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İnfluenza(grip), her yıl dünya nüfusunun %5-20'sini 

etkileyen, yüksek morbidite ve özellikle risk 

gruplarında mortalite ile seyreden önemli bir halk 

sağlığı sorunudur. 

İnfluenza virüsleri, ilk kez MÖ 412 yılında Hipokrat 

tarafından “öksürüğü takiben gelişen pnömoni salgını” 

şeklinde tanımlanan ve ilk dokümantasyonu 1580 

yılında yapılan pandemiler oluşturmaları nedeniyle 

tarih boyunca güncelliklerini korumuşlardır.



Günümüzde de giderek artan ve hala tüm tıp 

camiasını, kamuoyunu ve medyayı meşgul eden bir 

öneme sahiptirler. Bunun nedenleri arasında, virüsün 

genetik değişime uğrama özelliği; yaş, cinsiyet ve ırk 

gözetmeksizin her bireyi infekte etme yeteneği; her yıl 

büyük iş gücü ve ekonomik kayıplara yol açan 

epidemiler oluşturması ve elbette ki, kimi zaman 

yüksek mortalite ile seyreden ve ne zaman ortaya 

çıkacağı bilinmeyen pandemilere neden olmasıdır 



İNFLUENZA VİRÜSLERİNİN YAPISI
Orthomyxoviridae ailesinde yer alan influenza virüsleri, 80-120 nm büyüklüğünde, 

heliksel nükleokapsidli, zarflı, RNA virüsleridir. 

Zarf üzerinde yer alan iki önemli 

glikoproteinden birisi olan 

hemaglutinin (HA), konak hücre 

yüzeyindeki sialik asit reseptörlerine 

bağlanmadan, diğeri olan 

nöraminidaz (NA) ise olgunlaşma 

sırasında sialik asidi parçalayarak 

virüsün infekte hücre yüzeyinden 

serbestleşmesinden sorumludur. 

HA ve NA glikoproteinleri, gerek 

influenza virüslerinin genetik 

çeşitliliğini gerekse konak immün

yanıtını belirleyen antijenlerdir.



İNFLUENZA VİRÜS TİPLERİ

İnfluenza virüsleri nükleoprotein (NP), matriks proteinlerindeki (M) antijenik

farklılıklara göre tip A, tip B ve tip C olmak üzere üç tipe ayrılmıştır. Bu tipler 

arasında çapraz reaksiyon mevcut değildir. 

Yüzey glikoproteinlerindeki (HA ve NA) antijenik farklılıklara göre ise alt 

tiplendirme yapılır.  Alt tipler sadece A tipi için geçerlidir. 

İnfluenza A(H1N1) virüslerinin elektron mikroskobu 

görüntüsü  www.newscientist.com

Hemaglutinin ve nöraminidaz

çıkıntıları virüslerin etraflarında bir 

hale görüntüsü oluşturmaktadır. 



İnfluenza A Virüsleri

 16 hemaglütinin alt tipi vardır H1,H2,H3,…olarak 
gösterilir

 9 nöroaminidaz alt tipi vardır N1, N2, N3, … 
olarak gösterilir

 Kuşlarda tüm alt tipler bulunur

 İnsanlarda yalnızca 3 hemaglütinin(H1-H2-H3…) 
ve 2 nöroaminidaz(N1-N2) alt tipi bulunur

 Toplam 144 Influenza A alt tipinin olduğu 
bilinmektedir

 H1N1- Swine Origin İnfluenza (S-OIV)

 H5N1- H7N9- Avian İnfluenza



 Grip A virüsü H7N9 alt türü, avian
virüsünün bir serotipidir. H7N9, normalde 
kuş popülasyonları arasında yayılsa da bazı 
çeşitlerinin insanlara da bulaştığı 
bilinmektedir. H7N9 virüsünün ilk kez 2013 
yılında insanları enfekte ettiği bildirildi. 30 
Haziran 2013 tarihi itibariyla, Çin'de H7N9 
virüsü vakalarının sayısı 133'e, bunlardan 
hayatını kaybedenlerin sayısı ise 43'e 
ulaştı.Ağustos 2013'te bilim insanları virüsün 
insandan insana bulaştığı ilk vakayı 
kamuoyuna bildirdi



