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Ülkemizde toplum sağlığı açısından iyi bir strate-
ji hazırlayarak, bunu politik ve ekonomik kaygılar-
dan arınmış bir şekilde uygulayabilecek ve denetim
yapabilecek objektif ve bilimsel kuruluşlar tam olarak
teşekkül edememişlerdir. Özellikle toplum açısından
en önemli sağlık sorunları ile uğraşan biz İnfeksiyon
Hastalıkları uzmanları, günlük hayatımızın bir parça-
sı haline gelen yanlışlarla  rutin olarak uğraşmaya
başlamış bulunuyoruz. Yanlış bir uygulamayı eleşirir-
ken, daha yazımızın hazırlama aşamasında bir diğer
yanlış uygulama ülke gündemine gelmektedir: Popü-
ler bir TV kanalımızın Mart 1997 ayında, bir akşam
ana haber bülteninde, hem de ilk ve flaş haberler
içinde, bir akademik personel tarafından haber spi-
kerine “canlı” olarak uygulanan “Ev tipi” Anti-HIV
1,2 testinin promosyonu aşağıda sunacağımız içiçe
geçmiş yanlışlıklar dizisi oluşturmaktadır:

a) Piyasaya sunulan test kiti (INSTI, HIV 1/HIV
2 Bartels USA) ve benzerleri ABD’de FDA tarafın-
dan 6 yıllık bir tartışma sonunda kısmen onaylanmış
olup, testin ancak birinci kısmı (kanın parmaktan alı-
nıp, test kuyucuğuna damlatılması) satın alan şahıs-
lar tarafından kendi kendine yapılabilmektedir. Tes-
tin devamı (process) ise özel bir ambalajda test kartı-
nın ilgili laboratuvara gönderilmesi ile devam ettiril-
mektedir. Yani sonuçlar profesyonel laboratuvar kit-
lerinde olduğu gibi profesyonel sağlık bikimlerince
kontrol edilmekte ve izlenmektedir. Pozitif sonuçla-
rın, telefonla yapılın müracaatlarla, ilgili konsültan
hekimlere hemen yönlendirilmesi mümkün olmakta-
dır (1).

b) Bu kitler, ABD gibi bir toplumda bile, serbest
seksüel alışkanlıkları olan kişilerde “yalancı bir gü-
ven” hissinin oluşturulmaması ve toplum sağlığının
bu bağlamada tehlikeye atılmaması için 6 yıllık bir
tartışmanın sonunda ve kabul edilebilir bir “prose-
sing” yöntemiyle ve ancak iki eyalette (Teksas ve
Florida) piyasaya sunulmuştur (2). 

c) Bu testle ilgili promosyonun rating oranı son
derece yüksek olan bir kanalın haber programında
ilk haber olarak verilmesi yanlıştır. İthalatçı firma ve

TV kanalı aynı holding grubuna bağlıdır ve objektif-
lik kriterleri bu nedenle yok olmuştur. Toplum sağlı-
ğı değil, ticari kriterler ön plandadır. Ayrıca haber
programlarında reklam yapılmasının da “medya”
etiği açısından tartışılması gerekir. Batı ülkeleri “bi-
linç altı” reklamları hoş görmemekte ve daha da öte-
si yaptırım uygulamaktadırlar. 

d) Bu promosyonla ilgili olarak bir akademik per-
sonelin programa çıkması ve haber spikerine uygu-
lamalı bir şekilde promosyon yapılması, özellikle etik
açıdan (gerek tıbbi-gerek medya) sakıncalı ve yanlış-
tır. Haber spikerinin HIV antikor statüsü sadece ken-
disini ilgilendiren bir husustur ve milyonlarca haber
seyircisini hiç ilgilendirmemelidir.

e) Sonuç, toplumun özellikle gelir ve sosyo-kültü-
rel seviyesi yüksek bir kesimine “yalancı bir güven”
duygusu verebilecek şekle dönüştürülmüştür. Bilinç
altında uyanan mesaj “istediğin gibi özgürce seks
yap, testle kendi kendine rahatla” şeklinde algılan-
maktadır. 

f) Yöntemin ekonomikliği ve Türkiye piyasasın-
daki fiyatı tartışılmalıdır. 

g) HIV antikor tarama kitleri gebelik testi değildir
ve pozitif sonuçların fert üzerinde yapabileceği
olumsuz psikososyal travma gözardı edilmiştir. 

h) Yapılan çalışmalarda zayıf pozitif örneklerin
yalancı negatif sonuçlar verdiği gözlenmiştir. 

Ülkemizde, HIV testlerinin özel veya devlet kuru-
luşları içinde ve “profesyonel tıp” yaklaşımı ile yapıl-
masının devam ettirilmesi, Sağlık Bakanlığı’nın ko-
nuya acil olarak müdahale ederek, yanlış toplumsal
sonuçlara yol açabilecek bu tür kitlerin ABD’de oldu-
ğu şekilde pazarlanmasının gerekli ve elzem olduğu
düşüncesindeyim. ABD’den daha liberal bir sağlık
politikası izlemeye, özellikle toplumumuzda ve diğer
gelişmekte olan toplumlarda gerek olmadığı kanısın-
dayım. 

