
Geçtiğimiz yüzyıl, infeksiyon ve mikrobiyoloji bi-
limlerinin hastalıkların patogenezini çözdüğü,

aşı ve antibiyotiklerle infeksiyonları yendiği hatta
eradike edebildiği (çiçek ve polio) bir zafer dönemi
olmuştur. Yirmibirinci yüzyıl ise genetik biliminin,
moleküler mikrobiyoloji ve gen mühendisliğinin altın
çağını yaşayacağı bir süreç olacaktır. Ancak, insa-
noğlunun doğası gereği, her teknolojik gelişmede ol-
duğu gibi, bu ilerlemeler de hem barışçı amaçlarla
uygarlık için hem de saldırı ve kitle imha aracı ola-
rak, savaş ve terör amacı ile kullanılacaklardır. Bu
düşüncenin doğruluğu, daha yüzyılın birkaç ayı geri-
de kalmışken 11 Eylül 2001 tarihinde girilen yeni
süreçle karşımıza çıkmıştır. Yeni girilen bu dönem,
biyoterörizm ve bunun karşılığı olarak biyolojik sa-
vunma doktrinlerinin çarpıştığı bir periyot olmaya
adaydır. Biyolojik terör, soğuk savaşın aksine farklı
cepheleri olan ve en önemli tehditini uygar, ileri, de-
mokratik, özgür ülkelerle, bu ülkelerin masum ve ko-
runmasız insanlarına yöneltmiş sinsi bir araçtır. Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin de taraf ülke olarak 26 Mart
1975’te imzalayarak kabul ettiği “Bakteriyolojik (bi-
yolojik) ve Toksin Yapısındaki Silahların İmali, Geliş-
tirilmesi ve Depolanmasını Yasaklayan ve İmhasını
Sözkonusu Eden Konvansiyon” çerçevesinde, hiçbir
aklı başında devlet veya hükümet tarafından kitle im-
ha silahı olarak kullanılması düşünülemeyecek olan

bu silahlar, birçok oynanmış bilim-kurgu senaryo ve
sayısız istihbarat beklentisini haklı çıkartacak şekilde
terör olarak karşımıza çıkmıştır. Başarılı olduğuna
inandığımız bu konvansiyonun ulaşabildiği hedefleri
gözden geçirirsek:

• Genel silahsızlanma açısından birkaç terörist ül-
ke haricinde biyolojik silahların dünya üzerinden era-
dikasyonu, 

• Taraf ülkelerin güçbirliği oluşturmaları,

• Birleşmiş Milletler’in denetleme, bildirme ve
yok etme aktiviteleri,

• Uluslararası güven arttırıcı önlemler açısından
siyasal, bilimsel ve teknolojik yardımlaşma,

olmak üzere 4 ana unsurda başarılı olduğu kabul edi-
lebilir. Bütün bu uğraş ve çabalara rağmen, biyolojik
terörün tırmandığı bu dönem, multidisipliner bir yak-
laşım ile tüm mekanizmaların konuya daha duyarlı
olmasını gerekli kılmaktadır.

TEHDİT

Biyolojik ajanlar niçin önemli bir tehdit unsuru
olmaktadırlar?

1. Biyolojik silahlar hayvan, bitki ve insanlar üze-
rinde hastalık yapıcı etki gösteren patojen mikroor-
ganizmalar ve doğada patojen olma özelliği olma-
yan, ancak genetik girişimler sonucu hastalık yapıcı
hale getirilen mikroplarla, bunların ürettikleri toksin-
lerden yapılabilirler.
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2. Çok geniş bir dağılım gösterebilirler, değişik
sürelerle, değişik organ ve dokularda hasar ortaya
çıkartabilirler.

3. Kullanıldıkları bölgelerde dost-düşman ayrımı
yapamayacaklarından, kullanıcı taraf için de tehdit
oluşturabilirler.

4. Kullanıldıkları bölgeden hasta insan, taşıyıcı
canlılar (portör, rezervuar, vektör böcekler gibi) veya
su ve besin maddeleri yolu ile diğer bölgelere yayılır-
lar. Turizm, uluslararası ticaret ve hızlı nakil araçları
bu yayılımı daha da belirginleştirir.

5. Ani etkili olup çevreden hızla kaybolabilecekle-
ri gibi, yıllarca ciddi bir çevre kirliliğine yol açabilirler.

6. Biyolojik ajanlar kolay depolanabilir, kolay uy-
gulanabilir, ancak çok pahalı korunulabilir silahlardır.

7. Tarihin ilk zamanlarından, günümüze kadar
birçok savaş ve çatışmada kullanılmışlardır.

8. Biyolojik savaş ajanları kolayca biyoteknoloji,
aşı ve ilaç üretimi, tarım ve hayvancılık gibi insani
amaçların arkasına gizlenebilir.

9. Kullanımları sinsi ve kolaydır.

10. Şiddet ve terör etkisiyle kitleleri paniğe uğ-
ratma özellikleri çok fazladır.

11. Doğal bir epidemi (salgın) olasılığı nedeniyle,
bu silahların kullanılıp kullanılmadıklarına karar ver-
mek her zaman mümkün olmayabilir.

TARİHÇE

İlk ve Ortaçağ’da Moğol ve Arap ordularının ve-
badan ölmüş insan ve hayvan leşlerini kullanarak, bi-
yolojik savaş yaptıklarına dair tarihi bilgiler mevcut-
tur. Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nda da çiçek has-
talarının battaniyeleri karşı tarafa gönderilerek İngi-
liz Koloni Ordusu’nda kayıplara neden olunmuştur.
I. ve II. Dünya Savaşları sırasında kısıtlı kullanımlar
ve denemeler yapılmıştır. İngiltere 1941 yılında, şar-
bon sporlarıyla bir adasını deneme amaçlı infekte et-
miş, ancak 1980’li yıllarda ve çok büyük masraflar
yaparak adayı temizleyebilmiştir. Japon orduları da
II. Dünya Savaşı’nda işgal ettikleri Mançurya ve Mo-
ğolistan’da savaş esirleri ve sivil bölge halkına karşı
tularemi, veba, glanders ve viral etkenlerle saldırı ve
biyolojik deneme yapmışlardır. Amerika Birleşik
Devletleri (ABD) 1943 yılında “Camp Detrick” (şim-
di Fort Detrich)’de biyolojik savaş ve savunma amaç-
lı bir merkez oluşturarak, 1972 yılına kadar saldırı
amaçlı projelere kaynak aktarmıştır. Biyolojik savaş
tarihi açısından 1979 yılında eski SSCB (şimdi Uk-
rayna)’de bulunan Sverdlovsk (şimdi Yekaterinburg

şehrinde) 19 nolu Sovyet Askeri Birliği’nde meyda-
na gelen ölümcül kaza önemli bir kilometre taşı ol-
muştur. Şarbon sporlarının bulunduğu laboratuvar-
dan aerosol yoluyla yanlışlıkla atılan bakteriler, rüz-
garın etkisiyle yayılmış ve binlerce sivilin akciğer şar-
bonuna yakalanmasına yol açmıştır. Bu biyolojik ka-
zada ölü sayısının 200-1000 arasında olduğu tahmin
edilmektedir (Science, 266: 1202-1208, 1994). Kör-
fez Savaşı biyolojik tehdit unsurlarının ön plana çı-
kartıldığı, biyolojik savunma ve biyolojik istihbarat
için büyük çabalar sarfedilen bir dönem olmuştur. Bu
dönemde konuya oldukça duyarlı hale gelen Birleş-
miş Milletler yetkilileri, Irak’da bulunan şarbon, bo-
tulinum ve klostridia bakterilerini içeren projelere
ulaşmışlardır. 11 Eylül 2001’den itibaren ABD’de
şarbon sporlarıyla kontamine edilmiş mektup ve
posta paketleriyle biyoterörizm kaynaklı ciddi ve ger-
çek bir aktivite mevcuttur.

NEDEN ŞARBON (Bacillus anthracis)?

ABD’de bulunan “Centers for Disease Control
and Prevention (CDC)” tarafından hazırlanan biyolo-
jik ajanlar listesinin en üst kategorisinin, en başında
yer alan şarbon hastalığı etkeni Bacillus anthra-
cis’in doğal özellikleri, bu bakteriyi en güncel ve
önemli konuma getirmektedir (Tablo 1). Bu bakteri
spor üretme yeteneğine sahip bir mikroorganizma-
dır. Bu sporlar toprakta yıllar ve hatta yüzyıllar bo-
yunca canlı kalabilir. Bakteri kolay ve çabuk ürer;
özellikle viral ajanlarda olduğu gibi çok yüksek bir
teknoloji gerektirmez; çok ucuza büyük miktarlarda
elde edilebilir. Elde edilen sporların biyolojik silah ol-
ması için 80-100 adedinin, büyüklükleri 15 µ olan
sentetik veya doğal partiküllere monte edilmesi ge-
rekir. Aksi halde solunan sporların akciğerde tutul-
ması zorlaşır. Partiküllerin yapıları sporların kaynak
aldığı özel laboratuvarları ve devletleri ele verebilir,
çünkü biyolojik savaş için üretim yapan her labora-
tuvarın kullandığı partikül çeşidi değişiklik gösterir.
Doğal infeksiyon gerçekte ot yiyen hayvanlarda gö-
rülür ve bunların tüyleri üzerinden (özellikle bu tüyler
partikül görevi görürler) gelen sporların solunması,
insanlarda doğal akciğer şarbonunu meydana getirir.
Sonuçta, yün atıcısı hallaçlar ve işlenmemiş hayvan
tüy ve derileriyle çalışan endüstri işçileri arasında ak-
ciğer şarbonu gözlenebilmektedir. Ölümcül bir infek-
siyon olmayan deri şarbonu ise, infekte hayvan etle-
rine dokunan çoban, kasap ve veteriner gibi insan-
larda görülür. Deride bulunan yara ellenmediği, kur-
calanmadığı sürece kesinlikle öldürücü değildir. An-
cak, bu siyah kabuklu yaralar pansuman yapılmak
veya mikrobiyolojik örnekleme için kaldırılırsa bakte-
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rinin ölümcül yüzü ağır bir sepsisle kendini gösterir.
Kapsülü nedeniyle fagositozdan kolayca kurtulan
bakteri, toksin ve yayılma faktörleri ile de çok hızlı
bir şekilde sepsis ve menenjit formu sonucu öldürü-
cü bir tablo sergiler. Ülkemizde deri şarbonu, özellik-
le hayvancılıkla uğraşılan bölgelerde, yıllık 80-100
olgu ile görülmekte ve kolayca tanınıp, tedavi edile-
bilmektedir.