İnfluenza virüslerinin alt tip çeşitliliği nedeniyle, isimlendirilmeleri Dünya Sağlık 

Örgütü (DSÖ) tarafından önerilen formüle göre yapılmaktadır. Bu formülde; 

“virüs tipi/orijin aldığı konak/orijin aldığı coğrafi bölge/izolat

numarası/izolasyon yılı (tip A için HA ve NA alt tipleri)” belirtilmekte 

[örn. A/Avian/Hong Kong/1/97 (H5N1)], 

Ancak insan izolatlarında orijin aldığı konak belirtilmemektedir [örn. 

A/California/7/2009 (H1N1)] 

İnfluenza virüslerinin isimlendirilmesi

(www.bing.com/health)



Antijenik Değişim
Influenza virüslerinde sık antijenik değişim görülür
Her yıl yeni serotipler ortaya çıkar
Sürekli yeni salgınlar meydana gelir
Antijenik değişim hemaglütinin ve nöroaminidaz antijenlerinde oluşur

İki türlü antijenik değişim vardır:

1 – Minör Antijenik Değişim (Antijenik Drift, Antijen Sürüklenmesi)

2 – Major Antijenik Değişim (Antijenik Shift, Antijen Kayması)

Epidemiyolojik önemi olan antijenik kayma gösteren suşlarda, HA’da bir 

veya daha fazla antijenik bölge mutasyonları mevcuttur. 

Antijenik kayma olayı, her üç tip influenza virüsü (tip A, B ve C) için de 

geçerlidir



-Viral genlerde bir noktada mutasyon 
sonucu oluşur
-Amino asit dizileri değişir
-Yüzeyel proteinlerde farklılaşma 
ortaya çıkar
-Antijenik yapı değişir
-Toplumda dolaşan etkene benzer fakat 
antijenik yönden farklı suş oluşur
-Mevcut antikor varlığından etkilenmez 

-Viral genlerde daha geniş alanda daha 

köklü mutasyon oluşur

-Yüzeyel proteinlerde daha büyük 

farklılaşmaya yol açar

-Genellikle genetik alışverişler sonucu 

olur

-Yeni hemaglütinini ve yeni nöroaminidazı

olan farklı bir suş oluşur

-Alt tipler oluşur

Minor Antijenik Değişim Major Antijenik Değişim



İnfluenza A virüslerinde antijenik kayma (drift) ve antijenik sapma (şift):



İnfluenza tip A virüslerinin doğal kaynağı yabani kuşlardır, ancak bu virüsler çok 

geniş konak özgüllüğü (örn. domestik kuşlar, domuz, insan, at, sığır, deniz 

memelileri vb.) göstermektedir. Domestik domuz, hem insan hem de kuş orijinli 

virüslerin üremesine olanak verdiğinden, bu tiplerin yeniden karışıma uğraması 

açısından en uygun konaktır. Kuş tiplerinin ise insana geçişi sınırlı olup insanda 

zayıf replikasyon gösterir.

İnfluenza tip B’nin doğal konağı insandır

influenza tip C ise insan ve nadiren domuzları infekte etmektedir

İnfluenza A virüs alt tiplerinin konak dağılımı 

(www.nanocid.com)



İnfluenza tip A virüsünün geniş konak spektrumu, iki önemli sorunu karşımıza 

çıkarmaktadır. 

• Bunlardan birisi, insan ve hayvan tipleri arasındaki karışım oranının ve yeni 

pandemik suşların ortaya çıkma olasılığının yüksek olması;

• Diğeri ise hayvan konaklardaki çeşitliliğin varlığı nedeniyle insanlarda aşılama 

ile eradikasyon olasılığının bulunmamasıdır.

Yeni alt tip

Yeni alt tip



Parçalı genomlarına bağlı olarak gen segmentlerinin yeniden yapılanma özelliği 

ve yüksek antijenik değişim oranı nedeniyle yeni alt tiplerin ortaya çıkması 

sonucunda influenza tip A virüsleri, 20. yüzyılda üç pandemiye neden 

olmuşlardır ve her biri epidemiyolojik açıdan farklılık göstermektedir. 



