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Acil (Emerging) önlem gerektiren 
infeksiyonlar 

Daha önceden bilinen veya yeni çıkan bir 
infeksiyonun son 20 yılda artış göstermesi ve 

salgınlar oluşturmasıdır 



Hayvanlardan insanlara bulaşabilen 
hastalıklar (zoonozlar) 

İnsanları infekte eden patojenler sayısı 1415 

 

Tüm insan patojenleri % 61’i  (868) zoonotik 

% 33’ü insana bulaştıktan sonra 

  tekrar insandan insana geçebilmekte, 

 

 



CDC kayıtlarına göre 15 yıl içinde 

oluşan önemli salgınlar 

• 1993 – Hanta virus 

• 1994 – Plague (India) 

• Ebola virus (Zaire) 

• 1996 – New Variant of CJD (UK) 

• H5N1 influenza (Hong Kong) 

• 1998 – Nipah virus (Malaysia) 

• 1999 – West Nile 

• 2000 – Rift vadisi humması 

• 2001 – Anthrax 

• Kırım Kongo kanamalı ateşi 

• 2002 – Norwalk-like viruses 

• 2003 – SARS 

• 2004 – Marburg Virus 

• 2005 – H5N1 Influenza 

• 2006 – E. coli 

• 2009-H1N1 

• 2013- MERS 

• 2015-Ebola 



Gıdalarla bulaşabilen viruslardan en önemlisi 
Noroviruslar ve Rotavirus’lardır  

 Gastroenterit 
Norovirus ve sapovirus 

Rotavirus 
Aichivirus (Kobuvirus) 

Astrovirus 
Becovirus 

Adenovirus 
Enterovirus 

 
Hepatit 

Hepatit A virusu 
Hepatit E virusu 

Solunum 
İnfluenza A virus 



Gıdalarla bulaşan virusların önemi 

• İshal gelişmekte olan ülkelerde 3. ölüm nedenidir  
 

• Hastaneye başvurulan vaka ve doktor muayenesi 
açısından da ikinci sıradadır 
 

• İshal nedeniyle ölen 5 yaşın altındaki çocuk sayısı yılda 
yaklaşık 2 milyon (toplam ölümlerin %17’si) 
 

• Viruslar ishal nedeni olarak 1. sırada yer almakta ve   
İnfeksiyöz kökenli ishallerin ¾ ü viruslar tarafından 
oluşturulmaktadır 
 



Virus, hastalık ve kaynağı 

Virus Belirtiler Oluşma 
süresi 

Hastalık 
süresi 

Kaynak Bulaştıran gıdalar 

Hepatit A Ani ateş, baş 
dönmesi, halsizlik, 
kusma, iştah kaybı, 
karın ağrısı, sarılık 

Çocuklarda genellikle 
belirtisiz 

10-50 
gün 

1-2 hafta İnsan 
dışkısı ve  

su 

Kabuklu deniz ürünleri, tüketime 
hazır gıdalar, salatalar, sandoviç, 

deli meat, süt ve süt ürünleri, 
sebze ve meyveler, meyve suları, 

sular  

Hepatit E Ateş, baş dönmesi, 
iştah kaybı, karın 
rahatsızlığı, koyu 
idrar, sarılık (her 

zaman 
görülmeyebelir), 

belirtiler artan yaşla 
ciddileşir   

15-60 
gün 

1-2 hafta İnsandışkı
sı, su 

Özellkle kontamine sular 
Tüketime hazır gıdalr 

Meyve ve sebzeler 
Bazen insandan insana 

Domuz ürünleri  

Norovirus Hafif ateş, baş 
dönmesi, kusma 
(çocuklarda daha 
sık), sulu ishal, 

karında kramplar,  

1-2 gün 1-3 gün İnsan 
dışkısı ve  

su 

Kabuklu deniz ürünleri, tüketime 
hazır gıldalar, salatalar, sandoviç, 

deli meat,  sebze ve meyveler, 
meyve suları, sular (kuyu suyu) 

