Araştırma Makalesi/Original Article

ZOONOTİK ENFEKSİYONLARDAN Q ATEŞİ, LİSTERİOZ,
TOKSOPLAZMOZ VE KİSTİK EKİNOKOKKOZ'UN
RİSK GRUBUNDA SEROPREVALANSININ ARAŞTIRILMASI
Investigation of Q fever, Listeriosis, Toxoplasmosis and Cystic
Echinococcosis Seroprevalence in Risk Group
Bekir ÇELEBİ, Cahit BABÜR, Selçuk KILIÇ, Ahmet ÇARHAN, Berrin ESEN, Mustafa ERTEK

1

Refik Saydam Hıfzıssıhha
Merkezi Başkanlığı,
ANKARA

İletişim:
Bekir ÇELEBİ
Refik Saydam Hıfzıssıhha
Merkezi Başkanlığı,
Salgın Hastalıklar Araşt. Müd.,
Cemal Gürsel Cad. No:18,
06100, Sıhhiye/ANKARA
Tel
: 0 312 458 24 74
Faks : 0 312 458 24 08
e-posta: bekir.celebi@rshm.gov.tr
vetbekir@yahoo.com

ÖZET
Amaç: Bu çalışma, Ankara ilinde zoonotik enfeksiyonlar için risk grubu olduğu düşünülen
evcil hayvan kliniği ile uğraşan veteriner hekimler ve teknisyenlerinde, gönüllü hayvan
severlerde Q ateşi, listerioz, toksoplazmoz ve kistik ekinokokkoz'un seroprevalansını belirlemek
amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: 88'i veteriner hekim, 25'i veteriner teknisyeni, 14'ü gönüllü hayvan sever ve kontrol
grubu olarak 20'si sağlık çalışanı olmak üzere alınan 147 serum örneği Q ateşi için İndirekt
Floresan Antikor Testi (IFAT), listerioz için Osebold Aglütinaston Testi (OAT), toksoplazmoz için
Sabin Feldman Dye Testi (SFDT) ve kistik ekinokokkoz için İndirekt Hemaglütinasyon testi (İHA)
ile incelenmiştir.
Bulgular: 88 veteriner hekimin 27 (%30,6)'si, 25 veteriner teknisyenin sekizi (% 32), 14
gönüllü hayvan severin dördü (%28,5) ve 20 kontrol grubunun biri (%5) Coxiella burnetii IgG
antikorları yönünden seropozitif bulunmuştur. Veteriner hekimlerin OAT ile 27 ( %30,6)'sinde,
veteriner teknisyenlerinin dokuzunda ( %36), gönüllü hayvan severlerin üçünde (%21,4) ve 20
kontrol grubunun birinde (%5) Listeria yönünden seropozitiflik belirlenmiştir. Toxoplasma gondii
antikorları yönünden, veteriner hekimlerin %28,4'ünün, veteriner teknisyenlerinin % 16'sının,
gönüllü hayvan severlerin %50'sinin ve kontrol grubunun (%30) seropozitif olduğu saptanmıştır.
Bir veteriner hekimde İHA testi ile 1/128 titrede kistik ekinokokkoz antikoru varlığı bulunmuştur.
Sonuç: Ankara İlinde pet kliniği ile uğraşan veteriner hekimler ve teknisyenlerinde, gönüllü
hayvan severlerde Q ateşi ve listerioz seroprevalansı yüksek olarak saptanmış ve kontrol grubu
ile arasındaki fark istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Bu nedenle, risk grubunda
olduğu düşünülen meslek çalışanları, zoonotik enfeksiyonlar yönünden bilinçlendirilmeli ve
bölgede bu enfeksiyonların epidemiyolojik özellikleri araştırılmalıdır.
Anahtar Sözcükler: Q ateşi, listerioz, toksoplazmoz, kistik ekinokokkoz, seroprevalans.
ABSTRACT
Objective: This study was carried out to determine seroprevalence of Q fever, listeriosis,
toxoplasmosis and cystic echinococcosis among pet veterinarians, veterinary technicians and
animal lovers who are in close contact with animals.
Method: A total of 127 sera consisting of 88 veterinarians, 25 veterinary technicians and 14
animal lovers were tested for Q fever by using Indirect Fluorescence Antibody Test (IFAT), for
listeriosis by Osebold Agglutination Test (OAT), for toxoplasmosis by Sabin Feldman dye test
(SFDT), for cystic echinococcosis by Indirect Hemaglutination Test (IHA).
Results: Twentyseven out of 88 (30.6%) veterinarians, eight out of 25 (32%) veterinary
technicians, and four out of 14 (28.5%) animal lovers and one out of 20 (%5) control group were
found to be positive for the presence of C. burnetii IgG antibodies. By using OAT, listeriosis
seropositivity were determinated for 27 out of 88 (30.6%) veterinarians, nine out of 25 (36%)
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veterinary technicians, three out of 14(21.4%) animal lovers and one out of 20 control group. SFDT results showed that 28, 4%
of veterinarians, 16% of veterinary technicians, 50% of animal lovers and 6 out of 20 (%30) control group were positive. Only
one serum sample belong to veterinarians was seropositive at 1/128 titer for cystic echinococcosis by IHA test.
Conclusion: In this study, it was determined that there was a high seroprevalence for Q fever and listeriosis between pet
veterinarians, veterinary technicians and animal lovers who works in Ankara provice and the result was statisticallysignificant
when compared with the control group (P<0,05). This study suggests that people, especially those who are close contact with
animals, should be warned and informed about zoonotic infections. In addition, further studies should be performed to
elucidate epidemiology of mentioned zoonotic infections in this region.
Key Words: Q fever, listeriosis, toxoplasmosis, cystic echinococcosis, seroprevalence.

