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 Sevgili okurlar 

  Nisan sayımızla yeniden karşınızdayız. Bültenimize katkı vermek isteyen meslek-

taşlarımız için güncellenen yazım ve yayın kuralları derneğimizin internet sitesinden 

erişime açıldı. Sizlerden gelecek  yazı, resim, karikatür, fotoğraf ve diğer yaratılarınızı 

bekliyoruz. Her sayıda yeni arkadaşlarımızın katılımı bize güç verecek. 

 Bu ayın Dergi Saati ‘ninde  antimikrobiyal direnç sorununa çözüm getirecek bir teda-

vi seçeneği olabileceği düşünülen faj terapisi ele alındı. Ayın Dosyası ‘nda ise sağlık hiz-

meti ile ilişkili enfeksiyonlar var. Gezi Günlükleri Dublin yakınlarında bir kasabada 

İrlanda’lı yazar  James Joyce ’un izlerini sürüyor. Edebiyat ve Mikrobiyoloji,  SineMik-

rop, Fotoğrafhane,  Mikrobulmaca  ile başlıklı sayfalarımız devam ediyor. Bu ayın  Mik-

robik Gençlik  sayfamızı hazırlayan genç arkadaşımız Melike Naz Sözer’e hem teşekkür 

ediyoruz, hem de onun nezdinde tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramını kutluyoruz. 

Dostlukla 

Yayın Kurulu  

 e - B Ü LT E N  
                 N i s a n  2 0 1 9 
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Bakteriyofaj ya da kısaca faj, doğada yaygın olarak bulunan, 

bakterileri enfekte eden virüslerdir. Faj terapisi ise bakteriyo-

fajların patojenik bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kul-

lanılmasıdır. Bakteriyofajlar konak hücreye girmek için bakte-

rinin yüzeyindeki özgül reseptörlere bağlanırlar, bu bağlan-

ma oldukça spesifiktir, sadece bir bakteri türüne ya da suşu-

na özgüdür. Bu nedenle bakteri florasına ya da insan hücrele-

rine zarar vermezler. 

Faj Tedavisinin Tarihçesi 

 Bakteriyofajlar 1915'te İngiliz mikrobiyolog Frederick Twort 

(1877-1950) tarafından keşfedildi. 1917'de Fransız-Kanadalı 

bir mikrobiyolog olan Felix d’Herelle (1873-1949) dizanteri 

hastalarının dışkılarında bakterilere antagonistik etkinliği 

olan görünmez mikroplar olduğunu gözlemledi ve bunları 

bakteriyofaj olarak isimlendirdi. Bundan 2 yıl sonra, insanlar-

da bakteriyel enteritlerin tedavisinde kullanılmaya başlandı. 

Elde edilen başarılı sonuçlarla birlikte daha geniş çaplı teda-

vilere geçildi.  

 Faj biyolojisinin ve üretim teknik-

lerinin dönemin şartlarında iyi anla-

şılamaması, kontrollü klinik çalışma-

ların olmaması ve penisilinin 1942 

yılında saflaştırılıp ikinci dünya sa-

vaşında kullanılması faj terapisinin 

neredeyse tamamen terk edilmesi-

ne sebep olmuştur. Bu yöntem batı 

tarafından terk edilse de yaklaşık 

100 yıldır Polonya, Rusya ve Gürcistan’da rutin tedavinin bir 

parçası olarak başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. 

 Antibiyotiklerin geniş spektrumlu olması, belli standartlar-

la, kolaylıkla üretilebilmesi enfeksiyonların tedavisinde dev-

rim niteliğinde olsa da bu ilaçların insanlarda, hayvanlarda ve 

tarımda gereğinden fazla ve uygunsuz kullanımı bakterilerin 

antibiyotiklere karşı direnç geliştirmesine neden oldu. ESKA-

PE patojenler (Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, 

Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudo-

monas aeruginosa ve Enterobacter spp.) başta olmak üzere, 

çoklu dirençli mikroorganizmalar için antibiyotik seçenekleri-

nin kısıtlı olması ve bu kısıtlı seçeneklere hızla direnç geliş-

mesi, günümüz ve gelecek için oldukça endişe verici bir du-

rumdur. Bu nedenle, potansiyel tedavi yöntemlerinden biri 

olarak değerlendirilen faj terapisi yeniden ilgi odağı olmuş-

tur. 
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Fajların Etki Mekanizmaları 

 Bakteriyofajların yaşam döngüsü litik ve/veya li-

zojenik olabilir. Litik fajlar konağa ait teikoik asit, 

lipopolisakkarit, oligosakkarit, peptidoglikan, gibi 

yüzey bileşenleri içeren özgül reseptöre bağlanır. 

Bakteriyofaj genomunu bakteri hücresine enjekte 

eder. Kısa süre içinde, konak hücre viral ürünlerin 

sentezine yönlendirilir. Bu sentez edilen ürünlerle 

konak lizisi ve virion oluşumu sağlanır. Konağı par-

çalayarak salınan virionların her biri yeni bir bakte-

riyi enfekte edebilir. Lizojenik fajlarda ise viral ge-

nom konağın genomuna dahil olur. Konak hücrede 

sessiz bir şekilde varlığını sürdürür, ama konağın 

şartları bozulursa, örneğin besin kaynaklarının tü-

kenmesi durumunda, endojen fajlar (profaj olarak 

adlandırılırlar) etkinleşirler. Konak hücreyi parçala-

yarak salınırlar. Tedavi litik veya lizojenik fajların 

kullanımıyla uygulanabilir. Tercih edilen yöntem 

bakterisidal etki göstermesi nedeni ile litik fajlar-

dır. Ancak litik siklusun sonunda bakteriyel endo-

toksin salınımı hastaların sağlık durumunu kötüleş-

tirebilir. Lizojenik fajların kullanılması ise gen transferi ile antibiyotik diren-

cinin yayılmasına sebep olabilir.  

 Fajların etki spektrumunun dar olması faj tedavisi öncesi bakterinin ta-

nımlanmasını gerektirebilir. Bununla birlikte, insan 

mikrobiyotasının öneminin anlaşılması etki spekt-

rumu geniş antibiyotik kullanımına olan bakış açısı-

nı değiştirmiştir. Yüksek spesifiteye sahip olan bu 

virüslerin patojen bakteri dışındaki bakterilere ve 

memeli hücrelerine zarar vermemesi, sekonder 

enfeksiyon ve yan etki gelişme riskini azaltabilir. 

Yine de immün sistem, ökaryotik hücreler ve mik-

robiyota ile öngörülemeyen etkileşimlere neden 

olarak istenilen etkinin oluşmasını kolaylaştırabilir 

ya da zorlaştırabilir. Yapılan son çalışmalar bakteri-

yofajların immunmodülatör özelliklere sahip oldu-

ğunu; antikor üretimini ve nötrofil prekürsörleri 

arttırdığını, reaktif oksidan türleri azalttığını gös-

termektedir. 

Bakteriyofajlar oto-dozlama özelliğine sahiptir, te-

orik olarak tek bir doz uygulamasından sonra bile 

enfeksiyonun olduğu yerde replike olur. Ancak faj-

lar, antikorlarının oluşumunu indükleyebilir ve 

bakteriyel hedef yoksa hızlıca retiküloendotelyal 

sistem tarafından elimine edilirler. Bu nedenle immün klirens  göz önünde 

bulundurulmalıdır. Pratikte tekrarlayan dozlarla uygulanması gerekebilir. 
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 Bakteriyofajlara direnç gelişimi ihtimali antibiyo-

tiklere kıyasla daha azdır, üstelik direnç gelişse bile 

“doğada bir bakteri varsa, onu enfekte eden faj da 

mutlaka vardır” varsayımı geçerlidir. Bakterinin ge-

liştirdiği direnç mekanizmasına uygun şekilde,faj da benzer sü-

reçlerden geçerek, mutasyon geçirecektir.Örneğin bakteriler 

faj DNA’sını tanıyarak, etkisiz hale getirebilir; fajlar bu durum-

da bakteri DNA’sını taklit ederek endonükleazlardan tanınma-

dan kaçmaya çalışır. Bir diğer örnek; bakterilerin CRISPR-Cas 

mekanizması ile adaptif immun cevabı geliştirmeye çalışması, 

fajların bu mekanizmayı nötralize etmek için özel mekanizma-

lar geliştirmesidir. 

 Yeni antibiyotik ajanların geliştirilmesi oldukça zorlu ve mali-

yetli bir süreçtir. Fajlar ise doğadan kolayca izole edilebilir, yeni faj izolas-

yonu günler, haftalar içinde yapılabilir ve oldukça düşük maliyetlidir.  

