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DÜNYA SAĞLIK TEŞKİLATINA GÖRE

• Yeterli miktarda güvenli ve kaliteli su insan 
yaĢamının temelidir.

• Hızlı nüfus artıĢı, ekonomik kalkınma ve 
iklim değiĢikliği kısıtlı tatlı su kaynaklarının 
güvenliğini risk altına almaktadır.



DÜNYA SAĞLIK TEŞKİLATINA GÖRE

• Kaliteli içme suyu, suyun hastalık bulaĢında 
önemli bir kaynak olması nedeniyle, evrensel bir 
halk sağlığı sorunudur.

• Ġçme suyu kaynaklarının patojenik 
mikroorganizmalar tarafından  kontaminasyonu 
en önemli sorunların baĢında gelmektedir.

• Bu sorunu sanayi ve tarımda kullanılan arsenik 
ve flor gibi kimyasal kirleticiler arttırmaktadır. 



Su Kaynaklarının Kontaminasyonu

• Ġki ana etken insan ve hayvan atıklarıdır.

• Bu bulaĢ;

– Doğrudan suya dıĢkılama

– Kanalizasyondan içme suyu kanallarına sızıntı,

– Tatlı su kaynaklarına kanalizasyon akıntısı

– Kanalizasyon sularının arıtılmaması

– Kirli su depoları veya saklama kapları

– Kullanma ve içme suyunun sağlıksız koĢullarda 
saklanması



Milenyum GeliĢme Hedefi Madde 7c:
2015 yılına kadar güvenli, içme suyuna 
ulaşamayanların sayısını %50 azaltmak

• ABD‟deki Doğa-Çevre Koruma Ajansı (EPA) 
31 Aralık 2002‟de yenilenen “Sağlıklı Ġçme 
Suyu Kanunu” ile içme suyu (özellikle 
çeĢme suyunun) kalitesine çok katı 
standartlar getirmiĢtir.

• Su kaynaklı en sık görülen rahatsızlık olan 
diyare yılda 4,6 milyar Ģikayete ve 2.2 
milyon kiĢinin ölümüne yol açmaktadır*.

*Water for health:WHO Guidelines for Drinking-water Quality (2010)

http://www.who.int/entity/water_sanitation_health/WHS_WWD2010_guidelines_2010_6_en.pdf
http://www.who.int/entity/water_sanitation_health/WHS_WWD2010_guidelines_2010_6_en.pdf
http://www.who.int/entity/water_sanitation_health/WHS_WWD2010_guidelines_2010_6_en.pdf


Avrupa Topluluğu Ġçme Suyu 
Mikrobiyolojik Parametreleri 

• Escherichia coli (E. coli) 0 in 250 ml 

• Enterococci 0 in 250 ml 

• Pseudomonas aeruginosa 0 in 250 ml 

• Colony count 22oC 100/ml 

• Colony count 37oC 20/ml 



Sudan Bahaneler !!!!

• Dünya nüfusunun ancak yarısı düzgün 
Ģebeke suyu ile tanıĢmıĢ durumda.

• Ama sorun sadece içme ve kullanma suyu 
ile sınırlı değil.



Dinlenme – Eğlenme amacıyla 
kullanılan sular
• Deniz ve tatlı su kaynakları
• DıĢkı kirlenmesi (Ġnsan-hayvan)
• Bu sular hem patojen, hem de patojen olmayan çok 

sayıda mikroorganizma barındırır.
– Kanalizasyon akıntısı ile, 
– Suyu kullanan canlıların dıĢkılamasıyla
– Çevredeki çiftlik hayvanlarından
– Köpek, kedi gibi evcil hayvanlardan
– VahĢi yaĢamdaki hayvanlardan gelebilir.
– Bunun dıĢında bu sularda serbest yaĢayana patojen canlılar da 

bulunabilir.

• Bu suların yutulmasıyla gastrointestinal Ģikayetlerin yanı 
sıra üst solunum yolu enfeksiyonları, kulak, göz, burun 
boĢluğu, serebral ve deri enfeksiyonları geliĢebilir.



ĠĢlenmemiĢ Kanalizasyonda 
bulunan Paraziter protozoonlar
• Patojen Hastalık Her 100ml

• Cryptosporidium parvum ookist Diyare 0.1–39

• Entamoeba histolytica Amoebik Dizanteri 0.4

• Giardia lamblia kistleri Diyare 12.5–20 000

• Helmintler (yumurta)

• Ascaris spp. Ascariasis 0.5–11

• Ancylostoma spp./Necator sp. Anemi 0.6–19

• Trichuris spp. Diyare 1–4



ABD‟de  1985–1998 eğlence 
sularından oluĢan salgınlar

Etiyolojik ajan Olgu sayısı Salgın sayısı
• Shigella spp. 1780 20
• Escherichia coli O157:H7 234 9
• Leptospira sp. 389 3
• Giardia lamblia                            65                                  4
• Cryptosporidium parvum             429                                  3
• Norwalk-like viruses                     89                                  3
• Adenovirus 3                             595                                  1
• Akut GIS (etken izolasyonu yok) 1984 2





Sularla BulaĢan Protozoa 
Sürveyansı

• T.C. Sağlık Bakanlığı‟nın bulaĢıcı 
hastalıkların ihbarı ve bildirim sistemi 
tarafından yayınlanan standart tanı, 
sürveyans ve laboratuvar rehberi önemli 
yer tutmaktadır. 

