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Salgınların Çıkış Nedeni?

Mikroorganizmalar (Mikroplar)

Mikroorganizmalar en eski canlı türleridir.

Her Mikroorganizma (mo) Zararlı mıdır?

Salgın Potansiyeli
Bulaşıcı

Enfeksiyon

Maruziyet
(Kaynak: Woolhouse)

• Mikroorganizmaların çoğu insanlar
için zararlı değildir.
• Bağırsakta ve deride yerleşik mo’larla
karşılıklı yararlanma tarzında bir
etkileşimimiz vardır.
• İnsanlarda hastalık yapıcı (patojen)
olabilen 1400 kadar enfeksiyon
etkeni mevcuttur.

Bu patojenlerin 100’den azı insan kaynaklı, 200 kadarı çevre kaynaklı, kalan
büyük kısmı hayvan kökenlidir.

Hastalık Yapıcı Mikroorganizmalar
• Virüsler önemli enfeksiyon ve
salgınlardan sorumludurlar.
• Yeni ortaya çıkan hastalıklar
içinde virüslerin ağırlığı
gittikçe artmaktadır.
• Bakteriler çoğalmaları için
canlı dokulara ihtiyaç
duymazken, virüsler
çoğalmaları için canlı dokulara
ihtiyaç duyarlar.

Hastalık Yapıcı Mikroorganizmalar: Enfeksiyonlar
• Mikroorganizmalar çok sayıda hastalığın nedenidir
₋ Kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği, grip, nezle, zatürre
(pnömoni), sepsis
₋ Hepatit A-B-C-D, çocuk felci, menenjit, tifo, gıda zehirlenmeleri,
COVID-19
₋ Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Kuduz, Brusella, Ebola, Zika, Sıtma,…
₋…

Mikroorganizmaların Hastalık Yapıcı Etkilerinde Farklılık
Enfektivite
(Bulaşma gücü)
Yüksek

Çiçek
Kızamık
Suçiçeği
Çocuk felci
SARS, COVID-19

Virülans
(Şiddet ve öldürücülük)

Patojenite
(Hastalanma hızı)
Çiçek
Kuduz
Kızamık
Suçiçeği,
Nezle
MERS, SARS

Kuduz
Çiçek
Tüberküloz
Lepra
MERS, SARS

Kızamıkçık
Kızamıkçık
Kabakulak, Nezle, Grip Kabakulak
Grip, COVID-19

COVID-19
Çocuk felci
Kızamık

Düşük

Tüberküloz
MERS

Çocuk felci
Tüberküloz

Suçiçeği
Kabakulak, Grip

Çok düşük

Lepra
Kuduz

Lepra

Kızamıkçık
Nezle

Orta

Bazı hastalıklarda salgın potansiyeli ve etki gücü (Tezcan, modifiye T. Buzgan)

Enfeksiyon Hastalıkları Nasıl Ortaya Çıktı?
• İnsanlar mikroorganizmalar ve hayvanlardan çok daha sonra
ortaya çıkmış canlılardır.
• Hayvanların onbinlerce yıl içinde ekosisteme adaptasyonları ve
mikroorganizmalarla ilişkileri büyük ölçüde istikrar kazanmışken,
• İnsanların
dinamik
ekosisteme
adaptasyonları
ve
mikroorganizmalarla ilişkileri yeterince istikrar kazanmış değildir.
• İnsanın ekosistemi değiştirme gücü, bazen bu tabii süreci kesintiye
uğratabilmekte veya hızlandırabilmektedir.

Bulaşıcı Hastalıklarda Kritik Eşik:
Yerleşik Hayata Geçiş ve Hayvan Evcilleştirilmesi
• İnsan çevresine ve diğer canlılar
üzerine hâkimiyet kurabilen tek
canlıdır.
• Bu hâkimiyeti kurarken çevreyle ve
diğer canlılarla çeşitli etkileşimler
olmaktadır.
• Enfeksiyon hastalıkları bu etkileşimin
olumsuz sonuçlarının en önemlisidir.