 Fajlar insan vücudunda mide asidi, safra tuzları, antikorlar gibi faj azaltıcı 

etkilere maruz kalabilirler ve memeli hücrelerine giremedikleri için intra-

sellüler patojenlere etkili değildirler. Fakat faj uygulamaları, enkapsülas-

yon, vektörleştirme, alkali sıvı ile uygulama gibi yöntemlerle geliştirilebilir 

ve etkinlikleri arttırılabilir. 

 Fajlar insan vücudunda mide asidi, safra tuzları, antikorlar gibi faj azaltıcı 

etkilere maruz kalabilirler ve memeli hücrelerine 

giremedikleri için intrasellüler patojenlere etkili 

değildirler. Fakat faj uygulamaları,enkapsülasyon, 

vektörleştirme, alkali sıvı ile uygulama gibi yön-

temlerle geliştirilebilir ve etkinlikleri arttırılabilir. 

 Bazı bakteriyofajlarda bulunan proteolitik enzimler, bakte-

rilerin biyofilm tabakalarındaki polisakkaritleri yok ederek 

hem kendilerinin tutunmasını hem de antibiyotiklerin difüz-

yonunu kolaylaştırır. Üstelik bakteri yüzeyinde dışa atım pom-

palarına bağlanarak patojenin direnç mekanizmasını bloke 

edebilir. Bazı araştırmacılar antibiyotiklerle sinerjistik etki gös-

teren fajların antibiyotiklere alternatif olarak değil, antibiyo-

tiklerle birlikte kullanılması gerektiğini savunmaktadır. 

Fajların Üretilmesi ve Uygulama Şekilleri 

 Faj terapisi için önerilen ve yaygın olarak kullanılan form süspansiyon-

dur. En sık lokal olarak kullanılsa da oral, lokal, deri altı, parenteral, perito-

neal, nebulize vb tüm uygulama yolları denenmiştir. Fajların şimdiye kadar 

ciddi bir yan etkisi bildirilmemiştir. Protein yapısı nedeni ile tekrarlayan 

dozlarla anafilaktik şok ve salıverilen endotoksinlere bağlı yan etki (ateş, 

hepatit, baş ağrısı) oluşturabilir. Günümüzde tedavi yöntemleri farmakolo-

jik olarak güçlendirilerek bu etkilerden kaçınılabilir. 
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 Fajlar, içinde birkaç faj grubu olan kokteyller şeklinde kullanıma hazır 

olarak bankalarda saklanabileceği gibi, gerekli durumlarda (fırsatçı bakte-

riler, daha önce kendisi için izole edilmiş faj örneği bulunmayan bakteriler) 

kişiye özel hazırlanabilir. Bu hazırlık için bankalarından dikkatlice seçilen 

fajlar ya da doğadan (su, toprak, bitki artıkları, dışkı, atık su arıtma tesisle-

ri) toplanan örneklerden faydalanılır. Bu örnekler sıvı besiyerine ekilir, ho-

mojenize edilir, santrifüj ve filtrasyon işlemlerinden sonra bakteri kültürü-

ne ekilerek faj varlığı gözlemlenir. Bu işlemler birkaç gün ya da hafta ge-

rektirebilir. Bakteriyofaj uygulamalarında kolaylık sağlanabilmesi açısından 

bu bankaların içeriklerinin zenginleştirilmesi ve bir ağ sisteminin oluşturul-

ması önerilmektedir. 

 Dünyada fajların, gıda sanayisinde, çiftliklerde, veterinerlikte, diş hekim-

liğinde uygulanmasıyla ilgili örnekler bulunmaktadır. FDA fajların yiyecek 

endüstrisinde Listeria, E.coli, S.enterica ile bakteriyel kontaminasyonlarını 

önlemek için kullanılmasına izin vermiştir. Tıpta gastrointestinal sistemde 

(bakteriyel gastroenterit, Clostridium difficile gibi enfeksiyonlarda; mikro-

biyotanın düzenlenmesinde) lokalize veya özel enfeksiyonlarda (cilt, yu-

muşak doku, derin doku enfeksiyonları, diyabetik ayak, osteoartrit, otit, 

sinüzit, konjuktivit); üriner sistem enfeksiyonlarında, solunum sistemi en-

feksiyonlarında (inhaler olarak KOAH, kistik fibrosiz alevlenmelerinde); 

sepsis ve menenjit gibi sistemik enfeksiyonların tedavisinde kullanılmasıy-

la ilgili çalışmalar yapılmaktadır. 

Faj Tedavisiyle İlgili Klinik Çalışmalar 

 1950-1960 yılları arasında antibiyotik tedavisine yanıt vermeyen top-

lamda 607 hastaya faj tedavisi uygulanmış ve %80 hastada iyileşme göz-

lenmiştir (Golkar ve ark., 2014). 
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 Pakistan’da 1970 yılında Dünya Sağlık Örgütü desteği ile kolera tedavisi 

için faj tedavisi uygulanmıştır. Sonuçta faj tedavisi uygulanan hastalarda 

olumlu gelişmeler izlense de, tetrasiklin kadar etkin bulunmamıştır 

(Monsur ve ark., 1970). 

 Polonya’da yapılan, ilaca dirençli süpüratif bakteriyel enfeksiyonları 

olan 550 vakayı kapsayan bir derlemede, faj terapisi %92,4'lük bir başarı 

oranına ulaşmıştır (Slopek ve ark., 1987). 

 Konvansiyonel yöntemlerle tedavi edilemeyen diyabetik ayak enfeksi-

yonu olan 94 hastanın Eliava Enstitüsü’nde (Tiflis, Gürcistan)  üretilen ve 

ticari olarak satılan faj, antibiyotik ve analjezik karışımı olan yara bandla-

rıyla Pseudomonas aeruginosa, Eschericha coli, Staphylococcus aureus, 

Streptococcus ve Proteus türleri üzerine olan etkinliğinin değerlendirildiği 

bir çalışmada %70 hastada tamamen iyileşme (6 gün-15 ay), 24 hastada 

ülserde küçülme gözlenirken, 5 hastada gelişme gözlenmemiştir 

(Markoishvili ve ark., 2002). 

 Kronik venöz bacak ülseri olan 39 hastada FDA onaylı Faz 1 çalışması ya-

pılmıştır. Hazırlanan özel faj kokteylinin S. aureus, P. aeruginosa ve E.coli 

üzerine olan etkinlikleri değerlendirilmiş, herhangi bir yan etki oluştur-

maksızın başarılı olduğu saptanmıştır (Rhoads ve ark., 2009). 

 

Ş e k i l :  Fa j  t e d a v i s i  a ra ş t ı r ı l a n  ç a l ı ş m a l a r   

F u r f a r o  L . L .  v e  a r k  ( 2 0 1 8 )  
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 İngiltere’de P. aeruginosa kronik otitis media en-

feksiyonu olan 24 hastanın incelendiği klinik çalışma 

herhangi bir yan etki gözlenmeksizin başarılı bir şe-

kilde sonuçlanmıştır (Wright ve ark., 2009) 

 Polonya’da çoklu patojen enfeksiyonu olan ve an-

tibiyotik tedavisine yanıt vermeyen ya da tıbbi kont-

rendikasyonlar nedeniyle ilaç kullanamayan 153 

hastanın değerlendirildiği bir çalışmada Staphylo-

coccus, Enterococcus, E. coli, Pseudomonas, Klebsi-

ella, Enterobacter, Proteus, Citrobacter, Salmonella, 

Stenotrophomonas fajları topik, oral, rektal, vaginal 

ya da inhalasyon yoluyla uygulanmıştır. Hastaların %

18,3’ünde iyileşme, %40’ında olumlu gelişmeler 

gözlemlenmiştir (Miedzybrodzki ve ark., 2012). 

 Belçika, Fransa ve İsviçre tarafından 2015’te baş-

latılan çok merkezli (11 merkez) “Phagoburn” proje-

si açık etiketli, randomize, kontrollü olarak tasarlan-

mış ilk uluslararası klinik çalışmadır. Bu projeyle, E. 

Coli ve P. aeruginosa ile enfekte220 hastanın yanık 

yaralarında faj terapisinin güvenlilik, etkililik ve farma-

kodinamik değerlendirilmesini amaçlanmaktadır 

(http://www.phagoburn.eu/). 

 Üriner sistem enfeksiyonlarının tedavisinde bakte-

riyofajları araştıran ilk randomize, plasebo kontrollü, 

çift kör çalışma 2017 yılında yapılmıştır. 81 hastanın 

değerlendirildiği çalışmada fajlar intravezikal olarak 

uygulanmıştır. Çalışma başarı ile sonuçlanmıştır 

(Leintner ve ark., 2017). 

