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MODÜLÜN TANIMI  

Enfeksiyon hastalıkları ile ilgili genel kavramlar; bakteri, 
virüs ve parazitlerin yol açtığı önemli enfeksiyon 
hastalıklarını diğerlerinden ayırt etme ve korunma önlemleri 
alma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme 
materyalidir. 
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ÖN KOġUL  

YETERLĠK BulaĢıcı hastalıkları ayırt etmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Bu modül ile gerekli araç gereç ve ortam sağlandığında 

enfeksiyon hastalıkları ile ilgili temel kavramları; virüs, 
bakteri ve parazitlerin neden olduğu enfeksiyon hastalıklarını 
tanıyabilecek ve korunma önlemleri alabileceksiniz. 
 
Amaçlar 

1. Enfeksiyon hastalıkları ile ilgili kavramları diğerlerinden 
ayırt edebileceksiniz. 

2. Virüslerin neden olduğu hastalıkları diğerlerinden ayırt 
edebileceksiniz. 

3. Bakterilerin neden olduğu hastalıkları diğerlerinden ayırt 
edebileceksiniz. 

4. Paraziter enfeksiyon hastalıklarını diğerlerinden ayırt 
edebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Ortam: Ders laboratuvarı, sağlık iĢletmeleri 

Donanım: BulaĢıcı hastalıklarla ilgili afiĢ ve resim, konuyla 
ilgili CD ve DVD, bilgisayar, tepegöz, projeksiyon cihazı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

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

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 
doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma vb.) kullanarak modül 
uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 
değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 
Enfeksiyon hastalıkları, çok eskiden beri bilinen ve günümüzde de önemini koruyan 

bakteri, virüs, mantar ve parazit gibi mikroorganizmalar tarafından oluĢturulan hastalıklardır. 
Tüm dünyada her yıl yaklaĢık 14 milyon kiĢi, enfeksiyon hastalıkları nedeni ile hayatını 

kaybetmektedir. Hastalıklara bağlı ölüm oranlarına bakıldığında kalp ve damar 
hastalıklarından sonra ikinci sırada enfeksiyon hastalıkları gelmektedir. Kanser ise listede 
üçüncü sırada yer almaktadır. 

 
Enfeksiyon hastalıklarının görülme sıklığı toplum düzenini ve sağlık hizmetlerinin 

sunumunu bozmakta, ölüm ve sakatlıklara neden olmakta, ekonomik kayıplara yol 
açmaktadır.  

 
Sağlıklı bir toplumun oluĢmasında iyi yetiĢmiĢ sağlık personelinin payı büyüktür. 

Sağlık personeli, enfeksiyon hastalıklarından korunma yollarını bilmeli ve bu hastalıklara 
karĢı koruyucu tedbirler alabilmelidir.  

 

Bu modül ile öğreneceğiniz bilgi ve beceriler, size diğer dersleriniz ve meslek 
hayatınızda rehber olacaktır. 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 
 
 
 
Enfeksiyon hastalıkları ile ilgili kavramları diğerlerinden ayırt edebileceksiniz. 

 
 
 
 
 
 Enfeksiyonlara yol açan mikroorganizmaların özelliklerini araĢtırınız. 

 AĢılamanın yararlarını araĢtırınız. 
 

1. ENFEKSĠYON HASTALIKLARI ĠLE 

ĠLGĠLĠ KAVRAMLAR 
 
Enfeksiyon hastalıkları, geçmiĢte insanların önemli bir sağlık problemi olmuĢtur. 

Gelecekte de bu önemini koruyacağı sanılmaktadır. Bu nedenle toplumun sağlık düzeyinin 
yükseltilmesinde ele alınması gereken problemler arasındadır.  

 
BulaĢıcı hastalıklar sık ve yaygın görüldüğü; ölümlere, baĢka hastalıklara ya da 

sakatlıklara yol açtığı, iĢ gücü ve maddi kayıplara sebep olduğu için son derece önemlidir. 
 
Gerekli önlemlerin alınması ve aĢılama yapılması ile bulaĢıcı hastalıkların çoğundan 

korunmak mümkündür. 
 

1.1. Enfeksiyonun Tanımı 
 

Bir mikroorganizmanın herhangi bir yolla insan veya hayvan vücuduna girip 
yerleĢerek çoğalmasına enfeksiyon denir. 

 
Hastalık yapıcı özellikteki mikroorganizmaların, herhangi bir yolla insan veya hayvan 

vücuduna girerek (genel veya lokal yerleĢip) çoğalması sonucunda, mikroorganizmanın 
kendisi veya toksinleri ile vücut arasındaki çatıĢmadan kaynaklanan ve patolojik belirtilerle 

tanımlanan, insandan insana bulaĢan hastalık grubuna da enfeksiyon hastalıkları denir.  
 
Enfeksiyon ile enfeksiyon hastalığı aynı anlamda değildir. Enfeksiyonlar bazen gizli 

kalabilir. Oysa enfeksiyon hastalığı diyebilmek için bazı patolojik belirtilerin görülmesi 
gerekir. Enfeksiyon hastalıkları eski çağlardan beri çeĢitli salgınlarla birçok ölümlere yol 
açmıĢtır. Salgınlar ve alınacak tedbirlerle ilgili terimler Ģunlardır:  

 

 Endemi: Bir hastalığın bir toplumda belirli ya da alıĢılmıĢ sıklıkta görülmesine 
denir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

 4 

 Epidemi (salgın): Bir bulaĢıcı hastalığın bir bölgede kısa sürede beklenenden 

çok sayıda görülmesine denir.  

 Pandemi: Kıta ya da kıtaları etkileyen çok geniĢ salgınlara denir. 

 Sporadi: Bir bulaĢıcı hastalığın bir bölgede tek tük vakalar hâlinde 

görülmesidir. 

 Ġzolasyon (tecrit): Kelime olarak ayırma, soyutlama, tecrit anlamına 

gelmektedir. Enfekte olan kiĢinin bulaĢtırma süresince diğer insanlardan 

ayrılmasına denir.  

 Karantina: BulaĢıcı bir hastalığa temas eden insanların ya da hayvanların 

hareket özgürlüklerinin o hastalığın bulaĢtırıcılığı süresince kısıtlanmasına 

denir.  

 Mortalite (ölüm oranı): Bu bir hastalıktan ölenlerin tüm hastalığa yakalanmıĢ 

olanlara oranıdır.  

 Morbidite: Bir toplulukta herhangi bir hastalık için görülme sıklığı yani 

hastalığa sahip kiĢilerin sağlıklı kiĢilere oranı Ģeklinde tarif edilebilir.  

 

1.2. Enfeksiyon Zinciri 
 

Enfeksiyon hastalığının oluĢabilmesi, etkenin insana ulaĢıp onu hasta edebilmesi için 
bir dizi olayın meydana gelmesi gerekir. Bu olayların tümüne enfeksiyon zinciri 

(enfeksiyon halkası) denir. Bu zincir etken + bulaĢma yolu (çevre) + konakçı halkalarından 
meydana gelir. 

 
Enfeksiyon zinciri ayrıntılı olarak açıklanacak olursa aĢağıda belirtilen faktörlerden 

oluĢur. Bu faktörlerden biri eksik olursa enfeksiyon meydana gelmez.  
 

 Enfeksiyon etkeni (âmil) 

 Enfeksiyon kaynağı  

 Kaynaktan çıkıĢ yolu 

 Yeni konakçıya bulaĢma yolu 

 Yeni konakçıya giriĢ kapısı 

 Enfeksiyona duyarlı organizma  

http://www.yeminlisozluk.com/index.php?kelime=mortalite
http://www.yeminlisozluk.com/index.php?kelime=belirli
http://www.yeminlisozluk.com/index.php?kelime=bir
http://www.yeminlisozluk.com/index.php?kelime=hastalıktan
http://www.yeminlisozluk.com/index.php?kelime=ölenlerin
http://www.yeminlisozluk.com/index.php?kelime=tüm
http://www.yeminlisozluk.com/index.php?kelime=hastalığa
http://www.yeminlisozluk.com/index.php?kelime=yakalanmış
http://www.yeminlisozluk.com/index.php?kelime=olanlara
http://www.yeminlisozluk.com/index.php?kelime=oranı
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ġema 1.1: Enfeksiyon zinciri 

 

1.2.1. Enfeksiyon Etkenleri (Âmil) 

 
Enfeksiyon etkenleri, enfeksiyon hastalıklarına sebep olan mikroorganizmalardır. 

Enfeksiyon etkeninin hastalık oluĢturması mikroorganizmanın sayısı, mikroorganizmanın 
hastalık yapma yeteneği, bireyin (konağın) vücut direnci gibi faktörlere bağlıdır. Patojen 
mikroorganizmalar, biyolojik yapılarına uygun organlara en kısa yoldan gidip yerleĢme 
eğilimindedir. Buna organotropizm (organa yönelme) denir. Örneğin, enfeksiyöz hepatitin 
etkeni bağırsaktan girerek vena porta yolu ile karaciğere gidip orada yerleĢir. Kuduz virüsü, 
girdiği yerden sinirler boyunca beyne gidip beyinde yerleĢerek hastalık yapar. 

 

Enfeksiyon etkenleri bakteriler, virüsler, mantarlar, parazitler, artropodlar ve 
riketsiyalardır. Bu etkenlerin genel özellikleri Ģunlardır: 

 
 Bakteriler 

 
Bakteriler tek hücreli, ıĢık mikroskobu ile görülebilen mikroorganizmalardır. Ġkiye 

bölünerek çoğalır ve çoğalması için besin, oksijen, nem, ısı, asit veya alkali ortamlara 

ihtiyacı vardır. Bakteriler, kendileri veya toksin denilen bakteri ürünleri ile canlıya zarar 
verir. Tabiatta yaygın olarak bulunan bakteriler dıĢ Ģartlara oldukça dayanıklıdır. Çoğu, 
tabiatta saprofit hâlde bulunur. Saprofit bakteriler, canlı vücuduna girip uygun ortam 
bulduklarında patojen hâle gelir. Bakteriler antibiyotiklerden etkilendikleri için 
antibiyotiklerin bulunmasıyla bakteri enfeksiyonları büyük ölçüde tedavi edilir hâle 
gelmiĢtir.  
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Bakteriler; yuvarlak Ģekilli bakteriler (koklar), çomakçık Ģeklindeki bakteriler 
(basiller) ve sarmal Ģeklindeki bakteriler (vibriyonlar, spiroketler) olmak üzere üçe ayrılır. 

 

 Koklar: Streptokoklar, stafilokoklar, diplokoklar ve kokobasiller olmak 

üzere dört ana gruba ayrılır. Koklar basit iltihaplardan menenjit gibi ağır 
hastalıklara kadar birçok enfeksiyon hastalığının etkenidir. Gram negatif 
koklar genellikle mukozalarda, gram pozitif koklar ise bütün organlarda 
hastalık yapar.  

 Basiller: Çomak Ģeklindeki bakterilerdir. Veba, difteri, tifo, dizanteri, 

tetanos, gazlı kangren gibi birçok hastalığın etkenidir. Gram pozitif ve 
gram negatif türleri vardır. Ayrıca oksijenli (aerop) ve oksijensiz ortamda 
(anaerop) üreyen türleri mevcuttur. 

 Vibriyonlar: Virgül Ģeklindeki bakterilerdir. Genellikle sindirim 
sisteminde hastalık yapar (örneğin kolera). 

 Spiroketler: Mukozalardan veya bit, pire, tahtakurusu gibi haĢerelerin 

ısırmasıyla deriden insana bulaĢır. Lokal ve genel enfeksiyonlara sebep 
olur (örneğin borrelialar). 

 

Resim 1.1: Bakteri örnekleri 

 
 Virüsler 

 
Virüsler, nükleik asit yapılarına göre DNA (deoksiribonükleik asit) ve RNA 

(ribonükleik asit) virüsleri olmak üzere iki grupta sınıflandırılır. 

 
Virüsler en küçük mikroorganizmalardır. Elektron mikroskobu ile görülebilir. En 

önemli özellikleri, üreyip çoğalabilmeleri için mutlak canlı dokuya ihtiyaçlarının olmasıdır. 
Bu nedenle hücre içi paraziti olarak yaĢar. DıĢ Ģartlara dayanıksız olup antibiyotiklerden 
etkilenmez. Vücuda genellikle mukoza yolu (solunum ve sindirim yolu) ile girer. Virüsler 
AIDS, hepatitler, kızamık, grip, uçuk ve kabakulak gibi çok sayıda hastalığa sebep olur. 
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 Mantarlar 

 
Tabiatta 100.000‟den fazla mantar türü tespit edilmiĢtir. Ġnsanlarda 100 kadar mantar 

türü hastalık yapmaktadır. Mantarları inceleyen bilim dalına mikoloji, mantarlarla oluĢan 

hastalıklara da mikoz veya fungal enfeksiyonlar denir.  
 
Mantarlar mitoz ve mayoz bölünme ile çoğalır, gram pozitiftir. BulaĢma genellikle 

doğrudan temas yolu ve ağız yolu ile olur. Çevre sağlığı kötü ve kiĢisel hijyenin bozuk 
olduğu yerlerde mantarların bulaĢmasının engellenmesi oldukça zordur. 

 

Resim 1.2: Mantar enfeksiyonu 

 
 Parazitler 

 

Genel anlamda baĢka bir canlının üzerinde, onun kaynaklarını kullanarak zararına 
sebep olan canlılara parazit (asalak) denir. Tabiatta çok sayıda parazit türü vardır. Bunların 
bitkisel kökenli olanlarına pipto parazit, hayvansal kökenli olanlarına zooparazit denir. 

 
Ġnsanda hastalık yapan parazitler iki grupta değerlendirilmektedir.  
 

 Protozoonlar: Amipyaz, giardiyaz, sıtma, toksoplasmozis gibi 

hastalıklara sebep olan parazitler bu gruba girer. Bunlar tek hücreli 
parazitlerdir. Büyükleri çıplak gözle, küçükleri mikroskopla görülür. 
BulaĢma genellikle kistlerin sindirim yolu ile alınmasıyla olur. 

 Helmintler: Çok hücreli omurgasız parazitlerdir. Boyları birkaç mm ile 

birkaç m arasında değiĢir. EĢeyli ve eĢeysiz çoğalır. Bunların konakları 
insanlardır. Ara konakları değiĢebilir. En çok sindirim ve deri yolu ile 
bulaĢır. Helmintler üç gruba ayrılır. Bunlar: 

 

o Nematodlar (yuvarlak solucanlar): Askariyaz, oksüriyaz, 
triküryaz, anklostomyaz gibi hastalıklara sebep olur.  
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o Cestodlar (yassı solucanlar=Ģeritler): Tenyalar (taenia) 

 

Resim 1.3: Tenya 

 
o Trematodlar (kurtlar): ġistosomalar (schistosoma) bu gruba 

girer. 
 
Parazitlerin üzerinde yaĢadığı canlıya konak denir. OlgunlaĢmamıĢ parazit 

Ģekillerinin, olgunlaĢmaları için (geçici olarak yaĢamaları için) gerekli olan konağa ara 

konak denir. Parazitler konağın dıĢ yüzüne veya deri altına yerleĢirse ektoparazitlik, iç 
organlara yerleĢirse endoparazitlik denir.  

 
Parazitleri konaktan konağa vektörler taĢır. Ġnsandan insana bulaĢma doğrudan veya 

dolaylı olabilir. En önemli bulaĢma sindirim yolu ile olur (Çiğ yenen veya iyi piĢmemiĢ 
sebze ve meyveler, içme suları, balık ve çamaĢırlar ile bulaĢma vb.). Tozlar ve hayvan 
tüyleri (kedi, köpek) ile solunum yolundan da bulaĢma olur. Ayrıca toprak ve su ile temas 
sonucu deri yolu ile de parazitler insana bulaĢmaktadır (Kancalı kurtlar, insanların ayak 
derisinden girer.). 

 
 Riketsiyalar 

 
Bakterilerden küçük, virüslerden büyük mikroorganizmalardır. Üreyebilmeleri için 

canlı dokuya veya döllenmiĢ tavuk yumurtası embriyonuna ihtiyaç duyar. Isı ve kimyasal 
maddelere dirençsizdir. Ġnsanlara çoğunlukla bit, pire, kene gibi haĢerelerin ısırmasıyla 
deriden, bazen de gıda ve hava yoluyla bulaĢır. Daima genel enfeksiyonlara sebep olur. 

 
 Artropotlar 

 
Ġnsan ve hayvanlarda yaĢayan, hastalık etkeni olabilen veya bu etkenleri taĢıyan eklem 

bacaklılardır. Genellikle dıĢ organlarda ve deride yaĢar. Artropodları inceleyen bilim dalına 
entomoloji denir.  
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Tıbbi önemi olan artropodlar, arachnida (araçnidalar) ve insecta (insekta) lardır. 
Araçnidalar; akrepler, örümcekler, keneler ve uyuz böcekleridir. Ġnsektalar; bitler, 
tahtakuruları, pireler, uçan artropodlar gibi artropotlardır. 

 

1.2.2. Enfeksiyon Kaynağı 
 
Enfeksiyon hastalığı etkenlerinin girip yerleĢtiği, çoğaldığı, canlı ve cansız varlıklara 

enfeksiyon kaynağı (rezervuar, konakçı) denir. Mikroorganizmaları kaynaktan alıp insana 
taĢıyan varlıklara da arakonakçı denir. Ġnsan, hayvan ve cansız nesneler (su ve toprak) 
enfeksiyon kaynağı olabilir. 

 
 Enfeksiyon geçiren hasta insanlar enfeksiyon kaynağıdır. BaĢkasından almıĢ 

olduğu etkeni, hiçbir hastalık belirtisi göstermeden veya hastalığı geçirdikten 
sonra vücudunda taĢıyan ve baĢka insanlara bulaĢtıran insanlara portör denir. 
Portörler gizli kaynak olduğu için hastalıkların bulaĢtırılmasında daha 
tehlikelidir. 

 Hayvanlar bazı enfeksiyonların kaynağı olabilmektedir. Bu kaynaktan çıkan 

etkenler, hayvanlar arasında salgına yol açar. Uygun Ģartlarda insana bulaĢarak 
insanda da hastalık oluĢturur. Bu hastalıklara zoonoz denir. 

 Bazı hastalıkların kaynağı da bitkilerdir (arpa uyuzu denen dermatoz vb.). 
 Laboratuvarlar enfeksiyon kaynağı olabilmektedir. AĢı hazırlanırken veya teĢhis 

için kültür yapılırken etrafa yayılan mikroorganizmalar da salgınlara sebep 
olmaktadır. 

 Bazı hastalıkların da birçok kaynağı olabilmektedir. Örneğin, mantarların ve 
parazitlerin kaynağı hem insanlar hem de topraktır. 

 

1.2.3. ÇıkıĢ Kapısı 
 
Mikroorganizmaların enfeksiyon kaynağından ayrıldıkları yerlerdir. Ġnsanlarda 

solunum, boĢaltım, sindirim sistemi ve deri bütünlüğünün bozulduğu yerlerdir. Enfeksiyon 
etkenleri balgam, tükürük, kan, idrar, dıĢkı, meni, vajen salgısı, gözyaĢı aracılığı ile bu 

kapılardan çıkar. 
 

1.2.4. BulaĢma Yolları 
 
Enfeksiyon etkenlerinin çeĢitli yollarla kaynaktan sağlam canlılara geçmesine 

bulaĢma, bu geçmede takip ettiği yola da bulaĢma yolu denir.  

 
Mikroorganizmaların sağlam insana bulaĢabilmesi için kaynaktan dıĢarı çıkması 

gerekir. Mikroorganizmalar kaynaktan dıĢarı çıkar ve sağlam insanlara bulaĢır. 
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BulaĢma, doğrudan bulaĢma ve dolaylı bulaĢma olmak üzere iki gruba ayrılır: 
 

 Doğrudan (direkt) bulaĢma 
 

Kaynak ile mikroorganizmanın bulaĢtığı canlı arasında hiçbir aracı olmadan meydana 
gelen bulaĢmaya doğrudan bulaĢma denir. Örneğin, ısırma ile kuduz; cinsel temasla sifilis 
ve gonore; plasenta ile çiçek doğrudan bulaĢır. Bazı hastalıklar kan ve kan ürünleriyle bulaĢır 

(serum hepatit, sifilis vb.). Damlacıklarla bulaĢma ve hasta kiĢinin elleriyle (fekal-oral yol) 
bulaĢma, yakın temas sonucu olur. Flüge damlacıkları denilen hasta ve portör insanlar 
konuĢurken, aksırırken ve öksürürken ağızdan çıkan küçük damlacıklarla mikroorganizmalar 
havaya karıĢır. Bu mikroorganizmalar, çevrede bulunan insanlara ağız, burun ve göz yolu ile 
(doğrudan) bulaĢır.  

 

ġema 1.2: Doğrudan bulaĢma 
 

 Dolaylı (endirekt) bulaĢma  
 

Hastalık kaynağı ile hastalık bulaĢan kiĢi arasında su, hava, gıda maddeleri, toprak, 
eĢya ve malzemeler gibi cansız araçlar veya hayvanlar ve haĢereler gibi canlı aracılar vardır. 

Sinek, bit, kene, fare gibi taĢıyıcılara vektör denilmektedir. 
 

1.2.5. GiriĢ Kapısı ve Vücuda Yayılması  
 

Mikroorganizmalar, vücuda giremezlerse hastalık oluĢmaz. Vücuda giren 

mikroorganizmalar veya toksinler girdikleri yerden vücuda yayılamazlarsa giriĢ noktasında 
oluĢturacakları küçük bir alana yerleĢmekten baĢka bir etkileri olmaz.  

 

1.2.5.1. GiriĢ Kapısı  
 
Enfeksiyon etkenleri insan vücuduna ağız, burun, boğaz, göz, bronĢ, bağırsak, vajen 

mukozaları ve deriden girer. Deri, birçok mikroorganizmanın girmesini engelleyici 
yapıdadır. Travma, yanma, cerrahi müdahale, bit, pire ve kene gibi canlıların sokması sonucu 
deride açılan giriĢ kapısı mikroorganizmaların vücuda girmesini sağlar. 

 

1.2.5.2. Mikroorganizmaların Vücuda Yayılması  
 
Mikroorganizmaların vücut içindeki yayılma yeteneğine invazyon denir. 

Mikroorganizmalar vücuda girdikleri yerde bir odak meydana getirir. Burada kendi cisimleri 
veya salgılarıyla dar bir alana yavaĢ yavaĢ yayılarak lokal enfeksiyona sebep olur. Bu 
yerleĢmeye lokal yerleĢme, yayılmaya ise lokal yayılma denir (erizipel, mantar hastalıkları 
vb.). 
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Mikroorganizmaların bazıları, girdikleri yerde hiçbir değiĢiklik yapmadan uzak 
dokulara gidip orada yerleĢerek çoğalır. Yeterli sayıda çoğaldıktan sonra yerleĢtiği organda 
veya baĢka organlarda hastalık meydana getirir. Bu enfeksiyonlara fokal enfeksiyon denir 
(endokardit, peritonit, osteomiyelit vb.). 

 

1.2.6. Enfeksiyona Duyarlı Organizma (Duyarlı Konakçı) 
 
Bir enfeksiyonun oluĢması için patojen mikroorganizmanın canlı vücuduna girmesi 

yeterli değildir. Bu canlının patojen mikroorganizmaya karĢı duyarlı olması gerekir. Dirençli 
bir organizmaya mikroorganizmalar yerleĢse bile hastalık oluĢturamaz. 

 

1.3. Enfeksiyon Hastalıklarının OluĢmasında Rol Oynayan 

Faktörler 
 
Enfeksiyon hastalıklarının oluĢabilmesi için hem mikroorganizmalara hem de insana 

ait bazı faktörlerin bulunması gerekir.  

 
 Mikroorganizmalara ait faktörler  

 
Mikroorganizmalara ait faktörler; patojenite, intoksikasyon, virülans, invazyon ve 

infeksiyözitedir.  
 

 Patojenite: Mikroorganizmaların hastalık yapma yeteneğidir. Hastalık 

yapma yeteneğine sahip olamayan mikroorganizmalara non-patojen 
veya saprofit denir. 

 Virülans: Patojen mikroorganizmaların hastalık yapma Ģiddetine virülans 
denir. Mutasyon, gen değiĢiklikleri ve zengin beslenme ortamı gibi uygun 
koĢullarda virülans artabilir. Yine mutasyon, uygun olmayan besi yerleri, 

fiziksel ve kimyasal maddelerle virülans azalabilir (attenüasyon).  

 Ġnvazyon: Mikroorganizmanın yerleĢtiği yerden diğer dokulara ve kana 
yayılabilme yeteneğine invazyon denir. Ġnvazyon yeteneği olmayan 
mikroorganizmalar, sadece yerleĢtikleri yerde hastalık oluĢturur. 

 Ġnfeksiyözite: Mikroorganizmaların girdikleri organizmanın yerel 

savunma güçlerini (antikor, fagositoz vb.) yenerek yerleĢebilme 
yeteneklerine enfeksiyözite denir.  

 Ġntoksikasyon: Toksik maddenin meydana getirdiği patolojik duruma 
intoksikasyon (zehirlenme) denir. Toksin, bazı mikroorganizmaların 
salgılamıĢ olduğu zehirli maddelerdir. Toksinlerin "endotoksin" ve 
"ekzotoksin" olmak üzere iki çeĢidi vardır.  

 

o Ekzotoksinler: Mikroorganizmalar tarafından bulundukları ortama 
salgılanan ve suda eriyen toksinlerdir. Ekzotoksinler suda eridikleri 
için vücutta kolayca yayılan çok Ģiddetli zehirlerdir. 

o Endotoksinler: Mikroorganizmaların hücre çeperinde bulunur ve 

ancak hücre parçalandığında açığa çıkar.  
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 Mikroorganizmaların kuluçka süresi  

 
Bir mikroorganizmanın yeni konakçıya girmesi ile hastalık belirtilerinin ortaya 

çıkması arasındaki süreye o hastalığın kuluçka (enkübasyon) süresi denir. Enkübasyon 

süresi hastalıktan hastalığa değiĢir. Bireyin vücut direnci, mikroorganizmanın virülansı ve 
sayısı, bulaĢma yolu kuluçka süresini etkiler. 

 
Hastalıkların kuluçka sürelerinin bilinmesi; doğru teĢhis koyma, enfeksiyon kaynağını 

bulma, bazı bulaĢıcı hastalıklardan korunma, bulaĢıcı hastalığı olan kiĢi ile temas eden 
kiĢinin ne zaman hasta olacağının bilinmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasında yardımcı olur. 
Hastalıkların kuluçka süresi bilinirse gamma globülin verilir, aĢı yapılır ya da ilaçla korunma 
tedbirleri alınır.  

 
 Ġnsanlara ait faktörler  

 
Enfeksiyon hastalıklarının oluĢmasında, hastalıkların görülme sıklığı ve ölüm oranları 

ile yaĢ, cins, aile, ırk, beslenme, zaman, yer ve meslek arasında iliĢki vardır.  
 

1.4. Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri  
 
Mikroorganizmalar, çeĢitli organlarda hastalık yaptıkları için vücutta farklı belirtiler 

gösterir. Aynı hastalık kiĢiden kiĢiye değiĢen belirtiler gösterebilmektedir. 

 
 Prodrom (baĢlangıç) belirtileri: Kuluçka döneminin bitiminde baĢlayıp tipik 

klinik belirtilerin görülmesine kadar sürer. Bu dönem, her hastalıkta görülmez. 
Bazı hastalıklar doğrudan spesifik belirtilerle baĢlar. 

 Spesifik (özel) belirtiler: Hastalıkların özel belirtileridir. Lokal ve genel 
belirtilerle birlikte etkenin yerleĢmiĢ olduğu sistemde görülür. Hastalıkların 
tanısının konulmasında yardımcı belirtilerdir.  

