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Pandemic of Corona Virus: Reasons and Prevention Ways of Foodborne 
Diseases Which Regained Importance Nowadays

Korona Virüs Pandemisi: Yeniden Önem Kazanan Gıda 
Kaynaklı Hastalıklar, Nedenleri ve Önleme Yolları

Taygun DAYI1, Yasemin BEYHAN2 

ABSTRACTÖZ
The Corona virus outbreak, which affects the all world, was brought 
serious limitations in people’s daily activities. Almost every people’s 
vital activities were began to take place at home environment to pro-
tect individual and community health. The increasing  time, which 
is spent at home, caused also incrrese an amount of time spend  for  
food preparation and cooking. In this review article, we aimed to 
summarize the information in the literature about the etiology and 
ways of prevention of foodborne diseases which regained importan-
ce in the pandemic period.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs pandemisi günlük akti-
vitelerimize ciddi sınırlılıklar getirmiştir. Neredeyse bütün yaşamsal 
faaliyetlerimiz, bireysel ve toplum sağılığını korumak için, ev orta-
mında gerçekleşmeye başlamıştır. Evde geçirilen bu süreç, besin ha-
zırlama ve pişirme oranlarında artışlara neden olmuştur. Bu derle-
me yazıda pandemi sürecinde yeniden önem kazanan besin kaynaklı 
hastalıkların etiyolojisi ve önleme yolları hakkında literatürde yer 
alan bilgilerin derlenerek özetlenmesi hedeflenmiştir.
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GİRİŞ

2019 yılının sonlarına doğru Wuhan’da başlayan 
ve tüm dünyayı etkisi altına alması nedeni ile 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Pande-
mi ilan edilen Korona virüs salgını (CoVID-19) 
günlük yaşantımızda büyük değişikliklere neden 
olmuştur (1,2). Neredeyse tüm dünya ülkelerin-
de kısmi ve/veya tam sokağa çıkma yasağı ilan 
edilmiş, mümkün olan tüm sektörlerde evde çalış-
malar sürdürülmüş ve gıda zincirinin önemli bir 
payını kaplayan toplu beslenme imkanı sağlayan 
kurumların da belirli bir süre kapatılması kararı 
alınmıştır (2,3). Geçirilen bu süreç içerisinde kon-
tamine besin kaynaklı her hangi bir Korona virüs 
olgusu kayda geçmese de, evde geçirilen zaman 
ve besin hazırlama oranı ciddi oranda artmış ve 
besin güvenliği yeniden önem kazanmıştır (3,4).

Bu derleme tarzı yazıda pandemi sürecinde artan 
evde besin hazırlama oranından yola çıkarak, 
besin kaynaklı hastalıkların etiyolojisi ve önleme 
yolları hakkında literatürde yer alan bilgilerin 
derlenerek özetlenmesi hedeflenmiştir.

Besin Kaynaklı Hastalıklar
DSÖ; her yıl 600 milyon kişinin güvenli olma-
yan gıda tüketimine bağlı olarak hasta olduğunu, 
bunların 420 bin civarının ise hayatını kaybettiği-
ni bildirmiştir. Besin kaynaklı hastalıklara bağlı 
ölümlerin %30’unu beş yaş ve altı çocuklar oluş-
turmaktadır (5).

Besin tüketimi ve meydana gelebilecek olan has-
talıklar arasındaki ilişkiye Hipokrat tarafından 
çok uzun yıllar önce dikkat çekilmiştir (6). Besin 
kaynaklı hastalıklar; patojenler, doğal toksinler, 
kimyasal bileşenler vb. faktörlere bağlı olarak 
gelişebilmekte ve toplum sağlığı için büyük risk 
arz etmektedir (7). DSÖ; 31 farklı bileşenin besin 
kaynaklı hastalıklara neden olabileceğini bildir-
miştir. Bu bileşenlerden kaynaklı yaygın olarak 
görülebilen hastalıklar Tablo 1’de özetlenmiştir 
(8,9).
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Bileşen Tür Bulaş Kaynağı Besin Kaynaklı Hastalık
Salmonella Bakteri Yumurta, çiğ kanatlılar vb. Besin zehirlenmeleri; 

Gastrointestinal semptomlar
Campylobacter Bakteri Çiğ süt, kanatlılar, içme 

suyu vb.
Besin zehirlenmeleri; 
Gastrointestinal semptomlar

Esherichia coli Bakteri Pastörize edilmemiş süt ve 
ürünleri vb.

