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E P İ D E H İ Ö L S G Î S 

Epidemiologie1 ye i-İaıedezı onu e iurdumuzda S±krobiyole_ 
«jinin kısa bir tarihçesinin gözden geçirilmesinde yarar görül__ 
ııiş tlir, 

KONU» I 

YURDUMUZ MİKROBİYOLOJİNİN TARİHÇESİ» 

Bizde Bakteriyolojinin gelişimi incelendiğinde, bunun 
başlangıcının Osmanlı İmparatorluğunun fl&iiısfcü devresine kadar 
uzadığı görülür» Bakteriyoloji kavramı ve bunun önemi bir biri 
ardına çıkan salgın hastalıklardan sonra anlaşılmıştır* 

Bu suretle, bulaşıcı hastalıkları» ve dolayısi ile 
tababet içinde Bakteriyolojinin önemi, kendiliğinden ortaya 
çıkmıştır. Aslında Bakteriyoloji kavramı bulaşıcı ve salgın 
hastalık patlakları sonu dünyaca da fîaem kazanmıştır» Bir biri 
ardından çıkan salgınlar. Osmanlı İmparatorluğunu bu salgın,, 
ların önlenmesi bakımından çareler aramağa zorlamıştır» 

Nitekim İmparatorlukta görülen Veba salgınları üzerine 
ilk def*a 1T753 de İstanbul'da Yedikule kapısı dışında, Balıklı 
mevkiinde "Balıklı Rum Hastanesi" kurulmuştur, Öaha sonra 



İmparatorluk içinde Çiçek salgınının görülmesi Üzerine de, 
Osmanlı Padişahı II» Mai-aud*un Kadın Efendisi olan Begm-i 
ftlem Valide Sultant oğlu Abdülmecid'e müracaat ederek, 
1843 de kendi vakfı olarak Gureba Hastanesi*ni yaptırmıştır» 

Bu salgınlar yanı sıra görülen Kolera salgını üzerine, 
1865 de İstanbul'daki Galata Kulesi'nin bulunduğu Kuledibi 
mevkiinde Sen ,?orr1 Hastanesi inşa ettirilmiştir* 

Salgın hastalıkların ortaya çıkışı ile doğan hastaneye 
olan ihtiyaçtan sonra, o zamana göre modem bir eğitim ile 
hekim yetiştirme ihtiyacı da doğmuştur. 

Bu ihtiyacın doğal sonucu olarak ilk defa 1827 de 
Şehzadebaşında aiphâne-i Âmire ve cerrahhâne-i Âmire kurul_ 
muştur. Fakat daha sonra bunun yerine kaim olmak üzere 1839 da 
bugün Galatasaray Lisesinin bulunduğu yerde Ordu ihtiyacı için 
Askeri hekim yetiştirmek üzere, Fransızca eğitim yapan 
"Mektebfl fıbbıye~i Adiye-1 gaiıene" adı verilen yeni bir Hb 
mektebi kurulmuştur. İlk defa 14 Mayıs 1839 da bu okulda 
Eczacılık Eğitimine başlanmıştır. Bu tarihlerden sonradır ki 
Veteriner tababetin de günün modern ilim anlayışı içinde icra 
edilmesi zarureti kabul edilmiştir. Bu ihtiyacı duyan Osmanlı 
İmparatorlarından Sultan Meoid, 1849 da "Mektab-i Harbiye-i 
Şâhâne" içinde Veteriner tababetin açılmasını emretmiştir» 

1865 yılında da sivil Eczacılık Mektebi açılmıştır» 
1873 de Veteriner caoabet, bugünkü Galatasaray binasında 
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bulunan o zamanki "Mekteb-i Tabbıye~i £<ELiye-i Şâh&ne" 
binasına getirilmiştir. 

1877 tarihinde bu mektep İstanbul'daki Gülhane mevkiinde 
yapılan yeni bir binaya taşınmıştır. 

Osmanlı imparatorluğunda ilk defa 1881 tarihinde Sivil 
Veteriner hekim yetiştirilmeğe başlanılmıştır. 

Bu tarihlerde Avrupa, Bakteriyoloji alanında büyük bir 
keşfe şahit olmuştur» Bakteriyoloji alanındaki bu keşif bir 
ikimyager tarafından ortaya konmuştur* Büyük Kimyager Louis 
PASTEUR tarafından 1885 de kuduz aşısı ilk defa insanlara 
başarı ile uygulanmıştır. B\ı suretle büyük kimyager Louis 
PASTEUR bu keşfi ile Tip Tarihinde ölümsüzleşmiştir. 

Bu olay üzerine, 1886 da II.Abdülhamld, o zamanki Askerî 
Tıbbiye Mektebi hocalarından Veteriner Hüseyin Hüsntt, 
Hekim Hüseyin Remzi Beyler ile Hekim Aleksandır Zoeroa Paşa'fi" 
PASTEUR»ün yanına gönderilmesini emretmiştir. 

Heyeti PASTEUR» e, II.Abdülhamid'ln özel bir Hişanıia, 
PASTEUR adına kurulacak olan Enstitüye de (1000X Osmanlı Altın: 
bağışını takdim etmiştir. 

PASTEUR Enstitüsü ile kurulan bu temas sonu heyet Üyeler. 
5 ay süre ile PASTEUR'ün yanında, Kuduz Aşısının hazırlanışını 
tatMk şeklini öğrenmişlerdir» 

Bu bilimsel görgü ve eğitim sonu 1877 de İstanbul'da 
kuduz aşısı hazırlanmak üzere, üfiülkelp ameliyathanesi 
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(Kuduz'hastalığı operaer/on binası) » Kosroa Paşa idaresinde 
çalışmaya başlamıştır» 

18S8 senesinde. İstanbul'un Halkalı Mevkiinde ilk Sivil 
Veteriner okulu açılmıştır. Bilâhara 1894 de "Mülkiye Baytar 
Mektebi itkisi" namı altında» İstanbul'da Kadırga Mevkiinde, 
eğitime Mülkiyê fiötelyesi hocaları ile devam edilmiştir» 

1888 de Askerî Veteriner Okulu tekrar Maçka'daki 
''Mekteb̂ i Harbiye-i Şâh&aew ye intikal ettirilmiştir. Tıbbiye., 
do Bakteriyoloji ilk defa bir ders olarak, 1889 da Ahmet 
Bamdi Bey tarafından verilmeğe başlanmıştır» 1886 senesinde 
İç Hastalıkları üzerinde ihtisas yapmak üzere Paris.'e giden 
Bter.Ahmet Hamdi9 aynı samanda Bakteriyoloji ihtisası da 
yaparak 1889 senesinde yurda dönmüştür. Bu tarihte Tıbbiye1de, 
Ders Müfredatı*na Bakteriyoloji Dersi konmuş ve hocalığına da 
ga?.;»jKhgıet Hamdi atanmıştır. 

1893 yılında yine Fransa'da Bakteriyoloji tahsil etmiş ola 
olan Rıfat Hüsamettin isminde bir hekimde, o tarihe kadar 
Emrazı Sâriye'namı ile Salgın Hastalıklar dersi okutulmasına 
rağmen, Bakteriyoloji dersi okutulmayan Baytar jfofcfceb-i 
Âlisinde, Bakteriyoloji dersi hocalığına atanmıştır» 

1892-1893 yılları arasında İstanbul'da patlak veren 
Kolera salgını üzerine; durura» '-»Cemiyet-i Tibbıye-i gâhane" 
tarafından görüşülax-ekt lıazırlan&n rapor bu Cemiyetin Başkam 
olan Zambako Paşa tarafından Sultan II.Abdülharaid'e arz edil. 
iniştir. 



Bu rapor üzerine Sultan II.Abdülhamid, Büyük Kimyager re 
Kuduz Aşısı Kâşifi Louis PASTEUR ile temasa geçilerek» bir 
mütehassıs celbedilmesini ilgililere emretmiştir. 