GİRİŞ

yeteneği kan yolu ile yayılımını sağlamaktadır. Etken

Q ateşi, listerioz, toksoplazmoz ve kistik ekino-

karaciğer, dalak, kemik iliği gibi organlara yerle-

kokkoz; hayvanları ve insanları etkileyen önemli zoo-

şirken santral sinir sistemine organotropizim

notik enfeksiyonlardır. Q ateşi; Coxiella burnetii'nin

göstermektedir (10). L.monocytogenes enfeksiyon

insalarda oluşturduğu ve tüm dünyada yaygın olarak

riskinin daha yüksek olduğu veteriner hekimler, ta-

görülen sistemik bir enfeksiyon hastalığıdır (1). Ric-

rım ve hayvancılıkla uğraşanlarda listerioz, asempto-

kettsiaceae ailesinin bir üyesi olan C.burnetii, vahşi

matik seyirli veya deri ve gözde lokal enfeksiyon şek-

ve evcil memeliler, kuşlar ve kene gibi artropotlar ol-

linde de görülmektedir (11).

mak üzere geniş bir rezervuara sahiptir. Hastalığın

Toksoplazmoz; hücre içi bir protozoon olan Toxo-

insana bulaşmasında en önemli rezervuarlar; koyun,

plasma gondii'nin neden olduğu önemli bir zoo-

keçi ve sığır gibi çiftlik hayvanlarıdır (2). Ancak sero-

nozdur. İnsanlar, memeli hayvanlar ve kanatlılar ara

epidemiyolojik çalışmalarda köpekler ve kedilerde

konak, kediler ise hem ara hem de son konak olarak

C.burnetii seropozitifliği yüksek bulunmuş ve bazı Q

rol oynarlar. Etken, insanlara çiğ veya az pişmiş etle-

ateşi salgınlarında köpek ve kedilerin rezervuar oldu-

rin tüketilmesi, kedi dışkısındaki ookistler ile konta-

ğu ortaya konulmuştur (3-6). Etken, çiğ veya pastö-

mine olmuş sebze ve meyvelerin yeterince yıkanma-

rize edilmemiş süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi ile

dan yenilmesi sonucu bulaşmaktadır (12). Toxoplas-

sindirim sisteminden, deri ve mukozalardan veya

moz genellikle asemptomatik veya hafif semptom-

kontamine tozların inhalasyonu ile insana

larla seyirli klinik tablo ortaya koyar fakat hamileler-

bulaşmaktadır. C.burnetii'nin insanlara bulaşmasın-

de genellikle ilk trimesterde ciddi konjenital enfek-

da en önemli yol inhalasyondur (1,2). Q ateşi genel-

siyonlara yol açar (13).

