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ÖZ
Atık Su Bazlı Epidemiyoloji (ABE) toplum sağlığı ile ilgili birçok veri içeren önemli bilgi havuzu
niteliği taşıyan başarılı bir çevresel sürveyans aracıdır. Dünya, SARS-CoV-2’nin benzeri görülmemiş
küresel yayılımı, insan sağlığı ve ekosistem servisleri üzerinde olumsuz sonuçlarının üstesinden
gelmeye çalışmaktadır. Bu derlemede, atık suda SARS-CoV-2’nin saptanmasında karşılaşılan zorluklar, virüs konsantrasyonu ve ölçümü için kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması sunulmuştur.
SARS-CoV-2 için uyarlanmış bir ABE çerçevesi erken uyarı sistemi için önemli bir adımdır. Virüs
yayılımını atık su sürveyansı ile takip etmek klinik test sınırlamalarını azaltacaktır. Belirti göstermeyen olgularda virüsün uzun süreli inkübasyon süresine sahip olması, bulaşmaya devam etmesi
virüs kontrolünün etkin yönetimi için hesaba katılmalıdır.
Optimize edilmiş tanı protokollerinin kullanılması, dezenfeksiyon stratejilerinin geliştirilmesi, atık
suyun yeniden kullanımıyla ilişkili muhtemel sorunların bilimsel kanıtlarının artması, gelecekteki
viral hastalık salgınlarının tespitini ve kontrol altına alınmasını iyileştirecektir.
Anahtar kelimeler: SARS-CoV-2, atık su bazlı epidemiyoloji, halk sağlığı
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Wastewater Based Epidemiology (WBE) is a successful environmental surveillance tool, which
serves as a valuable information pool containing enormous data on public health. Efforts are being
made globally to overcome the unprecedented worldwide spread of SARS-CoV-2 and its negative
consequences on human health and the ecosystem. In this review, we present the difficulties
encountered in detecting SARS-CoV-2 in wastewater and the comparison of methods used for virus
concentration and measurement.
A WBE framework adapted for SARS-CoV-2 is a key step towards the development of an early
warning system. Monitoring virus spread through wastewater surveillance will reduce limitations of
clinical tests. For effective management of virus control in asymptomatic cases, it should be
considered that the virus has a long incubation period and continues to be transmitted during that
period.
Using optimized diagnostic protocols, developing disinfection strategies, and obtaining further
scientific evidence on potential problems associated with waste water reuse will help improve the
detection and control of future viral disease outbreaks.
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GİRİŞ
COVID-19 pandemisinin etiyolojik ajanı; SARS-CoV2’nin yayılmasını önlemek ve biyolojik tehlikesini
belirlemek, önde gelen zorluklar arasındadır. Belirti
göstermeyen olgularda virüsün uzun süreli inkübas-

