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-Müdürlüğümüz İdari Mali İşler Şefliğinde 

Görev Yapmakta olan Arzu Gülten'in İs-

tanbul Gıda Tarım Ve  Hayvancılık İl Mü-

dürlüğüne ataması yapıldı. Arkadaşımıza 

yeni görev yerinde başarılar dileriz. 

-2014 yılı haziran ayında 502 numunede, 1528 analiz çalışılmıştır. 

  

 

 

 

 

 

Müdürlüğümüzde 9. kez düzenlenen geleneksel 

iftar yemeği  7 temmuz günü Yeşil Vadi Resto-

randa verildi. 

-Fiziksel Analiz Laboratuvar Birimine “Su Aktivitesi Cihazı” kazandırılmıştır. 

Konu Sh. 

Bizden 1 

GIDALARDA VİRAL 

RİSKLER 

2-3-4 

Birbiri İle Karışma-

ması Gereken Kim-

yasallar 

 

5 

  

Budur cihanda en beğendiğim meslek; sözün odun olsun hakikât olsun tek.  

         Mehmet Akif Ersoy  

  

“Kötümser yanlız tüneli 

görür, iyimser tünelin 

sonundaki ışığı görür, 

gerçekçi tünelle birlikte 

ışığı ve de gelecek treni 

görür.”                  

 J.Harris 

 

 

“Yaşamımda edindiğim 

en büyük bilgi şudur; 

Kendi kendine yardım 

etmeyi bilmeyene , hiç 

kimse yardım etmez.”  

                 Pestalozzi 

 
 

 

 

www.gidalab.tarim.gov.tr/trabzon 

Kurum çalışanlarımızdan “Kimyager Nurullah İSLAM” bayram iznini geçirmek üzere memleketi 

Iğdır’a giderken Artvin Şavşat İlçesi yakınlarında trafik kazası geçirmiştir. Kendisine ve ailesine geç-

miş olsun dileklerimiz iletiyor, acil şifalar diliyoruz. 

Akreditasyon yenileme denetimi 15-16 Eylül 2014 tarihinde gerçekleşecektir 
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Giriş 

Gıda mikrobiyolojisini temel itibarı ile “yararlı mikroorganizmalar, saprofitler, indikatör mikroorganizma-

lar, patojen bakteriler ve virüsler” olmak üzere beş ana başlık altında incelemek mümkündür.  

Gıda güvenliği ya da güvenilir gıda kapsamında genel olarak patojen bakteriler, indikatör bakteriler ve 

bazı yararlı bakterilerin analizlerine yer verilse de insan sağlığı açısından viral etmenlerde önem taşı-

maktadır.  

Gıdalarla Bulaşan Virüsler 

Üzerinde bulundukları gıdaların tüketilmesi sonucu vücuda girerek hastalıklara neden olan virüslerden 

bazıları; Hepatit A virüsü (HAV), Norwalk ve Norwalk benzeri virüsler, poliovirüsler, echovirüsler, ast-

rovirüsler, calicivirüsler, enterik adenovirüsler, parvovirüsler ve rotavirüslerdir. Enterik virüsler intesti-

nal sistemde çoğalabilmekte ve dışkı ile kontamine olmuş gıdaların tüketilmesi sonucu vücuda girerek 

hastalığa neden olabilmektedir (Çakır ve ark., 2000). 

Virüslerin taşınmasında aracı olan gıdalar arasında, midye ve diğer deniz ürünleri, içme suları, salata-

lar, kuru ve yarı kuru domatesler, dondurma, süt, ekmek ve diğer fırın ürünleri ile çiğ olarak tüketilen 

veya pişirildikten sonra elle işlem gören gıdalar bulunmaktadır. 

Viral kaynaklı gıda enfeksiyonlarından en yaygın olanları hepatit A (hepatit enfeksiyonu) ve akut gast-

roenteritistir.  

Hepatit A virüsü (HAV), Picornaviridae familyasına ait olan enterovirüs grubunun 70 üyesinden birisi-

dir. Bu virüsler asitlere karşı dayanıklı, tek iplikçikli RNA içeren ve 27 nm büyüklüğünde partiküllerdir. 