Akciğer şarbonu, alınan partikül ve spor sayısına
bağlı olarak 1-6 günlük bir kuluçka döneminden
sonra ateş, grip benzeri yakınmalar, nefes darlığı ve
göğüs sıkışması hissi ile başlar (I. evre-mediasten lenf
bezlerinde vejetasyon aşaması), solunum yetersizliği
ve siyanöz ile (II. evre) 24-36 saat içinde ölüme gö-
türür. Erken dönemlerde (bakteri henüz lenf düğüm-
lerinde iken) yoğun tedavi yaşam kurtarıcıdır. Tanısı
(eğer etken ayırıcı tanıda düşünülmüş ise) kolaydır.
Bakteri rutin besiyerlerinde kolayca üreyebilir, ancak
ürediği taktirde biyolojik güvenlik seviyesi düşükse
ciddi ve ölümcül laboratuvar kazalarına yol açabilir.
Aylarca laboratuvar ve kliniklerin faunasından izole
edilebilir. Otopsi yapılan şüpheli olgularda hemorajik
mediastinit akciğer şarbonunu, hemorajik peritonit
ise sindirim sistemi şarbonunu düşündürmelidir. Te-
davide penisilinler, kinolonlar ve tetrasiklin grubu an-
tibiyotikler kullanılır. Doğal antibiyotik dirençliliği
olan bir bakteri değildir (eğer genetik manipülasyon
yapılmamışsa). Akciğer şarbonu insandan insana do-
ğal yollarla geçmez. Ancak, deri şarbonunda yara al-
tında bol miktarda spor bulunabilir. Kullanılan malze-
melerin yakılarak veya yüksek doz antiseptiklerle (ör-
neğin, klorin veya gluteraldehit) dekontamine edil-
mesi gerekir. Lisans almış (FDA), deri-altı uygulama-
ya uygun şarbon aşısı ABD’de; insanlarda kullanıl-
ması konusunda şüpheler bulunan spor aşısı ise Rus-

ya ve Ukrayna’da bulunmaktadır. FDA onaylı aşıyla
bağışıklama 6 dozda ve 18 ayda oluşturulur. Aşının
insanları deri şarbonundan koruduğu sınırlı da olsa
gösterilebilmiştir. Ancak, akciğer şarbonundan koru-
ma düzeyi insanlarda bilinmemektedir. Rhesus may-
munları ile yapılan çalışmalarda, 2 doz aşılamadan
sonra bile çok iyi bir koruma sağladığı ve umut veri-
ci olduğu görülmüştür. ABD ordusunda, 2 milyon ci-
varındaki askeri personel ve ailelerine görev aşısı
(employment vaccine) olarak uygulanmıştır. Hastalı-
ğın eradikasyonu için sığır, koyun ve keçilerin yoğun
olarak aşılanması, bu hayvanların veteriner kontrolü
dışında kesilip tüketilmemeleri, sınırlarımızın da can-
lı hayvan ve et kaçakçılığı açısından iyi korunması
gereklidir. Ölen veya hasta olan hayvanların da yakı-
larak veya çok derine gömülerek yok edilmeleri, as-
la et olarak tüketilmemeleri gerekir.

DİĞER KULLANILABİLECEK BİYOLOJİK 
AJANLAR

Bulaşıcılığı yüksek, kolay üretilebilen, aşı ve teda-
visi kullanıcı tarafından kolaylıkla kendi yandaşlarına
uygulanabilecek hemen hemen tüm mikroorganiz-
malar biyolojik saldırı amaçlı kullanılabilirler. Bu mik-
roorganizmaların başında veba, tularemi, brusello-
zis, çiçek, kolera, Glanders, Q-ateşi, botulismus ve
viral hemorajik ateş etkenleri gelmektedir (Tablo 1).
Ancak virüslerin böyle bir silah açısından bazı zayıf
yanları mevcuttur. En önce, üretilmeleri ve depolan-
maları için çok yüksek bir mikrobiyolojik/virolojik
teknolojiye gerek vardır. Atılımları zordur, virüslerin
çoğu dış ortama dayanıksızdır (intraselüler olma
özellikleri), aerosol partikülleri üzerine bindirmek
zordur, yayılımlarını kontrol etmek mümkün değildir;
bir kısım virüse karşı etkili bir aşı ve tedavi bilinme-
mektedir.
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Tablo 1. Önemli biyolojik saldırı ajanları*(CDC klasifikasyonundan modifiye)

Bakteriler Virüsler

• Bacillus anthracis Çiçek virüsü

• Yersinia pestis Filovirüsler

• Clostridium botulinum Ebola-Marburg virüsleri

• Francisella tularensis Arenavirüsler

• Brucella suis Lassa virüs

• Coxiella burnetti Arjantin hemorajik ateş virüsü

• Burkholderia mallei Hanta virüsü

• Vibrio cholerae West Nile ensefalit virüsü 
* CDC-klasifikasyon-A’nın genişletilmiş şekli: Ulusal güvenliği tehdit eden, kolay yayılan, insandan insana geçebilen, ölümcül,

sosyal panik ve çöküntüye neden olabilen ve kamu sağlığının korunması için özel bir güç ve harcama gerektiren ajanlar.



1954 yılında Brucella suis, 1960 yılında Franci-
sella tularensis ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından,
ayrıca Clostridium botulinum toksini de 1990’lı
yıllarda Irak tarafından silah haline getirilmiş bakteri
ve toksinlerdir.

B. anthracis’e ek olarak bu tabloda yer alan po-
tansiyeli yüksek ajanların yaptıkları hastalıkları kısa-
ca özetlemekte yarar bulunmaktadır:

Veba

Etkeni Yersinia pestis olup, savaş koşullarında
epidemi yapmaya oldukça uygun bir bakteridir. Mey-
dana getirdiği büyük epidemilerle birçok savaşta
önemli kayıplara ve bozgunlara yol açmıştır. Bakte-
riyle infekte vektörlerle bulaştırılabileceği gibi, teorik
olarak aerosol yoluyla da biyolojik silah olarak kulla-
nılabileceği düşünülmektedir. FDA lisanslı ölü bakte-
ri süspansiyonu şeklinde aşısı bulunmaktadır. İnkü-
basyon süresi 2-10 gündür. %2-5’lik hipoklorid so-
lüsyonu dezenfektan olarak kullanılabilir.

Brusellozis

Etken olarak daha ölümcül ve tedavisi zor bir
bakteri olan B. suis silah olarak seçilmiştir. İnkübas-
yon periyodu uzun ve değişkendir. Tanı ve tedavisi
iyi bilinir. Ülkemizde B. melitensis yaygın olarak do-
ğal epidemiler yapmaktadır. Kitle imha silahı haline
getirilerek, roket ve topçu mermisine yüklenen ilk
biyolojik ajandır. İnsanlarda kullanılabilecek aşısı
yoktur. Aerosol yoluyla çok kolay bulaştığı için silah
olarak seçilmiştir. Mortalitesi düşüktür. Ekonomik
kayıpları daha ön plandadır. Hayvanlar için aşısı yay-
gın olarak kullanılmaktadır, insanlar için denenen
aşının yan etkisi çok fazla bulunduğundan yaygın
olarak kullanılmamaktadır.

Kolera

Kısa inkübasyon zamanı ve patlama şeklinde epi-
demi yapması, tedavisinin güçlük arz etmesi Vibrio
cholerae’nın biyolojik silah olarak seçilmesine yol
açar. Tedavide kinolonlar tek dozda başarı sağlamış-
tır. Aşısı vardır. İçme sularının veya besinlerin konta-
mine edilmesi gerekir, hava yolu ile bulaşmadığından
biyolojik saldırı için kullanımı daha zordur. Sempto-
matik olgu/asemptomatik olgu oranının 1:400 ol-
ması da biyoterörizm açısından ilginin kaybolmasına
yol açmıştır. FDA onaylı ölü aşısı vardır, koruma ora-
nı %50 civarındadır. Kolera epidemilerinin iş gücü
kaybına yol açmalarının yanında, IV tedavi gereksi-
nimi gösteren hastalar nedeniyle sağlık hizmeti ve-
ren organizasyona aşırı derecede yük getirmesi dik-
kat gerektiren bir hastalık olmasına neden olmakta-
dır. Uluslararası izolasyon, ticaret ve turizmin durma-
sı da bu ekonomik kayıpları arttırabilir.