yon süresine sahip olması, bulaşmaya devam etmesi
virüsün hızlı bir şekilde yayılmasına yol açarak kontrol altına alınmasını engellemektedir. Bireylerin tıbbi
taramasının yapıldığı bölgelerde SARS-CoV-2 yayılmasına ilişkin tahminler, bazı sorunlar nedeniyle
büyük ölçüde eksik yapılabilmektedir. Düşük ve orta
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gelirli ülkelerde yeterince test yapma olanağı olmadığı için eksik raporlama söz konusudur(1,2). İzlanda
gibi refah düzeyi yüksek ve nüfusu az olan ülkelerde
ise her bireyin test edilmesi olası olmakla birlikte(3)
küresel boyutta düşünüldüğünde bu uygulamanın
çoğu ülke için pratik olmadığı, yavaş ve maliyetli
olduğu görülmektedir(4).
Toplum sağlığı ile ilişkili anlık verilerin toplanabileceği kanalizasyon sistemleri, virüs epidemiyolojisi hakkında veri toplamak için uygun belirteçler seçildiği
taktirde avantaj oluşturmaktadır. Kanalizasyon sisteminin biyolojik, kimyasal takibine dayanan Atık Su
Bazlı Epidemiyoloji (ABE), dünya genelindeki topluluklarda poliovirüsler, norovirüsler ve hepatit A gibi
patojenik virüslerin ortaya çıkışı ve epidemiyolojisi
hakkında bilgi edinmek için kullanılmıştır(5-7). Atık
sularda SARS-CoV-2’nin izlenmesi ilk önerildiğinde,
hâkim bilimsel görüş, virüsün yeterince yüksek oranlarda atık suda bulunmayabileceğini hem virüsün
kendisinin hem de tek zincirli RNA (ssRNA)’nın atık
suda belirlenmesinin çok değişken olabileceğine
dayanmakta idi. İnsan dışkısında koronavirüs saptanmasın ile ilişkili güncel raporlar(8,9), Avustralya(10),
İspanya(11), İtalya(12), Hollanda(13) ve Japonya(14) da
dâhil olmak üzere bir dizi ülkeden kentsel atık suda
SARS-CoV-2’nin ssRNA’sı belirlenmesine ilişkin yayınlar, bu endişeleri kısmen ortadan kaldırmıştır. Devam
eden pandemi, ABE’nin toplumlarda bulaşıcı hastalık
bulaşmasını tespit etmek ve yönetmek için kullanılabileceği hipotezini sahada test etmek için anlamlı bir
fırsat sağlamaktadır(15). Dünya çapındaki birçok araştırma grubu, bu amaçla SARS-CoV-2 RNA’sını atık
suda izlemek için harekete geçmiştir(15). Atık suda
SARS CoV-2’nin izlenmesinde optimize edilen protokollerin kullanılması istenen yeterlilikte değildir ve
çeşitli laboratuvarlarda tekrarlanabilir sonuçlar elde
etmek gibi halk sağlığı yanıtı olabilecek bilgilerin hassasiyeti hâlâ belirsizdir.
Bu derlemede, atık sudaki SARS-CoV-2 tanımlanmasında kullanılan metotlar (örnekleme, konsantrasyon
vb. gibi) tartışılmıştır. Genel olarak atık suda SARSCoV-2 varlığı için gelişmiş izleme aracına gereksinim
olduğu vurgulamaktadır. Optimize edilmiş tanı protokollerinin kullanılması, dezenfeksiyon stratejilerinin
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geliştirilmesi, atık suyun yeniden kullanımıyla ilişkili
olası sorunların bilimsel kanıtlarının artması, gelecekteki viral hastalık salgınlarının tespitini ve kontrol
altına alınmasını iyileştireceği beklenmektedir.
Atık Su Bazlı Epidemiyoloji (ABE) ve Atık Su Matrisi
Toplum sağlığı ve su sistemleri arasındaki bağlantı
eskilere dayanmaktadır. On dokuzuncu yüzyılda
insanların büyük çoğunluğu, hastalıkların kötü hava
-veya miasma- ile topraktan çıkan çürümüş maddelerden yayıldığına inanıyorlardı. Ancak, 1854’te John
Snow, Londra’da kolera salgınının nedenini kanalizasyonla kontamine olmuş özel bir su pompasından
kaynaklandığını saptayarak epidemiyolojinin doğmasına neden olmuştur(16). Miasma teorisini çürüterek
mikrop teorisinin doğmasına neden olan İngiliz
hekim, sıhhi mühendislik reformlarına önemli etkisi
olmuştur.
Atık sular, uyuşturucu ve çeşitli kimyasal atıkların
bulunduğu, DNA, proteinler, lipitler ya da metabolizma atıkları gibi insan vücudu için sağlık ve hastalık
belirteçleri olabilecek molekülleri içermektedir. Bu
nedenle atık suların içeriği, toplum sağlığı ile ilgili
birçok veri içeren önemli bilgi havuzu olma niteliği
taşımaktadır. Atık Su Bazlı Epidemiyoloji yaklaşımı,
bir arıtma tesisinden elde edilecek verilerle nüfus
düzeyinde çalışmaların yapılabilmesini olası kılmaktadır. Yasa dışı uyuşturucuları takip etmekle başlayan
atık su izleme çalışmaları, 1990’lı yıllara kadar
dayanmaktadır(17). Sonraki yıllarda Avrupa’daki kanalizasyon sistemi SCORE ağı ile düzenli takip edilmeye
başlanmıştır(18). Atık sularda SARS-CoV-2’nin varlığını
araştıran gruplar, hastalık salgınlarının takip etmek
için devam etmekte olan çalışmaların potansiyelini
en üst düzeye çıkarmak hedefiyle(15) COVID-19 WBE
Collaborative(19) iş birliğini kurmuşlardır. Bu küresel iş
birliğine Avrupa SCORE ağı ve Küresel Su Patojeni
Projesi de dâhildir(15). Başka bir ABE yaklaşım örneğini Arizona Eyalet Üniversitesi’nde Dr. Halden ve meslektaşları daha büyük ölçekte tasarlayıp uygulamaya
geçirmiştir. Dünya çapında 300’den fazla AAT örnekleri için bir bilgi deposu olan İnsan Sağlığı Gözlemevi’ni
kurmuşlardır(5,20). Dr. Halden, yaptıkları çalışmaları
belirtmek için ABE kavramını yetersiz bularak daha
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kapsamlı bir tanım -Kentsel Metabolizma Metrolojisikullanmayı tercih etmektedir(5). Kentsel Metabolizma
Metrolojisini (KMM), kentsel insan popülasyonlarının sağlığı, sürdürülebilirliği ve dayanıklılığı hakkında
bilgi verebilen yeni bir bilimsel disiplin olarak tanımlamaktadır.
Atık Sudaki SARS-CoV-2 Kaynakları
SARS-CoV-2’nin ana bulaşma yolları, enfektif damlacıkların solunumu ve doğrudan temas olarak bilinmesine rağmen(21,22) diğer önemli bir bulaşma yolu
gastrointestinal (GI) sistemde SARS-CoV-2 replikasyonu sonucunda dışkı ile dağıtılmasıdır(23-26). Virüs, birçok sporadik olgu ile sonuçlanan, hatta ölümcül bile
olabilen fekal-oral yolla salgınlara neden
olmaktadır(23,27,28). Su kaynaklı çeşitli virüslerin bulaşma yeteneği göz ardı edilemeyecek endişe kaynağı
olmaya devam etmektedir(29). Enterik virüsler GI
kanalını enfekte ederek çoğalır ve fekal yolla kanalizasyona, septik tanklara, su kaynaklarına deşarjları
ile hava, su ve gıdaları kontamine edebilir(30). Çeşitli
yollarla insanları enfekte eden virüsler, hastalık belirtisi göstermeden de yayılabilirler. Virüslerin neden
olduğu hastalıkların şiddeti, virüsün yaşamda kalmasına ve replikasyon kapasitesine bağlıdır(31,32). Genel
olarak enterik virüsler, çok düşük dozda (<20 partikül) bulaşıcıdır ve hastalığa neden olurlar(33). Bazı
raporlarda, enfekte insanlarda dışkıda yüksek ve
bazen idrarlarda daha düşük konsantrasyonlarda
virüs titreleri belirlenmiştir (28,34).
Atık su sisteminde saptanan SARS-CoV-2 viral ssRNA
fragmentleri, virüsün insan dışkısı ve idrar yoluyla
kanalizasyon sistemine girdiğini göstermektedir(11,35,36).
İshal ve kusma dâhil olmak üzere gastrointestinal
hastalık belirtilerinin sıklığı, doğrulanmış olgularda
%2 ile %80’i arasında değişmektedir(37-39). Neredeyse
balgamdaki miktara yaklaşan SARS-CoV-2 ssRNA,
dışkı örneklerinde %67 oranında pozitif test
edilmiştir(8,38). Diğer belirtilerin olduğu fakat GI bulguların olamadığı olgularda, ayrıca belirti göstermeyen
olgularda ve belirtilerin kesilmesinden sonraki dört
haftaya kadar dışkıda SARS-CoV-2 ssRNA varlığı
gözlenmiştir(8, 38-42). İlginç bir şekilde, solunum düzeldikten ve solunum örnekleri negatif bulunduktan