 Genel belirtiler: Birçok enfeksiyon hastalığında ortak olarak görülen 
belirtilerdir. En sık görülen genel belirtiler; ateĢ, hâlsizlik, iĢtahsızlık, kilo 
kaybı, deri döküntüleri ve ağrılardır. Bunların içinde en önemlisi ateĢtir.  

 
Enfeksiyon hastalıklarının tamamına yakınında ateĢ artar ve bu artıĢ özel patolojik bir 

durumdur. Vücut ısısının yüksek olmasına hipertermi denir. Vücuda girip çoğalan 
mikroorganizmaların cisimleri veya toksinleri ile vücut savunma hücreleri arasındaki savaĢ 
sonucu ısı merkezi uyarılır. Bu uyarılma sonucu vücutta ısı üretimi artar, böylece ateĢ 

yükselmiĢ olur. 
 
AteĢin yükselmesi, ani olarak üĢüme ve titreme ile baĢlar. 24 saatte en yüksek düzeye 

çıkar (tifüs, lober pnömoni gibi) veya hafif kırgınlık, hâlsizlik gibi prodrom belirtilerle baĢlar 
ve yavaĢ yavaĢ yükselerek bir hafta sonra en yüksek düzeye çıkar (tifo ateĢi gibi). AteĢin bol 
terlemeyle birden bire 37 ºC'nin altına düĢmesine kriz denir. AteĢin yavaĢ yavaĢ düĢerek 5-
10 gün içinde normal düzeye inmesine de liziz denir. 
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Ayrıca enfeksiyon hastalığının özelliğine göre dolaĢım sistemi, solunum sistemi, 
sindirim sistemi, sinir sistemi, endokrin ve deri belirtileri görülür.  

 
Enfeksiyon hastalıkları oluĢtuğunda deride ve mukozalarda döküntüler yani yerel 

değiĢiklikler görülür. Tek tip olan döküntülere monomorf (tifüs ve kızamık), iki değiĢik 
Ģekilde olanlara dimorf (makül-papül gibi), iki çeĢitten fazla olanlara ise polimorf 

döküntüler denir. 
 
Enfeksiyon hastalıklarında görülen önemli deri döküntüleri Ģunlardır: 
 
 Eritem: Deri kılcal damarlarının geniĢlemesi sonucu oluĢan ve üzerine 

basıldığında solan kızarıklıklardır. 

 

Resim 1.4: Eritem 

 
 Purpura: Eritrositlerin damar dıĢına çıkması ile oluĢan, basmakla kaybolmayan 

topluiğne baĢı kadar kırmızı lekelerdir. 

 

Resim 1.5: Purpura 
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 Makül: Deriden kabarık olmayan yuvarlak küçük kırmızı lekelerdir.  
 Papül: Makül büyüklüğünde pembe-kırmızı lekelerdir.  

 

Resim 1.6: Makül ve papül 

 
 Vezikül: Papül büyüklüğünde, içi berrak sıvı ile dolu keseciklerdir. 
 Bül: Vezikülden daha büyük, içi berrak sıvı ile dolu keseciklerdir. 

 

Resim 1.7: Vezikül ve bül 

 

 Püstül: Vezikül büyüklüğünde olan ancak içi iltihaplı sıvı ile dolu oluĢumlardır.  

 

Resim 1.8: Püstül 
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 Nodül: Papülden daha büyük, deri altı tabakasının sertleĢmesiyle oluĢan sert ve 
yuvarlak urlardır. 

 

Resim 1.9: Nodül 

 
 Tüberkül: Alt deriden kaynaklanan ve yavaĢ büyüyen yuvarlak deri 

çıkıntılarıdır. ĠyileĢince iz bırakır (frengi ve leprada olduğu gibi). 
 Gom: Deri altı tabakasının yumuĢak ve yara Ģekline dönüĢmeye baĢlayan 

nodülleridir (frengi gomu). 
 Hemoraji: Kılcal damarların çatlaması sonucu oluĢan deri içi kanamalardır. 

Basmakla kaybolmaz. Küçüklerine peteĢi, büyük ve yaygın olanlarına ekimoz 

denir. 

 

Resim 1.10: Hemoraji Ģekilleri 

 
 Ürtiker: Farklı büyüklükte, deriden kabarık pembe, beyaz renkli plaklardır. 

Birdenbire çıkar ve çoğu kez kaĢıntılıdır.  

 

Resim 1.11: Ürtiker 
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 Deskuamasyon: Derinin üst tabakasının deriden ayrılması, soyulmasıdır.  
 Nedbe (skatris): Derideki bir harabiyetin iyileĢmesi sonucu oluĢan izdir. 

 

Resim 1.12: Nedbe ve deskuamasyon 

 

1.5. BağıĢıklık 
 
Ġmmünite sözcüğü Latince "immunis=vergiden muaf" sözcüğünden türetilmiĢ konağın 

hastalıklara karĢı muafiyetini, yani direncini belirtmek için kullanılmıĢtır. 
 
Çok genel kapsamda bağıĢıklık (immünite) hastalıktan korunma, özellikle de 

infeksiyöz hastalıklardan korunma anlamına gelir. Bunun için vücudun yabancı etkenlere 
karĢı gösterdiği tepkilerin tümüne kollektif olarak immun yanıt (bağıĢıklık yanıtı) denir. 

 
Mikroorganizma ve ürünleri konak ile iliĢki kurdukları zaman, canlılarda doğal olarak 

bulunan engellerle veya iliĢki kuran antijenler tarafından konağın immun sisteminin 
aktivasyonu ile oluĢan, aktarılabilen nitelikteki savunmasıyla karĢılaĢmaktadır.  

 

Mikroorganizmalara karĢı enfeksiyon oluĢumunu önlemek için duyarlı konakçıyı 
duyarsız hâle getirme faaliyetine de bağıĢıklama denir. 
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ġema 1.3: BağıĢıklığın sınıflandırılması 

 
BağıĢıklık, doğal bağıĢıklık ve kazanılmıĢ bağıĢıklık (akkiz, edinsel bağıĢıklık) olmak 

üzere iki grupta incelenir. 
 

1.5.1. Doğal BağıĢıklık 
 
DoğuĢtan olan bağıĢıklıktır. KiĢinin genetik yapısı, deri, mukoza, gözyaĢı, solunum, 

sindirim ve üro-genital sistem gibi anatomik engeller, vücut sıvılarındaki koruyucu faktörler 
(lizozomlar, reaktif protein, doğal antikorlar, kompleman sistem), hücresel faktörler 
(fagositoz, iltihap) ve anneden bebeğe geçen antikorlar doğal bağıĢıklığı oluĢturan 

faktörlerdir. 
 

1.5.2. KazanılmıĢ BağıĢıklık (Edinsel-Akkiz BağıĢıklık) 
 
Doğumdan sonra oluĢan bağıĢıklıktır. Bu bağıĢıklık iki çeĢittir. 

 

1.5.2.1. Aktif BağıĢıklık 
 
Aktif bağıĢıklık, doğal yolla vücuda giren infeksiyon etkenlerinin oluĢturduğu 

infeksiyonların sonucunda (doğal aktif bağıĢıklık) veya aĢı yapılarak (yapay aktif bağıĢıklık) 
kazanılmaktadır.  
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Organizmaya uygun yolla verildiğinde bağıĢıklık oluĢturarak canlının enfeksiyon 
hastalıklarından korunmasını sağlayan maddelere aĢı denir. AĢı olarak verilen maddeler 
antijenik yapıdadır. Bunlar organizmada hümoral veya hücresel bağıĢıklık oluĢturur. 

 

AĢı çeĢitleri (yapılarına göre) Ģunlardır: 
 
 ZayıflatılmıĢ (attenüe) canlı virüs ve bakteri aĢıları: Bu aĢılar [kızamık, 

kızamıkçık, çiçek, BCG, polio (sabin), kuduz, hepatit A] virulansı azaltılmıĢ 

mikroorganizmalardan yapılmıĢtır. 

 Ölü (inaktif) bakteri ve virus aĢıları: Bu aĢılar (tifo, paratifo, veba, boğmaca, 

grip, hepatit B) antijenik yapıları bozulmadan öldürülen mikroorganizmalardan 

elde edilir. 

 Toksoid aĢılar (anatoksin aĢılar): Bu aĢılar (tetanoz vb.) toksik etkisi 

azaltılmıĢ mikroorganizmalardan elde edilir. 

 Karma aĢılar: Bazı ölü bakteri aĢıları ve toksoid aĢılar birbirleri ile 

karıĢtırılarak karma aĢılar oluĢturulabilir. Bu tür aĢıların uygulanması, hem 

uygulama kolaylığı hem de zaman artırımı sağladığı gibi bu aĢıların tek tek 

uygulanmasına göre daha çok bağıĢıklık elde edilir. 

 Tifo+Tifus  

 Difteri+Tetanoz+Boğmaca 

 Difteri+Tetanoz+Boğmaca+Hib  

 Difteri+Tetanoz+Polio+Hib  

 Atenue Kızamık+Kızamıkcık+Kabakulak 
 
AĢılar, üretim aĢamasından uygulama aĢamasına kadar dikkatle muhafaza edilerek 

soğuk zincir kurallarıyla nakledilmektedir. 

 
 
AĢılar; suçiçeği, hepatit A, hepatit B, hib (menenjit) kızamık, kızamıkçık, kabakulak, 

boğmaca, zatürre (pnömokokal zatürre), çocuk felci, difteri, tetanoz, kuduz, meningokok, 
(eriĢkin menenjit) ve grip gibi hastalıkları önlemek için uygulanır. AĢılar; intramuskuler 
(ĠM=kas içi), intradermal (deri içi), ağız (oral) ve diğer yollarla da uygulanır. Sağlıklı nesil 

için çocuklar, aĢı takvimine göre sağlık kuruluĢlarında aĢılatılmalıdır. Ulusal aĢı 
kampanyalarıyla da çocuklar, enfeksiyon hastalıkları ve sakatlıklarından korunmuĢ olur. 
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Resim 1.13: AĢı kampanyası 

 
AĢı takvimi gerekli görüldüğünde Sağlık Bakanlığı tarafından değiĢtirilmektedir. 

AĢağıda çocukluk dönemi aĢı takvimi verilmiĢtir. 

 

Tablo 1.1: Çocukluk dönemi aĢı takvimi 

 
Tablodaki kısaltmaların anlamları Ģöyledir: 
 
 Hep B: Hepaitit B aĢısı 

 BCG: Verem aĢısı 
 DaBT-lPA-Hib: Difteri, boğmaca, tetanoz, inaktif polio, hemofilusinfluenza tip 

B aĢısı 
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 KPA: Konjüge pnömokok aĢısı 
 KKK: Kızamık, kızamıkçık, kabakulak aĢısı 
 OPA: Oral polio aĢısı 
 Td: EriĢkin tipi difteri-tetanoz aĢısı 

 R: Rapel (pekiĢtirme dozu) 
 
AĢı uygulandıktan sonra vücutta genel ve lokal reaksiyonlar görülebilir. AĢının 

uygulandığı yerde ĢiĢlik, ağrı, kızarıklık ve ateĢ gibi belirtiler görülebilir. Kırıklık, baĢ ağrısı, 
ateĢ, adenopati bazen de deri döküntüleri gibi genel reaksiyonlar da oluĢabilir. 

 
 AĢıların uygulanmaması gereken durumlar; 

 Vücudunda antikor oluĢmayan kiĢilere, 

 KaĢektik, kanserli ve kan hastalığı olanlara, 

 Dalağı alınmıĢ, immun yetmezliği bulunanlara, 

 Kronik hastalığı olanlara, 

 Kalp, böbrek yetmezliği bulunanlara, 

 AteĢli hastalara (AteĢi yüksek olan hastalar ile enfeksiyon hastalıklarının 
geçirildiği ve nekahat dönemlerinde aĢı yapılmaz.), 

 Yaygın deri hastalığı olanlara, 

 Poliomiyelit (çocuk felci) salgını sırasında salgın bölgesinde bulunanlara 
kesin zorunluluk yoksa aĢı ve diğer enjeksiyonlar uygulanmaz. 

 

Resim 1.14: AĢı uygulanan bir çocuk 

 

 AĢılanmanın yararları 
 
AĢıların sağladığı en büyük yarar, toplum sağlının devam ettirilmesidir. AĢılar 

öncelikle uygulandıkları kiĢileri hastalıktan korur. Hastalıktan korunan kiĢiler, mikropları 
diğer kiĢilere taĢıyamayacağı için aĢılanmamıĢ kiĢilere de hastalığın geçiĢi engellenir. 
Böylece toplumun diğer fertleri de hastalıklardan korunur. Enfeksiyon hastalıkları, bireysel 
hasar ve yüksek maliyetin yanı sıra kısa sürede büyük kitleleri etkiler. Hastalığın oluĢmasını 
önlemek, her zaman tedavi etmekten çok daha kolay ve anlamlıdır. Hastalıklar bazen hiçbir 

Ģekilde tedavi edilemeyecek sorunlara ve kalıcı hasarlara neden olabilir. 
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1.5.2.2. Pasif BağıĢıklık 
 
Pasif bağıĢıklamada amaç, aktif bağıĢıklık oluĢturacak kadar zaman bulunmamasında 

çabuk, koruyucu direnç kazandırmaktır. Pasif bağıĢıklık doğal ya da yapay olabilir. Anneden 
plasenta yolu ile geçen antikorlar, bebeği 6 ay kadar korumaktadır (doğal). Yapay pasif 
bağıĢıklama, serum ve gamma globulinlerle sağlanan bağıĢıklıktır. BaĢka canlıların 
vücuduna, bakteri veya ürünleri verilir ve bunlara karĢı antikor oluĢturmaları beklenir. 
OluĢan antikorlar plazmadan alınarak serumlar hazırlanır. Bu Ģekilde bağıĢıklanan 
hayvanlardan elde edilen bağıĢık serumlar, tıpta hastalıklardan korunma veya bazı 
hastalıkların tedavisi için kullanılır (antitoksik serum, antibakteriyel ve antiviral serum gibi). 

BağıĢık serum üretiminde daha fazla serum elde edildiği için genellikle at (equinum), sığır 
(bovinum), koyun (bovinum) gibi hayvanlar kullanılır. 

 

Tablo 1.2: AĢı ve serum arasındaki farklar 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Enfeksiyon hastalıkları ile ilgili kavramları diğerlerinden ayırt ediniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Enfeksiyon ve enfeksiyon hastalığının 

tanımını yapınız.  Tanımları yazarak tekrar ediniz. 

 Enfeksiyon hastalıklarının salgınları ile 
ilgili tanımları yapınız.  Terimlerin anlamlarını yazarak tekrar 

ediniz. 

 Enfeksiyon zincirini açıklayınız. 

 Enfeksiyon zincirini Ģematize ediniz. 

 Enfeksiyon etkenlerini sınıflandırınız.  

 Enfeksiyon etkenlerinin özelliklerini 

açıklayınız. 
 Mikroorganizmaları gösteren afiĢ, Ģema 

poster ve CD‟den yararlanınız. 

 Enfeksiyon hastalıklarında görülen deri 

belirtilerini tanımlayınız. 
 Tanımları yazarak tekrar ediniz. 

 BağıĢıklığı sınıflandırınız.  BağıĢıklığı Ģematize ederek 
sınıflandırınız. 

 AĢılamanın önemini açıklayınız.  Ülkemizde uygulanan aĢıları ve hangi 
yaĢta uygulandıklarını araĢtırınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 

1. AĢağıdakilerden hangisi bir hastalığın bir toplumda belirli ya da alıĢılmıĢ sıklıkta 
görülmesine verilen addır? 
A) Epidemi     B) Endemi     C) Pandemi     D) Sporadi     E) Mortalite 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi enfeksiyon zincirinde yer almaz? 
A) Enfeksiyon etkeni  
B) Enfeksiyon kaynağı  
C) Yeni konakçıya giriĢ kapısı ve bulaĢma yolu 
D) Enfeksiyona duyarlı organizma  
E) Etkenin virülansı 

 
3. AĢağıdakilerden hangisi hastalık etkenini vücudunda taĢıdığı hâlde kendisinde hastalık 

belirtisi göstermeyen fakat baĢkalarına bulaĢtıran kiĢilere verilen addır? 
A) Vektör 
B) Zoonoz 
C) Portör 
D) Kontaminasyon 
E) Enfeksiyon ajanı 

 

4. Üreyip çoğalabilmeleri için mutlaka canlı dokuya ihtiyaç duyan, hücre içi paraziti 
olarak yaĢayan enfeksiyon etkeni aĢağıdakilerden hangisidir? 
A) Bakteriler 
B) Virüsler 
C) Parazitler 
D) Riketsiyalar 
E) Artropodlar 

 
5. AĢağıdakilerden hangisi mikroorganizma ve ürünlerinin konağa aĢı Ģeklinde 

verilmesiyle kazandırılan bağıĢıklıktır? 
A) Doğal bağıĢıklık 
B) Doğal aktif bağıĢıklık 
C) Yapay aktif bağıĢıklık 
D) Doğal pasif bağıĢıklık 
E) Yapay pasif bağıĢıklık 

 
 

DEĞERLENDĠRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 
 
 
 

Viral hastalıkları diğerlerinden ayırt edebileceksiniz. 
 
 
 
 
Virüslerin neden olduğu hastalıkları kaynak kitap, dergi, afiĢ ve resim üzerinde 

inceleyiniz. 

 

2. VĠRÜSLERĠN NEDEN OLDUĞU 

HASTALIKLAR 
 

Viral hastalıklar, bakteriyel enfeksiyonlara karĢı çok etkili olan antibiyotik gibi 
ilaçlarla engellenemez ancak bazı virütik hastalıklar için aĢılar geliĢtirilmiĢtir.  

 

2.1. Kızamık 
 
Daha çok çocukluk öneminde görülen akut viral bir enfeksiyon hastalığıdır. Hastalık 

daha çok sonbahar ve kıĢ aylarında görülür. KıĢın epidemiler yapar. 
 

2.1.1. Etken ve BulaĢma Yolları 
 
Etken, RNA virüslerinden mikso virüstür. Eter, formalin, ultraviyole ıĢınları ve dıĢ 

etkenlere dayanıksızdır. Antibiyotiklerden etkilenmez. DıĢ ortamda 36-37 °C‟de aktivitesini 
kaybetmeyip -15 ile -70 °C‟de 5 yıl depo olabilir. Kızamık virüsünün kaynağı insandır. 

 
Kuluçka süresi 10-14 gündür. Hastalığın bulaĢma süresi döküntü çıkmadan 4 gün 

öncesinden döküntü çıktıktan 4 gün sonrasına kadar devam eder. 

 
BulaĢma insandan insana doğrudan temas, damlacık ve hava yolu ile dolaylı olarak da 

hastanın ağız-boğaz ve burun ifrazatı ile kirlenen araç gereçlerle (mendil, havlu, çatal vb.) 
olmaktadır. Konjonktivadan da virüsün bulaĢabileceği kabul edilmektedir. 

 

2.1.2. Patogenez ve Klinik Belirtiler 
 
Solunum ve konjonktiva yoluyla giren etken, lenfoid dokular; burun, boğaz ve trakea 

mukozasına yerleĢir. Hastalık üç dönemden oluĢur. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Nezle dönemi: Yüksek ateĢ, burun akıntısı, kuru öksürük, konjunktivit, 
fotofobi, hâlsizlik, sinirlilik, iĢtahsızlık, baĢ ağrısı, titreme, huzursuzluk, 
gözlerde kızarıklık, paslı dil ve ses kısıklığıdır. Nezle döneminin en önemli 
belirtisi hastalığın 2. ve 3. günlerinde çıkan koplik lekesidir. Bu lekeler, ön azı 

diĢlerinin hizasında yanağın iç kısmında, kırmızı zemin üzerinde ortası gri-
beyaz lekelerdir. Koplik lekeleri 5-30 tane olabilir. Kırmızı kadife üzerine 
tebeĢir tozu dökülmüĢ gibi görünür. 

 

Resim 2.1: Kızamıkta ağız içinde görülen koplik lekeleri 
 

 Döküntü dönemi: Hastalığın 4. ve 5. gününde saçlı deriyle saçsız derinin 
birleĢtiği yerden önce kulak arkası ve alından, makülo-papüler Ģeklinde 
döküntülerle baĢlar. AteĢ tekrar yükselir. Döküntüler yüz, boyun, gövde, kol ve 

bacaklara 24-48 saat içinde hızla yayılır. Bu dönemin 4. gününden itibaren ateĢ 
tekrar düĢer. Koplik lekesi çoğu zaman bu devrede kaybolur. Döküntüler, ilk 
çıktığı yerden baĢlayarak sönmeye baĢlar. Kepeklenmeler (deskuamasyon) olur 
ve ateĢ düĢer. 

 

Resim 2.2: Kızamıkta yüzde ve gövdede görülen döküntüler 

 
 ĠyileĢme dönemi: Döküntülerin sönmesi ve ateĢin normale dönmesi ile hasta 

kendini iyi hissetmeye baĢlar. Döküntü yerlerinde mor lekeler görülür. Bu 
lekeler de 1-2 hafta içinde kaybolur. 
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2.1.3. Klinik Tanı ve Laboratuvar Bulguları 
 
BaĢlangıçtaki nezle ve konjonktivit durumu, grip ve diğer hastalıklarla karıĢabilir. 

Ağızda çıkan koplik lekeleri ayırıcı tanıyı sağlar. Lokopeni görülür. Kızamık hastalığı, 
kızamıkçık ve kızılla sık karıĢtırılır. 

 

2.1.4. Komplikasyonları 
 
Otitis media, pnömoni, tüberküloz enfeksiyonun alevlenmesi, myokardit ve nörolojik 

komplikasyonlardır. 
 

2.1.5. Korunma Yolları 
 
Hastalar ayrılmalıdır. Hastalığın bulaĢma yoları hakkında sağlık eğitimi yapılmalıdır. 

Hastaların salgıları ile kirlenen araç gereçler dezenfekte edilmelidir. Mutlaka kızamık aĢısı 

yapılmalıdır. AĢı 12. ayda bir doz, ilkokul 1. sınıfta bir doz olmak üzere toplam iki doz 
yapılmaktadır. 

 

2.2. Kızamıkçık 
 
Daha çok çocukluk döneminde görülen, akut viral bir enfeksiyon hastalığıdır. 

Gebeliğin ilk 3 ayında geçirilirse doğacak bebekte anomalilere sebep olur. Hastalık daha çok 
sonbahar ve kıĢ aylarında görülür, kıĢın epidemiler yapar. 

 
Kızamıkçık, akkiz ve konjenital kızamıkçık olmak üzere ikiye ayrılır. 

 
 Akkiz kızamıkçık: Doğumdan sora bulaĢma ile oluĢan kızamıkçık Ģeklidir. 1 

yaĢından itibaren en sık 7 yaĢından sonra görülen Ģeklidir. 
 Konjenital kızamıkçık: Hassas gebelerin geçirdiği açık veya gizli kızamıkçık 

sonucu fetüste veya yeni doğanda görülen hastalık Ģeklidir. 
 

2.2.1. Etken ve BulaĢma Yolları  
 
Etken, RNA virüslerinden toga virüs‟tür. Kuluçka süresi 16-17 gündür. Hastalığın 

bulaĢma süresi, döküntü çıkmadan 1 hafta önce baĢlar ve 14 gün sonrasına kadar devam 
eder. Rubella sendromunda bu süre 1 yıla kadar uzayabilir. 

 
Kızamıkçık insandan insana doğrudan temas, damlacık ve hava yolu ile dolaylı olarak 

da hastanın ağız boğaz ve burun ifrazatı ile kirlenen araç gereçlerle (mendil, havlu, çatal vb.) 
bulaĢır. Nadir olarak dıĢkı ve idrarla bulaĢır. Plesanta aracığı ile de fetüse bulaĢma 
olmaktadır.  
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2.2.2. Patogenez ve Klinik Belirtiler 
 
 Prodromal devre: Hafif ateĢ, hâlsizlik, huzursuzluk, nezle, baĢ ağrısı, dalak 

büyümesi görülür. Belirtiler kızamıktan daha hafiftir. 1-4 günden sonra kulak 
arkası ve boyun lenf bezlerinde büyüme olur. Buna thedor (tedor) belirtisi 
denir. 

  

Resim 2.3: Kızamıkçıkta tedor belirtisi ve döküntüler 

 
 Döküntü dönemi: Hastalığın 1. ve 2. gününde alın ve yüzde baĢlar. Gövde, kol 

ve bacaklara hızla yayılır. Döküntüler, makül ve makülo-papüler tarzındadır. 
Kızamık döküntülerinden daha seyrek ve küçüktür. Kızamıkçıkta nadiren 
kaĢıntı olabilir. 2-3 gün içinde döküntüler hafifler. Deskuamasyon yoktur, hafif 
bir kepeklenme vardır. 

 
Konjenital kızamıkçıkta; gözde katarakt, ĢiĢlik, kızarıklık, ĢaĢılık, sağırlık, ensefalit, 

zekâ geriliği, hepatit, prematür doğum, anemi, kemik bozuklukları, peteĢi purpura tarzı 
döküntü, karaciğer ve dalak büyüklükleri görülür. 

  

Resim 2.4: Konjenital kızamıkçık 
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2.2.3. Klinik Tanı ve Laboratuvar Bulguları 
 
Kızamıkçık, genellikle hafif semptomlarla geçirildiği için klinik olarak tanı koymak 

güçtür. Boğaz, kan ve idrardan doku kültürü yapılarak veya antikor düzeyine bakılarak teĢhis 
konulabilir. 

 

2.2.4. Komplikasyonları 
 
 Akkiz kızamıkçık komplikasyonları; artrit, ansefalit, trombositopenik purpura 

görülür. Kanama zamanı uzar. Deride petiĢial kanamalar; diĢ eti, burun, 
intestinal ve beyin kanamaları görülebilir. 

 Konjenital kızamıkçık komplikasyonları; kardiyo vasküler sistem anomalileri 
(pulmoner stenoz, arteriyal septal defekt), santral sinir sistemi anomalileri 
(serebral defektler, mikrosefali, psikomotor ve davranıĢ bozuklukları), katarakt, 
glokom, konuĢamama, hepatit hepatosplenomegali, lenfadenopati, diabetes 
mellitus, sağırlık görülür. 

 

2.2.5. Korunma Yolları 
 
BulaĢma yollarına karĢı önlem alınır. Hastaların çıktıları dezenfekte edilir. Sağlık 

eğitimi yapılır. 12. aylık bebeklerde ve ilkokul 1. sınıfta olmak üzere toplam 2 doz aĢı 
yapılır. Kızamıkçıklı hasta ile temas etmiĢ gebelere gamma globülin yapılır. 

 

2.3. Suçiçeği (Varicella) 
 

Daha çok çocukluk döneminde görülen, çok bulaĢıcı bir enfeksiyon hastalığıdır 
(Sıklıkla 2-8 yaĢ arası görülür.). Her yaĢta suçiçeğine yakalanılabilir. Hastalık genellikle 
sonbahar ve kıĢ aylarında görülür.  
 

2.3.1. Etken ve BulaĢma Yolları 
 

Etken, DNA grubundan varicella zoster virüsü’dür. Kuluçka süresi 14-21 gündür. 
BulaĢtırıcılık süresi döküntüler çıkmadan bir gün önce baĢlar, son veziküller kabuklaĢınca 
(krut) sona erer. 

 
BulaĢma insandan insana doğrudan temas, damlacık yoluyla direkt (doğrudan) olarak, 

vezikül materyali ve hastanın eĢyaları (mendil, havlu, çatal vb.) ile dolaylı (indirekt) olarak 
bulaĢır. Suçiçeği en çabuk bulaĢan hastalıklardandır. BulaĢma için hasta ile yakın iliĢkiye 

gerek yoktur. Odada yatan hastadan çıkan virüsler, koridordan geçen kiĢiye bile kolayca 
bulaĢabilir. 

