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Giriş 

( 'Jejlllll \tım canıp)lobaeıer ıurlcn arasında en 
fa/.la konakçı}'a \'e CiL gcmş enfeksı)0 11 spcJ..ınıımına 

stıhıp olanıdır Bu eıken koyun. sığır \e ıa\lıkların 

barsaklarr ıl c sarra kcsclen nde bu lunmaktadır 

Ayrıca köpek . dOIlIlIl.. yab; ıııı hayvanların 

bars:ıklanndoı komeııstıl olarak bıı luııabılıııektcdır 

ti l ) 

('Po'JIIIII ıns:ınlarda gönılcn ba~terı~el gasıro-cnıenılenıı 

de en öneml ı etkenIeri olup sı lmone ll " vc ş ı gcla'~a bağlı 
eııterit lerden daha sık msı lanırlar (I :1) 

CJejlıılı " mn, ıleıını ve co l oıı bölgesınde ~crlcşıığı 

lıı\aS~OIl ıl e nıu~o/.a)a geçerek kaııa karış ı~> eııreı..-sı~on 

oluşturınaktadır 

Blascr ( .ı l. ('JeJuııı suş l n rılUn bak t en~cıııı ~klıııd~ 

eıırcksı~oıı olııştur.ıbılım:s ınııı ~aııısıra ısı~a 

da~aıııksıı bır e .. teroksm oh lŞt urdlıglılı1ı \C 511010" SIı.. 
akll\'lıe dc gos ıen ldıdını b ıldınııekledır 
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\Vood \ C ark:ıdaşları (ı7), Skırrow ' un Caıııpylo 

bacıer cnıerıl l erının % 4}flııııı til\'uk tukelıLllı ve tavuk 
~arkas konıaLllıı l;l syonu ka~ naklı olduğunu ayrıca 

~lnıLL/.I e ıl e rde tl/u i .t oranında Siıkata1lıırda ı se %1ı .4 7 

oranında termoo lık Canıp~ lolhıctcr ııole Cttl~1II1 
bıldırmışlerdır Aynı amşımnacı dOLll\L71;ırın önemlı bır 

(' (!ılı rC l.eıyuarı olduklannı \ e domuı etlennın 

Cl1fC~SI-yol1d:1 önemlı bır ka)nak oluşturdutunu da 
bıldırım şl crdır 

FI) Ll ve arkadaşlan ( I I l, y ıkama suyu ıle hıın 
~arkas ytııey ıııe yayılan ('jl!jımı' mn tavıık iiriinlen 
ıilennde canlı kaldığı \C Ç ıt ıavu~un ışlenmesı 

S lliL sındl çapraı kont:ıIllLllaS)onl:ı y:ı da ~·e ı e rs I 7 pı 

~ILl l cn la\Lık eı lennııı ~elı nıes LllI enfeks ıyona neden 
oldugu bıldınlınckıed ı r 

S\ LL1ond~ (2") d:ı \iıpıığ ı ç:ıh~ın;ı larla vctersıı 
pl~lrılılllş 1;1\ LL~ eılennın Ca ıııp)lobacter cnfe~

)1\Olll llLlLlI Cil 0llCı1l1 1 k:ı~I1:ığl old ıığunu bıldırımşlcr \·c 
PIlh, ~1\eLllerd clı ço~ ILı/JrlalUn;ıSI aşaıııa!ııuda dalL1 
bın LL~ Tls~ taşıdıgmı g(u lcmişlerdıı 

Sahnc (22). ls\eç'de ılk C:ııııpy lobacıcr sılgının bır 
I;I\LL~ kcsILlıhallesl1ldc ycm ı şe başla~·an 24 ışçınııı "" 
71 111111 2 hana ı çmde l ı:ısı;ı lalUı ı:ıs ı \!;ı onay:ı çıkuğmı 