Ruam (Glanders)

Burkholderia mallei tarafından meydana getiri-
len Glanders hastalığı süvari birliklerinin savaş dışı
bırakılması için I. ve II. Dünya Savaşları’nda kullanıl-
mıştır. Aerosol yolla oldukça bulaşıcıdır. Atlardan in-
sanlara geçerek tedavisiz olgularda kesinlikle fatal
seyreder. On-ondört günlük inkübasyon periyodunu
izleyerek yüksek ateş, hepatosplenomegali, bron-
kopnömoni, lenfadenopati, yaygın deri lezyonları
meydana getirir. İnsan ve hayvan aşıları yoktur. Te-
davide kinolonlar, trimetoprim/sulfametoksazol,
doksisiklin ve rifampisin tek başına veya kombine
olarak kullanılabilir. Direnç kazanma oranı yüksektir.
İnsandan insana geçiş azdır. Hamsterlerde yapılan
çalışmalarda, 1-10 adet bakteri solunum sistemiyle
bulaşa yol açabilmektedir. Savaşlarda süvari birlikle-
rinin ve diğer hayvanların öneminin kaybolmasıyla
birlikte biyolojik silah olarak önemini kaybetmiştir.
İnsanlarda kullanılabilecek aşısı yoktur.

Tularemi

Doğada rastlanan ve daha benign bir form olan
ülseroglandüler manifestasyonlarla değil, daha öldü-
rücü formu olan tifo benzeri ve pnömonik şekliyle
aerosol yolla bulaştırılacak şekilde silah haline getiril-
miştir. Doğada uzun süre canlı kalabilir. Deri çizile-
rek uygulanan aşısı insanlarda deneme aşamasında-
dır. Aerosol yoldan infektif dozu düşüktür. Bu neden-
le, potansiyel bir biyolojik saldırı aracı olabilir. Labo-
ratuvarlarda izolasyonu çok tehlikelidir, biyogüvenlik
düzeyinin BL 3 olması gereklidir. Ölümcül laboratu-
var kazalarına yol açmıştır.

Q-Ateşi

Atipik pnömoni etkenlerinden birisi olan bu has-
talığa, diğer riketsiyalardan farklı bir biyolojiye sahip
olan Coxiella burnetti neden olmaktadır. Hastalık
genellikle asemptomatik seyreder. Ancak infektif do-
zunun çok düşük olması (1 bakteri hastalığa neden
olabilir), genetik manipülasyonla virülans kazandırıl-
ma olasılığı, aerosol yoldan atılabilir olması gibi özel-
likler, bu mikroorganizmayı biyolojik silah açısından
önemli bir konuma getirir. 

Çiçek

Somali’de 1977’de görülen en son hastadan
sonra dünya üzerinden eradike edilmiş, 1980 yılın-
dan itibaren de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün
önerisiyle global aşılama çalışmalarına son verilmiş-
tir. Virüs ABD ve Rusya’da bulunan 2 referans labo-
ratuvarında bildirim dahilinde saklanmaktadır. Kuzey
Kore’de ise gizli olarak saklandığı düşünülmektedir.
DSÖ tüm laboratuvarlarda bulunan virüs ve canlı vi-
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rüs içerebilecek örneklerin 30 Haziran 1999 tarihi-
ne kadar yok edilmesini tavsiye etmiş, ancak labora-
tuvarlara sahip devletler tarafından resmi olarak era-
dikasyon açısından bir bilgi verilmemiştir. ABD ordu-
su 1989 yılına kadar askerlerini ve ailelerini çiçek
hastalığına karşı aşılamaya devam etmiş, bu tarihten
sonra aşı uygulamasını kaldırmıştır. Aerosol yolla ya-
yılabilmesi, çok fatal bir hastalık oluşturması ve teda-
visinin olmaması gibi özellikleri potansiyel ajanlar lis-
tesinde bulunmasına yol açar, ancak virolojik teknik-
lerin ve virüs eradikasyonunun çok zor olması ve
üreten taraf için de çok büyük tehdit oluşturması sal-
dırgan taraf açısından dezavantajdır.

Venezuella Beygir Ensefaliti

Arbo virüslerden olan alfavirüsün neden olduğu
bir zoonozdur. Sivrisinek ısırmasıyla bulaşabilir. Has-
ta insanlar sivrisinekler için 72 saat kadar rezervuar
halde bulunurlar. Mortalitesi düşüktür. Tedavisi yok-
tur. Attenüe edilmiş deneysel insan aşısı bulunmak-
tadır. Canlı aşı ile aşılananlardan daha yüksek titre-
ler elde edilmesi için denenen ölü aşı da bulunmak-
tadır. Antiseptiklere oldukça duyarlıdır.

Viral Hemorajik Ateşler

Bu grupta bulunan ajanlar sarı humma virüsü,
Rift vadisi virüsü, Dangue virüsü, Kırım-Kongo he-
morajik ateş virüsü, Hanta virüsü, Marburg-Ebola vi-
rüs, Lassa virüs gibi kanama diyatezi, hipotansiyon
ve şok tablosu ile ölüme yol açabilen genellikle bir
artropod veya rezervuar canlı tarafından bulaştırılan
ajanlardır. Çoğunun mortalitesi oldukça yüksektir.
Viral ajanların özellikleri nedeniyle kolay üretilemez-
ler, atılımları zordur. Bir kısmına karşı aşı olanağı
vardır. 

Bazıları da antiviral bir ilaç olan ribavirin ile teda-
vi edilebilir.

Botulizm

Diğer ajanlardan farklı olarak, bakterinin ürettiği
toksinin bulaştırılmasıyla hastalık yapan bir toksikoz-
dur. Aerosol haline getirilmiş toksin de hastalığa ne-
den olabilir. Fatal bir hastalık oluşturur. Irak tarafın-
dan silah haline getirilmiş bir kitle imha ajanıdır, bili-
nen en toksik moleküldür. Aşı denemeleri çok başa-
rılı olmamış, ciddi yan etkiler meydana getirmiştir.

Stafilokok Enterotoksin-B

Su ve besin zinciri ile bulaştırılabilmesi yanında
aerosol yolla akciğerlerden emilerek kısa süreli epi-
demik bir hastalık yapabilen, ölümcül olmayan po-
tansiyel bir biyolojik toksin silahıdır. Aşısı yoktur, te-

davisi destekleyici ve sıvı-elektrolit kaybını yerine
koyma şeklindedir. Standart gaz maskesi toksinin ha-
va yoluyla bulaşmasını önler, infekte olduğundan şüp-
he edilen su ve besinlerin kullanılmamaları gerekir.

Risin

Ricinus communis isimli bir bitkinin tohumların-
dan elde edilen ve aerosol olarak alındığında ciddi
akciğer hasarına yol açabilen bir sitoplazma toksini-
dir. Tedavisi zordur, antidotu bulunmamaktadır, akci-
ğer ödemi ile mücadele edilmeli, sindirim sistemi de-
kontaminasyonu yapılmalıdır. Kolay bulunabilmesi,
ani etkisi, dış ortama çok dayanıklı moleküler yapısı
ve her yoldan emilebilmesi potansiyel bir ajan olma
olasılığını arttırır. Standart gaz maskesi aerosol yol-
dan atıldığında koruma sağlar.

Mikotoksin T-2

“Yellow rain” olarak ABD tarafından Vietnam
Savaşı’nda kullanılmıştır. Deriye temas ani bir reaksi-
yon meydana getirir. Gözyaşartıcı gaza benzer bir et-
ki yapar, aşırı alındığında solunum yollarının irritasyo-
nu ile ölüme götürür. Antidotu yoktur, maske ve ko-
ruyucu elbise giyilmesi gerekir.

BİYOLOJİK SAVUNMA 

Biyolojik ajanların kullanımını tamamen ortadan
kaldıracak veya kullanıldıklarında bunları hemen
saptayarak, kitleleri hızla koruyabilecek kesin bir ön-
lem pratik olarak henüz yoktur. ABD gibi yıllardır bi-
yolojik saldırı senaryoları üzerinde çalışmış bir ülke-
de bile, bu ajanlar ancak hastalık yapıp, can almaya
başladıklarında belirlenmişlerdir. Toplum sağlığını il-
gilendiren birçok konu gibi, korunma ve tedavi yön-
temleri zor, emek yoğun ve pahalıdır. Etkili bir sa-
vunma için, saldırı olmadan önce belli organizasyon-
ların rasyonel ve ekonomik bir şekilde düzenlenme-
leri ve eğitilmeleri gerekir. 

Bu savunma stratejileri 4 ana başlıkta toplanabilir:

1. Hazırlık, önlem ve saptama (hangi ajanların
karşı tarafta olduğunu bilmek ve bu ajanlara karşı ta-
nı, tedavi ve korunma açısından hazırlık -örneğin,
bugün için B. anthracis- sözkonusu ajanlar kullanıl-
dıklarında da erken saptama).

2. Tanınan etkenin karakterini tanımlama (örne-
ğin, hangi suş, cins ve tür, antibiyotik direnci gibi
özellikler), yöntemlerin oluşturulması (kim, nasıl tanı
koyacak, hangi laboratuvarlar hangi düzeyde test ya-
pacaklar) ve iletişim (bilginin yaygınlaştırılması, unut-
mayalım ki bilgi paniğin en iyi ilacıdır).

