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MODÜLÜN AMACI

Öğrenciye, enfeksiyonla ilgili kavramları, enfeksiyon zincirini,
virüslerin genel özelliklerini, sık görülen virüs hastalıkları ve
korunma yollarını ayırt etmeye yönelik bilgi ve becerileri
kazandırmaktır.

MODÜLÜN
ÖĞRENME
KAZANIMLARI

1. Enfeksiyon hastalıkları ile ilgili kavramları ve enfeksiyon
zincirini ayırt edebileceksiniz.
2. Virüslerin özelliklerini ayırt edebileceksiniz.
3. Sık görülen virüs hastalıklarını ve korunma yollarını ayırt
edebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Sınıf, Teknik laboratuar
Donanım: Bilgisayar, akıllı tahta, konu ile ilgili afiş, poster vb.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
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GİRİŞ

GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Bu modül ile enfeksiyon hastalıklarına sebep olan mikroorganizmalar ve bulaşma
yolları ile ilgili genel bilgiler yanında virüs hastalıklarının bulaşma yollarını, belirtilerini,
tanı yöntemlerini, komplikasyonlarını ve korunma yollarını öğreneceksiniz.
Günümüzde virüs hastalıkları, değişik nedenlerle bir anda pandemiler yapabilecek
düzeye ulaşabilmektedirler. Hayatımızın her döneminde enfeksiyon hastalıklarıyla karşı
karşıya kalabilmekteyiz. Enfeksiyon hastalığına neden olan mikroorganizmaların bulaşma
yollarını iyi bilmek sağlık sektörü çalışanları olarak kendimizi ve bakım verdiğimiz
hastalarımızı korumamızı sağlayacaktır.
Enfeksiyon hastalıklarından korunmak hem hastalıkta yapılacak tedavi giderleri ve iş
gücünden uzak kalarak geçirilen süre nedeniyle ekonomik kayıpları azaltacak aynı zamanda
komplikasyonlar sonunda oluşabilecek ağır sakatlık ve ölümleri önleyecektir.
Gelecekte hasta bakım ve tedavisinin bir parçası olacak sizler, bu hastalıkların
belirtilerini, bulaşma ve korunma yollarını iyi öğrenirseniz; hem kendinizi hem de çevrenizi
ve de hastalarınızı, oluşabilecek salgınlardan korumuş olursunuz.
Sağlıklı bir toplum iyi yetişmiş, koruyucu sağlık önlemlerinin önemine inanmış sağlık
personeli sayesinde oluşacaktır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Enfeksiyon
edebileceksiniz.

hastalıkları

ile

ilgili

kavramları

ve

enfeksiyon

zincirini

ayırt

ARAŞTIRMA


Çocukluk döneminde geçirdiğiniz hastalıkları anne babanıza sorarak öğrenip,
sınıf içinde paylaşınız.

1. ENFEKSİYON HASTALIKLARI İLE İLGİLİ
KAVRAMLAR VE ENFEKSİYON ZİNCİRİ
Enfeksiyona yol açan mikroorganizmalar hemen her ortamda bulunabilen tek hücreli
canlılardır. Kendi içinde patojen (hastalık yapan) ve non-patojen (hastalık yapmayan) olarak
iki gruba ayrılmaktadır.
Patojen mikroorganizmanın hastalık yapabilmesi; mikroorganizmanın vücuda giriş
yeri, virulansı (hastalık yapma yeteneği), invazyon gücü (kan ve dokulara yayılabilme
özelliği), ilaçlara direnci, çoğalma veya toksin salgılama hızı (salgıladıkları zehirli maddeler)
gibi faktörlere bağlıdır.

1.1. Enfeksiyon Hastalıkları İle İlgili Kavramlar
Epidemiyolojide enfeksiyon hastalıkları ile ilgili sıkça kullanılan kavramlar aşağıda
açıklanmıştır.

Mikroorganizma: Doğal olarak her yerde bulunabilen genellikle tek hücreli,
karmaşık enzim yapısı olan; virüs, bakteri, parazit, mantar vb. olarak
adlandırılan gözle görülemeyen çok küçük organizmalara denir.

Normal flora: İnsan vücudunda, normal koşullarda zarar vermeden onunla
birlikte yaşayan mikroorganizma topluluğuna denir. Örneğin boğaz florası,
bağırsak florası gibi.

Patojen mikroorganizma: İnsan ya da hayvan vücudunda hastalık yapabilme
yeteneğine sahip mikroorganizmalara denir.

Enfeksiyon: Enfeksiyon etkenlerinin (mikroorganizmaların) herhangi bir yolla
insan veya hayvan vücuduna girdikten sonra burada üreyip çoğalarak
istenmeyen belirtilerin ortaya çıkması durumuna enfeksiyon denir.

Enfekte: Mikroorganizmaların canlı veya cansız ortama bulaşmasına enfekte
denir.
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Enfektivite: Enfeksiyon etkenin canlı ya da cansız bir ortama bulaşarak orada
yerleşip üreyebilme özelliğine enfektivite denir.
Enfeksiyon hastalığı: Enfeksiyon etkenlerinin insan ve hayvan vücuduna girip
yerleştikten ve burada çoğalmaya başladıktan sonra hastalık belirtilerinin
(bulantı, kusma, ateş, hâlsizlik, huzursuzluk vb.) ortaya çıkması ve başkalarına
da bulaşma özelliği gösteren hastalık grubuna enfeksiyon hastalığı denir.
Enfeksiyon ile enfeksiyon hastalığının ayrı değerlendirilmesi gerekir. Her
enfekte kişi hasta olmaz. Örneğin, toplumda mikroorganizmaları ve helmintleri
(çok hücreli canlılar) vücutlarında barındıran, çoğaltan ve etrafa yayan birçok
kişi olabilir ama bunların hepsinde hastalık belirtileri görülmez. Bir
enfeksiyonun, enfeksiyon hastalığı hâline dönüşmesinde, enfeksiyon etkeninin
enfektivitesi, enfeksiyon dozu ve enfeksiyon etkeninin barındığı canlının direnci
önem taşır. Eğer bu denge enfeksiyon etkeninin lehine bozulursa enfeksiyon
hastalığı ortaya çıkar; enfeksiyon etkeninin üzerinde yaşadığı canlı lehine
bozulursa da enfeksiyon etkeni, barındığı canlıda çoğalma ve yaşama yeteneğini
kaybeder. Enfeksiyon hastalığı taşıyan kişinin teşhisi, tedavisi, tecriti
mümkünken enfekte kişilerin teşhisi oldukça zordur. Çünkü enfekte kişilerde
hastalık belirtileri gözlenmez. Toplumda sağlıklı bireyler gibi dolaşıp hastalık
etkenini çevresindekilere bulaştırırlar.
Bulaşma süresi: Hastalık etkeninin çevreye yayılarak başka bir insana, yani
kaynaktan sağlam kişiye bulaştığı zaman aralığına bulaşma süresi denir.
Bulaşma süresi, genellikle kuluçka döneminin sonunda başlayıp hastalık
belirtilerinin ortadan kalkmasıyla sona erer ancak bazı hastalıklarda belirtiler
ortadan kalktıktan sonra da sürebilir. Örneğin, bulaşıcı sarılıkta belirtiler
ortadan kalktıktan sonra yapılan kan alışverişiyle hastalık bulaşabilir.
Hastalıkların bulaşma sürelerinin bilinmesi, bulaşıcı hastalıklardan korunma
açısından önemlidir.
Enfeksiyon dozu: Mikroorganizmanın hastalık oluşturabilmesi için gerekli olan
sayısal yeterliliğidir. Yani hastalandırabilmek için gerekli en az
mikroorganizma sayısıdır.
Çapraz enfeksiyon: Hastalık etkeninin hasta kişiden hasta olmayan kişiye
sağlık personeli tarafından gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle
bulaştırılmasıdır.
Patojenite: Enfeksiyon etkeninin hastalık yapabilme yeteneğine patojenite
denir. Patojen bir etkenin enfekte ettiği kişilerin hepsi hasta olmaz. Patojenitesi
yüksek olan etken, enfekte ettiği kişiler arasından çok sayıda kişiyi hasta eder.
Patojenitesi düşük etken ise çok sayıda kişiyi enfekte etse de az sayıda kişiyi
hasta eder.
Saprofit: Hastalık yapma yeteneği olmayan enfeksiyon etkenlerine saprofit
denir.
Virulans: Enfeksiyon etkeninin hastalığın şiddetini artırma yeteneğine virulans
denir.
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vücuda yayılmasına bakteriyemi denir. Enfeksiyon hastalıklarında etkenin kana
yayılması ve kanda dolaşması genel bir koşul değildir. Bu durum ancak bazı
enfeksiyonlarda görülür. Örneğin, tifo ve brucella gibi hastalıklar bakteriyemi
ile seyreder. Bazen de bakteriyemi, özel bir hastalığa bağlı olmaksızın
gelişebilir. Örneğin, enfekte bir dişin çekilmesi ile kana bakteri karışabilir. Kana
karışan sadece bakteriler değildir. Enfeksiyon etkenlerinden riketsiyalar ve
virüsler de kana karışabilir. Bu durumda bakteriyemi terimi yerine riketsiyemi
ve viremi terimleri kullanılır.
Septisemi: Dolaşıma karışan enfeksiyon etkeninin kanda üremesi durumuna
septisemi denir.
Toksemi: Enfeksiyon etkeninin hastalık yapıcı zehirli maddelerini (toksin) kana
salgılaması ve bu salgıların (toksinlerin) kan yoluyla vücuda yayılmasına
toksemi denir. Enfeksiyon etkenlerinin bazıları kendisi hastalık oluştururken
bazıları da salgıladıkları toksinlerle hastalık oluşturur.
Kuluçka (inkübasyon) süresi: Enfeksiyon etkeninin konakçıya girdikten
sonra, hastalığın tipik belirtilerinin ortaya çıkmasına kadar geçen süredir.
Kontaminasyon: Kelime anlamı olarak kirlenme, bulaşmayı ifade eder. Temiz
bir yüzeye, ortama veya dokuya, kirli bir ortamdan dolaylı olarak kirliliğin
taşınmasına, kontaminasyon denir. Hastalık etkeni mikroorganizmanın bulaştığı
nesnelere de kontamine denir.
Portör: Herhangi bir hastalık belirtisi göstermeyen ancak enfeksiyon etkenini
vücutlarında bulunduran, çoğaltan ve herhangi bir yolla etrafa yayan insanlara,
portör (enfeksiyon taşıyıcısı) denir.
Tropizm – Organotropizm: Bazı enfeksiyon etkenleri vücuda hangi yolla
girerse girsin belli organlara ulaşıp orada hastalık yapar. Enfeksiyon
etkenlerinin belli bir organ seçmelerine tropizm-organotropizm (organ seçme)
denir. Örneğin, hangi yolla girerse girsin hepatit etkeninin karaciğerde; kuduz
etkeninin beyinde hastalık yapması gibi.
Vektör: Sinek, bit, kene, fare gibi bazı hayvanlar taşıyıcıdır; bunlara vektör
denir.

1.2. Enfeksiyon Zinciri
Mikroorganizmaların enfeksiyon oluşturabilmesi için tamamlamak zorunda olduğu
aşamaların hepsine birden enfeksiyon zinciri denir. Bir etkenin sağlam bir kişiye geçerek
enfeksiyon oluşturabilmesi için; herhangi bir yolla kaynaktan çıkıp doğrudan ya da çeşitli
yollarla; uygun bir giriş kapısından konakçıya ulaşması gerekir. Bundan sonra hastalığın
oluşması; konakçının duyarlı olup olmadığına bağlıdır. Konakçı duyarlı ise enfeksiyon
hastalığı oluşur.
Enfeksiyon hastalığının oluşması için etken, bulaşma yolu ve konakçıdan (sağlam
kişi) oluşan üç temel öğenin bir arada bulunması gerekir. Bu üç temel öğe enfeksiyon
zincirini oluşturur. Enfeksiyon hastalıkları ile mücadelede enfeksiyon zincirinin bir
halkasının kırılması ile enfeksiyonun yayılması engellenir.
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Şema1.1: Enfeksiyon zinciri

Enfeksiyon zinciri daha ayrıntılı biçimde şu şekilde sıralanabilir;








Etken: Bakteriler, virüsler, mantarlar, parazitler gibi…
Rezervuara giriş (Enfeksiyon etkeninin kaynağa giriş yolu)
Rezervuar (Kaynak): İnsan, herhangi bir canlı, toprak veya su olabilir.
Rezervuardan (kaynaktan) çıkış: Kaynak insan ise; deri, solunum, tükürük,
dışkı vb.
Yeni konakçıya taşınma: Besinler, su, eşyalar, vektörler yoluyla
Yeni konakçıya giriş: Deri, solunum, sindirim, kan yolu ve cinsel yolla vb.
Duyarlı konakçı: Vücut direnci düşük; yeterli ve dengeli beslenemeyen,
bağışıklık sistemi zayıf, kronik hastalıkları olan, yorgun, ruhsal çöküntüleri olan
insan

1.2.1. Enfeksiyon Etkenleri
Enfeksiyon etkenleri, biyolojik etkenlerdir. İncelemelerde kolaylık sağlaması
açısından, çeşitli özelliklerinden yola çıkılarak mikroorganizmalar; virüsler, bakteriler,
riketsiyalar, mantarlar, protozoalar, helmintler ve artrapodlar olarak sınıflandırılmıştır.
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1.2.1.1.Virüsler
Elektron mikroskobuyla görülebilen, yaşayıp çoğalabilmeleri için kesinlikle canlı bir
dokuya ihtiyaç duyan, en küçük mikroorganizmalar virüslerdir. Bu özelliklerinden dolayı
zorunlu hücre içi parazitidirler. Protein ve nükleik asit yapısında olup; nükleik asit yapılarına
göre DNA ve RNA virüsleri olarak ikiye ayrılırlar.
Virüsler, dış şartlara dayanıksız olup antibiyotiklerden etkilenmezler. Bu nedenle virüs
enfeksiyonlarında antibiyotik kullanımı yararsızdır. Çocuk felci, kızamık, kabakulak, grip,
kuduz, AİDS, hepatit gibi birçok enfeksiyon hastalığına virüsler neden olmaktadır.

Resim 1.1: Virüsün yapısı

1.2.1.2. Bakteriler
Tek hücreli, ışık mikroskobu ile görülebilen mikroorganizmalardır. Dış etkilere
dayanıklı olmaları nedeniyle her yerde saprofit olarak bulunurlar. Saprofit bakteriler, canlı
vücuduna girip uygun ortam bulduklarında patojen hâle gelirler.
Bakteriler, ikiye bölünerek çoğalırlar ve çoğalmaları için besin, oksijen, nem, ısı, asit
veya alkali ortamlara ihtiyaçları vardır. Uygun ortam bulduklarında çok çabuk üreyebilirler.
Organizmaya tüm yollardan girip yerleşip çoğalabilirler. Kendileri veya toksin denen
bakteri ürünleri ile enfeksiyon oluştururlar. Hücre dışında yaşadıkları için antibiyotiklerin
bulunmasıyla, bakteri enfeksiyonları büyük ölçüde tedavi edilir hâle gelmiştir. Tüberküloz,
kolera, dizanteri, tifo, paratifo gibi hastalıkların etkenleri bakterilerdir.
Morfolojik şekillerine göre bakterilerin sınıflandırılması şöyledir:



Koklar: Eni boyu birbirine eşit, yuvarlak görünümlü bakterilerdir. Diziliş
biçimlerine göre diplokok, tetrakok, streptokok, stafilokok olarak adlandırılırlar.
Basiller: Kısa çomak şeklinde veya silindir biçiminde olan bakterilerdir. Diziliş
biçimlerine göre diplobasil, streptobasil olarak adlandırılırlar. Ayrıca kok ile
basil arasında kalanlar vardır ki bunlara da kokobasil denir.
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Spiroketler: Virgül şeklinde basillerdir. Bazen bir ya da iki uçları çengel
şeklinde olabilir, bunlara da leptospril denir.
Pleomorfikler: Oval, yuvarlak, yıldız, halka, yüzük vs. değişik morfolojik
özellik gösteren bakterilerdir

Gram boyası ile boyanıp boyanmama durumlarına göre bakteriler; Gram pozitif (+)
ve Gram negatif (-) olmak üzere ikiye ayrılırlar:
Gram (+) olanlar, lacivert ve mor gram boyası alan bakterilerdir. Gram (-) olanlar,
gram boyası ile boyandıklarında açık kırmızı renkte görülürler.
Üremelerinde oksijen kullanma durumlarına göre bakteriler; aerob ve anaerob olmak
üzere ikiye ayrılırlar: Aerob bakteriler, üremek için mutlaka oksijene ihtiyaç duyarlar.
Anaerob bakteriler, üremek için oksijene değil, karbondioksite ihtiyaç duyarlar.
Ayrıca bakteriler dış ortama dayanıklılığına göre sporlu ve sporsuz bakteriler,
kapsüllerine göre kapsüllü ve kapsülsüz bakteriler, hareketlerine göre hareketli ve
hareketsiz bakteriler olmak üzere de sınıflandırılırlar.

Resim:1.2:Bakteri çeşitleri

1.2.1.3. Riketsiyalar
Virüslerden büyük bakterilerden küçük mikroorganizmalardır. Bazı özellikleri ile
bakterilere, bazı özellikleri ile virüslere benzerler. Normal mikroskopla görülebilirler.
Üremeleri için canlı hücrelere ihtiyaç duyarlar. Bu açıdan virüslere benzerler. Boyanarak
mikroskopta görülebilirler. Nadiren hava ve sindirim yoluyla bulaşırlar. Bulaşmaları
genellikle bit, pire, kene gibi haşerelerle deri yolundan olur. Örneğin, tifüs hastalığının
etkeni riketsiya prowazeki bitler tarafından taşınır.
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1.2.1.4. Mantarlar
Mantarlar doğada yaygın olarak bulunurlar ve çeşitli hastalıklara neden olurlar. Nemli
ortamlarda yaşarlar, mitoz ve mayoz bölünerek çoğalırlar. Bulaşma çoğu zaman doğrudan
temas ve ağız yolu ile olur. Kişisel eşyaların ortak kullanılmasıyla dolaylı olarak da
bulaşabilir.
Mantarları inceleyen bilim dalına mikoloji, mantarlarla oluşan hastalıklara da mikoz
veya fungal enfeksiyonlar denir. Mantar enfeksiyonları, çevre koşulları iyi olmayan
durumlarda sık görülür ve kontrol altına alınmaları zordur. Ciltte, ağız, boğaz ve sindirim
sistemi gibi organlarda daha çok hastalığa yol açabilirler. Özellikle bağışıklık sistemi
zayıflamış kişilerle antibiyotik kullananlarda ve küçük çocuklarda mantar enfeksiyonu
görülme sıklığı daha fazla olmaktadır. Örneğin; bebeklerde görülen, halk arasında pamukçuk
(moniliazis) denilen hastalığın etkeni mantardır.
1.2.1.5. Protozoalar
Değişik biçim ve büyüklükteki tek hücreli canlılardır. Adi mikroskopla görülürler.
Bunların gözle görülebilecek büyüklükte olanları da vardır. Protozoalar, ikiye bölünerek
çoğalırlar.
İnsanlarda parazit olarak, doğada yaygın olarak bulunurlar. Bazılarının ortalarında
kamçıya benzer bir oluşum, bazılarının etraflarında titrek tüyler bulunur. Bu oluşumlar
protozeerlerin hareketini sağlar. Trofozoit (serbest hareket edebilen kistleşmemiş) ve kist
şekilleri vardır. Bulaşma genellikle kistlerin sindirim yolu ile alınmasıyla olur. Örneğin,
sıtma etkeni olan plazmodium, kala-azar etkeni olan leishmania, toksoplazmozisin etkeni
olan toksoplazma gondi kan protozeeridir. Amipli dizanterinin etkeni olan amip ise bağırsak
protozeeridir.
1.2.1.6. Helmintler (Kurtçuklar)
Çok hücreli omurgasız canlılardır. Boyları birkaç milimetre ile birkaç metre arasında
değişir. Adi mikroskopta ve çoğu kez de çıplak gözle görülebilirler. Helmintler, sindirim,
solunum ve deri yolu ile vücuda girerler. Örneğin; çiğ yenen sebze ve meyvelerle sindirim,
tozlar ve hayvan tüyleri ile solunum, toprak ve su ile temas sonucu da deri yolu ile bulaşırlar.
Organizmanın tüm sistemlerine yerleşerek hastalık yapan helmintler, en çok bağırsaklara,
böbreklere, karaciğere ve kaslara yerleşerek hastalık yaparlar. Tıbbi bakımdan üç gruba
ayrılırlar. Bunlar:




Nematodlar (Yuvarlak solucanlar),
Cestodlar (Yassı solucanlar = Şeritler),
Trematodlar (Kurtlar) dır.
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Resim1.3: Yuvarlak solucan

1.2.1.7. Artropodlar
Eklem bacaklar anlamına gelmektedir ve dünyadaki hayvanların 4/5’ünü
oluşturmaktadırlar. Bütün dünyaya yayılmış olup daha çok hastalık etkenlerini taşıyan
böceklerdir. Eklembacaklıları inceleyen bilim dalına “entomoloji” denilmektedir. Keneler,
karasinekler, sivrisinekler, bitler, pireler, tahtakuruları, tatarcıklar, hamam böcekleri bu
grupta sayılır. Örneğin; sıtma, sarıhumma, ansefalit, uyku hastalığı, tifüs gibi hastalıkların
etkenleri artropodlar tarafından insanlara taşınır. Ayrıca bu böcekler insanları ısırarak rahat
ve huzurlarını kaçırdıkları gibi allerjik durumlar da yaratırlar.

Resim:1.4:Artropod çeşitleri

1.2.2. Rezervuara (Kaynağa) Giriş
Hastalık etkenleri, doğadaki herhangi bir kaynaktan rezervuara direk temasla veya
canlı ya da cansız aracılarla girer. Ancak enfeksiyon hastalıklarının olabilmesi için etkenin
rezervuara uygun bir giriş kapısından girmesi gerekir. Örneğin; tetanos basili açık bir
yaradan vücuda girerse hastalık oluşturur, gastrointestinal (mide – bağırsak) yoldan girerse
hastalık oluşturmaz.
Etken rezervuara (kaynağa) solunum yolu, sindirim yolu, üro-genital yol, deri ve
mukoza yollarından biri ile girebilir.
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1.2.3. Rezervuar (Enfeksiyon Kaynağı)
Enfeksiyon etkenlerinin doğal olarak üzerinde bulunduğu, yaşayıp çoğaldığı canlı ve
cansız ortamlara, rezervuar (kaynak) denir. En önemli enfeksiyon kaynakları insan ve
hayvanlardır. Vektörler, toprak, su, besin maddeleri, laboratuvarlar ve çok nadir olarak
bitkiler de enfeksiyon kaynağı olabilirler.
Hasta ve taşıyıcı insanlar enfeksiyon kaynağı olabilir. Kaynağı sadece insan olan
hastalıklardan bazıları şunlardır: Tifo, paratifo, çiçek, su çiçeği, kızamık, kızamıkçık,
kabakulak, difteri, boğmaca, poliomyelit, hepatitler, kolera, lepra, tüberküloz, trohom,
gonore, sifilisdir.
Rezervuar hayvan ise enfeksiyon etkeni bu hayvanlarla teması olan insanlara geçer.
Kaynağı hayvan olan etkenlerle meydana gelen enfeksiyon hastalıklarına zoonozlar denir.
Bazı hastalık etkenleri toprağa, suya, besinler ve çivi gibi cansız varlıkların üzerine
yerleşerek yeni enfeksiyon kaynakları oluştururlar (Mantarlar, tetanos, gazlı kangren gibi).
Nadiren de olsa bazı bitkiler enfeksiyon kaynağı olabilirler. Örneğin, arpa uyuzu arpa
ve diğer tahıllar üzerinde ürer ve bu alanda çalışan kişilere bulaşır.
Hastane ve laboratuvarlar da enfeksiyonlara kaynak oluşturabilirler.
Enfeksiyon hastalıklarının ortadan kaldırılmasında en etkili yol, rezervuara yönelik
yapılan çalışmalardır. Bazı enfeksiyon kaynakları ve hastalıklar aşağıda tablo olarak
verilmiştir.

