
Editöre Mektup

Kronik C Hepatitli Olgularda
Diabetes Mellitus Prevalansı

Sayın Editör,

Derginizin 1996;1:3.sayısında yayınlanan "Kro-
nik C hepatiti ve Diabetes Mellitus" başlıklı makale-
yi ilgi ile okuduk (1). Gerçekten kronik HCV infeksi-
yonu ile diabetes mellitus arasında ilginç bir ilişki
mevcuttur. Çeşitli çalışmalarda diabetes mellituslu
hastalarda artmış oranlarda anti-HCV seropozitifliği
saptanmıştır (2,3). Bunun yanısıra yapılan bazı çalış-
malarda kronik C hepatitli hastalarda eşlik eden yan-
daş hastalıklar arasında diabetes mellitusun ilk sırayı
aldığı belirtilmiştir. Uzunalimoğlu ve arkadaşları kro-
nik HCV infeksiyonlu hastalarında yandaş hastalık-
lar arasında ilk sırayı %19.8 oranı ile diabetes melli-
tusun aldığını saptamışlar, Özyılkan ve arkadaşları
ise kronik HCV infeksiyonu tanısı almış 71 hastanın
20’inde (%28.1) diabetes mellitus tespit ettiklerini
bildirmişlerdir (4,5).

Biz de HCV’nin aile içi yayılımını araştırmak üze-
re yapmış olduğumuz çalışmamızda kronik C hepa-
titli hastalarda hepatite eşlik eden yandaş hastalıklar
arasında diabetes mellitusun ilk sırada yer aldığını
gördük. Kronik C hepatitli 40 hastanın 10’unda
(%25) diabetes mellitus saptadık (Tablo 1).

HCV İnfeksiyonu ile diabetes mellitus arasındaki
ilişkinin daha net bir şekilde ortaya konulabilmesi
için yeni çalışmalar yapılması ve kronik C hepatitli
hastalar izlenirken diabetes mellitus yönünden de
araştırılması gerektiği düşüncesindeyiz.
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Ülkemizde H. pylori İnsidansı

Sayın Editör,

Flora Dergisi, 1996;1(3):160-6’da yayınlanmış
olan "Helicobacter pylori İnfeksiyonu: Epidemiyo-
loji ve Patogenez" başlıklı yazıyı ilgi ile okudum.

Türk toplumunda farklı yaş gruplarında Helico-
bacter pylori prevalansına ilişkin olarak, bu yazıda
bildirilmiş olan verilere katkıda bulunmak üzere, ken-
di bulgularımızı bildirmek istiyorum (1).
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Tablo 1. Kronik C Hepatitli 40 Olguda
Saptanan Yandaş Hastalıklar.

Eşlik eden hastalık Sayı Yüzde (%)

Diabetes mellitus 10 25

KOAH 6 15

Kronik böbrek yetmezliği 2 5

Aterosklerotik kalp hastalğı 1 2.5

Kalp yetmezliği 1 2.5

Anemi 1 2.5

Thalasemi 1 2.5

Kronik İTP 1 2.5

Malignite 1 2.5



Bizim çalışmamız 1991 yılında yapılmıştır ve bu
konuda ülkemizde yapılmış olan çalışmaların ilklerin-
den biridir. Mikrobiyoloji ile doğrudan ilgili dergiler-
den birinde yayınlanmamış olduğu için (TÜBİTAK
projesi olduğu için Doğa Dergisi’nde yayınlanmıştır),
ilgili meslektaşlarımızın gözünden kaçtığını düşüne-
rek, sayın Beşışık’ın yazısında bildirilen sonuçlardan
farklılık göstermesi bakımından yayınlanması dileği
ile bulgularımızı değerlendirmelerinize sunuyorum.
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Cinsel Yolla Bulaşan
Hastalıklar Açısından Bozuk

Medya-Tıp İletişimi

Sayın Editör,

Toplumumuz bulaşıcı hastalıklar açısından; çevre
şartlarının, eğitimin ve genel olarak sağlık düzeyimi-
zin yeterli olmaması nedeniyle büyük risk altındadır.
Dünyamızın değişmekte olan sosyoekonomik yapısı
da bu riski arttırmaktadır. Ülkemizin batılılaşma süre-
cine girmiş olması, Kuzeydeki sosyo-ekonomik ola-
rak dağılmış büyük komşumuzla birlikte, Bulgaristan
ve Romanya’nın da politik, ekonomik ve toplumsal
açıdan büyük sıkıntılar içinde olması, bu ülkelerdeki
insanlara yurdumuzu çok çekici kılmaktadır. Ülke-
miz, infeksiyon hastalıkları açısından da "gelişmekte"
olan köprü bir ülkedir. Batılı ülkelerde artık pek çok
"rutin" bakteriyel hastalık gözlenmemektedir. Aşı ile
korunması mümkün olan viral hastalıklar da son de-
rece ender görülür olmuştur. Buna karşın tanı ola-
naklarının ve tıbbi araştırmaların yoğunlaşması bir
çok yeni hastalığı da gündemimize getirmektedir.