Erken Uygarlıklar Dönemi ve Enfeksiyonlar
• Bitki ve hayvan evcilleştirilmesi ile insan
nüfusu daha hızlı artmaya başladı ve
organizasyonel yapılar şekillendi.
• Köyler ve zamanla şehirler oluştu.
Çatalhöyük (İllustrasyon)

• İlk uygarlıklar doğdu (şehir devletleri)
sonra imparatorluklar…
Ayasofya Camii ve İstanbul

Erken Uygarlıklar Dönemi ve Enfeksiyonlar
• Kemirici ve vektör nüfusu (haşarat-böcekler, sinekler ve
fareler) patladı ve insanlarla temasları arttı:
- İklimin ılımanlaşması
- Ürünlerin ekilmesi, toplanması, saklanması-depolanması
- Yiyecek artıkları, çöpler
- Sulama
- Hayvan beslenmesi, hayvan atıkları, vb.

• İnsan ve hayvan atıkları su kirliliği riskini arttırdı.

• Sulama amaçlı kanallar parazitleri yaydı.

Erken Uygarlıklar Dönemi ve Enfeksiyonlar
• Hayvanlarla iç içe yaşanmaya başlanması
uyum sağlayabilen hayvan enfeksiyonu
geçişlerini arttırdı.
• Ormandan açılan tarlalar ve meralar,
bataklıklar, savaş ve kıtlık dönemlerine has
değişimler, bazı mikroorganizmaların
seçilmesini sağladı.

Erken Uygarlıklar Dönemi ve Enfeksiyonlar
• Bu dönemde mikroorganizmalar üreyebilecekleri yeterli
büyüklükte bir insan nüfusu bulabildiler:
‒Nüfus hızlı artmaktaydı.
‒Sabit ve toplu yerleşim yerleri oluşmaktaydı.
‒Kasaba ve şehir yapıları oluşmaya başlamıştı.
‒Gruplar arasında ziyaret, toplanma, ticaret ve takas ağları
yoluyla temas artmıştı.
• Uyum-mutasyon yoluyla, insan vücuduna yerleşip enfeksiyona
yol açabilen hastalıklar için elverişli şartlar oluşmuş oldu.

Erken Uygarlıklar Dönemi ve Enfeksiyonlar
• Büyük kentler oluşmaya başlamadan önce ancak kısa süreli ve
yerel ölçekte salgınlar yaşanıyordu.
₋ Adalarda yapılan araştırmalar nüfusu 250 binden az olan
topluluklarda kızamık gibi hastalıkların kendi kendine yok olduğunu
göstermektedir.
₋ Yeterli büyüklüğe sahip kentler MÖ 500’den itibaren kurulmaya
başlandı.

Erken Uygarlıklar Dönemi ve Enfeksiyonlar
• MÖ 200-MS 200 arasında İpek Yolu ve
Baharat Yolu’nun tam olarak işlerlik
kazanmasıyla hastalıkların Avrasya’da
yaygın dolaşımı başladı.
• Afrika’nın ve Güneydoğu Asya’nın
tropikal enfeksiyonlarının sömürge
döneminde başta Amerika kıtası olmak
üzere diğer bölgelere yayılması bulaşıcı
hastalıkları oldukça arttırdı.

İPEK YOLU
BAHARAT YOLU
Kürk Yolu,….

Geç Uygarlıklar Dönemi ve Enfeksiyonlar
• Endüstrileşme ile devasa şehirlerin kurulması bulaşıcı hastalıklar için
uygun nüfus büyüklüğünü sağladığı gibi,
• Kötü barınma-beslenme-hijyen-çevre şartları, yetersiz tıbbi bakımla
bulaşıcı hastalıkları zirve yaptı.

Geç Uygarlıklar Dönemi ve Enfeksiyonlar
Salgınlara Fren-Baskı Yapıcı Etkiler (optimum etki son 50-60 yıl)

• Mikroorganizmaların keşfi
• Aşılama
• Sağlıklı içme suyu ve gıdaya erişim

• Genel hijyen anlayışı
• Antibiyotik çağı

Salgınların Kronolojisi
Tarih

Hastalık

Yer

Ölüm

MÖ 429-426

Atina Vebası

Yunanistan

75 bin-100 bin

MS 165-180

Antoninus Vebası
(Çiçek?)