 

2.3.2. Patogenez ve Klinik Belirtiler 
 
Ġnkübasyon döneminin ardından 1-2 gün süren hafif ateĢ, kırgınlık, yetiĢkinlerde buna 

baĢ ağrısı da eklenir. 
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Döküntü dönemi: Birkaç gün içinde döküntüler baĢlar. Döküntüler merkezden baĢlar. 
Makul papül, vezikül ve kabuklaĢma evrelerini hızla tamamlar (6-8 saatte). Aynı anda 
değiĢik lezyonlar birlikte görülür (polimorfizm). Döküntüler en çok gövde, kol ve bacakta 
görülür. Saçlı deri, ayak tabanı ve ağızda da döküntü görülebilir. Veziküller yumuĢaktır, 

kolaylıkla patlar. Veziküllerin içindeki berrak sıvı 24-48 saat içinde bulanıklaĢır. 3. gün 
veziküllerin ortasında göbekli bir kısım belirir. Sonra veziküller kurur, kabuklanır, koyu 
kahverengi pullar hâlinde dökülür. Veziküller, genellikle iz bırakmaz ancak kaĢıma ile 
bakterilerin bulaĢması durumunda iz kalır. Bu nedenle lezyonlar kaĢınmamalıdır. 

 

Resim 2.5: Suçiçeğinde görülen döküntüler 

 

2.3.3. Klinik Tanı ve Laboratuvar Bulguları 
 
Laboratuvar bulgusu olarak virüs, veziküllerden elde edilir. Floresan, antikor ve 

presipitasyon testleri ile tanı konulur. 
 

2.3.4. Komplikasyonları 
 
Komplikasyon nadir görülür. En çok poliartrit, gebeliğin ilk üç ayında abortus, 

yetiĢkinlerde pnomoni, sepsis, ensafalit, lezyonların kaĢınması sonucu apse, erizipel, deri 

enfeksiyonları görülebilir. 
 

2.3.5. Korunma Yolları 
 
Korunmada tecrit önemlidir. Okul çağındaki çocuklar okula gönderilmemelidir. Canlı 

aĢısı bazı ülkelerde uygulanmaktadır. BağıĢıklığı zayıf olanlar, malign hastalığı olanlar, 

kortizon kullananlar ve gebeler hastalardan uzak tutulmalıdır. Sağlık eğitimi yapılmalıdır. 
 

2.4. Kabakulak (Parotidis Epidemica) 
 

Kabakulak bütün ırk, cins ve yaĢlarda görülmekle birlikte en çok 5-10 yaĢ arasında kıĢ 
ve ilkbahar aylarında salgınlar yapar. Hastalık, % 25-30 oranında belirti vermeden geçirilir. 
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2.4.1. Etken ve BulaĢma Yolları 
 
Etken, myxovirüs (miksovirüs) grubundan paramiksovirüs’tür. Ultraviyole ve 

fiziksel Ģartlara dayanıklı bir virüs değildir. 
 
Bu hastalıkta ağız-boğaz salgılarıyla direkt (doğrudan) temas, taze kontamine olmuĢ 

eĢyalarla temas (havlu, bardak, kaĢık) ya da damlacık yoluyla bulaĢma Ģeklinde olur. 
BulaĢtırıcılık parotis bezinin ĢiĢmesinden 7 gün önce baĢlayıp 9 gün sonrasına kadar devam 
eder. Kuluçka süresi 14-21 gündür. 

 

2.4.2. Patogenez ve Klinik Belirtiler 
 
Ağız ve burun yoluyla vücuda giren virüs, parotis veya diğer tükürük bezlerine 

yerleĢir. Ayrıca solunum yolu epitellerinde yerleĢebilir. Epitel dokuda üreyen virüs kana 
karıĢarak dıĢ salgı bezleri (parotis, pankreas), testis, overler ve sinir sistemine yerleĢebilir. 
En çok parotis bezlerine yerleĢerek kabakulak hastalığını oluĢturur. 

 
Klinik belirtiler; yüksek ateĢ, iĢtahsızlık, kırgınlık, baĢ ağrısı, boğaz ağrısı ve parotisin 

ĢiĢmesi ile kulak bölgesinde ağrıdır. Hastanın kulak memesi yukarı ve öne doğru kalkmıĢtır. 
Her iki parotis ĢiĢerse yüz yuvarlak bir Ģekil alır. ġiĢlik yaygın, sınırsız ve yumuĢaktır. Bu 
ĢiĢlik 8-10 gün içinde geçer. Bu dönemde ağrıyı artıracağı için acı, ekĢi, uzun çiğnenen 
gıdalar ve sıcak uygulamalardan kaçınılmalıdır. 

  

Resim 2.6: Kabakulakta parotis bezinin ĢiĢmesi ve kulak memesinin öne ve yukarı kalkması 

 

2.4.3. Klinik Tanı ve Laboratuvar Bulguları 
 

Tanı genellikle klinik belirtilerle konulur. Serolojik testler veya etken izolasyonu 
yapılabilir. Kanda lökosit ve lenfosit sayısı artar. Etken, virüs olduğundan canlı dokularda 
kültür yapılır. 
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2.4.4. Komplikasyonları 
 
Komplikasyonların çoğu, hastalığı ergenlik çağında ve daha sonra geçirenlerde 

görülür. En sık görülen koplikasyonlar, pankreatit (çocukluk yaĢ gurubunda) ve orĢittir. 
 
OrĢit, puberteden sonra % 20-30 oranında tek taraflı görülür. Çift taraflı olursa kısırlık 

yapabilir. 
Ansefalit, çocukluk çağında etkenin menikslere yerleĢmesi sonucu % 10 oranında 

görülür. Daha az olarak da miyokardit, sağırlık, artrit, hepatit, mastit ve gebelerde abortus 
görülür. 

 

2.4.5. Korunma Yolları 
 
Hastalar tecrit edilmelidir. Okula giden çocuklar 21 gün okula gönderilmez. Hasta 

eĢyaları (çatal, bıçak, kaĢık, havlu vb.) bulaĢtırıcılık süresince dezenfekte edilmelidir. 
Hastalık ve bulaĢma yolları hakkında eğitim yapılmalıdır. 

 
Tek testisli kiĢilere ve gebelere hiper immün kabakulak serumu verilebilir. 
 
En önemli korunma, aĢı ile sağlanabilir. Ülkemizde kullanılan MMR (canlı kızamık, 

kızamıkçık ve kabakulak üçlü aĢısı), çocuklara 15. ayda tek doz yapılarak % 95 oranında 
ömür boyu bağıĢıklık sağlanır. 

 

2.5. Çocuk Felci (Poliomiyelit) 
 
Akut, ateĢli merkezi sinir sistemi belirtileri veren enfeksiyoz bir hastalıktır. Virüs önce 

üst solunum yoluna yerleĢir, tüm vücuda kan yoluyla yayılır. Poliomiyelit, her yaĢ grubunda 
görülmekle birlikte 1-4 yaĢ grubunda ve erkeklerde daha fazla görülür. Hastalık, yaz ve 
sonbahar aylarında daha sık görülür. 

 

2.5.1. Etken ve BulaĢma Yolları 
 

Etken, enterovirüslerden poliovirüs‟tür. Klora karĢı hassastır. Pastörizasyonda hızla 
ölmektedir. Asitten etkilenmez, soğuk ortamlarda uzun süre yaĢar.  

 
Hastalık kaynağı poliolu hastaların dıĢkı ve boğaz salgılardır. Hastalık etkeni, fekal 

oral yolla bulaĢır. Hasta ve taĢıyıcıların gaita ve boğaz salgılarında, bu salgılarla kontamine 
olmuĢ yiyecek, içecek ve eĢyalarda etken bulunur. Damlacık yoluyla da bulaĢma olur. DiĢ 
çekimi, tonsillektomi, aĢılama, gebelik hastalığın oluĢmasına veya etkenin vücutta 
yayılmasına zemin hazırlayabilir. 

 
Kuluçka süresi 5-40 gündür. BulaĢtırıcılık süresi, belirtiler ortaya çıkmadan bir hafta 

önce baĢlar ve 4-6 hafta devam eder. 
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2.5.2. Patogenez ve Klinik Belirtiler  
 
Oral yolla bulaĢan virüs, ince bağırsak veya boğaz mukazasına yerleĢerek ürer. Virüs 

mide asidinden etkilenmez. Bu nedenle etken ince bağırsağa daha sık yerleĢir. Virüs, 
çoğunlukla sinir yolu daha az olarak da lenf ve merkezi sinir sistemine taĢınır. En çok 
omuriliğin ön boynuzundaki motor nöronlara yerleĢerek harabiyete ve buna bağlı felçlere 
sebep olur. 

 
En yaygın görülen poliomiyelit çeĢitleri Ģunlardır: 
 

 Belirtisiz poliomiyelit: Hastalık genellikle belirti vermez ya da hafif ateĢ, 
kırgınlık gibi belirtiler görülür. Virüs, dıĢkı ile dıĢarı atıldığı için bulaĢtırıcılık 
açısından tehlikelidir. Genellikle vakaların çoğu bu Ģekilde görülür. 

 Abortif tip poliomiyelit (yaz gribi, minör hastalık): AteĢ, adale, baĢ, boğaz 
ve karın ağrısı, bulantı, kusma gibi belirtiler görülür. Sinir sistemi belirtisi 
görülmez. Belirtiler birkaç günde kaybolur veya hastalık ilerleyerek diğer 
Ģekillere dönüĢür. 

 Nonparalitik poliomiyelit: Abortif Ģekilde hastalık ilerlerse 4-10 gün sonra 
MSS belirtileri ortaya çıkar. Yüksek ateĢ, adalelerde ağrı, sertlik, artan baĢ 
ağrısı, ense sertliği görülür. Belirtiler 1-2 hafta içinde azalır ya da Ģiddetlenerek 
paralitik Ģekle dönüĢür.  

 Paralitik poliomiyelit: Motor nöronlarda harabiyet oluĢmuĢtur. Bu nedenle felç 
meydana gelir. Omuz, kol, boyun, bel, göğüs bölgelerinde ve bacaklarda felç 
oluĢur. Solunum merkezi tutulursa ölüm olur. Bacaklarda görülen felç, 
genellikle asimetriktir. Felç olan organda bir ay sonra atrofi baĢlar. 

  

Resim 2.7: Poliomiyelite bağlı görülen felç 
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2.5.3. Klinik Tanı ve Laboratuvar Bulguları 
 
Hastalık osteomiyelit, romatizmal ateĢ, histerik paraliziler, difteri polinoriti ve 

infeksiyöz polinoritlerle karıĢabilir. Tanı kan, dıĢkı ve nazofarenksten etken izole edilerek 
konulabilir. Komplemen fiksasyon testi ile tanı konulabilir. 

 

2.5.4. Komplikasyonları 
 
Kaslarda atrofi, Ģekil bozukluğu, hareketsizliğe bağlı böbrek taĢları ve pnömoni, 

bacaklarda tromboflebit, dolaĢım ve solunum kollapsı en sık görülen komplikasyonlardır. 
 

2.5.5. Korunma Yolları 
 
En etkili korunma aĢılamadır. Hasta ve portörler, 30 gün tecrit edilmelidir. Vektörlerle 

savaĢılmalıdır. Sütler pastörize edilmeli veya kaynatılmalıdır. Sular klorlanmalı, besin 

maddeleri klorlu su ile yıkanmalıdır. 
 

2.6. Viral Ansefalitler 
 
Ansefalit, beyin dokusunun enflamasyonu (iltihabı) dur. Doğrudan beyin zarında 

yayılan ya da kan ve lenf yoluyla gelip beyne yerleĢen değiĢik etkenler (bakteri, spiroket, 
virüs, asalaklar, zehir), iltihabi bir süreç baĢlatabilir. Bu süreç farklı özellikler gösterebilir. 
Ġltihabın yayılım düzeyine, yerleĢimine ya da doku ölümüne yol açma eğilimine, ayrıca sinir 
dokusunun etkilenen bölgelerinin geniĢliğine göre farklı tablolar ortaya çıkar. 

 

Her yaĢta görülebilir ancak sık rastlanan bir hastalık değildir. Bebekler, küçük 
çocuklar, yaĢlılar ve kanser, organ nakli, AĠDS gibi bir nedenle bağıĢıklık sistemi 
baskılanmıĢ kiĢilerde ensefalit daha sık görülebilir ve daha ağır seyreder. 

 
 

2.6.1. Etken ve BulaĢma Yolları 
 
Ensefalit en sık virüsler ile geliĢir. Herpes simpleks virüsü (HSV), enterovirüsler 

(koksaki virüs ve eko virüsler), varicella zoster (VZV, suçiçeği) virüsü, kabakulak virüsü, 
arbovirüsler, epstein barr virüsü (EBV), AĠDS virüsü (HIV), kuduz virüsü, kızamık virüsü, 
kızamıkçık virüsü, influenza virüsü, adenovirüs ensefalit oluĢturan virüsler arasındadır. 

 
Ayrıca bakteriler, mantarlar, spiroketler, helmintler ve protozoonlar da hastalığa sebep 

olabilmektedir. 
 
BulaĢtırıcılık süresi ve kuluçka süresi etkenin türüne göre değiĢir. BulaĢma etkenin 

türüne göre ağız-boğaz ifrazatı ile direkt (doğrudan) temas, damlacık yayılma, gaita ile 
atıldığında arbovirüslerinde artropotlarla (kene, sivrisinek) olur. 
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2.6.2. Patogenez ve Klinik Belirtiler  
 
Etken, merkezi sinir sistemine yerleĢerek hastalık oluĢturur. Yüksek ateĢ, konvülsiyon, 

menengial arazlar, apati (duygu körlenmesi), ense sertliği, baĢ ağrısı, bulantı, kusma, 
konuĢma zorluğu, paraliziler, koma ve ölüm görülür.  

 
Patogenezi hastalığın Ģiddetine göre değiĢir. Bazı hastalar ya tamamen iyileĢir ya da 

kalıcı hasar ve ölüm görülür. Ölüm oranı çocuklarda yüksektir.  
 

2.6.3. Klinik Tanı ve Laboratuvar Bulguları 
 
Beyinle ilgili bütün hastalıklarla karıĢtırılır. Öykü ve fizik muayene (ateĢ, baĢ ağrısı, 

bilinç düzeyinde değiĢme) ile ensefalitten Ģüphelenildiğinde tanı için laboratuvar tetkiklerine 
ihtiyaç duyulur. 

 
Ensefalit tanısı için beyin-omurilik sıvısı (BOS), biyokimyasal ve mikrobiyolojik 

yöntemlerle incelenir. Gerekirse kanda da mikrobiyolojik tetkikler yapılır. 
 
Beynin elektriksel aktivitesi ile ilgili bir test olan elektroensefalogram (EEG), ensefalit 

tanısı için indirekt (dolaylı) ipuçları sağlayabilir. Beynin bilgisayarlı tomografi (BT) veya 
manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yöntemi ile incelenmesi, tanı konulmasının yanı sıra 
hastalığın yaygınlığının belirlenmesinde de yardımcıdır. 

 

2.6.4. Komplikasyonları  
 
Ağır vakalarda hastalık ölümle sonuçlanabilir veya mental-motor gerilik, öğrenme 

güçlüğü, kas zayıflığı veya felci, konuĢma bozuklukları, görmede azalma veya körlük, 
iĢitmede azalma veya sağırlık ve duyu bozuklukları gibi kalıcı problemlere neden olabilir. 

 

2.6.5. Korunma Yolları 
 
Kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği aĢısı bu etkenlerle geliĢen ensefalitlerden 

korunmada baĢlıca yöntemdir. Sivrisinek veya kenelerden korunma önemlidir. Hayvanlar 
kuduz aĢısı ile aĢılanmalıdır. 

 

2.7. Nezle 
 
Soğuk algınlığı ya da akut rinitis de denilmektedir. Nezle, kıĢ ve bahar aylarında 

epidemiler yapar.  
 

2.7.1. Etken ve BulaĢma Yolları 
 
Nezlenin özel bir etkeni yoktur. Birçok virüs türü nezleye yol açar. Kuluçka süresi 

genellikle 2-5 gündür. BulaĢma, hasta ve portörlerin boğaz-burun ifrazatı ile solunum 

yoluyla doğrudan (direkt) temas ve damlacık yoluyla dolaylı (indirekt) olarak kontamine 
eĢyalarla bulaĢır. 
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2.7.2. Patogenez ve Klinik Belirtiler  
 
En önemli belirtileri; burun akıntısı, hapĢırık, ateĢ, boğazda yanma, öksürük, kırgınlık, 

baĢ ağrısı ve burun çevresinde kızarıklıktır. Burun akıntısı su gibidir (seröz) ve 2-3 gün sonra 
koyulaĢır (Pürülan görünüm alır.). Nezle kendiliğinden iyileĢen bir hastalıktır. Semptomatik 
tedavi uygulanır. Ġstirahat, yeterli ve dengeli beslenme, ateĢin kontrolü sağlanır. Burun 
tıkanıklığında serum fizyolojik etkilidir. 

 

2.7.3. Klinik Tanı ve Laboratuvar Bulguları  
 
Nezle, kızamık ve alerjik rinit gibi hastalıklarla karıĢtırılabilir. Burun akıntısı, 

hapĢırık, tıkanık ve kızarmıĢ burun tanıda önemli klinik belirtilerdir. Laboratuvar bulgusunda 
lökosit sayısı hafif artar.  

 

2.7.4. Komplikasyonları  
 
Nezle; pnömoni, bronkopnömoni, bronĢiolit, menenjit, sinüzit, otitis media gibi 

komplikasyonlara yol açabilir. Komplikasyonlar çocuklarda daha çok görülür. 

 

Resim 2.8: Nezlede korunma 

 

2.7.5. Korunma Yolları 
 
Korunmak için bazı tedbirler alınsa da tamamen engellenmesi mümkün değildir. 

Etken çeĢitli olduğundan etkili bir aĢı yoktur. Eller sık sık yıkanmalı, salgın zamanları 
kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır. 

 

2.8. Grip (Ġnfluenza)  
 
Grip, influenza denilen virüsün solunum yoluyla insan vücuduna girerek özellikle 

sonbahar sonu, kıĢ ve ilkbahar baĢında salgınlara neden olduğu bir enfeksiyon hastalığıdır.  
 
Grip tüm dünyada yaĢ, cins ve ırk ayırımı gözetmeden görülür ve 2-3 yılda bir 

salgınlara yol açar. Dünyada görülme sıklığı yılda 500 milyon grip vakası, 500 bin ölüm 
görülmektedir. Grip özellikle çocuklarda, yaĢlılarda, kalp ve akciğer hastalığı, böbrek 

yetmezliği, diyabet gibi kronik hastalığı olan kiĢilerde ve bağıĢıklık sistemi baskılanmıĢ 
olanlarda çok daha ağır seyretmekte ve ölüme kadar varabilen ciddi sonuçlara yol 
açmaktadır. 
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2.8.1. Etken ve BulaĢma Yolları 
 
Ġnfluenza virüsleri A, B ve C olmak üzere üç gruptur. Her üç tipi de insanlarda 

hastalık yapmakla birlikte mevsimsel gribe B ve C tipi yol açmaktadır. Kuluçka süresi 1-3 
gündür.  

 
Virüsler ağız, burun, boğaz ifrazatında bulunur. Ġnfluenza virüsü çok kolay ve hızlı 

bulaĢır. Virüsün dıĢ Ģartlara dayanıksız olması sebebiyle bulaĢma doğrudan (direkt), 
damlacık ve hava yolu ile olur. Özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda bulaĢma daha 
kolaydır. 

 

Resim 2.9: Gripte bulaĢma yolları 

 

2.8.2. Patogenez ve Klinik Belirtiler 
 
Epitel hücrelere girip çoğalan virüsün toksinleriyle birlikte kana karıĢmasıyla klinik 

belirtiler ortaya çıkar. Belirtiler üĢüme, titreme ve ateĢle baĢlar. Hâlsizlik, kırgınlık, baĢ, kas 
ve eklem ağrısı gibi belirtilerin yanı sıra boğazda kuruluk, kızarıklık, ağrı ve yanma hissi 
gözlerde yanma, burun akıntısı ve bulantı vardır. Gripte semptomatik tedavi uygulanır. 
Antibiyotik kullanımından kaçınılmalıdır. AteĢ düĢürücü / ağrı kesici olarak aspirin 
kullanılmamalıdır (Reye sendromuna yol açabilmektedir.). Ġstirahat edilmeli, bol sıvı 
alınmalıdır. 

 

2.8.3. Klinik Tanı ve Laboratuvar Bulguları  
 
Belirtilerinden dolayı diğer hastalıklarla karıĢtırılabilir. Laboratuvar bulgusu olarak 

lenfositlerde azalma önemli bir belirtidir. Lökopeni vardır. Lökositoz bakteriyel bir 
komplikasyonun habercisidir. 

 

2.8.4. Komplikasyonları 
 
Pnömoni, bronkopnömoni, bronĢit, menenjit, sinüzit, otitis media, myokardit, 

endokardit gibi komplikasyonlar görülür. Vücut direnci kırıldığı için enfeksiyonlara 
hazırlayıcı sebeptir.  
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2.8.5. Korunma Yolları 
 
 Salgınlar sırasında grip teĢhisi konan hastalar tecrit edilmelidir. 

 Gribe yakalananlar iyileĢene kadar baĢkalarıyla öpüĢme, kucaklaĢma, tokalaĢma 
ve ortak eĢya kullanımından kaçınmalıdır. 

 Kapalı alanlar ve çok kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçınılmalıdır. 
 Bulunulan ortam sık sık havalandırılmalıdır.  
 Eller sık sık yıkanmalıdır. 
 BağıĢıklık sisteminin zayıflamaması için düzenli ve dengeli beslenmeye özen 

gösterilmelidir. Bol bol sebze ve meyve tüketilmelidir. Egzersiz yapılmalıdır. 

 Mevsime göre giyinilmelidir. 
 Virüsün A ve B tipine karĢı monavalan (tek tip) aĢısı vardır. Salgınlar sırasında 

risk altındaki Ģahıslara aĢı yapılmaktadır. Grip aĢısı, en sık karĢılaĢılan virüs 
tipine karĢı Dünya Sağlık Örgütü'nün önerileri doğrultusunda hazırlanmaktadır. 
AĢı her yıl ekim-kasım aylarında tek doz Ģeklinde yapılmalıdır. AĢıyla 
koruyuculuk sağlıklı kiĢilerde % 80'lere varmaktadır. YaĢ ilerledikçe 
koruyuculuk % 50-60'lara inmekle birlikte hastalığın hafif geçirilmesi 

sağlanmaktadır. AĢının yararlı olması için salgın baĢlamadan önce yapılması 
gerekmektedir. YaĢlılar, astım, Ģeker, akciğer, kalp, kanser ve kronik solunum 
hastaları grip için yüksek risk grubunda bulunmaktadır. Ġlk 3 aydan sonra tüm 
hamilelere, ilk 6 aydan itibaren de bütün bebeklere grip aĢısı yaptırılmlıdır. 

 

Resim 2.10: Gripten korunma yolları 

 

2.9. Ġnfluenza A 
 
Ġnfluenza virüslerinden A grubu virüsler kanatlı hayvanlar, domuz, at ve diğer 

memelilerde hastalık yapar. A tipi virüsün alt gruplarından H5N1 kanatlı hayvanlarda tavuk 
vebasını (kuĢ gribi) oluĢturur, H1N1 ise domuz gribini oluĢturur. 
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2.9.1. Domuz Gribi  

 
Domuz gribi, influenza A virüsünün (A/ H1N1) neden olduğu ve daha önce insanlarda 

görülmezken virüsün geçirdiği değiĢimle artık insanlarda da görülebilen grip türüdür. 
Ġnsandan insana bulaĢabilmektedir.  

 
Hastalığın kuluçka süresi 2 gün-1 haftadır. Domuz gribi de mevsimsel grip gibi 

bulaĢmaktadır. Virüs sağlam kiĢiye ağız, burun ve göz yolu ile bulaĢabilmektedir. KiĢiden 
kiĢiye genellikle öksürme, aksırma esnasında ortama yayılan ve virüs içeren damlacıklarla 

bulaĢır. Bu damlacıklar, doğrudan (direkt) solunum yolu ile alınabileceği gibi ortamdaki kapı 
kolu, masa, sandalye gibi cansız yüzeylerden eller vasıtasıyla da alınabilir. TokalaĢma ile de 
bulaĢma olmaktadır. KiĢi, hastalık baĢlangıcından 1 gün öncesi ve 7 gün sonrasına kadar 
bulaĢtırıcıdır. 

 

ġekil 2.1: Domuz gribinin yayılması 

 

 Klinik belirtiler 
 

Yüksek ateĢ, adale ağrısı, öksürük, boğaz ağrısı, baĢ ağrısı, üĢüme hissi, burun 
akıntısı, yorgunluk, normalden daha fazla sayıda ishal ve kusma Ģikâyetidir. 

 

 Klinik tanı ve laboratuvar bulguları 
 

Boğazdan farenks salgısı alınır. Direkt antijen tayini, virüs izolasyonu ve 
identifikasyonu, moleküler ve serolojik tanıyla teĢhis konulur. 

 

 Korunma yolları 

 Genel olarak hasta görünümlü kiĢilerle doğrudan (direk) temastan 
kaçınılmalıdır.  

 Eller sık ve doğru Ģekilde yıkanmalı, özellikle sabun kullanmalıdır.  

 Uyku miktarına ve Ģekline özen gösterilmeli, doğal yiyecekler yenmeli ve 
egzersiz yapılmalıdır. 

 Hastalık belirtileri yoksa maske takmaya gerek yoktur. Ancak hasta bir 

bireyin bakımı yapılıyorsa ya da çevrede hasta bireyler varsa takılabilir. 



 

 39 

 AĢı, 9 yaĢın altında ve bağıĢıklık sisteminde yetersizlik olanlara en az 3 
hafta ara ile iki doz, 10 yaĢ ve üzerinde ise tek doz olarak 
uygulanmaktadır. 

 

Resim 2.11: Gripten korunma yolları 

 

2.9.2. KuĢ Gribi (Avian Ġnfluenza) 
 
Tavuk vebası olarak da bilinen hastalık, kuĢ gribi virüsünün sebep olduğu kanatlı 

hayvanların çok bulaĢıcı ve öldürücü seyreden bir hastalığıdır.  
 
KuĢ gribi, evcil kanatlı hayvanları daha çok etkilemekle beraber bütün kanatlı 

hayvanlarda ve domuzlarda da görülebilir. Bunların yanı sıra hastalık insanlara, atlara, balina 
ve fok balığı gibi deniz memelilerine de bulaĢabilir. Etkenin normalde insanlar için hastalık 
yapıcı özelliği yoktur. Ancak hayvanlarla yoğun temas durumunda insana bulaĢma 
olabilmektedir. Bugün için hastalığın insandan insana bulaĢması söz konusu değildir. 
Hayvandan hayvana ve hayvandan insana bulaĢabilen kuĢ gribi hastalığının, insandan insana 
da bulaĢabilir hâle gelip büyük salgınlara yol açması korkulan bir durumdur. 

 
Ġnfluenza A virüsünün önemli bir özelliği, farklı türlere özgü alt grupların birbirinden 

genetik materyal alıĢveriĢine açık ve farklı bir virüsün oluĢmasına son derece elveriĢli 
olmasıdır. OluĢan yeni virüs, insana özgü bir influenza virüsünden gen alırsa insandan insana 
bulaĢma özelliği de kazanabilir.  
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 Etken ve bulaĢma yolları 

 
Kuluçka süresi 2-4 gündür (en çok 8 gün). Hastalık insanlara hasta veya hastalıktan 

ölmüĢ hayvanlara temasla, enfekte hayvanlara ait çıktıların temasıyla, hastalık etkeninin 

karıĢtığı havanın solunmasıyla bulaĢır. Bugüne kadar kanatlı etiyle veya yumurtalarıyla 
bulaĢma olduğu bildirilmemekle birlikte bu ürünlerin iyice piĢirilmeden yenmelerinin riskli 
olabileceği unutulmamalıdır. Kanatlı hayvan etlerinin, iç ısıları 70 °C olacak veya ette 
pembe/kırmızı görüntü kalmayacak Ģekilde piĢirilerek tüketilmesi hâlinde insanlarda hastalık 
oluĢması mümkün değildir. 

