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Pnömokok Hastal›klar›
K›ﬂ aylar›nda hastal›¤a yol açan mikroplar
aras›nda “pnömokok” ilk s›ralarda geliyor.
Pnömokok, solunum yolu ile bulaﬂan bakterilerden biri ve en önemlileri aras›nda yer al›yor.
Pnömokok, veya di¤er ad›yla Streptococcus
pneumonia, ilk kez 1881 y›l›nda Pasteur taraf›ndan bulundu. Bu mikroba karﬂ› ilk olarak
1977’de ABD’de aﬂ› geliﬂtirildi. Günümüzde
90 farkl› alt grubu tan›mlanm›ﬂ olan bu bakterinin ﬂeker yap›s›ndaki kapsülüne karﬂ›, kanda
özel antikorlar oluﬂuyor ve bunlar kiﬂiyi hastal›¤a karﬂ› koruyor. Bu kapsül aﬂ› yap›m›nda
kullan›l›yor. Pnömokoklara ba¤l› oluﬂan hastal›klar›n s›kl›¤› sonbahar›n sonuna do¤ru art›yor
ve ilkbahar›n ortalar›ndan itibaren azal›yor. K›ﬂ
aylar›nda görülen solunum yolu enfeksiyonlar›n›n en az yar›s›na pnömokoklar yol aç›yor. Bu
enfeksiyonlart›n k›ﬂ aylar›nda çok daha s›k görülmesinin sebebi, san›ld›¤› gibi havalar›n so¤umas› sonucu üﬂütme de¤il. ‹nsanlar k›ﬂ aylar›nda kapal› ortamlarda daha uzun süre birara-

da bulunuyor ve mikroplar› biribirine daha kolay bulaﬂt›rabiliyor. Hastal›¤›n en önemli kayna¤›, mikrobu hiçbir hastal›k belirtisi olmadan
taﬂ›yan kiﬂiler. Solunum yoluyla vücuda giren
mikrop, de¤iﬂik hastal›klara yol açabiliyor.
Pnömokoklar›n yol açt›¤› hastal›klar her yaﬂta
görülebilse de, vakalar›n ço¤u ilk 2 yaﬂta (%
85) ve yaﬂl›l›k döneminde oluyor.
Pnömokok mikrobunun yol açt›¤› en s›k enfeksiyon orta kulak iltihab›, en tehlikelileri menenjit ve bakteriyemi, yani mikrobun kana kar›ﬂmas›, en öldürücü olan›ysa zatürre. Orta kulak iltihaplar›n›n % 30-40’›nda, menenjitlerin %
30-50’sinde, bakteriyemilerin % 50’sinde, zatürrelerin % 50-60’›nda etken pnömokok. Pnömokok sinüzit yapan bakterilerin de baﬂ›nda geliyor (% 30-40).Kulak zar›n›n arkas›ndaki orta
kulak boﬂlu¤unun iltihab›na “orta kulak iltihab›” deniliyor. Zaman›nda ve uygun ﬂekilde tedavi edilmezse, menenjit, beyin absesi ve sa¤›rl›¤a kadar giden ciddi sorunlar oluﬂabiliyor. Beyni ve di¤er merkezi sinir sistemi organlar›n› çepeçevre saran zarlar›n iltihab›na “menejit” deniliyor. Menenjit, uygun tedaviye ra¤men yüzde
10–20 oran›nda ölüme ve ortalama % 20 iﬂitme kayb›na neden oluyor. Ek olarak, havale,
ö¤renme güçlü¤ü ve zeka gerili¤i gibi sakatl›klar da ortaya ç›kabiliyor. Akci¤er dokusunun iltihab› “zatürre” olarak adland›r›l›yor. Zatürreye
en s›k neden olan bakteri pnömokok. Uygun ve
erken tedavi yap›lmazsa, kalp yetmezli¤i, iltihab›n akci¤er zarlar›na yay›lmas›, apse oluﬂmas›,
solunum yetmezli¤i ve ölüme sebep olabiliyor.
Yap›lan araﬂt›rmalara göre, dünya genelinde
her y›l 4.3 milyon insan zatürre nedeniyle haya-