• Bu rehber içinde protozoonlardan bir kısmı 
A bir kısmı C, bir kısmı da D grubu içinde 
yer almaktadır. 



Sularla BulaĢan Protozoa 
Sürveyansı

• Toxoplasmosis C grubunda olup bu grupta 
yer alan hastalıkların önemli bölümü 
bildirim sistemine yeni dahil edilmiĢtir. 

• D grubunda da Entamoeba histolytica, 
Giardia intestinalis, Crptosporidium türleri 
yer almaktadır (T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 
WEB SĠTESĠ, 2010).



Rehberdeki BoĢluk

• T.C. Sağlık Bakanlığının yayınladığı rehberde 
suyolu ile bulaĢan protozoonlar içinde veya 
sürveyans kapsamında Acanthamoeba ve 
Microsporidia türleri bulunmamaktadır. 

• ABD Ulusal Allerji ve Enfeksiyöz Hastalıklar 
Enstitüsü‟nün öncelikli enfeksiyöz ajanlar 
listesine göre protozoonlardan Giardia 
intestinalis, Entamoeba histolytica, 
Cryptosporidium parvum ve Toxoplasma gondii
yanında Cyclospora cayatenensis ve 
Microsporidia türleri kategori B biyoterörizm 
ajanı olarak sınıflandırılmıĢtır (NIAID WEB 
SĠTESĠ, 2010). 



Su ve Gıda Kaynaklı Patojenle 
KarĢılaĢma Yolları

• Ġçme suyu ile (fekal kontominasyon söz 
konusudur)

• Deniz ürünleri (doğal mikrobiyal tehtidler, 
toksinler, atık sularla enfekte olmuĢlardır)

• Taze uygulamalar (kontamine su ile 
sulanmıĢ veya hazırlanmıĢ gıdalar). 



ĠKLĠMSEL ETKĠLER

• Bu mikroorganizmaların yayılması, taĢınması gibi 
olaylarda iklimin doğrudan etkisi olmaktadır.

• YağıĢlar, rüzgar, sıcaklık bu organizmaların 
yaĢam/geliĢmeleri üzerine de etkili olur. 

• Ġleri ülkelerdeki yasalar ve programlar bu 
ülkelerde yaĢayan insanların tümünü su kaynaklı 
hastalıklardan korumayı hedefler.

• Ġklimsel değiĢikliklerin beklentilerin ötesinde 
gerçekleĢmesi alınan önlemleri yetersiz hale 
getirip kontaminasyon riskini arttırmaktadır.



Ek faktörler nelerdir?

• Son yapılan çalıĢmalar iklim değiĢikliğinin sudaki 
mikroorganizma yapısını değiĢtirdiğini ortaya 
koymuĢ olsa da, baĢka olası etkenlerinde açıklığa 
kavuĢturulması gereklidir.

• Ġklim değiĢikliklerinin denizlerdeki olumsuzlukları 
ortaya konulmuĢ olsa da aĢırı avlanma, yeni 
türlerin ortama girmesi, deniz seviyesinin 
yükselmesi bozulmayı arttırmaktadır.



Öneriler ne olabilir?

• İzlemde ileri tekniklerin kullanılmasıyla erken uyarı 
ve önleme becerisi arttırılmalıdır.

• Mevcut teknolojilerden;

– Moleküler parmak izi ile kirleten kaynağın izinin sürülmesi

– Uydu sistemleri ile ortamda risk oluşturan değişimlerin 
belirlenmesi uygulaması yaygınlaştırılabilir.

• Olası senaryo ve geniş çaplı hareket planları 
hazırlanmalı ve halk sağlığı sisteminin alt yapı 
eksiklikleri giderilip, riskler daha gerçekçi 
belirlenmelidir.



Sağlık – Hava koĢulları/Ġklim 
EtkileĢimi

• a) Su kaynaklı hastalıklar (Ġçme suyu ve 
dinlence suları dahil)

• b) Su kontaminasyonuna bağlı gıda 
kaynaklı hastalıklar

• c) Deniz ve kıyıların durumu (Katil 
yosunlar ve ekolojik bozulma)



Su Kaynaklı Hastalık Ne Demektir?

• Su kaynaklı hastalıklar patojenlerin içme, 
kullanma ve dinlence sularıyla insanlara bulaĢını 
ifade eder.

• Su kaynaklı salgın terimi için 2 veya daha çok 
insan epidemiyolojik metotlarla kanıtlanmıĢ, aynı 
kaynaktan gelen suyu içmeleri veya kullanmaları 
sonrasında benzer hastalık bulgularını 
gösterdiğini anlatır.