likle mesleki bir hastalık olarak kabul edilmektedir

Ekinokokkoz, Echinococcus granulosus ,

ve çiftlik hayvanları ile temastaki kişiler, enfekte

Echinococcus multilocularis ve Echinococcus vo-

hayvanlarla çalışan laboratuvar personeli ve vete-

geli'nin oluşturduğu; sıklıkla karaciğer ve akciğerde

riner hekimler yüksek riskte olan meslek grupları ola-

olmak üzere birçok doku ve organa yerleşebilen

rak tanımlanmaktadır (7,8).

paraziter zoonotik bir hastalıktır. Parazitin erişkin

Listeria monocytogenes; doğada yaygın olarak

şekli, kesin konak olan köpekgillerin bağırsağında bu-

bulunmasına rağmen listerioz insanlarda genellikle

lunur ve dışkılamaları ile parazit yumurtaları çevreye

sporadik olarak görülmektedir (9). Enfekte hay-

yayılır. İnsanların (ara konak) kontamine besinleri

vanların dışkı, süt ve uterus içeriğiyle çıkardığı et-

sindirim yoluyla almaları sonucu parazit yumurtaları

kenlerin oral yolla alınımını takiben endostoz ile

içindeki onkosfer (embriyo) bağırsak duyarından

intestinal epitelyum hücrelerine girmektedir. Bakte-

geçerek karaciğer ve akciğer başta olmak üzere diğer

rinin mononükleer fagositer hücreler içinde yaşama

organlara yerleşerek ekinikokkoza neden olur.
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E.granulosus larvalarının (metasestodunun) neden

koru olmayan ve magnezyum, properdin, C2, C3, C4 gi-

olduğu kistik ekinokokkoz halen dünyada ve

bi faktörlerden zengin insan serumu ile canlı antijen

Türkiye'de önemli bir halk sağlığı sorunudur (14,15).

olarak, T.gondii RH suşunun farelerin periton sıvısın-

Bu çalışmada Ankara Bölgesinde, zoonotik

dan elde edilen 48 saatlik pasajları kullanılmıştır.
o

enfeksiyonlar yönünden risk gruplarını oluşturduğu

Serumlar 56 C'de 30 dakika inaktive edildikten

düşünülen evcil hayvan kliniği işleten veteriner

sonra, serum fizyolojik ile 1/4, 1/16, 1/64, 1/256 ve

hekimlerde, veteriner teknisyenlerinde ve gönüllü

1/1024 olarak sulandırılmış ve bu sulandırımlardan

hayvan severlerde Q ateşi, listerioz, toksoplazmoz

25 ml yan tüplere geçilmiştir. 25 ml aktivatör serum i-

ve kistik ekinokokoz'un seroprevalansının saptan-

çerisinde canlı T.gondii takizoitlerinden X40 objektif

ması amaçlanmıştır.

ile her mikroskobi sahasında ortalama 25 adet olacak
şekilde ayarlanmış antijen, yan tüplerdeki serum
o

GEREÇ VE YÖNTEM

sulandırımları üzerine ilave edilmiştir. Tüpler, 37 C

Çalışmada 88'i veteriner hekim, 25'i veteriner

su banyosunda 50 dakika inkübe edildikten sonra aynı

teknisyeni, 14'ü hayvan sever ve kontrol grubu olarak

miktar alkali metilen mavisi eklenmiş ve 37 C'deki su

20'si sağlık çalışanı olmak üzere toplam 147 kişiden

banyosunda 10 dakika inkübe edilmiştir. Sonuçlar,

kan örneği alınmıştır.