Enfeksiyon Kaynağı
 Hasta insanlar
 Portörler (hastalık taşıyıcıları)
 Hayvanlar
 Laboratuvarlar
 Toprak, su ve besinler
 Bitkiler

Hastalık
 Sıtma, kızamık, straptokok
enfeksiyonları
 Tifo, hepatit B, amipli dizanteri
 Brucellozis, şarbon, kuduz, tifüs, veba,
tetanos
 Hastane enfeksiyonları
 Tetanos, gazlı kangren, kolera, dizanteri,
mantar hastalıkları
 Arpa uyuzu (dermatoz)

Tablo: 1.1. Enfeksiyon kaynağı ve hastalıkları
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1.2.4. Rezervuardan (Kaynaktan) Çıkış
Enfeksiyon etkeninin sağlam insanlara bulaşabilmesi için içinde yaşadığı ve çoğaldığı
rezervuardan dışarı çıkması gerekir. Rezervuardan çıkış yolları genellikle rezervuara giriş
yolları ile aynıdır. Enfeksiyon etkenleri, rezervuardan genellikle şu yollardan biri veya
birkaçı ile çıkar:










Solunum yolu (ağız, boğaz, burun salgıları ve balgamla)
Sindirim yolu (dışkı ile)
Deri ve mukoza yolu (deri lezyonları ve enfekte yara akıntıları ile)
Üro - genital yol (idrar, vajina salgısı, meni ile)
Parenteral yol (kan ile)
Plasental yol (anneden bebeğe geçiş)
Doku ve organ yolu (biyopsi alınması ve organ nakli ile)
Kulak ve sinüs akıntıları
Vektörlerle (pire, bit, kene vs. ile)

Enfeksiyon etkeninin en önemli çıkış yolu solunum yoludur. Çünkü bu yolla çıkan
etkenler kolaylıkla yeni konakçıya bulaşmakta ve hastalık yapmaktadır. Kontrolü zor bir yol
olup toplu yaşanılan yerlerde salgınlar oluştururlar. Kızamık, grip, kabakulak, menenjit gibi
hastalıkların etkenleri kaynaktan solunum yolu ile çıkış yapar.
Sindirim yolu, deri yolu, üriner yol ile rezervuardan çıkan enfeksiyon etkenlerinin
kontrolü daha kolaydır. Sosyo- ekonomik bakımdan gelişmiş ve çevre sağlığı çalışmaları iyi
olan yerlerde, bu etkenlerin yeni konakçıya bulaşmaları daha zordur.
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar genellikle saklandığı için kontrolü zordur. Çıkış kapısı
deri ve mukoza olan hastalıklarda sosyo - ekonomik ve kültürel şartların iyileştirilmesi ile
önlem alınabilir.

1.2.5. Yeni Konakçıya Taşınma (Bulaşma)
Enfeksiyon hastalığının oluşumu için gerekli olan faktörlerden biri de etkenin yeni
konakçıya taşınmasıdır. Rezervuardan çıkan enfeksiyon etkeni çeşitli yollarla konakçıya
ulaşır. Rezervuardan çıkan etkenin sağlam kişiye geçişinde takip ettiği yollara bulaşma
yolları, enfeksiyon etkeninin sağlam kişiye geçmesine de bulaşma denir. Bulaşma başlıca iki
şekilde olur.
1.2.5.1. Direkt (Doğrudan) Bulaşma
Enfekte kişinin, duyarlı kişi (konakçı) ile doğrudan teması sonucu oluşan bulaşma
şeklidir. Kaynaktan çıkan enfeksiyon etkeni herhangi bir aracı kullanmadan doğrudan yeni
konakçıya bulaşır. Yani verici ve alıcı karşı karşıyadır.
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Enfeksiyon kaynağı ile doğrudan temas (eller, öpüşme, cinsel ilişki, ısırma vb.) veya
rezervuarın burun - boğaz salgılarının damlacık şeklinde havaya yayılması ve bu
damlacıkların sağlam kişilerin göz, burun ve ağız mukozalarına temas etmesi sonucunda
bulaşma olur. Damlacık yolu ile olan bulaşmada sağlam kişi ile rezervuar arasındaki
mesafenin bir metre veya daha az olması gerekir. Örneğin, Herpes Simpleks virüsü öpüşme;
gonore, sifilis, trichomaniazis, aids gibi hastalıklar cinsel temas ile bulaşır. Bu gibi yakın
temas ile bulaşan enfeksiyonlara kontakt enfeksiyon denir. Ayrıca uyuz, lepra, deri
mantarları, tetanoz, kancalı kurt enfeksiyonları da kontakt enfeksiyonlara örnek verilebilir.
Enfeksiyon etkeninin anneden bebeğe plesanta ile geçmesi de doğrudan bulaşmadır.
Plesanta iyi bir filtron olmasına rağmen bazı mikroorganizmalar pelesanta bariyerini geçerek
fetüsü enfekte etmektedir. Bu yolla daha çok virüs enfeksiyonları geçer. Bu tür
enfeksiyonlara teratojenik enfeksiyonlar denir.
Giriş kapısı solunum yolu olan bir çok enfeksiyon, direkt temas ile bulaşır. Bu tür
bulaşma güneş ışınlarının az olduğu soğuk ve rutubetli mevsimlerde daha fazladır. Grip,
kızamık, boğmaca, menenjit, tüberküloz gibi hastalıkların etkenleri konuşma, hapşırma,
öksürme ile sağlam insana doğrudan bulaşır.
Tifo, dizanteri, kolera gibi gastrointestinal kanaldan bulaşan hastalıklarda hastaya
bakan sağlık personeli veya hasta yakınları kendi hijyenlerine dikkat etmediklerinde hastanın
dışkı ve idrarı ile kirlenen ellerinden mikroorganizmaları farkında olmadan ağız yolundan
alabilirler.
1.2.5.2. İndirekt (Dolaylı) Bulaşma
Mikroorganizmanın, konakçıya bir aracı kullanarak girmesidir. Bu aracıların
başlıcaları; hava, su, besin, vektör, eşya, toprak vb. dir.


Hava ile bulaşma: Kontrolü en zor bulaşma biçimidir. Hastalık kaynağından
damlacıklar hâlinde havaya dağılan mikroorganizmalar, güneş, yağış, rutubet,
sıcaklık, soğuk ve hava hareketleri gibi faktörler sebebiyle harap olur. Ancak
çevre şartlarına dayanıklı mikroorganizmalar toz yüzeyinde uzun süre kalarak
solunan hava ile duyarlı konakçıya bulaşır. Damlacıkla yayılma; öksürme,
aksırma, tükürük, balgam, burun, gözyaşı sıvılarının damlacıklar hâlinde havaya
yayılmasıdır. Bu damlacıklar uzun süre havada asılı kalabilir.
Etkenin solunum yolu ile rezervuardan çıkışı ve bulaşma Tbc.(tüberküloz), grip,
soğuk algınlığı, kızamık, kızamıkçık, suçiçeği, kabakulak, boğmaca, menenjit,
pnömoni, streptokok enfeksiyonları bu yolla bulaşan enfeksiyonlara örnek
verilebilir.
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Resim 1.5: Solunum yolu ile bulaşma







Enfeksiyon etkenleri, vücudun savunma mekanizmasını oluşturan solunum
yollarındaki titrek tüyler ve salgılar tarafından tutulur. Ancak solunum
yolundaki bu savunma mekanizması sIg.ara içilmesi, kirli hava ve zehirli
gazların solunması gibi nedenlerle bozulur. Bu da enfeksiyon oluşumunu
kolaylaştırır.
Su ile bulaşma: Özellikle sindirim yolu ile bulaşan hastalıklar için su önemli
bulaşma aracıdır. Ancak suyun bulaştırma aracı olabilmesi için patojen
etkenlerin su içinde yaşamlarını devam ettirebilecekleri az veya çok bir
dirençlerinin olması gerekir. Hasta ve portörlerin dışkıları, laboratuvar atıkları,
hayvan atıkları ile kirlenen suların içilmesi, meyve-sebzelerin sulanması ya da
yıkanması, kullanılması ve temas edilmesi sonucu birçok hastalık insanlara
bulaşır. Örneğin; enfekte su ile sulanmış marul temiz su ile yıkanmadan yenirse
dizanteri, tifo, kolera; pis su ile yıkanan süt kaplarından tifo, yüzme
havuzlarının iyi temizlenmemesi sonucu inklüzyonlu konjuktivit gibi hastalıklar
bulaşabilir. Bu yolla bulaşan hastalıkların bazıları; tifo, kolera, dizanteri,
poliomyelit, enfeksiyöz hepatit, mantar ve bazı parazitozlardır.
Besin maddeleri ile bulaşma: Etkeni sindirim sistemi yoluyla vücuda giren
enfeksiyon hastalıklarında besin maddeleri önemli bir bulaştırma aracıdır. Dışkı
ile atılan hastalık etkenlerinin bulaşmasında besin maddeleri önemli bir yer
tutar. Besin maddeleri, birçok mikroorganizma için uygun üreme ortamıdır.
Bazı besin maddeleri kaynağında kirlenirken bazıları ise besinleri hazırlayan ve
pişiren kişiler ile kontamine olur. Saklama ve tüketilmeleri sırasında hasta ve
portörlerin teması, kirli sularla yıkanması, kirli kaplara konulması, haşerelerin
teması sonucu birçok hastalık etkeni insanlara bulaşır. Besinlerle bulaşan
enfeksiyonların en önemlisi stafilokok, salmonella ve botulismus besin
zehirlenmeleridir. Tifo, kolera, dizanteri de besinlerle bulaşan hastalıklardan
bazılarıdır.
Toprak ile bulaşma: Hastalık etkenleri ile enfekte olmuş toprak, dış ortama
dayanıklı mikroorganizmalar için bulaştırıcı bir araç olur. Toprağın asiditesi
mikropların yaşaması için elverişli değildir ancak sporlu bakteriler toprakta
uzun süre yaşar. Toprakla temas sonucu bu hastalık etkenleri insanlara bulaşır.
Tetanoz ve gazlı kangren topraktan direkt olarak bulaşır. Tetanozun asıl
kaynağı, hayvan ve insan bağırsağıdır. Ancak vücut dışına çıkan enfeksiyon
etkeni toprağa yerleşerek spor oluşturma özelliğinden dolayı uzun süre toprakta
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kalarak toprağı enfeksiyon kaynağı hâline getirir. Kancalı kurt, topraktan cilt
yolu ile insanlara bulaşır. Enfekte toprağın yiyecek ve içeceklere bulaşması ile
de hastalık etkeni insanlara bulaşır.
Vektörlerle bulaşma: Bulaşıcı hastalıkların yayılmasında kaynak ya da taşıyıcı
olarak en önemli etmenlerden biri vektörlerdir. Enfeksiyon etkenlerinin
vektörlerle bulaşması mekanik yöntem ve biyolojik yöntem olmak üzere iki
şekilde olur.
Vektörler çöplük, gübrelik, insan ve hayvan atıklarının üzerine konarak patojen
etkenleri ayağı, kanadı veya vücudu ile alır. Sağlam kişiye ve onun kullandığı
eşyalar veya besinlere konan vektör, enfeksiyon etkenlerini herhangi bir
değişikliğe uğratmadan sağlam kişilere ulaştırır. Mekanik taşımada rol alan tipik
vektörler, karasinek ve hamamböceğidir. Özellikle uçma yeteneği yüzünden
karasineğin verdiği zarar çok daha geniştir. Vibrio cholerea, Salmonella,
ShIg.ella, Stafilokok gibi bakteriler; Trahom etkeni ve her türlü barsak
parazitinin yumurtası bu yolla kolaylıkla bulaşır.

Resim 1.6: Vektörlerle bulaşma

Bir vektörün insan ya da hayvandan emdiği kanda bulunan patojen etkenler,
vektörün bedeninde ürer ya da bir yaşam evrimi geçirir. Biyolojik taşımanın en
tipik vektörleri; sivrisinekler, bit, kene ve pirelerdir. Sıtma, Kala-azar, Tifüs,
Filariazis bu yolla bulaşan enfeksiyonlara örnektir.




Parenteral bulaşma: Bazı hastalık etkenleri, enfeksiyon kaynağı olan hasta
veya portörden fizyolojik yollarla dışarı çıkamaz. Bu etkenler insandan insana
kan transfüzyonu, diş çekimi, steril edilmemiş cerrahi aletler, ilaç ve uyuşturucu
bağımlılarının ortak kullandığı enjektörlerle bulaşabilir. Ortak diş fırçası,
enfekte ustura veya jiletle traş olunması da hastalık bulaştırabilir. Bu yolla en
çok; sifiliz, hepatit B, sıtma, AIDS, streptokok cilt enfeksiyonları bulaşır.
Tıbbi araç gereçlerle bulaşma: Kontamine olmuş nesnelerle oluşan bulaşma
şeklidir. Enfeksiyon etkenleri kaynaktan ayrılıp bazı eşyalar üzerinde hayatını
sürdürerek daha sonra sağlam kişilere geçebilir. Bu tür eşyalar; yatak çarşafı,
yastık kılıfı, kirli giysi, mendil, tabak, çatal, kaşık, para, kapı kolu, musluk başı,
telefon ahizesi gibi ortak kullanılan araçlardır. Hastada kullanıldıktan sonra iyi
sterilize edilmeden başka kişilerde kullanılan malzemelerle (airway, foley
sonda, çarşaf vb.) hastalık etkenini başka kişilere bulaştırır. Enfeksiyon
etkenleri konakçıya bulaşmadan önce bu araçların üzerinde veya içinde
gelişebilir, üreyebilir ya da olduğu gibi kalabilir. Eşyalarla bulaşan hastalıkların
bazıları; uyuz, deri enfeksiyonları, tifo, kolera, hepatit B, HIV’dir.
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1.2.6. Yeni Konakçıya Giriş
Mikroorganizmaların organizmaya girdikleri yer, enfeksiyon meydana getirmelerinde
çok önemli bir faktördür. Enfeksiyonun oluşabilmesi için enfeksiyon etkenlerinin vücuda
uygun yerden ve uygun giriş kapısından girmeleri gerekmektedir.
Her patojen etken vücuda girmek için değişik bir yol seçer. Genellikle paraziter hayata
nerede başlamışlar, nerede kolaylıkla çoğalıp yerleşebiliyorlarsa oraya en yakın yoldan
girme eğilimindedirler. Enfeksiyon etkenlerinin yeni konakçıya girişi; solunum yolu,
sindirim yolu, deri ve mukoza çatlakları, parenteral enjeksiyonlar (kan yolu) ve plasenta ile
olur. Etkenlerin ilk kaynaktan çıkış yolları ile yeni konakçıya girişi çok kez aynıdır.
Alıştıkları giriş kapısı haricinde vücuda girerlerse pek hastalık belirtisi yapmazlar ya da çok
hafif belirtilere sebep olurlar. Örneğin, salmonella grubundan olan tifonun etkeni salmonella
thypi kalçaya zerk edilirse hastalık oluşturmayıp lokal bir iltihaba neden olurken sindirim
yolundan girdiğinde hastalık meydana getirir.
Bazen de hastalık etkenleri kaynaktan çıkış yolundan farklı bir yolla vücuda girerek
hastalık oluşturabilirler. Örneğin; kuduzda etken, rezervuarın solunum yolundan salya ile
çıkarak yeni konakçıya travmaya uğramış herhangi bir yerden girebilir.
Tifo, kolera, dizanteri, çocuk felci, hepatit A gibi hastalıkların etkenleri ve bağırsak
parazitleri konakçılarını dışkı yolu ile terk eder ve yeni konakçılarına ağız yolu ile girerler.
Bu tür hastalıklara fekal-oral (dışkı-ağız) yol ile bulaşan hastalıklar denir. Kızamık,
tüberküloz (verem), zatürree (pnömoni) etkenleri konakçılarını solunum yolu ile terk ederler
ve yeni konakçılara da solunum yolundan girerler.
Sifiliz ve gonore gibi cinsel temas ile bulaşan hastalıklar için yeni konakçıya giriş yolu
yine cinsel temastır. HIV enfeksiyon etkeni ise cinsel temas yolu ile yeni konakçıya
girebildiği gibi kan ve kan ürünleri ile ve anneden bebeğine plasenta yolu ile de bulaşabilir.
Bazı enfeksiyon etkenleri yeni konakçıya hangi yolla girerse girsin belli organlara
ulaşıp orada hastalık yapar. Örneğin, hepatit virüsü ağız ve parenteral yolla girerek
karaciğerde hastalık yapar. Solunum yoluyla giren menenjit etkeni ise beyin zarlarında
hastalık yapar.

1.2.7. Duyarlı Konakçı
Enfeksiyon etkeninin yeni bir konakçıya girip hastalık oluşturması için yeni
konakçının o etkene duyarlı olması gerekir. Konakçının o etkene karşı bağışıklığı yoksa
enfeksiyon hastalığı oluşur. Aynı mikroorganizma bazı kişileri öldürücü derecede
hastalandırırken bazılarında hafif bir hastalığa neden olabilir, bazı kişileri ise hiç
hastalandırmaz. Bu durum, konakçının hastalık etkenine karşı gösterdiği direnç ve duyarlılık
ile ilgilidir. Konakçının bir enfeksiyon etkenin veya onun toksik ürünlerinin organizmaya
girmesini, üremesini ya da zarar vermesini önleyen bünyesel gücene direnç denir.
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1.3. Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler
Hastalıkların oluşmasında yaş, cins, aile, ırk, beslenme ve diğer faktörler rol oynar.
















Yaş: Hastalıkların görülme sıklığı ve ölüm oranları ile yaş arasında ilişki vardır.
Vücut direnci, vücut hacmi, fizyolojik yapı ve çevre şartlarından etkilenme her
yaş grubunda farklılıklar gösterir.
Cins: Enfeksiyon hastalıklarında, yaşa ve cinse göre görülen değişiklikler,
kişilerin direnci ve enfeksiyonla karşılaşma ihtimalini etkileyen sosyal ve
çevresel faktörlerin sonucudur. Cinsler arasındaki farklılıklar; erkeklerin farklı,
kadınların farklı hastalıklara yakalanmalarına sebep olur.
Aile: Genetik ve kültür yapısına bağlı bazı hastalıklar, ırklar arasında
farklılıklar gösterir. Irklar arasındaki enfeksiyon yayılımında ise çevre
şartlarının da etkisi vardır. Değişik ırklarda hastalığın yayılma hızı ve şiddeti
arasındaki değişikliklerden genetik yapı, kazanılmış bağışıklık, sosyal ve
çevresel şartlar gibi faktörler sorumlu tutulabilir.
Irk: Değişik ırklarda hastalığın yayılma hızı ve şiddeti arasındaki
değişikliklerden genetik yapı, kazanılmış bağışıklık, sosyal ve çevresel şartlar
gibi faktörler sorumlu tutulabilir.
Beslenme: Sağlığın korunmasında ve hastalıkların çabuk iyileşmesinde
beslenmenin önemli rolü vardır. Beslenmenin yeterli ve dengeli olduğu
zamanlarda bağışıklık sistemi aktif olarak vücudu korurken, yetersiz ya da
dengesiz beslenmede durum bağışıklık sisteminin aleyhine işleyerek vücudu
yeterince koruyamaz ve mikrobik hastalıklara yakalanma riski artar.
Zaman: Bulaşıcı hastalıkların yayılması, hastalanma ve ölüm oranlarının
zaman faktörüyle ilgisi bulunmaktadır. Bazı hastalıklar, zaman içinde periyodik
değişimler gösterir. Enfeksiyon, hastalıklarının bağışıklık oranına bağlı kırsal
bölgelerde 4-5 yılda bir salgın oluştururken, şehirlerde 1-2 yılda bir salgın
oluşturur. Hastalıkların mevsimlerle de ilgisi vardır. Solunum sistemi
hastalıkları kapalı alanlarda daha fazla insanın bulunmasından kaynaklı olarak
kışın artış gösterirken bağırsak enfeksiyonları yazın daha sık görülür.
Yer: Hastalıkların oluşmasında bölgenin coğrafi özellikleri, toplumun sosyokültürel yapısı yer faktörü içinde bulunur. Yer faktörü bazı hastalıkların bazı
bölgelerde görülmesine yol açar. Durgun suların bulunduğu çevrelerde sıtmanın
sık görülmesi gibi.
Meslek: İnsanların, yaptığı iş sebebiyle hastalığa yakalanması arasında sıkı bir
ilişki vardır. Kasap ve veterinerlerde şarbon; çiftçilerde tetanos hastalığına
yakalanma oranı diğer meslek gruplarına göre daha fazladır. Yorucu işlerde,
havasız ve kimyasal maddelerin olduğu ortamlarda çalışan insanlar hastalıklara
daha sık yakalanır.
Diğer faktörler: Kalabalık ortamda yaşamak, sağlık hizmetlerine erişimin
kısıtlı olması, aile planlaması hizmetlerinin yetersizliği, düşük öğrenim düzeyi
v.b hastalıkların oluşmasında etkili olan diğer faktörlerdir.
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1.4. Enfeksiyondan Korunma
Toplum kökenli enfeksiyonlarda enfeksiyon kaynakları; hastanın kendi florası,
çevresel ortam ve hasta yakınlarıdır. Hastane kökenli enfeksiyonlarda ise belirtilen
kaynaklara ek olarak tıbbi gereç ve işlemler, hastane içi çevresel ortam, sağlık personeli,
diğer hastalar ve hasta yakınlarıdır. Enfeksiyonlardan korunmak için alınması gereken
önlemler aşağıda anlatılmıştır.