İstanbul*daki Kolera epidemisi ile ilgili Osmanl3 
Padişahı*nın gAHTlüK Enstitüsüne ulaşan bu isteği, Fransa 
Hükümetince kabul edilmiş ve tetkiklerde bulunmak üzere 
ffir.CHAKTEMESSE İstanbul'a gönderilmiştir* 

İstanbul'da bir süre tetkiklerde bulunan Or.CHAKTSKBSSB, 
i adi şah ıı*Abdülhamid' e; yerine daia£ olarak İstanbul'da kal^_ 
bilecek Uzman Maurice NİCOLLE'U tavsiye etmiştir. Sultan 
II.Abdülhamid'in 713 numaralı iradesinden, 1893 Ekiminde, il» 
Bakteriyolojihanenin kurulduğu ve bunun Müdürlüğüne de Maurioe 
NÎCOLLE'ün atandığı böylece anlaşılmaktadır* Sultan 
II.Abdülhamid, bu Bakteriyolojihaneyi, ne "Mektebi Tibbjye-İ 
Şâhâne" ve ne de wMektebi Harbiye-i Sâhâne" deki Baytar 
sınıfı bünyesi içine ithal etmemiştir* 

Ancak bu Bakteriyolojihaneyi doğrudan doğruya "Mekfttibi 
Askeriye Nezaretine" bağlamıştır. Ayrıoa fermanında, Maurioe 
NİCOLLE'ün hem "Mektebi Tıbbı.ve-1 Sâhâne" ve hem de "Mektebi 
Harbiye-i Şahane" deki Baytar sınıflarına Bakteriyoloji fenni 
talim ve tedris ettireceği bildirilmiştir* Bilâhara Sultan 
II.Ahdülhamid 1S05 de bir ferman ile Mektebi Harbiye»! 
Sâhâne'deki Baytar sınıflarını, Haydarpaşa'deki Mektebi 
Tibbıyei Şâhâne'ye naklini emretmiştir. 
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Sultan IX. AMulhamit'in bu fermanından anlaşıldığı üzere, 

Bakteriyolo jihane; Tıp ye Baytar mekteplerinden ajm ye 

^fttibi APKerlye-j Şfthânpt Nazare tine bağlanmak suretile 
muştakilen kurulmuştur. 

Maurioe HlCOLIB'ün Müdürü olduğu Bakteriyelojihane-i 
X 

°smanî işin, Mektebi ibbıyei Şâhâne yakınında bulunandiaek-
siyoa ye operasyon salonu olarak kullanılan kısım tahsis edilmiş 
tir. 

Maurioe NİCÖLIE kendisine tahsis edilen bu yerde iki sene 
süre ile çalışmıştır. 

Maurlee NİCOLLE 0 sırada Fransa'da ®r. »mil BÛÜI 
(.1855-1932) nun Keşfetmiş olduğu" "Serum antidif terikMi 
Bakteriyolojihanei Osmanî' de de istihsal için çalışmalara 
geçmiştir» Bu çalışmalar için doğan yer ihtiyaoı da Nişaata-
şında, Süleyman^aşa nın K" onağı kiralanarak giderilmiştir* 
Burada Maurioe NÎGOLIE 15 beşeri hekim ye 3 Veteriner Hekim1 i 
kendisine yardımcı elarek seçmiştir, ̂ ilâhare bu 18 yardımcı" 
dan 3 Veteriner Hekim ve 2 İnsan Hekimi üstün yetenek ve 
çalışkanlıkları nedenine dayanılarak kendi yanında çalışmak 
uzere Maurioe NICOUE tarafından seçildiler. Bu seçim, aday-
ların resmen atanmaları ile de pekiştirilmiştir. Maurlee 
NİCOIIE ne çalışan bu Hekimler; Veteriner Haki» Adil MUSTAFA 
Veteriner Hekim Refik, Beşerî Hekim REFİK ve Beşeri Hekim 
friuBt^8- ile İkinci kursa alınan yardımcılarından Veteriner 



Hekim Osman NURİ olarak bilinmektedir» 
Bakterlyolo.1 ihanei Gaman! içinde, Memleketin beşerî ve 

hayvani bulaşıcı ve salgın hastalıklarına çözüm yolu bulma 
amacı ile çalışmalar birlikte sürdürülmüştür» Bu hal Maurice 
.NÎCOLLB'ün Fransa'ya döndüğü 1900 yılma kadar löyleoe çok 
verimli bir şekilde devam etmiştir» Bu tarihe kadar Dünya 
Literatüründe yer alan bir çok yeni buluşlar Yurdumuzda ortaya 
konmuştur. Bunlar arasında; Bakteriyolojihanei Oemanî Müdürü 
Maurice NİCOLLErün 1897 yılından itibaren muavinliğini yapan 
ve kıymetli Fransız bilgini NOCARD'ın yanında yetişmiş olan 
Adil Mustafa ile NÎCOLLE'ün birlikte, Sığır Vebası etkenini», 
CKamberland ve Berkefeld filtrelerini geçen bir virüs olduğuna 
dair yapılmış olan kıymetli araştırma, Bakteriyoloji tarihimiz 
için taşıdığı onuru halen muhafaza etmektedir» 

Maurice NÎCOLLE*ün Fransa'ya gitmesini müteakip Bakteri 
yolo.lihanei Oamanî ikiye ayrılmıştır» Biri, yine eski yeri 
olan Bakteriyolo.1ihanei Osmani adı ile Nişantaşında kalmış re 
kendisine konu olarak yalnız insan hastalıklarını seçmiştir» 
Düğeri, Sultan Ahmet «deki Baytar Mektebi Alisi* ne ait Mnanin 
üst katına taşınmış ve adına »Bakterlyolojİhaneİ Baytara" adı 
verilmiştir» Bu müessesenin müdürlüğü de Veteriner HeldLa 
Adil Mustafa'yia verilmiştir» 

Maurice NİCOLLE'den sonra Nişantaşındaki Bakteriyoloji, 
hanei Osmanl'yİ HüdÛ lÜğüntt 1910 yılına kadar Br»Hemlinger; 

mmmmHmmmmmmmrnfmmmmmmmmmmm  v . 
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19X4 yılına kadar Dr.Simond; 1914 yılından sonra da DfcvHefik: 
OURAN deruhte etmiştir» 1910 dan sonra Bakteriyolojihanei 
Osmanî ismini taşıyan beşerî kısım İstanbul tarafındaki 
Çemberlitaş'a taşınmıştır. 

Bundan sonra Tıbbiye'deki Bakteriyoloji Dersleri; müteakip 
senelerde sırası ile D-r Jffamdi. Aziz. DayRıfat ve Dr.Refik 
GÜRAN tarafından verilmiştir. 

Baytar Mektebi Jflisifnde ise Bakteriyoloji Dersleri, 
Adil Mustafa tarafından verilmiştir. Cumhuriyet devrinde 
Ankara'da, 29 Ekim 1933 de kurulan Veteriner Fakültesi, günün 
gerektirdiği modern anlam ve ihtiyaçlara göre eğitime geçmiştir. 
1961 yılında Ankara Üniversitesi bünyesinde. Eczacılık Eğitimi, 
ilk def'a Fakülte Statüsü içinde kurulmuştur. Bu Fakültenin 
2. Sınıfında okutulan Mikrobiyoloji Mersi, yönetmelikte aslî 
ders olarak yer almıştır. Oysaki o zamana kadar İstanbul 
Üniversitesi Eczacılık Okulunda, Mikrobiyoloji dersi ihtiyarî 
bir ders olarak eğitilmiştir. 

İstanbul Üniversitesi bünyesi içinde, Eczacılık Yüksek 
Okulunda ihtiyarî bir ders olan Bakteriyoloji ilmi, bu yeni 
Fakülteye ayak uydurarak 1964 de bu dersi, müfredatı içine 
almış ve bilâhara da Fakülte Statüsüne geçebilmiştir. Bu gün 
istanbul Tip; ©«arrahpaşa Eçpç Ankara ÜEtyç Hacettepe Slp* 
Ege !Pipf Diyarbakır Tip; AsskAraJTeteriner; Elâzığ Veteriner; 
Ankara Eczacılık Fakültesi, İstanbul Eczacılık Fakülteleri ile. 