Avrupa, Batı Asya,
Kuzey Afrika

5 milyon (nüfusun
%30’u)

250-266

Kıbrıs Vebası (Çiçek?) Avrupa

540-541

Justinianus Vebası
(Veba)

Avrupa

664-668

Britanya Vebası

Britanya adaları

680-686

Britanya Vebası

Britanya adaları

1347-1357

Kara Ölüm (Veba)

Avrupa

25-50 milyon
(nüfusun %40’ı)

75-100 milyon

Salgınların Kronolojisi
Tarih

Hastalık

Yer

Ölüm

1545-1548

Ateşli Humma (Viral
Kanamalı Ateş?)

Meksika

5-15 milyon
(Nüfusun %80’i)

1582-1583

La Laguna Vebası

İspanya

1596-1602

İspanya Vebası

İspanya

1603

Londra Vebası

İngiltere

1609

Mısır Vebası

Mısır

1629-1631

İtalyan Vebası

İtalya

1641-1644

Ming Vebası

Çin

1647-1652

Sevilla Vebası

İspanya

280 bin

Salgınların Kronolojisi
Tarih

Hastalık

Yer

Ölüm

1665-1666

Büyük Londra Vebası

100 bin

1679

Büyük Viyana Vebası

76 bin

1687

Kuzey Amerika Kızamık Salgını

1690

New York Salgını (Sarı Humma) Amerika

1738

Balkan Vebası

Balkanlar

>50 bin

1770-72

Rus Vebası

Rusya

>50 bin

Salgınların Kronolojisi
Tarih

Hastalık

Yer

Ölüm

1775-76

Grip

İngiltere

1793

Grip

ABD

1793

Philadelphia Sarıhumma Salgını

ABD

1800-03

Sarıhumma Salgını

İspanya

1801

Mısır Vebası

Mısır, Osmanlı

1812

Sarıhumma

Mısır

1817-24

İlk Kolera Pandemisi

Asya, Avrupa

>100 bin

1829-1851

2. Kolera Pandemisi

Asya, Avrupa, Kuzey Amerika

>100 bin

1841
1847-48

Sarıhumma
Tifüs

ABD
Kanada

>20 bin

Salgınların Kronolojisi
Tarih

Hastalık

Yer

Ölüm

1847-48

Grip Pandemisi

Tüm Dünya

1852-60
1853
1854

3. Kolera Pandemisi
Kolera
Kolera

Rusya
Danimarka
İngiltere

1855-1950
1863-1879

Veba Pandemisi
4. Kolera Pandemisi

Tüm Dünya
Orta Doğu

1875
1881
1889-90

Kızamık
5. Kolera Pandemisi
Grip Pandemisi

Fiji
Hindistan, Mısır, Almanya
Tüm Dünya

40 bin
>9 bin
1 milyon

1899-1923
1918-1920

6. Kolera Pandemisi
İspanyol Gribi

Avrupa, Asya, Afrika
Tüm Dünya

>800 bin
20-75 milyon

1 milyon

5 bin

Salgınların Kronolojisi
Tarih

Hastalık

Yer

Ölüm

1957-58

Asya Gribi

Tüm Dünya

2 milyon

1968-69

Hong Kong Gribi

Tüm Dünya

1 milyon

1960-Günümüz HIV-AIDS Pandemisi

Tüm Dünya

>30 milyon

2010-Günümüz Haiti Kolerası

Haiti

>8 bin

2013-2016

Batı Afrika

>11.300

Ebola

2015-Günümüz ZİKA

Öz. Güney Amerika

2019-Günümüz COVID-19 Pandemisi

Tüm Dünya

>>1.6 milyon

Amerika Kıtasının Keşfinden Sonra Görülen Salgınlar
• 1519’da Antiller yoluyla çiçek kıtaya ulaştı ve yayıldı. Etkisi
korkunç oldu.
- O kadar ki ölenler gömülemiyordu bile!
- Cesetler sokaklarda çürüdü, aileler yok oldu.
- Kurtulanlar ya kör oldu veya çiçek bozuğu yüze sahipti artık…

• Çiçeği takiben 1530-31’de kızamık, 1546’da tifüs salgınları
ortaya çıktı.
• Sonra diğerleri sökün etti: Sıtma, Sarı Humma, Dang
humması, Zika, Hanta… Bir kısmı tutundu.