 Faj terapisinin etkinliğini gösteren olgu sunumları 

da literatürde yer almıştır. San Diego’da 2017 yılında 

çoklu ilaç direnci olan Acinetobacter baumanii ile iliş-

kili nekrotizan pankreatiti olan ve antibiyotik tedavisi-

ne yanıt vermeyen hastaya damar içi ve perkütan faj 

uygulanmıştır ve tedavi başarı ile sonuçlanmıştır 

(Schooley ve ark., 2017). 

 2014 yılında Dünya Sağlık Örgütü artan bakteri di-

renci ile birlikte, antibiyotik öncesi dönemin yakın ol-

duğunu belirterek, yeni tedavi stratejilerinin oluşturul-

masının önemine ve aciliyetine dikkat çekmiştir.  

http://www.phagoburn.eu/
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 Bakteriyofaj tedavisinin artan antibiyotik direncine karşı potansiyeli yük-

sek bir tedavi olduğu açıktır. Yıllardır bazı ülkelerde pratikte uygulanması-

na, çok sayıda çalışma olmasına rağmen tedavi yönetiminin standardize 

edilmesi ve düzenlenmesi için etkinlik ve güvenlik ile ilgili daha çok veriye 

ihtiyaç vardır. Faj tedavileri özellikle farmakokinetik, immünolojik reaksi-

yonlar ve tekrarlayan uygulamalar açısından araştırılmaya ihtiyaç duymak-

tadır. Faj terapisinin uygulanabilirliği uygun kalite standartlarına göre faj 

preparatlarının üretimine, patentlenebilirliğine ve ülke otoritelerinin ona-

yına bağlıdır. Otoriteler uygun şekilde düzenlenmiş preklinik ve klinik çalış-

ma gerekliliğine dikkat çekse de Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde sadece 

Belçika 2018 yılında bu konuda öncülük ederek, reçete ile faj tedavisine 

izin vermiştir. 

 İlaç firmalarının tüm dünyada immünoterapiye büyük yatırımlar yaptığı 

bir dönemde fajterapilerine uzak durmaması ve bu konudaki klinik çalış-

malara bütçe ayırması, üniversitelerin gerekli araştırmalarla bu alana des-

tek vermesi ileriki yıllarda önemli gelişmelerin ortaya çıkmasına yardımcı 

olacaktır. 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chang%20BJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30406049
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6205996/
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Ankara Eğitim ve Araş-

tırma Hastanesi’nde 

tıbbi mikrobiyoloji uz-

manı olarak çalışan 

meslektaşımız bu sayı-

mızda Sağlık Hizmeti 

İlişkili Enfeksiyonlar 

başlıklı Ayın Dosyası 

için editörlük görevini 

üstlendi. 

 Dirençli mikroorganizmaların sebep olduğu sağlık hizmeti 

ilişkili enfeksiyonlar (SHİE) günümüz modern tıbbının en büyük 

sorunlarından birini oluşturuyor. Avrupa Birliği ve Avrupa Eko-

nomik Topluğu dahilinde her yıl 2.609.911 yeni SHİE olgusu ile 

karşılaşıldığı; antimikrobiyal dirençli mikroorganizmaların sebep 

olduğu SHİE sayısının yılda 426.277 olduğu; dirençli mikroorga-

nizmalara bağlı ölümlerin 33.110 olduğu bildirilmiş. Bunun yanı-

sıra Avrupa’da ve ülkemizde antimikrobiyal direncin prevalansı 

da her geçen gün artıyor. 

 Dirençli organizmalara bağlı SHİE’ler; inkübasyon süresi, ta-

şıyıcılık, koruyucu önlemler gibi birçok yönden klasik enfeksiyon 

hastalıklarına benzemiyor. Çoğul dirençli mikroorganizmaların 

(ÇDM) bulaş dinamikleri, klasik enfeksiyonlara yol açan mikroor-

ganizmalardan oldukça farklı. Hastane ortamları ve hastaneler-

de yapılan işlemler, kullanılan ekipman, çalışan personel, hasta-

nın kendi mikrobiyotası bu enfeksiyon etkenleri için temel kay-

nakları oluşturuyor; dolayısıyla bu enfeksiyonlarla mücadelenin 

yolları da klasik enfeksiyon hastalıklarından farklı...   
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 Klasik enfeksiyon hastalıkları epidemiyolojisinde spesi-

fik hastalıkla ilişkili kişi, zaman ve yer bilgileri genellikle sal-

gınla ilişkili çıkarımlar yapılmasına, erken dönemde önlemlerin alınmasına 

olanak sağlarken; SHİE ve ÇDM’de, salgının tanımlanması, bulaş/yayılma 

yolunun anlaşılması ve etkin önlemlerin alınması, etken mikroorganizma-

nın genetik tiplendirmesi yapılmadan mümkün olmuyor; böylece ÇDM’ler 

yayılmayı sürdürüyor; alınan önlemler yeterli olmuyor.    

 SHIE’ler genellikle endojen kaynaklı, mezofilik, fakültatif patojen mikro-

organizmalar tarafından oluşturuluyor; mikroorganizma virülansının yanı-

sıra cerrahi yaralar, yabancı cisimler, implantlar gibi konağa ait faktörler, 

antibiyotiklerin sub inhibitör konsantrasyonlarının mukozal yüzeyler ve 

mikrobiyotada oluşturduğu seçici baskı da etkili oluyor. Önce kısa süreli 

kontaminasyonla başlayan bir süreç, geçici ve/veya kalıcı kolonizasyon, ar-

dından endojen enfeksiyonun gelişmesi ile sonuçlanıyor.   

Mikrobiyolojik tanı ve dolayısıyle tıbbi mikrobiyoloji uzmanı; SHİE ve ÇDM 

kontrolü ile ilgili çalışmaların merkezinde yer alması gereken bir noktada. 

Çalışmaların başarılı olması için en önemli veriyi sağlayan halka. Başta kli-

nik örnekler olmak üzere, tarama örneklerinde (ÇDİ için yapılan rektal sü-

rüntü, burun sürüntüsü ve diğer örnek-

ler gibi) ve diğer örneklerde yapılan 

her türlü mikrobiyolojik analiz, yorum 

ve raporlama; alınacak spesifik önlem-

lerin belirlenmesinde ve izlenmesinde, 

hasta özellikleri, klinik tanı ile birlikte 

belki de en önemli araç.  

 Sağlık hizmeti veren her kurumda uygun ve etkili enfeksiyon kontrol ön-

lemlerinin alınması mücadelenin ana noktasını oluşturuyor. Bugüne kadar 

el yıkama, spesifik enfeksiyon kontrol “bundle”ları, kohort ve benzeri ön-

lemler bu enfeksiyonları kontrol altına almada istenen başarıyı göstere-

medi. Her hastanenin bir analiz ve karar mekanizmasını çalıştırarak kendi-

leri için en önemli ÇDM’leri (kendi hastanelerinde ve bölgelerinde en yük-

sek endemisiteye sahip kökeni) belirlemeleri öneriliyor. Hedef odaklı iler-

lemek ve ilerleyen aylar ya da yıllar içinde prevalansın düşürülmesi he-

deflenen kökenin genotipleme ile belirlenmesi de öneriler arasında. Bu-

nun başka bir yolu yok.  

 
 



 11 

   DOSYA EDİTÖRÜ:  DR. ESRA KARAKOÇ 

 

 Ülkemizdeki yüksek kapasiteli birçok sağlık kurulu-

şunda ÇDM’lerin endemik olduğunu,  bazı  kökenle-

rin salgın düzeyine yakın preva-

lansta görüldüğünü biliyoruz. Bu 

mücadelede bugüne kadar ülke-

mizde de dünyada da pek başarılı 

olunamadığı belirtiliyor. Konu ile 

ilgili yazılarda tıbbi mikrobiyoloji 

uzmanının rolünü çok daha öne 

çıkaran gelişmeler (örneğin yeni 

nesil dizileme vb) var.  

 Tıbbi mikrobiyoloji uzmanları 

olarak bizler, hastanelerimizde 

doğru yöntemler ve doğru ekip-

manla örnek alınmasını, transferi-

nin sağlanmasını, doğru kabul/ret 

kriterlerinin uygulanmasını sağla-

mak üzere yoğun emek harcıyo-

ruz. KLİMUD rehberlerine göre iş-

lem ve değerlendirmelerimiz; tür 

düzeyinde tanımlama, EUCAST 

önerilerine göre antibiyotik duyarlılık testleri ile süreci 

tamamlıyor ve sonuçlarımızı raporluyoruz. Böylece SHİE 

yönünden birinci ve temel görevimizi yerine getiriyoruz.  