Başlangıçta gastrointestinal sistemde çoğalan HAV buradan karaciğere doğru yayılarak, hepatosit ve 

Kupffer hücrelerine bulaşmaktadır. 1940’lı yıllardan günümüze kadar 150’nin üzerinde hepatit A salgı-

nı kaydedilmiştir. Hepatit A, genellikle orta şiddette bir hastalık olup 15-50 gün inkübasyon süresinden 

sonra, ateş, halsizlik, bulantı, iştahsızlık, mide ve bağırsak sisteminde hafif ağrılar, deride ve özellikle 

göz akında meydana gelen sararmalar ve psikolojik depresyon şeklinde ortaya çıkmaktadır. Çocuklar-

da ve yaşlılarda belirtilerin uzun süre devam etmesi durumu da görülebilmektedir.  

Gastroenteritis bakteriyal, viral veya parazit kaynaklı olabilir. Gıda kaynaklı akut viral gastroenteritis 

belirtileri hepatit A ile benzer olup, ayrıca baş ağrısı ve nezle benzeri belirtiler de gösterebilmektedir. 

Hastalık belirtileri gıda tüketildikten 20 - 50 saat sonra ortaya çıkmakta ve 1 - 8 gün sonra sona er-

mektedir. 

 

GIDALARDA VİRAL RİSKLER 
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Gastroenterite neden olan ajanlar aşağıda tablo halinde özetlenmiştir.  

Tablo: Gastroenterit yapan ajanlar 

Özellikle çocuklarda ve yaşlılarda gastroenteritise neden olan bir diğer virüs grubu rotavirüslerdir. Grup A ve Grup 

B olmak üzere iki gruba ayrılmış olan rotavirüsler 70 nm partikül büyüklüğünde olup, çift iplikçikli RNA içermekte-

dirler. Bunlardan Grup B 'ye dahil olan rotavirüsler gıdalarla olduğu kadar su ile de bulaşabilmektedir (Çakır, 

2000). 

Norwalk virüsler; kontamine olmuş su ve gıdaların vücuda alınması sonucu sindirim sisteminde çoğalır ve hastalı-

ğa sebep olurlar. Özellikle okul, kamp, kışla, hapishane ve benzeri yerlerde görülen epidemik gastroenteritin başlı-

ca nedenlerindendir. Hastalık bulantı, kusma, hafif karın ağrısı ve ishal ile karakterizedir. Belirtiler 24-48 saat sürer 

ve daha sonra herhangi bir tedavi gerektirmeden kendiliğinden düzelir. Bazı vakalarda sıvı- elektrolit desteği gere-

kebilir (Anon., 2014).   

Gastroenteritise neden olan diğer virüsler, astrovirüsler, calicivirüsler ve enterik adenovirüslerdir. Astrovirüsler ve 

calicivirüsler genetik materyal olarak tek iplikçikli RNA içerirken, enterik adenovirüsler çift iplikçikli DNA içermekte-

dirler ve partikül büyüklükleri sırasıyla; 28-30 nm, 30-38 nm ve 70-90 nm 'dir. Çok sık rastlanmamakla birlikte, ec-

hovirüs 4, poliovirüsler ve coxsackievirüslerde gıdalarla bulaşan viral hastalık sebepleri arasında gösterilmektedir. 

                      Resim1: Adenovirüs                                  Resim 2: Rotavirüs 

 

 

 

 

 

 

Gıda Örneklerinden Virüslerin Ekstarksiyonu ve Tanımlanması  

Her gıdanın yapısına bağlı olarak farklı uygulamalar söz konusu olmakla birlikte virüs aranması başlıca; örnekler-

den virüs ekstraksiyonu, hücre kültürlerine inokülasyon ve virüs tanımlaması aşamalarından oluşmaktadır.  

Virüs Ekstraksiyonu  

Gıda örneklerinden virüs ekstraksiyonunda kullanılan yöntemleri iki yaklaşım altında toplamak mümkündür. Bun-

lardan birisi elusyon-presipitasyon yöntemi, diğeri ise adsorbsiyon-elusyon-presipitasyon yöntemidir. Ayrıca gıda-

lardan virüslerin eksraksiyonu amacıyla bazı ticari kitler mevcut olup, RT-PCR v.b çalışmalar öncesinde virüs ekst-

raksiyonu amacıyla kullanılmaktadır.   

Hücre Kültürleri Üzerine İnokülasyon 

Gıda örneklerinden elde edilen virüslerin çoğaltılmasında kullanılacak hücre kültürünün seçilmesi gıda örneğinin 

tipinden çok, aranan virüsün tipine bağlıdır. Kullanılan hücre kültürü birçok virüs çeşidinin gelişmesine uygun olma-

lı, gıdanın bileşiminde bulunan maddelerden toksikolojik olarak etkilenmemeli, kolay temin edilebilir olmalı ve labo-

ratuvarda uygulanması kolay olmalıdır. 