_ s« 

Hacettepe Eczacılık Yüksek Okulunda; lif Hekimlikleri 
Fakültelerinde ve Yüksek Okullarında Mikrobiyoloji eğitimi 
yapılmaktadır. 

Salgınların tahribat ve mahiyetleri anlaşıldıktaki sonradır 
ki Bakteriyoloji ilmine gereken önem verilmiş ve Bakteriyoloji • 
d© bu suretle bu günkü gelişime ulaşmıştır» Bakteriyoloji 
biliminin gelişmesinde, patlak veren salgınların oynadıkları 
rol çok büyük olmuştur» Aynoa bu bilim disiplininin yurd 
sathına yayılmasında ve toplumun bundan yararlanmasında da ba 
bilim disiplininin $lrk toplumu içindeki eğitim şekli ve -
gelişimi aşamalarının bilinmesi gerektiği cihetle, Bakteriyolt_ 
jini» tarihçesini Kronolojik bir sıra takip edilmeğe çalışıia. 
rak incelemek zorunluğu doğmuştur» Dünyada Bakteriyolojinin 
gelişimi göz önünde tutulacak olursa, Büyük Kimyager Loui» 
PASTEUH'ün öncülük ettiği bu bilim disiplininin meslek sınıra. 

. • 7 S- . . . 

tanımadığına dair diğer pek çok örnekler vardır» Bakteriyolô  
" • • • • • ! . -i.-  •'• 

jinin bizdeki oluşum ve gelişimi de, açıklamağa uğraştığımız 
Yurdumuzdaki tarihçeden de anlaşılacağı üzere bunun canlı bir 
örneğini Teşviştir. 



— — 

.fû» 
&»»* II 

IKPİDSKİdLöGİS 

.Bpidea:iolögâfsF.y© gimedea >ımstalxklar baklanda 
kısa bir açıkl&na yapılması gerekmektedir» 

H a s t a l ı k : 

Hastalığın kessin bir taaımlanmasının yapılmaı sordur» 
•w 

Bununla beraber genellikle hastalığa.$ «Oreaaisasanın doku 
veya sistemlerini» mrml fisyoCLojfâk fonksiyonlarının bosula^. 
lan ile orsaya çıksa, patolojik hir olaydır*şefinde tanıml^ 
Kak mümkündür» 

Hastalıklar genellikle fl# guruba ayrılırlar» 
1» Bııfsksiytt& "testalıklsr (vtnfeotious diseases, 

Infektiens kranfefceitea, Msladi© infeotieus)'! Burada enfekaî , 
yös hastalıkların tmm?las*&ipı ö-sol bir dçyisa ile yapılır* 
Buna gör» B a f s î c s i ? ^ her hangi bir yol ila orga_ _ 
niaaa içine giren ve ©ssaîa $sğ|&LafeiXea patogen aeikroorganiŝ  
maların, gerek ken&L t© gerefe*e teknik hasılatının, bası -
bas.talık semptomları vm daktsl&nla patolojik derişiklikler 
meydaha getirmeleri soîây tmy&esm gelen -bir hastalık halidir» 

JEnfekaiyoa 



(Contagious) veya bulaşıcı değil (Noncontagious) dirler, 

A- Noncontagious hastalıklar: 
Bunlar pâtogen. bir mikroetken tarafından husule getirilen» 

fakat bulaşma istidadında oloayan hastalıklardır* Buna örnek 
olarak Tetanus gösterilebilir* Tetanus bir Toksi-enfekeiyöz 
hastalık olduğundan, Betanuslu bir hasta ile temas eden 

. sağlam bir şahıs Tetanus enfeksiyonunu almaz. 

B- Contagious hastalıkları 
Bunlar enfekte bir canlıdan sağlamlara doğrudan doğruya 

(direkt) veya vasıtalı (indirekt) olarak geçme özelliğinde 
olan hastalıklardır. Bu nev'i hastalıklara dilimizde "Bulaşıoı 
hastalıklar" yabancı dillerde " A n s t e c k e n d e 
K r a n k h e i t " " S e u c h e K r a n k h e i t " , 
" C o n t a g i o u s d i s e a s e s", "C o m m U tt i-
c a b 1 e d i s e a s e s", "M a 1 a d i e c o n t a^ 
g i o u s", " E m r a z ı s "a r i y e"» "I n t a n £ 
h a s t a l ı k l - a r " gibi isimler verilmiştir. Ancak bu 
bulaşıcı hastalıklardan bir kısmı Salgın karakteri gösterir̂  
ler.Bundan dolayı da bu gibi bulaşıcı hastalıklara, salgın 
hastalıklar denir. Salgın hastalıklar biliminin Uluslar arası 
karşılığı E p i d e m i o l o g i e'dir. Bu terminoloji 
E.p i (yayılma), d em u s (toplum) ve l o g o s 
1 o g i e (bilim) gibi üç kelimeden oluşmuştur. Bu nev'i 



Kontagiyöz hastalıklar İlerde de değinileceği gibi yayılma 
. yeteneğinde olan hastalıklardır» 

2- îhvazyon hastalıklıns (învasionskrankheiten) AYGÜN 
(1939, 33), UYÎDIÎN (1953,2), VOLKMAKH (1947,433)5%5flB (1961,2X 

3- Enfeksiyöz olmayan hastalıklar (Noninfectious diaeases) 

Enfeksiyonların ortaya sıkış ve yayılışlarıt . -

Bir enfeksiyöz hastalıkta, hastalığın meydana gelebilmesi 
için muhtelif faktörlerin mevcudiyetine ihtiyaç vardır* Bunla_ 
rın e» önemlisi, enfeksiyon meydana getirme yeteneğinde olan 
mikroorganizma ile bu mikroorganizmaya duyar olan organizmâ  
nın mevcudiyeti ve bu patogen mikroorganizmanın, duyar orga_ 
nizmaya giriş yeridir* Enfeksiyon meydana getirecek olan 
mikroorganizmalar; virüs, riketsiya, bakteri ve mantar olabl_ 
lir» 0 halde, Enfeksiyöz hastalık dendiği zaman bir virüs, 
riketsiya, bakteri veya mahtarın sebep olduğu patolojik bir 
hal hatıra gelir» Burada bir mikroetkenin hastalık yapma yete__ 

' ı 

; * \ .̂ ' ' ' •• i ' ' ' 
neğinde olması koşulu ön görülüyor. Butta göre bir mikroorgq_ 
nizmanın hastalık meydana getirebilmesi için mikroorganizmanın 
patogen olması gerekmektedir» ̂ gun veya uygun olmayan şartlarda 
dahil oldukları duyar olan organizmada az veya çok fid&etü*, 
Şifa ile sonuçlanan veya öldürücü ve yahut gizli şekilde 
seyreden bir hastalık meydana getirme yeteneğinde olan 
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mikroorganizmalara patogen̂ patojen (patthogen) veya patojenik , 
(pathogenic) mikroorganizmalar denir» '! 

Her türlü uygun şartlara rağmen üzerinde bulunduğu orga,̂  
nizmada bir hastalık hail meydana getirme yeteneğinde olmayan 
mikroorganizmalara da sapi'ofit (Saprophyte) veya saprofitik 
(Haprophytic) Mikroorganizmalar denir. 

Bazı hallerde patogen mikroorganizmalardan bir kısmının 
organizmada hastalık meydana getirebilmeleri için bazı yardımcı! 
faktörlerin de mevcudiyetine ihtiyaç hasıl olur. Ancak burada 
hastalığa sebep olan patogen mikroetkenin hastalı* yapma veya 

| 
yapabilme yeteneği değişik koşullara bağlıdır. Bu koşullardan 
bir kısmı hastalığı alacak canlının kendisine, bir kısmı dış 
çevreye ve bir kısmı da hastalığı meydana getirecek olan 
mikroetkene ait değişik faktörler ile ilişkilidir. Bu bildi_ 
rilen üç ana faktör, kendi bünyesi içinde incelendiklerinde 
her birinin pek değişik tâlî faktörleri kapsadığı görülür. 