sonra da dışkıda SARS-CoV-2 ssRNA genellikle belirlenmiştir (8,34). Yalnızca birkaç çalışma enfektif SARSCoV-2’yi dışkı ve idrar örneklerinden(26,36,43) izole
etmeyi başarmış olsa da birçok çalışmada dışkıda ve
atık suda SARS-CoV-2 ssRNA saptanmıştır (11,13,44-46).
Bugüne kadar, dışkıdaki SARS-CoV-2 ssRNA’sının
yutulan balgamdan mı yoksa GI içindeki aktif replikasyondan mı kaynaklandığı belirsizdir. Virüslerin GI
içindeki aktif replikasyonu enfektif virionların atık su
yoluyla yayılmasını önemli ölçüde etkileyecektir.
Yapılan modelleme çalışmalarında atık suların önemli sayıda enfektif virion içerdiği varsayılmaktadır(9).
Enfektif SARS-CoV-2’nin dışkı ve atık su örneklerinden başarısız izolasyonu, enfektif virionların yokluğundan çok sağlam zarflı virionları izole etmenin
zorluğundan kaynaklanıyor olabilir. Yüksek viral konsantrasyonlara sahip olma potansiyeli olan vücut
sıvıları (tükürük ve balgam) içeren gri suyun ise
önemli bir SARS-CoV-2 iletim aracı olması
beklenmemektedir(8,43). Gri su genellikle SARS-CoV2’nin duyarlı olduğu deterjanlar, sabunlar ve çeşitli
dezenfektanları içerdiğinden, virüs konsantrasyonunun düşük olması beklenmektedir.
SARS-CoV-2 Saptanması ve Bulaşıcılığı
Atık suda virüs belirlenmesi ve izlenmesi kalitatif,
genomik kantifikasyonun yanı sıra kültüre-edilme
metodu olan in vitro plak oluşum ünitesi (PFU) sayımı olarak sıralanabilir. Moleküler yaklaşımların hedefi, su örneğinde SARS-CoV-2 ssRNA varlığının tahmini
ve ssRNA kopyasının (veya fragmanı) bağıl bolluğu
hakkında bilgi vermek olabilir, ancak bu yöntemler ile
viral enfeksiyon ölçülememektedir(47). PFU, enfektif
virionların nicel bir tahminini sağlayabilir, ancak virüsü in vitro üretmek için uygun bir konakçı gerektirdiğinden bu yöntem yavaş ve zordur(47,48). Genellikle
atık su örneklerinde bulunan toksinlerin sitotoksik
etkisi, viral saptanması için plak oluşum ünitesi testinin duyarlılığını daha da sınırlandırılabileceği
unutulmamalıdır(49-51). Ek olarak, enfektif virionları
izole etmek için ssRNA belirlenmesine kıyasla virüs
konsantrasyonlarının daha da yüksek olması gerekir
(>106 kopya mL-1). Bu nedenle, hastanelerin atık sularının SARS-CoV ssRNA için pozitif olarak test edilmesi, ancak enfektif virionlar için test edilmemesi şaşır311
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tıcı değildir(8). Ancak, dezenfektanların ve çeşitli sürfaktanların yoğun kullanımı nedeniyle hastane atık
suyundaki enfektif virion konsantrasyonunun saptama limitinin altında olması da olasıdır.
Kullanılan yöntemlerden bağımsız olarak, SARSCoV’lerin atık sudaki saptanması ve sayımı, insan
dışkısı üzerindeki doğrudan testlere göre seyreltme
sonrası düşük bağıl bollukları (101 ila 106 kopya L– 1)
nedeniyle oldukça zordur(11,41,44,52). Bu nedenle, numuneyi yüksek geri kazanım oranlarıyla konsantre etmek
gereklidir(51). Yakın zamanda yayınlanmış umut verici
konsantrasyon yöntemleri Tablo 1’de özetlenmiştir.
Bozulmamış virionlar, kırık virionları uzaklaştırmak
için enzim işleminden sonra karşılık gelen reseptörlerle kaplanmış hücresiz substrat üzerinde konsantre
edilebilir(77). Bağlı virionlar, daha sonra RT-qPCR ile
analiz edilebilir(77). Son zamanlarda, bu yöntemin atık
suda özel ekstraksiyon yöntemlerinden sonra SARSCoV-2’yi saptadığını ve ölçtüğünü belirtmektedir(13,41,53).
Aktif çamurdan yapılan bir transkriptom (ssRNA)
analizi, diğer moleküler tekniklerde keşfedilemeyen
çok çeşitli kültüre edilmemiş bakteri virüslerini ortaya çıkarmıştır(78). Düşük viral konsantrasyonlar çeşitli
konsantrasyon yaklaşımları gerektirecek olsa da
uygun teknikler ile atık sudaki SARS-CoV-2 gibi tek
sarmallı ssRNA virüslerinin saptanması için yeni bir
yaklaşım sağlayabilir.
Hem bağıl bolluk hem de viral enfeksiyon, hastalığın
bulaşması için kritik faktörlerdir. Bununla birlikte,
ekstraksiyon protokollerinde, kapsidi çevreleyen lipit
tabakalı çift zar kolayca bozulduğundan, bozulmamış
virüsler için genellikle düşük geri kazanım oranlarına
yol açar(47,79). Bu nedenle, atık sudaki enfektivitesini
belirlemek için başka yaklaşımlar geliştirilmelidir. Şu
anda, SARS-CoV-2’nin (yani bir enfeksiyona neden
olan viral partikül sayısı) insanlar için minimum bulaşıcı dozu (MID) bilinmemektedir(6). Yine de hastalığın
hızlı yayılması, MID’nin düşük olduğunu ve diğer zarflı virüslere benzer olduğunu göstermektedir(80-82).
Su ve Atık Su Matrislerinde SARS-CoV-2 Stabilitesi
Virüslerin yaşamda kalma süresi genellikle üsteldir
ve yarılanma ömrü (iki kat azalmak için gereken süre)
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olarak, log giderimi veya %90 inaktivasyona (T90)
ulaşmak için gereken süre olarak rapor edilir. Çeşitli
çevresel koşullar altında, SARS-CoV-2 virionları ve
diğer zarflı virüslerin birkaç gün boyunca enfektivitesi devam edebilmektedir. Su ve atık sudaki SARS-CoV
bulaşıcılığını etkilediği bilinen faktörler arasında
sıcaklık, organik içerik ve çözeltinin pH’ıdır(51,83,84).
Sıcaklık, genel olarak virionların ve özel olarak SARSCoV-2’nin yaşamda kalması için önemli bir değişkendir. Daha düşük sıcaklıklarda SARS-CoV’lerin bulaşıcılığının daha uzun süre tutulduğu gözlemlenmiştir
(Örneğin, atık suda 4°C’de 14 gün ve 25°C’de iki gün)
(51)
. Hindistan’da atık suda 45°C gibi yüksek ortam
sıcaklıklarında viral genomun varlığı saptanmıştır(64).
Bu, soğuk mevsimlerde ve ılıman iklim bölgelerinde,
SARS-CoV-2’nin çevresel stabilitesinin artabileceği
anlamına gelir. 56°C’nin üzerindeki sıcaklıklar, büyük
olasılıkla proteinlerin ve çift katmanlı lipit tabakanın
denatürasyonu nedeniyle 30 dakika SARS CoV-2’yi
güvenilir bir şekilde inaktive eder(83). Su ve atık su
numunelerinde organik madde konsantrasyonun
artışı CoV’ lerin yaşamda kalma süresini azalttığı
bildirilmiştir. Bu durumun nedeni, hücre dışı enzimatik aktivite yoluyla virüsleri inaktive edebilen antagonist bakterilerin varlığından kaynaklanıyor olabilir(85).
Ayrıca AAT’ lerinde organik maddeler, SARS-CoV virionlarının zarfına spesifik olmayan bir şekilde adsorbe
olarak onları oksidatif hasar, klorlama, ultraviyole
(UV) radyasyon, protozoan veya metazoan avlanmasından koruyabilir(79,85).
Atık Suda SARS-CoV-2 tanımlanması
Atık sudan SARS-CoV-2’nin konsantrasyonu, virüsün
saptanma verimliliği(52), analizlerin maliyeti, ölçeklenebilirlik ve tedarik zinciri virüs izleme çalışmalarındaki en büyük zorlukların başında yer almaktadır.
AAT’lerden numune alma stratejisi, analiz sonuçlarını
etkileyen en kritik adımlardan biridir Şekil 1.
Örneklerin temsili olabilmesi için anlık örnek yerine
24 saat kompozit numune alınması tercih
edilmelidir(87). Örneklem stratejisinde problem olabilecek konulardan biri biyo-belirteç olarak seçilen ve
takip edilen kirleticilerin yarı ömürleridir. Biyobelirteçlerin yarı ömürleri sıcaklığa bağlı olarak değiş-