Besin zehirlenmeleri; Kanlı diyare

Listeria Bakteri Pastörize edilmemiş süt 
ve ürünleri, pişmiş gıdalar 
vb.

Düşük, ölü doğum vb. 

Vibrio cholerae Bakteri Kontamine su ve besin Besin zehirlenmeleri; Dehidratasyon 
ve ölüm

Clostridium botulinum Bakteri Konserve besinler ve 
turşular

Nörolojik hasar; Botilizm

Hepatit A virüsü Virüs Çiğ veya az pişmiş deniz 
ürünleri, kontamine 
besinler vb.

Karaciğer hastalıkları

Trematodlar Parazit Balık Sindirim sistemi hastalıkları
Prionlar Prion Yüksek protein içerikli 

besinler
Nörodejeneratif hastalıklar; Deli 
dana hastalığı

Doğal toksinler; Aflatoksin Kimyasal Mısır ve diğer tahıllar Karaciğer kanseri
Organik kirleticiler; 
Dioksinler

Kimyasal Endüstriyel atıklar ile 
kirlenen besinler

Fertilizasyon kaybı, immün hasar ve 
bazı kanserler

Ağır metaller; Kurşun, 
Kadmiyum, Civa

Kimyasal Kirli denizlerde yaşayan 
canlılar

Nörolojik hasar ve böbrek hasarı

Bakteriyel besin zehirlenmeleri
Besin zehirlenmeleri; patojenler ile kontamine ol-
muş su ve besinlerin tüketimi sonucunda görülen, 
sıklıkla gastrointestinal sistem üzerinde etkilerini 
gösteren akut bir besin kaynaklı hastalıktır (10). 
Bakteriyel besin zehirlenmeleri, farklı semptom-
lar ile seyir eden, iki farklı türden oluşmaktadır. 
Bunlar bakteriyel besin intoksikasyonları ve en-
feksiyonlarıdır (11).

Bakteriyel besin intoksikasyonları
Patojen bakteriler tarafından üretilen toksinler ile 
kontamine olmuş besinlerin tüketilmesi sonucun-
da görülmektedir (11). Çoğunlukla gastrointesti-
nal sistemde semptomlara neden olmaktadır, ateş 
seyretmez ve bakteriyel besin enfeksiyonlarından 
daha kısa sürmektedir (6).

Bakteriyel besin enfeksiyonları
Patojen bakteriler ile kontamine olmuş besinlerin 
tüketilmesi sonucunda görülmektedir (11). Gast-
rointestinal semptomlara neden olmakla birlikte, 

ateşin de seyir ettiği, daha uzun süreli besin kay-
naklı bir sağlık sorunudur (6).

Tablo 2. Besin enfeksiyonu ve intoksikasyonuna 
neden olabilen bakteriler (12)

Besin enfeksiyonu Besin intoksikasyonu
Bacillus cereus Staphylococcus aureus
Brucella Bacillus cereus
Compylobacter jejuni Clostridium perfringens
Clostridium botulinum Clostridium botulinum
Clostridium perfringens
Escherichia coli
Listeria monocytogenes
Salmonella
Shigella
Staphylococcus aureus
Vibrio cholera
Vibrio paraheemolyticus
Yersinia enterocolitica

Tablo 1. Yaygın olarak görülen besin kaynaklı hastalıklar (8,9)
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Mikroorganizma Potansiyel riskli besin Semptom
Staphylococcus aureus Aktif bir enfeksiyon geçiren taşıyıcı 

tarafından kontamine edilen besinler
2-4 saat içerisinde kusma ve diyare görülebilir, 
sıklıkla ateş seyir etmez. 12 saatten kısa bir 
süre içerisinde semptomlar azalır.

