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Mortalite, Morbidite, Fatalite:
Epidemiyolojik terimleri
Doğru Kullanıyor muyuz?

Sayın Editör,

Günlük “konuşulan” tıp lisanında epidemiyolojik
hız terimlerinin birbiri yerine kullanılması alışılagel-
miş bir nomenkülatör hatası haline gelmiştir. Ancak
son zamanlarda yazılı tıp literatüründe de aynı
yanlışları izlemeye başladık. Nomenkülatörün İnfek-
siyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji bilimi ile
uğraşanlar için son derece önemli ve vazgeçilmez
olduğunu, katıldığımız birçok kongre ve panelde es-
ki hocalarımızın bu konudaki duyarlılıklarını izleye-
rek öğrendik. FLORA Dergisi’nin geçen sayısında
yayınlanan Dr. İnce ve Dr. Özsüt’ün oldukça titiz
hazırlanmış yazılarına (1) aşağıdaki küçük eleştiriyi
getirmek isteğindeyiz.

Öncelikle kısaca epidemiyolojik hızların bilimsel
tanımını yapmak gerekmektedir.

Olgu Fatalite Hızı: Belli bir hastalık nedeniy-
le tanı konulmuş hastalar için ölüm oranı.

Morbidite: Özel bir grup içinde ve belirlenmiş
bir zaman diliminde belli bir hastalığa yakalanan ve
tanı konulan hastaların sayısı (veya oranı).

Mortalite: Genel populasyon içinde belli bir
hastalığa bağlı ölüm sayısı (oranı). (Özellikle bu oran
sadece olgular içindeki ölüm oranı değildir).

Bu tanımlamaları yaptıktan sonra ele alınan ko-
nu olan mediastinit için hem başlıkta, hem de metin
içinde birden fazla yerde kullanılan “morbidite” ve
“mortalite” hızlarının yüksek olduğuna katılmak
mümkün değildir. Kardiyovasküler cerrahi görmüş
populasyon ele alındığında mediastinit görülme sık-

lığı %0.6-2.4 gibi bir orandadır ve bunun “yüksek
morbidite” olarak gösterilmesi sanırım yanlış olmak-
tadır. Bir diğer yönden toplum genelinde nadir göz-
lenen bir hastalığın mortalitesi yüksek olamaz. Tanı
konulmuş hastalar arasında saptanan ölüm hızını
belirtmek için ise “fatalite” hızı kullanılmalıdır.

Yazarların hoşgörüsüne sığınarak rutinleşmiş bir
yanlış nomenkülatör uygulamalarının gerek günlük
tıp dilinde ve gerekse yazım dilinde düzeltilmesini
bekler, saygılar sunarım.

1) İnce D, Öszüt H. Nadir görülen, ancak morbidite ve
mortalitesi yüksek bir infeksiyon: Mediastinit. Flora Dergisi
1996;2:107-14.
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Hepatit B Aşılarının 
Biyoemniyeti Hakkında

Sayın Editör,

12 Ağustos 1996 tarihli Cumhuriyet Gazete-
si’nin “Tartışma” bölümünde Hepatit B aşısı ile ilgili
Dr. Güngör’ün yazdığı makalede gerek bilimsel ve
gerekse etik açıdan bazı yanlışlar bulunmaktadır. Bu
makalede Dr. Güngör, aşılamadan sonra normal bi-
reylerde gözlenilen ve raslantısal olarak saptanabi-
len geçici hepatit yüzey antijenemisi ile ilgili olarak,
gösterdiği referans dış yayınlarda bulunmayan ve
halihazırda tüm dünyada büyük bir güvenle kullanı-
lan rekombinant aşı teknolojisine karşı çıkan görüş-
ler belirtmekteydi (1). Sunduğu ve refere ettiği bilgi-
ler arasında aşının kullanılmamasını gerektirecek
hiçbir bilimsel veri olmamasına karşın yazar, aşının
kullanılmasına izin verdiği için Sağlık Bakanlığı’nı da
sert ifadelerle kınamakta ve kamuoyunun hepatit B
aşıları hakkında yanlış düşünmesine neden olacak
yorumlar aktarmaktadır. Bilimsel olarak bugün sa-
hip olduğumuz bilgilerin ışığı altında bu görüşlere
katılmak olası değildir.

1. Hepatit B ülkemizin en önemli halk sağlığı
sorunudur ve korunma için yazıda “şüpheli” gösteri-
len aşıdan başka, kitlelere yönelik bir yöntem bulun-
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mamaktadır. Türkiye’de bulunan 5-7 milyon hepatit
B taşıyıcısı gelecekte oluşacak komplikasyonlarla al-
tından kalkılamayacak bir toplum sağlığı sorunu
oluşturmaktadır. Bu komplikasyonlar geliştiğinde
Dr. Güngör’ün kitlelere önerisi, yurt dışına giderek
karaciğer aktarımı yaptırmalarını istemek mi ola-
caktır?