HA

HA

BÇ

HA

ABD/
Boston, MA41

ABD/
Bozeman,
MT46

ABD/
New Haven,
CT53

ABD/
Hampton,
VA54

HA,
ÇA

Almanya57

Avustralya/
HA
Brisbane
10
Queensland

250
250
250
100
750
750

HA,
İAÇ,
ÇA,
HA,
İAÇ,
ÇA

ABD/
Louisiana56

100-200

Konsantrasyon & Ekstraksiyon
metodu

Santrifüj

Yok

Yok

Yok

Ardışık filtrasyon- 20
µM, 5 µM, 0.45 µM

Yok

RT-qPCR: CDC N1,
N2/Hayır

RT-qPCR: IP2,
IP4/Hayır

RT-qPCR: CDC N1,
N2
/Hayır
RT-qPCR: N1, N2,
N3
/Hayır

RT-qPCR: CDC N1,
N2
/Hayır

RT-qPCR: CDC N1,
N2, N3 /Hayır

Elektronegatif membran 0.45µM
-doğrudan RNA ekstarksiyonu;
Ultrafiltrasyon: Centricon®Plus-70
& RNeasy PowerWater Kit ve
RNeasy PowerMicrobiome Kit,
RNeasy PowerWater Kit

RT-qPCR:
N_Sarbeco,
NIID_2019nCOV_N /Hayır

Evet/gBlocks gen,
murine hepatitis virus
(MHV)

Evet/SARS-CoVFFM1/HCoV-229E

>2 × 105

Maksimum
konsantrasyon
(genom kopya/L)

18/22 (%82)

98/198 (%49)

44/44 (%100)

2/9 (%22)

HA: 9/9 (100%)
AÇ: 4/4 (100%)

1.2x103

HA: 2.0 × 104
AÇ: 3.7 × 104

7.5 × 103

1.7 × 105

~ 105

4.6 × 108

13/17 (%100)
>3 × 104
N1: 13/17, N2: 13/17

10/10 (%100)
N1: 4/6, N2: 1/6
N3: 4/6

Tanımlanma sıklığı

Hayır/Pseudomonas
HA: 2/15 (%13)
bakteriofajı Φ6/2.0×105 ÇA: Negatif Sonuç
kopya/μL

Hayır/crAssphage

Hayır/BCoV,
BRSV

Hayır/İnsan
RP geni

Evet/PTC

Evet/PMMoV

Tanımlanma metodu /CPE Dizileme ile
Doğrulama/
Sürrogat, Pozitif
Kontrol

Ultrafiltrasyon: Amicon® Ultra-15, RT-qPCR: E, M, N,
NucleoSpin RNA Virus kit
RdRp/Caco-2

Multipleks
Ultrasantrifuj: sükroz yastığı
(TNE de %50
sükroz), Sorvall WX Ultra,
AllPrep®PowerViral® DNA/RNA Kiti
ve One-Step Multiplex RT-qPCR ile
toplam nükleik asit ekstraksiyonu
Ultrafiltrasyon: Centricon®Plus-70
ve/veya Elektronegatif membran
0.45µM-doğrudan RNA
ekstarksiyonua

Concentrating Pipette Select™Elektronegatif filtrasyon, NucliSENS
easyMag ile toplam
nükleik asit ekstraksiyonu

RNeasey PowerSoil Total RNA Kit
ile doğrudan RNA ektraksiyonu

Ultrafiltrasyon: Corning® Spin-X
UF & RNeasy Mini Kit ile RNA
ekstraksiyonu

Filtrasyon- 0.22 µM PES Presipitasyon: PEG 8000, NaCl &
membran
TRIzol™-kloroform RNA
ekstraksiyonu, Santrifüj

Debris ve askıda
katılardan virüsün
saflaştırılması

Belirtilmemiş Santrifüj

20
20

ABD, Syracuse, HA,
NY55
KS

125

2.5

500

80

Çevresel Numune
matris hacmi (mL)

Ülke

Tablo 1. Atık suda SARS-CoV-2’nin konsantrasyon ve tanımlama yöntemleri(10-14,28,41,44,46,53-76).
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314

Belirtilmemiş Yok

HA,
ÇA

HA,
AÇ

Hindistan/
Ahmedabad,
Gujara63

Hindistan64

120-240

İngiltere65

HA

250

Hollanda/
HA
Amsterdam,
Lahey, Utrecht,
Apeldoorn,
Amersfoort,
Schiphol,
Tilburg13

Filtrasyon-Santrifüj

Santrifüj

Belirtilmemiş Filtrasyon: 0.45 µM

Santrifüj, Filtrasyon:
0.22 µM

Belirtilmemiş Yok

HA

Fransa/
Montpellier62

50

Belirtilmemiş Yok

Fransa/Paris44 HA

Kentsel
Akarsu

Ekvador
Cumhuriyeti/
Quito61

Yok

500

2.2 × 105

3.1–15.8 × 103

19/24 (79%)
N1: 18/24, N2:
18/24, N3: 19/24
E: 18/24

3/5 (60%)

Hayır/İÇ, MS2

Evet

qPCR: CDC N1,
Süpernatant Ultrafiltrasyonu:
N2, N3,
Centricon® Plus-70 & RNeasy
PowerMicrobiome Kit, Biomerieux E_Sarbeco/Hayır
Nuclisens kit

RT-qPCR: RdRp,
500 mL Nalgene Rapid-flow™
0.45µM filtre, Centriprep santrifüj E_Sarbeco/Hayır
filtre, Step One Plus real-time PCR
system

Rapor edilmemiş

HA: 5/8 (62.5%)
AÇ: 0/5

Filtratın PEG 9000 + NaCl presipitasyonu, Santrifüj & NucleoSpin®
RNA Virus kit

PEG/dextran metodu ile ayırma ve RT-qPCR: ORF1ab, RdRp, N, Hayır/İÇ, MS2
S, E_Sarbeco/Hayır
ultrasantrifüj &
Allplex™ 2019-nCoV Assay kit

HA: 3.5 × 102
ÇA: Negatif sonuç

Rapor edilmemiş
HA: 2/2 (100%)
ÇA: 2/2 (Negatif
Sonuç)