Hastanlerde insandan insan 
 

Rotavirus Haifi ateş, kusma, 
sulu ishal, karın ağrısı 

(hastalık belirtileri 
çocuklarda daha 

belirgin) 

1-3 gün 4-6 gün İnsan 
dışkısı, 
buzağı 

dışkısı  ve  
su 
 

Su, buz, tüketime hazır gıdalar, 
salatalar,  sebze ve meyveler, 

sular  
Buzağılardan da bazı tipleri 

bulaşabilir 



Gıdalarla bulaşan virusların 
kaynağı 

• Dışkı ile Feko-oral yolla 

• Virusun havaya yayılması sonucu solunum 

yolu ile  

• İnfekte insana yakın-direkt temas 

• Kontamine çevreyle temas 

• Kontamine su ve gıdalar 

 



Hasat sırasında 
kontaminasyon 

Sulama suyu 
 

Fertilizasyon 
 

Ürünlerin toplanması 
 



Hasat sonrasında 
kontaminasyon 

Gıdaların işlenmesi (elle dokunma) 
 

Yetersiz sanitasyon 
 

Kontamine suların gıda işleme-üretim yerlerinde 
kullanılması  



Gıda virusları açısından riskli ürünler ve 
satış noktaları 

İnfekte insan dışkısı ile kontamine olan  
 

Su, Kuyu suyu, durgun sular ve depo suları  
 

Az Pişmiş veya Çiğ gıdalar (sebzeler, meyveler ve meyve suları) 
 

Kabuklu deniz ürünleri 
 

Tüketime hazır gıdalar 
 
 

Riskli noktalar 
Gemiler 

Restoranlar, kantinler, büfeler vs. 



Norovirus 

Patel ve ark. 2009 



Norovirus 
 
 

• İnsanlarda gastroenteritis etkenidir. 

• 2-3 gün içinde oluşan kusma, karın ağrısı, kas ağrısı ve 

kansız ishal ile karakterizedir. 

• Ateş %37-45 hastada bildirilmiş ve 1-2 gün sürmektedir.  

• 2-6 gün içinde iyileşme oluşur. 

• Nekrotize enterokolit sonucu ölümler bildirilmiş. 

• 3 hafta içinde virus dışkıda saptanabilmektedir 

• Aşısı yoktur 



Norovirus 
Özellikler Değerlendirme Sonuç 

İnfeksiyon dozu < 102 viral partikül 
İnsandan insana, damlacık, gıda 

çalışanları ile yayılma 

Semptomsuz uzun süreli 
saçım 

2-3 haftaya kadar 
Gıda çalışanlarında kontrolü 

zorlaştırması ve ikincil yayılma 
oluşumu 

Çevre koşullarına 
dayanıklılık 

10 ppm klor, dondurma ve 60 C ısıya 
kadar dayanıklılık 

Gıdalrda 2-3 hafta canlılığını devam 
ettirebiliyor 

Kontamine sulardan eliminasyonu zor, 
virus buzda ve buharda pişirlmiş 

ürünlerde canlı kalabiliyor 

Suş çeşitliliği Genetik ve antijenik çeşitlilik 
Sensitivite ve speisfiteyi düşürür, 

tanısal zorluklar, çeşitli suşlar 
tarafından tekrar eden infeksiyonlar 

Kalıcı bağışıklığın 
oluşmaması 

Yeniden infeksiyonlarla hastalık 
oluşabilir 

Çocuklukta oluşan enfensiyonlara 
karşı oluşan bağışıklık erişkin 

dönemdeki enfeksiyolarda koruyucu 
değil, yaşam boyu koruyucu aşı 

geliştirmesi güç  

Patel ve ark. J. Clin. Virol. 2009 



Norovirusların bulaşma kaynağı 

348 salgın sonucu oluşturulmuştur. Kaynak MMVR-CDC 



Rotaviruslar 
• Toplumun %80’ninde 3 yaşa kadar rotavirusa karşı 

antikorlar oluşmaktadır 

• Kış aylarında daha sık görülür 

• A, B ve C grubu var  

• Grup A dünyaca yaygın 

• Feko-oral ve daha az olarak damlacık yolu ile bulaşır ve 
yayılır 

• Virus alındıktan 24-48 saat sonra kusma ve ishal görülür 
ve düşük derecede ateş de görülebilir 

• Aşısı mevcuttur 
 



Buzağı ishallerinde etkenler 
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Hepatit A ve E 

• Hepatit A ve E virusları da gıdalarla bulaşabilmektedir. 