Olası Gıda ve Su kaynaklı Hastalıklar
A Gıda kaynaklı hastalıkların kökünde deniz ve tatlı su kontaminasyonu yatar.
B İklim Dışı etkenlerin iklime bağlı sağlık sorunları açısından kabul edilir etkisi vardır. 

Bunlar arasında kıyıdaki sulanabilir alanlar, arazi kullanımı, su arıtma sistemleri öne 

çıkar.
C İşlenmiş, içme suyu kalitesi dinlence ve sulama sularından çok daha yüksek olmalıdır.
D Denize akan suların yönetimi, su arıtma sistemlerinde ileri mühendislik uygulamaları, 

su kaynaklı hastalıkların ciddi izlemi gibi uyum parametreleri hayata geçirilmelidir.

http://ehp.niehs.nih.gov/docs/2001/suppl-2/211-221rose/fig1big.gif


ABD‟de Su Kaynaklı Hastalık 
Ġnsidansı

• 200 milyondan daha çok insanın doğrudan 
sağlıklı suya ulaĢmasına rağmen, her yıl 9 
milyonun üzerindeki olguya su kaynaklı 
hastalık tanısı konulmaktadır.

• Pek çok olguda Ģikayetler hafif, kısa süreli 
veya kendiliğinden geçen gastroenterit 
Ģeklinde olduğundan kayıtlara 
geçmemektedir.



RĠSK NE KADAR BÜYÜK?

• Sağlıklı insanlarda hafif atlatılan bu tablo 
çocuklarda, yaĢlılarda, hamilelerde, immün sistemi 
baskılanmıĢ olanlarda, kronik hastalığı olanlarda 
ölümlere neden olabilmektedir.

• Toxoplasmosis gibi bazı su kaynaklı hastalıkların 
kronik seyirli olabileceği, karaciğer, beyin, santral 
sinir sistemi, endokrin sistem ve lenfatik sistemde 
ağır hasarlar yapabileceği hatta trematodların 
karaciğer kanserine zemin hazırlayabileceği 
unutulmamalıdır.



RĠSK NE KADAR BÜYÜK?

• Yeni hastalıkların ortay çıkması veya bilinen 
hastalıkların sayısındaki artıĢ etkenlerinin bulaĢ 
yolları üzerindeki ilgiyi arttırmıĢtır. 

• Ġlaçların yetersiz kalması, patojenlerdeki ilaç 
direnci, duyarlı insan kitlesindeki artıĢ ( AIDS, 
YaĢlı nüfus, Ġmmün sistemi baskılayan tedavi 
alanlar) selim seyirli pek çok hastalığa fatal 
nitelik kazandırmıĢtır. 



Kaynak Kontaminasyonu ve 
BulaĢ Yolları

• Su kaynaklı patojenler, kiĢisel ve toplumsal 
duyarlılık dıĢında, bir yolunu bulup karĢımıza 
çıkar; 
– Burnumuzda, Gözümüzden ,Ağzımızda, Derimizden 

• Kontamine suyu içmek, kontamine suda yetiĢmiĢ 
deniz ürünü, kontamine su ile yetiĢtirilmiĢ taze 
sebze meyveyi yemek veya kontamine su ile 
hazırlanmıĢ gıdaları tüketmek, balıkçılıkla 
geçinmek, dinlence amaçlı bu suları kullanmak 
riski arttırmaktadır. 

• Tarım alanlarının kullanımı, su kaynaklarının nasıl 
korunduğu ve yönlendirildiği su kalitesini 
doğrudan etkilemektedir.



HATALARIMIZ NE?

• Sanayi, zirai ve kentsel atıklar noktasal veya 
yaygın su kirliliğinde rol oynar.

• Olumsuz hava Ģartları insan ve hayvan atıklarının 
yanı sıra arıtılmamıĢ kanalizasyon sularını da 
denize ve tatlı su kaynaklarına taĢır.

• Ekolojik tehditler de doğal yaĢamı olumsuz 
etkileyerek su kaynaklarının kirlenmesine yol 
açar (AĢırı avlanma, su akımını değiĢtirme, trol, 
aĢırı besin atılması, UV radyasyon artıĢı, iklim 
değiĢikliği) 

• Atıkların arıtılması öncelikli sorundur.



ĠÇME SUYU KONTAMĠNASYONU

• Kaynak merkezde kirli olabilir, 

• Kontamine eden mikroorganizma kaynağa ulaĢmıĢtır, 

• Uygulanan arıtma yetersizdir, 

• Son kullanıcının evinde su sisteminde hasar vardır) 

• ABD‟de yılda 10-15 içme suyu kaynaklı salgın 
bildirilmekte ve çoğunda enfeksiyon kaynağı 
saptanamamaktadır.

• Yüzden fazla patojen (bakteri, virüs, protozoa) suları 
kontamine etmektedir.