3. Organizasyon ve salgınla savaş: Hastanelerin
aktive edilmesi, dekontaminasyon, izolasyon, karan-
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tina, otopsi, aşılama ve diğer koruyucu önlemlerin
belirlenip sağlık örgütünün salgına vereceği savun-
ma yanıtının ne yaygınlıkta ve ne büyüklükte olaca-
ğının belirlenmesi, tedavi hizmetleri.

4. Eğitim.

Biyolojik silahların (mikropların ve toksinlerin) ne
gibi hastalıklar oluşturabilecekleri, tanı, tedavi, ko-
runma yollarının ve epidemik özelliklerinin belirlen-
mesi, infeksiyon ve mikrobiyoloji biliminin bugün
ulaştığı düzeyle hem ülkemizde hem de birçok batı
ülkesinde çok zor bir prosedür değildir ve bu yazıda
tek tek sıralanması hem olanaksız hem de gereksiz-
dir. Ancak yine de sağlıklı bir yapılanma için önemli
görülen paramedikal noktalar özetlenecektir:

Haber Alma ve Bilgi-Teknoloji Değişimi

Bu ana husus biyolojik savunmada en önemli te-
mellerden birisidir. Eğer ABD şarbon sporlarıyla ya-
pılan saldırıyı kendi kamuoyundan veya dünya ka-
muoyundan gizlemiş olsaydı, muhtemelen bugün
hiçbir toplum eksikliklerini gözden geçirme olanağı
bulamadan, belki de ciddi bir salgınla doğrudan kar-
şı karşıya kalabilecekti. Ajan spektrumu çok geniş ol-
duğundan ve saldırı ile doğal epidemi arasında çok
az farklılıklar bulunduğundan, bilgi ve teknoloji deği-
şimi çok yararlı olacaktır. Herhangi bir ülkede bulu-
nan her laboratuvarın, her bir potansiyel ajana kar-
şı, ayrı ayrı teknolojik olanaklara sahip olabilmesi
çok ağır bir fatura çıkartabilecektir. Ayrıca bilgi
transferi ile neye karşı ve nasıl korunacağımız, ka-
yıplar çoğalmadan belirlenebilecektir.

Karantina

Barış süreci içinde ülke sınırlarının her türlü biyo-
lojik ajan tehdidine karşı savunulmasıdır. ABD’ye
canlı hiçbir madde, hatta tohum, fide, bitki ve böcek
sokulamamaktadır. İngiltere evcil hayvanlara bile sü-
resi haftaları bulan karantina önlemlerini her zaman
uygular. Ekzotik süs hayvanları (akvaryum balığı, kuş
ve maymunlarla, bazı sürüngenler) ciddi bir rezervu-
ar (taşıma-barındırma) potansiyeline sahiptirler (ör-
neğin, Ebola ve Marburg virüsleri Afrika ülkelerin-
den getirilip, satılan maymunlarla Orta Avrupa ülke-
lerine bulaşmış ve ölümlere neden olmuştur). Karan-
tina ayrıca salgın çıktığında, belli bir bölgenin izolas-
yonu için de çok önemli bir önlemdir.

Barışı Sürekli Koruma

Büyük önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün
gösterdiği ilkelerle kurulduğundan bu güne Türkiye
Cumhuriyeti, ulusu ve devletiyle beraber, barışsever-
lik ve barışı sürekli koruma ilkesini benimsemiş, ger-
çek bir neden olmadığı müddetçe savaşı, terörle, ci-

nayetle ve barbarlıkla eşdeğer tutmuştur. Ancak ba-
rış, doğaldır ki iki taraflı ve korunması oldukça zor
olan bir durumdur. Ülkemiz, pek de dost yanlısı ol-
mayan ve geniş kaynaklarımızda daima gözü olmuş
komşularla çevrelenmiştir ve bu komşularımızdan bir
kısmı demokratik olmayan despot rejimlerle yönetil-
mektedir. Bu yönetimlerin kitle imha silahlarına ilgisi
de (kendi içlerinde yaşayan etnik unsurlara bile acı-
madan kullanabilecekleri derecede) oldukça fazladır. 

Erken Tanı Unsuru

Ülkemizde yaygın olarak bulunan mikrobiyoloji
ve infeksiyon hastalıkları klinik ve laboratuvarları,
birçok ajanın belirlenmesinde görev alacaktır. An-
cak, belirlenmesi güçlük veya tehlike gösteren ajan-
lar, daha ileri teknoloji içeren merkezlere doğru sevk
edilecektir. Bir diğer yönden, otopsi yapma ve kesin
tanı koyma alışkanlık ve pratiklerinin yaygınlaştırıl-
ması gereklidir. Toplumumuzun büyük bir kesimi,
otopsi gibi tıp biliminin yol göstericisi-ışık tutucusu
olan bir bilimsel uygulamaya, dogmatik eğitim ve ba-
tıl inanç nedeniyle karşı çıkmaktadır. Bu tür bir teh-
dit karşısında otopsi yapılmadan, tanı kesinleştiril-
meden, yani bilgi elde edilmeden ölen hastaların gö-
mülmesi daha çok kayıp anlamına gelmektedir. Bir
diğer yönden, bütün infeksiyon hastalıklarının ivedi
olarak bildirimi, zorunlu hastalık listesine eklenmesi
gereklidir. Bu bildirimlerin de resmi-özel, askeri-sivil
her seviyedeki sağlık birimi tarafından doğru ve titiz-
likle, geciktirilmeden yapılması gerekmektedir. Er-
ken tanı ve belirleme açısından özellikle ABD’de ge-
liştirilmiş birçok saptama (detection) sistemi de riskli
bölgelerde kullanılmaya başlamıştır. Bu sistemler
moleküler mikrobiyoloji yöntemleri, lazer teknolojisi
ve spektrofotometrik metotları kullanarak, özellikle
havadan (air-borne) gelecek yoğun saldırı ve tehdit-
leri izlemektedirler.

KİŞİSEL KORUNMA

Savaş ortamında yapılacak bir biyolojik saldırıda
10 µ’luk partikülleri filtre edebilen bir maske ve NBC
koruyucu elbisesi çoğu ajan için belli derecelerde gü-
venlik sağlayacaktır. Yapılan ölçümlerin tamamlan-
ması ve tehlikenin geçmesiyle birlikte, iyi bir dekon-
taminasyon ve dezenfeksiyondan sonra maske ve el-
bise çıkartılabilir. Besin ve su kaynakları zincirinin de
biyolojik ajan açısından izlenmesi gereklidir. Sağlam
deri mikropların çoğunluğu için iyi bir bariyerdir, an-
cak göz ve mukozalar sıkı bir şekilde korunmalı, bu-
laş olmuşsa dekontamine edilmelidir. Bütün teknolo-
jik gelişmelere rağmen sabunlu su ile vücudun ve
özellikle de ellerin yıkanması, halen oldukça geçerli
ve önemli bir korunma sağlayabilmektedir.
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ŞÜPHE YARATACAK KLİNİK DURUMLAR

Sağlık personeli, klinik şüphe yaratacak aşağıda
sıralanan durumlarda, biyolojik bir saldırı olasılığını
düşünmelidir:

1. Özellikle aynı aile veya aynı topluluk içinden
gelen ensefalit olguları,

2. Hemorajik mediastinit,

3. Karaciğer enzim yüksekliği ile seyreden ağır
pnömoniler,

4. Yüksek ateş ve pıhtılaşma bozukluklarının bi-
rarada görülmesi,

5. Birlikte yaşayan topluluklarda ani başlayan ve
çok sayıda kişiyi etkileyen bulantı, kusma, diyare ve
ateş yükselmesi,

6. Nedeni bilinmeyen ani ölümler.

ULUSAL ve ULUSLARARASI DANIŞMA 
MERKEZLERİ

Biyolojik savunma amaçlı aktivitelerde sivil ve as-
keri otoritenin birlikte ve eşgüdüm içinde çalışması-
nın yanısıra, uluslararası işbirliği ve eğitim de çok
önemli bir kriterdir. Tablo 2’de bu işbirliğinin yapıla-
bileceği merkezler sıralanmaktadır.

Yazımızın bu bölümünü önderimiz ATATÜRK’ün
hiçbir zaman geçerliliğini yitirmeyecek bir özdeyişini
tekrarlayarak noktalamak isteriz: “Yurtta barış, dün-
yada barış”.

BİYOLOJİK SAVAŞTA AJANLARIN 
TANIMLANMASI ve SAĞLIK 
ORGANİZASYONU

Ajanların Tanımlanması

• Biyolojik ajan sayısının çokluğu, herbirinin de-
ğişik özelliklere sahip olması ve düşman veya teröris-
tin hangisini kullanacağının bilinmemesi,

• Kullanıldıklarında görünmez, kokusuz ve tatsız
olmaları ve inkübasyon süresi gibi nedenlerle hemen
belirti vermemeleri, dolayısıyla olay mahallinin bilin-
memesi,

• Hastalık tablolarının birbirine benzemesi ve çok
geniş bir spektrum içermesi,

• O bölgede doğal bir salgın olabileceği ihtimali,
gibi faktörler biyolojik ajanların saptanmasını önem-
li ölçüde güçleştirmektedir.