• Hepatit E daha çok kontamine sularla bulaşmaktadır. 

• Hepatit E özellikle hamile bayanlarda ve immun 

yetmezliği olan insanlarda %20 ye varan ölümlere 

neden olmaktadır.    



İnfluenza viruslar  

 

 

Kuş gribi: H5N1 

 

 

Domuz gribi: H1N1 

 

17 Hemaglutinin 

9 Neurominidaz 



Kuş gribi H1N1? 





H5N1’in çevre koşullarına dayanıklılığı 

• 0ºc → 30 gün 

• 22ºc → 4 gün 

• 60ºc      30 dakika 

•70ºc        1-2 dakika 

 

•Sert yüzeylerde 24 – 48 saat  

•Elbise ve kağıtta 8 – 12 saat  

 

 

 

• 70% alkol ve %1-2 klorin inaktive eder 

                                                                                    



Yıl Subtip Seyir Ölüm  

1918 H1N1 Pandemik 40 milyon 

1957 
1958 

H2N2 Pandemik  
(Asya gribi)  

2 milyon 

1968 H3N2 Pandemik  
(Honk-Kong gribi) 

1 milyon 

1977 H1N1 ve H3N2 Pandemi potansiyeli (Rus 
gribi) 

1000 civarı 

1997 ve   
2005  

H5N1 Pandemi potansiyeli   2005 yılında 257 
kişi 

2009 H1N1 Pandemi potansiyeli 10.000 civarı 

Tablo 1. İnfluenza A viruslar ile oluşan pandemiler pandemi oluşturabilecek viruslar.  
 



Rift vadisi humması 

Koyun, sığır ve insanlarda görülür ve insanlarda 
ateşle seyreden ensefalitlere neden olabilir 

 
Özellikle mezbahalardan ve atık koyun ve sığır 

fetuslarından bulaşabilir 



Fötus gebeliğin erken döneminde enfekte olursa ya abort 
nedeniye ölür veya doğumdan hemen sonra ölür.  

 Gebeliğin sonlarına doğru enfekte olurlarsa 
hydranencephaly gelişir.  



Anenoviruslar ve ADENOVİRUS tip 36 
 

İnsanlarda solunum ve sindirim sistemi infeksiyonları 
oluşturmaktadır 

 
Adenovirus tip-36 İnsanlarda obeziteyle ilişkilendirilmiş 

ve obez insanlarda antikorlar saptanmıştır 
 

Gıda ve sularla bulaşabilirler 



ORF-Ectima 
 

Koyun ve keçilerde görülen parapox infeksiyonudur 
 

İnsanlarda el ve kolda orf lezyonları oluşturur 
İnfekte hayvanlara temas veya etlere temas ile yara ve 

çizik olan deriden bulaşabilir 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Vikipedia 

 
 



Kene ensefalit virusu 
 

Kenelerle bulaşır 
 

Slovakyada yapılan çalışmada sütlerle de bulaştığı ortaya 
konulmuştur 



31 

BSE-Deli inek hastalığı 

PrPc (iyi) PrPsc (kötü) 



Prion hastalıkları 
Hastalık Görüldüğü tür Ülke 

Kuru İnsan Yeni Gine 

Creutzfeld-Jackob hastalığı İnsan Tüm dünya 

Gerstmann Straussler 

Scheinker sendromu 

İnsan Tüm dünya 

Kronik zayıflama hastalığı 

(Chronic wasting 

disease=CWD) 

Geyik, elk Kuzey Amerika 

Bulaşıcı Mink ensefalopati Mink 

Bovine spongiform 

encephalopathy 

Sığır Tüm dünya(Avustralya, 

yeni zelanda, Uruguay 

Arjantin hariç) 