ışık mikroskobunda (X40 büyütme ile) T.gondii tro-

o

C. burnetii Faz II'ye karşı oluşan IgG antikorla-

fozoitlerinin boya alma durumlarına göre değerlen-

rının saptanması amacıyla Indirect Fluorescence

dirilmiştir. Bir mikroskop sahasında bulunan takizoit-

Antibody Test (IFAT) (Vircell SL, Granada, İspanya)

lerden %50'sinden fazlasının boya almadığı sulan-

kullanılmıştır. Geçirilmiş enfeksiyon veya temas gös-

dırımlar Toksoplazmoz yönünden pozitif olarak de-

tergesi olarak IgG antikorları için ≥1:16 titreler pozi-

ğerlendirilmiş ve ≥1:16 titreler pozitif kabul edil-

tif kabul edilmiştir (16). Akut Q ateşi açısından Faz II

miştir (18).

IgG ≥1:64 titreler pozitif olarak değerlendirilmiştir.

127 serum örneğinde anti-Echinococcus granu-

Osebold yönteminde kullanılan test antijenleri,

losus IgG antikorları IHA (Behring-Almanya) testi ile

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı (RSHMB)

çalışılmıştır. IHA testinde ≥1/64 dilüsyonlar pozitif

Salgın Hastalıklar Araştırma Müdürlüğü (SHAM)

olarak kabul edilmiştir.

Laboratuvarlarında hazırlanmıştır. İlk olarak, çapraz

Tüm istatiksel değerlendirmeler “SPSS 15 for

reaksiyonların önlenmesi amacıyla Staphylococcus

Windows Programı” ile bilgisayarda yapılmıştır. Elde

aureus (ATCC 29213) suşundan tüm hücre antijenleri

edilen sonuçlarının değerlendirilmesinde Pearson ki-

elde edilmiştir. L.monocytogenes 1/2a, 1/2b, 3c,

kare ve Fisher kesin testleri kullanılmıştır.

4ab, 4c ve 4d suşlarından ayrı ayrı antijenleri hazırlanarak, bu antijenlerin birleştirilmesiyle L.monocy-

BULGULAR

togenes ortak antijen havuzu elde edilmiştir (17).

İncelenen 127 örneğin 39 (%30,7)'unda C.

Serum örneklerinin S.aureus antijeniyle absorsiyonu

burnetii faz II antijenine karşı gelişen IgG saptanmış-

takiben L.monocytogenes antijeniyle aglütinasyon

tır. Gruplara göre seropozitiflik incelendiğinde ise

testi yapılmıştır. 1/100 ve üzerindeki titrelerde, en

veteriner hekimlerin 27'si (%30,6), veteriner

az iki (++) sonuç veren aglütinasyon pozitif olarak ka-

teknisyenlerinin sekizi (%32), gönüllü hayvan

bul edilmiştir.

severlerin dördü (% 28,5) ve kontrol grubunun biri

Serum örneklerindeki anti-T. gondii antikorları

(%5) pozitif olarak bulunmuştur. Gruplar ile kontrol

Sabin Feldman Boya Testi (SFDT) ile çalışılmıştır.

grubu arasındaki seropozitiflik yönünden fark

SFDT'de; Swiss-Albino tipi üç-dört haftalık sağlıklı

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05)

beyaz fareler, aktivatör serum olarak T.gondii anti-

(Tablo 1).
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Tablo 1. Risk gruplarında OAT ile tespit edilen Listerioz antikor titreleri
Titre

Pozitif

Risk Grubu
n

%

1: 16

1: 32

1: 64

1: 128

1: 256

1: 512

Vet. Hekim (n: 88)
Vet. Hekim (n: 25)

27
8

12
3

6
2

6
2

2
1

-

1
-

Hayvansever (n: 14)
Kontrol grubu (n: 20)

4
1

30.6a
32a
28.5a
5b

2
-

-

1
-

-

1

1
-

Toplam (n: 147)

40

27.2

17

8

9

3

1

2

:Aynı sütunda farklı harf taşıyan gruplar istatistiksel olarak birbirinden farklıdır p<0.05

a,b

OAT ile veteriner hekimlerin 27'sinde ( %30,6),

Kistik ekinokokoz antikoru yönünden 147 örneğin

veteriner teknisyenlerinin dokuzunda ( %36), gönüllü

biri (%0,7) 1/128 titrede pozitif olarak belirlenmiştir.

hayvan severlerin üçünde (%21,4) ve kontrol gru-

Pozitif örnek veteriner hekime ait olup, veteriner

bunun birinde (%5) Listeria yönünden seropozitiflik

hekimlerin %1,1 Kistik ekinokokkoz yönünden pozitif

belirlenmiştir. Gruplar ile kontrol grubu arasında se-

olarak belirlenmiştir.

ropozitiflik yönünden fark istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur (p<0.05) (Tablo 2).