 

Resim 2.12: KuĢ gribinde kanatlı imha çalıĢmaları 
 

 Belirti ve bulgular 

 
Hastalığın insanlardaki belirtileri; ateĢ (38,5°C üzeri), boğaz ağrısı, kas ve eklem 

ağrıları, kuru öksürük, solunum güçlüğü gibi grip belirtilerinin yanı sıra kuĢ gribinden farklı 
olarak kusma, karın ağrısı ve ishal de görülebilmektedir. Hastalıkta trombosit sayısı 20 binin 
altına düĢerse burun ve diĢ eti kanaması görülebilmektedir. Hastalığa genellikle pnomoni 

eĢlik etmektedir. 
 
 Klinik tanı ve laboratuvar bulguları 

 
KuĢ gribinde, grip belirtilerinin yanı sıra solunum güçlüğü ve pnomoni ayırt edici 

klinik tanıdır. Boğaz ve burundan alınan salgıların kültüründe virüsün görülmesi ile teĢhis 
konulur. 

 
 Komplikasyonları 

 
Enfeksiyonun çok sayıda insana ulaĢması, oluĢturacağı zararın aynı oranda büyümesi 

demektir. KuĢ gribi yüksek ölüm oranı ile seyreder. 
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 Korunma yolları 

 H5N1 virüsüne karĢı Ģu an için etkin bir aĢı bulunmamakla birlikte 
değiĢik merkezlerde aĢı geliĢtirme çalıĢmaları devam etmektedir. Virüsün 

mutasyon geçirme yeteneğinin olması, aĢı hazırlanmasındaki önemli bir 
engeldir.  

 Hastalıktan korunma ve/veya tedavi amacıyla antiviral ilaçlar 
kullanılmaktadır. 

 Kanatlı hayvan etleri ve yumurtaları, iyice piĢirildikten sonra 

tüketilmelidir. Yumurtalar sabunlu suyla yıkanmalı ve 70 °C‟de en az 5 
dakika piĢirildikten sonra yenmelidir. 

 BaĢta kanatlı yetiĢtiriciliğinde çalıĢanlar olmak üzere herkes ferdî hijyen 
kurallarına uymalı, eller sık sık bol su ve sabunla iyice yıkanmalıdır.  

 Kanatlı hayvanların salya, burun akıntısı, boğaz akıntısı, dıĢkısı gibi 

materyallerine veya bu materyallerle kirlenen yüzeylere temas 
edilmemelidir. Kanatlı hayvan yetiĢtirilen kümeslerde çalıĢanlar eldiven, 
maske, gözlük takarak ve koruyucu elbise giyerek çalıĢmalıdır.  

 Hasta veya ölmüĢ hayvanlarla temastan kaçınılmalıdır. Ölen kanatlı 
hayvanlar, yakılarak veya derince açılan çukurlara gömülüp üzerlerine 

sönmemiĢ kireç dökülmek suretiyle bertaraf edilmelidir. 

 KuĢ gribini kontrol altına almak için hastalıklı ve temaslı kuĢları imha 
edip bunları uygun bir biçimde ortadan kaldırmak, çiftlikleri karantinaya 
almak ve buralara çok sıkı bir biçimde dezenfeksiyon uygulamak gerekir. 

 

2.10. AIDS (Acquıred Immune Defeıcıency Syndrome) 
 
AĠDS, “kazanılmıĢ bağıĢıklık yetmezliği sendromu” anlamına gelen hastalığın baĢ 

harfleridir. AIDS, vücudun bağıĢıklık sistemini çökerten bulaĢıcı bir hastalıktır. Bu sistemin 

çöküĢü ile AIDS hastaları bir dizi sağlık sorunuyla karĢılaĢabilir. 
 

2.10.1. Etken ve BulaĢma Yolları  

 
Hastalığın etkeni, HIV-I ve HIV-II (human immüno-deficiency virüs)‟dir. RNA grubu 

lenti virüslerindendir. HIV, insan vücudunun hastalıklara karĢı direncini sağlayan bağıĢıklık 
sistemini etkisiz hâle getirdiği için virüse bu isim verilmiĢtir. HIV 60°C‟deki ısıya 30 dakika, 
% 70‟lik alkole, hipoklorüre, antimikrobiklere duyarlı ve ultraviyoleye dirençlidir.  

 
Kanında HIV virüsü bulunan kiĢilere HIV pozitif denir. Bu kiĢiler aynı zamanda 

kanında antikor bulunan kiĢilerdir. AIDS, hiçbir hastalık belirtisi göstermeden yıllarca 
hastalığı sağlam kiĢilere bulaĢtırabilir. 

 
 BulaĢma yolları  

 

 Cinsel ilĢki ile bulaĢma: HIV virüsünü taĢıyan kiĢinin kanı, spermi, 
vajina akıntıları veya diğer vücut sıvılarıyla bulaĢmaktadır. Herhangi bir 
cinsel hastalık HIV‟in bulaĢmasını kolaylaĢtırır.  
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 Kan ve kan ürünleri ile bulaĢma: UyuĢturucu kullanan bağımlıların 
ortak enjektör kullanmasıyla bulaĢma olur. Dünyada HIV (+)‟lerin % 
50‟si uyuĢturucu kullananlardır. Kanla bulaĢık alet kullanımı da (jilet, 

tırnak makası, diĢ fırçası, berber ve kuaför aletleri) bulaĢmaya yol 
açmaktadır. 

 Anneden fetüse geçiĢ: HIV, plesanta ya da sütle bebeğe geçmektedir. 
Günümüzde doğuma yakın dönemde anneye ve bebeğe uygulanan 
antiretroviral ilaç tedavileriyle bebeğin virüse yakalanma riski 
azaltılabilmektedir. 

 
AĠDS; hasta kiĢilere dokunmak, el sıkıĢmak, tuvalet kapağı, telefon, tabak, kaĢık ve 

bardak, yüzme havuzu, hamam ve sivrisineklerle bulaĢmaz. 
 
 AIDS için risk grupları; 

 Kan ve kan ürünleri alanlar, 

 EĢ cinseller, 

 Biseksüeller, 

 Hayat kadınları, 

 UyuĢturucu alanlar, 

 Heteroseksüellerdir. 
 

2.10.2. Patogenez ve Klinik Belirtiler 
 
AIDS ağır seyreden ve genellikle ölümle sonuçlanan, 3 ay ile 3 yıl kuluçka devresi 

olan bir hastalıktır. HIV-I virüsü vücuttaki T4 lenfositlerinde harabiyete sebep olmakta ve 
bağıĢıklık sistemi yetmezliği ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucunda da fırsatçı enfeksiyonlar 
ortaya çıkarak hastayı ölüme götürmektedir. 

 

Klinik belirtiler: Lenf bezleri ĢiĢ, sert, ağrılı olup ĢiĢlik 3 aydan fazla devam eder. 
AteĢ, 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 iĢitme 
bozukluğu, hafıza kaybı, uçuklar (herpes); ağız, burun, deri ve anüs mukozasında renksiz ya 
da morumsu nodüller, ĢiĢlikler, plaklar ve kırmızı renkli döküntülerdir. 

 

Resim 2.13: AĠDS’li hasta 
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2.10.3. Klinik Tanı ve Laboratuvar Bulguları 
 
AIDS Ģüphesi altındaki kiĢide deri ve kan testleri ile virüs, mantar, bakteri ve paraziter 

enfeksiyonlar yönünden araĢtırma yapılmalıdır. 
 
Kanda HIV antikoru, ELĠSA yöntemi ile serolojik olarak araĢtırılır. Yapılan test iki 

defa pozitif çıkarsa Western-Blot testi ile tekrar yapılmalıdır. ĠFA, RIPA endirekt 
aglütinasyon antikor arama yöntemleri de kullanılmaktadır. 

 

2.10.4. Komplikasyonları 

 
AĠDS‟in bilinen bir tedavisi bulunmamaktadır. Ölüm oranının yüksek olması ve tedavi 

yöntemlerinin olmaması, korunmanın önemini artırmaktadır. 
 

2.10.5. Korunma Yolları 
 
 YaĢam biçimi düzeltilmelidir (Tek eĢli yaĢam Ģekli ile kesin olarak HIV 

enfeksiyonunun bulaĢması önlenebilmektedir). 

 Kontrolsüz cinsel temastan kaçınılmalıdır [Prezervatif (kondom) 
kullanılmasının koruyuculuğu; kondomun lateks olması, doğru ve devamlı 
kullanılması, yırtık veya delik olmaması kaydıyla ispatlanmıĢtır]. 

 UyuĢturucuyla mücadele edilmeli, ortak enjektör kullanılması önlenmelidir. 

 Kan ve organ naklinde HIV antikoru kontrolü yapılmalıdır. 

 Kuaför, manikür, kulak delme aletleri sterilize edilmelidir. 

 Deride yara, sıyrık olma ihtimaline karĢı Ģüpheli durumlarda su ve sabunla iyice 
yıkama ile HĠV deriden arındırılabilir. Yıkadıktan sonra alkol ile temizlenmesi 
uygun olur. Yaralanma durumunda yara yeri, ilk önce sabun ve suyla yıkanmalı 
ardından betadin gibi antiseptikler kullanılmalıdır. 

 AIDS‟li annelerin doğum yapmaları önlenerek AĠDS‟in yaygınlaĢması kontrol 
altına alınmalıdır. Anne sütü ile virüsün geçiĢi gösterildiğinden annenin bebeği 
emzirmemesi önerilmektedir.  

 TeĢhisle tespit edilen AĠDS‟lilerden kan nakli yapılmaz. Cinsel iliĢkide 
bulunması sınırlanır. BulaĢmayı önleyici tedbirler alınır.  

 Hastalığı taĢıyan kiĢilere sağlık eğitimi yapılmalıdır. 
 

2.11. Hepatit A (Epidemik Hepatit, Ġnfeksiyoz Hepatit, Epidemik 

Sarılık) 
 

ÇeĢitli virüsların sebep olduğu karaciğer hücre nekrozu ile seyreden, bulaĢıcı 
karaciğer infeksiyonları viral hepatit olarak tanımlanmaktadır. En sık infeksiyon etkenleri, 
hepatit virüsleridir. Bunlar; hepatit A virüsü, hepatit B virüsü, hepatit C virüsü, hepatit D 
virüsü, hepatit E virüsü ve hepatit G virüsüdür.  
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Hepatit A, geliĢmekte olan ülkeler baĢta olmak üzere tüm dünyada yaygın olarak 
görülmektedir. GeliĢmekte olan ülkelerde sıklıkla çocukluk çağında görülür. Türkiye‟de 
HAV infeksiyonu yaygın olarak görülmektedir. EriĢkin yaĢ grubunda anti-HAV pozitifliği % 
88,8-100 oranındadır. Ġnfeksiyon 2-6 yaĢ arasında pik yapar ve 14 yaĢına kadar eriĢkin 

düzeyine ulaĢır. Hepatit A sıklıkla sonbahar ve erken kıĢ aylarında görülür. 
 

2.11.1. Etken ve BulaĢma Yolları 
 
Etken, RNA virüslerinden hepatit A virüsüdür. Aside dirençlidir. Kuru hava ile 

sterilizasyonda 160 0C‟de 1 saatte, kaynatmakla 5 dakikada, otoklavda 121 0C‟de 30 

dakikada inaktive olur. Hepatit A virüsü deterjanlara dirençlidir, klorlamaya 30 dakika 
dayanır. Kuluçka süresi, 12-40 gün arasında değiĢir. Ortalama olarak 25-30 gün arasıdır. 
Hepatit A, bulaĢtırıcılığı ikter (sarılık) belirtisi baĢlamadan 15-20 gün önce baĢlar ve 1 ay 
kadar devam eder. Süreler kesin değildir. 

 
Hepatit A‟nın kaynağı, hasta ve portörlerin dıĢkı ve idrarları ile ağız salgılarıdır. 

BulaĢma fekal – oral yolla olur. Kirli ya da kontamine besinler ve su, eĢyalar ile bulaĢma 

olmaktadır. 
 
 Hepatit A için risk altındaki bireyler Ģunlardır; 

 Sağlık koĢullarının yetersiz olduğu ortamlarda toplu yaĢayanlar, 

 Askeri birlikler, kreĢler, öğrenci yurtları, 

 Zekâ geriliği olanları barındıran kurumlar, 

 GeliĢmiĢ ülkelerden endemik alanlara seyahat edenler, 

 Damar içi ilaç kullananlar, 

 Ġnsan atıkları ile doğrudan temasta olan kanalizasyon iĢçileri ve çöp 
toplayıcılarıdır. 

 

2.11.2. Patogenez ve Klinik Belirtiler  
 

Hepatit A kronikleĢmez. Hastalığın seyri yaĢa bağlı olarak değiĢir. % 90 sessiz 
seyreder. Hepatit A ve diğer viral hepatitlerde belirtiler üç dönemde incelenir. 

 
 Sarılık öncesi dönem (preikterik dönem): Etken, sindirim sistemi ile alınır. 

Ġnce bağırsak epitel hücrelerine yerleĢip çoğalır. Hâlsizlik, iĢtahsızlık, bulantı, 
kusma, karnın sağ üst kadranında ağrı vardır. Bazı vakalarda gribal infeksiyona 
benzer belirtiler ve ateĢ görülür. Bu dönemde koyu renkli idrar görülür, gaitanın 

rengi açılmaya baĢlar (cam macunu renginde gaita). Bu belirtiler ortalama 3-10 
gün sürer. 

 Sarılık dönemi (ikterik dönem): Sklerada sarılık görülür ve daha sonra tüm 
vücuda yayılır. Sarılığın ortaya çıkması ile çocuklarda bazı belirtiler (baĢağrısı, 
ateĢ, artralji gibi) kaybolur. Fizik muayenede % 70 oranında hepatomegali ve % 
20 oranında splenomegali vardır. Servikal lenfadenopati (arka servikalde) 
bulunabilir. Deride kaĢıntı görülebilir. 
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Resim 2.14: Hepatitlerde sklera ve deride görülen sarılık 

 
 ĠyileĢme dönemi: Sarılığın kaybolmasından sonraki dönemdir. Bu dönemde 

hepatite ait diğer semptomlar ve özellikle sarılık kaybolur. Hasta birkaç hafta 
içinde kendini iyi hisseder. 

 

2.11.3. Klinik Tanı ve Laboratuvar Bulguları 
 
Tanıda anemnez ve fiziki muayene önemlidir. Spesifik tanı serumda anti-HAV 

IgM‟nin serlojik tetler ile (ELISA veya RIA gibi) aranması ile konulur. Anti-HAV IgM akut 
infeksiyondan en geç 12 ay sonra negatifleĢir. Anti-HAV IgG pozitifliği geçirilmiĢ 

infeksiyonu gösterir. Ömür boyu pozitif kalır. Ġdrarda bilürubin ve ürobilinojen artmıĢtır. 
 

2.11.4. Komplikasyonları 
 
Hepatit A hastalığında nadiren ensefalopati ve aplastik anemi görülür.  
 

2.11.5. Korunma Yolları 
 
 Korunmada en önemli nokta genel hijyenik koĢullara uyulmasıdır. Ellerin sık 

sık yıkanması, kontamine olma olasılığı bulunan besinlerin piĢirilmesi, suların 
kaynatılması gibi hijyenik önlemler alınmalıdır. 

 Ġnfeksiyöz dıĢkıların ve kontamine maddelerin dezenfeksiyonu yapılmalı, uygun 

Ģekilde yok edilmelidir. 
 Altyapı koĢulları düzeltilmelidir. 
 Hepatit A hastalığından tam korunmanın en etkili yolu aĢılanmadır. AĢı iki ya 

da üç dozda yapılır. Ġlk doz ve ikinci doz arasında altı ay süre önerilir. AĢı % 
95‟ten fazla oranda bağıĢıklık oluĢturur ve koruyuculuk süresi 10-30 yıldır. 

 

2.12. Hepatit B (Serum Hepatit) 
 
Ülkemizde 4 milyona yakın insan taĢıyıcı durumundadır ve bunların bir kısmı da 

hastadır. Her yıl HBV enfeksiyonuna yakalanan insan sayısı 50 binin üzerindedir. Bu durum, 

HBV enfeksiyonunun ülkemiz için önemini açıkça göstermektedir. 
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2.12.1. Etken ve BulaĢma Yolları 
 
Etken, DNA yapısında hepatit B virüsüdür.  Kaynatmakla 2 dakikada, otoklavda 121 

0C‟de inaktive olmaktadır. Ġnkübasyon dönemi 60-80 gündür. 
 
BulaĢma dört ana yolla olur. Bunlar: 
 
 Parenteral bulaĢma: Çoğul transfüzyon yapılan hastalar (onkoloji koğuĢu 

hastaları, thalassemia major hastaları), hemodiyaliz hastaları, damar içi 
uyuĢturucu bağımlıları, dövme yaptıranlar, sağlık personeli bulaĢmaya daha çok 

maruz kalmaktadır. 
 Cinsel temasla bulaĢma: Erkek eĢcinseller, HBV taĢıyıcılarının cinsel 

partnerleri, çok partnerli heteroseksüeller, hayat kadınları bu yolla bulaĢma 
bakımından riskli gruplardır. 

 Perinatal bulaĢma: HBV taĢıyıcısı anneden bebeklere bulaĢma % 90 doğum 
esnasında olmaktadır. Uterus içi bulaĢma nadiren olmaktadır. 

 Horizontal bulaĢma: Ġnfekte kiĢilerle cinsellik içermeyen yakın temasla olan 

bulaĢmadır. Kalabalık topluluklar hâlinde kötü hijyen ve düĢük sosyoekonomik 
durumda yaĢayanlar, mental özürlüler riskli gruplardır. 

 

Resim 2.15: Hepatit B’nin bulaĢma yolları 
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2.12.2. Patogenez ve Klinik Belirtiler  
 
Hepatit B virüsü, organizmaya girip karaciğere yerleĢir. Belirtiler hepatit A‟da olduğu 

gibidir. Karaciğerde büyüme ve lob yapısında bozukluklar geliĢir. Hastalık, kronikleĢerek 
siroz ya da karaciğer kanserine neden olabilir. Belirgin olarak ya da farkına varılmadan 
geçirilen bir hepatit B infeksiyonundan sonra hastalığa ait hiçbir belirti veya bulgu olmayıp 
kanlarında hepatit virüsü 6 aydan daha uzun süre saptanan kiĢilere hepatit B taĢıyıcısı 
denilmektedir. 

 

ġema 2.2: Hepatit B komplikasyonlarının görülme sıklığı 

 

2.12.3. Klinik Tanı ve Laboratuvar Bulguları 
 
Klinik tanıya kan ve kan ürünleriyle temas, idrar renginin koyulaĢması ve sarılık 

belirtileri ile varılır.  

 
Kesin tanı, laboratuvar bulguları ile konulur. Karaciğer fonksiyon test değerleri 

yüksektir. Kan ve idrarda bilirübin miktarı artar.  
 
 Temastan 1-12 hafta sonra veya semptomların baĢlangıcından 2-8 hafta önce 

inkübasyon periyodu boyunca HbsAg (yüzey antijeni) serumda saptanır ve 3 ay 
sonra kaybolur. 

 Anti HBc IgM‟nin varlığı akut infeksiyonun en önemli göstergesidir. 

 Anti-HBs ile birlikte anti-HBcIgG pozitifliği doğal immüniteyi, sadece anti-
HBs pozitifliği aĢılama ile oluĢan koruyuculuğu gösterir.  

 HBsAg‟nin 6 aydan uzun süre serumda görülmesi kronik hepatit B infeksiyonu 
geliĢeceğine iĢaret etmektedir. 
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2.12.4. Komplikasyonları 
 
Tip B hepatiti, A hepatitinden daha ciddi bir hepatittir. KronikleĢmeye karĢı kesin bir 

eğilimi vardır. 
 
Kronik hepatitis, post hepatik siroz, nekroz, karaciğer yetmezliği, asit, ödem ve 

hepatoselüler kanser hepatit B‟nin komplikasyonlarıdır. 
 

2.12.5. Korunma Yolları 

 
 BağıĢ kanlarında HBs Ag araĢtırılmalıdır.  
 Mümkünse hepatit geçirmiĢ insan kanları transfüzyonda kullanılmamalıdır.  
 Enjektörler ortak kullanılmamalıdır. 
 Steril edilmemiĢ materyal ile dövme, manikür, pedikür, kulak delme ve 

akapunktur yapılmamalıdır. 

 TraĢ bıçağı, diĢ fırçası gibi malzemeler ortak kullanılmamalıdır. 
 Aktif bağıĢıklama için aĢı kullanılır. AĢının herkese yapılması gerekli ise de 

öncelikle risk gruplarına uygulanmalıdır. AĢı % 95-98 oranında koruyucu anti 
HBs oluĢturur. En az 5 yıl koruma sağlanmaktadır. AĢılama süresi 3 doz Ģeması 
0, 1 ve 6. aylarda birer doz; 4 doz Ģeması 0, 1, 2 ve 12. aylarda birer doz 
Ģeklindedir. 

 Pasif bağıĢıklama amacıyla hepatit B immunglobulini (HBIG) kullanılmaktadır. 

HBV ile infekte kan ve kan ürünleri, araç gereçlerle temas, HBV infeksiyonu 
bulunan kiĢiyle cinsel temas, hepatit B‟li anneden doğan bebeğe HBIG en kısa 
sürede uygulanmalıdır. 

 

2.13. Hepatit C 
 
Dünyada yaygın olarak görülmektedir. YaklaĢık 170 milyon insan infektedir. 

Ġnfeksiyon görülme oranı yaĢla beraber artar. Hepatit C tüm viral hepatit türleri içinde en 
tehlikelisidir; hayat boyu hastalığa ve karaciğerde kalıcı hasara sebep olur.    

 

2.13.1. Etken ve BulaĢma Yolları 
 
Hepatit C hastalığının etkeni, RNA grubundan hepatit C virüsüdür. Ġnkübasyon süresi 

ortalama 7-8 haftadır. Hepatit C‟nin bulaĢma yolları hepatit B‟ye benzer. 
 

2.13.2. Patogenez ve Klinik Belirtiler 
 
HCV % 60-75 asemptomatik seyreder. Semptomatik hastalarda; hâlsizlik, yorgunluk, 

iĢtah kaybı, karın ağrısı, sarılık, hafif hepatosplenomegali, makulopapüler döküntü, eklem 
ağrısı gibi spesifik olmayan bulgu ve belirtilere rastlanabilir. 

 
Akut hepatit C geçirenlerin % 25‟inde iyileĢme görülürken % 50-70‟inde kronikleĢme 

görülür. 
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2.13.3. Klinik Tanı ve Laboratuvar Bulguları 
 
ELISA ile HCV spesifik IgG (anti-HCV) tayini pratikte en yaygın kullanılan testtir. 

Anti HCV infektiviteyi değil, virüsle karĢılaĢmayı gösterir. Karaciğer fonksiyon testleri ve 
bilirübin yüksektir. 

 
 

2.13.4. Komplikasyonları  
 
Siroz ve karaciğer kanseri baĢlıca komplikasyonudur.  
 

2.13.5. Korunma Yolları 
 
 Hastalıktan korunmanın en iyi yolu bulaĢmaya karĢı tedbir alınmasıdır. 

 Donör (verici) kanlarında Anti HCV bakılması önerilmektedir.  
 Koruyucu aĢı geliĢtirilememiĢtir. 
 Temas sonrası profilakside immünglobulinler etkili değildir. 
 

2.14. Kuduz (Rabies) 
 
Kuduz, insan ve tüm sıcakkanlı hayvanlarda merkezi sinir sistemini etkileyerek ölüme 

neden olan, önlenebilir viral bir hastalıktır. Kuduz hastalığı % 100 öldürücüdür. 
 

2.14.1. Etken ve BulaĢma Yolları 
 
Kuduzun etkeni, rabdoviridae ailesinden RNA virüsü (rabies virüsü)‟dür. Sinir 

hücresini seven nörotopik bir virüstür. Kuduz virüsü ısı, kuruluk ve ultraviyole ıĢınlarına 
karĢı dayanıksızdır. Fenol ve kimyasallara karĢı hassas olup asit ve baz ortamından etkilenir. 
GüneĢ ıĢığında bir günde hastalık yapma özeliğini yitirir.  

 
Kuluçka süresi, 15 gün-5 ay arasında olup ortalama 40 gündür. Kuluçka süresi ısıran 

hayvanın durumu, ısırığın derecesi, ısırık yerinin beyne uzaklığı, ısırılan kiĢinin aĢılı veya 
aĢısız oluĢu ve vücut direncine göre de değiĢiklikler gösterir.  

 
 BaĢ ve yüz yaraları: Ağır ve orta dereceli yaralarda (parçalı ve diĢ batmıĢ ise) 

kuluçka süresi 30–35 gündür. Yara hafifse (çizik, sıyrık) kuluçka süresi 2 aydan 
fazladır.  

 El ve kol yaraları: Ağır ve orta dereceli yaralarda kuluçka süresi 60-70 gündür. 

Hafif yaralarda 3 aydan fazladır.  
 Ayak ve bacak yaraları: Isırık yarası ağır ise kuluçka süresi 60 gün, orta ve 

hafif ise 100 gün civarındadır.  
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Resim 2.16: Kuduz kaynağı bazı hayvanlar 

 
Hastalığın ilk kaynağı kurt, tilki, yarasa ve çakal gibi yabani hayvanlar; ikinci kaynağı 

ise köpek, kedi, koyun ve sığır gibi evcil hayvanlardır. Ġnsandan insana bulaĢma 
görülmemiĢtir. BulaĢma yolları Ģunlardır: 

 
 Kuduza yakalanmıĢ bir memeli hayvanın (özellikle köpek) ısırması ve 

yaralaması ile bulaĢma olur. 

 Kuduz hayvanın salyasının sıyrık veya çatlak deri, göz, ağız veya burna temas 
etmesiyle bulaĢma olur. 

 Kuduz hayvanın salyası ile bulaĢık eĢyanın (tasma, yular, dizgin vb.) yaralı deri 
ile temas etmesi ile bulaĢma olur. 

 Kuduz hayvan tarafından tırnaklanarak meydana gelen yaralanmalar ile 
(hayvanın tırnağı kendi salyası ile bulaĢık ise) bulaĢma olur. 

 Virüsü taĢıyan yarasaların yaĢadığı mağaralardan inhalasyon yoluyla bulaĢma 

olur. 
 Kuduz bir hayvana dıĢtan temas edilmesi ya da kan, idrar ve dıĢkısıyla temas 

edilmesiyle bulaĢma oluĢmaz.  

 

Resim 2.17: Kuduzda bulaĢma 
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2.14.2. Patogenez ve Klinik Belirtiler 
 

Etken, ısırma yerinden sinirler yoluyla merkezi sinir sistemine (beyin, beyinciğe) ve 
daha sonra da tükürük bezlerine taĢınır. Hastalığın sinirler yoluyla beyne taĢınması genellikle 
1-3 ay kadar sürer (inkubasyon periyodu). Bu dönemde hastalık belirtileri görülmez. Ayrıca 
bu dönemde etken tükürükte olmadığından ısırma ile hastalığın bulaĢması söz konusu 
değildir. Etkenin beyne gelmesi, burada hızla çoğalması ve takiben tükürük bezlerine 

geçmesiyle birlikte klinik belirtiler ortaya çıkar ve belirtilerin ortaya çıkmasından 2-10 gün 
sonra da (ortalama 3-5 gün) ölüm meydana gelir. 