El hijyeni: Enfeksiyon etkenleri en sık eller aracılığı ile yayıldığı için
enfeksiyonların bulaşma zincirinin kırılmasında en etkili önlem el hijyenidir.
Ellerde gözle görünür kirlenme olduğu her durumda veya ellerin ağza, göze,
mukozalara temas edeceği her durumda eller mutlaka su ve sabun ile
yıkanmalıdır.
El yıkama olanaklarının kısıtlı olduğu veya çok sık el hijyenine ihtiyaç duyulan
hastane içi ortamlarda el hijyeni için alkollü el antiseptikleri ile ellerin
ovalanması yeterlidir. Alkollü el antiseptikleri, çok hızlı başlayan antimikrobik
etkileri ve pratik kullanımları ile hastane personeli tarafından çok sık ve yaygın
olarak kullanılmaktadır.
Eldiven Kullanımı: Hastanede veya hastane dışında, hastaya bakım verirken
ellerin kirleneceği işlemlerde steril olmayan eldiven kullanılır. Eldiven doğru
kullanılmazsa mikropların bulaşmasına neden olur. Eldiven gerektiren iş biter
bitmez eldiven dikkatle çıkarılmalı ve tıbbi atık çöpüne atılmalı, eller alkollü
antiseptikle ovalanmalıdır.
Hastanede hastaya uygulanacak tedavi, pansuman gibi tıbbi işlemlerde de
hastanın yarasından veya damar yolundan mikropların girmesini önlemek yani
hastayı korumak için de bazen steril, bazen steril olmayan eldiven kullanılabilir.
Gerekli görülen durumlarda eldivenler eller yıkanıp odaya girildikten sonra
giyilir. Oda dışına çıkmadan önce çıkarılıp atılır ve eller yeniden alkollü
antiseptikle ovulur. Bir hastadan başka bir hastaya geçerken ya da aynı hastada
kirli bir bölgeden (örneğin, perine bakımı) sonra temiz bir bölge ile temas
gerektiğinde sağlık personelinin mutlaka eldiveni değiştirmesi, el antisepsisi
uygulayıp yeni eldiveni giymesi gerekir.
Cilt Bakımı: Cilt bütünlüğünü korumak ve enfeksiyon riskini azaltmak için
perine temizliğine büyük önem verilir. Her dışkılama sonrasında perine bölgesi
cilde zarar vermeyecek bir şekilde dikkatle yıkanmalı ve yumuşak tuvalet kağıdı
ya da kağıt peçete ile kurulanmalıdır. Her idrar çıkışını takiben perine bölgesi
mutlaka yumuşak tuvalet kağıdı ya da kağıt peçete ile kurulanmalıdır. Kadın
hastalarda dışkı ile kirlenme ve idrar yolu enfeksiyonlarını önlemek için perine
temizliği mutlaka önden arkaya doğru yapılmalıdır.
Ağız Bakımı: Dişler günde en az iki kez yumuşak bir diş fırçası ile
fırçalanmalıdır. Bağışıklığın baskılandığı hastalıklarda ağız içi ve diş
iltihaplarının önlenmesi çok önemlidir. Çürük dişler doldurulmalı, iyi
oturmayan protezler onarılmalı, onarılamayacak durumda olan dişler çekilmeli,
her tür potansiyel enfeksiyon odağı ortadan kaldırılmalıdır.
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Su ve Diğer İçecekler: Direkt olarak ırmak, göl veya kuyu suları içilmemelidir.
Lağım suyu, insan veya hayvan atıkları ile kirlenmiş olma ihtimali bulunan
durgun sular kullanılmamalı, Musluk suyundan elde edilen buz (restoran ve
barlar) veya buzlu meyve konsantreleri, buzlu çay veya kahve içilmemelidir.



Yiyeceklerin hazırlanması ile ilgili genel kurallar:




















Yemek hazırlamadan veya buzdolabındaki yemeği ısıtmadan önce ve
sonra eller yıkanmalıdır.
Her tür taze sebze ve meyve, akan su altında iyice yıkanmalıdır.
Meyve ve sebzeler yenmeden önce mutlaka kabukları soyulmalıdır.
Yemeklerin artan bölümü çabuk soğutulması mümkün olan küçük
kaplara konularak saklanmalıdır.
Yemeğin yenmeyen bölümü pişirilmeyi takiben iki saat içinde
buzdolabına kaldırılmalıdır.
İki saatten uzun süre oda sıcaklığında beklemiş yemekler atılmalıdır.
Buzdolabından çıkarılan pişmiş yiyecekler ısıtılarak sunulmalı, tam
pişirilmemiş yemekler ise 74°C’ye kadar ısıtılarak pişirilmelidir.
Buzdolabından çıkarılan çorbalar ve soslar yeniden sunulmadan önce
kaynatılmalıdır.
Konserve besinlerden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.
Pişirilmemiş kümes hayvanları, kırmızı et, balık ve diğer deniz ürünleri
diğer yiyeceklerden ayrı tutulmalı, aynı yüzey üzerine konulmamalıdır.
Mutlaka etler için ayrı, sebzeler ve diğer yiyecekler için ayrı kesme
tahtaları kullanılmalıdır. Pişirilmemiş etlerin diğer gıdalarla temas
ettirilmemesi oldukça önemlidir.
Çiğ etlerle ilgili hazırlıklar tamamlandıktan sonra eller su ve sabunla
iyice yıkanmalı ve daha sonra sebzelere geçilmelidir.
Kullanılan kesme tahtası, bıçak ve diğer mutfak aletleri de su ve sabunla
yıkanmalıdır.
Yemek hazırlamada kullanılan yüzeyler; raflar, tezgâh üzerleri,
buzdolabı, dondurucular ve tüm mutfak aletleri temiz tutulmalıdır.

Hasta Odasındaki Tıbbi Aletler: Hasta odasında bulunan tüm tıbbi aletler
uygun bir dezenfektan solüsyon kullanılarak her gün dezenfekte edilmelidir. El
hijyeni için kullanılan alkollü antiseptikler bu amaçla kullanılabilir.
Hasta Odalarında Havalandırma: Hava giriş ve çıkış ızgaralarının temiz ve
açık olmasına dikkat edilmeli, özellikle dış ızgaralarda kuş yuvası ve
pisliklerinin bulunup bulunmadığı sıkça kontrol edilmelidir. Özellikle hastanede
yapım-onarım çalışmalarının yürütüldüğü dönemlerde uygun filtrasyon daha
büyük önem taşır.
Nem kontrolü: Odadaki su sisteminde ortaya çıkabilecek tıkanıklık ya da kaçak
gibi sorunlar küflerin çoğalmasına neden olur. Buna engel olmak için mutlaka
72 saat içinde sorun çözümlenmelidir. Duvarları etkileyen bu tür bir sızıntı
sonrasında nem ölçen özel cihazlar kullanılmalı.
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Temizlik: Hasta odası için belirlenen temizlik kuralları uygulanmalıdır. Oda
dışında kuru vakum (elektrik süpürgesi) uygulanması gereken durumlarda hasta
odalarının kapıları kapalı tutulmalıdır. Islak vakum uygulanması gereken
durumlarda uygun bir dezenfektan solüsyon kullanılmalıdır. Odadaki
mobilyalar toz tutmayacak özellikte, diğer yüzeyler ise gözeneksiz, kolayca
silinebilen ve dezenfekte edilebilen nitelikte olmalıdır. Gerektiğinde HEPA
filtreli elektrikli süpürgeler kullanılmalıdır.



İzolasyon Önlemleri












Temas İzolasyonu: Hastaya kullanılan her türlü tıbbi alet (derece,
tansiyon aleti, stetoskop, pansuman seti vb.) hastaya özgü olarak
kullanılmalıdır ve hasta taburcu olduğunda başka bir hasta için
kullanılmadan önce dezenfekte edilmelidir.
Sıkı Temas İzolasyonu: Temas izolasyonu önlemlerine ilave olarak
sağlık personeli hasta ile her temasta bariyer önlemleri almalı ve tek
kullanımlık önlükler temas sonrası hasta odası içinde enfekte atık
kutusuna atılmalıdır.
Damlacık İzolasyonu: Damlacık yolu ile bulaşan etkenlerin yayılımı
maske kullanımı ile önlenebilir. Nezle, grip, farenjit gibi üst solunum
yolu enfeksiyonu veya kızamıkçık, kabakulak, meningokoksik menenjit
gibi spesifik enfeksiyon tanılı hastalara ve hastaya bakım verenlere
uygulanır.
Solunum İzolasyonu: Akciğer tüberkülozu, larinks tüberkülozu,
suçiçeği, zona, viral hemorajik ateş ve kızamık gibi bazı enfeksiyonların
yayılımını önlemek için standart maske kullanımı yeterli değildir. Söz
konusu durumlarda hastaların standart cerrahi maske takması, refakatçi
ve sağlık personelinin ise N95 maske kullanması ve hastaların negatif
basınçlı özel odalarda izlenmesi gerekmektedir. Bu maskeler ıslanmadığı
ve yırtılmadığı sürece, temiz ve korunaklı bir kap içinde saklanmak
koşuluyla mesai süresince tekrar kullanılabilir. Bir odadan diğerine
geçerken N95 maskesinin değiştirilmesi gerekli değildir, ancak mesai
sonunda mutlaka atılmalıdır. Çıkarıp takma veya atma işleminden sonra
eller antiseptikle ovalanmalıdır.

Sağlık Personeli: Solunum, damlacık veya direkt temas yoluyla bulaşabilecek
herhangi bir enfeksiyon hastalığı (varisella zoster, enfeksiyöz gastroenterit,
dudakta veya parmaklarda herpetik lezyonlar, üst solunum yolu enfeksiyonu,
S.aureus enfeksiyonu gibi) olan sağlık personelinin bağışıklık sistemi
baskılanmış hastalara bakım vermesi geçici bir süre için engellenmelidir.
Ziyaretçiler: Bulaşıcı hastalığı olan veya olma ihtimali bulunan kişilerin
bağışıklık sistemi baskılanmış hastaları ziyaret etmesine kesinlikle izin verilmez
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Antibiyotik Profilaksisi: Hastalığa veya kemoterapiye bağlı olarak bağışıklık
sisteminin baskılandığı riskli dönemlerde enfeksiyonlardan korunmak için
standart önlemler yeterli olmaz. Bu nedenle, bağışıklık sistemi toparlanıncaya
dek geçici olarak koruyucu dozda antibiyotikler kullanılır. Bu uygulamaya
“profilaksi” denir. Profilaksi bakterilere karşı (antibakteriyel), virüslere karşı
(antiviral) ve mantarlara karşı (antifungal) ilaçlarla ve genelde ağız yoluyla
uygulanır.
Aşılar: Sağlık bakanlığı aşı takviminde bulunan aşıların zamanında ve tam
olarak yapılması bulaşıcı hastalıklara karşı korunmada en etkili yoldur.

1.5. Bağışıklık (İmmünite)
Bağışıklık, vücudun kendi kalıtsal yapısına karşı olan yabancı etkeni tanıyıp bunları
yok etmek için oluşturduğu bir karşı yanıt olaydır. Vücudun kendine yabancı maddeyi
tanıması ve buna karşı yanıt vermesi immün yanıt olarak adlandırılır. İmmün yanıt, hümoral
ve hücresel yanıt olmak üzere iki şekilde oluşur. Hümoral yanıtta antikorlar, hücresel yanıtta
ise kan, belirli organ ve dokularda bulunan T lenfositleri görev alır.
İnsan vücudunun mikroorganizma veya ürünleri ile karşılaştıktan sonra o
mikroorganizmaya karşı oluşturduğu direnç durumuna bağışıklık denir. Bağışıklık antijen ve
antikor ilişkisi sonucu oluşur.
Antijen: Vücuda verildiğinde kendine özgü bir immün tepki oluşturabilen her türlü
maddeye verilen isimdir. Antijenler vücut için yabancı ve çoğunluğu protein yapısında olan
maddelerdir. Vücuda verildiklerinde organizmanın bağışıklık sistemini harekete geçirip
antikorların yapımına neden olur.
Antikor: Çok hücreli hayvansal organizmaların bağışıklık sistemi tarafından kendi
organizmalarına ait olmayan organik yapılara karşı geliştirilen glikoproteinin yapısındaki
moleküllerdir. Bu moleküller organizmayı yabancı moleküllerin yol açması muhtemel zarar
verici etkilere karşı erkenden uyararak koruyuculuk sağlar. Globulin yapısında olan bu
proteinler vücudun savunmasında bağışıklık olaylarında görev aldıklarından “bağışıklık
globulini” anlamına gelen “immün globulin” olarak adlandırılır ve Ig. olarak gösterilir.
Antikorlar, plazma hücreleri tarafından üretilir. İnsan organizmasında beş çeşit immün
globulin (Ig.) bulunur. Bunlar Ig.G, Ig.A, Ig.M, Ig.D ve Ig.E’dir.
Bağışıklık; beslenme, çevre şartları, ruhsal durum gibi pek çok faktörle ilişkilidir.
Aşırı yorgunluk, stres, enfeksiyonlar vücudun savunmasını azaltır. Özellikle kış aylarında
nezle, grip gibi üst solunum yolu hastalıkları direnci düşmüş kişilerde daha sık görülür.
Virüs, bakteri, mantar ve parazit gibi enfeksiyona yol açabilen mikroorganizmaların
zarar verici etkilerine karşı vücudu bağışıklık sistemi korur.

21

1.5.1. Bağışıklık Çeşitleri
Vücut mikroorganizmalara karşı iki yolla direnç gösterir.
1.5.1.1. Doğal bağışıklık (doğal direnç)
Doğuştan olan bağışıklıktır. Kişinin genetik yapısı, vücut sıvıları, hücresel faktörler ve
anneden bebeğe geçen antikorlardan oluşur ve bazı hastalıklara karşı insan vücudunu korur.
1.5.1.2. Kazanılmış (akkiz) bağışıklık
Doğumdan sonra oluşan bağışıklıktır. Herhangi bir enfeksiyon etkenine karşı
organizmanın seçici ve spesifik direnç kazanması aktif veya pasif bağışıklık ile sağlanır.


Aktif bağışıklık: Hastalık etkeninin vücuda alınması, gizli veya hastalanarak
geçirilmesi ve aşılamalar sonucu kazanılır.






Doğal aktif bağışıklık: Vücuda mikroorganizmaların girmesi ve
bağışıklık sisteminin uyarılıp çalıştırılmasıyla sağlanır. İnsan
mikroorganizmayı alınca hastalanır ve vücut bu sırada bağışıklığını
kazanır. Hatırlayıcı hücreler sayesinde bir daha aynı hastalığa
yakalanmaz. Örneğin, kabakulak hastalığına bir kere yakalanılır. Çünkü
kabakulak hastalığına karşı üretilen savunma maddeleri ölünceye kadar
vücutta kalır.
Yapay aktif bağışıklık: Aşılama yoluyla kazanılır. Zayıflatılmış ya da
öldürülmüş mikroorganizmalar aşı ile vücuda verilir. Bağışıklık sistemi
bu yolla uyarılarak aktif bağışıklık kazanılması sağlanır. Bağışıklık süresi
uzundur. Hastalanmadan önce belirli zamanlarda yapılan aşılar, vücudun
aktif bağışıklık kazanmasını sağlayarak hastalanmayı önler. Koruyucu
sağlık hizmetlerinin amacı da aktif bağışıklık kazandırarak insanların
hastalanmalarını önlemektir. Aşılama ile aktif bağışıklık sağlayabilmek
için bazen tek doz bazen de belli aralıklarla tekrarlanan dozlarda aşı
uygulamaları yapmak gerekir. Örneğin, bebekleri tüberküloz hastalığına
karşı bağışıklamak için yalnızca bir doz BCG aşısı yapmak yeterlidir.
Ancak hepatit-B hastalığına karşı bağışıklamak için en az üç defa hepatitB aşısı ile aşılanmak gerekir.

Pasif bağışıklık: Bağışık olmayan kişiye, korunulması istenilen hastalığın
etkenine karşı, bir başka organizmada oluşmuş antikorların verilmesi yoluyla
elde edilen, hızlı, ancak kısa süreli korunmadır. Serum ve gamma globulinlerle
sağlanmaktadır. Pasif bağışıklık, başka canlı vücudunda üretilen antikorlarla
kazandırıldığı gibi hamilelikte anneden bebeğe plasenta yoluyla geçen
antikorlarla da sağlanır. Yani iki tür pasif bağışıklık vardır.

22





Doğal pasif bağışıklık: Hamileliğin son iki ayı içinde doğal olarak
meydana gelir. Bu dönem içinde annenin sahip olduğu Ig.G'ler plasenta
yoluyla büyük oranda anneden bebeğe geçer. Doğumdan itibaren bebekte
bulunan ve annenin antikorlarıyla ilgili olan bağışıklığa doğuştan gelen
pasif bağışıklık denir. Bu sayede bebekler hayatlarının ilk aylarında
annenin geçirmiş olduğu veya aşılanmış olduğu hastalıklara karşı, geçici
bir süreyle de olsa korunmaktadırlar. Ayrıca doğum sonrasında anne sütü
içindeki antikorlar da bebeğin enfeksiyonlardan korunmasında pasif
bağışıklık sağlar.
Yapay pasif bağışıklık: Doğal enfeksiyon geçirmiş veya yapay olarak
bağışıklanmış hayvan veya insanların kan ürünlerinden elde edilen
antikor içeren serumların insanlara verilmesiyle kazandırılan bağışıklığa
yapay pasif bağışıklık denir. Antikor içeren bu ürünlere anti serum,
bağışık serum ya da immün serum adı verilir. Pasif bağışıklık özellikle
kendi antikorlarını oluşturmada sorunu olan kişiler için ve hızlı koruma
gereken durumlarda önemlidir. Ayrıca bazı enfeksiyonlara karşı artmış
risk taşıyan kişilerde de faydalı olabilir. Örneğin, hepatit B taşıyıcısı olan
anneden doğan bebekler veya akut enfeksiyon geçiren kişilerle temas
edenlere immünglobilin (Ig.) uygulanması gibi.

Bağışıklık sisteminin en önemli özelliği "hafıza" oluşturmasıdır. Aşılar ile bağışıklık
sağlamış bir kişi yıllar sonra bile o bakteri veya virüsle karşılaşırsa bağışıklık sistemi nasıl
yanıt vereceğini hatırlar. Hafıza hücreleri karşılaştığı bakteri veya virüsü tanır ve ona özgül
(spesifik), çok miktarda antikorun hızlı bir şekilde üretilmesini sağlar. Bu hızlı yanıt sonucu
bakteri veya virüsler hastalık yapabilecek kadar çoğalamadan yok edilir.

Şema 1.2. Bağışıklık çeşitleri
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1.5.2. Bağışıklığın Önemi
Toplumların korunmasında hijyenik koşulların (temiz su temini, kanalizasyon, kişisel
temizlik eğitimi gibi) ve beslenmenin düzeltilmesi yanında bulaşıcı hastalıklara karşı aktif ve
pasif bağışıklama ile korunmaya büyük önem verilmektedir.
Toplumun bağışıklık düzeyinin yükselmesi, enfeksiyon hastalıklarının salgın
oluşturma olasılığını azaltır. Eğer bağışıklık düzeyi düşerse enfeksiyon hastalıklarının yeni
vaka sayılarında artış meydana gelir.
Aşıların sağladığı en büyük yarar, toplum sağlının devam ettirilmesidir. Aşılar
öncelikle uygulandıkları kişileri hastalıktan korur. Hastalıktan korunan kişiler mikropları
diğer kişilere taşıyamayacağı için aşılanmamış kişilere de hastalığın geçişi engellenir.
Böylece toplumun diğer fertleri de hastalıklardan korunur. Enfeksiyon hastalıkları bireysel
hasar ve yüksek maliyetin yanı sıra, kısa sürede büyük kitleleri etkiler. Hastalığın oluşmasını
önlemek her zaman tedavi etmekten çok daha kolay, daha ucuz, daha az iş gücü ve zaman
kaybına yol açacaktır. Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak aşağıdaki avantajları
sağlar:

Enfeksiyonların şiddetini azalır.

Özellikle savunma hücreleri henüz tam gelişmeyen bebeklerin, okul
çağındaki çocukların ve bağışıklıkları azalmaya başlayan yaşlıların,
enfeksiyon hastalıklarına yakalanma riski azalır.

Soğuk algınlığı, nezle ve diğer enfeksiyonlara yakalanma olasılığını
azalır.

Kanser hücrelerinin yok edilmesi en yüksek seviyeye çıkar.

Kimyasalların vücutta birikmesini önleyerek enerji düzeyi artar.

Vücudu çevredeki radyasyon ve kirlerden korur.

Yaşlanma sürecini yavaşlatır.

1.6. Enfeksiyon hastalıklarında laboratuvar tanı yöntemleri
Enfeksiyon hastalıklarının tanısı anemnez, fiziki muayene ve laboratuvar yöntemleri
ile konur. Enfeksiyon hastalıklarında, laboratuar tanı yöntemleri önem taşır. Laboratuar
yöntemleri iki ana grupta incelenir.

1.6.1. Non-Spesifik Tanı Yöntemleri
Non-spesifik yöntemler periferik kan tetkikleri, sedimantasyon ile idrar ve gaitanın
rutin tetkikleridir.
1.6.1.1. Periferik Kan
Periferik kanda en çok lökosit ve eritrosit sayıları ve şekillerine bakılmaktadır.
Enfeksiyon hastalıklarının bazısında lökosit sayısı artarken bazısında da azalır.
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Lökosit sayısının kanda artmasına lökositoz denir.
Lökosit sayısının normalden az olmasına lökopeni denir.
Kanın hücrelerinin toplam kan oranına hematokrit denir. Hematokrit,
enfeksiyon hastalıklarının teşhisinde kullanılan tanı yöntemlerindendir.
Eritrosit sayısının normal değerden az olmasına eritropeni; eritrositin fazla
olmasına eritrositoz denir.

1.6.1.2. Sedimantasyon:
Eritrositlerin, birim zamandaki çökme hızına sedimantasyon denmektedir. Akut ve
kronik enfeksiyon hastalıklarında (pnömoni, tüberküloz ve sepsis gibi) sedimantasyon değeri
yüksektir. Sedimantasyon, her enfeksiyon hastalığında kesin bulgu olmadığından, nonspesifik (özgün olmayan) tanı yöntemi olarak değerlendirilir.
1.6.1.3. Biyokimyasal Tanı Yöntemleri
Biyokimyasal tanı yöntemlerinde kullanılan materyaller kan (kan serumu), idrar, BOS,
gaita, mide ve duedonum öz sıvıları, vücudun diğer seröz ve sinovial sıvıdır.
1.6.1.4. İdrar Tetkikleri
Üriner ve boşaltım sistemindeki enfeksiyon hastalıklarında, idrarın fiziksel, kimyasal
ve mikroskobik analizleri sonucunda teşhis konulmaktadır. İdrarın fiziksel analizinde; rengi,
kokusu, dansitesi, pH reaksiyonu ve görünümüne bakılır. Kimyasal analizinde ise, protein,
bilirubin, hemoglobin, glikoz ve keton cisimlerinin analizi yapılır. İdrarın mikroskobik
analizinde, idrarda görülen organik ve inorganik idrar sedimentlerinin analizi yapılır. Tam
idrar tahlili sonucu değerlerin yüksek çıkması (patolojik idrar), enfeksiyon hastalıklarının
genel belirtisidir.
1.6.1.5. Gaita Tetkikleri
Enfeksiyon hastalıklarında, gaitanın fiziksel, kimyasal ve mikroskobik analizleri
sonucunda teşhis konmaktadır. Dışkının rengi, kokusu, dışkıda gizli kan görülmesi ve
kültürde mikroorganizmaların üremesi en önemli bulgulardandır. Bu bulgularla, hastalıklar
destekleyici (nonspesifik) tanı yöntemleri ile belirlenir. Beslenmeye göre gaitanın rengi ve
kokusu değişebilir.