ı 
Bu suretle bir hastalığın meydana gelmesinde; o hastalığa 
yakalanacak olan organizmanın, hastalıklara karşı dİspozis— 
yonu veya resistansı, içinde bulunduğu yaşama veya hijlyen 
koşulları gibi dış çevraye ait değişik koşullar,mikroetkenin 
rmtê enite veya viruslyet derecesi ile organizmaya giriş 
yollan gibi pek değişik faktörlerin hepsinin ayn ayn 
incelenmesi gerekmektedir. Ancak, bu takdirdedir ki, organi»_ 
mada hastalık yapabilme yeteneğinde olan ve hastalık yapabj^ 

% 

leh biy, mikroetgenin hastalığı meydana getirebilmesi veya 
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organizmanın savunma sisteminin organizmayı koruma için 
yaptığı çaba sonu hastalık yapamamasının nedenleri açıklığa 
kavuşabilir. îşte bunun içindir ki enfeksiyöz hastalıkları*: 
çıkış, seyir ve prognozu üzerinde bilgi edinebilmek için 
epidemiyoloji ve immünoloji bilimlerinin iyice kavranması 
gerekmektediro Organizmanın hastalık halini meydana getirecek 
olen mikroetkenlerin o hastalığın etkeni olarak şüphelenil, 
dikleri hallerde; ya bu mikroetkenlerin, organizmaya ait, 
süt, kan, balgam, feçes ve apseler ile burun ve boğazdan 
ekiviyona alınan maddelerin kültürleri yapılmak veya 
Organizmanın, kan serumu, süt veya süt serumu, likör sereV 
rospinalis gibi sıvılarından yararlanılarak duba ilerideki 
serolojik reaksiyonlar bahsinde ididirileceğllgibi bir kısıa 
serolojik reaksiyonlar aracılığı ile bu hastalıkların 
diyagnostiği yapılabilmektedir. 

Enfeksiyöz bir hastalığa yakalanan organizmanın kendi 
bünyesine bağlı kişisel faktörler; yeterince bealenememek, 
aşırı çalışma sonu yorgunluk, gebelik, uygun olmayan meşke»., 
lerde barınmak, kötü iş koşullan, dış çevre koşullarına 
uyacak gi?si ve hijiyenik yeteneklerden yoksun bulunmak, 
buluğ çağma erişteki intibaksızlık şeklinde sıralanabilir. 
Çevre koşullarına gelince; burada soğuk ve hijiyenik olmayen 
çevre koşullarında yaşama zorunluluğu en önemli faktörler-
arasındadır» Bütün bu koşullar topyekun organlzmanan 
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Masalıklara kar$ı dispoae bir bal almasını, yani organls_ 
.«anın kudretinin kırılaa sebeplerini hasırlar* Hastalık 
yapabil®® yeteneğinde olan bir alkroetkenla. bir canlıda 
hastalık ©aydana getirebilmesi için iÇbraalu alan kovul, • 
slkroetkenln kendisisi® âugar sim bir oanlaya- geçmesi to. a 
canla, içinde lirey©kümesidir® Bu geçişin hangi kofullar 
altında olduğa İse i incelemeğe değer nedenleri kapsar* 

Herhangi bir organizma İçine giren hastalık yapıoı bir' 
mikroorganizma, © organizmanın koruyucu etkisi ile karşılaşır* 
Ancak, duyar olan organizmanın kendisini korusa mekanizması 
herhangi bir sebep il o normal bir şekilde çalışma veya • 
«ikr̂ orĝ niasay» karşı 'direnme yeteneğine sahip değil' İsa 
veya dışardan im organizmaya direnmesini temin edecek 
herhangi txbb& bir yardımda bulunulma» ise, hastalık yapıcı 
mlkroetken o duyar organizma içinde zararlı etkisini yapar* 
Organizmanın bu koruyucu örelliği, kendisinin tabiî örtüsü 
olan deri ve mukoza ile solunum sistemi, »indirim ve 
&®:ait©-$frlmar yoUar ile göz ve kulakların koruyucu özellik^ 
teki sekrasyonlars. tarafındanilkel bir «ekllAe ye İri rmm? 
issin »dili?* m olay, yani organizmanın hastalık yapıoı 
k̂rooggsnfemftleadan korunması keyfiyeti, organizmamn suh_ 
telif dokularısın sekresyonlam. ile kesa yine organizmanın 
muhtelif organ- ve dokularına ait ve Bağışıklık bahsinde 
®gaJtiU«*MP oMııâtt üsere, Pagezitoei» olayı (pu^oeytosis) 



ve savunmada yer alam fteticulo-Bnaothelial System tarafın, 
dan temin edilir» Bununla beraber, organizmanın kendisini 
koruma mekanizması oldukça komplikedir. Organizmanın 
(Bacteriostatic) ve bakterisidâl {Bactericidal) etkiye sahip 
normal sekresyonları vardır. Göz yaşı, balgam, nazal (nasal) 
sekresyon ve aalyada da aynı özellikte olan substanslar 
bulunduğu bildirilmektedir. FLBIÎHG (1929,217) göz yaşında 
gok mebzul olarak bulunan ve bir anzim aktivasyona gösteren 
lizozim'in özelliği meyanında, Beta hemolytic Streptococcus'a 
karşı etkili olduğunu, keza DOLD (1935,69)/ normal şahısların 
salyalarında mevcut olan bir substanam Corynebacterium . 
diphtheriae kültürünün üremesini men ettiğini bildirmişler, 
dir. 

Soğuk,, fizyolojik sefalet ve iyi beslenememe gibi hazır, 
layıcı sebepler organizmanın savunma aktivasyonu üzerinde 
engelleyici etki yapar. 

Organizmanın bu koruyucu aktivaayonunun bozv ası veya 
virulan olan bir mikroorganizmanın organizmaya girerek 
çoğalması sonucu e n f e k s i y o n ' u n meydana geldiği 
daha önce de bildirilmiştir. Meydana gelen bu enfeksiyonun 
diğer sağlam şahıslara geçişi, değişik faktörler etkisi 
altında vukua gelmektedir. 

Bir kısım hastalıkların intikali, hastalık et̂  lerini 
havi hayvansal besin maddelerinin gıda olarak tüketimi sonu 
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veya hasta! ̂  • i hayvanlara ait ürünlerin «sanayide işlenmê  
leri esnasında buulr.r ile kontakt suretiyle husule gelir» 
Bir kısım hastalıklar da İçilen veya temizlikte kullanılan 
sular ile intikâl ederler® Bununla beraber patogen bir 
mikroetkenin, duyar bir canlıya girinceye kadar karşılaşmış 
olduğu koşullanın* hastalığın meydana gelişinde önemli bir 
yeri vardır» Bası mikroetkenler dış çevre koşullarında daha 
uzun yaşarlar» Salmonella typhosa, Vibrio cholerae ve 
Shigella'lar ile bulaşan ırmak ve nehirlerde bu mikroorganlz_ 
malar birkaç hafta canlılıklarını muhafaza etmektedirler» 
Barsak patogeni olan mikroorganizmalardan Salmonella typhi'nin 
sebep olduğu enfeksiyonu geçirdikten sonra portör durumuna ••*••. 
geçen şahısların barsak kanalında uzun yıllar yaşayan bu 
patogen mikroorganizmalar hastalığın yayılmasına sebep 
olurlar. (îAHHBR, 1946,372); 54 sene gibi uzun bir süre önce 
tifo geçirmiş bir insanın portör olduğunu bildirmektedir» 
Bir kısım mikroorganizmalar ise kısırlaşan biyolojik koşullar 
karşısında doğalda dayanıklı şekle geçerek uzun yıllar can_ 
lılıklarını muhafaza edebilirler. Buna örnek- olarak Bacillua 
iinthracis gösterilebilir. Anthras, aerop ve spor veren bir 
basildir. Bunun spor şekli, doğal koşullarda 15 yıl veya 
daha uzun yaşar» Su ise /urMirax* in meydana gelmesinde bu 
basilin doğalda canlılık özelliğini muhafazadaki gücünü 
gösterme bakımından bir fikir vermeğe yeter. Buna mukabil 
insanlarda ve bilhassa gençlerde meningitis'e sebep olan. 



