımız kahve sohbetleri-

ne dönüşünce karşılıklı hal ve ahval muhasebesi yapmak kaçınılmaz oldu. İlk günkü 

karşılaşmanın ve fırçanın sebebi ani gelişen bir Almanca-Türkçe tercüman ihtiyacı 

imiş. Yıllardır bir Türk ile evli olmasına rağmen Türkçeyi öğrenmediğini itiraf etti az 

biraz mahçup. Berlin’deki son günümüzün öğleden sonrasını Potsdam gezisine ayırdığımızı öğrenince de sordu: 

 - Nasıl gideceksiniz? 

 Berlin’in mükemmel metro ağından dem vurarak trenle yolculuk yapacağımızı söyleyince itiraz etti. 

 - Ama o zaman göremezsiniz ki? 

 “Neyi” demeye kalmadan iki dakikalığına kayboldu. Gelir gelmez de “Haydi gidiyoruz” dedi arabasının anahtarlarını göstererek. “Olurdu, 

olmazdı” derken Willy’nin arabasına yerleşmiş ve Postdam’a doğru yola çıkmıştık.. 

Yazı www.agitoergosum.com adresli internet sitesinden kısaltılarak derlenmiştir.  

Yazının ve fotoğrafların tamamına http://www.agitoergosum.com/?p=433    adresinden ulaşabilirsiniz. 

http://www.agitoergosum.com/?p=433
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 Gezi Günlükleri DR. YÜCE AYHAN 

 “Neyi” demeye kalmadan iki dakikalığına kayboldu. Gelir gelmez de 

“Haydi gidiyoruz” dedi arabasının anahtarlarını göstererek. “Olurdu, olmazdı” 

derken Willy’nin arabasına yerleşmiş ve Postdam’a doğru yola çıkmıştık. 

İlk durak, 20 Ocak 1942’de üst düzey Nazi yöneticilerinin Yahudi soykırımını 

planladıkları  konferansının yapıldığı Wannsee kasabası. Aynı adlı gölün kıyı-

sında yer alan bu Berlin banliyosunun en güzel yapılarından biri ise, bir fabri-

katörün konutu olarak inşa edilmiş olan göl manzaralı, geniş bahçeli koca bir 

konak: “Villa Garden Mallier”. 

 Bugün “Wannsee Konferansı Konutu” adıyla müze olarak hizmet veren bu 

yapının giriş katında Yahudi soykırımına ilişkin süreç panolarda sergilenen 

yazı ve fotoğraflar-

la anlatılmakta. 

Müzenin en çarpıcı 

yönü ise nazilerin 

torunlarının duy-

gularına yer veri-

len kısım. En büyük insanlık suçlarını işlemiş isimlerle aynı soyadını taşımak 

bahtsızlığındaki kuşakların dedelerinin suçlarıyla yüzleşme süreçleri, birçoğunun 

çocukluk çağında karşı karşıya kaldıkları gerçeğin etkileri ürperticiydi. Böyle gü-

zel bir göl kıyısında, böyle yeşil bir bahçede, böyle görkemli bir konutta mutlu ol-

mak varken insan başkalarını mutsuzluğa sürükleyecek vahşet planlarını nasıl 

yapar, anlamak zor. 

 Yemyeşil bir örtünün arasında uzayan karayolu kısa bir yolculukla bizi bir köp-

rüye  getirdi: Glienicke Köprüsü... 
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 Havel nehrinin geniş bir dirsek yapmasıyla oluşmuş Wansee gölünün iki yakasını birbirine bağla-

yan, pek de özellikli gözükmeyen bu demir köprünün Doğu Almanya ile Batı Almanya arasında ca-

sus ve esir değişimlerinde kullanılan mekan olduğunu öğrenince  Holywood filmlerindeki sahneler 

belleğimizde şöyle bir kıpırdandı. Bu nefis kıyı manzarasına soğuk savaşın soluk görüntüsünü yakış-

tıramadık pek. Solumuzda nehir kıyısı boyunca uzanan yeşilliğin içinde ihtişamlı görünümüyle Ba-

belsberg Sarayı’nı bırakarak ilerleyince kısa bir süre sonra Potsdam’a vardık.  