• 1993-1994 yıllarında, çoğu Milwaukee, Wisconsin, 
salgınında olmak üzere yaklaĢık 405,366 kiĢi kontamine 
su içtiği için hastalanmıĢtır.





Eğlence-Dinlence Suları 
Kontaminasyonu

• Yüzmek, termal tedavi, balık avlamak, su sporları 
yapmak, tekneyle gezinti gibi amaçlarla 
kullanılan sularda pek çok bakteri, virüs ve 
parazitle karĢılaĢma olasılığı vardır.

• Tatlı ve deniz sularında göz, burun, deri, 
solunum sistemi, santral sinir sistemi ve 
gastrointestinal sistem tehdit altındadır.

• Bu sular kentsel/sanayi atıkları, insani/hayvansal 
atıklar, gel-git ve fırtınaların getirdikleri ile 
kontamine olur.

• Tatlı ve termal sularda serbest yaĢayan amipler 
yüzenler veya tedavi alanlara oldukça ciddi sağlık 
sorunu teĢkil ederler.



Eğlence-Dinlence Suları 
Kontaminasyonu

• Naegleria fowleri nasal yoldan girerek çocuk ve 
genç eriĢkinler baĢta olmak üzere primer 
amoebik meningoensefalitise yol açar.

• Görülme sıklığı az ama öldürücülüğü yüksek olan 
bu hastalığın görülmesinde su sıcaklığı en önemli 
faktör olarak karĢımıza çıkar.

• Keratite neden olan Acanthamoeba belirgin 
mevsimsel farklılıklar gösterir. 

• Haziran ve Kasım‟da belirgin artıĢ görülmesi iklim 
değiĢimi ile ilintisini ortaya koymaktadır. 





Gıda Kaynaklı Hastalıklar

• GeliĢmiĢ ülkeler artan nüfusları beslemek, 
mevsimlere bağlı kalmadan istediği ürünü 
tüketmek eğiliminde olduğundan dünyanın 
her yerinden ürün ithal etmektedir.

• Gelen göçmenlerin kendi lezzetlerini 
yerleĢtirdikleri ülkeye tanıtmaları, yerel 
insanların alıĢık olmadığı tatları deneme 
arzusu veya moda besinlerin tüketilmesi, 
gıda sektörün kaçak göçmen çalıĢtırılması 
pek çok yeni hastalığın hazırlayıcısıdır.



Gıda Kaynaklı Hastalıklar

• Bu gıdalar ile taĢınan etkenlerin yol açtığı hastalıklar 
arasında en dramatik olanı cyclosporiasis‟tir.

• Cyclospora uzun süren sulu ishallere, halsizliğe ve iĢtah 
kaybına neden olur.

• 1996 yılında ABD‟de 20 eyalette toplam 1,465 
cyclosporiasis olgusu bildirilmiĢtir.

• 1997 yılındaki salgınlarda taze ahududu, marul ve 
fesleğen bulaĢ kaynağı olarak tespit edilmiĢtir.

• En büyük salgın 41 ayrı noktada aynı parti malı taze 
ahududu yiyen 762 olgudur.

• Cryptosporidiosis salgınlarında ise elma birası ve yeĢil 
soğan suçlular arasına katılmıĢtır.



Gıda kaynaklı hastalıkların bulaşında 

etken sebze/meyveler ve kökenleri



TOXOPLASMA GONDII
• T.gondii, insanlara sıklıkla, enfekte koyun, keçi 

ve sığır etlerini çiğ veya az piĢmiĢ olarak 
yemekle, sporule ookistleri gıda ve su yoluyla
almakla veya takizoitlerin transplasental geçiĢiyle 
bulaĢır. 

• T. gondii seroprevalasının dünyada % 10-90 
arasında olması, toplumların beslenme 
alıĢkanlıklarına, toprak ve kedi dıĢkısı ile temasa, 
kiĢisel hijyene bağlıdır. 

• Avrupa‟da doğurgan yaĢtaki kadınların % 37-
58‟inin, yurdumuzda % 30-60‟ının T. gondii ile 
enfekte olduğu bildirilmiĢtir. 



Suların Kirlenmesinde Kedilerin Rolü

• ABD‟ de (APPMA, 2005) 90 milyon, (AVMA, 
2007) göre 82 milyon kedi bulunmaktadır.

• Avrupa‟da kedi sayısı 1994 verilerine göre 41 
milyon civarında olup evde kedi besleyen ülkeler 
arasında Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda 
ve Ġsviçre gelmektedir (Nott, 1996). 

• 2006 yılında , Fransa, Ġtalya ve Almanya‟daki 
kedi sayısı 21.7 milyon 

• 2009 verilerine göre Ġngiltere‟de 8 milyon kedi 
olduğu, evlerin %20‟sinde kedi beslendiği 
bildirilmektedir.



Suların Kirlenmesinde Kedilerin Rolü

• San Francisco‟ nun Ģehir atıklarının yaklaĢık %4‟ 
ünü kedi dıĢkısı oluĢturmaktadır (Jones, 2006). 