t›n› kaybediyor. Bunlar›n 1.5 milyonunu 5 yaﬂ›ndan küçük çocuklar teﬂkil ediyor.
Pnömokoklar›n yol açt›¤› hastal›klar›n tedavisinde ilk seçenek olarak kullan›lan penisilin
grubu ilaçlara karﬂ› direnç son y›llarda giderek
art›yor. Bu nedenle, menenjit gibi ciddi enfeksiyonlarda, biri sefalosporin grubu olmak üzere
ikili antibiyotik tedavileri kullan›l›yor. Orta kulak
iltihaplar›nda halen ilk seçenek penisilin türevi
antibiyotikler. Pnömokoklardan korunman›n en
önemli yoluysa aﬂ›lama. Y›llard›r kullan›lan, ve
bakterinin polisakkarid, yani ﬂeker yap›s›ndaki
zar›ndan elde edilen aﬂ›lar önemli ölçüde koruma sa¤l›yor. Ancak bunlar›n koruyuculuk süresi
5 y›lla s›n›rl›. Son y›llarda, polisakkarid aﬂ›n›n
proteinle birleﬂtirilmesinden elde edilen yeni aﬂ›n›n koruyuculu¤u ömür boyu devam ediyor.
Ülkemizde de bu aﬂ› ruhsatl› olarak bulunuyor. Aﬂ›, menenjit hastal›¤›nda %85, zatürrede
% 20, orta kulak iltihab›ndaysa % 6 oran›nda
koruyuculuk sa¤l›yor. Aﬂ›n›n, 2 yaﬂ alt›nda koruma oran› düﬂüyor.

Ehlers-Danlos
Sendromu
Ehlers-Danlos sendromu, esas olarak cilt,
eklemler ve kan damarlar›n›n duvarlar› olmak
üzere vücuttaki tüm ba¤ dokular›n› etkileyen
kal›tsal bir hastal›k. Ba¤ dokusunun baﬂl›ca
bileﬂeni olan “kollagen” adl› proteinin yap›m›ndaki bir bozukluk bu hastal›¤a yol aç›yor.
Hastal›¤a yakalanan kiﬂilerin ba¤ dokular›
normal insanlar›nkinden daha zay›f. Bu nedenle eklemleri ve ciltleri oldukça gevﬂek.
Dünyada 10 binde bir görülen Ehler Danlos
sendromu genetik bir bozukluk yüzünden ortaya ç›k›yor ve baﬂl›ca alt› türü bulunuyor.
Bütün bu hastal›k türleri eklemleri, ço¤u da
cildi etkiliyor. Eklemlerin normal hareket s›n›r›n›n ötesine geçmesi ve derinin aﬂ›r› esnek
veya k›r›lgan olmas› hastal›¤›n en önemli belirtileri aras›nda. Bu kiﬂiler, parmaklar›n› 180
derece geriye bükebiliyor ve ciltlerini 5-10
cm kadar esnetebiliyorlar. Hastal›k öldürücü
de¤il ancak yara iyileﬂmesinde gecikmeye,
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kal›c› yaralara, uzun süreli eklem a¤r›lar›na,
ciltte erken k›r›ﬂ›kl›¤a, damarlarda çatlaklara
ve buna ba¤l› olarak ciltte kolay morarmalara yol açabiliyor. Hastal›¤›n teﬂhisinde genetik testler yap›l›yor. Ehlers-Danlos sendromunun kesin tedavisi bulunmuyor. Bu kiﬂilerin,
eklemlerini ve ciltlerini darbelerden korumalar› gerekiyor. Erken cilt k›r›ﬂ›kl›klar›n› önlemek için de güneﬂten kaç›nmak önemli. Ameliyat yaralar›n›n kapanmas›nda dikiﬂ yerine
doku tutkallar›n›n kullan›lmas› öneriliyor. Eklem a¤r›lar› olan hastalar fizik tedaviden oldukça fayda görüyorlar.