 

Ġnsanlarda kuduzun ilk belirtileri; ateĢ, baĢ ağrısı ve genel bir hâlsizlik hâli gibi grip 

benzeri spesifik olmayan bulgulardır. Hastalığın ilerlemesiyle ısırk yerinde karıncalanma, 
kaĢıntı, ağrı ve soğukluk olur. Zihinsel bulanıklık, uykusuzluk, sayıklama, endiĢe, anormal 

davranıĢlar, hayal görme (halüsinasyonlar), eĢyaları değiĢik Ģekillerde görme (illizyon), 
telaĢa kapılma (eksitasyon) görülür. Solunum ve nabız hızlıdır. Hastada delirme ve çırpınma 

hâli vardır. Bağırıp çağırma, saldırganlık olabilir. Solunum güçlüğü, morarma, mide ve 

bağırsak kanamaları olabilir. Hastada ısırma isteği ve yutkunma güçlüğü vardır. AĢırı 
tükürük oluĢumu (hipersalivasyon) vardır. Hastada mukoza, deri, iĢitme ve görme 
dokularındaki aĢırı duyarlılıktan kaynaklanan bazı korkular geliĢir. Özellikle sudan korkma 

(hidrofobi) görülür. Hasta sulu gıdaları yutarken veya suyu gördüğü zaman bütün yutma 
kasları kasılır. Ayrıca ıĢıktan korkma (fotofobi), hava akımından korkma (aerofobi), 
gürültüden korkma (ankofobi) belirtileri görülür. 

 
Hastalığın ilerlemesiyle paraliziler görülür. Bu dönemde koma, kalp iflası ve solunum 

durması sonucu hasta ölür. Klinik belirtiler görüldükten sonra hastalık daima ölümle 
sonuçlanır. 

 
Korunma açısından kuduza yakalanmıĢ hayvanlarda görülen belirtilerin bilinmesinde 

fayda vardır. Kuduza yakalanmıĢ evcil bir hayvanda bazı huy değiĢiklikleri görülür. Daha 
önce normal davranıĢ gösteren hayvanlar, sinirli ve saldırgan olur. Dikkatlerini çeken her 
Ģeye karĢı ısırma ve saldırma eğilimi vardır. Yutkunma reflekslerini yitirdiklerinden, sudan 
korkarlar ve ağızlarından aĢırı miktarda salya aktığı görülür. VahĢi hayvanlar, insanlara olan 
korkusunu yitirir ve evcil hayvan gibi insanlara yaklaĢabilir. Genelde gece ortaya çıkan vahĢi 
hayvanlar, gündüz de ortalıkta görülebilir ve dikkatini çeken her cisme saldırır. Hastalığın 

ileri safhalarında felç geliĢir ve hayvanlar komaya girerek ölür.  

 

Resim 2.18: Kuduz hastalığına yakalanmıĢ bir hasta 
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2.14.3. Klinik Tanı ve Laboratuvar Bulguları 

 
Sinir sistemi belirtileri poliomiyelit, ansefalit, tetanos gibi hastalıklarla karıĢtırılabilir. 

Hastanın hangi hayvan tarafından ısırıldığının bilinmesi gerekir. Yaranın durumu tespit 
edilir. Laboratuvar bulgusu olarak lökositoz, BOS‟ta basınç ve hücre artması, idrarda 
albümin ve aseton görülmesi sayılabilir. Kuduzun kesin tanısı histopatolojik incelemeler, 
virüsün hücre kültüründe üretilmesi ve serolojik testlerle konulmaktadır.  

 

2.14.4. Komplikasyonları 
 
Klinik belirtiler görüldükten sonra hastalık % 100 ölümle sonuçlanır.  
 

2.14.5. Korunma Yolları 
 
 Kuduz bulaĢtırabilen tüm hayvanlar kontrol altına alınmalıdır. 

 Kuduzla mücadele belediye, jandarma, veteriner hekim, muhtar ve sağlık 
kuruluĢlarının iĢ birliği ile yapılmalıdır. 

 Sahipli köpek ve kedilerin aĢıları yapılmalıdır. 

 Kuduzdan ölenler, derin mezarlara gömülerek etrafına sönmemiĢ kireç 
dökülmelidir. 

 Risk altındaki kiĢiler aĢılanmalıdır (veteriner hekimler, hayvan sağlık 
teknisyenleri, hayvan bakıcıları, araĢtırma, laboratuvar ve aĢı üretim 
merkezlerinde çalıĢanlar, avcılar vb.). 

 Kuduz görülen yerler karantinaya alınmalıdır. 

 Hastanın kullandığı eĢyaların ve odanın dezenfeksiyonu yapılmalıdır. 

 Kuduz hayvanlar tarafından ısırılmıĢ olan hayvanların eti ve sütü 
tüketilmemelidir. 

 ġüpheli ısırıklar ihbar edilmeli, hasta hayvan ve insanlar tecrit edilmelidir. 
Isıran hayvan, 10 günlük bir karantinaya alınmalıdır. Bu periyot esnasında 
hayvan hastalanır ya da ölürse kuduzun belirtileri bir veteriner hekim tarafından 
değerlendirilmeli ve kesin teĢhis amacıyla beyin dokusu laboratuvara 
gönderilmelidir. 

 Muhtemel kuduz bir hayvan tarafından ısırılan ya da kuduz bir hayvanın 
tükürük gibi hastalık etkenini taĢıyan bulaĢık doku öğeleri ile temas eden 
kiĢilere Ģu uygulamalar yapılmalıdır: 

 Yara bölgesi sabunlu suyla iyice yıkanmalıdır. Bol miktarda antiseptik 
solüsyonla yara temizlenerek etkenin sinirlere tutunması engellenir. 

Yaranın tahriĢinden ve kanatılmasından kaçınılmalıdır. Zorunlu 
olmadıkça yaraya dikiĢ atılmamalıdır. 

 Genellikle 1 doz insan kuduz immunoglobulini + 5 doz HDCV (Humman 
Diploid Cell Vacine) aĢısı uygulanır. Ġmmunoglobulin ve aĢının 1. dozu 
maruz kalmadan hemen sonra yapılır. AĢının diğer dozları birinci 
aĢılamadan sonra 3, 7, 14. ve 28. günlerde verilir. 
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2.15. Kırım Kongo Kanamalı AteĢi (KKKA) 
 
Ġlk olarak hastalığın ismini aldığı Kırım ve Kongo'da görülen, ölümcül seyredebilen 

bir hastalıktır. Türkiye‟de fark edilen ilk olgu, mayıs 2002‟de Tokat‟ta görülmüĢ ve 2003 
yılında hastalığın KKKA olduğu anlaĢılmıĢtır. Ülkemizin coğrafi yapısı ve iklimi, kenelerin 
yaĢamaları için uygun bir yapıya sahiptir. Bu sebeple hastalık özellikle hayvancılığın 
yapıldığı, nemli çalı ve çırpılı alanlar ile gür otlakların bulunduğu yerler baĢta olmak üzere 

ülkemizin her yerinde görülebilir. Ülkemizde kenelerin aktif olduğu dönemler mayıs ve ekim 
aylarıdır.  

 

2.15.1. Etken ve BulaĢma Yolları 
 
Ġnsanlarda Kırım Kongo kanamalı ateĢi hastalığına neden olan virüs nairovirüslerdir.  

KKKA‟nın bulaĢmasında, hyalomma soyuna ait keneler daha büyük bir yere sahip olmakla 
birlikte 30 kene türünün bu hastalığı bulaĢtırabileceği bilinmektedir. Henüz ergin olmamıĢ 
hyalomma soyuna ait keneler, küçük omurgalılardan kan emerken virüsleri alır, geliĢme 
evrelerinde muhafaza eder, insan veya hayvanlardan kan emerken virüsleri bulaĢtırır. 
 

Hastalık kene ısırmasının yanı sıra vücudunda virüs bulunan hayvanların kan, vücut 
sıvıları veya diğer dokularına temas etmekle ve hasta kiĢilerin kan veya vücut sıvılarına 
temas sonucu bulaĢmaktadır. 

 
Kene tarafından ısırılma durumunda kuluçka süresi genellikle 1-3 gündür; bu süre en 

fazla 9 gün olabilmektedir. Enfekte kan, vücut çıkartısı veya diğer dokulara doğrudan temas 
sonucu bulaĢmalarda bu süre 5-6 gün, en fazla ise 13 gün olabilmektedir. 

 

Resim 2.19: Kene ısırması 
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2.15.2. Patogenez ve Klinik Belirtiler 
 
Hastalık, hayvanlarda belirtisiz seyrederken insanlarda öldürücü olabilmektedir. 

Hastalık ateĢ, anî baĢlayan baĢ ağrısı, kas ağrısı, kırıklık, hâlsizlik ve belirgin iĢtahsızlıkla 
baĢlar. Bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal gibi Ģikâyetler de görülebilir. Kanama, 
pıhtılaĢma mekanizmasının bozulması sonucu yüz ve göğüste kırmızı döküntüler ve gözlerde 
kızarıklık; gövde, kol ve bacaklarda morluklar görülebilir. Burun ve diĢeti kanamaları gibi 
vücudun değiĢik yerlerinde kanamalar da olabilir. DıĢkıda ve idrarda kan görülür. 

 
Ciddi ve ağır seyreden vakalarda hastalığın ilerleyen dönemlerinde Ģok, santral sinir 

sistemi fonksiyon bozukluğu, koma, karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği, solunum 
yetmezliği görülür. ĠyileĢme genellikle 10. günden sonra baĢlar, bazı vakalarda dört haftaya 
kadar uzayabilmektedir. Ölüm, genellikle hastalığı ağır seyreden hastalarda hastalığın 2. 
haftasında gerçekleĢmektedir. 

 

Resim 2.20: KKKA hastalığında ciltte kanamalar 

 

2.15.3. Klinik Tanı ve Laboratuvar Bulguları 
 
Kırım Kongo kanamalı ateĢinin tanısı, virüse karĢı vücutta oluĢmuĢ antikorların ve 

virüs antijeninin varlığının saptanması ile konulur.  

 

2.15.4. Komplikasyonları 
 
Komplikasyonlar karaciğer ve böbrek yetmezliği, vücutta çeĢitli kanamalar ve 

ölümdür.  
 

2.15.5. Korunma Yolları 
 
 Kenelerin bulunabileceği yerlerden mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. 
 Kenelerin bulunabileceği yerlere gidildiğinde vücut belli aralıklarla kontrol 

edilmelidir. Vücuda yapıĢmıĢ kene görülürse panik yapılmadan kenenin 
çıkarılması için en yakın sağlık kuruluĢuna hemen gidilmelidir.  
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 Kenenin üzerine alkol, kolonya, benzin, sigara dumanı gibi kimyasal maddeler 

uygulanmamalı aksi takdirde kene kusar ve hastalığı alma ihtimali artar.  

 Kenelerin bulunabileceği yerlerde çıplak ayakla dolaĢılmamalı, pantolonun 

paçaları çorap içine konulmalıdır. 

 Pikniğe gidildiğinde kenenin fark edilebilmesi için açık renk giysiler 

giyilmelidir.  

 Ġnsanları ve hayvanları kenelerden korumak için böcek kovucu olarak bilinen 

losyon, krem ve aerosol Ģeklinde maddeler mevcut olup bunlar vücuda 

sürülerek ya da elbiselere emdirilerek uygulanabilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Virüslerin neden olduğu hastalıkları diğerlerinden ayırt ediniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kızamık hastalığının özelliklerini 
diğer hastalıklardan ayırt ediniz.  

 1. faliyette yer alan deri belirtilerini 
inceleyiniz. 

 Kızamıkçık hastalığının özelliklerini 
diğer hastalıklardan ayırt ediniz. 

 Suçiçeği hastalığının özelliklerini 
diğer hastalıklardan ayırt ediniz. 

 Kızamık, kızamıkçık ve suçiçeği arasındaki 
farkları karĢılaĢtırarak yazınız. 

 Kabakulak hastalığının özelliklerini 
diğer hastalıklardan ayırt ediniz. 

 Çocuk felci hastalığının özelliklerini 
diğer hastalıklardan ayırt ediniz. 

 Çocuk felci ile ilgili yapılan aĢı 
kampanyalarını araĢtırınız. 

 Viral ensefalitin özelliklerini diğer 
hastalıklardan ayırt ediniz. 

 Ensefalitin diğer etkenlerini ve nedenlerini 
araĢtırınız. 

 Nezlenin özelliklerini diğer 
hastalıklardan ayırt ediniz. 

 Nezleden korunmada beslenmenin ve 
egzersizin önemini araĢtırınız. 

 Grip ve influanza A‟nın özelliklerini 
diğer hastalıklardan ayırt ediniz. 

 Domuz ve kuĢ gribini kaynaklardan 
araĢtırınız. 

 AIDS‟in özelliklerini diğer 

hastalıklardan ayırt ediniz. 
 AĠDS‟in tarihçesini araĢtırınız. 

 Hepatit A hastalığının özelliklerini 
diğer hastalıklardan ayırt ediniz. 

 Hepatit A, B ve C arasındaki farklara dikkat 
ediniz. 

 Hepatit B hastalığının özelliklerini 
diğer hastalıklardan ayırt ediniz. 

 Hepatit C hastalığının özelliklerini 

diğer hastalıklardan ayırt ediniz. 

 Kuduz hastalığının özelliklerini diğer 
hastalıklardan ayırt ediniz. 

 

 KKKA hastalığının özelliklerini 
diğer hastalıklardan ayırt ediniz. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
1. Kızamık hastalığında klinik tanıyı kolaylaĢtıran ayırt edici belirti aĢağıdakilerden 

hangisidir? 
A) Yüksek ateĢ 
B) Kuru öksürük 

C) Koplik lekeleri 
D) BaĢ ağrısı  
E) ĠĢtahsızlık 

 
2. Fetüste konjenital anomalilere neden olan enfeksiyon hastalığı aĢağıdakilerden 

hangisidir? 
A) Kızamık 
B) Kızamıkçık 

C) Suçiçeği 
D) Kabakulak 
E) Nezle 
 

3. Polimorfizm tarzında deri döküntülerinin görüldüğü hastalık aĢağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Kızamık 

B) Kızamıkçık 
C) Kızıl 
D) Gal (uyuz) 
E) Suçiçeği 
 

4. Kabakulak hastalığında görülen, erkeklerde kısırlığa yol açan komplikasyon 
aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Ovarit              B) Mastit              C) Nefrit             D) OrĢit              E) Otit 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi hepatit B‟nin bulaĢma yollarından biri değildir? 
A) Parenteral yolla  
B) Sindirim yoluyla 
C) Perinatal bulaĢma 
D) Cinsel temasla 
E) Hastalarla yakın temasla 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 
 
 
 
Bakterilerin neden olduğu hastalıkları diğerlerinden ayırt edebileceksiniz. 

 
 
 
 
Bakterilerin neden olduğu hastalıkları kaynak kitap, dergi, afiĢ ve resim üzerinde 

inceleyiniz.  
 

3. BAKTERĠLERĠN NEDEN OLDUĞU 

HASTALIKLAR 
 
Bakteriler; kızıl, boğmaca, difteri, tetanos, verem, pnomoni, tifo, kolera, basilli 

dizanteri, gonore, frengi ve Ģarbon gibi hastalıklara neden olur. 
 

3.1. Kızıl 
 
Kızıl, özellikle 3-7 yaĢ aralığındaki çocuklarda görülen ateĢli ve döküntülü bakteriyel 

bir enfeksiyon hastalığıdır. Adını genelde hastanın vücudunda, özellikle dil, yüz, koltuk 
altları ve kasık bölgesinde kırmızı lekeler oluĢturmasından alır.  

 

3.1.1. Etken ve BulaĢma Yolları 
 
Etkeni, A grubu beta hemolitik streptokoklardır ve kuluçka dönemi 2-5 gündür. 

Hastalığın kaynağı hasta insanların ağız, burun, boğaz salgıları ve derideki yaralardır. 
 
Kızılda doğrudan (direkt) temasla, hava ve damlacık yoluyla, süt ve diğer gıdalarla, 

taze kontamine olmuĢ eĢyalarla ve yaralanma ile bulaĢma oluĢur. 
 

3.1.2. Patogenez ve Klinik Belirtiler 
 
Kızıl hastalığı, titreme ve ateĢle baĢlar. AteĢ 12-24 saat içinde 39-40 0C olur. Diğer 

klinik belirtilere kırgınlık, bulantı, kusma, boğaz ve baĢ ağrısı eĢlik eder. AteĢli dönemde 
hastanın dili önce beyaz, sonra da kırmızı çilek görünümünü alır. Çilek dil adı verilen bu 
belirti, kızılın tipik ve ayırt edici belirtisidir. Tonsillalar kırmızı ve büyük, lenf bezleri ĢiĢ ve 

ağrılıdır. Öksürük ve burun akıntısı vardır. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
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Resim 3.1: Kızılda çilek dili belirtisi 

 

Deri döküntüleri boyundan baĢlar, yüz ve gövdeye yayılır; yalnız ağız kenarında 
görülmez (hastalığı ayırt edici bulgu). Döküntüler arası sağlam deri yoktur. Döküntüler 
eritem tarzındadır, sıktır ve elle basmakla solar. Derinin yumuĢak ve kıvrım yerlerinde 
özellikle kasık ve koltuk altında kırmızı çizgi hâlinde görülen döküntülere „„pastia iĢareti’‟ 
denir. Ağır vakalarda peteĢi ve purpuralar vardır. Döküntü ile birlikte kaĢıntı artar. 
Döküntüler ilk baĢladığı yerden baĢlayarak söner. Cilt bazen büyük lameller Ģeklinde soyulur 
(kızıl için tipik belirti). Normal kızıl vakalarında iyileĢme 3 hafta sürer. Soyulan deride 

streptokok bulunmaz.  

 

Resim 3.2: Kızılda görülen deri döküntüsü (eritem) 

 

3.1.3. Klinik Tanı ve Laboratuvar Bulguları 
 

Kızıl hastalığı bazı hastalıklarla karıĢabilir ancak çilek dil, tipik döküntüler, pastia 
çizgilerinin görülmesiyle tanı konulur. En sık karıĢtığı hastalıklar; difteri, çiçek, suçiçeği, 
kızamık, kızamıkçık, akut tonsillit ve anjinlerdir. 

 
Laboratuvar bulgusu olarak boğaz kültüründe streptokok ürer. Lökositoz görülür. 

ASO (Antistreptolizin o) yüksek, CRP (C-reaktif protein) pozitif gibi bulgularla tanı konulur. 
Kızıl teĢhisi için “ġultz Çarlton fenomeni” testi ile “Dick (dik)” testi yapılır. 
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3.1.4. Komplikasyonları 
 
Hastalığın birinci haftasından itibaren sinüzit, rinit, pnömoni, menenjit, servikal 

lenfadenopati, sepsis gibi septik komplikasyonlar görülebilir. Hastalığın 18. ve 19. 
günlerinde ateĢin yükselmesiyle birlikte ortaya çıkan romatizmal ateĢ, kardit, kolesistit gibi 
toksik komplikasyonlar görülebilir. 

 

Gebelikte kızıl geçirilirse abortus, ölü doğum; bebekte körlük, sağırlık, kalp 
yetmezliği, mikrosefali, zekâ geriliği görülür. 

 

3.1.5. Korunma Yolları  
 
 AĢıyla korunmak mümkün değildir. 
 Hastalar 28 gün tecrit edilmelidir. 
 BulaĢma yollarına yönelik korunma tedbirleri alınmalıdır. 
 Hastanın odasına girilmemeli, eĢyası kullanılmamalıdır. 

 Sütler iyice kaynatılmalı veya pastörize edilmelidir. 
 Hastalığın bildirimi yapılmalı ve portör aranmalıdır. 
 Okulların kapatılması tavsiye edilir. 
 

3.2. Boğmaca (Pertusis) 
 
Boğmaca, özellikle 2 yaĢ altındaki çocuklarda öksürük nöbetiyle karakterize çok 

bulaĢıcı alt solunum yolu hastalığıdır. Hastalık, en sık temmuz-ekim ayları arasında görülür 
ve 3-4 yılda bir ciddi salgınlar yapar.  

 

3.2.1. Etken ve BulaĢma Yolları 
 
Etken, bordetalla pertusis adında bir bakteridir. Boğmaca etkeni sadece silialı 

solunum yolu epitelinde çoğalabilmektedir. Kuluçka dönemi 5-20 gündür. 
 
Hastalığın kaynağı insan ve kontamine olmuĢ eĢyalardır. BulaĢma, doğrudan (direkt) 

temas ve damlacık yoluyla olur. BulaĢtırıcılık nezle ve öksürük dönemlerinde görülür. 
BulaĢma, bakteriyle temastan yaklaĢık 1 hafta sonra baĢlar ve öksürük baĢladıktan sonraki 3 
hafta veya daha fazla devam eder. 

 

3.2.2. Patogenez ve Klinik Belirtiler 
 

Etken; solunum yolunda ödeme, toksin ile de siliaların nekrozuna ayrıca koyu müküs 
nedeniyle bronĢ ve bronĢiollerde tıkaçlara neden olur. Bu durum, solunum durmasına sebep 
olabilir. 5 aylıktan küçük çocuklarda ölüm oranı yüksektir. Ġlk 1-2 hafta boyunca burun 
akıntısı, ateĢ, hapĢırma, ısrarlı öksürük gibi belirtiler görülür. Daha sonra 4 hafta devam eden 
öksürük nöbetleri baĢlar. Öksürük nöbetlerinin sonunda, derin iç çekme Ģeklinde hava 
alınmasına bağlı olarak horoz ötmesi Ģeklinde ses çıkar. Hava açlığı, kusma ve siyanoz 
görülür. Beyinde mikroemboliler oluĢursa konvülsiyon nöbetleri ve felç görülebilir. 4-8 hafta 
sonra öksürük azalır ve belirtiler kaybolmaya baĢlar. 
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Resim 3.3: Boğmacada öksürük nöbeti 

 

3.2.3. Klinik Tanı ve Laboratuvar Bulguları 

 
Klinik tanı, tipik öksürük nöbetleri ile konulur. Nazofarenks kültürü ile etken tespit 

edilerek kesin tanı konulur. Lenfositoz ve lökositoz görülür. 
 

3.2.4. Komplikasyonları 

 
Boğmacaya yakalanan çocuklarda öksürük aylarca sürer. Kusmaya neden olduğu ve 

uykuyu engellediği için çocuklarda kötü beslenmeye ve geliĢme geriliğine neden olabilir. 
Boğmaca, ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Boğmacalı her 10 çocuktan birinde 
pnömoni, her 50 çocuktan yaklaĢık birinde konvülsiyon geliĢir. Boğmacaya yakalanan her 
250 kiĢiden birinin beyni bu hastalıktan etkilenir (ensefalopati). Ayrıca bronĢektazi, 

atelektazi, bronĢial astma, amfizem, pnömotoraks, mikroemboli, felç, burun kanaması, otitis 
media, subkonjonktival kanamalar, herniler önemli komplikasyonlardır. 

 

3.2.5. Korunma Yolları 
 
Korunmada, hastalar tecrit edilir. Hastanın 3-4 hafta diğer kiĢilerden izole edilmesi 

gerekir. Hastalığı geçiren kiĢilerde ömür boyu bağıĢıklık oluĢur. BağıĢıklık anneden bebeğe 
geçemez.  

 
Ġkinci aydan itibaren rutin aĢılama yapılması, hastalığı önemli ölçüde azaltır. Boğmaca 

aĢısı, beĢli karma aĢı (DaBT-lPA-Hib) Ģeklinde 2., 4., 6. aylarda ve rapel olarak 18. ve 24. 
aylarda yapılır. AĢılamadan sonra hayat boyu bağıĢıklık olmamakla beraber en azından 
hastalığın Ģiddetini azaltmak bakımından önemlidir. Boğmaca aĢısı yan etkileri olan bir 

aĢıdır. Yan etkisi görülebilecek kiĢilere hiper immün boğmaca serumu verilebilir. 
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3.3. Difteri (KuĢpalazı) 
 
Difteri, genellikle 10 yaĢından küçük çocuklarda görülen, tanı ve tedavi açısından 

aciliyet gerektiren, tedavi edilmediği ya da tedavide geç kalındığı zaman ölümle 
sonuçlanabilen bir hastalıktır. Bebeklerin yaygın olarak aĢılanması sayesinde hastalık 
insidansı önemli ölçüde azalmıĢtır. Ancak difteri, dünyada pek çok ülkede hâlen görülmeye 
devam etmektedir ve son zamanlarda eriĢkinleri etkileyen epidemiler, aĢı ile yaĢam boyu 

bağıĢıklık sağlanması gerekliğini ortaya koymaktadır. 
 

3.3.1. Etken ve BulaĢma Yolları 
 
Difterinin etkeni, corynebacterium diphtheriae (korino bakterium difterya)‟dır. 

Difteri, solunum yoluyla ileri derecede bulaĢıcılığı olan ve bakterinin toksini ile meydana 

gelen bir enfeksiyondur. Bu basiller gram pozitif, çubuk ve çomak Ģeklinde sıralanmıĢ; 
kuruluğa ve donmaya dayanaklıdır. Kuluçka süresi 2-5 gündür.  

 
Bakterinin tek kaynağı insandır. Hastalık, doğrudan (direk) temasla ve dolaylı 

(indirekt) olarak bulaĢır. BulaĢma hasta insanın ağız, boğaz ve burun salgılarıyla, çoğunlukla 
da damlacık yoluyla, taze kontamine olan eĢyalarla ve sütle olur. 

 
BulaĢtırıcılık, tedavi edilen hastalarda 1-2 gün içinde biter. Tedavi olmayanlarda 2-4 

hafta ve portörlerde 6 ay kadardır. 
 

3.3.2. Patogenez ve Klinik Belirtiler 
 
Etken tonsilla ve lenf bezlerine yerleĢir, ürer ve ekzotoksin salgılar. Ekzotoksinler, kan 

ve lenf sıvısıyla tüm vücuda yayılarak hücre yapısını bozarak oluĢan ölü hücreler, yalancı zar 
denilen psödomembran oluĢturur. Bu zar kolay kaldırılamaz. 

 
 1. dönemde; enfeksiyonun ilk haftasında basillerin virülansı, yerleĢtiği yer ve 

hastanın direncine göre hafif ateĢ, hızlı nabız, iĢtahsızlık, kırgınlık, boğaz ağrısı, 
boğazda gri-sarı zar ve toksemi görülür. 

 2. dönemde; 1.dönem belirtilerine ek olarak kalp rahatsızlıkları ve böbrek üstü 
bezi yetmezliği eklenir, ölüm olabilir. 

 3. dönemde; hastalarda nörolojik belirtiler ön plandadır. Felçler görülür ve 
bunlar genellikle geçicidir, ölüm olabilir.  

 

3.3.3. Klinik Tanı ve Laboratuvar Bulguları 
 
Difteri, basillerinin yerleĢtiği yere göre isimlendirilir. 

 
 Boğaz difterisi: Sinsi baĢlar. Hastada ateĢ, iĢtahsızlık, hâlsizlik, baĢ ve boğaz 

ağrısı, titreme vardır ve nabız yüksektir. Tonsillalar yalancı zar ile kaplıdır. 
Hastalarda Ģiddetli ağız kokusu vardır. Ödem sebebiyle solunum yolu tıkanırsa 
hasta asfiksiden ölür. 
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Resim 3.4: Boğaz difterisinde yalancı zar 

 
 Larenks difterisi: 1-5 yaĢ arası çocuklarda görülür. Glotis dar olduğundan 

asfiksi sebebiyle ölüm oranı yüksektir. AteĢ, öksürük, ses kısıklığı, hızlı nabız, 
iĢtahsızlık ve boğaz ağrısı vardır. Ses kısılır. Hasta bağırtılırsa havlar gibi boğuk 

bir ses çıkar (krup). Dispne nöbetleri görülür. Trakeostomi ile solunum yolu 
açılır.  