TARTIŞMA

Toxoplazma yönünden gruplarına göre seropo-

Zoonotik enfeksiyonlar çeşitli meslek gruplarını

zitiflik oranları incelendiğinde; veteriner hekimlerin

etkileyen potansiyel halk sağlığı problemleridir ve

%28,4'ünde, veteriner teknisyenlerinin % 16'sında,

hayvancılık açısından önemli ekonomik kayıplara

gönüllü hayvan severlerin % 50'sinde ve kontrol

neden olmaktadır. Bu nedenle, zoonotik en-

grubunun %30'unda pozitiflik saptanmıştır. Gruplar

feksiyonların gerek insanlarda gerekse de hay-

ile kontrol grubu arasındaki seropozitiflik yönünden

vanlarda insidans ve prevalansının belirlenmesi ö-

fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır

nem taşımaktadır.

(p>0.05) (Tablo 3).

Dünyada risk gruplarında Q ateşinin prevalansını

Tablo 2. Risk gruplarında IFAT ile tespit edilen Q ateşi seropozitifliği ve titre dağılımı
Titre

Pozitif
Risk Grubu
n

%
a

1: 200

1: 400

20

7

-

1
1
-

-

9

-

Vet. Hekim (n: 88)

27

30.6

Vet. Hekim (n: 25)
Hayvansever (n: 14)
Kontrol grubu (n: 20)

9
3
1

36a
21.4a
5b

8
2
1

Toplam (n: 147)

40

27.2

31

:Aynı sütunda farklı harf taşıyan gruplar istatistiksel olarak birbirinden farklıdır p<0.05

a,b
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Tablo 3. Risk gruplarında SFDT ile tespit edilen Toksoplazmoz seropozitifliği ve titreleri.
Titre

Pozitif

Risk Grubu
n

%

1: 16

1: 64

1: 256

Vet. Hekim (n: 88)
Vet. Hekim (n: 25)

25
4

28.4
16

13
1

8
2

4
1

Hayvansever (n: 14)
Kontrol grubu (n: 20)

7
6

50
30

5
4

1
2

1
-

Toplam (n: 147)

42

29

23

13

6

saptamak amacıyla az sayıda çalışma yapılmıştır. C.

hekimlerde L.monocytogenes 'e bağlı deri

burnetii faz II'ye karşı gelişen antikorlar veteriner

lezyonlarına ilişkin bildirimlerde bulunmuşlardır.

hekimlerde Kanada'da %49, İngiltere'de %20, İsviç-

Kılıç ve ark. (25) Ankara İli mezbahalarında çalışan

re'de %25,7 ve Japonya'da %22,7 olarak bulunmuş-

personelde listerioz seroprevalansı belirlemek için

tur(4, 7, 8). Türkiye Kılıç ve ark (19) Hatay İlinde çalı-

yaptıkları çalışmada, çalışanların %42,2'sinde sero-

şan veteriner hekimlerde bu oranı %28,6, Ergönül ve

pozitiflik belirlemişler ve bu gruptaki altı veteriner

ark. (20), veteriner hekimlerde Aydın'da % 7 ve To-

hekimin hiç birinde listeria seropozitifliği belirlene-

kat'ta %8, Çetinkaya ve ark. (21), Elazığ'da veteriner

memiştir. Bu çalışmada veteriner hekimlerin 27

hekimlerde %7,7, Özgür ve ark. (22), İstanbul'da ve-

(%30,6)'sinde, veteriner teknisyenlerinin dokuzunda

teriner hekimlerde % 26, veteriner sağlık teknisyen-

(%36) Listeria seropozitifliği saptanmıştır.

lerinde %80 ve veteriner fakültesi öğrencilerinde
%33,3, oranında seroprevalans bildirmişlerdir.