Scrapie Koyun, keçi Tüm dünya (Avustralya, 

yeni zelanda, Uruguay 

Arjantin hariç) 



İnsanlara bulaşma 

• Sığırların beyni, sinir dokuları, 
sakatat ve sinir dokularını içeren 
ürünlerin tüketilmesi 
 

• BSE etkeni ile kontamine 
ürünler 
 

• Genetik duyarlılık sözkonusu 
(129. kodonda methionine 
homozigotluğu)  
 
 



Sığırlarda deneysel infeksiyonlarda 

Beyin 
Omurilik 

Göz 

Distal ileum 

Kemik iliği 

Trigeminal 
ganglion 

Boyundaki  
Ganglionlar 

ve  
tonsiller  

Sırttaki 
ganglionlar 

Fare kasında saptanması Bosque et al 2002 

Riskli materyaller 



 
Gıdalarda  
virusların 

saptanması 



Gıdalarla bulaşabilen viruslar 
“Saptamada zorluk” 

Üretilmesi zor 
Gıdalardaki düzeyi genellikle düşüktür 

 
ISO/TS 15216-1:2013 (kantitatif) 
ISO/TS 15216-2:2013 (kalitatif) 

 
 

Gıdalarda virus saptanması için izlenen yöntemlerde 
farklılıklar var 



Virusların saptanmasında 

Örnek türü 

Örnek alımı 

Örnek transportu önemlidir 



Laboratuvara Örnek Gönderirken Dikkat 
Edilecek Noktalar 

Örneklerin steril kaplara alınması ve gönderilmesi  
 

Bazı örneklerin (virus izolasyonu için) transport 
medyumda gönderilmesi gerekir 

 
Soğuk zincir kırılmadan laboratuvara ulaştırılması gerekir 

 
Örnekler dondurulup çözündürülmemelidir 



Gıda örneği 25 gr alınır 
 

Su için minimum 1 litre yeterli 



Sularda virusun konsantre edilmesı 
 

Pozitif veya negatif yüklü membran filtrasyonu yapıldıktan 
sonra virus konsantre edilir 

 
Cam yünü kullanılabilir 

 
Bir başka yöntem ultrasantrüfüj  

 



Gıdalarda virusun ayrıştırılması ve 
konsantrasyonu 

Bu amaçla beef ekstarat buffer kullanıldıktan sonra 
polietilen glikol ile ayrıştırma veya ultrasantrüfüj 

kullanılır 



Gıdalar ve sularda 
virusları saptama 

yöntemleri 

Virus İzolasyonu 

Moleküler 
saptama 

yöntemleri 

Microaaray 
sistemler 



Virus izolasyonu 

Sitopatik etki 
 

Plak oluşumu 



Virus plakları 

Kontrol 



Moleküler saptama yöntemleri 

PCR-multiplex PCR 
Real-time PCR-SYBR Green 

real time PCR-Prob 
Dijital PCR 

 
Filogenetik analizler (soyağacı) 



Örnek 

RNA ekstraksiyonu 

PCR veya real-time 

PCR 

PCR 

Revers transkriptaz (cDNA) 



Real-time PCR -Prob 



PCR-real time PCR  
CT:    HAV (U): 

28.6 5 x 102  

 34.1 1 x 101 

37.0 5 x 100 

38.0 1 x 100 

 

Jothikumar et al.,  2005 



Sekans analizi ve filogenetik analizler 
 CS73 

 CS127 

 CS85 

 CS152 

 CS90 

 CS43 

 303445 

 363140 

 CS69 

 CS138 

 GII4 (X86557) 

 GII1 (U07611) 

 GII12 (AB354299) 

 CS172 

 GIIe (AB434770) 

 GIIa (AB190457) 

 GII2 (U70059) 

 GIIb (AY682549) 

 CS117 

 CS107 

 CS124 

 GII2 (X81879) 

 GII5 (AB020558) 

 CS11 

 GII16 (AY682551) 

 GII3 (U22498) 

 GII17 (EF529741) 