H' 1:1\ u~ l~lelHc ICSıSılcrıııdc ça lışan kışılenn çapraı 

~olllaııılııaS\O I1 soı ıllCU hasıal ığa ~akıl:ın-dıklann ı 

bıldımuş. C;Llnp~lobae tcrıos ı s· lII b ıı nıcslc~ hasıallgı 

olabılceegıııı \ıırgıılaııııştır 

r .1(:11111l' 11111 kan:lllılardl sl~ \c YOğlı1ı olar.ı~ bu-
1ı 1l1l 1ı;ısl \ uıııurtada dı eıkcıı bıılu ımbıl eccğıııı akla 
!!cıınnı~ ;1Ilı.:a ~ \apllal1 ça lı şmalarda yumurtada eıkcn 
!ı.: lPI : lIl :wıaıııı ş lır (1) A.\rtca Ncıl vc ar~adışlan ( i (ıl 

cmbnolu \luıııınalan deııc~sel o l:ı r.ık eııfe l\ ıe et mc\c 
ç:ı lı şın ı ~laı ;lIlca~ baş.ıram:lll1lşl:ırdır 

Bul/ler \e Ocsıeron (7). ctkemn Ç ığ cllerdcn ellere 
\ c dığcr /;;ıdıl;ı r.ı bıır.ıd;1ll da ai;ı/~ı ~ola)ea transferıııe 

111l1 \ercıı barbcku usulıı pl~lrnıcnLll enfcks ı)on 

Oluşu lllUlla bır !..ola) Iı~ sağlad ığırıı \ urgulaııuşlar 
,1\1"Lı.:;L SlI llLll bil/Cil ~O l1!aJLlLILC olup salgılar.ı neden 
oldll ~IIILLL bııııp suı lerden '!ıpılaıı ı :ııe pc\l1L r. ~a~nıa~' 
ıı:n.:\:tğı gıb ı unIlLlerde de CI~ ClLlll s:l lııan-dığ ll1l aııc:ık 

\1i~M:~ ı s ı ~uru Oflam \c atmosfenk kOıı

S;.11LI r.ıs\Olılard l ~aş.:ıyalHadl~l;ırınd;ın ınce ~eııı l e r 

\ ulıııır1:ı 10/IL. balı.1Ta! gıbı unilllerde ctkenııı bulun· 
llladığ lııl l>clır1 l1l1 şlerdır 

J: ııık o\iL (12). y:ıpllğl bır araşıınnad:ı )oğllflıakı 

('jl!jum 'nın suı asıdı \'e pH dci;erlcnııe bağlı ol;ır.ı~ bır 

sıırc c;IIlI' kaldı ğım belırtmı şl e rdır 

Tomaneo\";J vc ark;ıdaş ları (26). 11(1)\:lIIS:l1 k:ı)
ııaklı gld.1larda kullalUlall soğuıma , dondunm. 
lu/lallla. p; ı ~eı l eme. fCnııClllaS)O ll . soğuk dlLlII;lII-
1:llLla \e iSi ıle muamele gıb ı t cknoloJık lşIC"l1ll e rlıı 
/ ';ıjlllll· lII11 1 1iıyatl)clı Iılemıe el~ı sı ııı a r.ış lır

m ışlardır Sotutulıııuş ctm yu ,e~ ındc~ı duşu~ su 

rrll. l·eıYnkf)erg, /997.,~(/-2). 122-/25 

akıı\l\csının vc okslJeııın varlığı lUll olumsuı etkidc 
bulunduğunu aııcak ı sııım )uksclıııes ı ilc clkeııııı 
canlılıtım 2 gıın koruduğlUlu . ~.alı<lllı c ılenndekı )'iı ~ · 

sek su :ıkıı\ ıt es ı değen vc u~ guıı ı sı ııcdeııı ylc ctke
iiJ11 5 gtln canlı kaldı ğım . Itl z laıııa ve dondunn : ı 

yöıııeıı ıının kısl111 e tkı yapt ığını bıldıruuşlerdı r A)Tlc;1 
polıetıle ıı p; ıkcılcııı c ıl e eıkeııın 6-7 guıı . \ak ıı nılu 

pakcılenıe ıl e 10 guıı % KO N: \e '}ıcı 20 CO;: g,1i.1 ı le 

pakeılcınedc isc 10-13 guıı canlı kald ığm!. Öll pış ı rıne 

yapılmamış. Su aklJ \ııcsl ıı)gun pH ve <ı ıııagoııı sı 

mıkroflora ılc 2 hana olglınl ,l şll1aya b ı r.ı kılnıış fer
ıncnlC urulLlcrdc eLi f:lIla 7 gıın canlı kaldıgını ı espıt 