İspanyol Gribi
1918- 1919 yıllarında İspanyol gribi [A (H1N1)

50-100 milyon ölüm;

mortalite oranı %5-10

genç erişkin grubu etkilemiştir.



Asya Gribi
1957-1958 yıllarında Asya gribi -A (H2N2)

1-2 milyon ölüm

mortalite oranı < %3

genellikle çocuk yaş grubunu etkilemiştir



Hong Kong Gribi
1968-1969 yıllarında Hong Kong gribi A (H3N2)

700 bin ölüm

mortalite oranı < %0.5

Özellikle 65+ ancak tüm yaş grupları etkilenmiştir.



(Türk Hij. Den. Biyol. Derg. 2009)



Atak hızı; her yıl mevsimsel influenzada

%5-10 olarak gözlenirken, pandemilerde

%35-40 lara kadar yükselebilmektedir.

Mevsimsel influenza ile pandemik

influenzada vaka tiplerine göre beklenen 

dağılımı şekildeki gibidir.

* www.cdc.gov/h1n1flu



İnfluenza bulaşını azaltmak için yapılan müdahaleler salgın eğrisinin 

düzleşmesine neden olur, dolayısıyla salgının pik seviyesine ulaşmasını geçiktirip

zaman kazandırır. Böylece sağlık hizmetleri üzerinde oluşacak yükü ve 

tehditleri azaltarak, toplam vaka sayısında azalmaya neden olur.

* www.cdc.gov/h1n1flu



İnfluenza pandemileri

(Türk Hij. Den. Biyol. Derg. 2009)



 Kişiden kişiye damlacık enfeksiyonu, kontamine eller ve çeşitli eşyalarla solunum 
yollarından bulaşır

 Solunum yolları mukozası yapışkan bir müsin tabaka ile kaplıdır

 Bu tabakanın hücre yüzeyini örtücü ve koruyucu fonksiyonu bulunmaktadır

 Mikroorganizmaların hücre yüzeyine tutunarak enfeksiyonu başlatmasını engeller

 Influenza virüsleri salgıladıkları nöroaminidaz enzimi ile bu musin tabakayı eritirler

 Böylece hücrelerin yüzeyinin açığa çıkmasını sağlarlar

 Açığa çıkan hücrelerin reseptörlerine bağlanarak enfeksiyonu başlatırlar

İnfluenzaVirüsünün Bulaşma Yolu



Kuluçka süresi: 1-3 gündür.

Klinik Belirtiler: 

Akut solunum yolu hastalığı oluşturur. Klinik olarak diğer akut solunum yolu 

enfeksiyonu yapan etkenlerden ayırt edilemez.

Ani başlayan ateş, kuru öksürük, boğaz ağrısı, burun tıkanması ya da akması, 

baş ağrısı, gözlerde sulanma, kas ağrısı ve halsizlik bulguları olabilir. Yaklaşık 

olarak 1-2 haftalık bir sürede tamamen iyileşme olur ancak yaşlılar, çocuklar ve 

diğer duyarlı gruplarda pnömoni gibi ağır komplikasyonlar ortaya çıkabilir.



-Virüs izolasyonu

Salgın dönemlerinde etken suşun izolasyonu ve subtip tayini için kültür 

gereklidir. Zaman ve emek gerektiren bir yöntemdir.

- Viral antijenlerin tayini

Antijen tayini hızlı tanı testleriyle yapılabilmektedir. Bu testlerin duyarlılığı 

%70’in üzerindedir. Özellikle salgın dönemlerinde hızlı tanı amacıyla kullanılan 

testlerdir.

- Moleküler tanı

Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile örneklerde viral RNA aranabilir.

HASTALIĞIN TANISI:



Korunma, bağışıklama ya da ilaçla olabilir. ..

1-Bağışıklama:

İnfluenzaya karşı inaktive virüs aşısı geliştirilmiştir. 

Aşı hastalığın ağır geçmesini ve komplikasyonlarını önler. 