Bakteriler Virüsler Parazitler 

Salmonella 
Shigella 
E.coli 
C.jejuni 
Y.enterocolitica 
V.cholera 
V.parahaemolyticus 
Cl.difficile 
Cl.perfiringens 
Cl.cereus 
S.aureus 
Aeromonas 
Plesiomonas 

Norwalk virüs 
Rotavirüs 
Enterik Adenovirüs 
Corona virüs 
Calici virüs 
Astrovirüs 

E.Histolitica 
G.Lamblia 
Cryptosporidium 
Cyclospora türleri 
Enterocytozoon bieneusi 
İsospora belli 
Strongyloides stercoralis 
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Virüs Tanımlaması 

Hangi yöntemle izole edilmiş olursa olsun, virüs tanımlamasına geçmeden önce konsantrasyonunun yükseltilmesi 

gerekmektedir. Bunun için izolasyon aşamasında kullanılan hücre kültürleri üzerine tekrar inokülasyonları yapılarak 

yeterli yoğunluğa ulaşılabilmektedir. Virüs tanımlamasında gıda kaynaklı enfeksiyonun epidemiyolojik ve fizikokim-

yasal özellikleri de dikkate alınarak, uygulanacak serolojik testlere karar verilmektedir. Bu özeliklerden bazıları gı-

danın alınmasından sonra hastalığın ortaya çıkma süresi, tipik hastalık belirtileri, inkübasyon ve iyileşme süresidir. 

Virüs tanımlamada kullanılan testlerden bazıları; nükleik asit tipi, virüsün şekli ve büyüklüğü, serolojik testler, eter 

ve asit duyarlılık testleridir. Nükleik asit belirleme testlerinde agaroz elektroforezi, şekil ve büyüklük testlerinde ise 

elektron mikroskobu kullanılmaktadır. Serolojik immunoassay testleri konakçının virüslere karşı oluşturduğu anti-

korların viral etkiyi inhibe etmesi prensibine dayanmaktadır. Bu amaca uygun olarak geliştirilmiş antiserumlar hazır 

kitler şeklinde temin edilebilmektedir. Klinik örneklerde virüs belirlemede 

kullanılan en eski yöntem immun elektron mikroskopi yöntemidir. Spesifik 

antiserumların geliştirilmesinden sonra bu yöntem gıda örneklerinde de kullanılmaya başlanmıştır. 

Virüs Aranmasında Kullanılan Hızlı Yöntemler 

Virüs izolasyonunda ve özellikle tanımlanmasında hibridizasyon teknikleri ve PCR yöntemlerinin kullanılmaya baş-

laması ile analiz süresi birkaç haftadan birkaç güne kadar kısaltılmıştır. FDA/BAM AOAC tarafından deniz ürünle-

rinde HAV aranmasında ve sayımında PCR yöntemi standart analiz yöntemi olarak önerilmektedir. HAV hücre kül-

türleri üzerinde çok zor gelişmesi nedeniyle sitopatik etki veya plak oluşumunun tespit edilmesinde güçlükler ya-

şanmaktadır. Bu nedenle nükleik asit hibridizasyonu veya RT-PCR (Reverse Transcription-Polymerase Chain Re-

action) teknikleri önerilmektedir. RT-PCR tekniğine göre virüs aranmasında in vitro olarak sentezlenmiş pHAVΔ6 

plazmidi kullanılmaktadır. Plazmidin saflaştırılmasında ve RNA 'nın sentezlenmesinde ticari kitler kullanılmaktadır. 

PCR yöntemi ile genom sekans dizileri bilinen Norwalk virüslerinin de tespit edilmesi mümkündür. Bu amaç için 

geliştirilmiş olan spesifik hibridizasyon probları ve PCR primerleri mevcut olup ticari olarak temin edilebilmektedir. 