 GIId (AB212306) 

 swineGII11 (AB074893) 

 swineGII19 (AB126320) 

 swineGII18 (AY823304) 

 GII8 (AB039780) 

 GII15 (AB360387) 

 GII6 (AB039778) 

 GII7 (AB039777) 

 GII9 (AY038599) 

 GI1 (M87661) 

99 

98 

91 

99 

71 

99 

99 

69 

99 

52 

99 

98 

99 

100 

96 

52 

52 

100 

100 

98 

71 

84 

60 

0.05 
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GIIe 

GIIb 
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Analiz performansı 

Yanlış negatiflik: Virus extraksiyonunun etkin 
yapılamaması 

PCR inhibitör faktörler 
 

Yanlış pozitiflik: Çapraz kontaminasyon 
 
 

Bu nedenle Ekstraksiyon etkinliği ve PCR etkinliği için 
internal ve external kontroller kullanılmalıdır 

 
 
 



Mikroarray 

Lawrence Livermore Microbial Detection Array 
(LLMDA),  

 
2000 virus 900 bakteri 

 
Mevcut multiplex PCR 50 etken saptayabilmekte 

Paul Ridden 2010 

http://www.gizmag.com/new-microbe-detecting-technique-announced/15053/picture/114455/


• 110 havuz midye örneği 
 
• 525 tüketime hazır çiğ köfte, yeşil soğan, 

domates, marul, maydanoz ve karışık salata 
 
• 238 ishalli çocuktan gaita örneği 

 
• 140 buzağıdan gaita örneği (70 ishalli ve 70 

sağlıklı) 
 
  

TÜBİTAK tarafından desteklenen proje 
(106T759) ile Norovirus yönünden 

incelediğimiz örnekler 



Bulgular; Midye: 

110 havuz örnekden 5 tanesinde    



 

 

 

 
Bulgular: Ready to Eat Food-Tüketime hazır 

gıdalar:  
 

95 domates, 92 maydanoz, 93 yeşil soğan, 98 marul, 65 karışık salata, ve 82 çiğ köfte olmak 

üzere toplam 525 tüketime hazır gıda örneğinden   

 

1 yeşil soğan ve 1 domatesde norovirus genogrup II saptandı 

 



Norovirus salgınlarında infeksiyon 

kaynağı (ABD) 
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Bulgular:Çocuk 
238 çocuktan 36 tanesinde (15.1%) SYBR Green real-time RT-

PCR  

Prob ile 10.9%  

 







Norovirus zoonoz mu ? 

Veteriner hekimlerde ve bazı insanlarda hayvan orijinli 
noroviruslara karşı antikorlar saptanmıştır 

 
Bu çalışmada incelenen buzağı norovirusları insanlarda 

saptadığımız noroviruslara benzer bulunmamıştır 
 

Ancak rekombinant suşlara dikkat çekilmesi gerekir 
  



Bulgular: Buzağı: 70 ishalli buzağıdan 6 

tanesinde bovine norovirus saptandı  





TÜBİTAK tarafından desteklenen proje (113O390) ile İstanbulda sular, 
midye ve tüketime hazır salatalık, yeşil soğan, domates, marul ve 

kurutulmuş domatesler HAV ve HEV yönünden araştırıldı 

İncelenen 74 havuz midye örneğinden (592) 3 tanesinde (%4) HAV 
saptandı buna karşın HEV saptanmadı 

 
Tüketime hazır ürünlerde her iki virus saptanmadı 

 
İnsanlardan alınan 45 IgM pozitif serum örneğinden yapılan 
sekans ve filogenetik analizler sonucunda Türkiye’de daha çok 

HAV genotip IIIb bulunmuştur 
Ayrıca henüz ülkemizde saptanmayan genotip III a ilk kez bu 