1.6.2. Spesifik Tanı Yöntemleri
Hastalık etkenleri mikrobiyolojik, serolojik (hücre ve doku incelenmesi), immunolojik
(romatolojik, organ testleri ve hematolojik testler), radyolojik (röntgen, MR gibi)
yöntemlerle belirlenir. Bu yöntemlerle hastalık etkenlerinin görülmesi ya da vücutta oluşan
değişikliklerle enfeksiyon hastalıklarının tanısı konur.
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Enfeksiyon hastalığının teşhisi mikrobiyolojik olarak alınan materyallerde, (kan, gaita,
idrar, balgam, BOS, seröz ve sinivoal sıvılar, biyopsi ve lezyonlar ) mikroorganizmaların
mikroskopla incelenmesi ya da kültür yapılarak mikroorganizmanın üretilmesi ile konur.
Mikroskopik incelemelerde, santrifüj ve boyama yöntemlerinden faydalanılır. Çeşitli besi
yerlerinde kültür yapılarak mikroorganizmalar üretilir. Mikroorganizmaların çeşitlerine göre,
laboratuvar tetkikleri de değişir.
Bakteriyel enfeksiyon hastalıklarında, laboratuar muayenelerinde boğaz kültürü,
nazofarinks kültürü, gaita, kan, BOS ve idrar kültürleri yapılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri takip ederek enfeksiyon hastalıkları ile
ilgili kavramları ve enfeksiyon zincirini ayırt ediniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Enfeksiyon ve enfeksiyon hastalıkları ile
ilgili kavramları ayırt ediniz.

 Enfeksiyon etkenlerinin sınıflandırmasını
yapınız.
 Enfeksiyon etkenlerine ait özellikleri
sıralayınız.

 Enfeksiyon ve enfeksiyon hastalıkları ile
ilgili kavramları tekrar ediniz.
 Enfeksiyon ve enfeksiyon hastalıkları ile
ilgili kavramları yazarak çalışınız.
 Enfeksiyon etkenlerine ait bir şema
oluşturarak çalışabilirsiniz.
 Enfeksiyon etkenlerini ve özelliklerini
gösteren, eşleştirmeli bir tablo
oluşturabilirsiniz.
 Konuyu yazarak çalışınız.
 Enfeksiyon zincirini oluşturan halkaları
gösteren şema oluşturabilirsiniz.
 Bu şemada bazı halkaları boş bırakarak
tekrar kendinizi kontrol edebilirsiniz.
 Oluşturduğunuz boşluklu zinciri
arkadaşlarınızın da tamamlamasını
sağlayabilirsiniz.
 Enfeksiyon hastalıklarının bulaşma
yollarının neler olduğunu maddeler
halinde sıralayınız.
 Enfeksiyon hastalıklarının bulaşma
yollarını açıklayan bir tablo eşleştirmesi
yapınız.
 Hastalıkların oluşmasında rol oynayan
etmenleri tekrar ediniz.
 Hastalıkların oluşmasında rol oynayan
etmenleri yazarak çalışınız.

 Enfeksiyon zincirini sıralayınız.

 Enfeksiyon hastalıklarının bulaşma
yollarını ayırt ediniz.

 Hastalıkların oluşmasında rol oynayan
etmenleri ayırt ediniz.
 Enfeksiyon hastalıklarından korunma
yollarını açıklayınız.

 Bulaşma yollarına göre hastalıklardan
korunma yollarını gösteren tablolar,
afişler hazırlayabilirsiniz.

 Bağışıklığın önemini açıklayınız.

 Türkiye’de ve dünyada bağışıklama ile
elde edilen sağlık kazanımları
konusunda bir kompozisyon çalışması
hazırlayabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi mikroorganizmaların herhangi bir yolla insan veya hayvan
vücuduna girdikten sonra, burada üreyip çoğalarak istenmeyen belirtilerin ortaya
çıkması durumudur?
A) Patojen mikroorganizma
B) Enfeksiyon kaynağı
C) Enfeksiyon dozu
D) Enfeksiyon
E) Çapraz enfeksiyon

2.

Aşağıdakilerden hangisi Enfeksiyon etkeninin hastalık yapabilme yeteneğine verilen
addır?
A) Patojenite
B) Portör
C) Virulans
D) Kontaminasyon
E) Saprofit

3.

Aşağıdakilerden hangisi kaynağı hayvan olan etkenlerle meydana gelen enfeksiyon
hastalıklarına verilen addır?
A) Patojenite
B) Portör
C) Virulans
D) Zoonozlar
E) Saprofit

4.

Aşağıdakilerden hangisi vücuda verildiğinde kendine özgü bir immün tepki
oluşturabilen her türlü maddeye verilen isimdir?
A) Antikor
B) Antijen
C) Hapten
D) Globulin
E) Protein

5.

Virüsler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Elektron mikroskobuyla görülebilen, yaşayıp çoğalabilmeleri için kesinlikle canlı
bir dokuya ihtiyaç duyan, en küçük mikroorganizmalar virüslerdir.
B) Hem hücre içi hem de hücre dışında üreyip çoğalabilirler.
C) Protein ve nükleik asit yapısında olup; nükleik asit yapılarına göre DNA ve RNA
virüsleri olarak ikiye ayrılırlar.
D) Virüsler, dış şartlara dayanıksız olup antibiyotiklerden etkilenmezler. Bu nedenle
virüs enfeksiyonlarında antibiyotik kullanımı yararsızdır.
E) Çocuk felci, kızamık, kabakulak, grip, kuduz, AİDS, hepatit gibi birçok
enfeksiyon hastalığına virüsler neden olmaktadır.
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6.

Konakçının bir enfeksiyon etkenin veya onun toksik ürünlerinin organizmaya
girmesini, üremesini ya da zarar vermesini önleyen bünyesel gücüne ne denir?
A) Kontaminasyon
B) Bulaşma
C) Direnç
D) Enfekte
E) Portör

7.

Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı hastalıkların yayılmasında, kontrol edilmesi en zor
olan yoldur?
A) Sindirim yolu ile bulaşma
B) Vektörlerle bulaşma
C) Su ve besinlerle bulaşma
D) Solunum yolu ile bulaşma
E) Parenteral bulaşma

8.

Aşağıdakilerden hangisi alt yapısı bozuk, gelişmekte olan veya geri kalmış
toplumlarda, hepatit A, tifo, dizanteri gibi enfeksiyonlara yol açan bir nevi toplumun
gelişmişlik düzeyinin de göstergesi de sayılabilecek bulaşma şeklidir?
A) Sindirim yolu ile bulaşma
B) Vektörlerle bulaşma
C) Su ve besinlerle bulaşma
D) Solunum yolu ile bulaşma
E) Parenteral bulaşma

9.

Sifiliz, hepatit B-C, sıtma, AIDS gibi hastalıklar, daha çok hangi yolla konakçıya
bulaşır?
A) Sindirim yolu
B) Vektörlerle
C) Su ve besinlerle
D) Solunum yolu ile
E) Cinsel temas ve parenteral yolla

10.

Aşağıdakilerden hangisi bağışıklık çeşitlerinden değildir?
A) Doğal bağışıklık
B) Kazanılmış bağışıklık
C) Aktif bağışıklık
D) Vektörel bağışıklık
E) Pasif bağışıklık

DEĞERLENDİRME
Yanıtlarınızı yanıt anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış yanıt verdiğiniz ya da yanıt
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Yanıtlarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ-2
ÖĞRENME KAZANIMI
Virüslerin özelliklerini ayırt edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Viral hastalıklara karşı, antibiotiklerin neden etkili olamadığını araştırınız. Elde
ettiğiniz sonuçları bir sunu haline getirerek, arkadaşlarınız ve öğretmeninizle
paylaşınız.

2. VİRÜSLER
Virüsler organizmada hastalık yapabilen en küçük mikroorganizmalardır. Işık
mikroskobuyla görülemeyecek kadar küçüktürler. Sadece elektron mikroskobuyla
görülebilirler. Büyüklükleri 20- 400 nanomikron arasında değişmektedir. Bakteri, protozoa
ve mantarlarda olduğu gibi tam bir hücre yapısı göstermezler. Yalnız başlarına yaşamak için
gerekli olan enerjiyi ve makro molekülleri sentezleyemezler. Bu nedenle virüsler tamamen
enfekte ettikleri hücrelerin metabolik sistemlerinden yararlanırlar. Yani zorunlu hücre içi
paraziti olarak yaşamlarını devam ettirirler. Canlı hücrelerin dışında metabolik aktivite
göstermeleri ve yaşamlarını sürdürmeleri mümkün değildir.
Virüsler dış ortama dayanıksızdır, antibiyotiklerden etkilenmez. Canlı organizmaya,
genellikle mukoza yolu (solunum ve sindirim) ile girerler.
Virüslerin özel üreme şekilleri vardır; yeniden sentezlenme şeklinde ürerler, bölünerek
çoğalmazlar. Bu olay DNA ve protein sentezi şeklinde gerçekleşir. Oluşan yeni virüsler ana
virüsten kalıtsal materyal ve yapısal eleman almazlar. Üremeleri için canlı hücre sitoplazmik
ortamı gerekir. Virüslerde büyüme ve gelişmede görülmez.
Hastalık oluşması için virüsler; solunum, sindirim, deri, mukoza, genital yol, plesanta,
enjeksiyon ve transfüzyon yoluyla vücuda giriş yaparlar. Virüsler vücuda girdikten sonra,
kendilerine duyarlı hücrelere ulaştıkları zaman, replikasyon (kopyalama) oluştururlar. Bunun
sonucu olarak da hastalık belirtileri ortaya çıkar. AİDS, hepatitler, kızamık, grip, herpes
(uçuk) ve kabakulak gibi çok sayıda hastalığa neden olurlar.
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2.1. Virüslerin Genel Özellikleri
Virüslerin genel özellikleri şöyle sıralanabilir:










Virüsler protein bir kılıf ile çevrilmiş nükleik asit parçalarından meydana
gelmiştir.
Virüsler nükleik asit yapılarına göre DNA (deoksiribonükleik asit) ve RNA
(ribonükleik asit) virüsleri olarak iki gruba ayrılır.
Hücre değildirler; çekirdek, organel ve sitoplazmaları yoktur.
Virüsler canlılar ve cansızlar arasında bir sınırda değerlendirilirler. Yaşamlarını
sürdürebilmeleri için mutlaka canlı bir hücreye ihtiyaç duyarlar. Konakçı hücre
dışında cansızdırlar ve yalnız canlı bir hücre içinde çoğalabilirler. Ancak, pH,
ısı ve kimyasal koşullar uygun olursa dışarıda canlılıkları devam edebilir.
Antibiyotiklerden etkilenmezler.
Hücreler virüslere karşı bağışıklık maddesi interferon üretirler.
Her virüs özel bir hücre içinde, çoğalarak enfeksiyon oluşturur.
Virüs sınıflandırmasında cins ve tür isimlendirilmesi kullanılmaz.

2.2. Virüslerin Yapısı




Kapsid: Virüsün genetik materyalini saran ve onu koruyan protein kılıftır.
Virüse karakteristik şeklini verir.
Kapsomer: Kapsidi oluşturan protein yapısındaki alt ünitelerdir. Her bir
virüsün kendine has yapıda kapsomeri vardır. Bu özellik virüslerin
tanımlanmasında kullanılır.
Nükleik Asit: Virüsler DNA veya RNA’ya sahiptir. Virüs genleri çizgi şeklinde
veya dairesel, tek veya parçalı, tek veya çift iplikçik şeklinde olabilir.

Şekil 2.1. Virüsün yapısı

2.3. Virüslerin Sınıflandırılması
Nükleik asit yapılarına göre DNA (deoksiribonükleik asit) ve RNA (ribonükleik asit)
virüsleri olarak iki gruba ayrılır.
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DNA virüsleri; adenovirüsler, papovaviridae, herpesviridae, hepadnaviridae
gibi gruplara ayrılır.
RNA virüsleri; enterovirüsler, picorna virüsler, rhino virüsler, poliovirüsler,
orthomyxo virüsler, toga virüsler ve rhabto virüslerdir.

2.4. Virüslerin Organizmaya Girişi ve Hastalık Oluşumu
Hastalık oluşması için virüsler; solunum, sindirim, deri, mukoza, genital yol, plesanta,
enjeksiyon ve transfüzyon yoluyla vücuda giriş yaparlar. Virüsler vücuda girdikten sonra,
kendilerine duyarlı hücrelere ulaştıkları zaman, replikasyon (kopyalama) oluştururlar. Bunun
sonucu olarak da hastalık belirtileri ortaya çıkar.
Çeşitli yollardan vücuda giren virüsün hastalık oluşturabilmesi için primer
replikasyonu takiben, hedef organlara ulaşmak üzere yayılım göstermesi gerekir. Vücuda
giren virüsler ancak kendilerine uygun olan kan, lenf veya nöronlar yoluyla yayılabilirler.
Virüsün kana karışarak yayılması olayına viremi adı verilir. Virüsler organizmada
yayıldıktan sonra, virüsün özelliğine ve vücuda giriş kapılarına göre iki türlü enfeksiyon
oluşturur.
Lokal ya da yerel enfeksiyonlar: Virüsün yalnızca konağa girdiği bölgede sınırlı
yayılım göstermesi ile oluşan enfeksiyonlardır. Yalnızca girdikleri bölgede çoğalarak
hastalık oluşturdukları için inkübasyon süreleri oldukça kısadır.
Sistemik enfeksiyonlar: Bütün vücudu etkileyen enfeksiyonlardır. Virüs birden çok
bölgede üreme gösterebilmektedir. Hastalığa özgü tipik belirtilerin ortaya çıkışı, ancak hedef
organın enfeksiyona yakalanması ile olmaktadır. Örneğin, kızamık virüsü solunum yoluyla
vücuda girer, ilk üremeyi solunum yolu epitel hücrelerinde yaptıktan sonra kana karışır. Kan
yoluyla hedef organ olan deriye ulaşarak, deride kızamığa bağlı tipik döküntülerin
oluşumuna yol açar. Sistemik enfeksiyonlarda inkübasyon süresi daha uzundur.
Bir virüsün organizmaya girerek çoğalması her zaman için hastalık belirtilerinin
ortaya çıkması için yeterli olmamaktadır. Hastalık oluşumunda virüse ve konağa ait çeşitli
faktörler rol oynar. Bu faktörler şunlardır:




Vücuda giren virüsün sayısı ve virulansı: Hastalık oluşumu için vücuda
yeterli sayıda ve yeterli virülansa sahip virüsün girmesi gerekir. Yeterli sayıda
ve virülansta olmayan virüsler konağın savunma sistemlerini aşamayacağı için
hastalık oluşturamazlar.
Etkenin vücuda giriş yolu ve hedef organa olan uzaklığı: Virüsler girdikleri
bölgede kendilerine karşı reseptör taşıyan hücreler varsa, yalnızca bu hücrelere
tutunarak enfeksiyon yapabilirler. Aksi takdirde kısa sürede yaşamlarını
kaybederler. Bu yüzden hangi yolla girdiğinde hastalık yapıyorsa, virüsün o
yolla vücuda girmesi gerekir.
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Konağın virüse karşı bağışıklık durumu: Organizma virüs ile daha önce
karşılaşmış ve bu virüse karşı antikor oluşturmuşsa, aynı virüs ikinci bir
enfeksiyonuna karşı dirençlidir. Bu tür kişilerde virüs, spesifik antikorların
etkisiyle hastalık yapmasına fırsat kalmadan etkisiz hale gelir.
Konağın genetik özellikleri: Çeşitli genetik faktörler virüs enfeksiyonlarının
gelişimini etkilemektedir.
Konağın beslenme durumu: Dengeli beslenen kişilerde immün sistem daha iyi
çalıştığı için viral enfeksiyonların oluşumu daha zor olur.
Konağın o andaki genel durumu: Viral enfeksiyon oluşumu sırasında konağın
hasta veya sağlıklı olması, hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasında önemli
faktörlerdendir. Başka bir nedenle hasta olan kişilerde immün sistem zayıfladığı
için hastalık oluşumu daha kolay olur.
Konağın kötü alışkanlıkları: Konağın sIg.ara, içki içmesi, ilaç bağımlılığı gibi
kötü alışkanlıkları vücudu zayıf düşürür, bu nedenle hastalık oluşumu daha
kolay olur.
Konağın psikolojik durumu: Konağın psikolojik durumundaki dengesizlikler,
korku, heyecan, stres gibi faktörler vücudun savunma sistemini zayıflattığı için
enfeksiyonların oluşmasını kolaylaştırır.

2.5. Virüs Hastalıklarından Korunma Yolları
Aşılama viral hastalıklardan korunmanın en önemli yollarından biridir. Ülkemizde
Sağlık Bakanlığı tarafından pek çok bulaşıcı ve viral hastalığa karşı bağışıklama çalışmaları
yapılmaktadır. Etkin bir bağışıklama ile hem hastalanmanın önüne geçer; hem de hastalık
dolayısıyla oluşabilecek maddi ve manevi sıkıntıların önemli bir bölümünü ortadan kaldırmış
olur.
Öksürürken ve hapşırırken karşımızdaki insanlara yönelmemeli; ağız, mendil veya
peçete ile kapatılmalıdır. sigara, alkol gibi bünyeyi zayıflatan alışkanlıklardan uzak
durulmalıdır. Dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı oluşturulmalıdır. Viral hastalıklardan
korunmada el hijyeni ve genel temizlik çok önemlidir.
Hastalarla temastan uzak durulmalı, hastaların sağlam kişilerden ayrılması
sağlanmalıdır. Sağlık çalışanları ve hasta yakınları, zayıf bünyeli insanlar (çocuklar, gebeler,
yaşlılar, kronik hastalığı olanlar) ve hasta ile temas eden herkes; temastan önce ve sonra
ellerini el hijyeni kuralına uygun yıkamalıdır. Zorunlu durumlarda maske takılmalıdır.
Hastaların tek kişilik odada yatması sağlanmalı, temas engellenmeli, ziyaretçi
kısıtlaması yapılmalıdır. Hastaya yapılacak uygulamalar aseptik kurallara uygun olmalıdır.
Hastaların kullandıkları malzemelerin başkaları tarafından kullanımı engellenmeli, tek
kullanımlık malzemeler kullanılmalıdır. Hastaların atıkları uygun yöntemlerle
uzaklaştırılmalı veya imha edilmelidir.
Doktor istemi dışında ilaç kullanılmamalıdır. İhbarı mecburi olan viral hastalıkların
bildirimi yapılmalıdır. Toplumu bilinçlendirmek amacıyla düzenli olarak sağlık eğitimi
yapılmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri takip ederek virüslerin özelliklerini ayırt
ediniz.

İşlem Basamakları

Öneriler
 Virüslerin genel özelliklerin sıralayınız.
 Virüsün parçalarını gösteren şekil
çizebilirsiniz.
 Modülünüzdeki Resim 2.1. inceleyiniz.
 Konu ile ilgili bir bulmaca hazırlayıp
arkadaşlarınızla paylaşınız.
 Değişik kaynaklardan elde edeceğiniz
bilgilerle virüslere ait bir şema
oluşturunuz.
 Vücuda giriş bölgesine göre
oluşturdukları enfeksiyonlara örnekler
veriniz.
 Sistemik enfeksiyonlara örnek veriniz.
 Konu ile ilgili videolar bulup
izleyebilirsiniz.

 Virüslerin genel özelliklerini açıklayınız.

 Virüsleri sınıflandırınız.

 Virüs hastalıklarının oluşumunu
açıklayınız.

 Hastalık oluşumunda etkili olan faktörleri  Virüse ait faktörleri listeleyiniz.
gruplandırınız.
 Konağa ait faktörleri listeleyiniz.
 Konu ile ilgili sınıfta kart oyunları
hazırlayınız.
 Virüs hastalıklarından korunma yollarını
gösteren bir afiş hazırlayınız.
 Daha önceki öğrendiğiniz bilgiler
doğrultusunda el yıkama tekniğini
gösteren bir çalışma hazırlayıp
okulunuzda sergileyiniz.

 Virüs hastalıklarından korunma yollarını
açıklayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Virüslere ait özelliklerden hangisi doğru değildir?
A) Virüsler organizmada hastalık yapabilen en küçük mikroorganizmalardır.
B) Işık mikroskobuyla görülebilirler
C) Canlı hücrelerin dışında yaşamlarını sürdürmeleri mümkün değildir
D) Büyüklükleri 20- 400 nanomikron arasında değişmektedir.
E) Bakteri, protozoa ve mantarlarda olduğu gibi tam bir hücre yapısı göstermezler.

2.

Virüslerin tanımlanmasında kullanılan, her bir virüse ait yapıda, kapsidi oluşturan
protein yapısındaki alt üniteleri hangisidir?
A) Kapsid
B) Kapsomer
C) Nükleik asit
D) DNA
E) RNA

3.

Virüslerin diğer canlılardan farkları ile ilgil bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Virüslerde organik bileşik olarak sadece nükleik asit ve protein bulunur. Diğer
canlılarda ise bunlara ilaveten yağ, karbonhidrat, vitaminler gibi organik maddeler
de bulunur.
B) Virüsler nukleik asitlerden sadece birini (DNA veya RNA) bulundurur. Diğer
hücrelerde ise her iki nukleik asit birlikte bulunur.
C) Virüslerdeki enzim yeni bir virüs oluşturmak için yeterli değildir. Diğer canlılarda
ise gerek hücre gerekse canlının kendisi yeni bir canlı oluşturacak enzimlere
sahiptir.
D) Virüsler daha önceki virüslerden meydana gelir. Diğer canlılar veya hücreler ise
daha önceki hücrelerden meydana gelmez.
E) Virüslerde yapısal ve bireysel büyüme yoktur. Diğer canlılarda ise madde
miktarının artışı ile hücresel, hücre sayısının artışı ile bireysel büyüme görülür.

4.

Virüsün kana karışarak yayılması olayına ne ad verilir?
A) Septisemi
B) Toksemi
C) Viremi
D) Bakteriemi
E) Virulans

5.

Virüsler ait özelliklerden hangisi yanlıştır?
A) Virüsler canlılar ve cansızlar arasında bir sınırda değerlendirilirler.
B) Hücre değildirler: Çekirdek, organel ve sitoplazmaları yoktur. Tek bir nükleik asit
bulunur, ya DNA ya da RNA'dan oluşur. İkisi aynı anda bulunmaz
C) Antibiyotiklerle çok kolay tedavi edilebilirler.
D) Hücreler virüslere karşı bağışıklık maddesi interferon üretirler.
E) Her virüs özel bir hücre içinde, çoğalabilir.
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6.