Türkiye’de ilk AIDS olgusu Ağustos 1985’de
Gülhane Askeri Tıp Akademisi İnfeksiyon Hastalık-
ları Kliniğinde, Profesör Doktor İsmail Hakkı Dün-
dar ve ekibi tarafından saptanmıştır. Hasta, tanı ko-
nulduktan çok kısa bir süre sonra "full blown AIDS"
nedeniyle kaybedilmiştir. Ancak deontolojik kurallar
içinde, hastanın kimliği saklı tutulmuş ve bu olgu sa-
dece bilimsel toplantılarda tartışılmış; medyatik bir
"Murti" veya "Serezli" olaylarında görüldüğü gibi san-
sasyonel "reklamcılık" yapılmamıştır.

Ülkemizde halen AIDS ve HIV infeksiyonları
kavramları arasında bir karışıklık hüküm sürmekte-
dir. Bazı sağlık personelinde bile bu iki kavramın net
olarak kavranamadığını görmekteyiz. HIV insanlar-
da geniş bir dağılım gösteren hastalık belirtileri ve
değişik klinik formlar meydana getirebilen bir virüs-
tür. Bu klinik tabloların en ağır ve terminal formunu 
ise AIDS oluşturmaktadır. Bu klinik tanımlamaya gö-
re Türkiye’de AIDS’li olgu sayısı şimdilik son derece
az gözlenmektedir. Ancak HIV taşıyıcılığının ise, olu-
şan epidemiyolojik koşullarla birlikte İstanbul başta
olmak üzere büyük şehirlerimizde ve özellikle de Ka-
radeniz sahil kuşağında yaygınlaşacağı tahmin edil-
mektedir. HIV infeksiyonlarını bulaşma açısından
taklit edebilen bir diğer infeksiyon da Hepatit B’dir
ve yurdumuzda yapılan bağımsız bir çok araştırmada
taşıyıcılık oranının %4-10 civarında olduğu rapor
edilmektedir. Bu oran ABD için %0.5, Fransa ve İn-
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Tablo. Normal Populasyonda Anti-Helicobacter
pylori Antikor Prevalansının Yaş Gruplarına Gö-
re Dağılımı.

IgG - ELISA

Yaş Grubu Sayı Sayı (%)

10-19 11 3 (27.27)

20-29 20 7 (35)

30-39 20 7 (35)

40-49 20 10 (50)

50-59 20 10 (50)

60-69 15 6 (40)

70 8 3 (37.5)

Toplam 114 46 (40.35)



giltere için %1, Yunanistan içni ise %4.5 olarak be-
lirtilmektedir HBV ile HIV karşılaştırıldığında, HIV’ın
çok narin bir virüs olduğu, dış ortam ve zayıf anti-
septiklere bile duyarlı bulunduğu, buna karşın
HBV’nin ise son derece dayanıklı olduğu bilinmekte-
dir. Bu klasik bilgilere rağmen bazı etik ve deontolo-
jik hataların sürekli olarak yapılması ve bu hataların
gazete, televizyon ve diğer yayın organlarında san-
sasyonel bir haber olarak, geniş kitlelere "yanlış yo-
ruma çok uygun" bir şekilde sunulması infeksiyon
hastalıkları çevresinde derin bir üzüntü yaratmakta-
dır. Bunun tekrarlanan bir örneği gazetelerde sık ola-
rak yer alan ve bilim adamları tarafından hayretlerle
karşılanan, AIDS nedeniyle ölmüş hastaların "kireç
kaymağına" gömülmesi olayıdır. Bu sanırım ki "mev-
zuat hazretleri" tanımlamasına girebilecek ve işgü-
zarlık olmaktan çıkmış traji-komik bir durumdur. Bir
diğer örnek ise 11 Ocak 1993 tarihli Milliyet Gaze-
tesi’nin baş sayfasında sürmanşetle yer alan, HIV ta-
şıyıcısı olan bir hastanın diş tedavisi yerine, uğradığı
bilim dışı davranıştır. Bu davranış, hekimlik sanatının
uygulamasını düzenleyen "deontoloji" ve "tıbbi etik"
kavramlarıyla uyuşmamaktadır. HIV taşıyıcısı veya
AIDS’li bir hastanın, yeterli önlemleri alan bir sağlık
personeline bu infeksiyonu bulaştırması son derece
düşük bir olasılıktır. Böyle düşük olasılıklar dikkate
alınsaydı, bizlerin infeksiyon hastalıkları dalında ça-
lışmamız mümkün olmazdı. Burada tartışılacak olan
risk, yeterli sterilizasyon kuralları uygulanmadığında
HBV ve HIV infeksiyonlarının, kullanılan aletlerle di-
ğer hastalara bulaşma olasılığıdır. Bulaşıcı hastalık-
lardan korunmak için ne cenaze yıkamakla görevli
din adamlarımızın uzay adamı gibi giyindirilmeye ne
de diş hekimlerimizin hastaların tedavilerini reddet-
meye değil, bu infeksiyonların nasıl bulaşabileceği
konusunda bilinçlendirilmelerine gerek vardır. Kan
ve vücut sıvıları ile bulaşabilen infeksiyonlar için be-
lirlenmiş "universal önlemler" vardır ve bunlar bir
çok klasik tıp kitabında yer almaktadır. Bizlere baş-
vuran hastaların infeksiyon taşıyıp taşımadıklarını
her zaman bilmeleri veya bunu bizlere bildirmeleri
beklenmemeli, yeterli ve gerekli önlemler en üst dü-
zeyde her an için ve bilimsel metodlarla uygulanma-
lıdır.