kendisinin afinitesi olduğu dokuya gidecek yolu seçer» İşte 
%• : . x i-'  Si  " •  ı "  > 

bu yollar o mikroorganizmalar için birer giriş kapısıdır» 
Fa^aK mikroorganizmalar bu giriş kapısından rahat ve kolayca 
geçemezler» Burada bazı faktörlerin mikroorganizmalara yardın̂ , 
cı olması veya organizmada:, mikroorganizma yararına bazı 
koşulların ortaya çıkmasına çok kerre zorunluk vardır» ̂ Mfr1 nr 
hakkında ilgili bölümlerde bilgi verilmiştir» Normal koşul^ 

b 

larda, organizmada hastalık yapabilme yeteneğine sahip bir 
mikroorganizmanın organizmayı istilâsına karşı, organizma 
direnmesi ile karşılaşır ki bu da organizmanın savunma siste_ 
minin kendisini koruma için doğal bir çabasıdır» Genellikle 
sağlam deri, enfeksiyonlar için bir hail gibi kabul edilebilir 
isa der mikroorganizmalar ekseriya deride mevcut glandulalar 
tle saç follikûllerinden deriye geçerler* Bundan başka Corj^ 
hebacterium diphtheria, sağlam mukoza yüzeyini afetzede eder» 
Bazı patogenik mikroorganizmaların sağlam intestinum*lardan 
geçerek lemf yollarına ve ductus thoracicus'a dahil olduğu 
bilinmektedir» 

Akciğerler, pnömonl şeklinde seyreden Tüberkülozis ve 
Aspergillosis gibi enfeksiyonlar ile bilhassa viral enfeksi_ 
yonlar için de bir enfeksiyon kapısı olmaktadır» 

İnsanda; Gonöre ve sfilis, hayvanlarda Brusellozis gibi 
enfeksiyonlar için, genital organlar giriş kapısı vazifesi 
görür. 
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veya hastal.'.cli hayvanlara ait ürünlerin «s&aayide işlenmê  
lori esnasında bunlar ile kontakt auretiyle husule gelir* 
Bir kısım hastalıklar da içilen veya temizlikte kullanılan 
sular ile intikâl ederler. Bununla beraber patogen bir 
mikroetkenin, duyar bir canlıya girinceye kadar karşılaşmış 
olduğu koşullanın, hastalığın meydana gelişinde önemli bir 
yeri vardır* Bası mikroeckenler dış çevre koşullarında daha 
uzun yaşarlar* St&lmonella typhosa, Vibrio cholerae ve 
Shigella'lar ile bulaşan ırmak ve nehirlerde bu mikroorganiẑ  
malar birkaç hafta canlılıklarını muhafaza etmektedirler* 
Barsak patogeni olan mikroorganizmalardan Salmonella typhi'nin 
sebep olduğu enfeksiyonu geçirdikten sonra portör durumuna 
geçen şahısların barsak kanalında uzun yıllar yaşayan bu 
patogen mikroorganizmalar hastalığın yayılmasına sebep 
olurlar. (îANKBR, 1946,372); 54 sene gibi uzun bir süre önce 
tifo geçirmiş bir insanın portör olduğunu bildirmekteür* 
Bir kısım mikroorganizmalar ise kısırlaşan biyolojik koşullar 
karşısında doğalda dayanıklı şekle geçerek uzun yıllar can_ 
lılıklarını muhafaza edebilirler. Buna örnek- olarak Bacillus 
Anthracis gösterilebilir. Anthraı, aerop ve spor veren bir 
basildir. Bunun sp̂ r şekli, doğal koşullarda 15 yil veya 
daha uzun yaşar® Bu ise '.;rJhrax' m meydana gelmesinde bu 
basilin doğa.da canlılık özelliğini muhafazadaki gücünü 
gösterme bakımından bir fikir vermeğe yeter. Buna mukabil 
insanlarda ve bilhassa gençlerde meningitis'e sebep olan 
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îeiaaeria inrtiraceilularis ve insanlarda gonorrhoeae'ye sebep 
jlan Neisseria gonorrhoeae, üzerinde yaşadığı canlının dışında 
ioğalda canlılık özelliğini çok çabuk kaybeder» Enfeksiyon. 
Larm ortaya çıkışı&da bu enfeksiyona sebep olan mikroorganiz. 
üaların sıhhatte olan insanlara geçişi» ya doğrudan doğruya 
aastalar ile temas suretile veya bu hastaların kontamine 
sttiği eşya aracılığı veya tuberculosis ve psıttacosis*de • 
olduğu gibi teneffüs edilen kontamine hava ile aerogen enfek. 
3iyon şeklinde olur. Direkt kontakt ile hastalık intikaline 
en iyi misâli kopülasyon (copulation) veya koyitus (coitus) 
3ureti ile Sifilis (Syphilis)i), Gonorre (Gonorrhea, 
?onorrhoeae), Limfogronuloma venerum (Lymphogranuloma vene—, 

reum) gibi çiftleşme hastalıklarıdır. Ancak bütün hastalıklar 
re hatta yukarıda bildirilen gonorrhoeae vesjr-philis dahi 
buluşmada bu kadar sıkı bir teması gerektirmeyebilirler» Bir 
enfeksiyon etkeni ile bulaşmada bu kadar sıkı kontağın gerek, 
çediği hallerde el öpme ve tokalaşma da keza enfeksiyonların 
naklinde rol oynayabilir. Madensel paralar ağır maden tuzla,. 
rından yapıldığı İçi», hastalık etkenlerini taşıyamayacağı, ^ 
buna mukabil kâğıt paraların; enfeksiyöz hastalıkların bir 
şahıstan diğerine geçişte madensel paralar kadar emin olmadığa 
söylenebilir» 

Posta pulları üzerinde yapılan mikrobiyolojik araştır, 
malarda, bunların bakteri yüklerinin çok yüksek olduğu tesbit 
edilmiştir» Bazı kimselerin pulların yapıştırılması için 
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dillerini kullanması, bunların hijiyen kurallarını hiçe «ayan 
bir davranıştır» 

Restoranlarda kullanılan tabak ve çatallar, patogen. 
mikroetkenlerin intikalinde önemli rol oynamaktadırlar. Yapı_ 
lan araştırmalarda el ile yıkanan bulaşıklarda kullanılan en 

_ * 

sıcak su 49-57 Ö° arasında olduğu, bundan daha yüksek ısıya 
el dayanmadığı tesbit edilmiştir. Halbuki-bu ısı dereceleri 
patogen mikroorganizmaların ölmesi için yeterli bulunmamaktadır», 
Bunun içindir ki, restoranlarda ile yıkanacak yemek kapları 
sabunlu su ile temizlenmeli, kaynar,su ile çalkalanmalıdır. 
Slanı yıllarda memleketimizde  işletmeyeraçılan turistik tesis__ 
lerde ve hastahanelerde bulaşık yıkama makineleri kullanılmağa 
başlanmıştır. Bazı hastalıklar da; bit, pire, kene ve sinek 
gibi haşerelerin sokması ile intikal eder. Bazı ahvalde enfek_ 
siyonlar; gıda olarak kullanılan besin maddelerinin, enfeksi_ 
yon etkenlerini aksidental olarak taşıyan fare, hamam böcekleri 
ve sineklerin kontamine etmesi sonu meydana çıkar. 

Kolera ve salmonella grubu mikroorganizmalar ile kontamine 
sinekler besin maddelerini de kontamine etmek sureti- ile bu 
hastalıkların intikalinde büyük rol oynarlar. GRAHAH ve. 
SMITH1 in yaptıkları bir araştırmanın TANKER (1946,381)) tarafın_ 
dan yapılan aktarışında; sineklerin bir kısım mikroorganizmalar 
ile artıfislyel olarak enfekte edilmelerini müteakip değişik 
sürelerde bunların bacak, baş, gövde, barsak ve feçeslerinden 



ayni mikroorganizmaların izole edilebilmiş olduğu bildirili 
M ' 1 ' • 7 
mistir» Bu.durum Tablo (I) de görülmektedir. 

ayaklar kanatlar; baş kursak barsak feçe; 

Salmonella typhosa - , •••« • a . . e c a • • • . . . 4 6 
.» . . t . 