Q ateşi ve Listeria seropozitifliği yönünden kontrol grubu ile gruplarımız arasında yapılan karşı-

Çalışmamızda evcil hayvan kliniğinde çalışan ve-

laştırmada istatistiki açıdan anlamlı bir farkın bulun-

teriner hekimlerde Q ateşi seropozitiflik oranı %30,6

ması, pet kliniği ile uğraşan veteriner hekimlerin,

olarak bulunmuştur. Bu çalışmadan elde edilen se-

teknisyenlerin ve pet hayvanları ile yakın temas

ropozitiflik oranları; Elazığ, Aydın ve Tokat illerinde

halinde olan hayvan severlerin Q ateşi ve Listeria

veteriner hekimlerde elde edilen seroprevalans o-

yönünden risk gruplarını oluşturduklarını ortaya

ranlarından daha yüksektir. Diğer çalışmalarda ≥1/64

koymaktadır.

ve ≥1/80 gibi hastalık tanısı için kullanılan titrelerin

Toksoplazmoz, insan sağlığını tehdit eden ve

risk grubu için de kullanılması bu çalışmalardan elde

genellikle asemptomatik seyirli zoonotik bir enfek-

edilen seroprevalans değerlerinin daha düşük

siyondur (12). Kanada'da Shuhaiber ve ark.(26) vete-

bulunmasına neden olmuş olabilir. Ayrıca bu farklılık

riner hekimlerin %14,2 sinde, DiGiacomo ve ark (27)

coğrafik yapıya bağlı olarak hayvan yetiştirme

veteriner hekimlerin %13,7'sinde, veteriner teknis-

koşullarına, hayvanlardaki prevalans oranlarına,

yenlerin %45,3'ünde Toxoplasma seropozitifliği bil-

mesleki uygulama özelliklerine, kullanılan serolojik

dirmişlerdir. Gökekmerdan ve ark. (28) hayvan ve

yöntem ve tanısal titre değerlerine de bağlı olabilir.

hayvan ürünleri ile ilişkisi olan meslek gruplarında

L.monocytogenes enfeksiyon riskinin daha yük-

toksoplazmozun yaygınlığının daha yüksek olduğu

sek olduğu veteriner hekimler, tarım ve hayvancılıkla

bildirilmiş ve Elazığ Bölgesindeki veteriner hekim-

uğraşanlarda listerioz, asemptomatik seyirli veya

lerde Toxoplasma seropozitifliğini %53,2 olarak bul-

deri ve gözde lokal enfeksiyon şeklinde görülmek-

muşlardır. Kılıç ve ark. (19) Hatay ilindeki veteriner

tedir (11). Regan ve ark (23), Visser (24) veteriner

hekimlerin %42,9'u seropozitif olarak saptamışlardır.
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Bu çalışmada veteriner hekimlerin

RİSK GRUBUNDA ZOONOTİK ENFEKSİYONLAR

%28,4'ünde

istatistiksel olarak anlamlı bulunması nedeniyle, risk

seropozitiflik bulunması, Elazığ ve Hatay Bölgesine

grubunu oluşturan meslek çalışanlarının zoonotik

göre daha düşük seropozitifliğin bölgesel gıda

enfeksiyonlar yönünden bilinçlendirilmesi ve

tüketim alışkanlıklarındaki farklılıktan veya bölge

bölgede zoonotik enfeksiyonların epidemiyolojik

hayvanlarındaki prevalans farklılığından kaynaklana-

özelliklerinin aydınlatılması gerektiği sonucuna

bilir. Yılmaz ve ark.(29) Ankara'da kan donörlerinde

varılmıştır.

belirlediği %42,5'lik toksoplazma seropozitifliği ile
bu çalışmada belirlenen gönüllü hayvan severlerdeki
%50'lik seropozitiflik arasındaki oran farkı fazla
olmamakla birlikte gönüllü hayvan severlerin
hayvanlarla temaslarında daha dikkatli olması
gerektiğini ortaya koymaktadır.
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