 Salgın araştırması SHİE kontrolünde başvurulan 

önemli bir süreç. Klasik yaklaşımda, etkenin tanımlan-

ması, salgın hipotezinin oluşturulması, kohort ya da va-

ka kontrol çalışması ile test edilmesi, önlemlerin alın-

ması ve salgının kontrolü yer alıyor; ancak bunlar günler 

veya haftalar sürüyor. Günümüzde  klasik tarama-

tanımlama-tiplendirme yaklaşımı yerine hemen ilk aşa-

mada tüm genomu analiz ederek, salgından sorumlu 

kökeni  ilk  beş günde belirleyen ve salgın kontrolünü 

çok daha hızlı gerçekleştiren gelişmeler var.  

 Dünyadaki gelişmelere baktığımızda SHİE ve ÇDM 

ile mücadelede tıbbi mikrobiyoloji uzmanının rolü çok 

net ortaya çıkıyor; bunları maddelersek aşağıdaki fonk-

siyonları bizler üstlenmeden ve yerine getirmeden bu 

alanda etkili bir kontrolün sağlanması mümkün görün-

müyor.  
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1. Örneklerin doğru yöntemlerle alınması ve transfe-

rinin sağlanması; örneklerin kabulü ve reddi ile ilgili 

doğru kriterlerin kullanılması, uyarıların, bilgilendirmelerin yapılması, 

eğitimlerin verilmesi 

2. Doğru, güncel ve geçerli kültür değerlendirme, identifikasyon ve duyarlı-

lık testi algoritmalarının işletilmesi, sonuçlarının hızlı olarak raporlanma-

sı 

3. Laboratuvar bilgi sistemlerinin bu amaçlara dönük uygun kullanımının 

sağlanması (veri madenciliği, erken uyarı sistemleri gibi) 

4. Hızlı tanı testleri, hızlı tanı test algoritmaları oluşturulması, hızlı tanıya 

mikrobiyolojik katkı sağlanması 

5. Laboratuvar verilerinin değerlendirilmesi ve raporlanması; kümülatif an-

tibiyotik duyarlılık test raporları gibi 

6. Salgınların tespit edilmesi, araştırılması, moleküler yöntemlerle genotip-

leme yapılması; hatta yeni nesil dizilemenin bu alanda kullanılması 

7. Enfeksiyon kontrolü yönünden önemi olan mikroorganizmaların uygun 

ve doğru yöntemlerle saklanması 

8. Gerekli durumlarda hastane çevresi, hastane personeli ve hastalardan 

sürveyans kültürleri alınması, değerlendirilmesi ve raporlanması 

9. Bu alanda hastanelerde çalışan komisyon, alt komisyon ve ekiplerde et-

kin görev alınması, katkı sağlanması 
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Geçtiğimiz ay Dokuz 

Eylül Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Tıbbi Mikro-

biyoloji Anabilim Da-

lı’ndan  emekli olan 

meslektaşımız  Ayın 

Dosyası için Sağlık Hiz-

meti İlişkili Enfeksiyon-

larda mevzuat konusu-

nu  ele aldı  

  2005 yılında yayınlanan ve 2011’ de 

13 ve 15. maddelerinde değişiklik yapılan 

“Yataklı tedavi Kurumları Enfeksiyon Kont-

rol Yönetmeliği” hali hazırda  enfeksiyon 

kontrol aktivitelerinin dayanağını oluştur-

maktadır. 

 Bu yönetmelikte dikkati çeken husus; en-

feksiyon kontrol hekimliği görevi için 

‘sadece ve sadece” Enfeksiyon Hastalıkları 

ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı tarafından görevlendi-

rilme vurgusunu içermesi, buna karşın EKK’de görev alacak 

Mikrobiyoloji Laboratuvar sorumlusu için muğlak / kesin ol-

mayan ifadeler kullanılmasıdır. Şöyle ki “Mikrobiyoloji ve Kli-

nik Mikrobiyoloji uzmanlık alanından “ diye başlayan tanım-

lama, “Mikrobiyoloji laboratuvarından sorumlu uzman” ola-

rak sonlanmaktadır. Oysa, özellikle eğitim hastaneleri ve üni-

versite hastanelerinde bu görevin Tıbbi Mikrobiyoloji Anabi-

lim Dalı sorumluluğunda olması gereklidir. 

 

 

 Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık eğitimi veren 

resmi birimlerin devre dışı bırakılması sonucun-

da, yakın gelecekte bu konuda hiç eğitim alma-

mış veya eğitim almak istemeyen Tıbbi Mikrobi-

yoloji uzmanlarının yetiştirileceği gün gibi açıktır. 

Zaten, görüldüğü kadarıyla ülkemizdeki bazı Tıbbi 

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlıkları da bu 

konuda mücadele vermek, eğitim düzeyini arttır-

mak, uzmanları özendirmek yerine, KLİMUD’un 

önerdiği Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi ÇEP’indeki 

“Hastane Enfeksiyonları” (ki asıl adı “Sağlık Hizmeti ile ilişkili 

Enfeksiyonlar” olmalıdır) rotasyonunu, Enfeksiyon Hastalık-

ları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında yapılan resmi/

gayri resmi rotasyonlara denk getirmektedir. Oysa ki, yurtdı-

şı örneklerinde de rahatça izlenebileceği gibi, Enfeksiyon 

Kontrol Ekibinin hayati bir parçası olan Tıbbi Mikrobiyoloji 

uzmanının yapması ve bilmesi gerekenler, enfeksiyon hasta-

lıkları uzmanlarının yapması gerekenlerden çok farklıdır.   
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 Bilgisizlik ve bilinmeyeni öğrenmek yerine reddetmek, yani ilgisizlik so-

nucu birçok hastanede mikrobiyoloji uzmanının (veya yönetmelikte geçen 

haliyle ilgili laboratuvarın sorumlusu veya mikrobiyoloji laboratuvarından 

sorumlu uzmanın) EKK’deki görevi vankomisine dirençli enterokok taran-

ması veya standartlardan uzak bir kümülatif antibiyogram hazırlanmasına 

indirgenmektedir.  

  

 Sonuç olarak; enfeksiyon hastalıkları uzmanlık eğitiminde de teoriden 

öteye geçemediği için, tıbbi mikrobiyoloji uzmanının yapması gereken en-

feksiyon etkenlerinin hasta örnekleri ve çevreden izolasyonu ve izlemi, sal-

gın incelenmesinde moleküler epidemiyolojik analiz, ve eğitim faaliyetleri 

gibi görevlerin tamamen sahipsiz veya bazı meslektaşlarımızca algılandığı 

gibi teknik yardımcı elemanlara kalması, günümüzde giderek yaklaşan bir 

tehlike olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ya görev tanımı ? 

 Adı olmayanın görev tanımı olur mu? Tabii ki olmaz! Yönetmelikte Enfek-

siyon Kontrol Hekiminin ve Enfeksiyon Kontrol Hemşirelerinin görevleri, 

sayıları (hasta sayısına göre artacak biçimde) ayrıntısı ile verilmiş olmasına 

rağmen tıbbi mikrobiyoloji uzmanının ( yani “mikrobiyoloji laboratuvarın-

dan sorumlu uzmanın”) ne yapması gerektiği bulunmamaktadır. Bu da 

alanla ilgili karmaşayı ve bilinmeyenleri iyice arttırmaktadır. 
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 “Beni tanımayanı ben hiç tanımam!” 

(Temel’den alıntıdır…)   

prensibini değiştirmek elimizde mi? 