Bu faktörlerden özellikle, çok geniş bir etyolojik
dağılım gösteren mikroorganizma ve toksinlerden
hangisinin, ne zaman kullanılacağının bilinmemesi,
bazı ajanlar için mevcut olan aşı gibi önlemlerin uy-
gulanmasını da imkansız kılmaktadır. Biyolojik saldı-
rı olduktan sonra ise aşı, maruz kalan kişiler için bi-
raz geç kalınmış bir girişim durumuna düşmektedir.
Bu durumlarda her ne kadar bazı ajanlar için antibi-
yotikler imdadımıza yetişiyorsa da, son zamanlarda
mikroorganizmaların genleriyle oynanıp antibiyotik-
lere dirençli suşlar haline getirildikleri yolundaki aşi-
kar bilgiler umutları kırmakta, dünyayı yeni arayışla-
ra itmektedir.

Biyolojik ajanların nasıl saptanacağı konusuna
girmeden önce, nasıl bir ortamda çalışılması gerekti-
ği ve nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunun altı
çizilmelidir. Biyolojik saldırılarda en çok kullanılacak
ve en etkili yolun aerosol yol olması ve yine gündem-
de olması nedeniyle şarbon basili baz alındığında; iş-
lemlerin Biyolojik Güvenlik Seviyesi 3 (P 3) olan
mikrobiyoloji laboratuvarlarında ve Class II Biyolojik
Güvenlik Kabinleri içerisinde gerçekleştirilmesi ge-
rektiği vurgulanmalıdır. Ayrıca, bu tür laboratuvarlar-
da çalışma prensibi olan laboratuvar giysileri, uygun
maske, eldivenler, laboratuvar gözlükleri vb.’nin
mutlaka kullanılması ve yine bu çalışma sırasında
kullanılan malzemelerin %0.5 hipoklorit solüsyonu
ile dekontamine edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi’nde P 3 seviye-
sinde bir laboratuvar mevcuttur. 

Tablo 3’te görülen bazı biyolojik savaş ajanlarının
çeşitliliği ve sahip oldukları özellikler, tanımlamanın
güçlüğünü açık bir şekilde gözler önüne sermektedir.
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Tablo 2. Ulusal ve uluslararası danışma merkezleri

Ulusal Uluslararası

• GATA NBC Bilim Dalı, Etlik-ANKARA USAMRIID Fort Dietrick Maryland, ABD

• GATA Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Etlik-ANKARA WHO Cenevre, İsviçre

• GATA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 
Etlik-ANKARA FAS Boston, ABD

• Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Sıhhıye-ANKARA CDC Atlanta, Georgia ABD

• ODTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü, ODTÜ-ANKARA
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Nereden örnek alınacağı Tablo 4’te ve biraz daha
ayrıntılı düşünüldüğünde hangi ajan için hangi dö-
nemde, hangi tanı yöntemi için hangi örneklerin alın-
ması gerektiği Tablo 5.I, 5.II, 5.III, 5.IV’te verilmiştir.
Bu arada hayvanlar üzerinde şarbon sporları için ya-
pılmış ve aerosol tarzındaki bir saldırıda sporların da-
ha çok nerelerde toplandığı ve nerelerden örnek alın-
ması gerektiğini belirlemeye yönelik deneysel bir ça-
lışmada; maymunlarda yüzün saçlı bölümü, burun de-
likleri ve yüzün saçsız bölümünün sporların en yoğun
olarak biriktiği bölümler oldukları saptanmıştır. Yanak
içi, farenks ve konjunktivada birikimin daha az oldu-
ğu gözlenmiş, temastan 1 saat sonra farengeal bölge-
de hiçbir sporun kalmadığı belirlenmiştir. 

Göndericisi belli olmayan ve beklenmeyen şüp-
heli mektup veya paketlerde yaklaşım çok ciddi ol-
malıdır. Paket olduğu yerde bırakılmalı, gerekirse ha-
valandırma sistemleri kapatıldıktan sonra oda boşal-
tılıp kapısı kapatılmalı, yetkili ve deneyimli kişilere

haber verilmelidir. Bu arada temas etmiş olan kişiler
mutlaka ellerini iyice sabunla yıkamalıdır. Koruyucu
önlemler alındıktan sonra paket, teçhizatlı yetkililer
tarafından mutlaka sağlam bir plastik kap içine yer-
leştirilmeli ve bu kap sızdırmaz bir şekilde bantlan-
malıdır. Birden fazla örnek varsa her biri ayrı bir ka-
ba konulmalıdır. Daha sonra bu kap yine sızdırmaz
2. bir kaba yerleştirilmeli ve 2. kabın dışı hipoklorit
ile dezenfekte edilmelidir. Bu 2. kap, 3. bir kaba ko-
nularak sorumluluk sahibi bir kişi ile elden uygun la-
boratuvara transport edilmelidir. Bu arada bu denli
laboratuvar önlemlerinin özellikle bu paketlerin açıl-
ması esnasında gerekli olduğunu, kültüre etme işle-
mi tamamlandıktan ve dezenfeksiyon prosedürleri
uygulandıktan sonra aerosol yolla bulaş riskinin çok
azaldığını hatta ortadan kalktığını vurgulamak gerek-
mektedir.

Kültür gibi standart mikrobiyolojik tekniklerle ta-
nımlama en az 24 saat gibi bir zaman alacağından
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Tablo 4. Laboratuvar örnekleri

Yüz veya Kan Akut ve nekahat 
Ajan burun sürüntüsü* kültürü Smear serumları Dışkı İdrar Diğer

• Antraks + + Plevral sıvı ve + - Deri lezyon
BOS, mediastinal aspiratı
lenf nodu, dalak

• Bruselloz + + - + - - Kemik iliği ve BOS
kültürleri; dokular, 

eksüdalar 

• Kolera - - - + + -

• Veba + + Balgam + - - Bubo aspiratı, BOS, 
balgam, lezyon 

kazıntısı, lenf nodu 
aspiratı

• Tularemi + + +** + - -

• Q-ateşi + **** Lezyonlar + Akciğer, dalak lenf 
nodları, kemik iliği

• Kırım-Kongo
hemorajik ateşi + *** - + - - Karaciğer

• Venezuella beygir + *** - + - - BOS
ensefaliti

• Klostridial toksinler + - Yara dokusu + + -

• Stafilokok entero- + - - + + + Akciğer, böbrek
toksin-B

• Risin toksini + - - + + + Dalak, akciğer,
böbrek

* 18-24 saat içinde,
** İnfekte lenf nodu smearlerinde floresan antikor testi. Gram boyamanın değeri düşük,

*** Uygun ortamda kandan ve boğaz sürüntüsünden virüs izolasyonu,
**** C. burnetti kanda günlerce kalabilir ve desikasyona dirençlidir. EDTA’lı antikoagülan kan tercih edilir. Güvenlik seviyesi 3

olan laboratuvarlar dışında kültürü yapılmamalıdır. 



polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) en uygun tanım-
lama yöntemlerinden birisidir. PCR ile örneğin gel-
mesinden itibaren 5-6 saat gibi kısa bir sürede sonuç
verilebilmektedir. PCR testinin örnek başına maliye-

ti yaklaşık 10 milyon TL’dir. Bu arada PCR testinin
en önemli kısmını oluşturan çoğaltma (amplifikas-
yon) dönemi süresini çok daha kısaltan cihazlar mev-
cuttur. Örneğin, “Indy Air Thermocycler” adındaki
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Tablo 5.I. Biyolojik savaş ajanlarından olan bakteri ve riketsiyalar için alınabilecek tıbbi örnekler

Hemen temas sonrası Klinik Nekahat/terminal/otopsi

• Antraks
Bacillus anthracis
0-24 saat 24-72 saat 3-10 gün
Kültür, FA ve PCR için burun ve Toksin deneyleri için serum (TT, RT), Toksin deneyleri için serum
boğaz sürüntüleri ile solunum PCR için kan (E, C, H), kültür için (TT, RT), kültür için kan
sekresyonları kan (BC, C) (BC, C), patoloji örnekleri

• Veba
Yersinia pestis
0-24 saat 24-72 saat > 6 gün
Kültür, FA ve PCR için burun Kültür ve FA (C), F-1 Antijen IgM ve daha sonra IgG için 
sürüntüsü, balgam ve solunum deneyleri (TT, RT), PCR (E, C, H) serum (TT, RT), patoloji 
sekresyonları için kan (BC, C) ve kanlı balgam örnekleri

• Tularemi
Francisella tularensis
0-24 saat 24-72 saat > 6 gün
Kültür, FA ve PCR için burun Kültür için kan (BC, C) PCR IgM ve daha sonra IgG 
sürüntüsü, balgam ve solunum için kan (E, C, H) aglütinasyon titreleri için serum
sekresyonları FA ve PCR için balgam (TT, RT), patoloji örnekleri 

BC: Kan kültür şişesi E: EDTA (3 mL) TT: Tiger-top (5-10 mL)
C: Sitratlı kan (3 mL) H: Heparin (3 mL) RT: TT yoksa kırmızı kapaklı
FA: Floresan antikor PCR: Polimeraz zincir reaksiyonu

Tablo 5.II. Biyolojik savaş ajanlarından olan bakteri ve riketsiyalar için alınabilecek tıbbi örnekler