Virüslerden korunma ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Hastaların tek kişilik odada yatması sağlanır, temas engellenir, ziyaretçi kısıtlaması
yapılır.
B) Hastaya yapılacak uygulamalar aseptik kurallara uygun olmalıdır.
C) Hastaların atıkları uygun yöntemlerle uzaklaştırılmalı veya imha edilmelidir.
D) Hastaların kullandıkları malzemelerin başkaları tarafından kullanımı engellenmeli,
tek kullanımlık malzemeler kullanılmalıdır.
E) Hastaya iyi gelebilecek eczaneden direk alınır, doktora götürmek faydasızdır.

DEĞERLENDİRME
Yanıtlarınızı yanıt anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış yanıt verdiğiniz ya da yanıt
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Yanıtlarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ-3
ÖĞRENME KAZANIMI
Sık görülen virüs hastalıklarını ve korunma yollarını ayırt edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Sık görülen virüs hastalıklarının neler olduğunu araştırınız. Elde ettiğiniz
bilgileri sınıf ortamında arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.

3. VİRÜS HASTALIKLARI
Viral enfeksiyonlar, virüslerin sebep olduğu hastalıkların bütünüdür. İnsanlarda
görülen viral hastalıkların bazıları kolayca atlatılabilirken bazılarının tedavisi çok uzun süreli
olup ağır ilerleyebilir. Viral hastalıklar günümüzde bakteriyel enfeksiyonlara karşı çok etkili
olan antibiyotik gibi ilaçlarla engellenemez, ancak bazı virütik hastalıklar için aşılar
geliştirilmiştir. Virüslerin çoğalması bakterilerle kıyaslanamayacak şekilde hızlıdır. Bundan
dolayı virüs hastalıkları en çok enfeksiyöz olan hastalık grubudur. En sık görülen virüs
hastalıkları şunlardır:
















Kızamık
Kızamıkçık
Suçiçeği
Kabakulak
Çocuk felci
Viral ansefalit
Nezle
Grip
İnfluenza hastalıkları
AİDS
Hepatit A
Hepatit B
Hepatit C
Kuduz
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
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3.1. Kızamık (Measles- Rubeola-Morbilli)
Çocukluk çağı hastalıklarındandır. Akut ve viral bir enfeksiyon olup makülopapüler
(makül ve papül tarzında ) döküntülerle seyreden bir hastalıktır.


Etken ve Bulaşma Yolları

Etken, RNA virüslerinden mikso virüstür. Eter, formalin, ultraviyole ışınları ve dış
etkenlere dayanıksızdır. Antibiyotiklerden etkilenmez. Dış ortamda 36, 37 C’de aktivitesini
kaybetmeyip -15 ile -70 C’de 5 yıl depo olabilir.
Kızamık, sadece insanlarda görülen bir hastalıktır. Bulaşma insandan insana direkt
temas, damlacık ve hava yolu ile ağız, boğaz ve burundan olur. Nadiren de hastaların ağız,
burun, boğaz ifrazatlarıyla yeni kirlenmiş eşyalarla (mendil, havlu, kaşık, çatal gibi) bulaşma
olur. Anneden bebeğe geçen antikorlar nedeniyle 4-8 aylık bebeklerde genellikle kızamık
görülmez.
Hastalık, kötü beslenen, yeterince A vitamini alamayan çocuklarda ve bağışıklık
sistemi zayıflamış olanlarda daha yüksek oranda olmak üzere, çok şiddetli seyredebilir.
Vücuda solunum ve konjuktiva yoluyla giren etken, boğaz mukozasına yerleşir.
Hastanın ağız ve burun salgılarının öksürük ve aksırıkla ortama yayılması neticesi, havada
asılı kalabilen etkenin, sağlam kişilerce inhalasyonu neticesi bulaşma gerçekleşir.
Semptomların görülmesinden sonraki 7 gün boyunca bulaşıcıdır.
Kızamık virüsünün konağı insandır. Kuluçka süresi, 10-14 gündür.


Klinik Belirtiler

Solunum ve konjuktiva yoluyla giren etken, lenfoid dokular; burun, boğaz ve trakea
mukozasına yerleşir. Hastalık üç dönemden oluşur.


Nezle dönemi: Kuluçka süresini izleyen ilk 4 gün nezle dönemi başlar.
Bu dönemde ateş, burun akıntısı, kuru öksürük, konjuktivit, fotofobi,
hâlsizlik, sinirlilik, iştahsızlık, baş ağrısı, titreme, huzursuzluk, gözlerde
kızarıklık ve ses kısıklığı görülür. Döküntüler görülmeye başlamadan 2
gün önce, ön azı dişleri hizasında, yanağın iç kısmında, kırmızı zemin
üzerinde, ortası gri-beyaz renkli kızamığa özgü koplik lekeler görülür.
Döküntüler çıkmaya başlayınca koplik lekeler de kaybolmaya yüz tutar
ve döküntünün 3. gününde tamamen kaybolur.
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Resim 3.1. Koplik lekeleri



Döküntü dönemi: Hastalığın 4-5. gününde (temastan sonraki 14.gün)
saçlı deriyle saçsız derinin birleştiği yerden, önce kulak arkası ve alından,
makülo-papüler tarzda (parmak basmakla kaybolmayan) döküntüler
başlar. Döküntülerin en belirgin olduğu dönemde ateş pik yapar (39-40
‘C). Ateşle birlikte iştahsızlık ve kırgınlık vardır. Döküntüler yüz, boyun,
gövde, kol ve bacaklara 24-48 saat içinde hızla yayılır. Bu dönemin 4.
gününden itibaren ateş tekrar düşer. Döküntüler, ilk çıktığı yerden
başlayarak sönmeye başlar. Deride kepeklenmeler (deriye un
dökülmüşçesine) olur ve ateş düşer. Döküntüler sönüp ateşin normale
dönmesi ile hastalık iyileşmeye başlar.

Resim 3. 2: Kızamıkta ciltte ve yüzde döküntüler




İyileşme dönemi: Döküntüler sönüp ateşin normale dönmesi ile başlar.
Hasta kendini iyi hisseder, iştahı ve neşesi yerine gelir (6-7 gün sürer).

Klinik Tanı

Kızamıkta nezle, deri döküntüleri ve koplik lekeler klinik tanıyı kolaylaştırıcı
bulgulardandır. Döküntünün başlamasından 3 gün sonra ateş düşmüyorsa komplikasyon
gelişme olasılığı düşünülmelidir.


Tedavi ve bakım

Etken virüs olduğundan kesin sonuca ulaştıran bir ilaç tedavisi yoktur. Semptomatik
ve destekleyici tedavi uygulanır. İyi bir bakımla komplikasyonlar oluşmadan hastalık şifa
ile sonuçlanır. Hastalık hafif seyirli ise evde tedavi edilir.
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Sağlam çocuklara bulaştırabileceğinden, hasta çocuk okuldan izole edilir. Sekonder
enfeksiyonlar gelişmişse, hastanede tedavisi gerekir.
Ateş düşünceye kadar yatak istirahatı şarttır. Ateşi düşürmek için hasta ince giydirilir.
Sıvı tüketimi artırılır. Ilık suyla banyo yaptırılır veya ılık kompresler uygulanır. Doktor
istemine göre ateş düşürücü, ağrı kesici, öksürük giderici ilaçlar verilir. Konvülsiyon
yönünden hasta takip edilmelidir. Takibi yapılamayacak (örneğin, köye gidip gelemeyecek)
hastalara komplikasyon oluşmaması için antibiyotikler verilebilir veya hastanede tedavi
edilir. Kaşıntıyı önleyici solüsyonlar kullanılabilir.
Hastanın odası havalı, nemli olmalıdır. Fotofobi olduğundan oda fazla aydınlık
olmamalı, oda ısısı 18-20 °C civarında olmalıdır. Gözler ılık su veya asitborik solüsyonu ile
temizlenir, göze çay banyosu yapılabilir. Burun için damla veya serum fizyolojik (SF)
damlatılabilir. Ağız bakımı önemlidir.
Kızamıkta, beslenme çok önemlidir. Kalori, mineral ve vitamin değeri yüksek, sulu,
yumuşak gıdalar verilir. Sert gıdalar, boğaz tahrişine neden olur, bu da yeni
enfeksiyonlara ve çocuğun kusmasına neden olur. Kaliteli protein, A ve C vitamini bol
gıdalar verilir ve bunun yanı sıra et ve süt ürünleri hastalık döneminde fazlasıyla
tüketilmelidir.


Komplikasyonlar

Komplikasyonlar, en sık 5 yaşın altındaki çocuklarda ve 20 yaş üstü yetişkinlerde
görülür. En ciddi komplikasyonlar körlük, ensefalit, şiddetli ishal ve dehidratasyon, otitis
media ve pinömonidi. Kızamığa bağlı ölümlerin çoğu hastalık ile ilişkili komplikasyonlardan
kaynaklanır.


Korunma








Hassas sağlam kişileri, kızamık hastalığından korumanın hemen tek
yolu kızamık aşısı yapmaktır.
Risk altındaki kişilere gamma globülin yapılır. İlk temastan sonra 6. güne
kadar yapılırsa hastalığı önler veya hafif geçmesini sağlar. Bu kişiler
kızamık hastaları ile tekrar temastan sakınmalıdır.
Hasta ile direkt ve indirekt temastan uzak durulmalıdır. Hastalar teşhis
edilir edilmez tecrit edilir. Sağlamların hasta odasına girmeleri
yasaklanır. Tecrit, döküntüler görüldükten sonra 5 gün devam eder.
Hastanın kullandığı araç gereç, yatak takımları uygun bir şekilde dezenfekte
edilmeli ya da kaynatılmalıdır. Temizlikte kullanılan kâğıt mendil, peçete vs.
yakılmalıdır.
Hijyen
kurallarına
uyulmalıdır.
Hastanın
oyuncakları sabunlu su ile yıkanmadan, başka çocuklara verilmez.
Hastalığın bulaşma yolları hakkında eğitim yapılır, fazla hassas çocuk
bulunan bölgelerdeki salgın tehlikesinde okullar tatil edilir.
Bildirimi zorunlu bir hastalıktır.
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3.2. Kızamıkçık (Rubella)
Döküntülü bir çocukluk dönemi (çoğunlukla 5 yaş grubu) hastalığıdır. Tüm dünyada
yaygın ve kızamık ile benzer epidemiyolojik özellikler gösteren bir enfeksiyondur. Ilıman
iklimlerde, düzenli olarak ilkbahar aylarında artış izlenir. 3-4 yılda bir küçük, 6-9 yılda bir
ise büyük salgınlar görülür. Gebeler enfeksiyona maruz kalırsa fetüsta konjenital anomaliler
görülür.


Etken ve Bulaşma Yolları

Etken, togavirüsü ailesinden rubellavirüs olup kuluçka süresi 16-17 gündür.
Kızamıkçık virüsü, solunum yolu (damlacık enfeksiyonu) ve nadir olarak dışkı ve idrar ile
bulaşır. Kontamine eşyalarla ve plasenta yoluyla da bulaşma olabilir.


Klinik Belirtiler

Kızamıkçık; konjenital ve akkiz kızamıkçık olarak ikiye ayrılır.


Konjenital (doğumsal) kızamıkçık: Anne, gebeliği sırasında kızamıkçık
geçirirse düşük, ölü doğum veya bebekte doğuştan organ bozukluğu
görülür. Kızamıkçık, gebeliğin ilk üç ayında daha tehlikelidir. Konjenital
kızamıkçık en çok gözde katarakt, şişlik, kızarıklık, şaşılık gibi
komplikasyonlara neden olur. Kulakta sağırlık, kalp ve santral sinir
sisteminde (ansefalit, geri zekâlılık) olmak üzere bütün organlara da
yerleşerek organ bozukluklarına neden olur. Konjenital kızamıkçığın iki
dönemi vardır.
o

Prodromal dönem: Hafif ateş, hâlsizlik, huzursuzluk, nezle, baş
ağrısı, dalak büyümesi sık görülür. 1-4 gün süren bu dönemin en
önemli belirtisi kulak ve boyun arkasındaki lenf bezlerinin
şişmesidir (Thedor belirtisi).

Resim 3.3.: Kızamıkçıkta thedor belirtisi ve yüzde döküntüler
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Döküntü dönemi: Makül ve makülo-papüler tarzda olup pembekırmızı renktedir. Kızamık döküntülerinden farkı, daha seyrek ve
küçüktür. Döküntüler, 1-2 günde alın ve yüzde başlar. Göğüs,
gövde, kol ve bacaklarda hızla yayılır. Ağız etrafında da vardır. 2-3
gün sonra döküntüler söner. Kızamıkçıkta deskuamasyon
(soyulma-pullanma) yoktur. Döküntüden 5-7 gün önce kulak
arkası, boyun ve ensede ağrılı lenfadenopati hastalığın özel
belirtisidir.
Akkiz (edinsel) kızamıkçık: Doğumdan sonra direkt veya indirekt
bulaşma ile oluşur. Hastalık 1 yaşından itibaren ve en sık 7 yaşından
sonra görülür.
o





Klinik Tanı

Kızamıkçık genellikle hafif semptomlarla geçirildiği için, klinik olarak tanı koymak
güçtür. Genellikle serolojik testlerde antikor titresinin artışı ile tanı konur.

Resim 3.4: kızamıkçıkta döküntüler



Tedavi ve bakım

Hasta tecrit edilmelidir. Semptomatik tedavi uygulanır, yatak istirahatına alınır. Ateş,
baş ve eklem ağrıları için doktor istemine göre ağrı kesici- ateş düşürücüler verilir.
Döküntülere karşı ılık banyo yaptırılır. Komplikasyon varsa buna göre tedavi ayarlanır.
Hastanın odası havalandırılır. Bol sulu, vitaminli ve protein destekli diyet uygulanır, yeterli ve
dengeli beslenmesi sağlanır. Hastanın kullandığı araç gereç, yatak takımları uygun bir şekilde
dezenfekte edilmeli ya da kaynatılmalıdır. Temizlikte kullanılan kâğıt mendil, peçete vs.
yakılmalıdır.
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Komplikasyonlar

İntrauterin kızamıkçık komplikasyonları; kardiyovasküler sistem, santral sinir sistemi,
katarakt, glokom, konuşamama, hepatit, hepatosplenomegali, lenfadenopati, diyabetes
mellitus ve sağırlıktır.
Doğumsal kızamıkçığın; dolaşım ve merkezi sinir sistemi hastalıkları, gözde katarakt
ve glokom; hepatit, karaciğer ve dalak büyümesi, diyabetes mellitus, konuşamama ve
sağırlık gibi komplikasyonları oluşabilir.
Akkiz kızamıkçık komplikasyonları; menenjit, menengoensefalit, ensefalomiyelit ve
artrittir.


Korunma








Bulaşma yollarına yönelik önlemler alınır. Aşı ile korunabilir bir
hastalıktır. Ülkemizde çocuklara kızamıkçık ve kabakulak aşıları ile
birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından, ücretsiz olarak (MMR-KKK)
yapılmaktadır. Kızamıkçık aşısı 15. ayda ilk doz, okula girerken ikinci
doz yapılarak korunma sağlanır.
Puberte çağına kadar kızamıkçık geçirmeyen kızlara veya
anne adaylarına da gebe kalmadan üç ay önce kızamıkçık aşısı
yapılabilir.
Gebelere kızamıkçığın önemi anlatılır (Sağlık eğitimi). Gebelerin, hasta ile
temas etmeleri kesin önlenir. Bağışık olmayan, hasta ile temas
etmiş gebelere gamma globülin yapılır. Gebeliğinde kızamıkçık geçire
nler mutlak doktor kontrolüne alınır ve hastanede doğum yaptırılır.
Bebekte doğumsal kızamıkçık sendromu varsa; bulaştırıcılığı süresince (12 yıl) hastanede yatırılarak tecrit edilir.

3.3. Suçiçeği (Varicella)
Çocukluk döneminde görülen, hafif ateş ve döküntülerle seyreden çok bulaşıcı bir
enfeksiyon hastalığıdır. Daha çok okul çağında ve her yaşta görülebilir. Kış ve ilkbaharda
artışlar meydana gelir.
Dünyanın hemen her yerinde görülen bir hastalıktır. Rutin aşılama programı
uygulanmayan ülkelerde yaygın olarak çocukluk çağında görülür. Virüs solunum
damlacıklarıyla çok kolay yayıldığından, çocukların hemen hepsi hastalığı geçirir. Genellikle
hafif seyirli bir hastalık tablosu ile seyretse yol açtığı komplikasyonlar ve ölüm riski
nedeniyle halk sağlığı açısından önemlidir.
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Etken ve Bulaşma Yolları

Etken, DNA grubundan varicella zoster virüsüdür. Yalnızca insanda hastalık yapar ve
insanlar bu virüs için tek enfeksiyon kaynağıdır.
Kuluçka süresi 10-21 gündür. Bulaşma damlacık yoluyla direkt; vezikül materyali ve
hastanın kişisel eşyalarıyla da indirekt olur. Bulaştırıcılık döküntüler çıkmadan bir gün önce
başlar, son veziküller kabuklaşınca (kurut) sona erer.


Klinik Belirtiler

Kuluçka süresinden sonra 1-2 gün süren hafif ateş ve kırgınlık gibi ilk belirtiler
görülür. Döküntüler merkezden başlar. Makül, papül, vezikül ve kabuklaşma evreleri ile
tamamlanır. Değişik lezyonların (makül, papül, vezikül ve kurut) görülmesine polimorfizm
denir. Polimorfizm, suçiçeği için tipik belirtidir. Döküntüler en çok gövde, kol, bacak, saçlı
deri, ayak tabanı ve ağızda görülür.

Resim 3.5: Suçiçeğinde döküntüler



Klinik Tanı

Döküntü 2-6 gün sürer. Veziküller yüzeysel, kırmızı zemin üzerinde su damlacığı gibi
berrak sıvı ile doludur. Kaşıntılı lezyonlar, bakterilerle enfekte olmazsa iz bırakmadan
iyileşir.
Laboratuvar bulgusu olarak virüs, veziküllerden elde edilir. Floresan, antikor ve
presipitasyon testleri ile tanı konur.


Tedavi ve Bakım




Hastanın solunum yolundan çıkan damlacıkların sağlamlara bulaşmasını
önleyici tedbirler alınır.
Hastaya sulu besleyici bir diyet uygulanır.
Kaşıntı çok fazla ise; çocuğun lezyonları kaşımaması ve enfekte
etmemesi için önlemlerin alınması gerekir. Sabunlu ılık su banyosu deri
enfeksiyonlarının gelişmesini önleyicidir. Tırnaklar kısa kesilmeli ve
törpülenmelidir.
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Hastanın yatak takımlarının ve çamaşırlarının günlük değişimi faydalı
olur.
Doktor istemine göre antihistaminlikli solüsyonlar verilebilir. Ateş varsa
antipiretikler verilir, aspirin verilmez.
Çocuk güneşten korunur ve sık aralıklarla serum fizyolojik ile ağız
bakımı yapılır.
Komplikasyonların belirtileri izlenir. Oryantasyon bozukluğu ve
huzursuzluk ensefalopati belirtisi olabilir.

Komplikasyonlar

Kaşınmaya bağlı olarak patlayan veziküllerin bakterilerle enfekte edilmesi neticesi
sekonder enfeksiyonlar ortaya çıkabilir. Genellikle kendiliğinden iyileşen bir hastalık
olmasına rağmen; birtakım komplikasyonlar da gelişebilir.
En ciddi komplikasyon zatüredir. İmmun sistemi bozuk olan hastalarda, ölüme de yol
açabilir. Yetişkinlerde pnömoni, sepsis, ansefalit yapabilir. Deri enfeksiyonu, apse, erizipel,
impetigo kaşıma sonucu olarak görülür.


Korunma

Bulaşma yollarına yönelik önlemler alınır. Her şeyden önemlisi suçiçeği geçiren
hastalarla temas edilmemelidir. Suçiçeği geçiren çocuklar döküntülerdeki kabuklar düşene
kadar okula gönderilmemelidir. Korunmanın en önemli yolu aşı yaptırmaktır. Suçiçeği aşısı,
bebeklere 12. ayın sonunda Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır. Eğer
çocuk, bulaşıcı olduğu bir dönemde suçiçeği olan bir hastayla temas ettiyse ilk 72 saat içinde
aşı yaptırmak onu hastalıktan koruyabilir. Bunların dışında pasif korunma yöntemi olarak
immun globulin (VZIG.) kullanılabilir.

3.4. Kabakulak (Paroditis Epidemika)
Parotis bezlerinin şişmesiyle karakterize, çocukluk çağının ılımlı viral bir
enfeksiyonudur. 5-9 yaş arasında daha sık görülür. Direkt temas veya enfekte bireylerin
solunum yolu damlacıkları ile yayılır. Okul çağı çocukları arasında salgınlara neden olabilir.
Aşı ile önlenebilir bir hastalıktır.


Etken ve Bulaşma Yolları

Etken myxovirüs (miksovirüs) grubundan paramiksovirüstür (Mumps virus).
Ultraviyole ışınlarına ve fiziksel şartlara dayanıklı bir virüs değildir. Etken, ağız ve burun
yoluyla vücuda girer, tükürük bezlerine ve solunum yolu epitellerine yerleşir. Epitel dokuda
üreyen virüs, kana karışıp dış salgı bezleri ve sinir sistemine yerleşerek kabakulak hastalığını
oluşturur.
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Ağız-boğaz salgılarıyla direkt temas, taze kontamine olmuş eşyalarla temas (havlu,
bardak, kaşık) ya da damlacık yoluyla bulaşma olur. Bulaşma Parotis bezinin şişmesinden 7
gün önce başlayıp 9 gün sonrasına kadar devam eder.
Hastalığın kuluçka süresi ortalama 14-21 gündür (2-3 hafta).


Klinik Belirtiler

Kuluçka süresinden sonra hafif ateş yükselmesi, iştahsızlık, halsizlik ve baş ağrısı gibi
özgül olmayan belirtiler görülür. Bir gün içinde hastanın kulak ağrısı ve parotis bezlerinde
hassasiyet şikâyetleri başlar ve kabakulak klinik tablosu yerleşir. Yüksek ateş, iştahsızlık,
kırgınlık, baş ve boğaz ağrısı, parotis bezinde şişme ve kulak bölgesinde ağrı görülür. Yüz
yuvarlak bir hal alır. Şişlik 2-3 gün içinde ulaşacağı en büyük halini alır, 8-10 günde geçer.
Belirtiler ortaya çıktıktan 2 hafta sonra iyileşme başlar.

Resim 3.6: Kabakulakta parotis bezinin şişmesi



Klinik Tanı

Klinik belirtiler ve serolojik testlerle tanı konur. Kanda lökosit ve lenfosit sayısı artar.
Etken, virüs olduğundan canlı dokularda kültür yapılır.