  Tabii ki… İnanmak başarmanın yarısıdır. Klinik 

hekimlerce hafife alındığı için sık sık şikayetlerini dile 

getiren genç meslektaşlarımız için bilgi ve becerilerini 

laboratuvarın görünmez kahramanı olarak değil de, 

hastane yönetimi ve klinisyenler nezdinde en iyi ka-

nıtlayabilecekleri yerlerden biri, Enfeksiyon Kontrol 

Komitesidir. Yeni moleküler test kitlerini, klinisyenler-

den daha iyi bilmek, laboratuvarda verifikasyonunu 

yapabilmek, yani tanısal testler açısından yönetişim 

çok önemli bir görev olmakla birlikte, Tıbbi Mikrobi-

yoloji uzmanının tanısal yanı sıra, akılcı antimikrobiyal 

kullanımı ve enfeksiyon kontrolünü de kapsayan 

“entegre” yönetişimi yürütebilecek bilgi ve beceri dü-

zeyinde olması, tüm dünyada arzu edilen ve yönelinilen bir durumdur. En-

feksiyon Kontrol Ekipleri ve Komitesinde görev yapmış meslektaşlarımız bu 

uzmanlık bilgisine diğer üyelerin ne denli gereksinim duyduklarını doğrula-

yacaklardır. Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı-

nın uzmanlık bilgisini kattığı bir enfeksi-

yon kontrol programı kuruma ve hasta-

lara azami yararı sağlamaktadır. Ancak 

bu hedefin gerçekleştirilmesi için, gö-

revlerin gerektirdiği biçimde öğrenil-

mesi ve uygulanması gereklidir. Ne ya-

zık ki, Avrupa’daki örneklerden farklı 

olarak ülkemizde her tür mevzuatta bu-

lunan ve yazının başlangıcında bazı ör-

neklerine değinilmiş olan açıklar nede-

niyle, bu hedefe ulaşmak, uzmanların 

idare ile şahsi ilişkilerine dayanmakta-

dır. Bu durum, genç meslektaşlarımızın 

ve kendilerinden önce şu anda genç profesörler olan meslektaşlarımızın 

şevkini kırmış olduğu için artık sağlık hizmeti ile ilişkili enfeksiyonlar ile uğ-

raşmak fuzuli bir görev olarak algılanmaktadır. 
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 Ancak uzun yıllar bu konuda çalışmış bir mikrobiyoloji uzmanı olarak; 

hiçbir çabanın karşılıksız kalmayacağını, suyun tüm engellere karşın yolun-

da akacağını hatırlatmak isterim. 

 Yine son günlerde Halk sağlığı Genel Müdürlüğü yeni bir Danışma Kurulu 

ile Sağlık Hizmeti ile İlişkili Enfeksiyonlara yönelik bir ulusal eylem planı ha-

zırlığı içindedir. Danışma kurulundaki Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanları başta 

olmak üzere tüm uzmanlarımızın bu konuda görüş bildirmesi, uzmanlık 

alanımızın adı ile görev ve sorumluluklarımızın bu eylem planındaki tanım-

larda yer alması, mutlak gereklidir. 

 

Uzmanlık Derneğimize görev düşüyor mu? 

 Kesinlikle evet… Derneğimiz bu konuyu eğitim müfredatına alarak 

önemli bir katkı verdiyse de, bunu mutlaka ücretsiz eğitim/değişim prog-

ramları ve uygulamaya yönelik kurslar ile desteklemelidir. 

Bunun için de yine destekleyici bir adım bu kursları düzenleyecek, alandaki 

bilgi eksiğini dolduracak alanımızın farklı alt dallarından meslektaşlarımızın 

yer aldığı bir çalışma grubu kurmaktır. 

 

 

 

 

 

Haydi üyeler, çalışma grubuna… 
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Zonguldak Bülent 

Ecevit Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Tıbbi Mikro-

biyoloji Anabilim Da-

lı’nda tıbbi mikrobi-

yoloji uzmanı ve öğ-

retim üyesi olarak ça-

lışan meslektaşımız  

Ayın Dosyası için anti-

mikrobiyal yönetim 

konusunu ele aldı  

  Günümüzde enfeksiyon kontrolü ve antibiyotik direnci 

ile mücadelede gelinen nokta, etkili yeni yaklaşımları zorun-

lu kılmaktadır. Bulunduğumuz durum antibiyotiklerin kısıt-

lanması ötesinde bir yerdedir. Ülkemizde antimikrobiyal yö-

netim politikalarının ciddi anlamda uygulamaya girmesi ge-

rekmektedir.  

 Antibiyotiklerin daha iyi kullanılabilmesi için tek başına 

kullanılan iyileştirme metotları kısmı ve geçici iyileştirmeler 

yapabilmektedir. Bu nedenle ulusal sistematik ve hastane 

düzeyindeki uygulamaları da içeren entegre antibiyotik yö-

netim politikalarına ihtiyaç vardır. Antibiyotik yönetiminin en 

önemli amaçlarından biri antibiyotik direncinin önlenmesi 

ya da azaltılmasıdır. Bu konuda temel strateji “eğitim ve re-

hberlerin geliştirilmesi, antibiyotiklerin kullanılmasına 

sınırlamalar getirilmesi, kullanımın takip edilerek geri bild-

irim yapılması, bilgisayar destekli sınırlandırmalar ve dö-

nüşümlü antibiyotik kullanımı” şeklindedir. 

 

Antibiyotik yönetimine  

neden ihtiyacımız bulunmaktadır? 

1. Çoklu antibiyotik dirençli ve tüm antibiyotiklere dirençli 

bakterilerin her geçen gün artmaktadır 

2. Çoklu dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar 

yüksek mortaliteye  sahiptir 

3. Çoklu dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarda 

hastanede yatış süresinin uzun ve tedavi masrafları fazladır 

4. Eğitim programları ve müdahalelere rağmen uygun ol-

mayan antibiyotik kullanımı yüksek oranlardadır 

5. Son dönemde kullanıma giren yeni antibiyotiklerin sayısı 

çok azdır ve eldeki antibiyotiklerin mümkün olduğunca te-

davi alanında kalabilmesi gerekmektedir 
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 Enfeksiyon kontrolü stratejileri anti-

mikrobiyallere direncin önlenmesi ve 

azaltılmasında antibiyotik politikaları 

kadar önemli bir yer tutmaktadır. El hij-

yeni, standart önlemler, izolasyon, steri-

lizasyon ve dezenfeksiyon, hastane te-

mizliği ve invazif girişimlerin uygulan-

masında steril tekniklerin kullanımı 

ödün verilmeden uygulanması gereken 

konulardır. 

 Sonuç olarak antibiyotik yönetimi 

stratejileri ile birlikte enfeksiyon kontrol 

önlemleri ödün verilmeksizin uygulan-

malıdır. Hastanelerdeki antibiyotik yö-

netimi, toplumdaki antibiyotik kullanı-

mı ve toplumdaki direnç sorunu ile bir-

likte ele alınmalıdır. Hayvancılık  alanın-

da kullanılan antibiyotikler ve bu alan-

daki dirençli bakterilerin ayrıca ele alın-

ması bütüncül toplum sağlığı açısından  

önem taşımaktadır. 

 

 

Antibiyotik Direncini Önlemek için Antibiyotik Yönetimi Stratejileri 

1. Antibiyotik kullanımının kısıtlanması, 

2. Prospektif olarak, yazılan reçetelerin incelenerek geri bildirimde bulunulması, 

3. Antibiyotik kullanımı ve direnç profiline dayanarak hastane formülerinde sınırlama veya kısıtlama, 

4. Antibiyotik kullanımının klavuz ve protokoller kullanılarak yapılması, 

5. Bilgisayar destekli programlarla antibiyotik kullanımı, 

6. Gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmak (endikasyon varlığında antibiyotik kullanımı), 

7. Uygun ve hızlı tanı yöntemlerinin kullanılması, 

8. Uygun ampirik antibiyotik kullanımı (lokal epidemiyolojik bulgulara dayanarak uygun antibiyotik seçimi), 

9. De-eskalasyon, 

10. Tedavi sürelerinin kısaltılması, 

11. Farmakokinetik/farmakodinamik parametrelerin dikkate alınması, 

12. Rotasyon şeklinde antibiyotik kullanımı, 

13. Heterojen antibiyotik kullanım politikaları . 
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 Edebiyat ve Mikrobiyoloji    

 Aylardır çocukların ölümünü görüyorlardı, çünkü bu şiddetli olay seçim 

yapmıyordu, ancak çocukların çektiği acıyı bu sabahtan beri yaptıkları gibi 

dakikası dakikasına izlememişlerdi. Ve tabii ki, bu masum çocukların uğradığı 

acı gerçekte ne idiyse, onlara hep öyle, yani utanç verici bir kötülük gibi gel-

mişti. Ama en azından şimdiye kadar bu utancı soyut olarak yaşıyorlardı, 

çünkü masum bir çocuğun çektiği acıyı hiç bu kadar yakından izlememişlerdi. 