Bacillus cereus Kontamine pirinç içeren besinler, 
köfteler vb.

1-6 saat içerisinde kusma, 8-16 saat içerisinde 
diyare seyir eder. En fazla 1 gün içerisinde 
semptomlar azalır.

Clostridium perfringens Yetersiz pişen et, kanatlı kümes 
hayvanları ve kurubaklagiller

8-24 saat içerisinde abdominal kramp ve 
diyare başlar. Kusma nadiren seyir eder. 
Semptomlar <1 gün görülür.

Clostridium botulinum İyi konserve edilmemiş besinler 1-4 gün içerisinde halsizlik, konstipasyon vb. 
gastrointestinal sistem semptomları görülür. 
Bunu kısmı felç izler. Mortalite oranı oldukça 
yüksektir.

Listeria monocytogenes Çiğ süt, yumuşak peynirler, çiğ 
sebzeler, karides vb.

7-10 gün süren bulantı, kusma ve kas 
ağrıları görülür. Diyare seyrek görülen bir 
semptomdur. Mortalite oranı yüksektir.

Escherichia coli Hayvan ve insan dışkısı ile kontamine 
olan besinler

72-120 saat içerisinde diyare ile birlikte 
abdominal kramp görülür. Birkaç gün 
içerisinde kanlı diyare görülebilir.

Vibrio cholera Kontamine su ve besinler 8-24 saat içerisinde diyare görülür. 3-5 gün 
içerisinde semptomlar sonlanır.

Vibrio paraheemolyticus Çiğ veya pişirme ilkelerine 
uyulmadan hazırlanan deniz canlıları

8-24 saat içerisinde sulu diyare görülür. 3-5 
gün içerisinde semptomlar sonlanır.

Shigella Patates, yumurta salatası, marul, 
sebze, süt, dondurma ve kirli su

12-30 saat içerisinde kanlı ishal, abdominal 
kramp ve ateş seyir eder. Semptomlar 3-7 gün 
boyunca sürer.

Salmonella Sığır eti, kümes hayvanları, yumurta 
vb.

6-48 saat içerisinde abdominal kramp ve 
kusma görülür. Çoğu hastada diyare, nadir 
olarak da ateş ve kanlı diyare seyir eder. 7-12 
gün içerisinde semptomlar sonlanır.

Yersinia enterocolitica Et, istiridye, balık, yengeç, çiğ süt 
vb. besinler

Kusma, ateş, abdominal kramp ve baş ağrısı 
ile seyir eder. Çocuklarda daha sık görülür. 
Birkaç gün ile 3 hafta arasında devam eder.

Brucella Pastörize edilmemiş süt, enfekte 
hayvanların sütünden elde edilen 
peynirler

Ateş, titreme, terleme, halsizlik, kas ağrısı, 
endokardit ve miyokardit görülebilir. Birkaç 
hafta, ay hatta yıl sürebilir.

Compylobacter jejuni Evcil hayvanlar, sığır, tavuk vb. 
besinler,İnsan fekal ve oral yolları

1-3 gün içerisinde abdominal kramp, kötü 
kokulu ve sulu diyare ile başlar, 5-8 gün 
içerisinde sonlanır.

Bakteriyel besin zehirlenmeleri etiyolojisi 
Bakterilerin çoğalabileceği ve toksin üretebilece-
ği koşullar bakteriyel besin zehirlenmelerinin en 
önemli nedeni olarak bilinmektedir (6). Bu koşul-
lar; potansiyel riskli besinler, kontamine besinler, 
deri lezyonları, mukozal yüzeyler, besin hazırla-
yan kişinin hijyeni ve fekal kontamine sular ola-
rak sıralanabilmektedir (13).