Tedavi ve Bakım

Tüm Viral enfeksiyonlarda olduğu gibi özel bir tedavisi yoktur, genellikle evde tedavi
edilir. Diğer aile üyelerinden ayrı olarak, yaklaşık 10 gün yatak istirahati sağlanır.
Semptomlara yönelik tedavi uygulanır. Doktor istemine göre, ağrı kesiciler, ateş düşürücüler
verilebilir. Hastaya yumuşak, yutulması kolay yiyecekler ve sıvı verilir. Tükürük salgısını
artıracağından ekşi gıdalar, acı, baharatlı yiyecekler verilmez. Boğaz kısmına sıcak ya da
soğuk uygulamalar yapılabilir.


Komplikasyonlar

En önemli komplikasyonu orşittir (testis iltahabı). Tek ya da çift taraflı olabilir. Çift
taraflı olursa sterilite (kısırlık) oluşur. Plörezi, menengoensefalit, ovarit, pankreatit, sağırlık,
mastit, nefrit, myokardit ve gebelerde düşük diğer komplikasyonlarıdır.
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Korunma

Hasta ile temastan uzak durulmalıdır. Korunmak için en etkin yol, aşılamadır. Aşı tеk
başına uygulanabildiği gibi, özеlliklе çocuklarda 12. aydan itibaren kızamık ve kızamıkçık
aşıları ile birlikte üçlü karma (MMR/KKK) şeklinde uygulanabilmektedir. MMR aşısı
zayıflatılmış canlı kızamık, kabakulak ve kızamıkçık virüsleri içerir. Virüsler zayıflatıldığı
için, yeni aşı olmuş kişilerden diğer insanlara hastalık bulaşamaz. Hamilelere aşı
uygulanması yasaktır. Hatta aşı olduktan sonra 3 ay hamile kalmaması gerekir.

3.5. Çocuk Felci (Poliomiyelit)
Santral sinir sistemi, üst solunum yolu ve mide-bağırsak belirtileri ile başlayan genel
virüs enfeksiyonudur.
Poliomiyelit, her yaş grubunda görülmekle birlikte 1-4 yaş grubunda ve erkeklerde
daha fazla görülür. Hastalık kaynağı insandır.


Etken ve Bulaşma Yolları

Etken, enterovirüslerden poliovirüsüdür. Klora karşı hassastır, asitten etkilenmez,
soğuk ortamlarda uzun süre yaşar. Pastörizasyonda hızla ölmektedir.
Fekal (dışkı) - oral (ağız) ve damlacık yoluyla bulaşır. Hasta ve taşıyıcıların gaita ve
boğaz salgılarında bu salgılarla kontamine olmuş yiyecek, içecek ve eşyalarda etken bulunur.
Sonbahar ve yaz aylarında görülür.
Oral yolla bulaşan virüs, ince bağırsak veya boğaz mukozasına yerleşerek ürer. Mide
asidinden etkilenmez. Sinirler ve kan yoluyla merkezi sinir sistemine taşınır.
Kuluçka süresi 5-40 gün arasıdır. Bulaşma, belirtiler ortaya çıkmadan bir hafta önce
başlar ve 4-6 hafta devam eder.


Klinik Belirtiler






Belirtisiz poliomiyelit: Genellikle belirti vermez ya da hafif ateş,
kırgınlık gibi belirtiler görülür.
Abortif poliomiyelit: Ateş, kas, baş, boğaz, karın ağrıları, bulantı, kusma
gibi belirtiler görülür. Sinir sistemi belirtileri görülmez.
Nonparalitik poliomiyelit: Abortif poliomiyelit şeklinde hastalık görülse
de 4-10 gün sonra merkezî sinir sistemi belirtileri görülür. Yüksek ateş,
kaslarda ağrı ve sertlik, artan baş ağrısı ve ense sertliği gibi belirtiler
görülür.
Paralitik poliomiyelit: Etken motor nöronlarda harabiyet oluşturup
felçler meydana getirir. Felç meydana gelmeden önce hasta iki elini iki
yanına destek yaparak oturabilir. Kernig. ve brudzinski işareti pozitiftir.
Felçler iki taraflı oluşur. Solunum merkezi tutulursa ölüm görülür.
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Resim 3.7: Poliomiyelitli çocuk



Klinik Tanı

Kesin tanı koymak zordur. Etkenin kan, dışkı ve nazofarenksten alınıp incelenmesi ile
kesin tanı konur. Kompleman fiksasyon testi (antijen ve antikorun birleştiğini gösteren test)
ile tanı konur.


Tedavi ve Bakım

Hastalığın özel bir tedavisi yoktur. Poliomyelit geçirdiğinden şüphelenilen hastalara
semptomatik tedavi uygulanır. Hastaya birkaç hafta istirahat verilir. Solunum yetmezliği
nedeni ile yutma güçlüğü olan veya baş, boyun ve gövde kaslarında zayıflığı olan hastalara
solunum desteği sağlanmalıdır. Kas ağrıları için ısı uygulanabilir.
Akut ağrı azaldıktan sonra hastanın hemen fizik tedavi görmesi gereklidir. Fizik
tedavi, doktorlar tarafından aile üyelerine eğitim verilerek evde uygulayabilecekleri şekilde
de yapılması mümkündür. Çocuk felci ölüme neden olabildiği için hasta devamlı olarak
doktor kontrolünde tutulmalıdır.


Komplikasyonlar

Kaslarda atrofi (şekil bozukluğu), hareketsizliğe bağlı böbrek taşları ve hipostatik
pnömoni, bacaklarda tromboflebit, dolaşım ve solunum kollapsı en sık görülen
komplikasyonlarıdır.


Korunma

Korunmanın en etkili yolu aşılamadır. Hastalarla veya gıdalarla temastan sonra el
yıkama ve hijyen kurallarına uyma son derece önemlidir.
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Resim 3.8: Çocuk felci aşı uygulaması

3.6. Viral Ansefalitler
Ansefalit, beyin dokusunun enfeksiyonudur. Cins, ırk ve bölge farkı gözetmeden her
yaş grubunda görülebilir. Virüsler doğrudan beyin zarında yayılarak ya da kan ve lenf
yoluyla girip beyne yerleşerek iltihaba neden olur. İltihabın yayılım düzeyine, yerleşimine,
doku ölümüne yol açmasına, ayrıca sinir dokusunun etkilenen bölgelerinin genişliğine göre
de farklı tablolar ortaya çıkar.


Etken ve Bulaşma Yolları

Ansefalit; kızamık virüsü, kızamıkçık virüsü, suçiçeği, kabakulak, herpes, inflüenza
virüsleri ve koksaki virüslerinin neden olduğu hastalıklarının komplikasyonu olarak ortaya
çıkabilmektedir. Dolayısıyla etken, hastalık kaynağına göre değişir. Etkenin cinsine göre
bulaştırıcılık süresi ve kuluçka süresi de değişir.
Bulaşma etkenin türüne göre direkt, endirekt, damlacık enfeksiyonu veya vektörler
aracılığıyla olabilir. Başlıca bulaşma yolları;

Enfekte kişinin solunum damlacıkları,

Kirlenmiş yiyecek veya içecekler,

Böcek ısırıkları,

Cilde temas şeklinde olur.


Klinik Belirtiler

Etken, merkezi sinir sistemine yerleşerek hastalık oluşturur. Yüksek ateş, havale,
menenjite benzer arazlar, duygu körlenmesi, ense sertliği, baş ağrısı, bulantı, kusma,
konuşma zorluğu, paralizi (felç), koma ve ölüm görülür.
Hastalığın seyri hastalığın şiddetine göre değişir. Bazı hastalar ya tamamen iyileşir ya
da kalıcı hasar ve ölüm görülür. Ölüm oranı çocuklarda yüksektir.


Klinik Tanı

Klinik tanı, yüksek ateş, havale, dalgınlık ve koma gibi belirtilerle konabilir. Beyinle
ilgili bütün hastalıklarla karıştırılır.
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Laboratuvar çalışmasında kanda antikor düzeyi, lökosit sayısı ve BOS’ta hücre
sayısına bakılır.


Tedavi ve Bakım

Hayatı tehdit eden bir enfeksiyon olduğundan, hastaneye yatırılarak, gerekirse yoğun
bakım ünitesinde izlenerek tedavi edilmelidir. Solunum sıkıntısı varsa solunum cihazına
bağlanır. Herpes simplex kaynaklı ansefalitlerde tedaviye erken başlamak, hayati öneme
sahiptir. Kesin tanı uzun sürebileceğinden, klinik şüphe halinde derhal tıbbi tedaviye
başlanmalıdır. Herpes simplex kaynaklı olmayan ansefalitlerde etkin spesifik bir tedavi
yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır. Sıvı elektrolit dengesi sağlanmalı, bilinç durumuna
uygun beslenmesinin devam ettirilmesi gerekir.


Komplikasyonlar

Kalıcı beyin hasarına sebep olur. İşitme, kas kontrolü, hafıza ve konuşma merkezlerini
etkiler. Koma, ölüm ve paralizilerdir.


Korunma






Aşılama ve vektörlerle mücadele, epidemilerin önlenmesi açısından
önemlidir.
Kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği aşısı, bu etkenlerle gelişen
ensefalitlerden korunmada başlıca yöntemdir.
Bulaşma yollarına yönelik önlemler alınmalıdır.
Sivrisinek veya kenelerden korunma önemlidir. Yaz aylarında
sivrisineklerin çok olduğu dönemlerde uzun kollu kıyafetler giyilmelidir.
İnsektisitlerle ilaçlama yapılmalıdır.
Hayvanlar kuduz aşısı ile aşılanmalı, kuduz şüphesi olan bir hayvanın
ısırmasından sonra yara yeri temizlenmeli, kuduz aşısına derhal
başlanmalı ve kuduz immün globülini uygulanmalıdır.

3.7. Nezle
Soğuk algınlığı ya da akut rinitis de denmektedir. Nezle, çocuklarda daha sık görülür.
Kış ve bahar aylarında salgın yapar.


Etken ve Bulaşma Yolları

Nezlenin özel bir etkeni yoktur. Virüslerin birçok türü nezle yapabilir. Bulaşma, hasta
ve portörlerin boğaz-burun salgısı ve solunum yoluyla doğrudan ve dolaylı olmaktadır.
Kontamine eşyalarla da bulaşma olur. Bulaşma en çok doğrudan temas ve damlacık yoluyla
kapalı ve kalabalık ortamlarda olur. Yılda 3-8 kez hastalık tekrarlayabilir.
Kuluçka süresi 2-5 gündür.
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Klinik Belirtiler

En önemli belirtileri; burun akıntısı, öksürük, hapşırık, ateş, boğazda yanma, koku
duyu kaybı, kırgınlık, baş ağrısı ve burun çevresinde kızarıklıktır. Burun akıntısı, su gibidir
ve 2-3 gün sonra koyulaşır (pürülan görünüm).


Klinik Tanı

Etrafı kızarmış burun en tipik belirtidir. Laboratuvar bulgusunda beyaz küre artar.
Diğer enfeksiyonlarla karıştırılabilir.


Tedavi ve Bakım

Tedavisi genelde semptomatiktir. Hastanın vücut direncini artırıcı bol sıvı alması, C
vitaminleri içeren taze meyve ve sularını tüketmesi, gerekirse yatak istirahati yapması
uygundur.


Komplikasyonlar

Nezlenin pnömoni, bronkopnömoni, bronşiolit, menenjit, sinüzit, otitis media gibi
komplikasyonları olabilir.


Korunma

Korunmak için bazı tedbirler alınsa da tamamen engellenmesi mümkün değildir.

Soğuktan korunmak,

Hastalarla yakın temasta bulunmamak,

Elleri sık sık yıkamak,

Kalabalık ortamlarda fazla bulunmamak,

Her gün meyve ve sebze ağırlıklı beslenmeye özen göstermek,

Düzenli bir egzersiz yapmak nezleden korunmada etkilidir.

3.8. Grip (İnfluenza)
Solunum yoluna yerleşip daha çok kış aylarında salgın yapan, akut ve virütik bir
enfeksiyon hastalığıdır. 2-3 yılda bir salgınlar yapar. Tüm dünyada yaş, cins ve ırk ayırımı
gözetmeden görülür.


Etken ve Bulaşma Yolları

Gribin etkeni RNA virüslerinden miksovirüs influenzadır. A, B, C, D serotipleri
bulunur. A tipi insanlarda hastalık yapar.
Kuluçka süresi 1-3 gündür.
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Ağız, burun, boğaz salgılarında bulunan virüsler, kolay ve hızla bulaşır. Etken, dış
ortama dayanıklı değildir. Bulaşma direkt, damlacık ve hava yolu ile olur.

Resim 3.9:Grip



Klinik Belirtiler

Etken epitel hücrelere girip toksinleriyle kana karışır. Klinik belirtileri ortaya çıkar.
Üşüme, titreme ve ateşle başlar. Ateş (38 °C ve üzeri ) yükselir Hâlsizlik, kırgınlık, baş, kas,
eklem ve sırt ağrıları belirtilerinin yanı sıra boğazda kuruluk, kızarıklık, ağrı ve yanma hissi
oluşur. Çocuklarda bu duruma kusma ve ishal eşlik edebilir, küçük çocuklarda dikkat
edilmesi gereken ek belirti huzursuzluk, iştahsızlık ve uyku halidir. Belirtiler hastanın günlük
işlerini etkileyecek düzeye ulaşabilir.


Klinik Tanı

Belirtilerinden dolayı diğer hastalıklarla karıştırılır. Çocuklarda, yaşlılarda, kalp,
akciğer, böbrek, şeker hastalığı gibi kronik hastalığı olan kişilerde ağır seyreder. Ölümle
sonuçlanabilir.
Laboratuvar bulgusu; lenfositlerde azalma, eozinofillerin kaybolması ve lökopeni
belirtileridir.


Tedavi ve Bakım

Gribin özel bir tedavisi yoktur. Hastanın vücut direncini artırıcı bol sıvı alması, C
vitaminleri içeren taze meyve ve sularını tüketmesi, gerekirse yatak istirahati yapması
gerekir. Doktor istemine gör uygun ilaçlar verilebilir. Hastanın kendini rahat hissetmesi ve
komplikasyon gelişmesine yönelik hemşirelik bakımı yararlıdır. Odası sakin olmalı ve iyi
havalandırılmalıdır. Oda ısısı 24 oC civarında ve nemli olmalıdır.


Komplikasyonlar

Gripte şikâyetler genellikle 7 gün sürer, ilk 2-3 gün içerisinde şiddetlenir ve
sonrasında düzelme başlar, ancak iyileşme süresi 1- 2 haftaya kadar da uzayabilir. Vücut
direnci kırıldığı için, iyi bir bakım yapılmazsa ikincil enfeksiyonlara sebep olma ihtimali
yüksektir. Pnömoni, bronkopnömoni, bronşit, menenjit, sinüzit, otitis media, myokardit,
endokardit gibi komplikasyonlar görülür.
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Korunma

Sık değişim gösteren grip virüsüne karşı doğal bağışıklık bulunmamaktadır. Bağışıklık
sistemi zayıf olan kişilerin, vücut dirençlerini arttırmak için aşı yaptırmaları gerekir.
Hastalarla tokalaşma ve kucaklaşma gibi yakın temas kurulmamalıdır. Ayrıca kapalı
alanlardan ve kalabalıklardan kaçınmak yararlı olur. Elleri gözler, ağız ve buruna
dokundurmamak gibi önlemler gripten korunmada etkili olur. Hastaların da sağlamları
korumak adına toplu yaşanılan alanlardan uzak durmaları, havlu gibi eşyalarını ayırmaları,
yayılmanın önlenmesi açısından önemlidir. Hastaya bakan kişi, kişisel temizliğine özen
göstermeli, ayrıca sık sık ılık tuzlu su ile ağız ve boğaz gargarası yapmalıdır.

3.9. İnfluenza A
İnfluenza A virüsü günümüzde sağlığı tehdit ederek salgınlara ve insan ölümlerine
neden olmaktadır. Domuz gribi ve kuş gribi bu virüsün neden olduğu en önemli
hastalıklardır. Hastalığa neden olan virüs, kuşları ve domuzları enfekte eder. Bütün kanatlı
hayvanlar enfeksiyon riski altındadır. Özellikle kümes hayvancılığında virüs kolay yayılır ve
kısa sürede salgına neden olur.
İnfluenza virüsleri çevresel ortamda ve özellikle serin ve nemli koşullarda uzun süre
canlılıklarını korurlar.

3.9.1. Domuz Gribi
İnfluenza A etkeni enfekte ettiği organizmada değişikliğe (mutasyona) uğrayarak
virüslerinin genetik yapısındaki değişikliğe bağlı olarak yeni bir virüs alt tipini oluşturur.


Etken ve Bulaşma Yolları

Etkeni H1N1 virüsüdür. Virüs, kişiden kişiye damlacık enfeksiyonu, kontamine eller
ve çeşitli eşyalarla solunum yollarından bulaşır.
İnsanlara ilk olarak etkeni taşıyan domuzlardan bulaştığı tespit edilmiştir. Salgına
dönüştüğünde ise insandan insana bulaşma görülmeye başlamıştır. İnsandan insana
bulaşmada; yakın temas, hastalığı taşıyanlarla aynı ortamı paylaşmak önemli rol oynar.
Kişiler, belirtilerin başlamasından 1 gün öncesi ve 7 gün sonrasına kadar
bulaştırıcıdırlar.


Klinik Belirtiler

Yüksek ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı, öksürük, genel vücut ağrısı, hâlsizlik, bitkinlik
ve üşüme şeklinde olur.
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Resim 3.10:Domuz Gribinde sistemik bulgular



Klinik Tanı

Enfeksiyonun tanısı moleküler teknik ile konulmaktadır. Bu test bu konuda özelleşmiş
merkez laboratuvarlar tarafından yapılmaktadır. Enfeksiyonun yayılmasının önlenmesi için
testlerin yapılması önemlidir.


Tedavi ve Bakım

Hafif şikâyetleri olan hastalar için destek tedavisi ve istirahat yeterlidir. Ancak ciddi
hastalık belirtisi olan hastaların hastaneye yatırılarak antiviral ilaç başlanması gereklidir.
Ciddi hastalık belirtisi olmasa bile risk grubunda bulunan hastalara da ayaktan, doktor
kontrolünde antiviral ilaç başlanabilmektedir. Antiviral ilaçlar, doktor tarafından
önerilmedikçe, reçetesiz olarak kullanılmamalıdır.


Komplikasyonlar

Bazı domuz gribi vakalarında kusma ve ishal, ağır vakalarda pinömoni, solunum
yetmezliği ve sonuçta ölüm görülür.


Korunma

Hastalara ait çarşaf, çamaşır, havlu ve yemek kaplarının ayrı olarak yıkanmasına gerek
yoktur. Ancak, bu eşyalar yıkanmadan başkası tarafından kullanılmamalıdır. Çarşaflar
mümkün olduğunca elle temas edilmeden taşınmalı ve yıkanmalıdır. Hastanın çarşafları veya
çamaşırları değiştirildikten sonra eller mutlaka sabunlu suyla yıkanmalıdır.
Grip virüsünün yayılmasını önlemek için, yüzeylerin (masalar, kapı kolları, banyo
yüzeyleri, mutfak tezgâhı, oyuncaklar vb.) günlük temizlikte kullanılan deterjanlarla
temizlenmesi yeterlidir. Günlük kullandığımız temizlik maddeleri dışında klor, hidrojen
peroksit, iyotlu antiseptikler ve alkol gibi bazı kimyasal maddeler de etkilidir. Ayrıca;
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Direkt temastan (öpüşme, sarılma) kaçınılmalıdır.
Kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmelidir. Eller sık sık yıkanmalıdır.
Öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burun bir mendil ile
kapatılmalıdır. Kullanılan mendil çöpe atılmalıdır.
Öksürdükten ve hapşırdıktan sonra eller bol sabun ve suyla yıkanmalıdır.
Alkol içeren el yıkama antiseptikleri de etkilidir.
Kirli ellerle gözlere, buruna ve ağıza dokunulmamalıdır.
Belirtilerin başlamasından 7 gün sonrasına ya da belirtilerin tamamen
geçmesinden bir gün sonrasına kadar evde istirahat edilmelidir.
Hastalığın bulaşmaması için hasta kişiler çevredeki kişilerden uzak
durmalıdır.
Aşı, 9 yaşın altında ve immün direnci düşük olanlara, en az 3 hafta ara ile
iki doz, 10 yaş ve üzerinde ise tek doz olarak uygulanmaktadır.

Hastalığı geçirenlere aşıyı yaptırmanın herhangi bir zararı olmadığı gibi ek bir yararı
da bulunmamaktadır. Bu tür enfeksiyonlara yakalanmamanın en geçerli yollarından bir
tanesi vücut direncinin sağlam tutulmasıdır. Aşı olma, stressiz bir yaşam, dengeli beslenme,
düzenli spor yapma, kapalı mekânlardan uzak durma, düzenli uyku, sigara, alkol gibi
maddelerden uzak durulması ile vücut direnci kuvvetli tutulabilir.

3.9.2. Kuş gribi (Avian İnfluenza, Tavuk Vebası)
Kuş gribi, asıl olarak kanatlı hayvanlarda (tavuk, hindi, ördek vb.) hastalık yapan ve
hayvanlardan insanlara bulaşan zoonotik bir hastalıktır.
İnfluenza atak oranı erişkinlere göre çocuklarda daha fazladır. Salgınlarda erişkinlerin
yaklaşık 10’da 1’i çocukların 3’te 1’i etkilenir.


Etken ve Bulaşma Yolları

Kuş gribinin etkeni H1N1 virüsüdür. Kuş gribi hastalığının kanatlı hayvandan insana
bulaşması, enfekte veya ölü hayvana korunmasız temasla mümkündür. Çevreden insana
bulaşması ise;

Enfekte hayvanların gözyaşı, burun ve boğaz akıntılarına veya dışkılarına
temasla,

Enfekte salgı ve dışkılarla kirlenmiş yüzeyler ve eşyalara temas,

Enfekte tozların solunmasıyla olur.
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Resim 3.11: Kuş gribinin yayılması

Kuş gribinin insandan insana bulaştığına dair kanıtlanmış vaka yoktur, ancak, virüsün
insandan insana geçme özelliği gösteren bir dönüşüme uğrama ihtimali vardır.


Klinik Belirtiler

Kuş gribi, insanlarda ani başlar. 38.5°C üzeri yüksek ateş, burun tıkanıklığı ve akıntısı,
eklem ve kas ağrısı, aşırı hâlsizlik, yorgunluk gibi belirtiler görülür. Bu belirtilere solunum
sıkıntısı da eklenir. İnsanlarda zatürreyle birlikte seyreder.


Klinik Tanı

Solunum güçlüğü ve zatürre ayırt edici klinik tanıdır. Laboratuvar bulgusu olarak
boğaz veya burundan alınan salgıların kültüründe virüsün görülmesi ile teşhis konur.
Hastalıkta, trombosit sayısı 20 binin altına düşerse kanama görülür.