Aşı bir sezon önce dolaşan virüsler temel alınarak hazırlanır. 

Aşının etkinliği virüsün antijenik yapısını hızlı değiştirmesi nedeniyle ancak 

%70-90 düzeyindedir.

İnfluenza aşıları 3 tiptir:

a) inaktive virüs içeren tüm virüs aşıları;

b) deterjan uygulamasıyla parçalanan virüs partiküllerinden oluşan split

virüs aşıları;

c) esas olarak hemaglütinin ve nöraminidaz içeren ve diğer virüs 

bileşenlerinin çıkarıldığı subunit aşılar



Aşı yapılması gereken grup: Aşı etkinliğinin görece düşük olması ve 

komplikasyonların özellikle belli gruplarda sık görülmesi nedeniyle influenza

bağışıklamasında öncelikli gruplar tanımlanmıştır:

1. 65 yaşın üzerindekiler,

2. Yaşlı bakım evinde kalanlar,

3. Astımlı çocuklar, kronik kardiopulmoner hastalığı olanlar,

4. Diabet, renal bozukluk ya da immun yetmezliği olanlar,

5. Uzun süreli aspirin tedavisi alanlar (Reye Sendromu olasılığı),

6. İnfluenza sezonunda gebeliğinin ikinci ya da üçüncü trimesterinde olacak 

kadınlar,

7. Grip virüsünü riskli gruplara taşıyabilecek kişiler: Sağlık çalışanları, yaşlı 

bakım evlerinde çalışanlar, ev ziyareti yapanlar, grip açısından riskli kişinin ev 

halkı,

8. HIV ile enfekte kişiler yer almaktadır.

Bu öncelikli grupta olmayan ancak aşılanmak isteyenlere de aşı yapılabilir.



İnfluenza aşılamasında dikkat edilecek noktalar:

1. Aşı olası influenza sezonundan önce eylül-kasım aylarında yapılmalıdır.

2. Diğer aşılarla (pnömokok, MMR, Hemofilus influenza B ve OPV) birlikte 

yapılabilir, ancak farklı bölgelerden kas içine uygulanmalıdır.

3. Aşı dokuz yaşından küçüklere bir ay ara ile iki doz yapılmalıdır.

Emziren anneler aşı olabilir.

Aşının yapılmaması gereken durumlar:

1. Altı aydan küçük bebeklere,

2. Yumurta alerjisi olanlara,

3. Yüksek ateşi olan erişkinlere aşı uygulanmamalıdır.

Aşı uygulamasından sonraki 6-12 saatte ateş, halsizlik ve kas ağrısı gibi yan 

etkiler olabilir. Yan etkiler 1-2 gün sürer, ender olarak aşırı duyarlılık reaksiyonları 

görülebilir.



İlaçlı Koruma: Virüs replikasyonunu yavaşlatan Amantadin ve Rimantadin

ilaçla korumada kullanılmaktadır. İlaçla koruma epidemiden önce ya da 

sırasında, bağışıklama yapılmamış ve riskli gruplara yönelik olarak uygulanır ve 

hastalığı %70-90 olasılıkla önler. Bulaştan sonraki 48 saat içinde uygulanmasının 

hastalığın bulgularının şiddetini azalttığı belirtilmektedir.

İlaçla Koruma Uygulanacak kişiler:

1. Aşılanmamış ancak hastalığı çok ağır geçirebileceği düşünülenlere,

2. Riskli gruba bakım verenlere,

3. İmmün yetmezliği olanlara,

4. Aşıya alerjisi olanlara,

5. Salgın kuşkusu olduğunda toplu yaşanan yerlerde yaşayanlara uygulanır.



HASTALIĞA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER 

•Hasta kişiler ile yakın temastan kaçınmalıdır. 

•Grip benzeri bir hastalık geçirildiğinde evde istirahat etmelidir.

Hastayken, hastalığı bulaştırmamak için mümkün olduğunca diğer insanlarla 

temas sınırlandırılmalıdır. 

•Aksırma ve öksürme esnasında burun ve ağız kağıt mendille kapatılmalı ve 

kullanılan kağıt mendil çöp kutusuna atılmalıdır. 