Bir diğer konu son günlerde yazılı ve görsel ba-
sında yer alan ve küçük çocukları hedef alan "AIDS’li
kan" injeksiyonu ile ilgili sansasyondur. Konuya ge-
rek görsel basının ve gerek ise bazı doktorlarımızın
yaklaşımı çok yanlış olmuştur. Ülkemiz gibi oldukça
kalabalık ve sosyo-ekonomik güçlükler içinde olan
ülkelerde bu tip medyatik gösterimlerin sonucu hem
daha fazla "pseudo" başvuru, hem de potansiyel ola-
rak suç işlemeye hazır olan kişiler için de ideal bir

"görsel eğitim" fırsatıdır. Ne yazık ki medya ve sağlık
yönetimi adeta işbirliği içinde günlük manşeti sapta-
mışlar; birkaç gün için bile olsa toplumun dikkatini
ve gündemini değişik bir yönde toplayabilmişlerdir.
Ancak bu yönün HIV pozitif taşıyıcı ve hastalar ve
bunların yakın çevreleri üzerindeki olumsuz etkisini
hiçkimse düşünmemiş; bu insanların toplum dışına
veya yeraltına itilmesinin uzun vadede ne gibi önem-
li sorunlar açabileceği tartışılmamıştır.

Flora Dergisi’nin okuyucu kitlesi gözönüne alına-
rak, son günlerde sık olarak karşımıza çıkan bir diğer
sorunu da aktaracağız. Özellikle Azerbaycan ve Gür-
cistan kökenli çoklu antibiyotik direncine sahip N.
gonorrhoeae’li hasta sayısında çok önemli artışlar
olmuştur. Artık klasik gonore tedavisi birçok olguda
işe yaramamakta; özellikle saptadığımız erkek hasta-
larda bakterinin eradikasyonu son derece güç ol-
maktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından bildirilen
ve kromozomal çoklu direnç taşıyan bu suşların ül-
kemize girmiş olması, güvenli cinsel aktivitenin öne-
mini daha da arttırmaktadır. Sağlık personelinin bu
önemi vurgulaması ve çok eşli cinsel tercihler açısın-
dan prezervatif kullanımının yaygınlaştırılabilmesi
için eğitsel çaba göstermesi çok önemli bir faktör-
dür.

Eğitilmiş ileri bir toplumda ne hastalar, ne de sağ-
lık personeli hastalıklardan korkumaz ve korkutul-
maz, ayrıca bulaşıcı hastalık taşıyanlarla değil, bula-
şıcı hastalıklarla mücadele edilir.

Doç. Dr. Levent DOĞANCI*
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Kızamık Ülkemizde Bir
Yaş Mevsimi Hastalığı mı ?

Sayın Editör,

Ülkemizde sağlıkla ilgili istatistikler, ne yazık ki
son derece yetersiz durumdadır. Bu durum özellikle
İnfeksiyon Hastalıklan Epidemiyolojisi’nde önemli
boşluklann doğmasına yol açmaktadır. Ancak, halk
sağlığının ve özellikle koruyucu hekimlik çabalarımı-
zın, sağlam bir epidemiyolojik veri kaynağı olarak
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doğru bildirilmiş ve düzenli tutulmuş istatistiklere ge-
reksinimi elzemdir. Türkiye’de infeksiyonlarla ilgili
bildirim ve kayıtların tutulmasında üç önemli hata je-
neratörü bulunmaktadır. Bu kaynaklardan ilki ne ya-
zık ki biz hekimlerin neden olduğu yetersiz tanılar-
dır. Diğer basamaklar ise bulaşıcı hastalık salgınlan
nedeniyle, yetersizliklerini kamuoyundan ve merke-
zi otoriteden gizlemeye çalışan yerel sağlık idarecile-
ri ve istatistiklere duyarsız kalan ve bu kayıtlann ge-
rekliliğini yeterince kavrayamayan üst düzey yöneti-
cilerdir.