Tanımlamada kullanılan diğer bazı yöntemler; floresan boyalarla (immunofloresanassay), radyoaktif maddelerle 

(radioimmunoassay ve (radiofocusimmunoassay) ve enzimlerle (immunoenzymatic assay) işaretlenmiş antikorların 

kullanıldığı serolojik testlerdir. Bu testler daha çok klinik izolatlar için geliştirilmiş olmakla birlikte, birkaç kez çoğalt-

ma işleminden sonra gıda örneklerinden izole edilen virüslerin tanımlanmasında da başarı ile kullanılabilmektedir. 
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Hazırlayan 

Taner ÖZYURT 

Biyolog 

Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü 

Kalite Yönetim Birimi Başkanı 



Misyonumuz ; 
Gıda, gıda ile temas eden madde ve malzemelerin gıda güvenliği, hijyen ve 
kalite analizlerini standartları yüksek, verimli, etkili ve etken bir şekilde 
çalışmak, 
Bu hizmeti verirken dünyaca kabul görmüş metotları ve sistemleri kullana-
rak tarafsız, doğru, güvenilir ve hızlı analizler yapmak, 
Müşteri taleplerini de dikkate alarak bu hizmet dalındaki Teknolojiyi ve 
bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek en son yenilikleri müşterilerin ve 
çalışanların hizmetine sunmak, 
Müşteri tatminini üst düzeyde karşılamak laboratuvarımızın esas görevidir. 

Vizyonumuz; 
Laboratuvar hizmetlerinde kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmet sunan, İleri 
teknolojiyi kullanıp, uluslararası standartlarda analizler yapan, sektörde ilk 
akla gelen, en iyi laboratuvar olarak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek.  

İnönü Mah. TS. Bulvarı  

No:94      61040 -  TRABZON 

E-mail        :  

Web Adres : www.gidalab.tarim.gov.tr/trabzon 

Telefon: 0 (462) 230 22 70 

Faks: 0 (462) 230 22 71 

Trabzon Gıda Kontrol  
Laboratuvar Mu du rlu ğ u  
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Kimyasallar Karışmaması Gereken Kimyasallar 

Aktif karbon Kalsiyum Hipoklorit, Oksidan Maddeler 

Alkali metaller (Na, K.vb.) Hidrokarbonlar ve Sulu Çözeltileri, Su 

Amonyak Civa, Klor, İyot, Brom, Kalsiyum 

Amonyum nitrat Toz Halindeki Metaller, Yanıcı Sıvılar, Kükürt, Kloratlar, Tüm Asitler, Nitritler 

Anilin Hidrojen Peroksit, Nitrik Asit 

Asetik asit Kromik asit, Nitrik asit, Hidroksil İçeren Bileşikler, Etilen glikol, 
Perklorik asit, Peroksitler, Permanganatlar 

Asetilen Flor, Klor, Brom, Bakır, Civa, Gümüş 

Aseton Derişik Nitrik asit, Derişik Sülfürik asit 

Bakır Asetilen, Hidrojen peroksit 

Brom Amonyak, Asetilen, Butan ve Diğer Petrol Gazları, Turpentin 

Civa Asetilen, Amonyak 

Flor Bütün Maddeler 

Gümüş Asetilen, Okzalik asit, Tartarik asit, Amonyak, Karbondioksit 

Hidroflorik asit Amonyak 

Hidrojen peroksit Bakır, Krom, Demir, Metal ve Metal Tuzları, Yanıcı Sıvılar, Anilin, 
Nitrometan 

Hidrojen sülfit Nitrik asit, Oksidan Maddeler 

Hidrokarbonlar Flor, Klor, Brom, Kromik asit, Sodyum peroksit (Benzen, Eter) 

Hidrosiyanik asit Nitrik asit, Alkaliler 

İyot Asetilen, Amonyak 

Kalsiyum oksit Su 

Klor Amonyak, Asetilen, Butan ve Diğer Petrol Gazları, Turpentin 

Kloratlar Amonyak, Toz Halindeki Metaller 

Kromik asit Asetik asit, Gliserin, Bazı Alkoller, Yanıcı Sıvılar, Turpentin 

Kükürtlü hidrojen Nitrik asit, Oksidan Gazlar 

Nitrik asit Asetik asit, Anilin, Kromik  asit, Hidrosyanik asit, Hidrojen sülfit, 
Yanıcı Sıvılar ve Gazlar 

Oksijen Yağlar, Grees, Hidrojen, Yanıcı Sıvılar, Yanıcı Katılar ve Yanıcı Gazlar 

Okzalik asit Gümüş, Civa 

Perklorik asit Asetik anhidrit, Alkoller, Karbon tetraklorür, Karbondioksit 

Potasyum permanganat Gliserin, Etilen Glikol, Benzaldehit, Sülfürik asit 

Sodyum nitrat Amonyum nitrat, Diğer Amonyum Tuzları 

Sülfürik asit Kloratlar, Perkloratlar, Permanganatlar 

Yanıcı sıvılar Amonyum nitrat, Kromik asit, Hidrojen peroksit, Nitrik asit, Halojenler 

Birbiri İle Karışmaması Gereken Kimyasallar 