• Bir kedinin günde 40 g civarında dıĢkı ürettiğini 
var sayarsak ABD‟de yıllık üretilen kedi dıĢkısı 
miktarı sadece sahipli kediler için 1.2–1.3 milyon 
tonu bulmaktadır.

• Doğal yaĢamdaki kedilerin dıĢkısı eklendiğinde 
miktar tahmin edilemez  boyutlara ulaĢır.



Suların Kirlenmesinde Kedilerin Rolü

• Hayvan hakları açısından hassas ülkelerde 
durum böyleyken ülkemizde sokak kedileri ve 
kontrolsüzlük nedeniyle risk çok daha yüksektir.

• Kedi enfeksiyonu baĢına atılan ookist sayısının 3-
810 milyon arasında değiĢtiği gözlemlenmiĢtir.

• Toprakta ve suda aylarca canlılığını koruyan 
ookistlerin yağmur suları, dereler, rüzgar ile içme 
veya deniz sularını kontamine etme olasılığı çok 
yüksektir. 

• Buradan beslenen canlılarında enfeksiyonla 
karĢılaĢması an meselesidir.



HAMĠLELERDE BULAġ

• Çok merkezli bir çalıĢmanın sonuçlarına 
göre toxoplasmosis saptanan hamile 
kadınlarda enfeksiyon sebebi % 30-
63‟ünde az piĢmiĢ et, % 6-17‟sında ise 
toprakla temasa bağlanmıĢtır. 



%90 Asemptomatik ise sorun ne?

• Her yıl A.B.D.‟de 400-4000 arası konjenital, 1.26 
milyon oküler toxoplasmosis vakasının yanı sıra 
immün sistemi baskılanmıĢ hastalarda da 
ensefalit ve diğer sistemik hastalıkların geliĢtiği 
belirtilmektedir. 

• Toxoplasmosis tedavisinin yıllık 7.7 milyar USD‟nı 
bulduğu ve ortalama 750 kiĢinin toxoplasmosis 
veya yol açtığı klinik tablolardan öldüğü 
bildirilmiĢtir.



NHANES 
(Ulusal Sağlık ve Ġnceleme AraĢtırması)

• 1999-2004 yılları arasında 6-49 yaĢ aralığında 
Toxoplasma seroprevalansı % 10.8 bulunmuĢtur. 

• A.B.D.‟de doğan ve 12-49 yaĢ aralığındaki 
kiĢilerde seroprevalans 1988-1994 yıllarında % 
14.1 iken 1999-2004„de % 9‟a düĢmüĢ, bu 
baĢarıda et üreticilerinin, doktorların, bulaĢıcı 
hastalık kontrol merkezlerinin (CDC)  ve diğer 
örgütlerin gayretlerinin rol oynadığı 
vurgulanmıĢtır.



Fransa‟da durum ne boyutta?

• 1960‟larda seroprevalans % 84 
civarındayken alınan önlemlerle 2003 
yılında % 44‟e düĢtüğü bildirilmiĢ.

• 2007 yılında ülkedeki 31 Toxoplasma 
Referans laboratuvarının geri bildirimlere 
göre konjenital toxoplasmosis prevalansı 
10.000 doğumda 3.3 olduğu 
duyurulmuĢtur.



Su kaynaklı toxoplasmosis salgınları

• Epidemiyolojik bakıĢ açısını geniĢletmiĢtir. 
• 1979 yılında Panama‟daki bir A.B.D. askeri 

birliğindeki toxoplasmosis salgınından ormandaki 
su kaynağının kontaminasyonu sorumlu 
tutulmuĢtur.  

• Su kaynaklı en büyük toxoplasmosis salgını 1995 
yılında Ġngiliz Kolumbiya‟ sı, Büyük Victoria‟ da 
görülmüĢ, kısa sürede 100 kiĢide akut 
toxoplasmosis saptanmıĢ, salgın boyunca 7718 
kiĢiye toxoplasmosis tanısı konulmuĢtur.

• Kaynak: Açık içme suyu deposun kirleten sokak 
kedileri.



Su kaynaklı toxoplasmosis salgınları

• Güney Brezilya‟da Santa Isabel do Ivai Ģehrinde 2001 
yılında yüzlerce insan kontamine içme suyunun filtre 
edilmeden tüketince enfekte olmuĢtur.

• Bu salgında tanı Multilokus DNA sekans analizi ile etkenin  
nonarchetypal Toxoplasma gondii suĢu olduğu 
anlaĢılmıĢtır. Virulan bu suĢun daha önceden izole 
edilmiĢ olan BrI olduğu anlaĢılmıĢtır.

• Rio de Janerio‟nun kuzeyindeki bir araĢtırmada alt ve 
orta sosyoekonomik düzeydeki insanlarda toxoplasmosis 
seroprevalansının filtre edilmemiĢ kuyu sularının 
içilmesine bağlı arttığı saptanmıĢtır. 