Salmonella enteritidis 7 7 8 6 
Mycobact tuberculosis . • » • • * • 3 16 
ffiuberculos'lu balgam .... ...... .. • ...» 6 
Maya . " - .. 2,5 2,5 2,5 » . } 
C orynebact erium 
diphtheriae 5 5 5 7 5 

Bacillus anUhracis 2 .»••>. 4 5 3 
Vibrio comma 30 saat ı 5 saat 2 2 2 
Serratia marcescens 8 12 11 5 17 
Antrax sporları 20 20 20 1» 20 

13. 
5 
2 

2 

2 , 
30 a. 

6 

16 

âblo ( 1))» Değişik mikroorganizmalar ile enfekte edilen 
sineklerde bu mikroorganizmaların, sineklerin muhtelif organ, 
sistem ve ekskresyonlarında hayatta kaldığı en uzun süre 
(gün olarak) (GRAHAM—SMITH) 

Üularemia' mn etkeni olan Pasteurella tularensia yabanî 
kemiriciler üzerindeki pireler veya keneler aracılığı ile 
insanlara intikâl eder» Aynı veçhile sığır ve insanlarda Qf 
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hummasına sebep olan Coriella bumettii'ye Bermacentor andex*_ 

I . 
sonl vs diğer bir kısım keneler rezervuar vazifesi görmektedir̂  
ler» Her hangi bir yol ile organizma iğine giren ve orada 
çoğalabilen patogen mikroorganizmaların, gerek kendi ve 
gerekse toksik hasılatının klinikman bazı hastalık semptomları 
ile karakterlze edilen ve dokularda patolojik değişiklikler 

• V 

meydana getirmeleri sonu, enfeksiyon denen hastalık halinin 
meydana geldiği daha önce de belirtilmişti» Bundan da anlaşı_ 
lacağı veçhile enfeksiyonlar veya enfeksiyös hastalıklar, 
hastalık yapma kudretinde, yani patogen olan bir veya birkaç 
mikroorganizma tarafından meydana getirilirler» Bir kısın 
hastalıklar da doğuştan, yani congenital olarak yavruya inti_ 
kal ederler» Buna en iyi misâl firengidir» Buraya kadar- veri-
len bilgiden de anlaşılacağı Üzere, patogen mikroorganizmalıu 
rın enfeksiyon meydana getirebilmeleri için hangi koşulların 
gerektiği bildirilmiştir. Anoak bilinmek gerekir ki bütün 
koşullar tamam olmuş olsa dahi, organizma kendisini korumak 
için, herşeye rağmen muhtelif savunma sistemine sahiptir» 

Mikroorganizmaların organizmaya giriş yollarına giriş 
kapısı veya enfeksiyon kapısı da dsnir. Enfeksiyon etkenleri, 
organizmaya değişik giriş kapılarından dahil olurlar» Anoak 
patogen etkenler bu giriş kapılarından girmeleri esnasında 
organizmanın direnme sistemi ile karşılaşır* Mikroorganizmalar 
genel bir kural olarak belirli dokular için bir afinite veya 
spesifite gösterirler* Bundan dolayı da her mikroorganizma 
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kendisinin afinitesi olduğu dokuya gidecek yolu seçer. İşte 
bu yollar o mikroorganizmalar için birer giriş kapısıdır. 
Fakat mikroorganizmalar bu giriş kapısından rahat ve kolayea 
geçemezler. Burada bazı faktörlerin mikroorganizmalara yardın̂ , 
cı olması veya organizmada: > mikroorganizma yararına bazı 
koşulların ortaya çıkmasına çok kerre zorunluk vardır. fT 
hakkında ilgili bölümlerde bilgi verilmiştir. Normal koştü̂ . 

h 

larda, organizmada hastalık yapabilme yeteneğine sahip bir 
mikroorganizmanın organizmayı istilâsına karşı, organizma 
direnmesi; ile karşılaşır ki bu da organizmanın savunma siste_ 
minin kendisini koruma için doğal bir çabasıdır. Genellikle 

. sağlam deri, enfeksiyonlar için bir hail gibi kabul edilebilir 
ise de,, mikroorganizmalar ekseriya deride mevcut glandulalar 

. İle saç follikûilerinden deriye geçerler. Bundan başka Cory_ 
'!J - _ . -1-nebacterium diphtheria, sağlam mukoza yüzeyini afetzede eder. 
Bazı patogenik mikroorganizmalann sağlam in&estinum'lardan 
geçerek lemf yollarına ve duetus thoracicus'a dahil olduğu 
bilinmektedir. 

Akciğerler, pnömonl şeklinde seyreden ÜBİberkülozis ve 
A spergillosis gibi enfeksiyonlar ile bilhassa viral enfeksî  
yonlar için de bir enfeksiyon kapısı olmaktadır. 

İnsanda; Gonöre ve sfilis, hayvanlarda Brusellozis gibi 
enfeksiyonlar için, genital organlar giriş kapısı vazifesi 
görür. 
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Ancak girişs kapısı tesbit veya tayin edilemeyen, bundan 
dolayı da Kriptojenetik (cryptogenetic) veya Kriptojenik 
(cryptogenic) denen enfeksiyonlar da vardır» Buna örnek olarak 
tetanus gösterilebilir. Bazı ahvalde çok dikkatli klinik 
araştırmalarda dahi tetanus'un belli bir giriş yerinin tespiti 
karanlık kalmaktadır, Mamafi çok kerre derinin keskin bir 
cisim ile kesilmesi sonu tetanus sporları organizma içine 
girmiş olurlar. Ne varki tetanus sporlarını her zaman barsak 
muhteviyatından veya feçes'den izole etmek kabildir. Ancak 
barsak kanalı, tetanus için bir giriş kapısı teşkil etmektedir 

Bazı mikroetkenler de vardır ki, bunların; bir enfeksiyon 
meydana getirmeleri için her hangi bir giriş kapısına ihtiyaç̂  
lan yoktur. Bunlar organizmaya haşereler aracılığı,göz kon. 
junktivaeı, yara, sıyrık, akciğerler ve hazım kanalı gibi 
enfeksiyon yollarından her hangi birisi ile girerler. Buna 
örnek olarak Tularemi enfeksiyonu,gösterilebilir. ®azı ea£ek_ 
siyonlarda vardır ki bunlarda aynı hastalığı yaptığı halde 
değişik canlı soyunda değişik hastalık tablosu gösterir. 
Buna örnek olarak Antraks gösterilebilir, Antraks tek ve 
çift tırnaklılarda septisemik bir hastalık tablosu göstererek 
akut veya subakut seyreder, İnsanlarda ise, deri, akciğer ve 
sindirim yolu olmak üzere üç ayrı klinik tablo gösterebilir. 
Aynı hastalık bazı ahvalde, domuzların barsak lenf yumruların, 
da lokalize olur. 
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Ancak Organizmanın normal Koruyucu mekanizması bu enfek_ 
siyonların kolayca meydana gelmesine karşı koymağa çalışır. 
Organizmanın bu direnişi muhtelif sebeplere bağlı olarak 
kırıldığı zaman enfeksiyon olayı ortaya çıkar. 

Organizmanın enfeksiyonlara karşı çıkışı, doku tipleri, 
sekresyonlarının tabiatı ve organizmanın dokuları içine dağ^ 
lış, asid veya alkali oluşları veya sızışları, enfeksiyonların 
vulaa gelmesine karşı koyan organizmanın normal faaliyetleri, 
d ir. 

Organizmanın bu normal koruyuculuk özelliği doku, organ 
ve sistemleri aracılığı ile olur. Bundan biri ve hemen hemen 
en önemlisi deridir. Berinin epitel hücrelerinden müteşekkil 
olan tabakası bakterilerin deriyi istilâsına karşı koruyucu 
bir engeldir. Lokal de olsa derinin daima bir, enfeksiyona 
sebep olabilecek bir çok mikroorganizmalar, bu engeli her 
zaman kolayca aşamazlar. Berinin epitel tabakası her hangi bir 
sebeple tahrip edilir de mikroorganizmalar deri altı dokusuna 
girme fırsatını buldukları ahvalde dahi yine organizmanın 
savunma sistemi ile karşı karşıya gelirler. Bu da dokulardaki 
fagezitozis olayıdır. 