Bakteriyel besin zehirlenmelerini önleme strate-
jileri
Besin kaynaklı hastalıkların kontrolünde birinci 

basamak; iyi önleme stratejilerinin benimsenme-
sidir (16). DSÖ; besin zehirlenmelerini önleyebil-
mek için uygulanması gereken stratejileri 5 adım-
da özetlemiştir. Bu adımlar;
1. Kişisel hijyenin sağlanması,
2. Çiğ besinlerin pişmişlerden ayrılması,
3. Besinlerin iyi pişirilmesi,
4. Çiğ ve pişmiş besinlerin uygun sıcaklıklarda 
muhafaza edilmesi ve
5. Güvenli su kaynaklarının kullanımı olarak sıra-
lanmaktadır (17).

Tablo 3. Bakterilerin yer alabileceği besinler ve olası semptomları (9,10,12,14,15)
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Besinleri hazırlamadan önce kılık-kıyafet ve el 
hijyenine dikkat edilmesi, besinleri hazırlarken 
tek kullanımlık materyallerin (bone, maske, el-
diven, kağıt havlu vb.) tercih edilmesi, hazırlama 
ve pişirme işlemleri sırasında diğer fiziki uzuv 
ve araç-gereçlere temas edilmemesi veya gerek-
li önlemlerin alınması durumunda insan kaynaklı 
olabilen Staphylococcus aureus, Salmonella, Shi-
gella, Compylobacter jejuni vb. bakterilerin bulaş 
riskleri en aza indirilebilir (18).

Çiğ et, kanatlı kümes hayvanları, balık ve 
yumurta gibi potansiyel riskli besinlerin hem 
hazırlama ve pişirme sırasında, hem de depolama 
işlemi sırasında pişmiş ürünlerden ayrı tutulması, 
bahsi geçen bu potansiyel riskli besinler ile temas 
eden araç-gereçlerin çiğ besinler ile temasının 
önlenmesi gerekmektedir (19). Böylece Salmo-
nella vb. bakterilerin bulaş riskleri önlenebilmek-
tedir (18).

Bakteriler genellikle 4-60 oC aralığında üreyebil-
dikleri için bu sıcaklık aralığı ‘tehlikeli sıcaklık’ 
aralığı olarak bilinmektedir. Bu nedenle besin-
lerin pişirilmesi sırasında merkezdeki sıcaklığın 
>75 oC olması ve belirli bir süre bu ısının stabil 
kalmasının sağlanması gerekmektedir (20).

Diğer yandan bu ilkeden yola çıkarak tüketimden 
önce bekletilmesi gereken besinlerin 2 saatten 
uzun süre oda sıcaklığında bekletilmemesi, soğuk 
tüketime uygun olan besinlerin <4 oC ve sıcak tü-
ketime uygun besinlerin >75 oC’de bekletilmesi 
mikroorganizmaların üremelerini önleyebilmek-
tedir (20).

Bakteriler kirli su kaynakları içerisinde de yer ala-
bilmektedir. Steril edilmiş/arıtılmış su kaynakları-
nın hazırlama ve pişirme sürecinde kullanılması 
ile Escherichia coli, Vibrio cholera, Shigella vb. 
bakterilerin besini kontamine etme riski azaltıla-
bilmektedir (10,21).

Sudershan et al (2014); Hindistan’da besin enfek-
siyon ve intoksikasyonlarına yönelik yürüttükleri 
bir araştırmada bakteriyel besin zehirlenmesi 
geçiren, 5 yaşından büyük, 81 kişinin semptomla-
rını ve beslenme öykülerini irdelemişlerdir. Araş-

tırma sonuçlarına bakıldığı zaman, en sık görülen 
semptomların diyare ve kusma olduğu, zehirlen-
meye neden olduğu düşünülen potansiyel riskli 
besinlerin ise milkshake, tavuk, meyve salatası, 
mango suyu, kolostrum ve pilav olduğu saptan-
mıştır. Diğer yandan vakaların çoğu Staphylo-
coccus aureus kaynaklı besin zehirlenmesi iken, 
sadece bir vakanın Salmonella kaynaklı olduğu 
belirlenmiştir (22).