et l1ll ş l crdır 

Do~lc (10), C}I.'jJIIII' 1II1l dondımna ı ş l c ııııııc k;ırşı 

du) a rl ı olduğmııı -20°C'de 1·1 :1.\ b ı rakılan e ılerde 

aı.:ılıııa gonılduğunu . bır ~aç 11\ bo~ ıınea doııdıınıı:ıra~ 

bırakılmış eılerde 1I0las~olı or.ınllLLn IlIspeıcn duşııı

ğUIlU gbıkm ıııır 
UI ~cınll.de ıSC ('jl!jlllll ııın gıd.a l :ırd:ı araıımasııı;ı 

~bnchk çalışmalar oldukça ;ııdır Yıldmııı OH). 

Istanbul bolgesmde ılk kcı ) apıla ıı bır :ır:ıştınmı ıle 

pcra~cnde s,: ıtılilll 216 ı:ı\ uk karkas ömetmııı 

U·i>KI· ıııdeli. Jelaı ınlı. lab:ı~I;J $;1111"11 ı 7 lanık ~arkas 

örne~lIlLn "olSX' llıden. dondumlııııış ol:ıra~ s: ıı ıl;ııı 12 
l:ını~ karl,l.1~ bnıeğıııııı 'Yıı (J 2 "' ıııdeıı lcrnıolilı~ 

Calııl)\lobacıer ı/o lc ederken ı:ı\lı~ eıınden ~:ıp ıl:ın 

sı lallı. SO$IS \C Jımbon ömcklerınden ıse luç 11.01e 
edeınemışıı r 

(eşıııı :ımşıımmcılar (7.2 1). \alışı hiı~\:lIılar . ı;'\ 

11i1~\;1Il1:ın \e IL1~,;ıı l eılennın cııfc~s ı ~oıııın ıııı başlıca 

reıen uan olduğunu bıldırmışlcrdır \ alışı ha~ \ :mlamı 
dışkıları ılc koııtanlLllc olmuş suyun dırekı en feksı)on 
~a\lı:ığ ı olabıld ı~ını vc baıeli bıı\uk sa lgın ıara )01 
açabıld ıdııı ı gö/lcıııışlerd ır Blaser \"c ar~ad.1şları (OL. 
)apııkl;ırı bı r ça lı şmad ı ,-ıO ııehır SlL)1I mımııııesıııııı "0 

"1l.4'·nde ( jl!jlll/l llOlc eımışlerdır 
Baıı araşıı nnaeı lar (11).27) cıkeııın Sıııle. d.: 

blLlul1:ıbıleceğ lııı buI : ı ş lllaııılı ıse 5.1g lın Sır: ı s ıııda fcl\al 
~oıııaııııııas~oıı ~a da CaL1l I)~ lo!xıcıer ~:ı) ll a~1ı 
lUaS\ııl Sıe n ılen geld ı ğını. Çığ su ı ie nli I Ç ıh Iı C ... 1 soilucu 
d:ı c ııfeks l)OILUll anııgını bıldı rcrek su ı lcrın IlllLıl;l~a 

pastön/e edılmcsı gcrekııgmı , u rguhııııı şlmdı r Ro
bıson \c Jones (20).de paslorııe olmaıııış suı l erın 

ıçılmcsı so ııııcu ol uşan 11 a~ rı enıcnı sal gıııılıd:1ı1 

bahsetıııışlerdır Sütlerden meyda ııa ge le ıı ('jl'JI/III 

en l crıl s:llg ıııl :ınııdalı baıılanıım dı ~:ıpı omme bıra

~ ılan Ş ı şe sıı ıl cnnın ~tl şlar ı :ır.ıfıııdan gagal:ı ıııı ı:ı sı 

sonucu oluŞıug lı uıldınlnıckıed ı r 

Cjtjııııi'nin insanlanla Oluşltınlu~u Enfl'k.\Oi~tlnlıır 

(.JL'JI/J1/ ııısu ılard;ı cs<ıs olar;ı ~ ement ıııe~·dana 

gcıı nne~ıcdır Araştırıc ıl a r e ııfc~s ı~ onımım ıııkııb:ı s-

ı ıı 



)') c l el.FııklJerg .. /997,8(/-J)· /JJ-/25 

yon süres ıııııı orta.lama 1-5 guıı oldugumı ııncak 

iI~lldan alman bakterı s:ı)ısına bag ıı olarak ınkü· 
basyon surcsmll1 2- 11 gıııı arasıııda deg ışcbılccegıııı 