 Burun difterisi: Difterinin hafif Ģeklidir. Hastalık nezle zannedilir, 
önemsenmez. BulaĢtırıcılık bakımından tehlikelidir.  

 Difterinin az görülen Ģekilleri: Yara difterisi, göbek difterisi ve konjonktiva 
difterisidir.  

 
Difteri, anjinlerle karıĢtırılır. Kesin teĢhis kültür ve boyama teknikleri ile etken tespit 

edilir. Difteride shick testi, yetiĢkinlerin difteriye bağıĢık olup olmadığı zoeller moloney 
toksoid hassasiyet testi ile yapılır. 

 

3.3.4. Komplikasyonları 
 
Miyokardit, karaciğer büyümesi, kapiller kanamalar, göz, farenks, larenks, kalp, 

diyafram ve bacaklarda felç görülür. Ayrıca bronkopnömoni, nefrit, hipotansiyon da 
görülebilir. Bildirimi zorunlu hastalıktır. 

 

3.3.5. Korunma Yolları 
 
 Hastalar tecrit edilmelidir. 

 Portörler bulunmaya çalıĢılır. 
 Hastaların eĢyaları dezenfekte edilir. 
 Sütler kaynatılır veya pastörize edilir. 
 Her çocuğa okul öncesi yaĢlarında difteri aĢısı yapmalıdır. Okullarda ve sağlık 

ocaklarında bu aĢı, karma aĢı (DaBT-lPA-Hib) içerisinde uygulanmaktadır. 
 



 

 64 

3.4. Tetanos 
 
Tetanos yaĢ, cins ve ırk ayırımı gözetmeden tüm dünyada görülen, kasılmalarla 

seyreden akut, toksik bakteriyel bir enfeksiyon hastalığıdır. 
 

3.4.1. Etken ve BulaĢma Yolları 
 
Hastalığın etkeni clostridium tetani adı verilen gram pozitif, anaerob, sporlu bir 

basildir. Tetanos etkeni genellikle toprakta, nemli ortamda, ev-ameliyathane tozlarında, tuzlu 
suda, özellikle gübre içerisinde ve oksijensiz ortamda yaĢayabilen, ısıya dayanıklı bir 
bakteridir. Ayrıca dıĢ ortam Ģartlarında oluĢturduğu sporlar ile de son derece dayanıklıdır.  

 
Tetanosun kuluçka dönemi 3-21 gün arasında değiĢir, ortalama süre 8 gündür. 

Yaralanma bölgesinin, merkezi sinir sistemine uzaklığı ile orantılı olarak kuluçka dönemi 
değiĢir. Yeni doğan tetanosunda kuluçka süresi ortalama 6 gündür. 

 
Tetanos basilinin bulaĢma yolu, deri ve mukozadır. Toz, toprak, hayvan dıĢkısı ile 

kirlenen bütün batıcı, kesici ve cerrahi aletlerden, enjektörlerden, cam kesiklerinden, paslı 
çividen, tenekeden, hatta gül dikeni yarasından etken vücuda girer. Tarımla uğraĢan 
çiftçilerde ve inĢaat iĢçilerinde hastalık daha sık görülür. Ġnsandan insana bulaĢma görülmez. 

 

Yeni doğan bebeklerde görülen tetanosa neonatal tetanos denir. Neonatal tetanos, 
sıklıkla doğum sırasında göbek kordonunun temiz olmayan koĢullarda kesilmesi ve 
pansuman yapılması nedeniyle ortaya çıkar.  

 

3.4.2. Patogenez ve Klinik Belirtiler  
 
Bütünlüğü bozulmuĢ deriden (yeni doğanda göbekten) giren tetanos etkeni kan, lenf 

ve sinirler yolu ile merkezi sinir sistemine gider ve hastalık tablosunu oluĢturur. 
 

 

ġema 3.1: Tetanos etkeninin yayılması 



 

 65 

EriĢkin tetanosunda; kırgınlık, hâlsizlik, iĢtahsızlık, huzursuzluk, sinirlilik, baĢ ağrısı, 
alaycı yüz ifadesi (risus sardonikus=acı gülüĢ, alaycı gülüĢ) ve yara yerinde ağrı gibi 
belirtiler görülür.  

 

Kasılmalar, yüz kaslarından baĢlar. Çene kasları kasıldığından hasta ağzını açamaz, 
çiğnemede zorlanır (trismus). Bu tipik ilk belirtidir. BaĢ arkaya doğru, sırt öne, karın içe 
çekilmiĢtir. Kol ve bacaklar da sertlik olur ve yay görünümü alır. Bu belirtiye opustatanos 
(opüs tetanüs, tüfek tetiği pozisyonu) denir. Gürültü ve ıĢık, kasılma nöbetlerini artırır.  

 
Yeni doğan tetanosunda, bebek meme alamaz ve almak isteyince kasılır. Yutma 

güçlüğü vardır. Her türlü uyaranlara karĢı kasılmalar görülür. Opus tetanos vardır. 

 

Resim 3.5: Tetanosta görülen belirtiler 

 

3.4.3. Klinik Tanı ve Laboratuvar Bulguları 
 
Laboratuvar bulguları olarak lökositoz ve karaciğer fonksiyon testlerinde yükselme 

görülür. 
 

3.4.4. Komplikasyonları 
 
Tetanoz yüksek ölüm oranına sahip bir hastalıktır. Vakaların yaklaĢık % 30‟u hayatını 

kaybeder. 
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Hastalığın komplikasyonları; atelektazi, aspirasyon pnomonisi, venöz tromboz, 
pulmoner emboli, kardiak aritmi, abortus (düĢük), kemik kırıkları, yutma güçlüğüdür. 
Ölümlerin çoğu solunum kaslarının kasılması sonucu boğulma ile olur. 

 

3.4.5. Korunma Yolları 
 
 Hastalığı geçirenlerde bağıĢıklık oluĢmaz. 
 Temiz yara bakımı ve kirli yaraların cerrahi tedavisi yapılmalıdır. Yaralanma 

vakalarında aĢı yapılır (AĢının koruyuculuğu 5 yıldır.). 
 Yeni doğan tetanosundan korunmak için anne adaylarına gebliğin 4. ve 5. 

aylarda birer doz aĢı yapılır. 
 Çocukluk dönemi aĢı programında karma aĢısı (DaBT-lPA-Hib) olarak 

uygulanır. Ġlköğretim 1. ve 8. sınıfta Td olarak tekrarlanır. 
 

3.5. Tüberküloz (Verem)  
 
Soluduğumuz hava ile akciğerlere giren tbc basilinin yol açtığı, asıl olarak akciğerlere 

yerleĢen fakat kan ve lenf yoluyla tüm vücuda dağılabilen mikrobik, bulaĢıcı, süreğen bir 
hastalıktır. 

 
Dünya nüfusunun % 2‟si tbc basili ile enfektedir. Her yıl 8,7 milyon insan bu hastalığa 

yakalanmakta ve 2 milyon insan ölmektedir. Türkiye‟de hastalığın sıklığı binde 30‟un 
üzerine çıkmakta olup hastalığın sık görüldüğü ülkeler arasında yer almaktadır. 

 

3.5.1. Etken ve BulaĢma Yolları 
 

Etkeni, mycobacterium tuberculosis (mikobakterium tüberkülozis)‟tir. 
Mycobacterium tüberculosis etkenini 1882 yılında Robert Koch bulduğu için bu etkene Koch 
basili de denilmektedir. Bu etken, aside ve alkole dirençlidir. DıĢ etkenlere karĢı 
dayanıklıdır. Karanlık ve kuru ortamlarda aylarca canlı kalır. GüneĢ ıĢığında 2 saatte, 
100°C‟de 1 dk. da ve 65-70 °C‟de 15 dk.da ölür. KurumuĢ balgamda birkaç ay, toprakta 4-5 
ay canlı kalabilir. 

 
Etken vücuda girdikten sonra çoğalma zamanı 18-25 saattir. Ġlk lezyonda 4-12 hafta, 

sekonder enfeksiyonda 1-2 yıldır. Ömür boyu gizli kalan vakalar da vardır.  
 
Hastalığın kaynağı insandır. Ġnsandan insana bulaĢma; hastaların aksırma, öksürme ve 

konuĢmaları sırasında havaya yayılan mikropların sağlam kiĢiler tarafından solunması ile 
oluĢur. Çatal, kaĢık ve eĢyalarla bulaĢma olmaz. Hastalığı yalnızca aktif tüberkülozu bulunan 
kiĢiler bulaĢtırabilir. Ayrıca sütün pastörize edilmeden kullanılması, basil bulunan balgam, 
cerahat ve üriner sistemden temasla da hastalık bulaĢır. En etkili bulaĢma balgamla olur. 

Çatal, kaĢık, havlu gibi hastanın kiĢisel eĢyaları ile bulaĢma olmamaktadır. 
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Hasta insan, basil çıkardığı sürece bulaĢtırıcılığı devam eder. Akciğer dıĢı organ 
tüberkülozu olanlar, 15 gündür tedavi alıyorsa pratik olarak bulaĢtırıcı değildir. 

 

Resim 3.6: Tüberkülozda bulaĢma 

 

3.5.2. Patogenez ve Klinik Belirtiler  
 
Akciğer tüberkülozu, primer tüberküloz ve sekonder tüberküloz olmak üzere iki 

dönemde incelenir. 
 

 Primer tüberküloz: Tüberküloz basili ile hiç karĢılaĢmamıĢ organizmanın ilk 
enfeksiyonudur (çocukluk tüberkülozu). Solunum yoluyla giren basiller, bronĢ 
ve alveollere yerleĢir. Kan ve lenf yoluyla bütün vücuda yayılır. BağıĢıklık 
oluĢmaya baĢlar. Bu sırada tüberkülin testi (PPD) pozitifleĢir. Direnç oluĢtuktan 
sonra hastalık odakları küçülür. Ya tam Ģifa ile ya da latent (gizli) hâle geçerek 
sonuçlanır. Reaksiyonun Ģiddeti bakterilerin miktarına, virülansına, yerleĢtiği 

organa ve o organizmanın direncine göre değiĢir. Çoğu kez belirti vermez. Hafif 
solunum yolu enfeksiyonlarına benzer. Az balgam, öksürük ve hafif ateĢ en çok 
görülen beliritlerdir. 37-39 °C arasında düzensiz ateĢ vardır. ĠĢtahsızlık, 
yorgunluk, sık sık dinlenme ihtiyacı ve kilo kaybı vardır. 

 Sekonder tüberküloz: Daha önce tüberküloz basiliyle karĢılaĢmıĢ kiĢilerin bu 

basille tekrar karĢılaĢması ya da latent hâle geçmiĢ olan tüberkülozun vücut 
direncinin azalması sonucu tekrar aktifleĢmesiyle oluĢur. EriĢkin tip de denir. 
Belirtiler hâlsizlik, iĢtahsızlık, kilo kaybı, gece terlemesidir. AteĢ ve öksürük 
(15 günden fazla süren) vardır. Öksürükle kanlı balgam (hemoptizi) çıkarma 
görülür.  

 

Resim 3.7: Tüberkülozun belirtileri 
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3.5.3. Klinik Tanı ve Laboratuvar Bulguları 
 

Tüberküloz basili tüm organlara yerleĢebilir. Tüberküloz % 80-90 akciğerlerde, % 10-
20 diğer organlarda görülür. Lenf bezleri, plevra, böbrek, kemik-eklem, meninks, periton, 
perikart, cilt, genital organlar, gastrointestinal sistem, adrenal bezlerde tüberküloz 
görülebilmektedir. 

 

Tüberküloz teĢhisi PPD testi, balgam kültürü ve balgamın mikroskopik muayenesi, 
akciğer grafisi ile konulur. Gerekli görülürse biyopsi incelemesi yapılır. 

 

Resim 3.8: Tüberküloz etkeni 
 

 

Resim 3.9: Tbc teĢhisinde akciğer grafisi 
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3.5.4. Komplikasyonları 
 
BronĢiyektazi, pnömotoraks, ampiyem, endobronĢiyal stenoz, soliter pulmoner nodül 

veya nodüller, içinde kalsifikasyonlar bulunan tüberküloma, menejit sekeli, perikardit, 
fibrotoraks, sürrenal yetmezliği-Adison hastalığı, kronik renal yetmezlik, kadınlarda kısırlık, 
tuttuğu yere bağlı kemik veya eklem deformiteleri gibi komplikasyonlar geliĢebilir.  

 

3.5.5. Korunma Yolları 
 

 Tüberkülozdan korunmanın en etkili yolu hastalığın erken teĢhis edilmesi ve 
baĢarılı bir tedavi uygulanmasıdır. 

 Basil çıkaran tüberkülozlu hastalar tespit edilerek ilaçla tedavi edilmelidir. 
 Tüberküloz basiliyle karĢılaĢmıĢ (infekte olmuĢ) fakat hastalanmamıĢ ve 

hastalık görülme riski yüksek olanlar, ilaçla korumaya alınmalıdır. 
 Latent tüberküloz enfeksiyon tedavisinde hasta, ilaçla korumaya alınmalıdır 

(kemoproflaksi). 

 Henüz enfekte olmayan çocukluk yaĢ grubundaki bireylerin BCG (Basillus 
Calmette Guerin) aĢısı ile korunması sağlanmalıdır. BCG aĢısı ülkemizde yeni 
doğanlarda 2. ayın sonunda tek doz olarak yapılan zorunlu bir aĢıdır. 

 Enfeksiyonun bulaĢma yollarına yönelik önlemler alınmalıdır. 
 Bakım veren sağlık çalıĢanlarının rutin tetkikleri yapılarak korunmaları 

sağlanmalıdır. 
 

3.6. Tifo ve Paratifo (Karahumma) 
 
Tifo, her yaĢta görülebilen enfeksiyoz bağırsak hastalığıdır. Bebeklerde ve 40 yaĢtan 

sonra az olmak üzere yaĢ, ırk ve cins ayrımı göstermez. Yazın ve yağıĢlı mevsimlerde daha 
sık görülür. Geri kalmıĢ tropikal ülkelerde daha yaygındır. 

 

3.6.1. Etken ve BulaĢma Yolları 
 
Tifonun etkeni, enterobakterilerden salmonella typhi (tifi)‟dir. Ebert basili de denir. 

Bu basiller dıĢ etkenlere dayanıklıdır. 
 
Tifonun kuluçka süresi 1-3 haftadır. Gıdalarla alınırsa 48 saate inebilir.  
 
Hastalığın kaynağı sulardır. BulaĢmada dıĢkı, idrar ve bunlarla bulaĢmıĢ su, süt vb. 

gıdalar önemli rol oynar. DıĢkı ve idrarla dıĢarı atılan basiller, ağız yoluyla bulaĢır. Esas 
bulaĢma yolu su ve süt olmakla birlikte kabuklu deniz hayvanları, salata, yumurta, 
dondurma, krema ve meĢrubat gibi birçok gıda ile bulaĢır. 

 
Tifonun bulaĢtırılmasında portörlerin rolü fazladır. Çünkü tifoda portörlük sık görülür 

ve uzun süre devam eder (5 yıl süren portörlüklere rastlanmıĢtır.). 
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3.6.2. Patogenez ve Klinik Belirtiler 
 
Tifo etkenleri, ince bağırsağın payer plaklarına yerleĢir. Ödem ve nekrozlar oluĢturur. 

Lenf ve kan yoluyla vücuda yayılır.  
 
BaĢlangıç döneminde kırgınlık, iĢtahsızlık, baĢ-adale ve karın ağrıları ile gündüzleri 

düĢüp her gece biraz daha yükselen bacaklı bir ateĢ vardır. Gece ile gündüz ateĢi arasında 1-
2 °C fark olur. AteĢ, 4-5 gün yükselir ancak nabız ateĢle birlikte yükselmez. AteĢ, 39-40 
°C‟ye çıktıktan sonra bir süre yüksek devam eder. Bu devrede sabah akĢam farkı 0,5 °C‟dir. 
10 gün kadar devem eden ateĢli dönemde, gövde ve karında fazla olmak üzere taĢ rose 

denilen deri döküntüleri görülür. Bu döküntüler teĢhis için önemli belirtilerdir. Yine bu 
dönemde, cilt kuru ve toksitite fazladır (Endotoksemi ve septisemi vardır). Hastalık tedavi 
edilmezse ilerleyerek karın ağrıları artar; karın gergin, dil titrek ve paslı, ağız kuruluğu 
vardır. Bazen bezelye ezmesi Ģeklinde dıĢkı, bazen de kabızlık görülür. Bağırsak kanaması 
ve delinmesi olabilir. Tifoda bağırsak delinmesinde, ateĢin düĢüp nabzın yükselmesi ölüm 
tehlikesini düĢündürür. Bu tablo ölüm haçı olarak adlandırılır.  

 

Toksinlerin kana karıĢmasıyla septisemi geliĢebilir. Septisemi sırasında Ģiddetli baĢ 
ağrısı, huzursuzluk, dalgınlık, sorulara zor cevap verebilme, anlamsız ve sabit bakıĢ, 
parmaklarla ritmik hareketler (çarĢaf toplar gibi), sayıklama, havada sinek yakalama hareketi 
sık görülen belirtilerdir. Tifonun klinik belirtileri, çocuklarda büyük farklılıklar gösterir ve 
ölüm oranı yüksektir. 
 

3.6.3. Klinik Tanı ve Laboratuvar Bulguları 
 
Kesin teĢhis, kan kültüründe basilin üremesiyle konulur. Basil ilk hafta kanda, ikinci 

haftadan sonra dıĢkı ve idrar kültüründe üretilebilir. Lökopeni, trombositopeni vardır. Widal 
reaksiyonu pozitif, bilirübin yüksektir. Karaciğer fonksiyon testleri bozulur. 

 

3.6.4. Komplikasyonları  
 
Bağırsak kanaması ve delinmesi sık görülen tehlikeli komplikasyonlardır. Ayrıca 

tromboflebit, menenjit, osteomiyelit, değiĢik organlarda apseler, plevra iltihabı, pnömoni, 
kolesistit, miyokardit, hepatit, orĢit, otitis media önemli komplikasyonlardır.  

 

3.6.5. Korunma Yolları 
 
 Kesin teĢhis konduktan sonra hasta tecrit edilir. Hastanın odası ve kullandığı 

tuvalet dezenfeksiyona tabi tutulur. Hasta tuvalete gitmeden ve tuvalete gittikten 
sonra tuvalete kireç kaymağı dökülür. 

 Salgın durumlarında portör taraması yapılır. Hastalık kaynağı olarak tespit 
edilen sular varsa bunların kullanılması yasaktır, sular sürekli klorlanır. 

 Helâ ve kanalizasyon artıklarıyla çevrenin kirlenmesi engellenir. 

 Karasinek ve hamam böcekleriyle mücadele edilir. 
 Akan suların kirli olabileceği, kiĢisel hijyen ve hastalığın bulaĢma yolları 

hakkında sağlık eğitimi yapılır. 
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 Sağlam kiĢileri korumak için tifo aĢısı uygulanır. Ülkemizde ve birçok ülkede 
endemi ve epidemi tehlikesi dıĢında tifo aĢısı yapılmamaktadır. 

 
 Paratifo 

 
Etken, tifoda belirtildiği gibi salmonella gurubundan salmonella paratifi A, bazen de 

salmonella paratifi B‟dir. Bu etken, aynı zamanda gıda zehirlenmelerine de sebep 
olmaktadır. Kuluçka süresi 1-15 gün, gıda zehirlenmelerinde 2 saat kadardır. 

 
Paratifo, tifo ile aynı özellikleri göstermektedir. Paratifo ateĢ ve ürperme ile baĢlar. 

BaĢ ağrıları uzun sürer, kas ve sırt ağrıları olabilir. Karın ağrısı ve kusma, tifodan daha 
Ģiddetlidir. Karın ile göğüs alt bölümlerinde tifo roseollerinden daha koyu, büyük pembe 

papüller olabilir.  
 
Kuluçka süresi, ateĢli dönemi, belirti ve komplikasyonları tifodan daha kısa ve hafiftir. 

Hastalık Ģifa ile sonuçlanır.  
 

3.7. Kolera  
 
Kolera, akut bir bağırsak enfeksiyonudur. Her yaĢ, cins ve ırkta görülebilir. Orta Doğu 

ve Afrika‟da daha yaygın olmak üzere bütün dünyada görülür. Yaz aylarında daha yaygındır.  
 
 

3.7.1. Etken ve BulaĢma Yolları 
 
Etken kolera vibrionudur. Vibrion ısıya, asite, güneĢ ıĢığına ve dezenfektan maddelere 

karĢı dayanıksızdır. Mide asidinde birkaç dakikada ölür. Vibriyonlar, deniz suyunda uzun 

süre yaĢayamaz. Etken ince bağırsağa yerleĢir. Ekzotoksini vardır. Antijenik özelliği 
değiĢtiğinden aĢısının hazırlanması zordur. 

 
Kuluçka süresi 1-5 gündür. Kuluçka süresi 5 saate kadar inebilir. 
 
Koleranın kaynağı, hasta ve portör insanlardır. Kolera etkeni, hasta ve portörlerin 

kusmuk ve dıĢkılarıyla yayılır. Hastaların dıĢkısı ile kontamine olan su ve besin maddeleriyle 
bulaĢma oluĢur. Kronik portörler hastalığı bulaĢtırmada önemlidir. Vektörler de bulaĢmada 

etkilidir.  
 
Hastalık su ile kolay bulaĢtığından kısa sürede epidemi ve pandemilere sebep olabilir. 
 

3.7.2. Patogenez ve Klinik Belirtiler 
 

Ġnce bağırsağa yerleĢen hastalık etkeni, bağırsak mukozasını tahriĢ eder. Toksinleriyle 
bağırsak epitelini parçalar ve bol sıvı salgılanmasına sebep olur. Bol epitel ve transuda 
sebebiyle pirinç suyu görünümünde ishal vardır (Günlük dıĢkı sayısı 15-30 kadardır.).  
Bulantısız kusma önemli bir belirtidir. 
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Hastalık akut baĢladığında Ģiddetli kusma ve bulantıya bağlı aĢırı su kaybı olur. Cilt 
kuru ve buruĢuktur. ÇamaĢırcı kadın eli ortaya çıkar. Tansiyon düĢer, bazen birkaç saat 
içinde Ģok ve ölüm olabilir. 

 

Kolerada ateĢ yoktur. Hâlsizlik, ses kısıklığı, hızlı su ve elektrolit kaybına bağlı kilo 
kaybı, dehidratasyon, idrar azalması, Ģok ve böbrek yetmezliği görülür. Kas krampları vardır. 
9. ve 12. günlerde ürtiker ve makül tarzda döküntüler, siyanoz, reflesklerde yavaĢlama, Ģuur 
bozukluğu, delirme olabilir. 

 

3.7.3. Klinik Tanı ve Laboratuvar Bulguları 
 
AteĢin olmayıĢı, bulantısız kusma, ıkıntısız ve pirinç suyu gibi ishal diğer 

hastalıklardan ayıran önemli klinik belirtilerdir. 
 
Eritrosit ve lökosit sayısı artar, üre azalır. Oligüri veya anüri vardır. Ġdrarın dansitesi 

yüksektir. Kesin teĢhis gaita kültürü ile konulur. DıĢkıda bol epitel doku vardır, reaksiyon 
alkalidir. Böbrek fonksiyonları bozulabilir. 

 

3.7.4. Komplikasyonları  
 
Dehidratasyon, Ģok, kardiyak aritmiler ve akut böbrek yetmezliği görülebilir. 
 

3.7.5. Korunma Yolları 
 
 Kesin teĢhisten sonra hasta, hastanede tecrit edilir (Mecburidir.). 
 Hasta atıkları, odası, kullandığı eĢyalar, tuvaletler dezenfekte edilir. 
 Sular klorlanır, piĢirilmeden yenen sebzeler klorlu veya permanganatlı suyla 

yıkanır. 
 Hastanın 5-6 gün öncesine kadar temas ettiği kiĢiler araĢtırılır, kuĢkulu kiĢiler 

portör muayenesinden geçirilir, portörler hasta gibi tedavi edilir. 
 KiĢisel hijyen hakkında toplum eğitilmelidir. 
 Çevre Ģartları olumlu hâle getirilir, sahil gibi yerler kontrol edilmelidir. 
 AĢısı vardır ancak koruyuculuk derecesi düĢüktür. 
 

3.8. Basilli Dizanteri (ġigellozis) 
 
Yaz mevsiminde tüm yaĢ, cins ve ırklarda görülen bağırsak enfeksiyonudur.  
 

3.8.1. Etken ve BulaĢma Yolları 
 
Etken, enterobakteri grubundan shigella (Ģigella) lardır. Sporsuz, kapsülsüz, hareketsiz 

ve gram negatif basillerdir.  
 
Kuluçka süresi 1-9 gün, ortalama 1-2 gündür. Bu süre 7 saate kadar inebilir.  
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Hastalık kaynağı insandır. Hasta ve portörlerin dıĢkısı ile dıĢarı atılan basiller, bu dıĢkı 
ile kirlenmiĢ eller, su, tuvalet muslukları, kapı tokmakları ve gıdalarla bulaĢır. Ayrıca 
karasinekler, hamam böcekleri, karides, balık, salata, makarna ile bulaĢabileceği gibi doğum 
anında anneden bebeğe de bulaĢabilir. 

 
Çevre sağlığı bozuk olan yerlerde kolay bulaĢacağından yaygın olarak görülür. 

Temizlik kurallarına uymayan aileler, yazlık kamplar, hastane, çocuk servislerinde bulaĢma 
daha fazla olur. Hastalık ve portörlük devam ettiği sürece bulaĢtırıcılık da devam eder. 

 

3.8.2. Patogenez ve Klinik Belirtiler 
 

Klinik belirtileri; titreme, ateĢ, yorgunluk, bitkinlik, kusma, baĢ ağrısı, karın ağrısı ve 
ishaldir. Ġshal sulu, mukuslu, cerahatli ve kanlıdır. Dehidratasyon ve kramplar oluĢur. 
Yüksek ateĢle seyreden ishallerde basilli dizanteri düĢünülebilir. Tenezm (ağrılı ıkınma) de 
önemli klinik belirtileri arasındadır.  

 

3.8.3. Klinik Tanı ve Laboratuvar Bulguları 
 
Entamoeba histolytica adında parazitin neden olduğu amipli dizanteride farklı olarak 

ateĢ görülmez. Ġshal sayısı daha azdır ve gaitanın görünümü ağaç çileği jölesi kıvamındadır. 
 

Klinik tanı, gaita kültürü ile konulur. Kültür 3 gün üst üste yapılmalıdır.  
 

3.8.4. Komplikasyonları 
 
Çocuklarda fazla tenezm sonucu prolapsus (rektumun anüsten dıĢarı çıkması), febril 

konvülsiyon, vajen ve perine apseleri, kalın bağırsakta yara ve iltihaplar, pnömoni ve abortus 
görülen en önemli komplikasyonlarıdır.  

 

3.8.5. Korunma Yolları 
 
 Hasta ve portörler tedavi edilir.  
 Hastanın eĢyaları ve atıkları dezenfekte edilir. 
 Tuvalet ve kanalizasyon atıkları ile su ve gıdaların kirlenmesi önlenmeye 

çalıĢılır.  

 Hasta ve portörler gıda iĢlerinde çalıĢtırılmaz.  
 Gıda iĢlerine çalıĢan kiĢiler portör muayenesinden geçirilir. 
 Çevre Ģartları düzeltilir. 
 Vektörlerle mücadele edilir.  
 Salgınlar sırasında Ģehir suları klorlanır ve kaynatılarak içilir.  
 Sütler kaynatılır veya pastörize edilir.  
 KiĢisel hijyen ve hastalık hakkında sağlık eğitimi yapılır.  