çalışmayla saptanmıştır 



HAV Türkiye filogenetik 



Rift vadisi 
humması 

ELISA ile inclenen 74 artritli ve ateşli çocuktan 3 
tanesinde antikor saptandı 

 
Ayrıca koyun serumlarında rekombinant RFV 

antijenine karşı antikorlar saptandı 
 



Immunobloting-koyun serumları  



Kene ensefalit 
virusu 

İncelediğimiz 40 süt örneğinde TBE virusu 
saptanmadı 



Adenovirus tip 36 

. 
Ergin S, Altan E, Pilanci O, Sirekbasan S, Cortuk O, Cizmecigil U, Ersin I, Elbey H, Dinc 

HO, Habip Z, Turan N, Arinci A, Richt JA, Goossens VJ, Karakullukcu A, Kocak BT, 

Saribas S, Koksal S, Yilmaz H, Kocazeybek B  

2015. The role of adenovirus 36 as a risk factor in obesity: the first clinical study made 

in the fatty tissues of adults in TurkeyMicrob Pathog. 2015 Mar;80:57-62. doi: 

10.1016/j.micpath 

 
 

 

Türkiyede incelediğimiz 49 obez hastadan 6  (12.2%) kişide 

adenovirus tip36’ya karşı antikorlar saptandı (p < 0.05).  

 
Buna karşın incelenen yağ dokularında adenovirus 

saptanmadı 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kocazeybek%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25720551
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kocazeybek%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25720551
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kocazeybek%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25720551
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kocazeybek%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25720551
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kocazeybek%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25720551
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kocazeybek%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25720551
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kocazeybek%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25720551
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kocazeybek%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25720551


Koruma ve kontrol 
stratejileri 



Klinik vakalar yanında subklinik vakalara da    
dikkat çekmek gerekir 

Subklinik 

Sağlıklı 

Klinik 

Tehlike 



Zoonozlardan Korunma ve Kontrol  
• Hastalığın bildirimi zorunlu olmalı 

• Erken uyarı sistemi ve erken davranma 

• Tıp, Veterinerlik ve laboratuvarların eşgüdümü 

• Hayvan hareketlerinin sınırlandırılması 

• Hijyen ve dezenfeksiyon 

• Aşılama 

• Antiviraller  

• Eğitim  
 



Gıda kaynaklı viruslardan 
korunma ve kontrol 

1. Gıda ve suların kontaminasyonunun önlenmesi 
 
2. Virusların yıkımlanması veya uzaklaştırılması 
 
3. Gıdalardaki virusların canlılığını devam ettirebilecek  
ortamlar oluşturulmaması 



Gıda kaynaklı viruslardan korunma ve 
kontrol 

• Çiğ ürünler için mikrobiyolojik kriterler -mevzuat 

• Koruyucu faktörler (pH, aw)  

• Sıcaklık/Süre (pişirme, dondurma vs) 

• Çapraz bulaşmaların önlenmesi  

• Gıdaların işlemesinde ve işçilerin hijyeni 

• Gıda çalışanların infeksiyon süresince ve iyileştikten sonra en az 48 saat 
işe gitmemelidir.  

• Ekipman ve çevrenin sanitasyonu 

• Paketleme, depolama ve dağıtımdaki önlemler 

• Tüketiciye kullanım bilgileri 



Hayvan sağlığı İnsan sağlığı 

Ekosistem sağlığı 
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• Laboratuvar analizleri çok önemli 

• Halk sağlığı için önemli bir noktadasınız 



Teşekkür  

 

Nazik davetlerinden dolayı Dr. Ömer Güzel  ve Hakan Tan’a 

Kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenler ve katkıda bulunanlara 

 Tartışma ortamı yarattıkları için katılımcılara 

Projenin ekibine 

Projeyi desteklerinden dolayı TÜBİTAK’a   

 



Çalışmalarda katkıda bulunan araştırıcılar 

Nuri Turan 
Bekir Kocazeybek 
Asiye Karakullukçu 

Kamil Bostan 
Mehmet Çalıcıoğlu 

Juergen Richt 
Eda Altan 

Aysun Yilmaz 
Mine Güzel 
Chris Helps 
Ali Aydın 

Gürhan Çiftcioğlu 
Utku Çizmecigil 

Özge Aydın 
 

Destekleyen kuruluş: TÜBİTAK ve İstanbul Üniversitesi 