• 2002 yılında Ġzmir‟de bir askeri lisede öğrenci yine 
kontamine su kaynaklı akut toxoplasmosis tanısı almıĢtır.



Su kaynaklı toxoplasmosis salgınları

• Deniz memelilerinde, istiridye ve midyede enfeksiyonlar 
çeĢitli araĢtırmalarda gösterilmiĢtir.

• Bunların çiğ veya az piĢmiĢ tüketilmesi insan enfeksiyonu 
için zemin teĢkil etmektedir.
– An unusual genotype of Toxoplasma gondii is common in 

California sea otters (Enhydra lutris nereis) and is a cause of 
mortality International Journal for Parasitology Volume 34, Issue 
3, 9 March 2004, Pages 275-284 

– Coastal freshwater runoff is a risk factor for Toxoplasma gondii 
infection of southern sea otters (Enhydra lutris nereis) 
International Journal for Parasitology Volume 32, Issue 8, July 
2002, Pages 997-1006

– Type X T.gondii in wild mussel and terrestrial carnivores from 
coatal Claifornia: New linkages between terrestrial mammals, 
runoff and toxoplasmosis of sea otters International Journal for 
Parasitology 38, (2008) Pages 1319-1328

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00207519
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%235057%232004%23999659996%23483656%23FLA%23&_cdi=5057&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000038618&_version=1&_urlVersion=0&_userid=691224&md5=9391e4f9708f2896b6fb857e819a7875
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%235057%232004%23999659996%23483656%23FLA%23&_cdi=5057&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000038618&_version=1&_urlVersion=0&_userid=691224&md5=9391e4f9708f2896b6fb857e819a7875
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00207519
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%235057%232002%23999679991%23321468%23FLA%23&_cdi=5057&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000038618&_version=1&_urlVersion=0&_userid=691224&md5=08658babc1eee17f766a0e51f1a9122f
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00207519
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00207519


Microsporidiosis

• Ġshale ile seyreden bir hastalık olup, tanı 
tekniklerinin yetersizliği sebebiyle gerçekçi 
prevalans bilgileri bulunmaktadır.  

• Zorunlu hücre içi, spor oluĢturan bir 
parazittir.

• Sporların alınmasıyla bulaĢ gerçekleĢir.

• Enterositlerdeki enfeksiyon villus 
düzeyinde olup, kriptler tutulmaz.

• Duedonum distali ile ileum en sık yerleĢim 
yeridir.



Microsporidiosis

• AIDS pandemisinden önce, 1985 yılına kadar 10 
microsporidiosis olgusu bildirilmiĢken, 2002 
yılının ortalarında olgu sayısı 400‟lere 
yükselmiĢtir. 

• Dünyada microsporidisiosis prevalansının 
AIDS‟lilerde %15 civarında olduğu bildirilmiĢtir. 

• Yurdumuzda yapılan bir çalıĢmada immun 
sistemi baskılanmıĢ hastalarda %10.9, immun 
sistemi sağlamlarda ise % 5.6-6.5 oranında 
microsporidiosis saptanmıĢtır.



Microsporidiosis
• Enterecytozoon bieneusi AIDS hastaları dıĢındaki 

gruplarda nadiren hastalık yapmaktadır. 
• Encephalitozoon spp. tüm vertebralılarda 

görülmektedir.
• E.cuniculi en tanınanı olup, tüm evresini 

parazitofor vakuolde geçirir ve enteropati 
yapmaz.

• E.hellem AIDS hastalarında kornea ve akciğer 
patolojileri yapmasına rağmen bağırsak 
Ģikayetlerine neden olmamaktadır.

• Septata intestinalis bölümlü bir parazitofor 
vakuolde yaĢar ve intertisyel nefrite neden olur.



Microsporidiosis

• Bağırsak biyopsi materyalinde elektron 
mikroskopi altın standart.

• IĢık mikroskobunda Giemsa, Brown-Brenn 
veya Unna Mavisi ile hazırlanan 
preparatlarda tanınabilir.

• Kromotrop kullanımı ile dıĢkıda sporlar 
görülebilir.



Acanthamoeba
• Tatlı ve termal sularda özgür yaĢayan amiplerdir. 
• Acanthamoeba türlerinin bulunduğu sularda 

yüzmek, yüz yıkamak, bu suları buruna çekmekle, 
etken kan veya burun mukozasından girerek 
insanlarda granülomatöz ensefalit ve keratite sebep 
olur. 

• Acanthamoeba keratit insidansı, yumuĢak kontakt 
lens kullanımının yaygınlaĢmasıyla artmıĢtır . 

• ABD‟de saptanan Acanthamoeba keratit olgularının 
etiyolojisinde % 85 lens kullanımı bildirilmiĢtir. 

• CDC‟nin yaptığı araĢtırma ABD‟de Acanthamoeba
keratit insidansının 1 milyon lens kullanıcısında 1-2 
olduğunu belirtilmiĢtir. 