bıldınnışlerdır (8.23). I nkııtxısyon süresimn sonunda 
şiddetlı karın a~rısııle beraber pis kokulu. s ı klıkla safra 
boyalı ıslml txışlar ve ay rıca -,O°C a leş . baş dönmesı . 

baş agrı s ı . sın agrı sı. kas agnlan. ıitreme. susama . 
ı..ırgınlık . bulantı ve kusma gıbı sepıomlar 

görülebilmektedir (3.23) Kann agns ı çok şıddetli 
olabılıncktc ve ilı><ındisı ilc kıınştırılabilnıekıcdir (8) 
Geııelde sep[omlar onaya çıktıktan 2-4 gün soııra 
dışk ıda kan gönıldiıgü \'c mıkroskobık bakırla bol 
ııııktard:ı lökos ıılc re sap[andıg ı bıldınlmıştir ÖıÜm 
ılcn dcrcccdc duşkıın \'e yaşlılar d i ş liida mıdırdir 

~Iast alık gcnelde ke ndılıgmden sonil crerse de baıcn 
\CIII : ıı aklar gonılcbılıııck[cdır (5) 

A ııders ve arkadaşları ( I). enfeksıyonıili 3-7 gun ıl c 

~ lnır1ı olduguııu ancak ıyı l eşmcdcn sonra 15-10 gün 
surc}lc dışı..ıda eıkcn bulunduğımli tesb ıt cı mış ler. 

E rJ1110 11lI S l1l ' lıı Compylobacıerlere etkılı oldıı~unıı, -' 
gıınde Eriıro ıııı s in ıed:ıvısmc başlanmasımn hasın iı gın 

k lı ııık gıdışıııı dcğış ıınııcd ığını aıııa ctkcnın dlŞkl ıl c 

\;1\ ılınasım dıırdurarak portörluğu engelledı ııı nı bıl

dırınış l erdır 

Yapılan ç: ılı ş ıııalar (')I!) IIIII cnrcksı}onu nun 

ı: nıc rıılc !ılııırlı kalmadıııını baıeli SI:pl l arını. mc-nClljlt. 
ıınncr enrcksıı on. kolcsı s ıı t, p;ıııkrCllL kol u. kronık 

c ıı rcı..sı ~ onlara ~'o l açtı blldl /1ıııı gos ıenııckıcd ır (5. i K) . 
Ou ı"oııudakı araştırmalar arnıkça (')ejllll/ enrek

sı\oııl :mııın oncıııı an laş ıl mış i·c reaı.. l ır :ırtri:ı s, reıter 

c;c ndroııııı Gııllı :ı n-Barre sendromu gıbı öncmlı ımnı u -

1ıııIoJık lın stalıkla r la (\:i ılı şk ı s ı o ldlı/1unu beli rlenıııışıır 
(')) 

Pe ıerson (11). A BD 'de ı sha llı hastalıklann Il/Il 1_ 

(.sıııda (')ı!jlllll bul muş \ c b ıı hası :ıhklard:ı sıklıkla 

ka rııı ağrı s ı ılc aıcş görüldügunu ba/1'1\ de bak[crı

ıı: ml. se ptıı.. l1t:ıfs.ıllltllı;ıbl , septık abort ıe bars:ık d ı şı 

cnfe l" s ı~oıılar.ı nedcll olduğunu bıldınııışı ı r A~ nea 

n:aı..tıf allflm. reıter sendromu ıe paııJ...reatıtı s ll1 de 
('lL'11II1I c ıııerokohıı ıl c ıll ŞklJı olduğuıııı da I"IJrgu
I:mıı~ ıır 
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