•Sabun ve su ile eller sık sık yıkanmalıdır. 

•Bulaşma yollarından olan ağız, burun ve gözlere kirli ellerle temas etmekten 

kaçınmalıdır. 

•Yüzeyler sık sık temizlenmelidir. 



Türkiye’de İnfluenza Sürveyansı

İlk İnfluenza Çalışmaları…

1948-49 yıllarında görülen influenza salgını sırasında Refik Saydam 

Merkez Hıfzısıhha Enstitüsü’nde ilk influenza çalışmaları başlamıştır.

1950-51 yıllarında Türkiye’de influenza virüsü izolasyonu yapılmıştır.

Türkiye İnfluenza Merkezi

Prof. Dr. Mehmed Zühdi BERKE tarafından Refik Saydam Hıfzısıhha

Merkezi Başkanlığı’nda kurulmuş Viroloji Laboratuvarı 02.02.1951 

tarihinde DSÖ tarafından ‘Türkiye İnfluenza Merkezi’ olarak kabul 

edilmiştir.

Halen DSÖ işbirliği ile faaliyetlerine devam etmektedir.



Sentinel İnfluenza Sürveyansı:

Mevsimsel Grip ülkemiz ve dünyada her yıl milyonlarca insanı etkilemekte, genel 

olarak bilindiğinden çok daha fazla sayıda hastane yatışları ve ölümlere neden 

olmaktadır. Ülkemizde grip hastalığını izlemek, olası salgınları önceden fark etmek, 

grip virüsünün yaygınlığını ve tiplerini tespit etmek, elde edilen bilgilerle ülkemizi 

dünya genelindeki bilgiler ile birlikte değerlendirmek ve sonuç olarak 

vatandaşlarımızı gripten korumak amaçları ile Sağlık Bakanlığımız bünyesinde 2005 

yılından beri yürütülen çalışmaya “Sentinel İnfluenza Sürveyansı” denir. 



İlgili yazıya istinaden 2005 yılından itibaren Türkiye’de influenza sentinel

sürveyans kapsamındadır. 14 ilde başlanan sürveyans günümüzde 17 ilden gelen 

verilerle sürdürülmektedir.

Haftalık İnfluenza Sürveyans Raporu, bu sürveyansın haftalık sonuçları ile 

birlikte ülkemiz ve dünyadaki son durumu özetleyen bir rapordur. 

Özellikle 20. ve 40. haftalar arasındaki sezonal enfeksiyonlar sürveyans

kapsamında değerlendirilmektedir.

Sentinel sürveyansın amacı elde edilen verilerin toplumun genelini işaret 

edecek şekilde toplanması ve hastalık olgularının erken 

saptanmasının,önlemlerin aynı hızda alınmasının sağlanmasıdır.





Gribin takibi dünya genelindeki ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de bölgesel 

olarak yapılmakta ve bu sayede grip yakından ve güvenli olarak izlenmektedir. 

Ülkemizin farklı bölgelerinden nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu seçilmiş 17 

ilimizde çalışan toplam 180 Aile hekimi sürveyansta görev almaktadır.

Aile hekimleri kendilerine başvuran kişiler içerisinde “Grip Benzeri Hastalık” 

geçiren hasta sayılarını ve bu hastaların birinden aldıkları numuneyi Halk Sağlığı 

Müdürlükleri aracılığıyla laboratuvara göndermektedirler. 

Numuneler Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Viroloji Laboratuvarı, İstanbul 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Viroloji Laboratuvarı ve İstanbul Halk Sağlığı 

Laboratuvarı’nda çalışılmaktadır. 

17 il haricindeki illerimizden ve aile hekimlerimiz dışından gönderilen 

numuneler de laboratuvarlarda çalışılmaktadır ve buna da nonsentinel sürveyans

denilmektedir.



İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü 1 Nolu Halk Sağlığı Lab.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Viroloji Laboratuvarı
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İstanbul 1 No’lu Halk Sağlığı 

Laboratuvarı bünyesinde 2014 yılı 

Ocak-Aralık  ve 2015 yılı Ocak-

Haziran dönemi boyunca sürveyans

kapsamında(sentinel ve non-

sentinel) gerçekleştirilen İnfluenza

analizlerinin sayısal karşılaştırılması 

yandaki gibidir:

2014 Ocak-
Aralık

792 Numune

47 İnf A (+)

26 İnf B (+)

705 

İnf A – İnf B

(-)

2015 Ocak-
Haziran

827 Numune

124İnf A (+)

138 İnf B (+)

565 

İnf A – İnf B

(-)

Bu sayısal verilerden yola çıkarak 

hem numune sayısında hem de 

pozitiflik oranında artış olduğu 

söylenebilir.  Bu da hastalığın 

ciddiyeti konusunda bir kez daha 

düşünmemiz gerektiğini gösteriyor. 



Sağlık Bakanlığı yeni aldığı bir kararla Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bünyesinde 

yapılan İnfluenza ve Corona virüslerinin de dahil olduğu 21 solunum yolu bulaşıcı 

virüsünün tanısını aynı anda koyabilen  ‘’Solunum Yolu Paneli ‘’ adı verilen yeni bir 

analize 2015-2016 sezonunda geçme kararı almıştır. Analizin temeli RT-PCR 

esasına dayanır. Bu sayede aynı anda hızlı şekilde tek numune ile virüs tespit 

edilebilecektir.  Bu 21 Solunum yolu virüsü ;

Influenza

Influenza A (FLUA) 

İnfluenza A virus alttipi H1N1 (=A(H1N1)swl)

Influenza B (FLUB) 

Human parainfluenza virusleri (HPIV1-4) 

Human rhinovirusleri (RV) 

Human coronavirusleri

Solunum sinsityal virusleri (HRSVA and HRSVB) 

Human metapneumovirusleri (HMPVA and B) 

Adenovirusler (HAdV) 

Human bocavirus (HBoV) 

Enterovirusler (EV) 

Human parechovirusler (HPeV) 

Mycoplasma pneumoniae (Mpneu) ‘dir.



MERS-CoV HASTALIĞI

Coronavirusler insanlarda çoğunlukla soğuk algınlığına sebep olan virüslerdir.

Ancak SARS Coronavirus’un (SARS-CoV) sebep olduğu Şiddetli Akut 

Solunum Yetmezliği Sendromu (SARS) gibi çok daha ciddi solunum yolu 

hastalıklarına da sebep olabilmektedirler.

SARS-CoV ‘un 21. yüzyılın ilk uluslararası sağlık acil durumu olarak 2003 

yılında ortaya çıkışından yaklaşık 10 yıl sonra Coronavirus ailesinden, daha 

önce insan ya da hayvanlarda varlığı gösterilmemiş olan MERS-CoV (Middle

East Respiratory Syndrome Coronavirus) Eylül 2012'de ilk defa insanlarda 

Suudi Arabistan’da tanımlanmıştır.



•İnsanlarda akut,sistemik bir hastalık olarak görülmekte,

•Ağır solunum yolu hastalıkları bulgularıyla seyredilebilmekte,

•Klinik tabloların geliştiği vakalarda, fatalite hızı %35-50 arasında 

değişmektedir.

Mers Cov ilk olarak 2012 yılında Suudi 

Arabistan’da tespit edilmiştir.

Halen Suudi Arabistan başta olmak 

üzere Orta Doğu ülkelerinde 

görülmektedir.

Diğer kıtalarda da Orta Doğu ile 

epidemiyolojik bağlantısı bulunan 

vakalar görülmüştür.



Coronavirusler:

Coronaviruslar tek zincirli, pozitif polariteli, 

zarflı RNA virüsleridir. 

Yüzeylerinde çubuksu uzantıları vardır. Bu 

çıkıntıların Latince’deki “corona”, yani “taç” 

anlamından yola çıkılarak bu virüslere 

Coronavirus (taçlı virüs) ismi

verilmiştir

Coronavirüs’ün şematik yapısıCoronavirüs’ün elektron mikroskobu görüntüsü



Her ne kadar ilk vaka Suudi Arabistan’dan çıkmış olsa da Ortadoğu’dan 

Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Ürdün, Güney Kore, Umman

ve Kuveyt’ten birincil vakalar bildirilmeye başlanmış; Tunus, Birleşik Krallık, 

Fransa, Almanya, İtalya, Avusturya ve Türkiye’de seyahat ilişkili vakalar 

tanımlanmıştır. 