Akciğerlere her hangi bir yabancı cisim ve bu meyanda 
bakterilerin erişmesinin doğurduğu irritation, koruyucu özel. 
likteki sekresyonların husulüne sebep olur ki akciğerler, 
balgam denen bu sekresyonla birlikte, Isu yabancı substansların 
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Epitel hücrelerinin cilipat'larmın mekanik faaliyeti sonu 
dışarı atılmasına temin etmiş olurlar. Bunun en açık beldeğini 
öksürük vermektedir. 

Uro-genital sistemin de aynı koruyucu özelliği vardır. 
Bu sistemin Membran& mucosabarının epitelierindeki cilium'lê  
rmın mekanik aksiyonları ve bu sistemin koruyucu özellikteki 
sekresyonları ile birlikte, "bakterilere karşı savunma faali_ 
yetini meydana getirir» Bunun sonucu olarak da bakteriler 
bu sekresyonla birlikte dışarı atılırlar» Bazı ahvalde uroge_ 
nital sistemde meydana gelen akıntı, bu sistemin savunma 
zorunluluğu koşulları içinde olduğunun beldegidir. 

Doğal, Sindirim sistemini de aynı kurallar ile yükümlenip 
tir. Ağızda bakterisidal özelliği olan salya ve mide usaresi,.. 
nin yüksek asldltesinden ötürü bakterilerin üremelerini engel_ 
leyici özelliğe sahip olan bu sistemin barsaklardaki perisu. 
taltik hareket de, bir kısım bakterilerin buralarda kalmama., 
sına mekanik olarak katkıda bulunmaktadır. 

Batogen mikroorganizmaların, organizmanın savunmasında 
•nisbeten bir ön kademe gibi sayılacak bariyerlerin aşılması 
veya organizmanın patogen mikroorganizmalar karşısında yenll_̂  
giy e uğramasında bazı beldek ve bulguların klinik bakteriyolog 
jide özel tanımlanması yapılır. 

Organizmaya giren patogen bir mikroorganizmanın kendisi 
veya toksinleri tarafından meydana getirilen enfeksiyonla 
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ilgili olan bir takım beldekler vardır ki, bunların tıp dilin, 
de özel tanımlanmalarının bilinmesi gereklidir. Bu tanımları. 
malar aşağıda bildirilmiştir. 
* • •• 

Bakteriyemiya (Bacteriemia: Bakteriaemle): 
Her hangi bir enfeksiyon etkeni olan bakterinin kan deve_ 

ranına karışması, organizmada bir Bakteriyemiya hali meydana 
getirir, 

» 

Piyemjya (Pyemia: Pyaemiel * 
Organizmayı istilâ eden mikroorganizmanın, lokalize 

olduğu organlardan lenf ve kan deveranına karışarak diğer 
•v 

organlarda bir çok apseli odaklar yapması halinde Piyemiya 
adı verilen patolojik olay meydana gelir. Mikroorganizmalar 
bu apseli odaklardan kan dolaşımına da karışır (UEBCHAHT: 
1950.175). 

Toksemiya ($oxemia:Toxaemia)ı 
Bir enfeksiyona ait lokal kaynakdaki bakteri hasılatının 

(Toksin) organizmanın tümü tarafından absorbsyön'u sonu mey_ 
dana gelen umumî bir intoksikasyon halidir. 

Sepsis vieya Septikemi»j}.(Septicemia:Septicaemia: 
Septicaemie): 

Patogen olan ve onların toksinlerinin kana karışması 



- 27 -

sonu atef yükselmesi, nakzın artması ve titreme gibi klinik 
belirtilere sebep olan; organizmanın ileri derecedeki bitkinlik 
haline Septisemiye veya Sepsis denir* Septisemik şekilde sey__ 
retmiş vak'alarda; patolojik bulgular olarak organlarda pete_ 
şiyal hemorajiya (Petechial haemorrhagia)/, hiperemiya 
(hyperaemia), ödema (oedema) ve parankimatöz (paranchymatoues) 
döku dejenerasyonları görülebilir* 

Pesticemia (Peaticaemia): Veba etkeni olan 
Pasteurella pestis'in kanda bulunuşuna verilen deyimdir* 

Sapremiya (SapremiatSapraemia:3apra»mle)t 
Organizmanın kendi dokularına ait harabiyete uğramış . 

parçalarının yine aynı organizma tarafından absorbe edilmesi 
sonu meydana gelen, normal sağlık durumundan ayrılış haliftLr» 
Fötüsün, uterus içinde ölümünü müteakip abortus sonu, uterus'da 
kalmış oleJH plaeenta bakiyelerinin dekompozisyonu,  mprmAşm 

halini meydana getirir. Keza saprofit veya patogen olmayan 
bakteri hasılatının kana karışması sonu meydana gelen intok_ 
sikasyona da sapremiya denir (liEBCHANT, 1950,176), (MERCHAUT 
ve PACKBR, 1967,127)• 

Salgınlar: 
Bulaşık (iiontagiyöz) hastalıklar bazı faktörlerin yardımı 
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ile muhtelif derecelerde yayılma istidadı kazanırlar ,ve buna 
göre de değişik şekillerdeki Salgın vasfını gösterirler. 

Salgınlar gösterdikleri bu değişik yayılma kudretlerine 
göre muhtelif isimler alırlar. 

Sporadik: 
âyılma istidadı göstermeyip tek t tik yak* al ar halinde 

görülen bulaşık hastalıklar sporadik deyimi ile tanımlanırlar. 

Endemi (Endemie:Endemia): 
âhdut bir sahaya yayılmış olup o mıntıkada hemeh her 

zaman için görülebilen bulaşıcı hastalıklara bu isim verilir. 
MeselâsTyphus abdominalis İstanbul için endemik bir hastalık 
olarak gösterilebilir. 

EnZooti (Enzootie): 
İnsan hekimliğinde kullanılan Endemi (Endemie) deyiminin 

veteriner hekimlikteki karşılığıdır. 

Epidemi (Epidemie): 
Geniş bir mıntıkadaki insan topluluğunun pek çoğunda 

aynı zamanda stir'atle yayılma istidadı gösteren bir bulaşıcı 
hastalığın salgın durumunu bildirir. Bu salgın yüksek mörbi_ 
dite gösterir. 
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Epizooti (Epiafootie),1: 
İnsan topluluklarında görülen epidemi (epidemie) tabia_ 

tındaki salgın şeklinin Veteriner hekimlikteki karşılığıdır» 

PandemiîPandemiya  (Pandemia:Pandemie>t 
1 Bir kıt'ayı baştan başa istilâ etme kudretinde olan( 
insanlar arasındaki bulaşıcı bir hastalığın salgın vasfını 
gösterir. Epidemilere nazaran daha geniş ve yaygındır. Bu 
nev'i salgınlar bazen bütün dünyayı tehdit ederler» Influenza 
buna örnek olarak gösterilebilir. 

Panzooti (Panzootie)': 
Bir kıt1adaki bazı hayvan türlerinin hepalnl istilâ etme 

istidadı gösteren bir salgındır» 

Ekaplosif (Explosiye) Salgın: 
Anî olarak ç̂ kan ve şiddetli seyreden bir Salgındır. 

L 
Bu gün bir kısım salgınlar insan ve hayvanlar arasında 

müştereken seyretmektedir. Bunun en iyi misâli* çift tır 
lılar ile insanlar arasında müştereken seyreden Aphtha 
contagiosa'dır. 

Salgınların şiddeti: 
Bir salgında, o salgın hastalığı alanlar ile o yerdeki 
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insan mevcudu, ölenler ile o salgın hastalığa yakalananlar, 
o salgın hastalıktan ölenler ile o mıntıkadaki toplum nüfus 
arasındaki oranlar, hekimlikte ayrı ayrı isimler alırlar ki 
bu deyimler, o salgının şiddet ve karakteri hakkında bilgi 
verir. 