Rapor edilmemiş

Rapor edilmemiş

~106

~101

Rapor edilmemiş

Rapor edilmemiş

5 × 106

Hayır/MS2 fajı

RT-qPCR: ORF1ab, N,
S/Hayır

Rapor edilmemiş
(%100)

3/3 (%100)

Hayır

Hayır/İnsan
Adenovirüsü

RT-qPCR: CDC N1,
N2/Hayır

13/112 (11.6%)

5/12 (41.6%)

Hayır

Hayır/TGEV

4/6 (66%)

Hayır/MNV-1

RT-qPCR: N,
S/Hayır

RT-qPCR: N1, N2,
N3/ Hayır

RT-qPCR: N1, E_Sarbeco,
RdRp/ Hayır

Ultrasantrifüj & PowerFecal Pro kit, RT-qPCR: E_Sarbeco,
OneStep PCR inhibitor removal kit RdRp/Hayır
RT-qPCR: CDC N1,
N3, RLP27
Filtrat ultrasantrifüjü

Yağsız süt flokülasyonu,
& AccuPrep®Universal RNA
Extraction Kit

Sığır özütü çözeltisi ve santrifüj
kullanarak doğrudan flokülasyon,
NucliSENS® miniMAG®

Ultrasantrifüj, & QIAamp® Viral
RNA Mini kit

Santrifüj, ultrasantrifüj, Filtrasyon ve Santrifüj &
Lizin tampon metodu, QIAamp® Viral RNA Mini kit
Presipitasyon: PEG

Çek
HA
Cumhuriyeti60

25

Belirtilmemiş Yok

HA

Brezilya/
HA
Niterói Rio de
59
Janerio

Brezilya/
Florianópolis
Santa
Catalina58

Tablo 1. (devam).

Turk Mikrobiyol Cemiy Derg 2021;51(4):309-25

250

250

1000

HA, ÇA

HA,
AÇ,
ÇA

HA

HA

İspanya/
Valensia11

İspanya68

İspanya/
Barselona69

İtalya/
Milan ve
Roma12

İtalya/Milano, HA
Turin,
Bolonya28

İtalya/Milano, HA,
Monza70
ÇA,
Nehir

800

100

200

HA,
200
ÇA,
Üçüncül
Arıtma

İspanya/
Valensia67

250-1000

HA, AÇ

İsrail66

Tablo 1. (devam).

Santrifüj,
Presipitasyon: PEG/
dextran WHO metodu,
Ayırma hunisi
Cam Filte: 0.7 µM
Nitsoselüloz filtre- 0.22
μM (50 ml ön filtrat)
QIAMP Viral RNAmini kit

RT-qPCR: 2019-nCoV,
ORF1ab, N, E_Sarbeco/
Hayır

NucliSENS miniMAG yarı otomatik RT-qPCR: ORF1ab, RdRp,
ekstraksiyon sistemi, OneStep PCR E_Sarbeco/Hayır
Inhibitor Removal Kit

Evet/

Hayır/HCoV 229E

Hayır

HA: 3/4 (%75)
ÇA: 0/2
Nehir: 2/2

15/40 (37%)

6/12 (50%)

Hayır/Twist Synthetic 1/19 (11%)
SARS-CoV-2 RNA Control
2

HA: 8/8 (%100)
AÇ: 11/32 (%34)
ÇA: 0/8

HA: 13/15 (87%)

NucliSENS® miniMAG® extraction RT-qPCR: RdRp,
system ile nükleik asit ekstraksiyo- IP2, IP4,
E_Sarbeco, N1, N2/Hayır
nu, UltraSense(tm) One-Step
Quantitative RT-PCR System

Hayır/MgV
(5 log10PCR units,
PCRU)

RT-qPCR:
CDC N1, N2/Hayır

Rapor edilmemiş

Rapor Edilmemiş

5.6 x 104

4.1 × 103

8.3 × 102

HA: 1.50 × 104
AÇ: 4.00 × 104

1.0 × 105

HA: 35/42 (83%)
3.4 × 105
ÇA: 2/18 (%11)
Üçüncül Arıtma: 0/12

Hayır/İK: CFX96
system™, MS2

Hayır/ PEDV/MgV
(5 log10PCR units,
PCRU)

RT-qPCR: CDC N1,
N2, N3/Hayır

10/26 (42%)

RT-qPCR: RdRp, N,
Ultrafiltrasyon: Amicon,
E_Sarbeco/Hayır
Presipitisayon: PEG,
Santrifüj,
PES membran: 0.45µM
PEG 8000 ve NaCl,
Santrifüj & STARMag 96 x 4
Universal Cartridge Kit ile nükleik
asit ekstraksiyonu, One Step multiplex RT-qPCR Allplex system™

Santrifüj &
NucleoSpin RNA virus Kit,
UltraSense One-Step Kit

Hayır/BGI kit

RT-qPCR:
E_Sarbeco/Hayır

Santrifüj,
NucliSENS miniMAG yarı otomatik RT-qPCR: ORF1ab, RdRp,
Presipitasyon: PEG/
ekstraksiyon sistemi, OneStep PCR S/Hayır
dextran WHO metodu, Inhibitor Removal Kit
Ayırma hunisi

Presipitasyon: PEG
6000

Santrifüj

Adsorpsiyonpresipitasyon: Al(OH)3

Süpernatant presipitasyonu:
PEG veya Alüminyum hidroksit
adsorpsiyonu, santrifüj, 0.22µM
filtre, Ultra-15 santrifüj tüpleri &
RNeasy mini kit- QIAGEN ve
EasyMAG, Step One Plus real-time
PCR system
Adsorpsiyon Santrifüj,
presipitasyon: Al(OH)3 NucleoSpin RNA virus kit, Plant
RNA Isolation Aid &
UltraSense One-Step Kit,
One Step PrimeScript™ RT-PCR Kit

Santrifüj
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HA,
AÇ,
Nehir

HA

HA

HA,
AÇ

HA,
KS

ÇA

HA,
ÇA,
BÇ,
AAÇ

Japonya/
Yamanshi
Prefecture14

Pakistan71

Pakistan72

Şilİ73

Türkiye/
İstanbul74

Türkiye/
İstanbul75

Türkiye/
Marmara, Ege,
Anadolu,
Akdeniz,
Karadeniz,
Doğu Anadolu
Bölgeler76

Tablo 1. (devam).