Acanthamoeba

• GeliĢmemiĢ ülkelerde fungal ve bakteriyel 
keratite göre çok nadir olan Acanthamoeba
keratiti, Hindistan‟da lens kullanmayanlarda % 
1.4 iken, Bakteriyel keratit % 86.5, fungal keratit 
insidansı % 25.7 olarak bildirilmektedir. 

• Hindistan‟da lens kullananlarda Acanthamoeba
keratiti insidansı % 4.5 olarak saptanmıĢtır.

• Yurdumuzda kayda değer insidans verileri 
olmamakla beraber bildirilen Acanthamoeba
keratit ve granülomatöz ensefalit olguları vardır.



Acanthamoeba

• Kist ve trofozoit korneal stromayı enfekte edebilir.

• Semptomlar herpes keratiti gibidir ama ağrı çok 
Ģiddetlidir.

• Klinik yavaĢ tekrarlayan ataklarla ilerlemesine rağmen 
halka Ģeklinde apse daima mevcuttur. 

• Gözün ısısı, vücuttaki diğer tüm bölgelerden düĢüktür, bu 
da Acanthamoeba için uygun bir ortam yaratır. 

• Acanthamoeba türleri genellikle 30oC üzerinde 
yaĢayamazlar.

• Naegleria türlerinin aksine enfekte ettikleri dokuda 
kistleĢme eğilimindedir.



Acanthamoeba

• Tanıda %10 KOH ile hazırlanmıĢ taze preparatta 
tipik kistlerin görülmesiyle konur.

• Kornea kazıntısı veya biyopsi materyalinden 
kültür yapılabilir.

• Acanthamoeba tüm DNA‟sın Restriksiyon 
Endonükleaz sindirimi ile morfolojik olarak çok 
benzeyen suĢların ayrımı yapılmaktadır.

• BglII, ECORI, HindIII ile sindirildikten sonra 
agaroz jel elektroforezinde mitokondrial DNA‟nın 
restriction fragment length polimorphism‟i 
saptanabilir.



GAE

• Ġnkübasyonu uzundur. KĠYKO bulguları 
verir.

• AIDS, kortizon kullanımı, gebelik, DM, 
Alkolizm, kemoterpi gibi hazırlayıcı 
faktörler vardır.



KORUNMA

• Evde çeĢme suyu ve tuz ile hazırlanan lens bakım suları, 
lensin çeĢmeden akan soğuk su yıkanması riskli 
yaklaĢımlardır.
– Kontamine suyla yüz yıkamak bulaĢta rol oynar.
– 70-80oC da suyun 10 dakika kaynatılması, 
– %3 hidrojen peroksit ile 2-3 saat muamele
– %0,001 Thimerosal içinde 4 saat 
– %0.005 benzalkonyum klorid içinde 4 saat
– %0,001 Klor heksidin içinde 4 saat
– %0.004 Klor heksidin içinde 1 saat bekletmek

• A. castellani ve A.polyphaga kist ve trofozoitlerini 
öldürmektedir.



NAEGLERIA

• Naegleria, amebostom adı verilen özel fagositik yapılara 
sahip olup, bunların sayıları suĢa göre değiĢkendir.

• Distile su veya besinsiz vasatlarda kamçılı forma 
dönüĢür.

• Oksijenden zengin ortamlarda yaĢamayı seçtiğinden 
beyin en uygun yaĢam alanıdır.

• N.fowleri türler içinde en az oksijene ihtiyaç duyduğu için 
termal sularda yaĢayabilmektedir.

• YaĢamı için gereken su sıcaklığı tanımlanmamıĢ olmakla 
beraber 45oC da büyümeye devam etmekte, nonpatojen 
türler gibi sıcaklık değiĢiminden kolay etkilenmekte, 
kistleĢme görülmemektedir.

• Genel olarak 25oC altında izole edilememekte ve 60oC 
üzerinde kist ve trofozoitler ölmektedir. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Naegleria_fowleri_lifecycle_stages.JPG


NAEGLERIA

• pH‟ın 4,6‟nın altında veya 9,5‟in üzerinde olduğu 
ortamlarda üreyemez.

• Havuz sularının UV ıĢınlaması ile dezenfeksiyonu sonuç 
vermemiĢtir.

• (Naegleria amoeba cytopathic agent) NACM patojen 
olmayan türlerde bile mevcut olup omurgalı hücresinde 
sitopatik değiĢikliklere neden olur.

• Naegleria bağlandığı hücrede trogositosis (beslenme 
girintisinden sitoplazmasını emerek) ve hedef hücrenin 
litik proteinlerinin geçirgenliğini bozup, temasa bağlı lizis 
ile ölüme neden olur.



PAM

• Nervus olfactorius epiteli yolu ile burundan 
alınan N.fowleri, meningslerde Virchow-Robin 
boĢluğunda, perivasküler alanda çoğalır.