 

3.9. Gonore (Bel Soğukluğu) 
 

Çok eski zamanlardan beri bilinen ve dünyada yaygın olarak görülen, zührevi (cinsel 
yolla bulaĢan) hastalıktır. 
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3.9.1. Etken ve BulaĢma Yolları 
 
Etken, neisseria gonorrhoeae (nayserya gonore)‟dir. Gram negatif, sporsuz, 

kapsülsüz, oda ısısında kısa sürede ölen ve yalnız insan için hastalık yapan diplokoklardır.  
 
Kuluçka süresi, 1-14 gün, ortalama, 3-5 gündür. Kaynak insandır. Etken vajen, üretra 

ve göz mukoza ifrazatında bulunur. 
 
BulaĢma genellikle cinsel temasla (doğrudan) olur. Doğum sırasında doğum yolundan 

bebeğin gözüne bulaĢabilir. EriĢkinlerde kontamine olmuĢ ellerle göze bulaĢır. Ayrıca 

kontamine olmuĢ eĢyalarla dolaylı (indirekt) olarak da bulaĢma olur. BulaĢtırıcılık, hastalık 
süresince ve portörlük devam ettği sürece devam eder. Portörlük kadınlarda yıllarca sürebilir. 

 

Resim 3.10: Yeni doğanda gonore etkeninin yol açtığı konjonktivit 

 

3.9.2. Patogenez ve Klinik Belirtiler 
 
Etken, genital organlara yerleĢtiğinden kadın ve erkeklerde farklı belirtiler görülür. 
 
 Kadında gonore: Vaginal akıntı, önce sarı-yeĢil pürülan sonra koyu krem 

renklidir. Menstürasyon bozuklukları, ateĢ, peritonit ve disüri, hepatit en sık 
görülen belirtilerdir. Etken fallop tüplerine geçerse peritonit yapar. Karaciğer 

fonksiyon testleri geçici olarak bozulur. Gonore, kadınların % 50‟sinde belirti 
vermez. 

 Erkeklerde gonore: Üretrite bağlı sarı-yeĢil pürülan akıntı, idrar yaparken 
geçici ağrı, yanma, idrar yapmada zorluk, prostat ağrısı, ateĢ, hematüri görülen 
baĢlıca belirtilerdendir. 

 
Kadın ve erkekte bakteriyemi, ateĢ, papül, bül ve peteĢi Ģeklinde deri döküntüleri 

görülür.  

 

3.9.3. Klinik Tanı ve Laboratuvar Bulguları 
 
Laboratuvar bulgusu, üretra ve konjunktiva sekresyonlarından alınan numunenin 

doğrudan (direkt) yayma yöntemi yapılır. Kan kültürü ile bakteriyemi, organ sıvı ve 
lezyonlarından kültür ya da smear alınarak teĢhis konulur.  
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3.9.4. Komplikasyonları 
 
Erken tedavi edilenlerde komplikasyon görülmez. Tedavi edilmeyenlerde kısırlık, dıĢ 

gebelik, körlük, menenjit, endokardit, perikardit, miyokardit, hepatit, peritonit, osteomiyelit 
ve artrit görülür. 

 

3.9.5. Korunma Yolları 
 
Korunmada en önemli yol eğitimdir. FuhuĢun önlenmesi, kondom kullanılması, hasta 

ve portörlerin tedavisi korunmada önemli faktörlerdir 
 

3.10. Sifiliz (Frengi) 
 
YaĢ, ırk ve cins ayrımı gözetmeden tüm dünyada yaygındır ancak 15-35 yaĢ 

erkeklerde ve siyah ırkta daha fazla görülür. Sifiliz ekonomik, sosyal ve kültürel değerle 
ilgilidir. Genelde cinsel temasla bulaĢtığından fuhuĢun yaygın olduğu toplumlarda, liman 
kentlerinde daha çok görülür. 

 

3.10.1. Etken ve BulaĢma Yolları 
 
Sifilizin etkeni, treponema pallidum adı verilen spirokettir. Etken dıĢ ortama 

dayanıksızdır.  
 
Hastalığın kuluçka süresi, 10-90 gün arasında değiĢir. Ortalama 21 gündür.  
 

Enfekte deri ve mukoza ifrazatı, frengi lezyon akıntıları hastalık kaynağıdır. 
Spiroketler vücuda mukoza ve hasarlı deriden girer. Sonradan oluĢan (akkiz) frengide 
bulaĢma cinsel temasla olur. ÖpüĢme ve taze kontamine olmuĢ eĢyalarla nadir olarak bulaĢır. 
Sifiliz, fetüse anneden bebeğe plasenta yoluyla geçer (konjenital). 

 

3.10.2. Patogenez ve Klinik Belirtiler 
 
Spiroketler, epidermis ve damarlar etrafında görülür. Girdiği yerde sert Ģankr yapar. 

Ġleriki dönemlerde paralizeye neden olur. Frengi damar hastalığı olmasına rağmen deride 
görülen belirtiler klinik bulgudur. 

 
Sifiliz epidemiyolojik olarak primer, sekonder, latent (geç) ve konjenital sifiliz olarak 

sınıflandırılır. 
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 Primer sifiliz belirtileri: Etken vücuda girdikten 10-90 gün sonra temas eden 
yerde Ģankr meydana gelir. ġankr genellikle tektir ve % 90 genital bölgede, 
nadiren de dudak, meme, göz kapakları ve ağızda görülür. Sifiliz Ģankrı sert, 
ağrısız ve akıntısızdır. ġankr genellikle 3-6 haftada kaybolur. 

 

Resim 3.11: Primer sifilizde görülen Ģankrlar 

 
 Sekonder sifiliz belirtileri: Çok özellikli deri döküntüleri (Papül, makülo-

papül, papüllo-skuamöz, püstül, nodül Ģeklinde olabilir.) görülür. Saçlarda fare 
yeniği gibi dökülme ve kaĢların dıĢ kısmında dökülme görülür. Ağız, boğaz ve 
servikste müköz plaklar oluĢabilir. Genital bölgede ve anüs çevresinde soluk, 
üzerleri düz, mantar ya da papül Ģeklinde döküntüler görülür. Lenf bezleri 
yaygın Ģekilde ĢiĢ ve ağrısızdır. Hafif kırgınlık, baĢ ve boğaz ağrısı, ateĢ, görme 
ve iĢitme kaybı gibi belirtiler görülür. Spiroketlerin karaciğere yerleĢmesi 
sonucunda karaciğer fonksiyonları bozulur. Bu dönemde hastalık kızamık, 

tüberküloz, hodgkin ve hepatit gibi hastalıklarla karıĢabilir. 

 

Resim 3.12: Sekonder sifilizde saç dökülmesi ve deri döküntüleri 
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 Geç sifiliz belirtileri: Bu dönemde bulaĢtırıcılık yoktur. Etkenin yerleĢtiği 
organlarda lezyonlar oluĢur. Geç sifilizin gomlu sifiliz, kardiovasküler sifiliz ve 
nöro sifiliz olmak üzere 3 klinik Ģekli vardır.  

 

 Gomlu sifiliz: Primer sifilizden 1-10 yıl sonra görülür. Önce sert ve 
ağrısız olan deri altı urları oluĢur. Bu urlar daha sonra yumuĢar ve 
abseleĢir. ĠyileĢtiğinde ortası zımba ile delinmiĢ gibi iz bırakır. Tek veya 
grup hâlinde bulunabilen gomlar, deri ve kemik yanında iç organlarda da 
görülür. Gomlar burunda olursa semer burun denen Ģekil bozukluğu 
yapar. Bu dönemde karaciğerde büyüme, ateĢ, anemi ve sarılık görülür. 

Gece ağrıları bu hastalarda tipiktir. 

 

Resim 3.13: Geç sifilizde gommatöz lezyonlar 

 

 Kardiyovasküler sifiliz: 10. yıldan sonra görülür. Erkeklerde daha erken 

ve sık görülür. En çok aortta daralma veya geniĢleme sonucu aort 
yetmezliği veya iltihaplanması Ģeklinde ortaya çıkar.  

 Nöro sifiliz: Merkezi sinir sisteminde harabiyet sonucu görülür ve yavaĢ 
ilerler. Önce belirti vermez fakat BOS patolojiktir. Tek veya iki taraflı 
felçler oluĢur. Ekstremitelerde ağrı, yürüme bozukluğu, derin tendom 
refleksi kaybı oluĢur.  
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 Konjenital sifiliz: Sifilizli anne gebe kalırsa fetal ölüm, düĢük, prematüre 
doğum veya çocukta yapısal ve ruhsal bozukluklar görülür. Burun, ağız ve 
anüste lezyonlar, el ve ayakta ĢiĢlikler, saç dökülmesi, burunda Ģekil bozukluğu, 
el ve ayakta yaralar, çentikli diĢler, görme bozuklukları ve sağırlık gibi belirtiler 

görülür.  

 

Resim 3.14: Konjenital sifiliz belirtileri 

 

3.10.3. Klinik Tanı ve Laboratuvar Bulguları 
 
Sifilizde farklı dönemlerde farklı belirtiler görülse de ağrısız ve akıntısız sertlikler, 

kaĢların ve saçların fare yeniği gibi dökülmesi, simetrik lezyonlar gibi belirtilerle klinik tanı 
konulabilir. Tanıda tarama amaçlı VDRL, RPR kullanılır. Tekrarlayan infeksiyonlarda bu 

testin tekrar pozitif bulunması ve titresinin yükselmesi anlam taĢır.  
 

3.10.4. Komplikasyonları 
 
Gebelerde abortus, ölü doğum, konjenital anomaliler, sağırlık, körlük, geri zekâlılık, 

kemik defektleri, hidrosefali, aort ve kalp yetmezlikleri ve böbrek bozuklukları gibi 

komplikasyonlar görülür. 
 

3.10.5. Korunma Yolları 
 
Cinsel temasla bulaĢan bir hastalık olması, toplumda gizlenmesine neden olup daha 

fazla kiĢiye bulaĢmaktadır. 

 
 Korunmada en önemli faktör fuhuĢun ve kontrolsüz cinsel yaĢamın 

önlenmesidir. Cinsel yolla bulaĢan hastalıklardan korunmanın önemli bir yolu 
da kondom kullanılmasıdır. 

 Hasta ve portörler bulunup tedavi edilir.  
 Sağlam kiĢilerin eğitimi yapılır.  
 Sifilizin aĢısı ve serumu yoktur.  
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3.11. ġarbon 
 
Zoonoz hastalıklar, hayvanlardan insanlara ve insanlardan hayvanlara bulaĢabilir.  

 

ġarbon; keçi, koyun, sığır, at gibi hayvanlar arasında salgınlar yaparak çok sayıda 
hayvanın ölümüne neden olan, hayvan ürün ve atıklarıyla insanlara bulaĢarak hastalandıran 
zoonoz bir hastalıktır. Ayrıca basillerin biyolojik savaĢ aracı olarak kullanılabilmesi 

hastalığın önemini artırmaktadır. ġarbon yaĢ, cins ve ırk ayrımı gözetmeden deri iĢçisi, 
çoban, hamal ve hayvan ürünleriyle uğraĢan insanlarda daha çok görülür. Hastalığın yaz 
aylarında yayılması daha kolaydır. 

 

3.11.1. Etken ve BulaĢma Yolları  
 

Etken, bacillus antracis’tir. Gram pozitif, hareketsiz, sporlu basillerdir. DıĢ Ģartlara 
dayanıklıdır. Sporlu Ģekli toprakta 40 yıl yaĢayabilir. 

 
Kuluçka süresi 2-7 gündür.  
 
Hasta hayvanlara ait et, deri, kemik, yün, kıl, kan, dıĢkı ve bunlarla kirlenen eĢyalarla 

insanın deri, sindirim ve solunum yolları ile bulaĢır. Vektörlerle de mekanik olarak 

bulaĢabilir. Ölü hayvan yiyen kuĢlarla Ģarbon uzaklara taĢınabilir. BulaĢtığı doku ve sistemde 
hastalık oluĢturur. Yara bulunduğu sürece bulaĢtırıcılık devam eder. 

 

3.11.2. Patogenez ve Klinik Belirtiler 
 
ġarbon etkeni en çok deri olmak üzere akciğerde, gastroentestinal sistemde, 

meninkslerde ve farenkste yerleĢebilir. Menengial ve akciğer Ģarbonunda ölüm oranı 
yüksektir. ġarbonun yerleĢtiği doku ve sisteme göre farklı belirtileri vardır. ġarbon 
görüldüğü yere göre isimlendirilir. 

 
 Deri Ģarbonu: ġarbon hastalığı en çok (% 95) deride görülür. Etken en fazla el, 

yüz ve bacaklara yerleĢir. Basilin girdiği yerde kaĢınma, yanma olur. Pire ısırığı 
gibi olan maküller 2-3 gün içinde papül ve vezikül, sonra yara hâline gelir 

(püstüla maligna). Yara kenarları hafif kalkıktır, ağrılı değildir. Yara üzerinde 
siyah kabuk (kara kabuk) oluĢur. Siyah kabuk, 2-3 hafta sonra iz bırakarak 
düĢer. Genel belirtiler olarak kırgınlık, hâlsizlik, baĢ ve karın ağrısı, ateĢ 
görülür. 

 
ġarbon bazen göğüs, göz kapakları, ağız ve dile de yerleĢir. Önce basmakla iz 

bırakmayan küçük ağrısız vezikül oluĢur. Sonra "ödema maligna" denilen Ģarbon ödemi 
meydana gelir. Bu ödem gırtlakta yerleĢirse hastayı asfiksiden öldürebilir. 
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Resim 3.15: Deri Ģarbonu belirtileri 

 
 Akciğer Ģarbonu: Akciğer Ģarbonunda ölüm oranı yüksektir. ġarbon basili 

solunum yolundan alınırsa ateĢ, yorgunluk, bitkinlik, öksürük, balgam çıkarma, 
göğüs ve adale ağrıları gibi belirtiler görülür. Bu durum ÜSYE ile 
karıĢtırılabilir. Hasta birden toksik tabloya girer. Solunum güçlüğü ve siyanoz 
görülür, nabız ve solunum sayısı artar, öksürük ile kanlı balgam çıkar. Plevrada 
sıvı toplanır, çoğu zaman Ģarbon teĢhisi konulmadan hasta Ģoka girerek 24 saat 

içinde ölür.  
 Bağırsak Ģarbonu: Ġyi piĢmemiĢ hasta hayvan eti, etkenle kontamine olmuĢ 

diğer besinlerin yenmesi ile bulaĢma olur. Bulantı, kusma, iĢtahsızlık, karın 
ağrısı ve kanlı ishal gibi belirtiler görülür. Kan basıncı düĢer; toksemi, kollaps 
ve Ģok görülebilir. Bağırsak Ģarbonu çok az görülen Ģarbon Ģeklidir. 

 

3.11.3. Klinik Tanı ve Laboratuvar Bulguları 
 
Hastanın mesleği, hayvanlarda Ģarbon salgını, ağrısız kaĢıntılı makül, papül, vezikül, 

ödem üzerinde siyah kabuk gibi belirtilerle diğer hastalıklardan ayırt edilir. Laboratuvar 
tahlilleri ile doğrulandığında kesin tanı konulur. Yara materyali, dıĢkı veya balgam 
kültüründe etken görülür.  

 

3.11.4. Komplikasyonları 
 
Kalp yetmezliği, gastro intestinal kanama, Ģarbon menenjiti, septisemi ve koma gibi 

komplikasyonlar görülür. 
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3.11.5. Korunma Yolları 
 
 Hastalar tecrit edilerek tedaviye alınır. 

 Hastaların kullandığı eĢyalar, atıkları ve pansuman malzemeleri yakılır veya 
dezenfekte edilir. 

 Hastalık çıkan ev halkı ile hastalanıp ölen hayvanın etini yiyenler kontrolden 
geçirilir. 

 Hayvanlarda hastalık bulunmuĢsa hasta hayvan ve atıkları yakılır veya derin 
çukura sönmemiĢ kireçle kapatılır. 

 Hayvanların etlerinin satılması ve leĢlerinin açıkta bırakılması kesinlikle 

önlenir. 
 ġüpheli durumlarda risk altındaki kiĢilerin eldiven, çizme ve maske giymeleri 

sağlanır. 
 Yüksek risk altındaki veteriner, kasap, çoban ve deri iĢçileri aĢılanabilir. 
 Vektörlerle bulaĢma engellenmeye çalıĢılır. 
 Sağlık eğitimi yapılır. 
 

3.12. Brusellozis (Malta Humması, Akdeniz Humması) 
 
Hayvancılığın yaygın olduğu bölgelerde fazla olmak üzere dünyada yaygın olarak 

görülen zoonoz bir hastalıktır. YaĢ, cins ve ırk ayrımı gözetmez. Her mevsimde görülen 

hastalığın görülme sıklığı hayvan hareketliliği ve süt üretiminin arttığı yaz aylarında artar. 
Ayrıca hastalığın görülmesiyle mesleklerin de iliĢkisi vardır. Veteriner hekim, kasap, 
mezbaha iĢçisi ve laboratuvarlarda çalıĢanlarda daha fazla görülür. 

 

3.12.1. Etken ve BulaĢma Yolları 
 

Brusella etkeni hareketsiz, sporsuz, kapsülsüz, gram negatif endotoksini olan, basil 
veya kokko-basil Ģeklinde bir bakteridir. Brusella hastalığını oluĢturan bakteriler, hastalık 
oluĢturduğu hayvanlara göre sınıflandırılır. 

 
 Brucella melitensis; keçi (En sık görülen tipidir.), koyun ve devede, 
 Brucella abortus; sığırlarda, 
 Brucella suis; domuzlarda, 

 Brucella canis; köpeklerde, 
 Brucella ovis; koyunlarda bulunur.  
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Ülkemizde brucella melitensis tipi sık görülür. Kuluçka süresi 1-3 hafta ya da birkaç 
ay sürebilir. Hastalık kaynağı hayvanın plasentası, fetüs atıkları, idrar ve dıĢkısıdır. BulaĢma 
hayvanın plasentası, süt, peynir, yağ, çökelek ve çiğ etlerin yenmesi ile oluĢur. Ġnsandan 
insana bulaĢma tam olarak bilinmemektir. 

 

Resim 3.16: Brusellanın bulaĢma yolları 

 

3.12.2. Patogenez ve Klinik Belirtiler 
 
Brucella bakterileri sağlam insan vücuduna girdikten sonra lenf düğümleri, karaciğer, 

dalak, kemik iliği gibi retikülo endotelyal sisteme (RES) yerleĢir.  
 
Hastalık ateĢ, eklem, kas ve baĢ ağrıları, bol terleme, uykusuzluk gibi belirtilerle 

baĢlar. AteĢ tifodakine benzer fakat bol terleme ile tifodan ayrılır. AteĢe rağmen hastanın 

genel durumu iyidir. Ġshal ya da kabızlık, diĢ eti kanamaları, karaciğer, dalak, beyin ve 
böbrekte apseler oluĢur. 

 
Brucella hayvanlarda düĢük ve ölü doğumlara sebep olmaktadır. 
 

3.12.3. Klinik Tanı ve Laboratuvar Bulguları 
 
Lökositoz ya da lökopeni, anemi, sedimantasyon yükselmesi ve kan–kemik iliğinde 

bakteri görülmesi ile tanı konulur. Serolojik incelemelerle de (Rose Bengal testi) tanı 
konulur. 
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3.12.4. Komplikasyonları 
 
Pnömoni, plörezi, orĢit, ovarit (yumurtalık iltihabı), osteomiyelit spondilit 

(omurlararası bağların kemikleĢmesi), epididimit, konjonktivit, endokardit, perikardit, cilt ve 
kas apseleri, menengo-ansefalit ve ruhsal bozukluklar gibi komplikasyonlar görülür. 

 
 

3.12.5. Korunma Yolları 
 
 Sütler pastörize edilir veya kaynatılır. Süt ürünleri yapılmadan önce sütler iyice 

piĢirilmelidir. 
 Çiğ sütten yapılan peynirin tuzlu suda en az iki üç ay bekletildikten sonra 

yenilmesi gerekir. 
 Etler iyi piĢirilmeden yenmemelidir. 
 Brucellozis yumurta ile de bulaĢabileceğinden hastalığın yaygın olduğu 

bölgelerde yumurtalar piĢirilerek yenmelidir. 

 Hastalık hava yoluyla bulaĢabileceği için insanlar hayvanlarla aynı ortamda çok 
fazla bulunmamalıdır. 

 Hayvan ve hayvan ürünleriyle uğraĢan insanlar eldiven, maske ve gözlük 
kullanmalıdır. 

 DüĢük yapan hayvanlarda brucelloz düĢünülerek fetüs, plasenta ve atıkları 
gömülür. 

 Ġnsandan insana bulaĢma olmadığı tam kanıtlanamadığından hasta atıkları 

kontrol edilir.  
 Sağlık eğitimi yapılır.  
 

3.13. Epidemik Menenjit 
 
Beyin zarının iltihaplanmasına menenjit denir. Menenjit dünyada yaygın olarak 

görülen bir hastalıktır. Kalabalık ve fakir toplumlarda, 3 aylık ile 3 yaĢ arasındaki erkek 
çocuklarda daha fazla ve kıĢ aylarında daha yaygın olarak görülür. 

 
Menenjite çok sayıda mikroorganizma sebep olmaktadır. Epidemik menenjite O-5 yaĢ 

arası çocuklarda genellikle hemofilus influenza, 5-50 yaĢ arasında ise meningokoklar neden 
olmaktadır. Menenjite sebep olan etkenler, kan lenf periferik sinir kontak yayılma ve 
inokülasyon (Bir bakteriyi ya da diğer bir hastalık etkenini, vücuda bilerek veya kaza ile 
aĢılamak.) yollarıyla beyin zarına gider. 

 

3.13.1. Etken ve BulaĢma Yolları 
 
Etken, neisseria menenjitis (diplokok)‟tir. Pirimer olarak beyin zarına yerleĢir. Bazen 

de burun ve boğaza yerleĢir daha sonra beyin zarlarına geçerek sekonder olarak yerleĢir. 
 
Kuluçka süresi birkaç saat ile 10 gün arasında değiĢir. Ortalama 3-4 gündür.  
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BulaĢma hasta ve portörlerin burun, boğaz salgısından damlacıkla veya kontamine 
olmuĢ havlu, mendil vb. eĢyalarla oluĢur. Tedaviye baĢlandığında 24 saat içinde bulaĢtırıcılık 
sona erebilir.  
 

3.13.2. Patogenez ve Klinik Belirtiler  

 
Bakteriyemiye bağlı belirtiler oluĢur. ÜĢüme, titreme, ürperme, yüksek ateĢ, bulantı, 

kusma, Ģiddetli baĢ ağrısı, hâlsizlik, iĢtahsızlık, eklem, kas ağrıları, kol ve bacaklarda mor- 
kırmızı peteĢi ve purpuralar görülür. Bebeklerde konvülsiyon görülür ve bıngıldaklar 

kabarıktır. Ense ve sırt sertliği vardır. Opustetanos, hipotansiyon, solunum düzensizligi, Ģok 
sonunda ölüm olabilir. Fotofobi, reflekslerde artma, ĢaĢılık ve göz kapağı düĢüklüğü vardır. 

 
Kerning, brudziski, babiski refleksleri görülür. PeteĢiler, epidemik menenjitin 

teĢhisinde önemli belirtidir.  
 
 Kernig: Yatan hastanın bacakları bükülmeye veya kaldırılmaya çalıĢılırsa 

Ģiddetli ağrı olur. Bacaklar bırakılırsa dizden bükülür, düz olarak kaldırılamaz. 
Bu duruma kernig iĢareti denir. 

 

Resim 3.17: Kernig belirtisi 

 
 Brudzinski: Yatan hastanın baĢı göğsüne değdirilmeye çalıĢılırsa bacaklar 

kıvrılır, dizler bükülür. Bu belirtiye brucens iĢareti denir. 

 

Resim 3.18: Brudzinski belirtisi 
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 Babiski refleksi: Ayak tabanının topuktan yarım ay Ģeklinde, ön parmaktan 
doğru iğne veya sert bir cisimle çizilirse ayak parmakları yelpaze gibi açılır, 
baĢparmak yukarı kalkar. Bu belirti 2 yaĢına kadar normal, sonra menenjit 
belirtisi olarak değerlendirilir. 

 

3.13.3. Klinik Tanı ve Laboratuvar Bulguları 
 
Burun, boğaz salgısı, kan, beyin-omurilik sıvısı (BOS) ve peteĢi numunelerinden 

kültür ve doğrudan (direkt) yayma ile tanı konulur.  
 

3.13.4. Komplikasyonları 
 
Çocuklarda komplikasyon daha çok görülür. Epilepsi, hidrosefali, zekâ geriliği, 

körlük, sağırlık, kalıcı baĢ ağrıları, otit, miyokardit, perikardit, akciğer ve böbrek hastalıkları 
ve felç görülür.  

 

3.13.5. Korunma Yolları 
 
 Hasta ilk baĢta tecrit edilir. 
 Hasta ile yakın temas eden kiĢiler tecrit edilir. 
 Toplumda boğaz-burun kültür taramaları yapılır ve kültürü pozitif olanlar tecrit 

edilerek tedaviye alınır. 

 Sağlık eğitimi yapılır. 
 Bakteriyel menenjitin belirli suĢları için aĢılar mevcuttur. Bakteri aĢısının 

yaklaĢık 3 yıl koruyuculuğu vardır. Hemofilus influenza aĢısı beĢli karma aĢı 
(DaBT-lPA-Hib) olarak yapılır (Tablo 1.1). 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Bakterilerin neden olduğu hastalıkları diğerlerinden ayırt ediniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kızıl hastalığının özelliklerini diğer 
hastalıklardan ayırt ediniz. 

 Kızıl, kızamık ve kızamıkçık arasındaki 
farkları bir tablo yaparak karĢılaĢtırınız. 

 Boğmaca hastalığının özelliklerini 
diğer hastalıklardan ayırt ediniz. 

 

 Difteri hastalığının özelliklerini diğer 
hastalıklardan ayırt ediniz. 

 

 Tetanos hastalığının özelliklerini 
diğer hastalıklardan ayırt ediniz. 

 

 Tüberküloz hastalığının özelliklerini 
diğer hastalıklardan ayırt ediniz. 

 Verem savaĢ dispanserinden tüberküloz ile 
ilgili bilgi toplayınız.  

 Tifo ve paratifo hastalığının 
özelliklerini diğer hastalıklardan ayırt 
ediniz. 

 

 Kolera hastalığının özelliklerini diğer 
hastalıklardan ayırt ediniz. 

 

 Basilli dizanteri hastalığının 

özelliklerini diğer hastalıklardan ayırt 
ediniz. 

 Basilli ve amipli dizanteri arasındaki 
farkları araĢtırınız. 

 Gonore hastalığının özelliklerini 
diğer hastalıklardan ayırt ediniz. 

 Cinsel yolla bulaĢan hastalıkları araĢtırınız. 
 Sifiliz hastalığının özelliklerini diğer 

hastalıklardan ayırt ediniz. 

 ġarbon hastalığının özelliklerini diğer 
hastalıklardan ayırt ediniz. 

 

 Brusella hastalığının özelliklerini 
diğer hastalıklardan ayırt ediniz. 