Hemen temas sonrası Klinik Nekahat/terminal/otopsi

• Ruam
Burkholderia mallei
0-24 saat 24-72 saat > 6 gün
Kültür ve PCR için burun sürüntüsü, Kültür için kan (BC, C), PCR için kan Kültür için kan (BC, C) ve 
balgam ve solunum sekresyonları (E, C, H) PCR ve kültür için balgam ve dokular, immün deneyler için 

deri lezyonlarından drenaj serum (TT, RT), Patoloji örnekleri 

• Bruselloz
B. abortus, B. suis, B. melitensis
0-24 saat 24-72 saat > 6 gün
Kültür ve PCR için burun sürüntüsü, Kültür için kan (BC, C), PCR için Kültür için kan (BC, C) ve 
balgam ve solunum sekresyonları kan (E, C, H) dokular, immün deneyler için 

serum (TT, RT), Patoloji örnekleri

• Q-ateşi
Coxiella burnetti
0-24 saat 2-5 gün > 6 gün
Kültür ve PCR için burun sürüntüsü, Yumurta veya fare inokülasyonunda Yumurta veya fare 
balgam ve solunum sekresyonları kültür için kan (BC, C), inokülasyonunda kültür 

PCR için kan (E, C, H) için kan (BC, C),
Patoloji örnekleri

BC: Kan kültür şişesi E: EDTA (3-mL) TT: Tiger-top (5-10 mL)
C: Sitratlı kan (3-mL) H: Heparin (3-mL) RT: TT yoksa kırmızı kapaklı
PCR: Polimeraz zincir reaksiyonu



cihaz bir çalışmada 24 örnek çalışıp 35-44 (epen-
dorf tüpteki örnek miktarına göre) dakikada 30 sik-
lus yaparken, “Rapidcycler” adındaki diğer bir cihaz
aynı anda 48 örneği çalışıp 30 siklusu sadece 8 da-
kikada tamamlayabilmektedir.

Biyolojik savaş ajanlarını tanımlama yöntemleri-
ni şu şekilde sıralayabiliriz;

• Etyolojik ajanın kültür ile izolasyonu (bazı ajan-
lar için 1-2 gün içinde mümkün),

• Toksinlerin “mass spectroscopy”, hayvan ino-
külasyonu ve diğer yöntemler ile saptanması,

• Antikor saptanması (spesifik IgM 3 gün içinde
ortaya çıkar),

• ELISA veya diğer hassas yöntemlerle antijen
saptanması,

• DNA probları kullanarak genom saptanması,

• Klinik örneklerde toksik veya infeksiyöz ajanla-
rın metabolik ürünlerinin saptanması.

Bazı biyolojik savaş ajanlarının tanımlanmasında
kullanılan altın standart ve diğer bazı yöntemler Tab-
lo 6’da verilmiştir. 

Bilim adamları PCR ile yapılan hızlı sayılabilecek
tanımlamaları daha da geliştirebilmek için çalışmala-
rını sürdürmektedirler. Bu alandaki çalışmaları aşağı-
daki örneklerle özetleyebiliriz:

• “Smart Cycler TD System” adındaki Lap Top
bilgisayara bağlı taşınabilir bir sistem ile hızlı bir şe-
kilde ajana spesifik DNA dizisi saptanarak 30 daki-
kada sonuç alınmaktadır. 
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Tablo 5.III. Biyolojik savaş ajanlarından olan toksinler için alınabilecek tıbbi örnekler

Hemen temas sonrası Klinik Nekahat/terminal/otopsi

• Botulizm 
Clostridium botulinum
Botulinum toksini
0-24 saat 24-72 saat > 6 gün 
PCR (kontamine bakteriyel DNA) ve PCR (kontamine bakteriyel DNA) ve Genellikle IgM ve IgG yok
toksin deneyleri için burun sürüntüsü toksin deneyleri için burun sürüntüsü Patoloji örnekleri (toksin
ve solunum sekresyonları, toksin ve solunum sekresyonları saptamak için karaciğer ve 
deneyleri için serum (TT, RT) dalak)

• Risin intoksikasyonu
Hint yağı bitki tohumlarından
Risin toksini 
0-24 saat 36-48 saat > 6 gün
PCR (kontamine hint yağı bitki tohumu Toksin deneyleri için serum (TT, RT), Yaşayanlarda IgM ve IgG için
DNA’sı) ve toksin deneyleri için burun Patoloji örneklerinde serum (TT, RT) 
sürüntüsü ve solunum sekresyonları, immünohistolojik boyama 
toksin deneyleri için serum (TT) için dokular

• Stafilokok enterotoksikozu
Staphylococcus enterotoksin B
0-3 saat 2-6 saat > 6 gün
PCR (kontamine bakteriyel DNA) İmmün deneyler için idrar, PCR IgM ve IgG için serum
ve toksin deneyleri için burun (kontamine bakteriyel DNA) ve toksin
sürüntüsü ve solunum sekresyonları, deneyleri için burun sürüntüsü ve
toksin deneyleri için serum (TT, RT) solunum sekresyonları, toksin deneyleri 

için serum (TT, RT) 

• T-2 toksikoz
0-24 saat 1-5 gün >6 gün
İmmün deneyler, HPLC/ mass Toksin saptanması için serum Toksin metabolitlerinin 
spectrometry (HPLC/MS) için burun (TT, RT), doku saptanması için idrar
ve boğaz sürüntüleri, solunum 
sekresyonları

BC: Kan kültür şişesi E: EDTA (3 mL) TT: Tiger-top (5-10 mL)
C: Sitratlı kan (3 mL) H: Heparin (3 mL) RT: TT yoksa kırmızı kapaklı
PCR: Polimeraz zincir reaksiyonu



• Diğer bir örnek ise lazer teknolojisi ile çalışan
ve mass spectrometry ile kromatografi cihazlarından
oluşan sistemdir ve ajanlar oldukça hızlı ve doğru bir
şekilde saptanabilmektedir. 

• Bir başka hızlı sistem olan ve “RAPID Biologi-
cal Agent Identification System Kit” olarak bilinen
tarama kiti ile de hızlı tanı yapılabilmektedir. “Rug-
gedized Advanced Pathogen Identification Device”
kelimelerinin kısaltmasından oluşan bu sistem şar-
bon, veba, Salmonella, tularemi ve diğer birçok aja-
nı saptayabilecek kapasitede, 25 kg ağırlığında taşı-
nabilir bir sistemdir. Sistem, verilmiş bir DNA dizisi
varlığında örneği otomatik olarak analiz etme kabili-
yetinde bir cihaz ile çalışmaktadır. Yazılımı otomatik
olarak verileri toplayıp yorumlayabilecek ve sonuçla-
rı rapor edebilecek şekilde hazırlanmıştır. Sistem hız-
lı ısı-döngü (thermal-cycling) teknolojisi ve eşzaman-
lı (real-time) florimetre tekniklerinin birleşiminden
oluşmuştur. DNA’yı saptadığı ve çoğalttığı için anti-
jen-antikor temeline dayalı testlerden daha duyarlı
ve özgüldür. Bu sistem 32 örneği 25 dakikadan da-
ha kısa bir sürede analiz edebilme yeteneğindedir. 

• Biyolojik saldırı endişesi bu alanda etkeni ta-
nımlamadan yok etmeye ve dolayısıyla güvenlik sağ-

lamaya yönelik çalışmalara hız kazandırmıştır. Bu
amaçla geliştirilmiş olan ve radyoaktif kobalt 60 ço-
makları içeren su havuzu ve bir Geiger sayacından
oluşan cihaz, bir kamyon dolusu mektubu 6 saat
içinde ışınlayıp şarbon bakterisini öldürebilmektedir.

• Biyolojik ajanlar sinsi oldukları ve geç belirti
verdikleri için, son zamanlarda, “acaba insanlar bir
biyolojik saldırıdan nasıl en az dozu alarak kurtulur
veya daha inkübasyon süresinin başlangıcında eğer
tedavi olanağı varsa tedaviye başlar?” sorusuna ce-
vap bulmak için bilim adamları havadan mikroorga-
nizmaları saptamaya yönelik çalışmalar da yapmak-
tadır. “Lawrence Livermore National Labora-
tory”de, her yarım saatte bir havayı test eden bir
makine yapılmıştır. Bu makine önceden program-
lanmış biyolojik veya kimyasal ajanlardan biri sap-
tandığında sesli olarak alarm vermektedir. Makinala-
rın hava alanları, metrolar ve hükümet binaları gibi
terör hedeflerine yerleştirilebilecek özelliklerde ol-
dukları bildirilmektedir. 

• Irvine-California araştırma tesislerinde, “The
Hienergy Microdevices Microsensor” diye adlandırı-
lan, kapalı kaplar içindeki antraks, patlayıcılar, ilaç-
lar ve diğer organik kaçak malları saptayabilen bir ci-
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Tablo 5. IV. Biyolojik savaş ajanlarından olan virüsler için alınabilecek tıbbi örnekler

Hemen temas sonrası Klinik Nekahat/terminal/otopsi

• Beygir ensefalomiyeliti
VEE, EEE ve WEE virüsleri
0-24 saat 24-72 saat > 6 gün 
RT-PCR ve viral kültür için Kültür (TT, RT), RT-PCR (E, C, H, TT, RT) IgM için serum (TT, RT),
burun sürüntüsü ve solunum ve antijen ELISA (TT, RT) için serum, patoloji örnekleri + beyin
sekresyonları boğaz sürüntüsü ve BOS (5 güne kadar)

• Ebola
0-24 saat 2-5 gün > 6 gün 
RT-PCR ve viral kültür için Viral kültür için serum (TT, RT), Viral kültür için serum 
burun sürüntüsü ve solunum patoloji örnekleri + adrenal bez (TT, RT)
sekresyonları

• Pox (small pox, monkey pox)
Ortopoxvirus
0-24 saat 2-5 gün > 6 gün
RT-PCR ve viral kültür için Viral kültür için serum (TT, RT) Viral kültür için serum 
burun sürüntüsü ve solunum (TT, RT), mikroskopi, 

elektronmikroskopi,
viral kültür, PCR için deri 
lezyonlarından drenaj ve 
kazıntılar,
patoloji örnekleri 

BC: Kan kültür şişesi E: EDTA (3 mL) TT: Tiger-top (5-10 mL)
C: Sitratlı kan (3 mL) H: Heparin (3 mL) RT: TT yoksa kırmızı kapaklı
VEE: Venezuella beygir ensefaliti



haz geliştirilmiştir. Bu cihazda düşük aktivite kaynak-
lı radyasyon içeren bir emitör, nötronları şüpheli pa-
kete göndermekte, gamma ışınları organik maddele-
ri dik açı ile dedektöre aktarmaktadır. Dedektörde
analiz yapılıp sonuçlar elde taşınan küçük bilgisayar-
da gösterilmektedir. 