Filipinler’de 2003-2019 yılları arasında ger-
çekleşen 209 besin zehirlenmesi olgusunu ince-
ledikleri bir başka çalışmada, bakteriyel besin 
zehirlenmelerinin büyük bir kısmını kurumlarda 
hazırlanan besinlerin oluşturduğunu, bunu evde 
yapılan besinlerin takip ettiği görülmüştür. Vaka-
ların %95’i bulantı, kusma, diyare ve abdominal 
kramp semptomları ile hastaneye başvurmuşlar-
dır. Bu yaşanan zehirlenmelerin çoğunun neden-
leri tam olarak tanımlanamasa da, etkenlerin Sal-
monella, Vibrio parahaemolyticus vb. patojenler 
olabileceği kaydedilmiştir (23).

Bir diğer araştırmada okul (n: 4) ve gündüz ba-
kım evlerinde (n: 7) toplam 3.579 çocuğa toplu 
beslenme hizmeti veren kurumlar incelenmiştir. 
Kuruluşlarda servis edilen yemeklerden ve perso-
nelin ellerinden numuneler alınmış, gerekli ana-
lizler tetkik edilmiştir. Araştırmanın sonucunda; 
personelin ellerinden alınan örneklerde (n: 45) 
%2.2 oranında Staphylococcus aureus, %73.3 
oranında Escherichia coli saptanırken, besin ör-
neklerinde Listeria monocytogenes, Escherichia 
coli, Staphylococcus aureus ve Salmonella bakte-
rileri bulunmuştur (24).

Parvez et al (2017) tamamlayıcı beslenme ilke-
leri çerçevesinde çocuklara verilen besinlerin 
Escherichia coli içeriklerini belirlemek amacı ile 
<2 yaş çocuğu olan toplam 608 haneyi ziyaret 
etmiş, besinlerin saklama alanlarının sıcaklıkları 
ölçülmüş, evdeki kritik noktalar kontrol edilmiş 
ve besin numuneleri alınmıştır. Depolanan 
tamamlayıcı besinlerin %85’inde kontaminasyon 
görülmüş, %12’sinde saptanan kontaminasyonun 
yüksek dereceli olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 
Ek olarak; yüksek miktarda Escherichia coli sap-
tanan besinlerin saklama kabına el ile alındığı, 
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üzeri açık depo edildiği, çeşme suyu ile temas et-
tiği veya depo alanında sinek görüldüğü de kayda 
geçmiştir (25).

Botilizm
Botilizm; merkezi sinir sistemini etkileyen, nöro-
paralitik bir sağlık sorunudur (26). Botulizm üç 
farklı türde görülmektedir. Bunlar; besin kaynaklı 
botulizm, yara botulizmi ve yeni doğan botuliz-
midir (27). Besin kaynaklı botulizm; Botullinum 
nörotoksininden kaynaklanmaktadır ve ilk kez 
1820’li yıllarda konserve sosis tüketimine bağlı 
olarak görülmüştür (28). En önemli Botullinum 
riski taşıyan besinler düşük asitlik derecesine sa-
hip, iyi konserve edilmemiş (ev yapımı konser-
veler) besinlerdir (29). İyi konserve uygulamala-
rı ile (ısıl işlem - >121 oC, oksijen azlığı, asitlik 
artırıcı ajanlar – nitrit, sorbik asit, fenolik antio-
kasidanlar vb.) besin kaynaklı Botullinum bulaş-
larının büyük bir kısmı önlenebilmektedir. Aynı 
zamanda kişisel hijyen de olası bulaşların önlen-
mesinde etkili olabilmektedir (30).