 

 Epidemik menenjit hastalığının 
özelliklerini diğer hastalıklardan ayırt 
ediniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. Kızılın en tipik belirtisi aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Çilek dil 
B) ÇamaĢırcı eli 
C) Kernig belirtisi 

D) Öksürük 
E) Ses kısıklığı 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi tetanosun tipik belirtisidir? 
A) Göğüs ağrısı 
B) Balgam 
C) Opustatonus 
D) Hırıltılı solunum 

E) Derideki döküntü 
 
3. Genital bölge, dudak, meme, göz kapakları ve ağızda Ģankr, saçlarda fare yeniği gibi 

ve kaĢların dıĢ kısmında dökülme, deri, kemik ve iç organlarda gomların görülmesiyle 
seyreden hastalık aĢağıdakilerden hangisidir? 
A) Gonore      B) ġarbon      C) AĠDS      D) Sifiliz      E) Hepatit B 
 

4. AĢağıdaki hastalıklardan hangisi zoonoz bir hastalık değildir? 
A) Brusella 
B) Sıtma 
C) ġarbon 
D) Kuduz 
E) Malta humması 

 

5. AteĢin olmayıĢı, bulantısız kusma, ıkıntısız ve pirinç suyu gibi ishal aĢağıdaki 
hastalıklardan hangisinin belirtisidir? 
A) Tifo 
B) Paratifo 
C) Basilli dizanteri 
D) Kolera 
E) Besin zehirlenmesi 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 
 
 
 
Paraziter hastalıkları diğerlerinden ayırt edebileceksiniz. 

 
 
 
 
Paraziter hastalıklarının bulaĢma ve korunma yollarını araĢtırınız. AfiĢ ve posterleri 

bulup sınıfta arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 
 

4. PARAZĠTER HASTALIKLAR 
 

Parazitlerin neden olduğu hastalıklara paraziter hastalıklar denir. Parazit 
enfeksiyonlarının epidemiyolojik ve klinik olarak bazı özellikleri vardır. 

 
Parazitlerin bir kısmı içme suları, çeĢitli besinler veya enfekte ellerle direkt olarak ağız 

yolu ile sindirim kanalından bulaĢır. Bazı enfeksiyonlarda bulaĢma parazitin yumurtaları ile 
bazılarında larvaları (kurtçuk) ile olur. Hastalıkların bir kısımı bağırsak enfeksiyonu Ģeklinde 
seyreder. Bunlar enteral enfeksiyonlar diye tanımlanır. Bazı parazit türlerinin, insan dıĢında 
çeĢitli kabuklu deniz hayvanları ve su ürünlerinde biyolojik bir geliĢme evreleri vardır. 

Parazit enfeksiyonlarında tanı bağırsak enfeksiyonlarında dıĢkı muayeneleri, parenteral 
enfeksiyonlarda ise çeĢitli organ ve dokulardan alınan numunede parazitolojik inceleme 
yapılır. 

 
Genel olarak paraziter enfeksiyonlardan korunmanın temeli yenilen, içilen maddelerin 

temiz ve sağlıklı olması, çiğ olarak tüketilen yiyeceklerin temizliğine dikkat edilmesi, genel 
hijyen ve sanitasyon kurallarına uyulması gerekir. ÇeĢitli parazitler, enfeksiyonlara neden 

olmaktadır. Burada paraziter hastalıkların bazılarına yer verilmiĢtir. 
 

4.1. Toksoplazmozis 
 
Toksoplazmozis, toxoplasma gondii adı verilen parazitin neden olduğu bir 

enfeksiyondur. Ġlk kez 1908 yılında, Afrika‟da gondi adı verilen bir tür kemirgende 
saptanmıĢtır. Tüm dünyada insanlar ve pekçok hayvanda enfeksiyona neden olur. Buna 
karĢılık sadece evcil kedilerin barsağında diĢisi ve erkeği bir araya gelerek üreyebilir. BaĢka 
bir yerde üremesi mümkün değildir. 

 

Tüm dünyada toksoplazmozisin görülme sıklığı konusunda net bir istatistik yoktur. 
Ancak insanların yaklaĢık % 25-50'sinin yaĢamlarının herhangi bir döneminde parazitle 
temas ettikleri ve enfekte oldukları tahmin edilmektedir. Ilıman iklimlerde daha fazla 
görülür.  

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
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4.1.1. Etken ve BulaĢma Yolları 
 
Toksoplazmanın etkeni toksoplazma gondii adı verilen bir parazittir. Kuluçka süresi 

tam olarak bilinmemekle birlikte iki hafta ile birkaç aydır. Enfeksiyon kaynağı kedi, köpek, 
koyun, domuz, sığır, kuĢ, hayvan atıkları ile plesentası ve topraktır. 

 
Akkiz toksoplazmada bulaĢma tam olarak bilinmemektedir. Ġnsandan insana bulaĢma 

olup olmadığı da bilinmemektedir. Ancak hastalık, daha çok kedi besleyenlerde ve çiğ et 
yiyenlerde görüldüğünden dolayı oral yolla bulaĢtığı tespit edilmiĢtir. Deriden giriĢi tespit 

edilmemiĢtir. Bir kere enfeksiyon geçiren, bağıĢıklık kazanır ve daha sonra yeniden 
hastalanmaz. 

 
Toksoplazma insana üç temel Ģekilde bulaĢabilir; 
 
 Enfekte bir kedinin dıĢkısı ile temas edip daha sonra bu temasın gerçekleĢtiği eli 

yıkamadan ağza götürmek, 

 Enfekte bir hayvanın etini iyice piĢirmeden yemek, 
 Paraziti barındıran bir besin maddesini iyice yıkamadan yemektir.  
 
Ayrıca enfekte bir anne adayından hamilelik sırasında bebeğe bulaĢma olmaktadır. 

 

Resim 4.1: Toksoplazmada risk grupları 

 

4.1.2. Patogenez ve Klinik Belirtileri  
 
Bu enfektif parazitler, kedinin dıĢkısı ile dıĢ dünyaya atılır ve buradan diğer canlılara 

sindirim sistemi yolu ile bulaĢır. 

 
Kediler de bu paraziti enfekte bir hayvanı (fare gibi) çiğ olarak yediklerinde alır. 

Bundan sonra yaklaĢık 2 hafta süreyle parazit, kedinin bağırsağında çoğalır. Takip eden 
dönemde kedinin dıĢkısı ile dıĢarıya atılır. Kedinin dıĢkısı ile toprağa atılan ve 24 saat içinde 
bulaĢıcı özellik kazanan parazitler beslenme sırasında (otlaklar vb.) sığır, koyun, inek gibi 
hayvanların sindirim sitemine geçer. Daha sonra buradan kas dokusu içine geçerek hayvanı 
enfekte eder.  
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Enfekte hayvan etinin piĢirilmeden yenmesiyle veya enfekte besinlerle ağızdan alınan 
o kistler, bağırsakta açılır. Trofozoit Ģekle dönüĢür. Trofozoitler bağırsak duvarını delerek 
kan ve lenf yolu ile kalp, akciğer, beyin, kas ve uterus gibi organlara yerleĢir. Gebelerde ise 
plesenta yolu ile fetusa geçer.  

 

Resim 4.2: Toksoplazmozisin bulaĢma Ģekli 

 
Hastalığın iki klinik Ģekli vardır;  
 

 Akkiz (sonradan oluĢan) toksoplazmozis: Toksoplazma enfeksiyonları, 
eriĢkinlerde genellikle pek belirti vermez. Belirti olanlarda hafif kas ve eklem 
ağrıları, hâlsizlik, yorgunluk, lenf düğümlerinde ĢiĢlik, makülo-papüler döküntü 
vardır. Belirtiler birkaç hafta ile birkaç ay içinde kendiliğinden geriler. Çok 
nadiren göz enfeksiyonlarına neden olabilir. 

 Konjenital (doğuĢtan) toksoplazmozis: DoğuĢtan olan hastalık Ģeklidir. 
Hamilelikleri sırasında toksoplazma enfeksiyonuna yakalanan kadınların sadece 
% 30-40'ı bu hastalığı bebeklerine geçirirler. Annedeki enfeksiyonun bebeğe 
geçme riski gebeliğin son 3 ayında daha yüksektir. Ancak ilk 3 ayda bebeğe 
enfeksiyon geçme olasılığı düĢük olmasına rağmen bebekte yaratacağı zarar 
daha fazladır. Erken dönemde görülen toksoplazma, düĢük ya da ölü doğumlara 
neden olabilir. Yeni doğan bebekte ateĢ, sarılık, dalak ve karaciğer büyümesi, 

göz, hareket ve sinir sistemi bozuklukları vardır. Mikrosefali ve hidrosefali 
görülür. 
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4.1.3. Klinik Tanı ve Laboratuvar Bulguları 
 
Gebelerde hastalık belirti vermeyebilir ancak bu arada fetusa hastalığın geçiĢi 

mümkündür. Hastalık akut, subakut veya kronik seyredebilir. Gebelerde peĢ peĢe düĢüklere 
neden olur. Toksoplazmozis, kanda bu parazite karĢı vücudun bağıĢıklık sisteminin ürettiği 
antikorların varlığının saptanması ile tanı konulur. Yapılan incelemede toksoplazmaya karĢı 
IgG pozitifliği hastalığın daha önceden geçirildiği ve bağıĢıklık olduğu anlamına gelir.  

 

4.1.4. Komplikasyonları 
 
Konjenital toksoplazmada sarılık, göz bozuklukları, mikrosefali, makrosefali, düĢük, 

ölü doğum görülebilir. Akkiz Ģekilde ise görme bozuklukları, epilepsi, konvülsiyon 
görülebilir. 

 

4.1.5. Korunma 
 
 Toksoplazmadan korunmanın en etkili yolu hijyen kurallarına uymaktır. Eller 

sık sık yıkanmalıdır. 
 Toprakla uğraĢırken eldiven giyilmelidir. 
 Çiğ veya az piĢmiĢ et yenmemelidir. Çiğ ete temas edildikten sonra eller 

yıkanmalıdır. 
 Sebze ve meyveler çok iyi yıkanmalıdır. 

 Pastörize edilmemiĢ süt içilmemeli ve bu sütlerden üretilmiĢ ürünler 
kullanılmamalıdır. 

 Evde kedi besleniyorsa kumu sık sık değiĢtirilmeli, kedi dıĢarıya bırakılmamalı 
ve çiğ et yedirilmemelidir. 

 

4.2. Sıtma 
 
Plazmadiumların anofel cinsi sivrisinekler ile insana nakledilmesiyle oluĢan akut 

infeksiyöz bir hastalıktır. Sıtma her yaĢta görülebilir. Sıcak iklimi olan bölgelerde görülme 
oranı daha fazladır. 

 

4.2.1. Etken ve BulaĢma Yolları 
 
Etkeni, protozoa grubundan plazmodiumdur. Plazmodiumlar amipe benzeyen, 

mikroskopta görülebilen tek hücreli parazitlerdir. Ġnsanda hastalık yapan 4 türü vardır. 
 

 Plasmodium vivax 
 Plasmodium ovale 
 Plasmodium falciparum 
 Plasmodium malaria 
 
Ülkemizde en yaygın olarak görülen tür plasmodium vivax’tır. Kuluçka süresi 9-30 

gün arasında değiĢir. 9 aydan fazla hatta yıllarca süren kuluçka süreleri tespit edilmiĢtir.  
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BulaĢma, anofel cinsi diĢi sivrisineklerin insandan kan emmesi veya sıtmalı insandan 
kan nakli ile olur. Sıtma paraziti plesanta ile fetüse geçebilir. Ġnsanda sıtma paraziti 
bulunduğu sürece bulaĢtırıcılık devam eder. 

 

Resim 4.3: Sıtma etkenini taĢıyan sivrisinek (anofel) 

 

4.2.2. Patogenez ve Klinik Belirtiler 
 
Kan dolaĢımına giren etken alyuvarların içine girerek geliĢimini sürdürür. Burada 

çoğalan plazmadiumlar, alyuvarları patlatarak yeniden kan dolaĢımına katılır. 
 
Sıtmada oluĢan klinik tablo parazitin türüne göre değiĢiklik göstermekle birlikte 

hepsinde mevcut en önemli belirti “akut sıtma nöbeti”dir. Sıtma nöbeti baĢlamadan birkaç 
gün önce iĢtahsızlık, hâlsizlik, kabızlık, baĢ, sırt ve bacak ağrıları olur. Sıtmada nöbet öncesi 
poliüri, baĢ ağrısı, sinirlilik gibi belirtiler görülür. Bazen doğrudan ateĢle birlikte sıtma 
nöbeti baĢlayabilir. Klasik sıtma nöbeti, Ģiddetli titreme ve ateĢin yükselmesi ile baĢlar. AteĢ 
39-40,5 °C‟dir. AteĢ, türe göre değiĢen bir süre sonunda terleme ile düĢer. Bulantı, kusma, 

mide ve karın ağrısı, ishal veya kabızlık gibi sindirim sistemi belirtileri olabilir. Titreme ile 
nabız hızlanır ve zayıftır. Solunum hızlıdır. Hastalığın ağır seyrettiği vakalarda, karaciğer ve 
dalakta büyüme ve anemi görülür. 

 

Resim 4.4: Sıtmalı bir hasta 

 

4.2.3. Klinik Tanı ve Laboratuvar Bulguları 
 
Klinik tanı, alınan kan örneklerinde etkenin tespiti ile konulur.  
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4.2.4. Komplikasyonları 
 
Sıtmanın komplikasyonları; melankoli, mani, histeri, felç, karaciğer, dalak büyümesi, 

endokardit, nefrit, pnomoni, bronkopnomoni, ampiyem plörezi, milier tbc, tifo, dizanteri, 
orĢit, epididimittir. 

 

4.2.5. Korunma Yolları 
 
 Sivrisineklerle mücadele edilmelidir. Sivrisinekle mücadelede durgun su, 

bataklık ve açık su depoları kurutulmalı, ilaçlama yapılmalı veya kapatılmalıdır. 
 Portör ve yeni vakalar tespit edilerek tedavi edilmelidir. 
 Sıtma görülen bölgelere gidenlere koruyucu olarak ilaç verilmelidir. 
 Ġlkbahar ve yaz aylarında yüksek ateĢli hastaların kanı alınmalı ve laboratuvara 

gönderilmelidir. 
 Sağlık eğitimi verilmelidir. 
 

4.3. Kist-Hidatik 
 
Sıklıkla karaciğer ve akciğerde görülen paraziter zoonotik bir hastalıktır. Birçok 

ülkede endemik olarak görülmektedir. Güney Amerika, Uzak Doğu, Orta Doğu ve Akdeniz 
ülkelerinde sorun olacak düzeyde görülmektedir. 

 

4.3.1. Etken ve BulaĢma Yolları 

 
Kist hidatik hastalığı, echinococcus granulosus ve echinococcus alveolaris adında 

iki değiĢik parazit tarafından oluĢabilir. Bunlardan echinococcus granulosus daha sık hastalık 
etkenidir. Etken, % 50-70 karaciğerde yerleĢir. Ġkinci sırada akciğer etkilenir (% 10-30).  

 

Resim 4.5: Echinococcus granulosus 

 

Bu parazitin esas kaynağı kedi, köpek, kurt, tilki gibi et yiyen hayvanlardır. Ara 

konakçılar insan, koyun, keçi, sığr, domuz, tavĢan, maymun vb.dir. Hastalık, enfekte köpek 
vb. hayvanların dıĢkısı ile bulaĢmıĢ su veya yiyeceklerin koyun veya insan tarafından 
yenmesiyle bulaĢır. Hastalık köpek tüylerinin sindirim ve solunum yolu ile alınması, toprak 
ve köpekle temastan sonra ellerin ağza götürülmesiyle de bulaĢır. 
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Resim 4.6: Kistlerin oluĢum çemberi 

 

4.3.2. Patogenez ve Klinik Belirtiler 
 
Sindirim yoluyla alınan yumurtalar bağırsakta açılır. Serbest hâle gelen larvalar, kan 

yoluyla karaciğere gelip yerleĢir. Buradan da akciğer veya beyne geçebilir. Bu organlara 
yerleĢen larvalar kist hâline geçer. Bunlara kist hidatik denir. Kistlerin içinde sıvı ve iç 
cidarında zamanla büyüyüp serbest hâle geçen yavru hücreler vardır.  

 

Hidatik kistler çok iyi kapsüllü olduklarından ateĢ, hâlsizlik ve kilo kaybı gibi sistemik 
belirti vermez. Bulunduğu organa göre lokal belirtiler görülür. Karaciğer tutulumunda ağrı, 
bulantı, kusma, kaĢıntı ve sarılık görülür; akciğer tutulumunda solunum sıkıntısı, öksürük, 
ağızdan kan gelmesi ve ğöğüs ağrısı olabilir. 

 

Resim 4.7: Karaciğerde oluĢmuĢ kist hidatik 
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4.3.3. Klinik Tanı ve Laboratuvar Bulguları 

 
Ultrasonografi, kitlenin kistik veya solid oluĢunu ayıran en önemli tanı aracıdır. 

Röntgen filmi, bilgisayarlı tomografi ve MRG ile kistler tespit edilir. Bazı serolojik ve alerjik 
testler yapılır. Anemi ve eozinofil artıĢı da laboratuvar bulgularındandır. 

 

4.3.4. Komplikasyonları 
 
Kistlerin mekanik basısı ya da parçalanması sonucu periton, karaciğer, akciğer, plevra 

ve dalakta yayılarak yeni kistler oluĢturur. Anaflaktik Ģok görülür. Kistler beyin, göz ve 
kalpte olursa ölüm riski artar. Çocuklarda büyüme ve geliĢmeyi engeller. Karaciğer kist 
hidatiğinin temel tedavisi cerrahidir. 

 

4.3.5. Korunma Yolları 
 
 BaĢıboĢ köpekler kontrol altına alınmalıdır. Ev köpekleri bakım ve kontrolden 

geçirilmelidir. 
 Etken köpeklere çiğ hayvan eti ile bulaĢtığından köpeklere çiğ et, özellikle 

karaciğer yedirilmemelidir. 
 Hijyen kurallarına uyulmalıdır. 
 Toplum eğitilmelidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Paraziter hastalıkları diğerlerinden ayırt ediniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Toksoplazmozis hastalığının 

özelliklerini diğer hastalıklardan ayırt 
ediniz.  

 

 Sıtma hastalığının özelliklerini diğer 
hastalıklardan ayırt ediniz.  

 

 Kist hidatik hastalığının özelliklerini 
diğer hastalıklardan ayırt ediniz. 

 Kistli hayvan etlerinin gömülmesi ve 
köpeklere yedirilmemesinin önemini 
araĢtırınız.  

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. Gebelerde peĢpeĢe düĢüklere yol açan paraziter hastalık aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Toksoplazmozis 
B) Sıtma 
C) Askariyazis 

D) Oksiyüriasis 
E) Teniyasis 

 
2. AĢağıdakilerden hangisi anofel cinsi diĢi sivrisineklerinin insandan kan emmesi veya 

hasta insandan kan nakli ile bulaĢan paraziter bir hastalıktır? 
A) Kist hidatik 
B) Teniyasis  
C) Sıtma 

D) Trikomoniyazis 
E) Uyuz 

 
3. AĢağıdakilerden hangisi sıklıkla karaciğer ve akciğerde görülen, echinococcus 

granulosus adında bir parazitin neden olduğu zoonotik bir hastalıktır? 
A) Kist hidatik 
B) Sıtma 

C) Kuduz 
D) Toksoplazmozis 
E) Brusella 

 
4. AĢağıdakilerden hangisi toksoplazmanın bulaĢma yollarından biri değildir? 

A) Enfekte bir kedinin dıĢıkısı ile temas eden ellerin ağza götürülmesi 
B) Enfekte bir hayvan etinin iyice piĢirilmeden yenmesi 

C) Paraziti barındıran besin maddelerinin iyice yıkanmadan yenmesi 
D) Etkenin deriyle temas etmesi 
E) Enfekte bir anneden hamilelik sırasında bebeğe bulaĢma  
 
 

DEĞERLENDĠRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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 MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  
 

1. AĢağıdakilerden hangisi hastalığın geçirilmesi ile kazanılan bağıĢıklıktır? 

A) Yapay pasif 
B) Doğal pasif 
C) Doğal aktif  
D) Yapay aktif 
E) Doğal bağıĢıklık 

2. AĢağıdakilerden hangisi deriden kabarık içi iltihaplı sıvı dolu oluĢuma verilen addır? 
A) Vezikül 
B) Makül 

C) Papül 
D) Püstül 
E) Bül 

3. AĢağıdakilerden hangisi virüslerin özelliklerinden değildir? 
A) Ġkiye bölünerek çoğalır.  
B) Antibiyotiklerden etkilenmez. 
C) Normal besi yerlerinde üretilemez. 

D) Hücre içi mikroorganizmadır. 
E) Vücuda genellikle mukoza yolu ile girer. 

4. AĢağıda grip ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıĢtır? 
A) Hastalık damlacık ve hava yolu ile bulaĢır. 
B) Ġnsan ve hayvanlarda hastalık yapan A tipidir. 
C) Tedavisinde mutlaka antibiyotik kullanılır. 
D) Komplikasyonları genellikle alt solunum yollarına aittir. 

E) Salgın sırasında kesin tecrit uygulanır. 
5. AĢağıdakilerden hangisi grip aĢısının yapılması için en uygun zamandır? 

A) Eylül-ekim ayı 
B) Aralık-ocak ayı 
C) Ekim-kasım ayı 
D) Ocak-Ģubat ayı 
E) Kasım-aralık ayı 

6. AĢağıdaki hastalıkların hangisi su ve besinlerle bulaĢmaz? 

A) Kolera 
B) Epidemik sarılık 
C) Tifo 
D) Basilli dizanteri 
E) Tetanoz 

 

7. AĢağıda epidemik sarılık ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Karaciğer hassas ve ağrılıdır.  
B) Yağlı yiyeceklerden tiksinti vardır. 
C) Deride kaĢıntı olur. 
D) Ġleri dönemlerde paraliziler görülür. 
E) Sarılık döneminde çocuklarda geçici iyileĢme görülür. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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8. Kuduz etkeni olan virüs vücutta aĢağıdaki yollardan hangisi ile yayılır? 
A) Solunum yolu 
B) Lenf yolu 
C) Kan yolu 

D) Sinir yolu 
E) Deri yolu 

 
9. Kuduz Ģüpheli yaralanmalarda aĢağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmamalıdır? 

A) Yara yerinin sabunlu su ile yıkanması 
B) Antiseptik solüsyonla yaranın yıkanması 
C) Yaraya dikiĢ atılması   
D) Yaranın tahriĢinden kaçınılması 

E) AĢı uygulanması  
 
10. AĢağıda tifo ve paratifo ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Tifo ve paratifo dıĢkı bulaĢmıĢ sularla bulaĢır. 
B) Tifonun en ağır komplikasyonu bağırsak delinmesidir.  
C) Paratifoda karın ağrısı ve kusma tifodan daha Ģiddetlidir. 
D) Paratifonun kuluçka süresi tifodan daha kısadır.  

E) Paratifoda ölüm oranı tifodan daha yüksektir. 
 

11. AĢağıda Ģarbon ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıĢtır? 
A) ġarbon yaralarına kesinlikle dokunulmaz. 
B) ġarbon yaralarının sonrasında skatris kalır. 
C) En çok ölüm akciğer Ģarbonunda görülür. 
D) Plesantal olarak bebeğe bulaĢabilir. 

E) ġarbon etkeni en çok deride yerleĢir. 
 

12. AĢağıdakilerden hangisi yaralanmalar sonucu oluĢan, kasılmalarla seyreden akut 
toksik bir hastalıktır? 
A) Difteri 
B) Tetanos 
C) Toksaplazma 
D) Erizipel 

E) Kızıl 
 

13. AĢağıdaki mikroorganizmalardan hangisi 5-50 yaĢ arası görülen epidemik menenjitin 
etkenidir? 
A) Hemofilus infulanza 
B) Ponomokoklar 
C) Steptekoklar 

D) Meningokoklar 
E) Herpes 
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14. AĢağıda verilen hastalık ve belirtisi eĢleĢtirmelerinden hangisi doğrudur? 
A) Pirinç suyu görünümde dıĢkı-kolera 
B) Bezelye ezmesi Ģeklinde dıĢkı-amipli dizanteri 
C) Ağaç çileği jölesi Ģeklinde dıĢkı-tifo 

D) Cam macunu gibi dıĢkı-basili dizanteri 
E) Kanlı müküslü dıĢkı-hepatit B 
 

15. AĢağdaki hastalıklardan hangisinin gebeliğin ilk 3 ayında geçirilmesi bebekte 
anomalilere sebep olur? 
A) ġarbon 
B) Toksoplazma 
C) Menenjit 

D) Tetanos 
E) Erizipel 
 

16. AĢağıdakilerden hangisi erkek ve kadın genital sisteminde sarı-yeĢil renkte akıntı ile 
karakterize olan ve cinsel yolla bulaĢan hastalıktır? 
A) Hepatit B 
B) Sifiliz 

C) AĠDS 
D) Gonore  
E) Lepra 
 

17. Süt, taze peynir, yağ, çökelek ve çiğ etlerin yenmesi ile bulaĢan insan vücuduna 
girdikten sonra lenf düğümleri, kan, dalak ve kemik iliğini tutan zoonoz hastalık 
aĢağıdakilerden hangisidir? 
A) Tifo 
B) Kolera 
C) Brusellozis 
D) Toksoplazmozis 
E) Botilusmus 

 

18. Çiğ sütten yapılan peynir en az ne kadar süre bekletildikten sonra tüketilmelidir? 
A) 1-2 ay 
B) 2-3 ay 

C) 5-6 ay 
D) 6-12 ay 
E) 2-3 hafta 

 

 

19. Kedi, köpek gibi hayvanların dıĢkısı ile kirlenen yiyecek ve eĢyaların kullanılması ile 
insanlara bulaĢan ve gebelerde düĢüklere neden olan hastalık aĢağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Sıtma 
B) Botilusmus 
C) Menejit 

D) Toksoplazma 
E) Brusela 
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20. AĢağıdaki hastalıkların hangisinde anneden bebeğe plesanta ve sütle bulaĢma olmaz? 
A) Kızamık 
B) Kızamıkçık 
C) Sifiliz 

D) AĠDS 
E) Toksopalzma 

 

21. AĢağıdakilerden hangisi AĠDS‟in bulaĢma yollarından değildir?  

A) Cinsel temas 
B) Anneden bebeğe plesanta ve sütle 
C) Hasta kiĢilere dokunmak, el sıkıĢmak 
D) Kanla bulaĢık alet kullanımı 
E) Kan nakli 

 

22. AĢağıdaki hastalıkların hangisinde cinsel yolla bulaĢma görülmez? 
A) Sifiliz 
B) AĠDS 
C) Gonore 
D) Trikomaniyasiz 
E) Hepatit A 

 

23. AĢağıda hepatitler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıĢtır? 
A) Karaciğer hassas ve ağrılıdır. 
B) Ġdrar çay rengindedir. 

C) Ciltte kaĢıntı olabilir. 
D) Hastalarda peteĢi tarzında döküntü olabilir. 
E) Ġdrarda bilürubin, ürobilinojen artmıĢtır. 

 

24. AĢağıdaki belirtilerden hangisi sifilize ait değildir? 

A) Fare yeniği saç 
B) Polimorfizm tarzı döküntü 
C) Semer burun 
D) Kelebek yüz 
E) ġankırlar 
 

 

25. AĢağıdaki belirtilerden hangisi menenjite ait değildir? 
A) Risus sardanicus 
B) Opustetanos 
C) Brudzinski 

D) Babinski 
E) Kernig 
 
 

DEĞERLENDĠRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 B 

3 E 

4 D 

5 A 

 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 B 

3 E 

4 D 

5 B 

 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 D 

4 B 

5 D 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 A 

4 D 

 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 D 

3 A 

4 C 

5 C 

6 E 

7 D 

8 D 

9 C 

10 E 

11 D 

12 B 

13 D 

14 A 

15 B 

16 D 

17 C 

18 B 

19 D 

20 A 

21 C 

22 E 

23 D 

24 D 

25 A 
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