 Tam o sırada sanki karnından ısırılmış gibi, ince bir inlemeyle çocuk iki bük-

lüm oluyordu. Saniyeler boyunca, nöbet titremeleri ve ürpermelerle böyle iki 

büklüm kaldı, sanki zayıf gövdesi vebanın korkunç rüzgarı altında bükülüyor ve ateşin yinelenen nefesi altında 

kırılıp dökülüyordu. Fırtına geçince, biraz gevşedi, ateşi düşer gibi oldu, dinlenmenin ölümü andırdığı ıslak ve 

zehirli bir kumsalda soluk soluğaydı. Üçüncü kez ateş dalgası çocuğu sarıp onu doğrultuyordu, o sırada cayır ca-

yır yakan korkunç alev onu yatağın dibine itti, çocuk çılgın gibi başını sağa sola çeviriyor, üstündeki örtüyü atı-

yordu. Alev alev gözkapaklarından kocaman göz yaşları fışkırarak, kireç gibi beyaz yüzüne akmaya başladı, kri-

zin sonunda bitkin bir halde, çocuk bir deri bir kemik kalmış bacaklarıyla kırk sekiz saatte etleri erimiş kollarını 

büzüştürdü ve darmadağın yatağın içinde çarmıha gerilmiş gibi gülünç ve acıklı bir durumda kaldı. 

 Albert Camus’nün VEBA romanından...[CAN YAYINLARI-25..Basım, Sayfa 213- Çeviri: Nedret Tanyolaç Öztokat] 

  

Bu sayımız için se-

çimimiz yirminci 

yüzyılın en önemli 

yazarlarından Al-

bet Camus ‘nün 

beklenmedik bir 

salgının tutsak al-

dığı bir kenti an-

lattığı romanı  Ve-



 20 

 Fotoğrafhane 

  

DR. EYLEM KARATAŞ 

 

Manisa Merkez Efendi Devlet 

Hastanesi’nde tıbbi mikrobiyolo-

ji uzmanı olarak çalışan meslek-

taşımız yedi yıldır fotoğraf sana-

tı ile ilgilenmekte. Özellikle so-

kak ve doğa fotoğrafçılığı ile ilgi-

lenen Eylem Karataş iki fotoğra-

fıyla yer aldı bültenimizin bu sa-

yısında.  

Fotoğraf sanatına gönül vermiş 

diğer meslektaşlarımıza eserleri-

ni  sayfalarımızda paylaşabile-

ceklerini bir kez daha hatırlat-

mak isteriz.  
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 Fotoğrafhane 

 YEDİGÖLLER  MİLLİ PARKI,  

BİR MASAL DİYARI 

 Fotoğraflar 2018 yılı Ekim ayının son 

günlerinde Macera Kulubü ile gerçekleştirdi-

ğimiz Yedigöller Milli Parkı, Bolu gezisi sıra-

sında çekildi. Milli park bünyesinde Büyükgöl, 

Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl 

ve Sazlıgöl olmak üzere yedi adet göl bulunu-

yor. Sabah erken saatlerde çıktığımda Bü-

yükgöl'ün üzerinin sis ile kaplandığını büyük 

bir sevinçle farkettim. Bir fotoğrafçı için bu-

lunmaz nimettir bu :) Harika yansımalar 

çekmek ve büyülü bir atmosferde olmak çok 

keyifliydi. Bu tarihlerde yaprakların kırmızı 

olması bekleniyormuş aslında. Ama bir hafta 

sonra böyle bir tablo oluştuğunu döndükten 

sonra öğrendim.  2019 Kasım ayının ilk 

günlerinin gelmesini heyecanla bekliyorum...  

DR. EYLEM KARATAŞ 
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 Sine 

DR. METİN KORKMAZ 
Mikrop 

 Yönetmen William Dieterle’den (1893–1972) bu sayfalarda “Louis Pasteur'ün Hikayesi”ni 

tanıtırken kısaca filmlerinden söz etmiş  ve mikrobiyolojide kilometre taşlarından birisinin ha-

yatında yine karşımıza çıkacak notunu düşmüştük. İş-

te notunu düştüğümüz bu film, 1854-1915 yılları ara-

sında yaşamış, kemoterapi ve sihirli kurşun deyimini 

ilk kez kullanmış olan Alman bilim adamı Paul Ehr-

lich’in hayatını anlatır. 1908’de Nobel Fizyoloji veya 

Tıp Ödülü’nü alan Ehrlich, bağışıklık biliminin de kuru-

cusu olarak kabul edilir. 

 Filmde Ehrlich’i, genelde gangster filmlerinde 

gördüğümüz E.G. Robinson’un başarıyla canlandırdı-

ğını söylemek mümkün. Ehrlich’in Yahudi olması ne-

deniyle filmin Nazilerce Almanya’da gösterilmediğini 

ve görmezlikten gelindiğini belirtmek gerek. 

 Ehrlich’in çalışmaları histolojik boyamalar, bağı-

şıklık bilimi ve son olarak da kemoterapi olmak üzere 

üç döneme ayrılabilir. 1850’li yıllarda tekstil endüstri-

si için ucuza mal edilen, yapay kimyasal boya üretme 

çabaları sonrası Alman kimyagerler çok sayıda kimya-

sal boya üretir.  

DR.ERLICH’İN SİHİRLİ KURŞUNU 

 Yönetmen:  

William Dieterle,  

Oyuncular:  

Edward G. Robinson,  

Ruth Gordon,  

Otto Kruger 

[1940 yılı yapımı, 103 dakika] 

Filmi ve altyazıyı bul-

makta zorlanan olur-

sa, e-posta adresime 

atacakları mesaj ile 

nasıl ulaşabileceğini 

öğrenebilir. 

 

 

metin.korkmaz1@gmail.com 
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 Sine 
DR. METİN KORKMAZ Mikrop 

 Hastanede dermatolog olarak çalışan Ehrlich, laboratuvarında bu boya-

larla dokuları boyarken bazı kimyasal boyaların bazı dokulara seçici bağ-

landığını fark eder. Robert Koch’un tüberküloz basilini tanıttığı konferansı-

nı dinlemek için hastanedeki görevini bırakıp gelmesi sonrası, işinden ko-

vulur. Bununla birlikte Koch yeni keşfedilen tüberküloz basilinin görülebil-

mesini kolaylaştıracak boyama konusunda Ehrlich’i cesaretlendirir. Tüber-

küloz basillerini bo-

yamayı başararak 

tanıda çığır açan 

Ehrlich’in bu araştır-

malar sonrası sağlığı 

bozulur ve dinlen-

mesi ve iyileşmesi 

için Mısır’a gönderi-

lir. Dönüşünde, Emil 

von Behring ile 

difterili çocukları 

kurtaracak serum 

üzerinde çalışır. 

  

 Ehrlich, çalışmalarını sifilizin 

tedavi edecek sihirli kurşunu 

bulmaya odaklar. Çok sayıdaki 

arsenik türevleri denemesi son-

rası 1910 yılında 606. örnekte 

başarıya ulaşır ve ilacın adını 

Salvarsan koyar. 

 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

2. ve 3. sınıf öğrencilerinin özel 

çalışma modülü kapsamında, filmin altyazısı Türkçeye çevrildi. İzlemenizi 

ve öğrencilerinize izletmenizi şiddetle öneririz...  

 

DR.ERLICH’İN SİHİRLİ KURŞUNU 

Edward Goldenberg Robinson  
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 Dünya Aşı haftası, dünyanın en başarılı ve maliyet et-

kin tıbbi yöntemi olan aşılamayı desteklemek ve yaygın-

laştırmak amacıyla her yılın Nisan ayının son haftasında 

kutlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 

2019 yılı Aşı Haftasının ana teması “Birlikte korunalım: 

Aşılar işe yarar! (Protected Together: VaccinesWork!)” 

olarak belirlenmiştir. “Genişletilmiş Bağışıklama Progra-

mı (Expanded Programme on Immunization)” nın1974’de kurulmasından bu ya-

na aşı sayesinde sayısız hayat kurtarıldı ve milyonca insanın yaşam koşulları iyi-

leştirilebildi.  

 “Küresel Aşı Eylem Planı (Global Vaccine Action Plan; GVAP)” çerçevesinde 

2020 yılına kadar aşıya ulaşımın evrensel olarak sağlanması umut edilmektedir. 

Aşının on yıllık döneminin sonuna yaklaştığımız bu günlerde, ne yazık ki, böylesi-

ne başarılı ve maliyet etkin bir tıbbi uygulamada oldukça ağırkanlı bir ilerleme 

gösterilebilmiştir. DSÖ Küresel Aşı Eylem Planı uygulanmasına ilişkin 2017 rapo-

runda, aşılama kapsamındaki yavaş ilerlemeler, stratejilerin ve fonların yanlış 

planlanması ve ilerlemeye dış tehdit olabilecek unsurlar ile ilişkilendirilen endişe 

verici sonuçlar sunmuştur.  