Türkiye “Ev Tipi” testlerin serbestçe ve hatta
Sağlık Bakanlığı’nın izni bile olmadan piyasaya veril-
diği (İzin, Hazine ve Dış Ticaret müsteşarlığından
alınmıştır) ilk Avrupa ülkesi olmuştur. Bu test Avrupa
ülkeleri gibi HIV epidemisinin çok daha yoğun oldu-
ğu ülkelerde bile, bir “gebelik testi” şekline sokulma-
mıştır ve ülkemizdeki her kesimin bunun üzerinde
çok ciddi bir şekilde düşünmesi ve yorum yapması
gereklidir (3). Ayrıca 1996-1997 yılları arasında
ABD’nın Teksas Eyaletinde yapılan çalışmalarda test
edilen 3940 örnekte %99.95 negatif sonuca ulaşıl-
mıştır (2). Bu ülkemiz açısından seroprevalans oran-
ları ABD ile karşılaştırıldığında, çöpe atılacak dolar
miktarının ne kadar büyük bir düzeye ulaşabileceğini
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göstermektedir.Ülkemizin ise toplum sağlığı açısın-
dan israf edilebilecek döviz veya öz kaynak gibi bir
lükse sahip olmadığı kanısındayım. 

Sayın Editör, eleştirilerimi W.E Churchill’in
1943 yılında söylediği bir öz deyişin orijinal şekli ile
bitirmek istiyorum: “Do your worst! We shalı do our
best”.
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İnvaziv ve Septisemik
Vibrio Cholerae 01 

Sayın Editör, 

Derginizin 1997;2:1. sayısında yayınlanan “Vib-
rio Cholerae O 139” başlıklı yazıyı ilgiyle okudum.
Gerçekten yeni pandemik köken olan Vibrio Chole-
rae (Vc) O 139 suşu oldukça ilginçtir. Bu etken, non-
O1 vibriolara özgü invazyon yeteneği, polisakkarit
bir kapsülün varlığı, O antijenine ait çoğu genin ol-
maması gibi özellikleri taşımaktadır. Bunun yanısıra,
epidemik-pandemik potansiyele sahip olma, bol
miktarda kolera toxini (ctx) üretebilme ve yüksek en-
terotoxijenitesi yönünden de Vc O1 grubuna benze-
mektedir (1).

Yayınlanan yazıda da tartışıldığı gibi ilginç özellik-
lere sahip O 139 suşunun keşfi, bir takım soruları da
beraberinde getirmiştir. Örneğin; “Acaba O antijene
sahip Vc suşları maskelendi mi, yoksa non-O1 klo-
nu ctx geni kazanarak yayılma potansiyeline mi sa-
hip oldu, ya da Vibrio gurubu bakterilerin bazı özel-
likleri günümüzde halen bilinmemekte midir?.

Özellikle tropikal bölgelerde sekretuar diarelerin
en önemli etkenlerinden olan Vc O1, non invaziv bir
köken olarak olarak bilinir. Septisemi/ bakteriyemi
ve kanamayla seyreden intestinal inflamasyon yap-
madığı kabul edilir. Septisemi yapanların çoğu non
kolera vibriolardır ve etkilenen olguların çoğu im-
munsupresedir. V. vulnificus bunlardan en virulan
olanıdır, en sık septisemi yapar. Ardından V. algino-
liticus gelir (2).

Burada tartışmak istediğim, 1992 yılında Pakis-
tan, Karachi’deki kolera salgını sırasında bildirilen
bir Vc O1 septisemi olgusudur. 38.6 °C ateşle birli-
te şok tablosuna giren, önceden sağlıklı kız olgunun
dışkı ve kan kültürlerinden Vc O1 biotip El Tor, se-
rotip İnaba izole edildiği bildirilmiştir (3). Yine 1991
yılında Hindistan, Karad-pin bölgesinden bildirilen,
yaygın intestinal kanama nedeniyle kan transfüzyo-
nu yapılan bir Vc O1 invazyonu dikkat çekicidir. Şok
tablosu içine giren olgunun sigmoidoskopik tetkikin-
de, kolonda ülseratif olmayan yaygın inflamasyon iz-
lendiği ve tekrarlanan dışkı kültürlerinden Vc O1 se-
rotip İnaba izole edildiği bildirilmiştir (4).

Yukarıdaki söz konusu olgulardan izole edilen
O1 grubu vibriolar, son pandemik ajan olan Vc O
139’un ortaya çıkışı hakkında öne sürülen bazı gö-
rüşlerle birlikte değerlendirildiğinde birtakım sorular
ortaya çıkmaktadır. “Acaba şimdiye kadar non inva-
ziv diye bilinen Cholerae ve El Tor biotiplerinin pa-
tojeniteleri ve mutasyon özellikleri konusunda halen
aydınlatılması gereken bazı noktalar mı vardır? Yu-
karıdaki olgularda septisemi ve invazyon etkeni ola-
rak izole edilen serotiplerin genetik ve kapsül yapıla-
rında bazı değişiklikler söz konusu olabilir?”

Çünkü iki etkenin de invaziv karakterde olduğu
dikkati çekmektedir. V. cholerae’nin değişik suşlarla
bir anda pandemi etkeni olarak karşımıza çıkması,
nadir de olsa bazı durumlarda invazyon ve septisemi
yapması; onun patojenik ve mutasyon özellikleri yö-
nünden tam olarak aydınlatılamadığını düşündür-
mektedir ve bu konuda yapılacak ileri çalışmalar ba-
zı bölgeler için yaşamsal öneme sahip bu enfeksiyo-
nun denetiminde önemli olacaktır.
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