Paraziter sindirim sistemi hastalıkları
Topraktan ve toprak ile kontamine olmuş besin-
lerden geçebilen parazitler ‘Paraziter Sindirim 
Sistemi Hastalıkları’ gelişimine neden olabilmek-
tedir (31). Besin kaynaklı trematodlar paraziter 
sindirim sistemi hastalıklarının başında gelmek-
tedir ve 2005 yılı verilerine göre dünyada 56 mil-
yon kişiyi etkilemiştir (32). Bulaş riski yüksek 
olan besinler; kirli sularda yaşan balıklar, deniz 
ürünleri, deniz bitkileri, yetersiz pişirilen su ürün-
leri vb. olarak sıralanabilmektedir (33). Kirli su 
balıkları ve deniz ürünlerinin tüketiminden sakın-
mak, balık ve deniz ürünlerini yeterince pişirmek 
ve organları ile tüketmemek trematod bulaşlarını 
önlemek için etkili olabilmektedir (34).

Hepatit ve Karaciğer kanseri
Hepatit
Hepatit A virüsü, oral ve fekal yollar ile bulaşa-
bilen ve karaciğer inflamasyonuna neden olan 
bir virüstür. Aynı zamanda oral ve fekal aracılı 
ile kontamine olmuş yumuşak meyveler, yeşil 
yapraklı sebzeler, çiğ veya az pişmiş deniz ürün-
leri de hepatit A virüsü için önemli birer bulaş 
kaynağı olabilmektedir (35). Kişisel hijyen ve 

ortamın, araç-gereçlerin sanitasyonunun sağlan-
ması ile hepatit A virüsü bulaş riski de azaltılabil-
mektedir (36).

Karaciğer kanseri
Bir çeşit mantar metaboliti olan aflatoksin B1; 
mısır, yer fıstığı vb. nem oranı düşük olan kuru 
yiyeceklerde, nemin oranının artması ile üreyen 
mantarlar tarafından üretilmektedir. Hepatoksik 
etki gösteren bu bileşikler, insanlarda hepatik 
karsinomaya neden olarak mortalite riskini art-
tırabilmektedir (37). Çoğalmanın sıklıkla uygun 
olmayan depolama alanlarında gerçekleştiği dü-
şünülerek, olası biyolojik kirlenmenin önlenmesi 
için, depoların uygun sıcaklık (15-20 oC) ve nem 
düzeyine (%60-65) sahip olması önem arz etmek-
tedir (38).

Ağır metal zehirlenmeleri
Kontamine yağ ve sular, arsenik, kadmiyum, 
krom, merkür, civa vb. ağır metalleri içerebilmek-
tedir. Bu kontamine yağ ve suyun besin zincirinde 
yer alması ile birlikte başta balık ve diğer deniz 
ürünleri olmak üzere birçok besin kontamine ola-
bilmekte ve ağır metal zehirlenmelerini meydana 
getirebilmektedir (39). Besin kaynaklı ağır metal 
zehirlenmeleri genellikle balık kaynaklıdır. Balık 
vb. deniz ürünlerini organları ile beraber tüket-
memek, derin su deniz ürünlerinin tüketiminden 
kaçınmak ve deniz kirliliğini önlemek olası bu tür 
zehirlenme riskini azaltmak için etkili olabilmek-
tedir (40).

SONUÇ
Besin kaynaklı hastalıklar tüm dünyayı etkileyen 
ve mortalite oranı oldukça yüksek olan önlenebi-
lir sağlık sorunlarıdır (5). Besin kaynaklı hasta-
lıkların önlenmesinde besin satın alma, depolama, 
hazırlama, pişirme, servis etme, besin hazırlayan 
kişinin hijyeni ve sağlığı büyük bir öneme sahiptir 
(17).
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