250

250

250

42

500

HA: 200
AÇ: 5000
Nehir: 4000

Santrifüj, Ardışık
filtrasyon
(0.45 µm, 0.22 µm
filtre)

Santrifüj, Ardışık
filtrasyon
(0.45 µm, 0.22 µm
filtre)

Ultrafiltrasyon:
Amicon, Santrifüj,
Ardışık filtrasyon
(0.45 µm, 0.22 µm
filtre)

Ultrasantrifüj

Santrifüj

Vorteks, Santrifüj

Selüloz-ester filtre-0.8
μM,
Santrifüj,
Membran filtre-0.45
μM, CentriprepYM-50
Ultrafiltrasyonu

RT-qPCR:
N_Sarbeco,
NIID_2019-nCOV_N,
CDC-N1,
N2, ORF1a,
S, PMMoV
RT-qPCR: ORF1ab,
N/Hayır

Hayır/IBV/300 μl/105

Hayır/IBV/300μl/ 105

RT-qPCR: RdRP/Hayır

RT-qPCR: N1, N2/Evet

Presipitasyon-flokülasyona: PEG
800 + Dextran &
Roche MagNA pure LC toplam
nükleik asit izolasyon kiti

Presipitasyon-flokülasyon: PEG
800 + Dextran &
Roche MagNA pure LC toplam
nükleik asit izolasyon kiti

Hayır/IBV/300 μl/105

RT-qPCR: ORF1, N, S/Hayır Hayır

HA-177 (%85),
ÇA-167 (%87),
BÇ: 35 (%91),
AAÇ-122 (%87),
CPE: 1/31 (%3,2)

9/9 (%100)

5/7 (%71)

HA: 4/4 (100%)

21/78 (27%)

16/28

Hayır
Hayır

HA: 0/5
AÇ: 1/5 (%20)
Nehir: 0/3

Hayır/ PMMoV

RT-qPCR: RdRP /Hayır
Presipitasyon-flokülasyon: PEG
8000 + Dextran &
The QIAamp cador Pathogen Mini
Kit

TaqMan 2019-nCoV Assay Kit

RT-qPCR: ORF1a, N/Hayır
PEG/dextran WHO metodu,
Ayırma hunisi, santrifüj/Spin star
viral nükleik asit kit & qRT PCR for
Novel Coronavirus (2019-nCoV)
Nucleic Acid Diagnostic Kit
QIAamp Viral RNA Mini kit,

Hero 32 ekstraksiyon sistemi

Elektronegatif membran-vorteks
(EMV) metodu veya/ ve doğrudan
adsorpsiyon ile RNA ekstraksiyon
yöntemi (Selüloz-ester filtre0.8μM), QIAamp Viral RNA Mini
Kit, RNeasy PowerWater Kit

8E+3-8E+6
virüs titre/L

AÇ: 4.02x104
genom kopya/L

HA: 1.80x104
KS: 9.33x104

HA: 4.8 × 103
AÇ: 1.6 × 102

Rapor Edilmemiş

Rapor Edilmemiş

HA:
Tespit edilememiş
AÇ: 2.4 x 103
Nehir: Tespit
edilememiş
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Şekil 1. Kentsel atık sularda SARS-CoV-2 RNA varlığının saptanması(86).

mektedir. SARS-CoV-2’nin ortam koşullarında (200C)
yarı ömrü, 4.8 ve 7.2 saat arasında değiştiği tahmin
edilmektedir(88). Geriye dönük hesaplama yapılırken
kirleticilerin yarı ömrü dikkate alınmalıdır. Diğer kritik
önemi olan konu da yeterli virüs geri kazanımı için
numune hacminin az olmamasıdır. Düşük virüs yükü
yanlış negatif sonuçlara neden olabilir. Örneklerin
analiz öncesi saklama sıcaklığı da sonuçların güvenirliğini etkileyebilir. SARS-CoV-2’nin genetik materyalinin RNAaz tarafından bozulmasına(89,90) engel olmak
için ham atık suyu depolamak yerine atık suyun konsantre edilerek -80°C’de depolamak tercih edilmelidir. Su örneklerinde virüslerin saptama sınırları iyileştirilmesi için konsantre edilmeleri gerekir. Su döngüsünde zarflı virüs tanımlamak için kanıtlanmış bir
metot bulunmamaktadır. Var olan metotların çoğu

zarfsız enterik virüsler için optimize edilmiştir(91).
Virüs konsantrasyonunda, çeşitli pH aralıklarında
eklenen kimyasallar ile ultrasantrifüjleme, ultrafiltrasyon, adsorpsiyon ve elüsyon (VIRADEL), koagülasyon, boyut dışlama ve flokülasyon gibi yöntemler
genellikle tek başına veya kombinasyon hâlinde kullanılmasına odaklanılır(70,92). Atık sudan SARS-CoV2’nin geri kazanım verimliliği hakkında çok az şey
bilinmektedir. Zarflı SARS-CoV-2’nin geri kazanım
etkinliğinin zarfsız enterik virüslerden farklı olabileceği öne sürülmüştür(6,47). Son çalışmalarda, ham atık
sudan SARS-CoV-2 partiküllerini/genomlarını geri
kazanmak için çeşitli virüs konsantrasyon yöntemleri
kullanarak(13) orta hızda santrifüjleme (100kDa
Centricon®Plus-70) yöntemleri denenmiştir. Ahmet
ve ark.(52) elektronegatif membran, Centricon®Plus-70
317
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santrifüj ve ultrafiltrasyon kullanılarak adsorpsiyonekstraksiyon yöntemini uyguladılar. Bununla birlikte,
santrifüj filtrelerinin maliyeti ve bulunabilirliği, özellikle pandemi sırasında tedarik zincirinin aksama
olasılığı göz önüne alındığında, bazı laboratuvarlar
için sınırlı olabilir. La Rosa ve ark.(28) 2003 WHO
Poliovirüs Çevresel Sürveyans Kılavuzu’nda açıklandığı gibi iki aşamalı (PEG-dekstran) ayırma yöntemi
kullandı ve İtalya’daki 12 atık su örneğinden altısının
SARS CoV-2 için pozitif test ettiğini bildirilmiştir. Atık
sularda SARS-CoV-2 ssRNA’nın saptanması için alüminyum kaynaklı flokülasyon yöntemi ve ardından
nükleik asit ekstraksiyonu kullanmıştır(11). Ahmet ve
ark.(52) ham atık su örneklerinde Murin Hepatit
Virüsünü (MHV) ile yedi konsantrasyon yöntemi
değerlendirerek ortalama MHV geri kazanımları
rapor edilmiştir(52). Wu ve ark.(41), çok az özel ekipman
gerektiren belki de en ölçeklenebilir yöntemi önerilmiştir; 0.2 mikronluk filtrat PEG ile floküle edilerek
saflaştırılmış RNA elde etmek Trizol™ ile ekstrakte
edildi. Rapor edilen en basit prosedürler arasında,
ekipmanın var olduğunu olduğu varsayılarak, küçük
hacimlerde (11 mL) atık suyun bir saat boyunca ultrasantrifügasyonu ve ardından peletten nükleik asitlerin elde edilmesi yer almaktadır(44). Hücre kültürüne adapte edilmiş SARS-CoV-2 suşu veya çeşitli yöntemlerle konsantre edilen ham ve çıkış atık suyunda
pozitif numuneler ile tanımlama sınırları oluşturulmalıdır. Bununla birlikte, SARS-CoV-2’yi analiz etmek
için bir BSL3 laboratuvar tesisinin gereksinimi, bu
deneyin ana sınırlamasını oluşturmaktadır.
Atık sudaki SARS-CoV-2 saptanması ABE amaçları
için işlevsel olsa da insan sağlığı ile ilişkili su döngüsündeki viral partiküllerin enfektivitesi hâlâ şüphelidir ve fekal-oral geçiş potansiyeli doğrulanmayı
gerektirmektedir. Bazı araşatırmacılar, su örneklerinde çok sayıda ssRNA kopyasına rağmen, SARS-CoV2’nin hücre kültürü çalışmalarındaki başarısızlık göz
önüne alındığında, atık su ve nehirden enfeksiyon riskinin ihmal edilebilir olduğunu ileri sürmektedir(70).
Atık Su Arıtma Tesisleri
Atık su arıtma tesislerinde (ATT) yüksek konsantrasyonda ve çeşitlikte olan virionlar, çoklu-bariyer (fizik318