• ABD’de “Incident Response Sampling Kit” adı
altında pazarlanan ve hava, sıvı ve katı örnekleri al-

mak için değişik kaplar ve vasatlar içeren bir örnek
alma kiti geliştirilmiştir. 

• Türkiye’de bir firma tarafından (Diomed-İstan-
bul), bir çanta içerisine yerleştirilmiş şekilde tasarla-
nan ve içerisinde havadan virüs dahil tüm mikroorga-
nizmaları yakalamak, sudan aynı şekilde örnek almak
için filtrasyon sistemi, sudan ve havadan kimyasal
ajanları saptamak için indikatörlü kağıt taşıyan tüp ve
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Tablo 6. Biyolojik savaş ajanlarının laboratuvar identifikasyonları

Altın Antijen Hayvan 
Ajan standart saptama IgG IgM PCR deneyi

• Aflatoksinler Mass spectrometry

• Arbovirüsler Virüs izolasyon/
(alfavirüsleri içerir) FA, nötralization X X X X X

• Bacillus anthracis FA/Std. mikrobiyoloji X (PA) X X X X

• Bacillus globigii Std. mikrobiyoloji X

• Bacillus thuringiensis Std. mikrobiyoloji X

• Bot. toksinler Fare nötralizasyonu/ 
(A-G)/C. botulinum standart mikrobiyoloji X (A, B, E toksin) X X

• Brucella spp. FA/Std. mikrobiyoloji X X X X X

• C. burnetti FA/yum. veya hücre 
kültürü/seroloji X X X X X

• C. perfringens/ Std. mikro./ELISA
toksinler (alfa ve enterotoksin) X X X

• F. tularensis FA/Std. mikrobiyoloji X X X X X

• Filovirüsler Virüs izolasyonu/
nötralizasyon X X X X X

• Hantavirüsler Virüs izolasyonu/FA/
nötralizasyon X X X X X

• Ortopoxvirus Virüs izolasyonu/ 
FA/nötralizasyon X X X X

• Risin toksin ELISA X X X X X

• Saxitoksin Bioassay (nötralizasyon X
antikorları)

• SEA toksin ELISA X X *

• SEB toksin ELISA X X * X

• Shigella spp. Std. mikrobiyoloji X X

• Tetrodotoksinler Bioassay X (nötralizasyon X
antikorları)

• Vibrio cholerae Std. mikrobiyoloji/
seroloji X (toksin) X X X

• Yersinia pestis FA/ Std. mikrobiyoloji X (F1) X X X X

* Saptanmış toksin geni.
ELISA: Enzyme-linked immunosorbent assay, FA: İndirekt veya direkt immünfloresan deneyleri, Std. mikro: Seroloji-elektron
mikroskopi dahil mevcut standart mikrobiyolojik teknikleri içerir.



düzenekler bulunan bir kit geliştirilmiş durumdadır.
Çantanın ortasında zaman ve geçirilen hava miktarı-
nın ayarlanabileceği bir vakum pompası vardır. 

• Biyolojik ajanlar terörist saldırıların yanısıra
topyekün savaşlarda da kullanılabileceğinden (ki
Basra Körfezi Savaşı’nda Irak’ın botulinal toksin, af-
latoksin ve antraks sporlarını roketlere, uçak sprey
tanklarına ve SCUD füze başlıklarına yerleştirip bek-
lettiği iddia ediliyor) ABD’de “Light Detection and
Ranging-Biointegrated Detection System (LIDAR-
BIDS)” adı verilen bir deteksiyon sistemi üzerinde
uzun süredir çalışmalar yapılmaktadır. LIDAR sistemi
deneysel olarak doğal ve yapay aerosol bulutlarını
saptamakta kullanılmaktadır. Sistem; 5000 feet’den
daha yüksekte rüzgara karşı dikine olarak uçan bir
helikoptere yerleştirilmiş bir “pulsed” lazer, bulut ile
karşılaşıldığında ışınların dağılımını kaydeden bir ay-
nalı teleskop ve foton dedektörü içermektedir. Lazer
ile 100 km boyunca incelenebilen atmosferden, ön-
celikle her biri 3 hava örnek alıcısı ile donatılmış
araçlarla bulut örnekleri alınmakta ve bu hava ör-
nekleri BIDS ile analiz edilmektedir. BIDS;

1. Partikül büyüklüklerinin haritasını çıkarır (ae-
rodinamik partikül ölçer ile),

2. Bakteri hücrelerini saptar, klasifiye eder ve
DNA içeriğini ölçer,

3. Bioluminometre kullanarak ATP içeriğini ölçer,

4. İmmünassay kullanarak spesifik ajanları (B.
anthracis, stafilokok enterotoksin B, Botulinum A
toksin, Y. pestis) identifiye eder, şekilde düzenlen-
miştir. Örnek alındıktan sonra ilk 3 test 4 dakikada,
immünassay ise 20 dakikada tamamlanmaktadır.

Bulutların lazer görüntüsü onu bir biyolojik ajan
aerosolü olarak identifiye etmekte kullanılabilir. Ay-
rıca, AWACS veya J STAR sistemleri ile elde edilen
bilgiler bulut yayan uçakların yerini belirleyebilir. Bu
sistemin etkili çalışabilmesi için yeterli sayıda heli-
kopter ve aracın faaliyette olması (kolordu seviyesin-
de bir alan için 35 araç-helikopter) gereklidir. Böyle
integre bir deteksiyon projesi, bulut 4 km uzakta
saptanabilirse, askerlere maskelerini giyip önlemleri-
ni alabilmeleri için yeterli uyarı zamanını sağlayabile-
cektir. BIDS ile 8 ayrı antijen (bakteri, virüs ve tok-
sin) aynı anda saptanabilmektedir. Saptama olasılığı
%95, yanlış alarm oranı ise %0.1’dir.

• Yine hızlı tanı için SMART Ticket adında im-
münkimyasal teknoloji ile üretilmiş, 5-15 dakikada
sonuç veren kit geliştirilmiştir. Bu kit ile B. anthra-
cis, Y. pestis, botulinal toksin, risin, stafilokok ente-

rotoksin B, Venezuella beygir ensefaliti, Brucella
ajanları saptanabilmektedir. 

• Ayrıca yine ABD’de “The Joint Program Offi-
ce for Biological Defense (JPO-BD)” isimli kuruluş,
çeşitli bölgelerden belirli zaman aralıklarında çevre-
sel hava örnekleri toplama ve analiz etme projesini
geliştirmiştir. Bu projedeki örnek toplama cihazı,
hızlı bir hava örneği toplayıcısına ve partikül büyük-
lüğünü ölçen dedektöre sahiptir ve “Interim Biologi-
cal Agent Detection System” adı ile anılmaktadır. Bu
yolla gece-gündüz ayrı ayrı ve meteorolojik progra-
ma göre ısı, nem, rüzgar hızı ve yönü gibi özellikler
gözönünde bulundurularak örnekler alınmakta ve bu
örnekleme değişik mevsimlerde tekrarlanarak tüm
veriler dokümante edilmektedir. Çünkü, havadaki
mikroorganizma konsantrasyonları yukarıda saydığı-
mız özellikler ile değişebilmektedir. Dokümante edi-
len veriler ışığında, havada olması gerekenden farklı
bir mikroorganizmanın yoğunluğundaki artış şüphe
uyandıracaktır. Alınan örneklerdeki DNA’ların, PCR
ile çoğaltıldıktan sonra “Temporal Temperature Gra-
dient Electrophoresis” ile farklı paternleri veya bar-
code’ları elde edilir ve kompakt disklere kopyalana-
rak arşivlenir. Bir olay anında PCR ile çoğaltılan
DNA’lar bu kompakt diskte bar-code’ları kayıtlı mik-
roorganizmalar ile çabucak karşılaştırılırlar. 

Sonuç olarak, birçok biyolojik ajan gerekli labo-
ratuvar çalışma koşulları sağlandıktan sonra standart
hastane klinik laboratuvarlarında tanımlanabilir. Hat-
ta bu laboratuvarlar çok farklı bir bakteri için bile bo-
yama, kültür ve antibiyotik duyarlılık testleri yaparak
destek sağlamış olurlar. Ekzotik virüsler ve seyrek
rastlanan toksinler için çok daha özel laboratuvarlar
gereklidir. Tabii bunların yanısıra belirlenmiş bir refe-
rans laboratuvarı hızlı identifikasyon için bu zincirin
en önemli halkasını oluşturmaktadır. Bu arada labo-
ratuvarlar arası kurulacak bir bilgisayar ağı bilgi alış-
verişini sağlayacak, haberleşmeyi kolaylaştıracak ve
bu da laboratuvarların tanı kapasitelerini arttıracaktır.