Tedavi ve Bakım

Hastalığın erken döneminde etkili olan ve doktor kontrolünde kullanılan bazı ilaçlar
tedavide kullanılır. Bunun dışında, sağlık kuruluşlarında hastalığın belirtilerini hafifletici ve
destekleyici, semptomlara yönelik tedaviler de uygulanır. Bu nedenle, şüpheli durumlarda
belirtiler ortaya çıktıktan sonra, en kısa zamanda bir sağlık kuruluşuna başvurulması son
derece önemlidir.


Komplikasyonlar

Her yeni insan enfeksiyonu, virüsün kendisini değiştirme ve hızla büyük gruplara
yayılabilme potansiyeli kazanması için bir fırsat sağlar. Enfeksiyonun çok sayıda insana
ulaşması, oluşturacağı zararın aynı oranda büyümesi demektir. Yüksek ölüm oranı ile
seyreder.
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Korunma

Kuş gribini kontrol altına almak için, hastalıklı ve temaslı hayvanların imha edilmesi,
çiftliklerin karantinaya alınması ve dezenfekte edilmesi önemlidir.









Hasta hayvanlarla veya H1N1 (Kuş Gribi) virüsü ile enfekte olduğu
saptanmış insanlarla temas edenler el hijyenine dikkat etmelidir. Eller sık
sık sabun ve bol suyla iyice yıkanmalı; dezenfekte edilmelidir.
Tavuk çiftliklerinde çalışanlar eldiven, maske ve önlük giymelidir.
Yumurta ve tavuk etlerinin iyice pişirildikten sonra tüketilmelidir.
Ölü veya hasta hayvanlarla temas edilmemelidir. Ölen tavuklar yakılarak
veya derince açılan çukurlara üzerlerine sönmemiş kireç dökülüp
gömülmelidir.
Hasta kişinin kullandığı eşyalar ortak kullanılmamalıdır.
Hasta kişilerle yakın temastan kaçınılmalı ve bakım veren kişiler maske
kullanmalıdır.
Yeterli ve dengeli beslenme konusunda hassasiyet gösterilmeli, vitamin
yönünden zengin meyve ve sebze tüketimine önem verilmelidir.
Hastalığın görüldüğü bölgelere seyahat söz konusu olduğunda, özellikle
kanatlı hayvan çiftliklerine ve pazarlarına gidilmemelidir.

3.10. AIDS (Acquired Immune Defeiciency Syndrome)
HIV, Human Immune Deficiency Virus, (vücut bağışıklık sistemi virüsü), insan
vücudunun hastalıklara karşı direncini sağlayan bağışıklık sistemini etkisiz hale getirdiği için
virüse bu isim verilmiştir.


Etken ve Bulaşma Yolları

Hastalığın etkeni, human immüno-deficiency virüs tip I’dir. RNA grubu
virüslerindendir. Yapılan çalışmalar sonucu başka bir AIDS etkeni HIV-2 virüsü de
tanımlanmıştır.
AIDS virüsü; kanda, menide, uterus ve vajen algısında, kemik iliğinde, akyuvarlarda,
lenf nodüllerinde, dalakta, tükürükte, beyinde, plazmada ve kan lenfositlerinde
bulunabilmektedir. Havada, suda ve toprakta canlılığını kısa süre devam ettirebilmektedir.
Bu nedenle günlük yaşam sürecinde bulaşma olası değildir. 60 oC’deki ısıya 30 dakika,
%70’lik alkole, hipoklorüre, antimikrobiklere duyarlı; ultraviyoleye dirençlidir.
Kuluçka süresi 3 ay ile 3 yıl arasında değişebilmektedir.
Kan ve kan ürünleri, cinsel temas, anneden bebeğe plasenta ve sütle bulaşır. Berber ve
kuaför aletleri ile de bulaşma tehlikesi vardır.
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Homoseksüeller (en çok), damardan ilaç kullananlar (uyuşturucu alanlar), hemofili
hastaları, hayat kadınları, AIDS’li ile cinsel temasta bulunanlar bu hastalık için riskli
gruplardır.


Klinik Belirtiler

AIDS’in klinik tablosu ağır seyreder. Genellikle ölümle sonuçlanmaktadır. HIV-1
virüsü, vücutta immün yetmezlik oluşturmaktadır. Fırsatçı enfeksiyonlar hastayı ölüme
götürür.
Lenf bezleri şiş, sert, ağrılı olup şişlik 3 aydan fazla devam eder. Ateş, gece terlemesi,
kuru ve devamlı öksürük, kolay doku yaralanmaları, sebepsiz kanamalar, sürekli ve ileri
derecede yorgunluk, devamlı sulu ishal, kilo kaybı (kısa sürede), boğaz ve dilde beyaz
tabaka, yürüme hâlinde denge bozukluğu, karamsarlık, görme ve işitme bozukluğu, hafıza
kaybı, uçuklar (herpes), ağız, burun, deri ve anüs mukozasında renksiz ya da morumsu
nodüller, şişlikler, plaklar ve kırmızı renkli döküntülerdir.


Klinik Tanı

AIDS’in erken teşhisi ile sağlam kişilere bulaşmanın önlenmesi önemlidir. AIDS
şüphesi altındaki kişide deri ve kan testleri ile virüs, mantar, bakteri ve paraziter
enfeksiyonlar yönünden araştırma yapılmalıdır.
Kanda HIV antikoru, ELİSA yöntemi ile serolojik olarak araştırılır.


Tedavi ve Bakım

Sağlık personeli AİDS’in bulaşma yolları, belirtileri, korunma ve bakımı hakkında
bilgi sahibi olmalı, öncelikle kendi sağlıklarını korumalıdır.
Hastalık sosyal ilişkilerle bulaşmadığından, tecrit edilmesine gerek yoktur. Ancak
kullanılan tıbbi malzemeler disposibl olmalıdır. Bu malzemelerin uygun şekilde ortadan
kaldırılması, hastanelerde tıbbi atık kutusuna atılması gerekir. Hastaya uygulanacak tıbbi
müdahale esnasında eldiven takılmalıdır. Hastanın yatak takımları, uyarı yazısı bulunan
torbalarda toplanarak dezenfeksiyona gönderilmelidir. Her bakımdan sonra hemşire, ellerini
uygun bir şekilde yıkamalıdır.
Hastanın ağzında mantar enfeksiyonu olduğundan, sık sık ağız bakımı yapılmalıdır.
Hastada ishal, terleme sebebiyle sıvı kaybı olacağından, sıvı elektrolit desteği sağlanmalıdır.
Bol sıvı ve besin değeri yüksek besinlerle hastanın direnci yüksek tutulmalıdır.
Hastaya psikolojik destek verilmelidir. HIV enfeksiyonunda virüsü ortadan kaldıran
bir tedavi henüz yoktur, ancak virüsün çoğalmasını kontrol eden antiretroviral ilaçlar vardır.
Hastanede doktor kontrolünde ve kesintisiz bir tedavi ile hastanın kaliteli bir yaşamı devam
ettirmesi mümkün olabilir.
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Komplikasyonlar

Deri hastalıkları HIV enfeksiyonun sık karşılaşılan komplikasyonlarındandır.
AIDS tablosu geliştiğinde enfeksiyonlar kronik hal alır ve deride fırsatçı enfeksiyonlar
görülebilir. Bunların dışında:










Hipersensitivite reaksiyonları,
Gastrointestinal sistem tutulumu,
Solunum sistemi hastalıkları,
Kalp zarında sıvı toplanması,
Kan ve kemik iliği hastalıkları,
Sinir sisteminde değişimler,
Fırsatçı kanserler,
AIDS-Bunama Tablosu: Düşünme, motor ve davranış bozuklukları gibi
ağır tablolar nedeniyle ölüm oranı yüksektir.

Korunma

AİDS, uluslararası bildirimi zorunlu hastalıktır. Virüsün cinsel yolla, kan yolu ile ve
anneden bebeğe geçişi önleme esasına dayanmaktadır. AIDS’te hasta ölümleri çok görülür.
Ölüm oranının yüksek olması ve tedavi yöntemlerinin olmaması, korunmanın önemini
artırmaktadır.






Cinsel yolla bulaşmaya karşı korunma: En sık bulaş cinsel temasla
olduğu için bu yolla korunma büyük önem taşımaktadır. Tek eşli
yaşayarak HIV enfeksiyonunun bulaşması önlenebilmektedir.
Kan ve kan ürünleri ile bulaşmaya karşı korunma: Damar içi madde
kullanımı alışkanlığının önlenmesi, tedavi edilmesi, ortak enjektör
kullanım risklerinin anlatılması bu grup hastalarda HIV bulaş riskini
azaltmaktadır. Kan bulaşma ihtimali olan diğer malzemelerin ortak
kullanımından da kaçınılmalıdır.
Anneden bebeğe geçiş için korunma: Kadın HIV pozitif ise doğum
kontrol yöntemleri öğretilmeye çalışılmaktadır. Anne sütü ile virüsün
geçiş gösterdiğinden annenin bebeği emzirmemesi önerilmektedir.
Bilinen kesin tedavisi yoktur. Aşı çalışmaları devam etmektedir.
Hastaların hijyenine, beslenmesine dikkat edilmeli, enfeksiyonlardan
korumalı ve psikolojik destek sağlanmalıdır.

3.11. Hepatit A (Epidemik Hepatit/ Enfeksiyöz Hepatit/ Epidemik
Sarılık)
Tüm dünyada görülen ve bilinen en eski hastalıktır. Halk arasında sarılık diye
adlandırılır. Akut viral bir enfeksiyondur. Hastalık her yaş, ırk ve cinste görülür.

59



Etken ve Bulaşma Yolları

Hepatit A nın etkeni RNA virüslerinden Hepatit A virüsüdür. Etken, soğuk ve dış
ortama dayanıklı, klora az hassastır. Formalin ve ultraviyoleye 3-4 gün dayanabilmektedir.
Kuluçka süresi, 12-40 gün arasında değişir. Ortalama olarak 25-30 gün arasıdır.
Hepatit A’nın kaynağı, hasta ve portörlerin dışkı ve idrarları ile ağız salgılarıdır.
Bulaşma ağız yoluyla olur. Kirli ya da kontamine sular, yiyecekler, içecekler, eşyalar, iyi
pişmemiş sebze, yumurta, midye, istiridye ve sütle bulaşma olur. Yaz mevsiminde
dondurma, buz, konserve, hatta simit ve sandviçle de bulaşma olmaktadır.
Hepatit A nın bulaştırıcılığı sarılık belirtisi başlamadan 15-20 gün önce başlar, 1 ay
kadar devam eder. Süreler kesin değildir.


Klinik Belirtiler

Hepatit A’da belirtiler iki dönemde incelenir.

Sarılık öncesi dönem (preikterik dönem): Etken, sindirim sistemi ile
alınır. İnce bağırsak epitel hücrelerine yerleşip çoğalır. Bulantı, kusma,
iştahsızlık, hâlsizlik, baş ve karın ağrısı ile yağlı yiyeceklere karşı
tiksinme görülür. Bu dönemde hastanın idrarı koyu çay rengindedir. Bu
bulgu hepatit A hastalığının en tipik belirtisidir.

Sarılık dönemi (ikterik dönem): Çocuklarda sarılık öncesi dönemde
görülen belirtilerde geçici iyileşme görülür. Ateş düşer, iştah açılır,
hâlsizlik azalır. Bu iyileşme yetişkinlerde pek görülmez. Sklerada (göz
akı) sararma görülür ve daha sonra tüm vücuda yayılır. Yetişkinlerde 3-4
hafta devam eder.

Resim 3.12:Sklerada (gözakı) sarılık



Klinik Tanı

İdrarda bilirubin, ürobilinojen ve eritrosit sayısı artar. Sedimantasyon yükselir. Ciltte
tuz biriktiğinde kaşıntı görülür. Hastalığın kesin tanısı karaciğer fonksiyon testlerinin (ALT,
AST) yüksek çıkması ile konur.
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Hepatit A hastalarının %98’i iyileşmektedir. Hastanın yaşı, sağlık durumu gibi
faktörler, hastalığın klinik seyrini etkilemektedir. Hastalığın iyileşme dönemi yetişkinlerde,
çocuklarda ve gençlerde farklıdır.


Tedavi ve Bakım

Akut gelişmiş vakalarda spesifik bir tedavi gerekmez, yatak istirahatı ile karaciğerin
yükü azaltılmaya çalışılır.
Hastalık fekal-oral bulaşıcı olduğundan tecrit gerekir.
Bakım yapacak personel eldiven ve gömlek giymelidir. Hastanın kullandığı tüm malzemeler
kurallara uygun dezenfekte edilmelidir ve vücut atıkları imha edilmelidir. Hastanın
vücudunun ılık su ile silinmesi kaşıntıları azaltır.
Hastaya bol karbonhidratlı, sindirimi kolay, mineral ve vitamin değeri yüksek besinler
(pekmez, bal, meyve suyu, çorba, süt, açık çay, yoğurt, meyve püreleri) verilmelidir. Ancak
yemesi için hastaya ısrar edilmemelidir. Çünkü karaciğer kendini korumak için iştah azaltıcı
bazı önlemler alabilir.
Günlük kalori 3000’i geçmemelidir. Yağlı yiyecekler verilmemelidir. Yine
karaciğerdeki iltihabi reaksiyonu artırıp hastalığı ağırlaştırabileceğinden çeşitli ilaçlar, katkı
maddesi içeren her türlü gıdalar hastalara verilmemeli, alkol kesinlikle kullanılmamalıdır.
Sarılık ortadan kalktıktan sonra, altı ay boyunca alkol, baharat, kızartma, sirke ve mezeler
verilmemelidir.
Sindirim sıkıntısı çekenlere sindirimi kolaylaştırıcı ilaçlar, bulantı varsa antiemetikler,
gerekirse serum, vücut direncini artırıcı ilaçlar doktor istemine göre verilir. Gereksiz ilaçlar
karaciğerin yükünü artıracağından verilmemelidir.


Komplikasyonlar

Hepatit A hastalığında nadiren ensefalopati ve aplastik anemi görülür.


Korunma






Hepatit A bildirimi zorunlu hastalıktır.
Hepatit A hastalığından tam korunmanın en etkili yolu, aşılanmadır.
Karaciğer hastaları, pıhtılaşma faktör hastalığı olanlar, okul çağındaki
çocuklar ve mesleki riski olanlar aşılanmalıdır.
Ellerin sık sık yıkanması, kontamine olma olasılığı bulunan besinlerin
pişirilmesi, suların kaynatılması gibi hijyenik önlemler alınmalıdır.
Hasta kişinin aktif olarak kullandığı ortak araç gereçlerin temizliği ve
izole edilmesi en önemli korunma yöntemidir.
Altyapı koşullarının düzeltilmesi ile hastalığın ortaya çıkması ve
yayılmasını önlemek mümkündür. Şebeke sularının klorlanması, şüpheli
durumlarda suların kaynatılması, çiğ yenilen sebze ve meyvelerin iyice
yıkanarak veya dezenfekte edilerek tüketilmesi, bu tür bulaşmaları
önlemede etkilidir.
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3.12. Hepatit B (Serum Hepatit)
Hepatit B, karaciğerde iltihaplanmaya neden olan ve tüm dünyada yaygın olarak
görülen bir virüs hastalığıdır. Hastalık her yaş, ırk ve cinste görülebilir.


Etken ve Bulaşma Yolları

Etken, DNA yapısında hepatit B virüsüdür. Hasta ve portörlerin kan ve kan ürünleri
ile vücut sıvılarında (meni, tükürük, vajen salgısı, anne sütü gibi) hepatit B bulunur. Hepatit
B virüsü ısıya ve dış etkenlere karşı dayanıklıdır.
Hastalık, kan ve ürünleri ve bunlarla kontamine olmuş araç gereçlerle (enjektör, iğne,
jilet, diş parçası, diş tedavisi ve çekim aletleri, dövme, akupunktur ve kulak delme araçları
gibi) cinsel temas ve anneden fetüse geçmesi ile bulaşır. Bulaşma hasta ya da portörlerle de
olmaktadır.
Hepatit B virüsü, organizmaya girip karaciğere yerleşir. Karaciğerde büyüme, şişme,
nekroz ve lob yapısında bozukluklar gelişir. Hastalık kronikleşerek siroz ya da karaciğer
kanserine neden olabilir.
Kuluçka süresi 41-180 gündür.


Klinik Belirtiler

Hepatit B çoğu hastada herhangi bir belirti göstermez. Sarılık öncesi dönemde ateş ya
hafif olur ya da hiç olmaz. Bazı kişilerde sadece grip benzeri hafif belirtiler görülür veya
doktora gitmeyi gerektirecek kadar hasta hissetmezler. Hepatit B’ li kişilerin çok az bir
kısmında iştahsızlık, karın ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, idrarın renginde koyulaşma gibi
belirtiler görülür. Hepatit B hastalığında sklerada ve tüm vücutta yaygın sarılık, tipik
belirtidir.
Hepatit B virüsü, organizmaya girip karaciğere yerleşir. Karaciğerde büyüme, şişme,
nekroz ve lob yapısında bozukluklar gelişir. Hastalık kronikleşerek siroz ya da karaciğer
kanserine neden olur.


Klinik Tanı

Klinik tanıya kan ve kan ürünleriyle temas, idrar renginin koyulaşması ve sarılık
belirtileri ile varılır. Ancak kesin tanı, laboratuvar bulguları ile konur. Karaciğer fonksiyon
test değerleri yüksektir. Portörlerde Hbs Ag pozitif; antiHbs negatiftir.


Tedavi ve Bakım

Kronik hepatit B enfeksiyonu olan kişilerin sürekli doktor kontrolünde olmaları
gerekir. Tedavinin amacı, yaşam kalitesini arttırarak hayatta kalmayı sağlamak ve
komplikasyon gelişimini engellemektir.
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Komplikasyonlar

Kronik hepatit enfeksiyonu, siroz, nekroz, karaciğer yetmezliği, ödem ve karaciğer
kanseri, hepatit B’nin komplikasyonlarıdır.


Korunma

Hepatit B bildirimi zorunlu hastalıktır. Kesin tedavisi olmayan bu hastalığa karşı en
etkili korunma yolu aşılanmadır. Hepatit B'ye karşı bağışıklığı olmayan kişiler özellikle de
ailede ya da yakın çevresinde hasta/taşıyıcı olanlar varsa mutlaka aşılanmalıdır. Gebelerin
doğum öncesi Hbs Ag yönünden taranarak doğacak çocuğun ve diğer ev halkanın
aşılanmasını sağlanmalıdır.
Hepatit B virüsü taşıyıcısı, hasta olmasa bile, kanı ve diğer vücut sıvıları ile hastalığı
başkalarına bulaştırabileceğini bilmelidir. Her 4-6 ayda bir karaciğer fonksiyon testlerini
yaptırmalıdır. Alkol almaktan kaçınmalı, herhangi bir nedenle ilaç almak zorunda kalırsa
bunu doktoruna danışmalıdır.
Kişisel bakım malzemeleri (diş fırçası, jilet, tırnak makası gibi) paylaşılmamalıdır.
Güvenli seks için mutlaka prezervatif kullanılmalı, tek eş tercih edilmelidir.
Dövme, piercing gibi girişimlerin riskli olduğu bilinmelidir. Eğer Hepatit B taşıyıcılığı veya
hastalığı var ise tıbbi bir girişim öncesi doktora mutlaka haber verilmelidir. Hepatit B
taşıyıcılığı veya hastalığı olanlar, kan ve organ bağışında bulunmamalıdırlar.

3.13. Hepatit C
Hepatit C virüsü, 1989 yılında bulunmuş olup; dünyada 170 milyondan fazla kişiyi
enfekte etmiştir.


Etken ve Bulaşma Yolları

Hastalığın etkeni, hepatit C virüsüdür. Bu hastalık buluşma ve portör yönleriyle
hepatit B’ye benzer. Bulaşma kan ve kan ürünleri ve bunlarla kontamine olmuş eşyalar,
cinsel temas ve anneden fetüse geçme yolları ile olur.


Klinik Belirtiler

Hepatit C hastalığında kronikleşme görülür. Kronikleşme sonucu, siroz ve karaciğer
kanseri ortaya çıkar. Genellikle etkeni taşıyanlar hastalık belirtisi vermezler. Hepatit C
virüsü sinsice karaciğerde harabiyet oluşturup siroza dönüşür. Klinik belirtileri iştahsızlık,
hâlsizlik, sarılık ve karaciğerde hassasiyettir.
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Klinik Tanı

Kan ve kan ürünleri ile kontaminasyon, özellikle diyaliz hastası olmak, sık sık kan
transfüzyonu, idrar renginin koyulaşması, aşırı hâlsizlik ve sarılık belirtileri klinik tanıda
önemli bulgulardır.
Kesin tanı, etkene karşı oluşan antikorların (Anti-HCV) kan serumunda görülmesi ile
konur. Karaciğer fonksiyon testleri ve bilirubin yüksektir.


Tedavi ve Bakım

Akut dönemde, 6 aya kadar semptomatik ve karaciğeri destekleyici tedavi uygulanır.
Kronik hastalar mutlaka düzenli olarak doktor kontrolüne gitmelidir. Kronik Hepatit C
tedavisinin, virüsü ortadan kaldırmak, karaciğer hasarını ve siroz gelişimini engellemek gibi
başlıca iki amacı vardır.
Karaciğerde virüsler çoğaldığı takdirde, hekim tarafından antiviral tedaviye başlanır.
Doktora danışmadan ilaç kullanılmamalıdır. Alkol alınmamalıdır. Hastalığın özel bir diyeti
yoktur. Bununla birlikte; karbonhidrat, vitamin ve mineralden zengin ve düşük yağ içerikli
diyet, karaciğer için yararlı olur. Eğer çok şiddetli kusmalar varsa ve ağızdan besin
alınamıyorsa damar yolu ile beslenme gereklidir.


Komplikasyonlar

Siroz ve karaciğer kanseri, başlıca komplikasyonudur.


Korunma








Hepatit C nin halen aşısı yoktur. Bu nedenle bulaşma yollarına yönelik
önlem almak çok önemlidir.
Enfeksiyonlu kişilerin kanları ile bulaşmış, jilet, ustura, makas, tırnak
makası, diş fırçası, temizlik kâğıtları gibi kişisel eşyalar
kullanılmamalıdır
HCV’nin cinsel yolla geçişi çok nadir olmasına karşın, önlem olarak
prezervatif kullanılmalıdır.
Dövme, piercing gibi girişimlerin riskli olduğu bilinmelidir.
Eğer Hepatit C taşıyıcılığı veya hastalığı var ise tıbbi bir girişim öncesi
doktora mutlaka haber verilmelidir.
Hepatit C taşıyıcılığı ve ya hastalığı olanlar, kan ve organ bağışında
bulunamazlar.
Hasta/taşıyıcı olanların düzenli olarak doktor kontrolüne olması
önemlidir. Çok geç kalındığında tedavinin başarısız olabileceği
unutulmamalıdır.
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3.14. Kuduz
Virüsle oluşan, santral sinir sistemini tutan enfeksiyon hastalığıdır.