sel, biyolojik ve kimyasal proseslerle) zincirinden
geçerek büyük ölçüde giderilebilmektedirler(27,93).
Doğadaki virüslerin mühendislik sistemleri ile giderilmeden yaşamda kalması, halk sağlığını etkileyecek
önemli risklerin başında yer almaktadır. Bu nedenle,
su arıtımı sırasında enterik virüslerin giderilmesi veya
4 log (%99.99) inaktive edilmesi gerekmektedir(94).
AAT’lerde atık su ilk olarak virüslerin yalnızca sedimantasyon yoluyla uzaklaştırılmasının düşük olduğu
birincil arıtmaya tabi tutulur. Dezenfeksiyondan önce
sedimantasyon ve kum filtrasyonu virüsün giderilmesine önemlidir(95,96). Koagülasyon ve ardından kum
filtrasyonu, virüs giderme kapasitesini arttırmaktadır(97). Organik partiküllere virüslerin sorpsiyonu ve
çökeltilerek uzaklaştırılması, ikincil (biyolojik) arıtma
adımlarında önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. SARS-CoV-2 için henüz belirli bir veri bulunmamakla birlikte, atık sudaki zarflı virüslerin(79) zarfsız
virüslere göre kıyasla askıda katı maddelerdeki partiküllere adsorbe olarak giderilmesi daha olasıdır(49).
Aktif çamur flokları ve katıların ayrılması virüslerin
yok edilmesine büyük ölçüde katkıda bulunur. İkincil
biyoreaktörlerde konsantre bakteri konsorsiyumunda bulunan hidrolazlar ve proteazlar gibi hücre dışı
enzimlerin de SARS-CoV’leri inaktive etmesi olasıdır
(79,98,99)
. Fiziksel süreç (sedimantasyon ve filtrasyon) ve
biyolojik süreç (Aktif Çamur Prosesi), enfektif virüsleri inaktive etmeden sıvı fazdan katı faza ayrılmasına/
aktarılmasına neden olur. Bu nedenle, virüslerin
çeşitli yollardan potansiyel bulaşma riski vardır(100).
Termofilik çürütme (50-75°C), kireç ilavesi, mekanik
dehidrasyon/kurutma (virüs kapsid kırılması), kompostlama süreci (sıcaklık ve antagonistik organizmalar) ve mezofilik anaerobik çamur çürütme gibi
çamur stabilizasyon süreçlerinin uygulamalarında
viral inaktivasyon yeteneği görülmüştür(90,100-102).
Arıtma sürecinde SARS-CoV, çevresel koşullar ve mikrobiyal antagonizma nedeniyle inaktivasyonunu sağlayan uygulamalar umut verici uygulamalardır.
Bununla birlikte, gübreleme sırasında tarımsal amaçlar için kullanılacak atık çamurlarında aerosol kontrolü uygulanmalıdır. Arıtılmış atık suyun dezenfeksiyonu, güvenilir SARS-CoV-2 inaktivasyonunu sağlamak
için önemli adım olabilir. Mekanizmalar net olmasa
da SARS-CoV’ler gibi zarflı virüsler, zarfsızlara göre
klor bazlı dezenfektanlara daha duyarlı olma eğili-
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mindedir. Fakat eğer çevresel matrislerde organik
madde içeriği yüksek ise SARS-CoV-2, dezenfektanlara daha az duyarlı olabilir. Enfektif enterik virüslere
dezenfekte edilmiş ikincil arıtma çıkışında da
rastlanmıştır(103-105). Pandemi sırasında, ham atık
sudaki viral yükler normalden daha yüksek olduğundan, yetersiz viral uzaklaştırma (özellikle dezenfektan
dozları arttırılmazsa) suyun yeniden kullanımı yoluyla viral bulaşmaya neden olabilir. Yeniden kullanımı
olan atık sular için bazı ülkeler deşarj öncesi üçüncül
arıtma uygulamaktadır. Üçüncül arıtma, mikrobiyal
patojenlerin daha iyi uzaklaştırılmasını sağlamak için
kum filtrasyonu, akifer reşarjı, UV radyasyonu, ileri
oksidasyon prosesleri (foto-kataliz, soğuk plazma,
fenton prosesi, ultrason, nano-kataliz bazlı oksidasyon) ve/veya membran teknolojilerini içerebilir.
Oksidanlar ve radyasyon, spesifik olmayan viral proteinlere ve nükleik asitlere zarar verir, ancak spesifik
virüs fonksiyonlarının kaybının (konak tanıma/bağlanma, genom enjeksiyonu/replikasyonu) anlaşılması
önemlidir(106). UV254, singlet oksijen ve hipokloröz
asit, genomun güvenirliğini inhibe ederken, ClO2 ve
ısı uygulamaları, konak hücre tanıma/bağlanma bölgesini inhibe eder. ClO2 genom fonksiyonlarını bozmadan ClO2 proteinleri bozarak inaktivasyon
sağlar(106). Protein seviyesinde ClO2 seçici oksidandır
ve Cys, Trp ve Tyr ile reaksiyona girer(107). UV ışınlaması ve klor ile arıtma ile site-spesifik kapsit proteini
omurga bölünmesine neden olarak hem genom replikasyonunun hem de genom enjeksiyonunun inhibisyonu meydana gelir(106). UV254 uygulaması, insan
norovirüs ve enterik (+) ssRNA virüsleri (Echovirus 12
ve Feline calicivirus) için benzer duyarlılık göstermiştir ve protein hasarına bağlı olarak virüs inaktivasyonunun %60’ını oluşturan genom işlevselliğinde kayıp
meydana geldiği bildirilmiştir(108). UV254 radyasyonun
viral genom(94) ile reaksiyonlar yoluyla SARS-CoV1’e(109,110) karşı da etkili olduğunu göstermektedir.
Bununla birlikte, gerekli doz (ışıma ve zamanın bir
fonksiyonu), virüs ve ortam ile ilgili birçok faktöre
(yani organik madde konsantrasyonu) bağımlıdır ve
geniş bir aralıkta değişir(110). İkincil arıtma çıkışı suyunun ozon bazlı arıtımı, ozon tarafından DNA veya
RNA saldırısı(111) yoluyla veya serbest radikaller(112)
oluşturarak virüsleri etkin bir şekilde etkisiz hâle
getirdiği bilinmektedir. Klorlamaya benzer şekilde,