Ancak vakaların büyük bir kısmı Suudi Arabistan’dan (yaklaşık %75) 

bildirilmektedir.



Vakaların %63,7’sinin erkek,

Yaş ortalamasının 47 (9 ay-94 yaş, n=695) olduğu saptanmıştır. 

MERS-CoV ile klinik tablo gelişen vakaların %75’inde eşlik eden en az bir hastalık 

tespit edilmiştir. 

En sık eşlik eden hastalıkların diyabet, hipertansiyon, obezite, kanser, kronik 

böbrek, kalp ve akciğer hastalıkları olduğu görülmüştür. 

Bu durumun, hastalığın SARS’a göre neden daha mortal olduğunu açıklayabilecek 

nedenlerden biri olduğu ve kronik hastalığı olan kişilerin MERS-CoV için risk 

taşıdığı söylenebilir.



Salgında son durum:

1 Eylül 2015 itibariyle;

1478 adet laboratuvarca

doğrulanmış vaka

516 adet Mers-CoV bağlantılı 

ölüm

13 Kasım 2015 itibariyle;

1618 adet laboratuvarca

doğrulanmış vaka

579 adet Mers-CoV bağlantılı 

ölüm



Ülkemizde 09.09.2015 tarihine kadar olası MERS vaka tanımına uyan 2.207 

kişiden numune alınmış ve incelenmiştir. Ekim 2014 tarihinde bir kesin MERS 

vakası tespit edilmiştir. 

MERS tanısı konulan vatandaşımız, hac veya umre ziyaretçisi olmayan, Suudi

Arabistan’da çalışan, hastalık belirtileri ortaya çıktıktan sonra Türkiye’ye gelen bir

vatandaşımızdır.



Virüsün Geçişi:

Tek hörgüçlü develerin ana konak olduğu düşünülmektedir.

Henüz kaynağı ve geçiş yolları tam olarak açıklanamamıştır. Ancak tek 

hörgüçlü deve ile temas ve deve bugün için riskli bulunmaktadır.

İnsandan insana bulaş söz konusudur.



İnsandan İnsana Bulaşma

• Solunum yolu ile bulaşma ihtimali yüksek

•Aerosol oluşturan işlemlerle bulaşma ihtimali yüksek

•Kan, idrar ve gaita yoluyla bulaş ihtimali daha düşük

Bulaşın olması için en önemli faktör yakın temastır. İkincil MERS-CoV

vakalarının önemli bir kısmı sağlık bakımı verilen yerlerden kaynaklanmıştır. 

Sağlık merkezlerinde meydana gelen bulaşlar esas olarak enfeksiyon 

önleme korunma yöntemlerinin yetersiz uygulanmasından kaynaklanmıştır.

Sporadik MERS-CoV vakalarında inkübasyon süresini tahmin etmek 

pek mümkün gözükmemektedir. Ancak, insandan insana bulaş vakaları 

incelendiğinde inkübasyon periyodunun 5 günün üzerinde olduğu ve iki 

haftaya kadar uzadığı tahmin edilmektedir.



Klinik Belirti ve Bulgular:

Klinik spektrum;

• Asemptomatik durumdan

• Ağır pnomoni ve akut solunum yetmezliği 

• Çoklu organ yetmezliği,

arasında değişik formlarda görülmektedir.

Altta yatan kronik hastalıkları olanlarda daha ağır seyreder.