Ülkemizde bildirimi zorunlu hastalıklardan birisi
olan kızamık için de yukarıdaki sorunların yaşandı-
ğını düşünmekteyiz. Bildirimlerin çoğunluğunun yaz
aylanna rastlaması bu düşüncemizi desteklemekte-
dir (1). Bildirim ve kayıtlann ciddi tutulduğu birçok
ülkede, kızamık kış ve ilkbahar aylannın bir hastalığı
olarak görülmesine karşın (2,3), ülkemizdeki hangi
epidemiyolojik özellik bu hastalığın yaz aylarında "bi-
ldirilmesine" neden olmaktadır?

Bu konuyu irdelemek üzere yukanda değindiği-
miz hata kaynaklarının ilkine, yani tanı aşamasında-
ki yetersizliğe dikkat çekmek üzere basit bir çalış-
mayla, Ankara’da değişik merkezlerde kızamık kli-
nik tanısı alan genç erişkin ve adolesan hastaları se-
rolojik ve/veya virolojik olarak inceledik. Popülas-
yonun 16-24 yaşlan arasında seçilmesinin nedeni,
bu yaş grubundan daha küçük yaşta olanların 
çoğunluğunda, kitlesel aşılama ile kızamık im-
münitesinin bulunma olasılığının yüksek olmasıydı.
1996 ilkbahar ve yaz mevsiminde incelediğimiz 
kızamık ön tanılı 42 olgudan sadece yedisinde
(%16) tanıyı serolojik olarak desteklememiz, mor-
biliform döküntülü ateşli hastalıklara klinik yak-
laşımın çok uygun olmadığının bir göstergesi olmak-
tadır. Olgulanmızdan 27’sinde Rubeola IgG’nin
ELISA yöntemiyle pozitif saptanması bu yaş grubun-
da daha önceden aktif olarak (aşı veya hastalık)
bağışıklık bulunduğunu göstermektedir. Aşının
ekonomik darboğaz nedeniyle kitlesel olarak uy-
gulanamadığı yıllarda bile piyasada serbestçe satıl-
ması, sporadik aşılamanın beklenenden yaygın ol-
duğunu düşündürmektedir. Aşılama ve hastalık
kayıtlarının yeterli olmaması da klinisyenlerin işini
zorlaştırmaktadır. İrdelenen 42 olgunun sadece üçü,
aşılanma konusunda güvenilir kayıt/belge gös-
terebilmişlerdir. Toplum sağlığı ve koruyucu hekimlik
açısından oldukça yetersiz kaldığımız bir durum da
ne yazık ki tıbbi kayıt işlemidir.

İncelediğimiz örneklerin boğaz çalkantı su örnek-
lerinden çeşitli doku kültürlerine ekim yapılarak virüs

izolasyonu denenmiş, 12 olgudan hiçbirinde
kızamık virüsü izole edilemezken, sadece birinde 
sitopatik etki gösteren Herpes simplex virüs (Şekil 
1) izole edilerek, PCR ile tanımlanmıştır (Şekil 2).
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Şekil 1. Morbiliform döküntüleri olan bir olgu-
muzda VERO hücre kültüründen üretilen Herpes
Simplex virüsü (ZEISS E.M 9Sx45.000).

Şekil 2. İzole edilen virüsün, Herpes simplex
virüs- PCR sonuçlarının %2 agaroz jeldeki anal-
izi. Birinci yol negatif kontrol; ikinci yol pozitif
kontrol; üçüncü yol kültürden izole edilen virüs;
4,5,6,7,8’nci yollar negatif olan diğer örnekleri
göstermektedir.



Sonuç olarak morbiliform döküntülü ateşli has-
talıkların klinik ve laboratuvar ayırıcı tanısının daha
geniş bir spektrum düşünülerek yapılması (3), kesin
tanısı serolojik/virolojik yöntemlerle konulamayan
hastalıklann kesin tanılarla bildirilmemesi, kişisel
aşılama ve hastalık bilgilerinin daha iyi tutulması ve
merkezi yöneticilerin sağlık istatistiklerine daha çok
ilgi göstermesi gereğini vurgulamak isteriz. Bir diğer
yönden, referans merkezi olarak saptanmış ileri tek-
nolojiye sahip merkezlerde, basit ve rutin işlemler
yerine özellikle endemi veya epidemi durumlarında
etken izolasyonlarına gidilerek kesin tanıların belir-
lenmesinin çok önemli olduğu görüşündeyiz.
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