Sağlık Organizasyonu

Biyolojik terörist saldırılara karşı %100 hazırlıklı
olmanın olanak ve olasılığı yoktur. Çünkü ne zaman,
nereden geleceği ve hangi ajanın kullanılacağı belli
değildir. Biyolojik ve kimyasal terörizme karşı erken
tanı ve müdahale çok önemlidir. Özel hazırlık yap-
mamış bir bölgeye yapılmış geniş çaplı variola virüs,
antraks sporları, sinir gazı veya besin kaynaklı biyo-
lojik veya kimyasal saldırıda büyük olasılıkla ulusal
halk sağlığı alt yapısı çökecektir. Çünkü infekte olsun
olmasın kaygı duyan tüm insanlar arasında ilaç teda-
riki, tanı testleri ve hastane yatakları açısından kar-
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gaşa yaşanacaktır. Terörist kaynaklı salgın ve yara-
lanmalara karşı yapılacak olan hazırlık, halkı olağan
dışı sağlık olaylarında korumak için düzenlenmesi
gereken halk sağlığı sürveyans sisteminin önemli bir
komponentini oluşturmaktadır. Her ne kadar biyolo-
jik ve kimyasal ajanlarla yapılan saldırılarda, tanı ve
müdahale yaklaşımları açısından olağan dışı ve nede-
ni bilinmeyen hastalıklardakine benzer şekilde epide-
miyolojik veriler, sürveyans yöntemleri, tanı teknikle-
ri ve fiziksel kaynaklara gereksinim duyulacaksa da
halk sağlığı birimlerinin, kitlesel yaralanmaları, çok
yeni bir ajanın veya kombine ajanların hem de aynı
anda birkaç yerde kullanılma olasılığını düşünerek
hazırlık yapmaları gerekmektedir. Biyolojik saldırılar
için yapılacak hazırlıkları şu şekilde sıralayabiliriz;

• Biyolojik saldırıları saptayıp önlem alabilmek
için epidemiyolojik kapasitenin arttırılması, 

• Halk sağlığı birimlerine tanı kitlerinin tedarik
edilmesi,

• Yeni bilgi alışverişinin sağlanması için iletişim
programlarının kurulması,

• Biyoterörizm eğitiminin arttırılması ve sağlık
personelinin eğitilmesi,

• Biyolojik saldırı sırasında ve sonrasında halkı
bilgilendirecek ve endişelerini giderecek eğitim ma-
teryallerinin hazırlanması,

• Uygun aşı ve ilaçların stoklanması,

• Farklı ve ilaçlara dirençli suşları da içeren mik-
robiyal suşlar için moleküler sürveyansın kurulması,

• Tanı testleri gelişmelerinin desteklenmesi,

• Antiviral ilaçlar ve aşılar ile ilgili araştırmaların
özendirilmesi.

Potansiyel biyolojik ve kimyasal ajanlar pekçok-
tur ve sağlık sistemi bu tür krizleri çabucak çözecek
şekilde yapılandırılmalıdır. Bu konuda çok hassas bir
takip ve sistemdeki bilgilerin yeni ajanlar ve bu ko-
nudaki gelişmelere yönelik bilgilerle modifiye edil-
mesi gerekmektedir. Bu da stratejik bir plan oluştur-
makla mümkündür. CDC bu konuda, her bir alanı
eğitim ve araştırma ile bütünleşen 5 temel alandan
oluşan bir stratejik plan geliştirmiştir. Bu alanlar;

• Hazırlıklı olma ve önleme,

• Saptama ve sürveyans,

• Biyolojik ve kimyasal ajanların tanısı ve özellik-
lerinin belirlenmesi,

• Müdahale,

• İletişim,

olarak belirlenmiştir.

Bu stratejiyi oluştururken, herşeyden önce yerel
sağlık kurumları arasında biyoterörizme karşı plan ve
protokollerin geliştirilmesi ve sağlık personelinin bi-
yolojik ve kimyasal teröre karşı sürekli eğitilmesi ge-
rekmektedir. Ayrıca, biyolojik ve kimyasal teröre yö-
nelik rehberlerin ve uygulama standartlarının hazır-
lanması ve yayınlanması bu stratejinin önemli kom-
ponentlerinden birini oluşturmaktadır. Biyolojik veya
kimyasal terörizmde kullanılabilecek etkenlerle olu-
şabilecek hastalıklara yönelik olarak ulusal veya böl-
gesel düzeyde sürveyans sisteminin oluşturulması, bu
doğrultuda şüpheli olguların titizlikle araştırılması ve
bu olguların tanısı ve değerlendirilmesi için standart
kriterlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Biyoterörizm
için çok düzeyli ve yüksek kapasiteli mikrobiyoloji la-
boratuvarları ve özellikle klinik laboratuvarlarını bi-
yolojik ajanları test edebilen halk sağlığı kurumlarına
bağlayan bilgisayar ağının kurulması, laboratuvarlar
arası tanı teknolojilerinin aktarılmasına büyük katkı
sağlayacaktır. Ayrıca, kritik biyolojik ajanların mole-
küler karakterizasyonu dahil her türlü incelemeyi ya-
pabilecek çok gelişmiş bir referans laboratuvarının
kurulması bu stratejinin vazgeçilemez bir koşuludur.

Stratejinin müdahale bölümünde, böyle bir olay
karşısında sağlık kuruluşlarının organize olabilmeleri
ve bu kapasitelerinin arttırılması amaçlanmalıdır. Yi-
ne bu aşamada güvenlik güçleri ile koordinasyona,
tedavi, korunma ve dekontaminasyon önlemlerinin
alınmasına önem verilmelidir.

Çok tabiidir ki, stratejinin sağlıklı olarak yürütüle-
bilmesi için çok iyi bir iletişim sisteminin kurulmuş
olması gerekmektedir. Ulusal ve bölgesel düzeyde il-
gili birimler arasında hızlı ve etkin bir iletişim ağının
oluşturulması, kesin ya da şüpheli saldırı durumların-
da paniğe meydan vermeden halkın bilgilendirilmesi
sağlanmalıdır. Gerekirse halkın düzenli ve zamanın-
da bilgilendirilmesini sağlamak üzere bir internet si-
tesi hazırlanmalıdır.

Tek başına bir kurum ya da kuruluşun biyolojik
ve kimyasal terörizme hazırlanması çağdaş yönetim
bilimi ve sağlık anlayışına uygun değildir ve etkisizdir.
Biyolojik teröre karşı ulusal işbirliği vazgeçilmez bir
koşuldur. Çünkü biyolojik ve kimyasal terör bir ulu-
sal güvenlik sorunudur. Ulusal düzeyde işbirliğinde
kamu ve kamu dışı kurumlar yer almalıdır. ABD’de
bu organizasyonda yer alan kurum ve kuruluşlar şun-
lardır:

Kamu kurumları;

• Adalet Bakanlığı (FBI),

• Tarım Bakanlığı,
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• Acil Hazırlık Bürosu (QEP),

• Savunma Bakanlığı,

• “Food and Drug Administiration (FDA)”,

• Enerji Bakanlığı,

• Çevre Koruma Dairesi,

• Ulusal Güvenlik Konseyi.

Kamu dışı kuruluşlar (sivil toplum örgütleri);

• Amerika Halk Sağlığı Derneği,

• Amerika Mikrobiyoloji Derneği,

• Ulusal Çevre Sağlığı Derneği,

• Amerikan Acil Hekimleri Okulu,

• Amerika Tabipler Birliği,

• Amerika Hemşireler Birliği,

• Uluslararası İtfaiyeci Şefleri Birliği,

• Uluslararası Polis Şefleri Birliği.

Bu organizasyon ve kurum-kuruluşlar ülkemize
uyarlanmak istendiğinde karşımıza şöyle bir tablo
çıkmaktadır:

Kamu kurumları;

• Milli Savunma Bakanlığı,

• Sağlık Bakanlığı (Refik Saydam Hıfzıssıhha
Merkez Başkanlığı),

• İçişleri Bakanlığı,

• Tarım Bakanlığı (Şap Enstitüsü),

• Enerji Bakanlığı,

• Çevre Bakanlığı,

• Genelkurmay Başkanlığı (Gülhane Askeri Tıp
Akademisi),

• Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı.

Bu arada, böyle bir organizasyonda Halk Sağlığı
Kuruluşları, Tıbbi Araştırma Merkezleri, Sağlıkla İlgi-
li Meslek Örgütleri, Acil Yardım Birimleri, Tıbbi ve
Güvenlik Malzemeleri Üreticileri ve Uluslararası Ku-
ruluşlar’ın da yardımlarına gereksinim duyulacağı
açıktır.

Sonuç olarak, biyolojik ve kimyasal terörizm için
mutlaka bir organizasyona ve bu organizasyonun da
her geçen gün kapasitesinin arttırılmasına gereksinim
vardır. Terörizme hazırlık çalışmaları çerçevesinde ya-
pılacak çalışmalar, salgın hastalıkların saptanması ve
önlenmesi açısından da yararlı olacak ve böylece
ikinci bir amaç için de hizmet vermiş olacaktır. 
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