Amerika Kıtasının Keşfinden Sonra Görülen Salgınlar
• Aztek imparatorluğunun nüfusu 1500’de yaklaşık 20 milyon iken
1600’de 1 milyonun altına düştü.
- Aynı dönemde Avrupa nüfusu 80, İngiltere nüfusu 5 milyon idi

• İnka nüfusu 1500’de yaklaşık 11 milyon iken, 1600’de 1 milyonun
altına düştü.

• Karayip nüfusu 6 milyon iken tamamen yok oldu.

Amerika Kıtasının Keşfinden Sonra Görülen Salgınlar
İspanyollar hastalıklarını Amerikan yerlilerine bulaştırdılar da, neden
bunun tersi olmadı?

• İnsanlar için ölümcül olabilen birçok bulaşıcı hastalık evcil
hayvanlardan bulaşmış hastalıklardı ve binlerce yıl içinde Avrasya
insanları büyük ölçüde bağışıklık geliştirmişlerdi.
• Amerika kıtasında ise Lama dışında evcilleştirilmiş hayvan yoktu.

• Lamalar Avrupalıların inekleri ve koyunları gibi değildi. Lamalar
sağılmıyor, büyük sürüler şeklinde tutulmuyor ve insanlara yakın
kulübe ya da ahırlarda yaşamıyorlardı.

Amerika Kıtasının Keşfinden Sonra Görülen Salgınlar
• Amerika kıtası izole olmanın ve lama dışında evcil hayvanların
olmamasının bulaşıcı hastalıklar bakımından avantajını yaşadı ama
keşfedilene kadar!
- Lama dışındaki büyük çiftlik hayvanlarının tümünün
anavatanı Avrasya ve Kuzey Afrika'ydı.
- At, eşek, koyun ve keçi kıtada bulunmuyordu.
- Amerikan bizonu evcilleştirilebilmiş değildi.

- Avrasya’da yaygın olan bulaşıcı hastalıklar (başta çiçek ve kızamık
olmak üzere) kıtada yoktu, bu hastalıklara karşı doğal bağışıklık
yoktu. Nüfus ise bulaşmayı barındıracak kadar yüksekti.

Grip Örneği
• Domuz ve kanatlı kökenlidir. Yarasa?

• 1510 yılından önce (1350?) kayıtlı grip salgını yoktur.
• 1510, 1557, 1587 yıllarında Avrupa salgınları meydana geldi.

• 17. yy’da etkisi azaldı, salgın görülmedi.
• 18. yy’da süreklilik kazandı (1781-82’de büyük salgın oldu).

• 19. yy’da 3 büyük salgın oldu (1830-31, 1833, 1889-90).

Grip Örneği
En ciddi grip salgını 1. Dünya Savaşı sonunda görüldü (1918-19)
• ABD’de 1918 Nisanında başladı. ABD’nin 1. Dünya Savaşına
katılmasıyla diğer ülkelere sıçradı.
• 3 dalga halinde tüm dünyayı etkiledi. En şiddetlisi 2. dalga idi.
• Ağustos 1918’de Fransa’da 2. dalga başladı ve tüm dünyaya
yayıldı.

• 1,5 yıllık sürede salgın tüm dünyayı etkiledi ve 1. Dünya
Savaşından (10 milyon ölüm-8 milyon kayıp) daha fazla ölüme yol
açtı.

Grip Örneği
• Ölüm hızı; binde 5-60
• 1919 Nisanında salgın sona erdiğinde, yaklaşık 50 milyon (20-75
milyon) insan ölmüştü:
•
•
•
•
•
•

Hindistan’da: 18,5 milyon,
ABD’de: En az 675 bin,
Rusya’da: 440 bin,
İngiltere’de: 250 bin,
Fransa'da 240 bin,
İtalya'da 390 bin, vd.