 Willy, hemen bırakmadı bizi ısrarla “Bunu da görmeniz lazım” diyerek. Bize gösterdiği caminin 

aslında cami değil de şebeke suyu pompa  istasyonu olduğunu anlattı heyecanla.  İmparator Fre-

derick, Sansouci sarayının çeşmelerinde ve fıskiyelerinde her daim su görmek istemiş. Bunun için 

yel değirmenlerinin kullanıldığı geleneksel pompa sistemleri yerine Havel nehrinden suyun saraya 

pompalanması için 17. yüzyılda buharla çalışan bu pompa istasyonunun inşasına başlanmış. Fakat 

hazret pek beğendiği Türk mimarisinden de bir örnek görmek isteyince Potsdam’da, cami görünüm-

lü bu yapıyı dikmişler. Laf aramızda  etrafımızda gördüğümüz pek çoğundan daha zarif ve gösterişli. 

 Prusya hanedanının önemli isimlerinden olan Büyük Frederick (II.Friedrich) siyasi ve askeri 

başarıları, toplumu çağdaşlaştırma çabaları yanında  günümüz Berlin ve Potsdam’ındaki başlıca 

mimari yapıtların ortaya çıkmasına olanak sağlayan imparator olarak Almanya tarihinde ciddi 

bir yer kaplıyor. 

       İmparatorun Postdam’da yaptırdığı saray hem çok görkemli hem de ilginç öyküleri var. İm-

paratorun Fransız yazar ve sanatçılarına, dolayısıyla Fransızca’ya duyduğu hayranlığın bir sonu-

cu olarak bu döneme ait yapılarda belirgin şekilde Fransızca adlandırma egemen. Adı, Fransız-

ca’da “kaygısız” anlamına gelen Sans  ve Souci sözcüklerinden köken alan Sanssouci Sarayı is-

miyle müsemma, imparatorun istirahati için ayrılmış bir malikane. 
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 Uzun ve yorucu yürüyüşün ardından yeniden Potsdam meydanındayız. Brandenburg kapısından giri-

yoruz kente bu defa. Berlin’deki gösterişli adaşına göre çok mütevazi ve daha çok da Paris’in ünlü zafer ta-

kına benziyor. 

 Bach’ın konçertolarıyla ünlenen Brandenburg, Federal Alman Cumhuriyetinin en büyük eyaletlerinden 

biri. Berlin’in banliyosu gibi gözüken Postdam’ın ise bu eyaletin başkenti olduğunu farketmek şaşırtıcı. 

Öte yandan Berlin de Brandenburg eyaletinin tam ortasında bir başka eyalet. Bu garip gözüken idari yapı 

aslında Almanya tarihindeki siyasi çelişkilerinin sonucu. Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesinden sonra, 

1996’da Berlin ve Brandenburg eyaletlerinin Berlin-Brandenburg eyaleti olarak tek bir eyalet şeklinde bir-

leşmesi ve başkentinin Berlin olması tasarlanmış ancak öneri 

halk oylamasında kabul görmeyince Brandenburg ayrı bir eyalet, Potsdam da bu eyaletin başkenti 

olarak kalmış. Yine de alışkın olduğumuz başkent kargaşası ve hareketliliğinden uzak, sakin bir ka-

saba görünümünde Potsdam. 

 18.yüzyılda Hollandalı göçmenler için yapılmış kırmızı tuğlalı, iki katlı evleriyle Flemenk Mahal-

lesi, Avrupa’da neo-gotik mimarinin erken dönem örneklerinden olan  bir diğer kent kapısı Nau-

ener Tor bir sinema dekoru havası veriyor kente. 

 16 Temmuz 1945’de galip devletlerin liderlerinin, Truman, Stalin ve Churchill’in biraraya geldiği 

Potsdam Konferansı’na da ev sahipliği yapan kent yakın tarih açısından da önemli. 

 Tarihsel önemi bir yana, görkemli geçmişiyle barışık mimarisi, dükkanların önüne atılmış masa 

ve sandalyelerde birşeyler atıştıran; kahve ya da biralarını yudumlayan insanların dinginliği, beş 

dakikada bir geçen tramvaylar dışında motorlu araç sesinin duyulmadığı kent merkeziyle Potsdam 

mutlu bir banliyo yaşamını duyumsatıyor insana.  Başkent olamayacak denli sakin ve huzurlu, ban-

liyo olamayacak denli varsıl ve gösterişli. Ama bu durum gerçeği değiştirmiyor: bu kent, hem banli-

yo hem de başkent. 
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 Mikrobulmaca 
DR. CENK MİRZA 

KELİMELER 

• MİKROBİYOM 

• EKÜVYON  

• PNÖMONİ 

• PAROTİT 

• KOLONİ 

• L-FORM 

• MİKOZ 

• MBL 

• FUNGEMİ 

• PRİON 

Bulmacanın içindeki kelimeler soldan sa-

ğa, sağdan sola, yukarıdan aşağı, aşağı-

dan yukarı veya çapraz şekilde yerleştiril-

miş olabilirler!! 