2. Eleştirilen aşılar ABD ve Avrupa ülkelerinde
kullanılmaktadır. ABD’de taşıyıcılık oranı bizden
10-15 kat daha az iken bile çocukluk çağı rutin aşı-
lama programına dahil edilmiş, eleştirilen aşı FDA
ve ACIP gibi oldukça ketum örgütlerden onay al-
mıştır. Bu ülkelerde sağlık personelinin aşı yaptır-
ması zorunludur ve aşı olmamışsanız veya doğal
olarak bağışıklık kazanmamışsanız “Tıbbi Biyoloji”
gibi hasta ile direk teması olmayan ünitelerde bile
çalışma izni alamazsınız. Bu nedenle eğer Dr. Gün-
gör’de hali hazırda bağışıklanmamış ise, ona da ko-
nunun uzmanı bir hekim olarak önerimiz, hepatit B
aşısını hemen olmasıdır.

3. Ülkemizde çok aydın kitlelerin ve hatta diğer
branş hekim ve cerrahların bile koruyucu hekimlik
uygulamaları hakkındaki olumsuz görüş ve hipotez-
lerden çok çabuk olarak etkilendiğini üzülerek gör-
mekteyiz. Hepatit B aşısının ilk uygulandığı 1985
yılında da (ülkemizde) bu aşının AIDS’e yol açtığı
spekülasyonu yapılarak Dünya Sağlık Örgütü’nden
sağlanan binlerce ücretsiz aşının çöpe atılmasına
yol açmıştı.

4. Kaynak olarak gösterilen ve aslında aşının gü-
venilir olmadığı gibi bir sonuç belirtmeyen literatür-
ler (2,3), yayınlandıkları ülkelerde aşı programları-
nın durmasına veya yeniden gözden geçirilmesine
yol açmamıştır. Aşılamadan sonra geçici bir antije-
nemi (kanda HBsAg’ye rastlanması) aşı ile verilen
antijene bağlı olarak beklenen bir fenomendir ve
1985 yılından bu yana aşı uyguladığımız binlerce ki-
şinin içinde tesadüfen test edilen onlarcasında gör-
düğümüz bir durum olagelmiştir. Bu kişilerin bir kıs-
mı yıllarca izlenmiş, kendilerinde herhangi bir pato-
loji gelişmemiştir.

5. Kaynak yazılarda aşıya karşı çıkılacak hiçbir
kesin bulgu, sonuç veya yorum yoktur. Buna rağ-
men bu yazıların refere edilerek, aşıların “güvenilir
olmadığını” söylemek, gazetenin tıp dışı insanlardan
oluşan bir okuyucu kitlesine ulaştığı da düşünülürse
“bilimsel etik” açısından da oldukça hatalıdır.

6. Aşılar konusunda tek bilimsel yetkili-etik ku-
rum Sağlık Bakanlığı değildir. Ülkemizde hepatit-B
ile ilgilenen birçok bağımsız grup, dernek ve üniver-
site tıp fakültelerinin ilgili branşları da bulunmakta-

dır. Tüm bu kuruluşların bir araya gelerek güç verdi-
ği Viral Hepatitle Savaşım Derneği konu ile ilgili
olarak son derece bilimsel çalışmaları bir araya ge-
tirmektedir ve aşılamayı da en etkili korunma aracı
olarak görmektedir.

7. Yazarın yanlış da olsa, konu ile ilgili düşünce
ve “hipotezlerini” tartışabileceği bilimsel platformlar
mevcuttur. Örneğin Viral Hepatitle Savaşım Derne-
ği’nin Kasım 1996’da Gülhane Askeri Tıp Akade-
mi’sinde gerçekleştireceği bilimsel kongreye bu
öneri ve görüşlerini getirmesi daha akla yakın bir
yoldur. Bu tip tartışmaların yerinin de günlük gaze-
telerin tartışma köşelerinden ziyade, bu tür bilimsel
platformların olması gerekir. Aksi bir uygulama,
konunun uzmanı olmayan bir çok kişinin içinde
büyük bir çelişki yumağı oluşturacaktır. Konunun
uzmanları İnfeksiyon Hastalıkları, Viroloji, Klinik
Mikrobiyoloji ve Gastroenteroloji bilimleri içindedir.

8. Ülkemiz insanları Amerikalı veya Avrupalı in-
sanlardan daha değersiz değildir ve onlar için etkili
güvenilir, uygulanabilir olan yöntemlerin hiç gecik-
me olmadan ülkemizde de büyük kitlelere ulaştırıl-
ması ve hatta ücretsiz bir halk sağlığı hizmeti olarak
sunulması yararlı olacaktır. Deney tüpündeki in vit-
ro sonuçların in vivo veya epidemiyolojik sonuçlarla
her zaman aynı paralellikte olması da beklen-
memelidir.

9. Aradan geçen çok uzun bir süreye ve yapılan
birçok haklı eleştiriye rağmen Cumhuriyet
Gazetesi’nde bir düzeltme veya konunun uzmanın-
dan alınabilecek bir görüşe yer verilmemesi de ay-
rıca oldukça düşündürücüdür.
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