• 1933, 1957, 1968, 1977, 2009-2010 yıllarında da grip pandemileri yaşandı
ve her pandemide 1-2 milyon insan kaybedildi.
• Grip halen mevsimsel hastalık şeklinde görülmeye devam etmektedir.

Günümüz Salgınları
• İnsan nüfusunun artışı, devasa şehirleşme, küresel ısınma-iklim
değişikliği ve diğer sebeplerle ekolojik değişiklik hızının artması,
artan seyahat ve ticaret,…sonucunda
• Yaban hayvanı ve vektör kaynaklı (virüs ağırlıklı) salgınların
ağırlığı arttı.
• Ebola
• Zika
• Viral Kanamalı Ateşler
• Chikungunya
• Batı Nil Ateşi,
• SARS, MERS, COVID-19, vb.

Günümüz Salgınları
Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyon Artışı

• Artan girişimsel tıbbi işlemler
• Artan bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullanımı

• Artan antibiyotik kullanımı
dirençli mikroorganizmaların artışına yol açtı.

Salgın Dinamik Bir Süreçtir!
• Son 100 yılda insanlarda enfeksiyona yol açabilen 87 (51’i 1980 sonrası)
yeni mikroorganizma bulunmuştur:
₋
₋
₋
₋
₋

61 virüs,
11 bakteri,
9 mantar,
5 parazit (3’ü mikroparazit, 2’si barsak paraziti),
1 prion

• Virüslerin 25 kadarı yeni viral kanamalı ateş etkenleridir.
• Yeni görülen salgınlarda virüslerin ağırlığı ile konak sayısı ve çoklu konak
özelliği de artmaktadır.
• Son yıllarda yarasa, maymun gibi yaban hayvanı geçişli enfeksiyonların
ağırlığı da artmaktadır.

Hastalık

Temel Rezervuar/Vektör Ara Konak
İnsan ve hayvan (geviş
Tüberküloz
getirenler)
İnsan (öncesinde sığır ve
Kızamık
köpek)
İnsan (öncesinde
Kızamıkçık
hayvan)
İnsan (öncesinde yarasa
Kabakulak
ve domuz)
Eradike (insan öncesinde
Çiçek
sığır)
Difteri
İnsan (öncesinde sığır)
İnsan (öncesinde hayvan
Boğmaca
ve toprak?)
İnsan (öncesinde
Tifo
hayvan)
İnsan ve hayvan (domuz,
Grip
kanatlı)
İnsan (öncesinde at ve
Nezle
yarasa)

Hastalık

Temel Rezervuar/Vektör
Ara Konak
İnsan (öncesinde armadillo, manda)
Lepra
İnsan (öncesinde kanatlı, maymun)
Sıtma
Rotavirüs İnsan (öncesinde kuşlar ve memeli
hayvanlar: öz. sığır ve domuz)
Veba
Tifüs
Hepatit B
HIV
Sifiliz
Tetanoz
Kolera

İnsan ve hayvan (kemirgenler)
İnsan ve hayvan (kemirgenler)
İnsan (öncesinde maymun)
İnsan (öncesinde maymun)
İnsan (öncesinde hayvan)
İnsan (öncesinde hayvan)
İnsan (öncesinde omurgasız su
canlıları)

Sarı
Humma

Maymun, Sivrisinek (Aedes, vb.)

Dengue
Ateşi

Sivrisinek (Aedes)

Pire
Bit

Maymun

Hastalık

Ebola
Marburg
Lassa

Temel
Rezervuar/Vektör

Ara Konak ve
Rezervuar

Hastalık

Afrika meyve
yarasaları

Maymun, Domuz

Omsk

Maymun

Kyasanur

Afrika meyve
yarasaları
Kemirgenler

Güney Amerika Kemirgenler
Kanamalı Ateşi
Kemirgenler
Hanta

Rift Vadisi

KKKA

Alkhumra
Yarasa, sivrisinek

Nipah
Artropodlar

Koyun, Sivrisinek
(Aedes ve diğer)
Kene (Hyalomma
türleri)

Hendra

Büyük ve küçük
memeliler, yerde
beslenen kuşlar

Temel
Rezervuar/Vektör
Kemirgen/kene
(Ixodes)
Kene (Ixodes)

Ara Konak ve
Rezervuar
Küçük memeliler

Kene?