GİZLİ CÜMLE: 

,

. 

 Bulmacadaki tüm keli-

meleri bulduktan sonra, 

geriye kalan harfleri en 

üstteki satırdan başlaya-

rak soldan sağa birleştirin 

ve gizli cümleyi bulun !!  

 Gizli cümlemiz  Aristo-

teles’in ünlü  bir sözü… 

 

Geçen sayının gizli sözü: 

Kafeste doğan kuşlar, uç-

mayı hastalık sanırlar.  
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 KLİMUD İş Başında 

 

675 katılımcı / 320 bildiri 

1 çalıştay / 12 panel  

7 sistem paneli/ 8 mini panel  

 1 açık oturum  

4 uydu sempozyumu  

35 stand / 3 poster gezisi  

7 sözlü sunum  oturumu 

8 uzmanıyla tartışalım 

oturumu   
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İzmir’de 5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 

sırasında, 30 Ekim 2019 tarihinde  gerçekleşti-

rilen olağan genel kurul toplantısında seçilen yö-

netim kurulu ilk toplantısını 1 Kasım 2019 tari-

hinde yaparak yönetim kurulu içindeki görev da-

ğılımını oybirliğiyle aşağıdaki şekilde belirlemiştir: 

Selda Erensoy (Başkan) 

Osman Sezer Cirit (Genel Sekreter) 

Esra Karakoç (Sayman) 

Aydan Özkütük (Üye) 

Gül Erdem (Üye) 

Ceren Karahan (Üye) 

Yüce Ayhan (Üye) 

 KLİMUD İş Başında 
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İzmir’de 5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi sırasında, 30 Ekim 2019 tarihinde  gerçekleştirilen  

olağan genel kurul toplantısında seçilen  

 

 KLİMUD İş Başında 

Denetim Kurulu üyelerimiz: 

Rukiye  Berkem 

Pınar Zarakolu 

Aydın Karaarslan 

Etik Kurulu üyelerimiz: 

Feriha Çilli 

Betigül Öngen 

Alper Akçalı 

Deniz Gür 

Neriman Aydın 
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 KLİMUD İş Başında 

 

Birlikte güçlüyüz 

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen “ Cinsel 
Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar - Laboratuvar Tanı Algoritmaları ve Olgu Su-
numları ile Yaşanan Sorunların Tartışılması ” toplantısı 300' e ya-
kın katılımcı ile gerçekleştirildi. 

Toplantımızın gerçekleşmesinde bize her konuda yardımcı olan ve toplantı moderatörlüğünü üstlenen Dr. Pınar Zarakolu Köşker, 
Dr. Tekin Karslıgil ve Dr. Deniz Gazel başta olmak üzere Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğ-
retim üyelerine; Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Çalışma Grubu, Tıbbi Parazitoloji Çalışma Grubu ve Klinik Viroloji Çalışma 
Grubu üyelerine; sunumlarıyla toplantımızı zenginleştiren konuşmacılarımıza, oturum başkanlarımıza ve toplantıya katılarak 
amacımıza ulaşmamızı sağlayan siz değerli üyelerimize teşekkür ediyoruz.  



 35 

 Etkinlik Takvimi 

 
 

Yaklaşan  
Etkinlikler 

   

XXV.Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 

07 Aralık 2019, İstanbul 

Microbiotech19 – Congress of Microbiology and Biotechnology 

Olgularla Mikrobiyolojik Testlerin Yönetimi  

“ Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları”       

06 Aralık 2019, Ankara 

Salgın Kontrolünde Mikrobiyoloji Laboratuvarlarının Rolü  
29 Kasım 2019, Manisa 

2nd International Conference on Microbiome, Probiotics & Gut Nutrition 

05-07 Aralık 2019, Vancouver, Kanada 
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[Bu sayımızda kullandığımız küçük resimlerin bir çoğu  https:// pngtree.com, https:// kissclipart.com,  

http:// clipart -library.com  ve https://openclipart.org  adresli internet sitelerinden sağlanmıştır]  

Bültende yayınlanmasını istediğiniz yazı ve görsellerinizi  

klimud@gmail.com adresine gönderebilirsiniz  
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