• Trofozoitler beyin dokusunu yemeye baĢlar.
• Kontamine suyla temastan 3-7 gün sonra baĢ 

ağrısı, halsizlik ile kendini belli eder.
• Gribal baĢlangıcı, yüksek ateĢ, ense sertliği, 

kusma takip eder.
• Hızla geliĢen tablo koma ve ölüme neden olur.
• Tanı çoğunlukla otopside konulabilmektedir.



TANI

• BOS materyelinden alına taze preparatta 
dakikada 1-3 gövde boyu hareket eder.

• Preparatın ısıtılması hareketi arttırır.

• Sitosantrifüj sonrası preparatın 
Romanovsky boyası ile boyanması önerilir.

• Fluoresant mikroskopta acridine-orange 
boyalı preparatta tanınabilir.



TANI

• YıkanmıĢ Escherichia coli ile kaplanmıĢ 
%1,5 luk non nutrient agar‟da kültüre 
edilmesi tanıya yardımcı olur.

• Tanıda kullanılmak üzere monoklonal 
antikorlar geliĢtirilmiĢtir. Ayrıca izoenzim, 
restriction digetion ve PCR medotları çevre 
ve insan örneklerinde tanıda 
kullanılmaktadır.



KORUNMA

• Filtrasyon etkili değil çünkü bir amip bile 
enfeksiyon için yeterli.

• Kimyasal veya fiziki arıtma tek seçenek.
• %0,75‟in üzerindeki tus konsantrasyonunda 

geliĢmesi durur.
• Ca oranı 40-60mmol/lt ise yine inhibe olur.
• Klor etkili, 4mg/lt de 10 dakika, 2mg/lt 20 

dakikada %40-99,9 inaktive olur.
• Ozonlamada kısmi baĢarı elde edilmiĢtir.



Gıda Kaynaklı Hastalıkların 
Engellenmesi

• Gıda kaynaklı hastalıkların oluĢumunda kontamine su, 
meteorolojik değiĢimler, gıdaların sanitasyona uygun 
olamayan Ģartlarda hazırlanması, suların kanalizasyon ile 
karıĢması rol oynar.

• Su kaynaklarının geliĢtirilmesi, içme suyunun arıtılması, 
atık suların sanitasyon Ģartlarına uygun uzaklaĢtırılması 
hastalıkların önüne geçilmesinde önemli rol oynayacaktır.

• Gıda hazırlayanların denetimi, bu sektörde çalıĢanların 
eğitimi, tüketicilerin bu hastalıkların bulaĢında 
bilinçlendirilmesi çok önemlidir.

• PAZARLARIMIZ ĠTHAL GIDALARA AÇTIKÇA, SÜRVEYANS 
SĠSTEMLERĠNĠ ZENGĠNLEġTĠRMELĠ VE DAHA 
DĠSĠPLĠNLĠ HALE GETĠRMELĠYĠZ.



Hastalık Sürveyansı

• Su ve gıda kaynaklı hastalıkların büyük 
çoğunluğu tanı almamakta veya 
raporlanmamaktadır. Bu nedenle 
epidemiyolojik sürveyans sistemlerini 
geliĢtirmek için çalıĢmaların yapılması bir 
zorunluluktur.

• Sağlık Bakanlığı, sağlık ocağı, serbest 
çalıĢan hekimler, özel hastaneler arasında 
su veya deniz ile bağlantılı hastalıkların 
morbidite ve mortalite detayları günlük ve 
gerçekçi biçimde raporlanmalı, gerekli 
veriler Dünya Sağlık Örgütü ile 
paylaĢılmalıdır.



Hastalık Sürveyansı

• Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir çalıĢma/kontrol 
grubu, su-gıda kaynaklı hastalıkların 
raporlanmasıyla ilgili kolay doldurulan fakat 
detayları içeren bir form hazırlamalıdır.

• Tarım Köy ĠĢleri Bakanlığına devir edilen gıda 
kontrolü Sağlık Bakanlığı ile ortak bir yapıya 
kavuĢturulmalı, sektör çalıĢanlarının 
(üretici/balıkçı, nakliyeci, iĢleyici, son satıcı) 
düzenli aralıklarla ciddi sağlık kontrolünden 
geçirilmeli, bilgilendirme toplantıları yapılmalı.

• Üniform standartların belirlenmesi ve 
uygulamasının takibi baĢlıca hedef olmalıdır. 



Hastalık Sürveyansı
• Uluslararası seyahatler, global gıda pazarı, ciddi 

oranda dünya çapındaki gıda taĢımacılığının artıĢı, 
dünyanın bir ucundaki sorunu mutfağımıza kadar 
taĢıyacaktır.

• Hastalıkların sürveyansı, olguların düzgün Ģekilde 
ele alınması, çevrenin düzenlik kontrolü, uluslar 
arası bilgi paylaĢımını arttırılması kontaminasyon ve 
salgınların önüne geçmekte en önemli faktörlerdir.

• Gemilerin denge tanklarındaki suyun analizi, bir 
denizdeki patojenin diğer denizlere taĢınmasında 
önleyici olacaktır.