Etken ve Bulaşma Yolları

Kuduzun etkeni rabies virüsüdür. Sinir hücrelerine eğilimi olan bir virüstür. Kuduz
virüsü ısı, kuruluk ve ultraviyole ışınlarına karşı dayanıksızdır.
Kuluçka süresi, 15 gün - 5 ay arasında olup ortalama 40 gündür. Isıran hayvanın
durumu, ısırığın derecesi, beyne uzaklığı, ısırılan kişinin aşılı veya aşısız oluşu ve vücut
direncine göre kuluçka süresi değişiklikler gösterir. Yaranın yeri ve derecesi, kuluçka süresi
bakımından gruplandırılır.




Baş ve yüz yaraları: Ağır ve orta dereceli yaralarda (parçalı ve diş
batmış ise), kuluçka süresi 30–35 gündür. Yara hafifse (çizik, sıyrık)
kuluçka süresi 2 aydan fazladır.
El-kol yaraları: Ağır ve orta dereceli yaralarda, 60-70 gündür. Hafif
yaralarda, 3 aydan fazladır.
Ayak ve bacak yaraları: Isırık yarası ağır ise 60 gün, orta ve hafif ise
100 gün civarındadır.

Bulaşma, kuduz hayvanların ısırması ile olur. Kuduz virüsünü taşıyan yarasaların
bulunduğu mağaralarda da bulaşma olmaktadır (solunum yoluyla).

Resim 3.13: Kuduzun bulaşma yolları ve etkilediği dokular
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Klinik Belirtiler

Aslında bir hayvan hastalığı olan kuduz, insanlarda da görülür. %100 öldürücüdür.
Isırma sonucu virüs deri yüzeyinden deri altı dokusuna girer, santral sinir sistemine yönelir.
Virüs, periferik sinirlerden santral sinir sistemine ulaşır. Otonom sinirler yolu ile yayılıp
tükürük bezlerine, adrenal bezlere, böbreklere, akciğerlere, dalak, kalp kası ve deri altı
dokusuna ulaşır.
Kuduzun ilk belirtileri, ısırık yerinde karıncalanma, kaşıntı, ağrı, hâlsizlik ve soğukluk
gibi şikâyetler görülür. Sudan korkma (hidrofobi), havadan korkma (aerofobi), ışıktan
korkma (fotofobi) ve sesten/gürültüden korkma, görülen önemli belirtilerdir. Salya ve
salgılarda artma (hipersalivasyon) görülür. Hastanın yüzüne üflendiğinde huzursuz ve
rahatsız olması, hava korkusunun belirtisidir.
Hasta sulu gıdaları yutarken ya da suyu gördüğünde solunum yolu ve ağız-yutak
kasılmaları gelişir. Hastayı bu durum rahatsız eder ve tikler gelişir. Kasılma evreleri
arasındaki ara dönemlerde hasta hareketsiz durur ve gelecek nöbetin korkusuyla yaşar. Bir
sonraki evrede, olmayan bir şeyi gördüğünü (halüsinasyon) zanneder; eşyaları değişik
şekillerde görür (illüzyon). Hastalarda bağırıp çağırma, saldırganlık, delirme ve çırpınma hali
görülür. Felçler, kol ve bacaklardan başlar ve yukarıya doğru yayılır.
Bir sonraki evrede paralizi ve koma gelişir. Kalp ve solunumun durması sonucu hasta
ölür.


Klinik Tanı

Hastanın hangi hayvan tarafından ısırıldığının bilinmesi gerekir. Yaranın durumu
tespit edilir. Kuduzun kesin tanısı, laboratuvar incelemeleri ile konmaktadır.


Tedavi ve Bakım

Hasta tecrit edilir. Spazmları azaltmak için, hastanenin gürültüsüz, su sesinden ve hava
akımından uzak, loş ışıklı bir oda seçilmelidir. Hastaya serum vb. takılacaksa, şişelerin üzeri
kapatılmalı, hastanın göremeyeceği bir yere asılmalıdır. Hastanın spazm halinde kendini
yaralamaması için, yatak kenarları kapalı tutulmalıdır. Bakım veren kişi asepsi ve antisepsi
kuralarına uymalıdır. Hastanın acılarını hafifletmek için doktor tarafından uygun ilaçların
verilmesi gerekir. Kuduz aşısı veya serumunun hastalık ortaya çıktıktan sonra, tedaviye bir
katkısı yoktur.


Korunma


Kuduzdan korunmanın en etkili yöntemlerinden birisi hayvanlara düzenli
olarak kuduz aşısının yapılması ve şüphelenilen hayvanların gözetim
altına alınarak hastalığın yayılmasının engellenmesidir.
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Ayrıca tüm köpekler kaydedilmeli, başıboş ve sahipsiz hayvanlar
bulundurulmamalıdır. Şüpheli durumlarda hayvanlar, 10 gün boyunca,
gözetim altında tutulmalıdır.
Kuduz etkeni bulaşan (ısırılan) kişilere 0-3-7-14. ve 28. günlerde 5 doz
olmak üzere intramüsküler yoldan kuduz aşısı yapılmalıdır.
Kuluçka süresinin uzun olması sebebiyle, ısırıktan hemen sonra, ısırıklıya
kuduz aşısının başlanması, hastalığın ortaya çıkmasını engelleyecek ve
şahsı ölümden kurtaracaktır

3.15. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA)
Kırım Kongo Hemorajik Ateş (KKHA), keneler tarafından taşınan nairovirüs isimli
bir etkenin neden olduğu; ateş, cilt içi ve diğer alanlarda kanama gibi bulgular ile seyreden
hayvan kaynaklı bir enfeksiyondur. Yabani hayvanlar, çiftlik hayvanları insanlar arasında
virüsün taşınmasına ve çoğalmasına aracılık etmektedir. Son yıllarda tedavide görülen
gelişmelere rağmen, bu enfeksiyonlarda ölüm oranları hala yüksektir.
Hastalık, genellikle meslek hastalığı şeklinde karşımıza çıkar. Tarım ve hayvancılıkla
uğraşanlar, veterinerler, kasaplar, mezbaha çalışanları, sağlık personeli özellikle risk
gurubudur. Kamp ve piknik yapanlar, askerler ve korunmasız olarak yeşil alanlarda
bulunanlar da risk altındadır.


Etken ve Bulaşma Yolları

Etken, hvalomma cinsi RNA virüsüdür. Zoonotik enfeksiyona yol açan viral
hastalıktır. Evcil ve vahşi hayvanların yanı sıra insanlara da bulaşabilir. Henüz ergin
olmamış hylomma cinsi keneler, küçük omurgalılardan kan emerken virüsleri alır ve gelişme
evrelerinde muhafaza eder. Ergin kene olduğunda da insanlardan ve hayvanlardan kan
emerken bulaştırır.
Etken taşıyıcısı hylomma keneleri otlaklar, çalılıklar ve kırsal alanlarda yaşayan küçük
oval şekillidir. 6-8 bacaklı, uçamayan, sıçrayamayan hayvanlardır. Hayvan ve insanların
kanlarını emerek beslenirler ve bu sayede hastalıkları insanlara bulaştırabilirler.

Resim 3.14: KKKA’nın etkeni keneler
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Kuluçka süresi ilk kene ısırığından itibaren yaklaşık 2-12 gün arasında değişir.
Hastane kaynaklı enfeksiyonlarda ise (nozokomival enfeksiyon) kuluçka süresi 3-10 gün
arasında değişir. Enfekte kan, salgı veya diğer dokulara doğrudan temas sonucu
bulaşmalarda bu süre 5-6 gün, en fazla 13 gün olabilmektedir. Kenelerin aktif olduğu
dönemler nisan ve ekim aylarıdır.
Ülkemiz kenelerin yaşamaları için coğrafi açıdan oldukça uygun bir yapıya sahiptir.
Türlere göre değişmekle beraber kenelerin, küçük kemiricilerden, yaban hayvanlarından
evcil memeli hayvanlara ve kuşlara (özellikle devekuşları) kadar geniş bir konakçı
spektrumları mevcuttur.


Klinik Belirtiler

İnsanlarda hastalık çoğunlukla ağır geçer. Tarım ve hayvancılık ile uğraşan kişiler risk
altındadır. Kuluçka süresinin ardından grip benzeri belirtiler görülür. Ateş, kırıklık, baş
ağrısı, hâlsizlik, kanama, pıhtılaşma mekanizmalarının bozulması sonucu yüz ve göğüste
kırmızı döküntüler ve gözlerde kızarıklık, gövde, kol ve bacaklarda morluklar, burun
kanaması, dışkıda ve idrarda kan görülür. Duygu durumunda dalgalanma, ajitasyon, zihinsel
karmaşa, boğaz peteşileri, kanlı idrar, kusma görülür, karaciğer büyür.

Resim 3.15:Kenenin deriye yerleşimi



Klinik Tanı

Kırım Kongo kanamalı Ateşinin tanısı; sendroma yol açan virüsün veya virüsün
RNA’sının kan ve izolasyonunun, virüse karşı vücutta oluşmuş antikorların ve virüs
antijeninin varlığının saptanması ile konur.


Tedavi ve Bakım

Hastalığın kesin bir tedavisi yoktur. Destekleyici tedavi yapılır. Kesin tanı konan veya
şüpheli vakalar hastanede izole edilerek takibe alınmalıdır. Sıvı elektrolit desteği,
gerektiğinde kan takviyesi, trombosit ve donmuş plazma transfüzyonu yapılır. İhtiyaç
halinde ağrı kesiciler verilir.
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Komplikasyonlar

Kanama, karaciğer ve böbrek yetmezliği ve ölümdür.


Korunma







Kenelerin bulunduğu alanlardan uzak durulmalıdır.
Açık alanlara çıplak ayakla ya da açık giysiler gidilmemelidir.
Kenelerin yaşam alanında bulunan kişiler (hayvancılıkla uğraşan kişiler
ve mezbahada çalışanlar ) vücutlarına böcek kaçırıcı ilaçlar sürmelidir.
Açık arazide kol ve bacakları kapatan kıyafetler giyilmelidir.
Eve dönüldüğünde kene yönünden kontrollerin yapılması gerekir.
Kene varsa çıkarmaya çalışmayıp, sağlık birimine gidilmelidir.

Resim 3.16 : Keneyi deriden ayırmanın doğru tekniği
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri takip ederek sık görülen virüs hastalıklarını
ve korunma yollarını ayırt ediniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kızamık hastalığını açıklayınız.
 Kızamıkçık hastalığını açıklayınız.
 Suçiçeği hastalığını açıklayınız.
 Kabakulak hastalığını açıklayınız.
 Çocuk felci hastalığını açıklayınız.
 Viral ansefalitleri açıklayınız.
 Nezle ve grip hastalıklarını açıklayınız.
 İnfluenza A’nın sebep olduğu hastalıkları
açıklayınız.
 AİDS hastalığını açıklayınız.
 Hepatit A hastalığını açıklayınız.
 Hepatit B hastalığını açıklayınız.
 Hepatit C hastalığını açıklayınız.
 Kuduz hastalığını açıklayınız.
 KKKA hastalığını açıklayınız.
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 Hastalıkların etken, kuluçka dönemi ve
yayılmalarını gösteren bir tablo
oluşturunuz.
 Hastalıkların genel ve özel belirtilerini
sıralayınız.
 Hastalıklarının oluşumu ve belirtilerini
ortaya koyan karşılaştırmalı bir tablo
oluşturunuz.
 Hastaya bakım verilirken kişisel hijyene
dikkat ediniz.
 Hastanın kullandığı araç gereç, yatak
takımlarını uygun bir şekilde dezenfekte
etmeyi ya da kaynatmayı unutmayınız.
 Sağlık Bakanlığına ait resmi sitelerden
bu hastalıklarla ilgili elde edeceğiniz
görsellerle bilgilerinizi pekiştiriniz.
 Halk Sağlığı Kurumunun bazı virüs
hastalıklarıyla ilgili afiş, broşür v.s
dokümanları inceleyiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Grip ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Gribin etkeni influenza virüsüdür.
B) Salgınlar 2-3 yılda bir olur. Tüm dünyada yaş, cins ve ırk ayırımı gözetmeden
görülür.
C) Solunum yoluna yerleşip daha çok kış aylarında salgın yapan, bakteriyel bir
hastalıktır.
D) Ağız, burun, boğaz salgılarında bulunan virüsler, kolay ve hızla bulaşır.
E) Etken, dış ortama dayanıklı değildir. Bulaşma direkt, damlacık ve hava yolu ile olur.

2.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi poliomiyelite ait değildir?
A) Hasta ve taşıyıcıların gaita ve boğaz salgılarında bu salgılarla kontamine olmuş
yiyecek, içecek ve eşyalarda etken bulunur.
B) Hastalık kaynağını keneler taşır. Anneden bebeğe plesanta yoluyla geçer.
C) Sonbahar ve yaz aylarında görülür.
D) Etken motor nöronlarda harabiyet oluşturup felçler meydana getirir.
E) Felçler iki taraflı oluşur. Solunum merkezi tutulursa ölüm görülür.

3.

Koplik lekeleri hangi hastalığa özgü bir belirtidir?
A) Kızamık
B) Kızamıkçık
C) Suçiçeği
D) Kabakulak
E) Çocuk felci

4.

Varicella zoster virüsü hangi hastalığa sebep olmaktadır?
A) Kabakulak
B) Kızamıkçık
C) Kızamık
D) Suçiçeği
E) Çocuk felci

5.

H1N1 virüsü hangi hastalığın etkenidir?
A) Ansefalit
B) Poliomiyelit
C) Kuş gribi
D) Kabakulak
E) Domuz gribi

DEĞERLENDİRME
Yanıtlarınızı yanıt anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış yanıt verdiğiniz ya da yanıt
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Yanıtlarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi otlaklar, çalılıklar ve kırsal alanlarda yaşayan küçük oval
şekilli, 6-8 bacaklı, uçamayan, sıçrayamayan hyolemma cinsi keneler tarafından
taşınan hastalık etkenidir?
A) Kuş gribi
B) AİDS
C) KKKA
D) Hepatit A
E) Kuduz

2.

Aşağıdaki hastalıkların hangisinde su, hava, ışık ve sesten/gürültüden korkma, salya
ve salgılarda artma gibi belirtiler görülür?
A) Tetanoz
B) Çocuk felci
C) Kızamıkçık
D) Kuduz
E) Suçiçeği

3.

Kabakulak hastalığının tedavi ve bakımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Özel bir tedavisi yoktur. Genelde evde tedavi edilir.
B) Diğer aile üyelerinden ayrı olarak, yaklaşık 10 gün yatak istirahati sağlanır.
C) Semptomlara yönelik tedavi uygulanır. Doktor istemine göre, ağrı kesiciler, ateş
düşürücüler verilebilir. Boğaz kısmına sıcak ya da soğuk uygulamalar yapılabilir.
D) Hastaya yumuşak, yutulması kolay, bol C vitamini içeren yiyecekler ve sıvı verilir.
E) Tükürük salgısını azaltacağından ekşi, acı, baharatlı yiyecekler verilir.

4.

Aşağıdaki ifadelerin hangisinde bir enfeksiyonun, enfeksiyon hastalığı hâline
dönüşmesindeki başlıca faktörlerdendir.
A) Etkeninin bulaşıcılık yeteneği/ kuluçka süresi/ konakçının direnci
B) Kuluçka süresi/ patojenite/ konakçının direnci
C) Etkeninin bulaşıcılık yeteneği/ enfeksiyon dozu/ konakçının direnci
D) Etkenin türü/ enfeksiyon dozu/ konakçının direnci
E) Etkeninin büyüklüğü/ ilaç dozu/ konakçının direnci

5.

Aşağıdakilerden hangisi cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma önlemleri
arasında sayılmaz?
A) Yaşam tarzının düzenli olması gerekir,
B) Tek eşli ilişki bu tür hastalıklardan korunmada en geçerli yoldur.
C) Test yapılmış kan ve kan ürünleri kullanılması gerekir.
D) Hastalık kaynağı suların klorlanması
E) Hastaya bakım veren kişilerin mutlaka eldiven giymesi gerekir.
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6.

Sindirim yolu ile bulaşan hastalıklardan korunma önlemleri için hangisi gereksizdir?
A) Lağım, kanalizasyon, tuvalet ve gübreliklerin ıslah edilmesi
B) Hayvan atıklarının, yakılması ya da gömülerek sönmemiş kireçle kapatılması
C) Açık sütlerin iyice kaynatılması
D) Etlerin ve yumurtaların iyi pişirilmeden yenmemesi
E) Soğuk havalarda maske takılarak dışarıya çıkılması

7.

Virüsler ait özelliklerden hangisi yanlıştır?
A) Virüsler canlılar ve cansızlar arasında bir sınırda değerlendirilirler.
B) Hücre değildirler: Çekirdek, organel ve sitoplazmaları yoktur. Tek bir nükleik asit
bulunur, ya DNA ya da RNA'dan oluşur. İkisi aynı anda bulunmaz.
C) Antibiyotiklerle çok kolay tedavi edilebilirler.
D) Hücreler virüslere karşı bağışıklık maddesi interferon üretirler.
E) Her virüs özel bir hücre içinde, çoğalabilir.

8.

Kızamık tedavisi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Ateş düşünceye kadar yatak istirahatı şarttır.
B) Ateşi düşürmek için hasta iyice giydirilir.
C) Sıvı tüketimi artırılır. Ilık suyla banyo yaptırılır veya ılık kompresler uygulanır.
D) Doktor istemine göre ateş düşürücü, ağrı kesici, öksürük giderici ilaçlar verilir.
E) Konvülsiyonlar yönünden takip edilmelidir. Kaşıntıyı önleyici solüsyonlar
kullanılabilir.

9.

Kulak ve boyun arkasındaki lenf bezlerinin şişmesi ile karakterize Thedor belirtisi
hangi hastalığa aittir?
A) Kızamıkçık
B) Suçiçeği
C) Kızamık
D) Kabakulak
E) Çocuk felci

10.

Değişik lezyonların (makül, papül, vezikül ve kurut) görülmesine polimorfizm denir.
Polimorfizm, hangi hastalık için tipik belirtidir?
A) Suçiçeği
B) Kızamıkçık
C) Kızamık
D) Kabakulak
E) Çocuk felci

11.

Erişkinlerde ve nadiren çocuklarda orşit, pankreatit ve aseptik menenjit gibi
komplikasyonlara yol açabilen ve orşit nedeniyle kısırlığa sebep olan hastalık
hangisidir?
A) Suçiçeği
B) Kızamıkçık
C) Kızamık
D) Kabakulak
E) Çocuk felci
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12.

Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin bulaşma yolu diğerlerinden farklıdır?
A) Suçiçeği
B) Kızamıkçık
C) Kızamık
D) Kabakulak
E) Çocuk felci

13.

Kuş gribinin etkeni hangisidir?
A) H1N1
B) H5N1
C) HIV-1
D) Rabdovirüs
E) Rubella

14.

Aşağıdakilerden hangisi hastalık yapma yeteneği olmayan enfeksiyon etkenine verilen
addır?
A) Virülans
B) Bakteriyemi
C) Saprofit
D) Toksemi
E) Septisemi

15.

Enfeksiyonla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Enfeksiyon etkenlerinin belli bir organ seçmelerine tropizm-organotropizm (organ
seçme) denir.
B) Mikroorganizmaların enfeksiyon oluşturabilmesi için tamamlamak zorunda olduğu
aşamaların hepsine birden enfeksiyon zinciri denir.
C) Enfeksiyon etkenini vücutlarında bulunduran, çoğaltan ve herhangi bir yolla etrafa
yayan insanlara, portör (enfeksiyon taşıyıcısı) denir.
D) Enfeksiyon etkenleri kuluçka dönemi geçirmeden hastalık oluştururlar.
E) Konakçı duyarlı ise enfeksiyon hastalığı oluşur.

DEĞERLENDİRME
Yanıtlarınızı yanıt anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış yanıt verdiğiniz ya da yanıt
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Yanıtlarınızın tümü doğru ise “Kontrol Listesine geçiniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen enfeksiyon zinciri ve sık görülen virüs
hastalıkları ile ilgili davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri
Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet Hayır

1. Enfeksiyon ve enfeksiyon hastalıkları kavramları ile ilgili kart
oyunları hazırlayabildiniz mi?
2. Enfeksiyon zincirini şema üzerinde gösterebildiniz mi?
3. Bağışıklığı şema üzerinde gösterebildiniz mi?
4. Nonspesifik tanı yöntemleri ile tanı konulabilen enfeksiyon
hastalıklarına örnekler verebildiniz mi?
5. Spesifik tanı yöntemleri ile tanı konulabilen enfeksiyon hastalıklarına
örnekler verebildiniz mi?
6. Virüslerin özellikleriyle ilgili sunu hazırlayabildiniz mi?
7. Virüs hastalıklarının belirti ve bulgularını tablo ile gösterebildiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki yanıtlarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün yanıtlarınız “Evet”
ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
A
C
B
E
C
D
A
E
B

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

A
B
C
D
E

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

C
B
A
D
E

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

C
D
E
C
D
E
C
B
A
A
D
E
B
C
D
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KAYNAKÇA


(http://www.kusgribi.gov.tr) ( Erişim tarihi: 14.02.2016/21.00)



BAYRAM Ziya, DEMİR Leyla, Bulaşıcı Hastalıklar ve Bakımı, Baydem
Yayıncılık, 2015



Halk Sağlığı Hemşireliği. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
Yayınları No:266 Eskişehir.1993



http://bilheal.bilkent.edu.tr/kirimkongo.html (Erişim tarihi: 02.02.2016/ 12,55)



http://bulasicihastaliklarvetedavileri.blogspot.com.tr/

(Erişim

tarihi:

30.01.2016/12.58)


http://grip.gov.tr/ellerimizi-nasil-yikamaliyiz.html

(Erişim

tarihi:

14.02.2016/12.00)


http://mikrobiyoloji.thsk.saglik.gov.tr/ (Erişim tarihi: 28.01.2016/ 19.09)



http://mtegm.meb.gov.tr/program/dokuman/modul/(Erişim

tarihi:

22.01.2016/23.25)


http://www.deu.edu.tr/ viruslerin_genel_ozellikleri (Erişim tarihi: 03.02.2016/
18.54)



http://www.istanbulsaglik.gov.tr/( Erişim tarihi: 14.02.2016/12.50)



http://www.lisebiyoloji.com/virus.html (Erişim tarihi: 03.02.2016/ 18.51)



http://www.megep.meb.gov.tr/mteprogrammodul/moduller/enfeksiyonzinciri
(Erişim tarihi: 28.01.2016/ 19.20)



http://www.tyih.gov.tr/hepatit-c-nedir.html (Erişim tarihi: 01.02.2016/23.18)



KILÇTURGAY, Kaya. Klinik Mikrobiyoloji. Onur Yayıncılık. Bursa.1993



NEYZİ Olcay, ERTUĞRUL Türkan, Pediatri, Nobel Tıp Kitabevleri, 2. Baskı,
1993



tipedu.cumhuriyet.edu.tr/

Prof.Dr.Ömer

POYRAZ

(Erişim

tarihi:

25.01.2016/21.00)


TOPÇU Ayşe Willke, SÖYLETİR Güner, DOĞANAY Mehmet, İnfeksiyton
Hastalıkları, Nobel Tıp Kitabevleri, 1996

77