Özgün olmayan klinik bulguların görülme 

sıklıkları:

• Ateş %98

• Ateş, titreme %87

• Öksürük %83

• Solunum yüzeyelleşmesi %72

• Miyalji %32

• Diyare %26

• Boğaz ağrısı %21

• Kusma %21

• Hemoptizi %17

• Abdominal ağrı %17



LaboratuvarTestleri

İnsandaki ilk MERS-CoV vakası, tüm Coronavirus ters transkriptaz polimeraz zincir

reaksiyonu (reverse-transcriptase polymerase chain reaction, RT-PCR) kullanılarak

tanımlanmıştır. Daha sonra diğer testler geliştirilmiştir.

a. Moleküler Tanı: PCR, virüsün varlığını göstermek için en sık (yaygın) kullanılan 

yöntemdir.

b. SerolojikTestler: İmmünfloresan antikor yöntemi kullanılarak yapılan serolojik

test tanımlanmıştır.

c. Viral Kültür: MERS-CoV’un birtakım farklı hücre dizilerinde üretilebildiği 

gösterilmiştir.

d. Genetik Sekanslama: MERS-CoV için pozitif olan örnekler genetik olarak 

sekanslanmalıdır. Eğer laboratuvar koşulları genetik sekanslamaya müsait değilse 

referans bir merkeze gönderilmelidir. Bu örnekler filogenetik ağaca katkı

sağlayacaktır.



Örnek Toplama: 

MERS-CoV saptama olasılığını artırmak için semptomlar başladıktan sonra, farklı 

zamanlarda ve farklı yerlerden birden fazla örnek (nazofarengeal sürüntü, 

orofarengeal sürüntü, tükrük veya bronkoalveolar lavaj, serum, gaita/rektal

sürüntü) alınması önerilmektedir. Örnek toplayan kişiler, kişisel koruyucu 

ekipmanlarını giymeli ve enfeksiyon kontrol önlemlerini almalıdır.



VAKA TANIMI VE VAKA YÖNETİMİ

Olası Vaka: Akut ciddi solunum yetmezliği ve/veya akciğer infiltrasyonları

olan ve vakaların epidemiyolojik ilişkili olduğu ülkelere* son 14 gün içerisinde 

seyahat öyküsü bulunan ve/veya bu ülkelere seyahat öyküsü bulunan bir kişiyle 

seyahat dönüşünden sonraki 14 gün içerisinde yakın temasta bulunup 

semptomları bu temastan sonraki 14 gün içerisinde gelişen kişiler.

*Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman, Ürdün, Kuveyt, Yemen, 

Lübnan, İran, Güney Kore

Kesin Vaka: Olası vaka tanımına uyan olgulardan laboratuvar yöntemlerle 

Mers-CoV saptanan olgular.





Olası vaka tespit edildiğinde;

• Klinisyen olası vaka ile 

karşılaştığında MERS-CoV

Olası Vaka Bilgi ve Laboratuvar

İstem Formunu 3 nüsha halinde 

düzenleyip imzalar ve HSM’ne

uygun olarak alınan numune ile 

birlikte iletilir

• HSM, formlardan birini HSM’de

tutar, birini numune ile birlikte 

uygun koşullarda Referans 

Laboratuvarına iletir diğerini de 

THSK Bulaşıcı Hastalıklar 

Daire Başkanlığı’na fax ya da e-

mail ile iletir.





Numune Alımı, Saklanması ve Nakli

MERS-CoV hastalığı düşünülen vakalardan üst solunum yolu örneklerinin negatif

çıkma ihtimalinin yüksek olması nedeni ile aşağıda bahsedilen klinik örnekler 

alınmalıdır.

• Alt solunum yolu örnekleri: Trakeal aspirat, bronkoalveolar lavaj, balgam.

• Üst solunum yolu örnekleri: Boğaz sürüntüsü, burun sürüntüsü, farengeal

sürüntü

• Örnekler uygun koşullarda ve sürede ulaştırılmalıdır.



HASTA BAKIMI VE TEDAVİSİ:

MERS-CoV için spesifik bir tedavi olmaması, viral kinetiğinin bilinmemesi 

nedeni ile uygulanan tedavi destekleyici, ikincil enfeksiyonları ve 

komplikasyonları önlemeye yöneliktir.

Şu an genel olarak corona virüsler için geliştirilmiş bir aşı yoktur.



/  
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•http://www.cdc.gov/flu/
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•http://www.who.int/emergencies/mers-cov/en/
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TEŞEKKÜR EDERİM…