 Dünya Aşı Haftası 
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 Çatışmalar, istikrarsızlık, afetler ve politik etkiler gibi faktörler aşı 

kampanyalarının önündeki başlıca engellerdir. Bangladeş muson yağ-

murlarının olduğu mevsimlerde kızamık ve difteri salgınlarıyla karşı 

karşıya gelirken, Suriye’nin Doğu Ghouta bölgesinde mülteciler kıza-

mık, kızamıkçık, tüberküloz, hepatit ve polio gibi hastalıklara karşı sa-

vunmasız kaldılar. Güçsüz sağlık sistemi sebebiyle bugün Venezüella, 

ortadan kaldırılması gibi on yıl boyunca süren bölgesel çabaları tehdit 

eden kızamık gibi hastalıkların yeniden dirilişine açık bir ülke duru-

mundadır. Aynı zamanda Venezuella, kentlerde yüksek oranda sarı-

humma bulaş oranları sebebiyle aşı kampanyası yürüten Brezilya’nın 

sınır komşusudur. Tüm bu faktörlerin ötesinde aşı karşıtlığı da önemli 

bir faktördür ve izlenen aşı politikası çerçevesinde aşıyı yaptırma ya da 

seçimi ailelere bırakma konusunda doğru bir denge kurulmalıdır. 

 Bir ülkenin vatandaşları için yapacağı en iyi yatırım aşıdır. Ancak aşının işe yaraması için öncelikle müdahale edici unsurların 

ortadan kaldırılması ya da etkisinin azaltılmasına ve iş birliğine ihtiyaç vardır.  

Kaynaklar:  

1- Dünya Sağlık Örgütü web sitesi: https://www.who.int/news-room/events/detail/2019/04/24/default-calendar/world-immunization-week-2019 

2- Health, The Lancet Global. "# VaccinesWork… don't they?." (2018): e469. DOI:https://doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30200-6 

DÜNYA AŞI HAFTASI (24-30 NİSAN) 

https://www.who.int/news-room/events/detail/2019/04/24/default-calendar/world-immunization-week-2019
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 25 Nisan tarihi ilk olarak 2001 

yılında Afrika Sıtma Günü olarak 

belirlenmiş, 2007 yılında ise Dünya 

Sağlık Asamblesinde üye devletler 

tarafından “Dünya Sıtma Günü” 

olarak ilan edilmiştir. Dünya Sağlık 

Örgütü bu günde sıtma konusunda 

ülke ve dünya çapında veriler pay-

laşarak farkındalığı artırmayı 

amaçlamaktadır. 

 Bu yıl "Zero malaria starts 

with me" spesifik temasıyla yola çıkan Dünya Sağlık Örgütü sıtmayla sa-

vaşta yaşanan durağanlaşmaya dikkat çekmekte ve global bir aksiyon 

planına ihtiyaç olduğunu vurgulamaktadır. Son 10 yılda sıtmayla sa-

vaşta yaşanan gelişmelere rağmen yayınlanan son Dünya Sıtma Rapo-

ru verilerine göre2017 yılında 435.000 sıtmaya bağlı ölüm gerçekleşti-

ği ve 2015-2017 yılları arasında sıtma vakalarında önemli bir azalma 

yaşanmadığı belirtilmiştir.  

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı verilerine göre yerli sıtma vakası gö-

rülmemektedir. Ancak sıtmanın endemik olduğu bölgelere seyahat 

veya bu bölgelerden ülkemizde gelenlerinsayısında olan artış, düzen-

siz göçmenler yurtdışı kaynaklı sıtma vakalarının görülmesini olası kıl-

maktadır. Anofel cinsi sivrisineklerine ülkemizde bulunması, ülkemizin 

sıtmanın yayılabileceği iklim koşullarına sa-

hip olması nedeniyle de sıtma riski halen de-

vam etmektedir. Bu sebeple ülkemizde de bu 

konuda farkındalığın oluşması ve devam et-

mesi önemlidir. 

En basit anlatımıyla sıtma insanlara pa-

razit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bula-

şan bir enfeksiyon hastalığıdır. Daha uzun sü-

reler görülebilmekle birlikte sivrisineğin sok-

masında ortalama 7-30 gün sonra hastalığa ait 

belirtiler görülmektedir. Ateş ve titremenin ön planda olduğu nöbetlerle 

seyreden ve tedavi edilebilir bir hastalık olan sıtma tedavi edilmediği tak-

dirde ölümle sonuçlanabilmektedir.  

 Özellikle ülkemiz için en önemli konulardan 

biride gerekli korunma önlemlerinin alınmasıdır. 

Seyahat planlamalarından önce gidilecek ülke-

nin sıtma riskini öğrenmek bu korunma önlem-

lerinin ilk aşamasıdır. Riskli ülkelere seyahat et-

meden en az 15 gün önce Sağlık Bakanlığı Seya-

hat Danışma Hatlarına (444 77 34) konuyla ilgili 

bilgi, Sağlık Bakanlığı Seyahat Merkezlerine ise 

korunmaya yönelik ilaçların ücretsiz bir şekilde 

sağlanması için başvurulabilmektedir.  

    Dünya Sıtma Günü   
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 Gezi Günlükleri DR. YÜCE AYHAN 

   

 Doksan yaşına rağmen sarı robdö-

şambrının eteklerini savura savura ko-

şarak tırmandı kulenin merdivenlerini. 

Daracık  merdiven aralığında sıkışma-

mak için mecburen yan yan adımlaya-

rak çıktım basamakları ben de peşi sı-

ra. 

 Benim için neredeyse yağdı yağa-

cak  gri gökyüzü onun  güneş banyosu-

nu engelleyemezdi şimdi. Eee, bu ka-

darcık fark olmalıydı aramızda elbet. 

Ben fani bir seyyah, o ise  yazarının 

ebedi hayat bahşettiği bir edebiyat ki-

şisi, sarman ve babaç Buck Mulligan… 

 Kaleme alındığı 1922 yılından bu ya-

na tüm zamanların en zor romanı olma 

özelliğini sürdüren Ulysses‘in ilk bölü-

münde arz-ı endam eden Buck Mulli-

gan tam olarak bir hayal değil aslında. Üniversite çağlarından arka-

daşı Oliver St John Gogarty‘nin yaşadığı Martello kulesinde geçir-

diği altı günün anılarından derlemiş romanının ilk bölümü-

nü James Joyce. 

  

  

 Ceneviz savunma sistemi-

nin Korsika‘daki ilk örneğinden esinlene-

rek yapılmış ve italyanca özgün adıyla anı-

lan bu kule türü, dönemin askeri zihniye-

tince epey rağbet görmüş olmalı ki Napol-

yon’un muhtemel istilasına karşı inşa edil-

miş 50 kadar Martello kulesi var İrlan-

da’nın doğu kıyılarında, bunların da 26 ta-

nesi Dublin körfezinde  ve hala dimdik 

ayaktalar.  Martello kulelerinin en ünlüsü 

ise tam da burada, Sandycove‘da bulunu-

yor, çünkü James Joyce’a adanmış bir mü-

ze burası günümüzde.  

 Oliver Gogarty,  kuleyi bir Şairler 

Evi yapmak üzere yirmi yıllığına kiralamış 

1904 yılı yazında. Eğitimi Kulak Burun Bo-

ğaz Hastalıkları Uzmanı bir hekim olması-

nı sağlamış olsa da daha çok bir  yazar ve siyasetçi olarak tanın-

mış Gogarty‘nin parasız yazarlar için bir sığınak olarak tasarladığı 

bu kuleden aniden ayrılmış James Joyce altı günün sonunda, riva-

yete göre  arkadaşının kendisine doğrulttuğu bir tabanca sebebiyle. 
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 Gezi Günlükleri DR. YÜCE AYHAN 

  

 Leopold Bloom‘un bir gününün anlatıldığı Ulysess‘te, Oliver‘in 

kuleyi kiraladığı zamana denktir tarih: 16 Haziran 1904. Yazarın 

ölünceye dek birlikte yaşayacağı eşi Nora’yla tanıştıktan altı gün 

sonraki  ilk buluşmalarının tarihi olan ve Bloomsday olarak anı-

lan  bu günün 50. yılında, bazı İrlandalı yazar ve sanatçılar kutla-

mayı Martello kulesine taşımışlar. O zamandan beri her 16 haziran 

günü Bloomsday hacılarının uğrak yeri olmuş kule ve  1962 yılında 

da resmen James Joyce müzesi olarak açılmış. 