Morbidite (Morbititat, Korbilitat); 
Bir salgının hüküm sürdüğü insan topluluğunda, morbid'1er, 

yâni o salgın hastalığa yakalananların miktarı ile o yerdeki 
insan toplumu miktarı arasındaki orantıdır» 

Salgın hastalığı ajanların miktarı „ Morbidite 
0 yerdeki insan toplumu miktarı 

Letalite (Lethality, Letalitât>: 
Bir salgında; bu salgın hastalıkdan ölenlerin miktarı ile 

o salgın hastalığa yakalananların miktarı arasındaki orantıyı 
bildirir. 

0 salgın hastalıktan ölenlerin miktarı m 
0 salgın hastalığa yakalananlar 

Mortalite (Mortalitat) 
Bir salgının hüküm sürdüğü yerde, o salgın hastalıktan 



ölenleri», sayısı ila o yerdeki insan toplumu miktarının arasın, 
daki orantıyı bildirir,, 

0 Salgın hastalıktan ölenlerin miktarı « Mortalite 
' •' " İnsan toplumu miktarı 

Enfeksiyonla?' bulaşıcı karakterlerinden başka özellikler-
uıs gösterirler ki, buna göre enfeksiyonlar muhtelif isimler alı: 
lar, 

A- Fokal enfeksiyon: 
Canlı bir organizmaya girdikten ve herhangi bir doku veya 

organda lokalize olduktan sonra, oradan kan dolaşımına dağılma 
özelliği taşıyan mikroorganizmaların meydana getirdiği enfek̂ _ 
siyo'nlara bu isim verilir. Bu nevi enfeksiyona, prostat guddesi 
fallopi tüpü, nasal sinüsitis ve tonsillitis'ler örnek olarak 
gösterilebilir» 

B— Genel enfeksiyon5 
Bu nev'i enfeksiyonda; fokal enfeksiyonun aksine olarak 

patogen mikroorganizma tarafından organizmanın l̂ ey'eti umumi_ 
yesinin istilâ edilmiş olduğu anlaşılır. 

Karışık (Mixed) enfeksiyon» 
Aynı zamanda birden fazla patogen mikroorganizma veya bir 
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enfeksiyon devam ederken diğer bir'mikroorganizma tarafından 
meydana getirilen enfeksiyonlar̂  bu isim verilir, 

D- Sekonder enfeksiyon; 
Patogen bir. mikroorganizma tarafından meydana getirilmiş 

bir enfeksiyonun devam ettiği esnada, aynı duyar organizmanın 
başka bir patogen mikroorganizma tarafından istilâsı sonu 
husule gelen enfeksiyona denir» 

Enfeksiyöz hastalıklar, bundan başka seyirlerine göre de 
.sınıflandırılırlar. Böylece enfeksiyonlar yürüyüşlerine göre 
üç şekilde mütalâa edilirler. 

ArrAkut seyreden (A.cutus':Acute) enfeksiyonlar: 
Bunlar çabuk seyreden enfeksiyonlar fakat, çabuk seyreden 

enfeksiyonlar da Akü t' daiı daha hızllı seyreden yani çok çabuk 
seyreden ve akut'dan: biraz yavaş sieyreden enfeksiyonlar diye 
ikiye ayrılırlar. 

• • • ' . V 
a- Çok çabuk seyreden (PerakutJ) enfeksiyonlar, 
be. Biraz yavaş seyreden (Subakut) enfeksiyonlar, 

• i  ' "  ' 

B- (ChronicusîOhronic) enfeksiyonlar. 
Bu enfeksiyonlar çok yavaş seyrettiği için bunlara çok 

yavaş seyreden enfeksiyonlar da denir. 
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•: Gizli (L&tent) .enf ekaiyonlar* 

Hatta, zatında bir enfeksiyona ssusap 
olacak şiltelerde» ajpjfaaa Şek tirfiaklıların Malleu»1 u 
İnsan va sığırlara'* î̂ aroıalööia*! İle İnsan, sığır, 
koyun, keçi ve domuzlarda, müştô ak ttn^p&togCn oian Brucellosif. 
bu hayvanlarda gizli enfeksiyona misâl olarak gösterilebilir. 

2- Invazyon Hastalıkları (Paraziter hastalıklar)» 
OYTÜK (1953,2), (1961,2) ve AYGÜN (1939,33), VOLKMAMN 

(1947,452) parazitlerden ileri gelen hastalıkları; Invazyon 
hastalıklar deyimi ile adlandırmaktadırlar. Ancak son yıllarda 

v 
yayınlanan eserlerde bakteri ve viruslardan ileri gelen enfek_ 
siyon hastalıklar ile invasion hastalıklar arasında bir ayırım 
yapılmadığı görülmektedir. Kanımızca bu ayırım yerindedir, 

Paraziter hastalıklar inşa** ve Veteriner Hekimliğinde, 
föikrobiyoloji* den ayrı bir bili» kolu olarak eğitilmektedir. 
Bu bilim kolu Parazitolojidir. Esasen Parazitoloji bilim 
disiplini ilgili bazı Fakültelerde Protozooloji ve Helmintoloji 
gibi iki geniş, bilim dalma ayrılmış bulunmaktadır. 

3- Enfeksiyöz olmayan Hastalıklar: Adî hastalıklar: 
Bunlar; yaralanma, donma, güneş çarpması, hatalı beslenme, 



vitamin veya mineral madde noksanlıkları, Arterio-skleroz, 
Azotüriye (Azoturia), Diyabet (Diabefc), Bitkisel ve Madensel 
zehirlenmeler veya anormal şekilde dokuların üremeleri (Hyperp 
lasia, Hyperplasie) hali gibi bir enfeksiyona bağlı olmadan 
canlı organizmanın normal sağlık durumundan ayrılması sonucu 
meydana gelen hastalıklar olup, patogen mikroorganizmalar ile 
ilgisi olmayan adî hastalıklardır» 
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Salmonella typhosa 17 
Salya 16 
Salmonella typhi 17 
Salmonella 19 
Saprofit 13 
Saprophyte 13 
Saprofitik 13 
Saprophytic 13 
Sapremiya 27 
Sepsis 27 
Septiseraiya 27 
Septisemik 27 
Sen Jorj 2 
Sekonder enfeksiyon 32 
Seuche Krankheit H 
Sporadik ^ 
Shigella 17 
Syphilis 1 8 

- T -
Tietanus ^ 
Tetanus Tularemi 23 



$ıphane-i Jîmire 
Tuberculosis 
înksî enf eksiyöz. 
Toksin 

, . - w t • * • 

Tonsillitis 
Tularemia •.... 

- U -
Uro-genital ................ 
Uterus 

- V ~ 
Vibrlo cholerae .................*..*•» 

- Q— 
Q: huroması . * 
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DOĞRU CETVELÎ 

Satır: Yanlış t 
3 .. bu mektep .. 
10 1885 de kuduz .......... 
17 hekimde •••«••••......• 

f 

20 ......... seşildiler. ............ 
24 Osmani'yi ............. 
22 * Hacettepe Tipi ......... 
23 .Diyarbakır-9ıp; 
23 Elâzığ Veteriner; ...... 
3 Organizmanın * 
22 uzun yaşar., ........... 
10 teşkil etmektedir* ..... 
17 ......... bunlarda.... 
7 oluşları veya sızışlara., 
17 .....tahrip edilir de 
9 ..........uroge ........ 
21 .Patogen olan ve 
12 enfeksiyonlar fakat .... 
18 ..........B- (Ckronicus: Chronic) 
5 ..........müşterek en •••.....•••. 



Boğru: 
bu iki mektep 
1885 de keşfedilen kuduz. 
hekim de 
seçilmişlerdir* 
Osmanî 
Hacettepe ̂ ıp; Erzurum Sapı 
Diyarbakır Tip; Bursa Tip; Kayseri Tıp; 
Elâzığ Veteriner; İstanbul Veteriner; 
Organizmanın, Bakteriostatik 
uzun süre yaşar, 
teşkil etmemektedir, 
bunlar da 
lış, veya sızışları, asit veya alkali 
tahrip edilmesi sonu. 
uro- ge 
Patogefc olan bakteri ve 
enfeksiyonlardır. Fakat 
B- Kronik (Choronicus; ChronicJ) 
müştereken 