oksidasyon kapasitesinin arka plandaki bileşenler
tarafından önemli ölçüde uzaklaştırılması ve zararlı
dezenfeksiyon yan ürünlerinin oluşması olasıdır.
Bugüne kadar, SARS-CoV-2 inaktivasyonu için bu
dezenfeksiyon işlemlerinin etkinliği bilinmemektedir
ve araştırmaya gereksinim vardır. Fonksiyonel genom
hasarını hedefleyen ileri ve entegre prosesler, çeşitli
viral patojenler için daha iyi yöntemler geliştirmesine
yardımcı olacaktır(106).
SONUÇ
Kılıflı βCoV ailesine ait ve ssRNA sahip CoV kaynaklı
salgınlar, son yirmi yılda artış göstererek 2019 yılında
SARS-CoV-2 (2019) küresel salgın olarak ortaya
çıkmıştır(113). Şimdiye kadar elde edilen veriler, insan
GI kanalında SARS-CoV-2’nin replikasyonunun ve
kalıcılığının kanıtlandığını göstermektedir. Belirti göstermeyen bireyler dâhil dışkı ile virüsün çevre matrisine atılması, fekal-oral yoldan bulaşma olasılığının
arttırmaktadır(114,115). SARS-CoV-2’yi etkili bir şekilde
kontrol etme stratejisi, yalnızca belirti gösteren olguların tanımlanmasına ve izole edilmesine dayanmak
yerine hastalık belirtisi yokluğunda bulaşma riskini
de ele alan birden fazla önleme gereksinim vardır(115).
Bu kapsamda, atık su bazlı epidemiyoloji sürveyansı
geliştirmek belirti göstermeyen olguların da tahmini
hakkında daha doğru bilgi verecektir.
Kanalizasyon sistemlerinde SARS-CoV-2 sürveyansı
için GI belirtilerle ilişkili atık su mikrobiyomunu oluşturan başlıca bakteri topluluğunun indikatör olarak
kullanılabileceğini gösteren kanıtlar(116) salgının yayılması ve yüksek riskli mutasyonların varlığı ile mücadelede önemli yeni indikatörleri oluşturmaktadır.
AAT’lerdeki tüm SARS-CoV-2 virüs varyantlarının varlığının yeni nesil dizileme teknikleri ile belirlenmesi(117)
gereksinimi vardır. Moleküler sürveyans araçları ile
çeşitli SARS-CoV-2 mutasyonlarının bulaşma dinamiklerini belirlemek, virüs dolaşımının doğru ve
düşük maliyetli bir haritasının oluşturulması bakımından önemlidir.
SARS-CoV-2 virionların enfeksiyoz dozda varlığı ve
dışkı/atık sudaki kalıcılık süresi, halk sağlığı açısından
daha fazla sayıda örnekle incelenmesi ve açıklanması
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gereken önemli konulardır. COVID-19 prevalansı
düşük olduğunda bile ssRNA virüsünün kanalizasyonda saptanması ve COVID-19’un bildirilen yaygınlığı
ile SARS-CoV-2’nin konsantrasyonu arasındaki korelasyon, kanalizasyon sürveyanının popülasyondaki
virüsün dolaşımını izlemek için hassas bir araç olabileceğini göstermektedir.
Gelecekte atık su bazlı epidemiyoloji yaklaşımına
PCR teknolojisinin yeni teknolojik araçlarla -dijital
PCR, CSRPP (CRISPR-powered systems), Lab-on-a-achip/FET (Point of Care ve Field-Effect Transistor)
veya SERS (Surface Enhanced Raman Scattering)
biyosensörleri- birleştirilmesi beklenmektedir(118).
Çevresel matrislerde enterik virüsler için uygun inaktivasyon/arıtma stratejilerini tasarlanması, SARSCoV-2 yüküne göre yeniden kullanılacak atık su için
AAT’lerde uygun dezenfeksiyon proseslerin kullanılması acil önemi olan gereksinimler arasındadır. Su
döngüsünde SARS-CoV-2 taşınması ile ilişkili risklerin
azaltılması önemli bilgi boşluklarının doldurulması ile
olası olabilecektir. Çevre mühendisleri, mikrobiyologlar, halk sağlığı uzmanları, epidemiyologlar, biyoistatikçiler aşağıdaki araştırma gereksinimlerini yanıtlamak için birlikte çalışmaktadır:
1. SARS-CoV-2 bulaşma yollarını (hava, su, toprak,
yüzeyler) ve enfeksiyonu önlemenin yollarını nasıl
tanımlarsınız?
2. Hastaların en bulaşıcı olduğu pencere dönemi
nedir?
3. Su ve aerosoller yoluyla SARS-CoV-2’nin minimum bulaşıcı dozu nedir?
4. qPCR analizlerini tamamlayıcı metot olarak virüslerin kültüre edilme testleri ile enfektivitesinin
belirlenmesi ve mutasyonlarını saptamak için
dizileme teknolojilerinin birlikte kullanılması
önemlidir. Çeşitli çevresel habitatlara göre virüs
genom dizileme kriterleri neler olmalıdır?
5. Atık su mikrobiyomunda SARS-CoV-2 için indikatör teşkil edecek başlıca bakteriyel topluluklar
nelerdir?
6. Suyun yeniden kullanımı ile ilişkili (rekreasyon,
soğutma ve tarım) sistemlerde SARS-CoV-2’nin
tatlı su habitatlarına getirdiği virüs yükü nedir?
7. Atık su, yeniden kullanılan sular ve içme suyunda
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viral ssRNA fragmentlerini ölçen moleküler yaklaşımlar yerine virion analiz metotların duyarlılık
sınırları nasıl geliştirilebilir?
Bu araştırma soruları, halk sağlığı uzmanlarını ve
çevre mühendislerini kentsel su döngüsüne virüslerin girmesi ile meydana gelecek pandemilere hazırlamak için kritik öneme sahiptir.
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