 Dublin kent merkezine tren ile yarım saat uzaklıktaki bir banliyo, 

küçük bir sahil beldesi, Sandycove.  Sanki koca bir el tarafından de-

nize saçılmış izlenimi veren kayalıkların ya-

nından kıyı boyunca ilerlerken karşımda diki-

len bodur görünümlü taş yapı, bir kule izleni-

mi vermiyor ilk bakışta. Fakat yaklaştıkça bu 

algımın kulenin yayvanlığından kaynaklandığı-

nı anlıyorum. Girişe vardığımdaysa şaşırtıcı bir 

durumla karşılaşıyorum. Müzeye giriş için üc-

ret ödemeye gerek yok. Sadece ad, soyad ve uy-

ruğunu yazıyorsun bir okul defterine, sonra da 

çıkarken yanına izlenimlerini rica ediyorlar, 

hepsi bu. 

 Giriş bölümü, küçük bir satış birimi ve bir 

sergi salonu olarak tasarlanmış.  Yazara ve ya-

pıtlarına  ilişkin belgeler, fotoğraflar, afişler, 

posterler filan. Buradan kulenin zemin katına geçildiğinde de aynı 

tarz devam ediyor: 

James Joyce‘un kişisel eşyaları;  kravatı, cüzdanı, gita-

rı, mektupları… 

Finnegans Wake’e dair el yazması notları… 

Ulysses‘in ilk baskısı… 

Henri Matisse çizimleriyle süslü bir başka Ulysses baskısı… 

Öldüğünde yüzünden alınan kalıptan dökülmüş bronz bir mask du-

varda... 
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 Gezi Günlükleri DR. YÜCE AYHAN 

  

Dar bir kapıdan dönerek yukarı çıkan merdi-

venler sadece bir kişinin geçmesine izin veri-

yor.  Kulenin birinci katı Buck Mulligan‘ın odası, Ulysses‘in ilk bö-

lümünde anlatıldığı şekilde düzenlenmiş. Köşede bir hamak, karşı-

da bir karyola, eski bir tahta masanın üzerinde bir gaz lambası, çay-

danlık, fincanlar, bira şişeleri. Öte yanda bir kuzine soba, onun ya-

nında da roman kişilerinden birinin düşlerine gönderme bir kara 

panter heykelciği.  

 Aynı dar merdivenlerden 

yukarı devam edince kule-

nin atış platformuna çıkılı-

yor.  

Amaca uygun kullanıldığı 

günlerde burada bir top 

beklermiş istilacıları. Şimdi 

sadece rüzgar ve ziyaretçi-

ler. Manzara güzel; karşıda 

İrlanda denizi, aşağıda az 

ötede Kırk Adım (Forty 

Foot) burnu uzanıyor kaya-

lıkların arasında. Bu ismin 

kökenine ilişkin rivayet 

muhtelif. Denizin derinliğiyle ilişkilendirenler olsa da İskoç 

42.piyade alayının (42nd Regiment of Foot) burada konaklaması 

sonrasında bu adın verildiği varsayımı akla daha yakın, hem suyun 

derinliği gerçekte 40 feet değil hem de sözcük çoğul şekil-

de kullanılması gerekirken Forty Foot biçiminde tekil kullanılıyor.    
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 Gezi Günlükleri DR. YÜCE AYHAN 

  

 

Doğrusu Kırk Adım yerine Kırk Adam plajı dense buraya yeridir. 

Çünkü bu kayalıklar, yıllarca sadece anadan üryan erkek yüzücüleri 

ağırlamasıyla ünlenmiş. Fakat 1970′lerde, sesini iyice yükselten ka-

dın hareketinin çabaları sonuç vermiş ve  artık kadın-erkek, çoluk-

çocuk herkesin mayolu halde bir arada yüzdüğü bir yer olmuş. 

   

Ulysses, ilk kez 1922 yılın-

da Paris’te İngilizce’den bi-

haber Fransız dizgiciler ta-

rafından yayına hazırlan-

mış, Joyce‘un okunaksız el 

yazısına bakarak. Sonraki 

baskılar da bu ilk metin 

üzerinden yapılmış. Ancak 

yıllar sonra yoğun uğraş 

veren bir uzmanlar kurulu 

tarafından kitap 1984′de 

güncellenmiş ve Türkçe’ye de bu metin üzerinden çevrilmiş. Nere-

sinden bakarsanız bakın zor bir okuma uğraşı Ulysses.  

 Henüz kitabı bitirme hünerine erişemesem de bir kaç kez inatla 

okumaya çalıştığım ve her defasında yeniden, baştan başladığım 

için kitabın en çok akılda kalan yeri ilk bölümü. O yüz-

den bu kulede bulunmak, Buck Mulligan“ın odasında 

dolaşmak müthiş keyifli. Zoru başarma, Ulysses‘i oku-

mayı bir daha denemek için heves ve istek uyandırıyor 

insanda. Ama kuleden ayrılırken duvardaki maska takı-

lıyor gözüm. Bronz yüzüyle muzip gülümsüyor James 

Joyce, “Bilirim ben senin gibileri” der gibi... 
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 Mikrobik Gençlik  

 

MELİKE NAZ ÜNÜVAR 

2007 yılında İzmir ‘de doğ-

dum. İzmir Boğaziçi Koleji 

Bayraklı Kampüsünde 6. 

sınıf  öğrencisiyim ..  

Çocuk felcinin insanlara 

verdiği zararları duyunca 

dergi için araştırmaya ka-

rar verdim. Tiyatro oyna-

mayı seviyor ve bir tiyatro 

okuluna devam ediyorum. 

Hobilerim örgü örmek , ki-

tap okumak, piyano çal-

mak ve voleybol oynamak-

tır. Eren Sözer isminde ve 9 

yaşında bir erkek kardeşim 

var. 
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 Mikrobulmaca DR. CENK MİRZA 

KELİMELER 

• ZİGOSPOR 

• KOCH 

• ERİZİPEL 

• PBP 

• FOMİT 

• PROTEUS 

• CD8 

• MUREİN 

• H5N1 

• ÜRETRİT 

• NEGRİ 

• HPV 

Bulmacanın içindeki kelimeler soldan sağa, 

sağdan sola, yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı 

veya çapraz şekilde yerleştirilmiş olabilirler!! 

GİZLİ CÜMLE: 

     ' '  ,  

    ' '   .  

Bulmacadaki tüm ke-

limeleri bulduktan 

sonra, geriye kalan 

harfleri en üstteki sa-

tırdan başlayarak sol-

dan sağa birleştirin 

ve gizli cümleyi bu-

lun !!  

Gizli cümlemiz Albert 

Einstein’in ünlü bir 

sözü. 
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 KLİMUD İş Başında 

KLİMUD İstanbul Bölge Toplantısı 

22 Mart 2019 

Paydaşlar Sterilizasyon Hizmetlerini Konuşuyor 

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu İhtisas Hastanesi 

Birlikte güçlüyüz 

Bölge toplantılarımızda ve kurslarımızda ev sahipliği yapan kurumlara, verdikleri destek için kurum 

yetkililerine ve bölge temsilcilerimize, etkinliklere katılan meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. 
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 KLİMUD İş Başında 

Logo çalışmasına 

verdikleri destek 

için tüm KLİMUD 

çalışma grubu 

başkanlarına ve 

logo temsilcilerine  

teşekkür ederiz. 
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 KLİMUD İş Başında 

Başvurunuzu 

Yaptınız mı?.. 

Derneğimizin kuruluşunun onuncu yıl coşkusunu İzmir’de 

Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla birlikte yaşayacacağız…  

Hep birlikte... 
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 Etkinlik Takvimi 

Yaklaşan Etkinlikler 

 

69th Annual Conference of the Canadian 
Society of Microbiologists  

10-13 Haziran 2019,  Quebec, Kanada 

ASM Microbe  
 20-24 Haziran 2019, San Francisco, ABD 

ASM Clinical Virology Symposium   
5-8 Mayıs 2019, Savannah, ABD 

29th European Congress of Clinical Microbiology 
and Infectious Diseases (ECCMID) 2019   
13-16 Nisan 2019, Amsterdam, Hollanda  

Anaerobe 2019: Changing Perceptions Of Anaerobic Bacteria; From Pathogen To The Normal Microbiota And Back  
13-14 Haziran 2019, Cardiff, İngiltere  

Moleküler Mikrobiyolojide  
İleri Düzey Tanı Yöntemleri Kursu  

27-29 Nisan, İzmir 

Hastanelerde Dezenfeksiyon Uygulamaları, 
Yaşanan Sorunlar ve Güncel Yaklaşımlar  

19 Nisan 2019, Gaziantep 

34.Ankem Kongresi 
1-5 Mayıs 2019 , Marmaris, 

Muğla  



 37 

[Bu sayımızda kullandığımız küçük resimlerin bir çoğu  

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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