Koyun, keçi, deve

Yarasalar

Atlar

Yarasalar

Domuzlar

Küçük memeliler

İnsan (öncesinde
Dang humması
maymun)
Yarasa
Chagas
SARS, MERS
SARS 2

Yarasa

Kedigiller, Deve
Pangolin

Patojen Mikroorganizmaların Hayvan Kaynağı
• Toynaklılar, etoburlar,
kemiriciler, yarasalar, çiftlik
hayvanları, kuşlar, diğer
vertebralılar gibi çok farklı
kaynaklar söz konusudur.

Kaynak: Ecological Origins of Novel Human Pathogens
Mark Woolhouse, Eleanor Gaunt

• Küresel ısınma, iklim
değişikliği, ekosistem
değişiklikleri ve artmış insan
nüfusu ve hareketlilikleri
çeşitliliği arttırmaktadır.

Hayvan Kökenli Bulaşıcı Hastalıklar
• Önemli insan patojenlerin neredeyse tamamına yakın hayvan
kökenlidir:
₋ Köpeklerle 65
₋ Koyun ve keçilerle 46
₋ Domuzlarla 42
₋ Atlarla 35
₋ Kümes hayvanlarıyla 26 ortak enfeksiyon hastalığını paylaşmaktayız.

Yeni Salgınların Çıkışında Etkili Olan Faktörler
 İklim değişikliği-düzensizliği
– Aşırı sıcaklıklar ve su yetersizliği
– Yağmur rejimi (kuraklık, sel, su
baskınları)
– Sivrisinek ve kemirici artışı
 Demografik ve insan davranış
değişiklikleri
– Nüfus artışı
– Köyden kente göç
– Kentlerin büyümesi ve devasa
kentler
– Cinsel davranış değişiklikleri
– Madde bağımlılığı, vd.
– Ayaklanmalar, göçler
 Sosyoekonomik faktörler
– Göçler
– Mevsimlik işçiler
– Yoksulluk, vb.

 Ekolojik değişiklikler
– Yaban hayatı alanının
genişlemesi veya daralması
– İnsan-hayvan ilişkilerinde
değişim
– Hayvan, kuş ve deniz canlıları
gibi konaklar
– Hayvanların ve kuşların göç
karakterleri
– Yaban hayatını etkileyen
müdahaleler
– Sokak hayvanlarında artış
– Toprak özellikleri ve arazi
kullanım değişiklikleri
– Biyosistem etkisi
– Baraj projeleri ve sulu tarım
faaliyetleri
– Orman azalması-artması
– Seller-kuraklık
– Artropod rezervuarlar ve vektör
yayılımı

 Hijyen ve sanitasyon eksikliği
 Hastane tedavileri ve direnç problemi
(kan transfüzyonu, doku-organ nakli, bağışıklığı
baskılanmış kişi artışı, antibiyotik direnci)

 Küresel ticaret

– Gıda ve yem
– Hayvanlar ve kuşlar
– Cansız taşıyıcılar

 Küresel seyahat
 Savaşlar
 Teknoloji (gıda teknoloji değişimi, ilaçlar)

 Laboratuvar tetkik imkânlarının
artması
 Hastalık bildirimlerinde duyarlılık artışı
 Laboratuvar çalışmaları, biyoterörizmbiyolojik silah çalışmaları
 Mikrobiyal adaptasyon ve değişim

Salgınlar Hep Doğudan mı Doğmakta?
Büyük çoğunlukla evet ve özellikle de Güneydoğu Asya’dan
• Subtropikal (ve kısmen tropikal) bir bölge (Sık orman ve çalılar yaban
hayvan çeşitliliği ve nüfus artışı için uygun bir habitat)
• Zoonotik havuz zenginliği (yarasa, maymun, kanatlı, evcil hayvan, kemirici,
sinek) ve evcil hayvanlarla yaban hayvanlarının karşılaşma sıklığı
• Vektör ve kemirici popülasyon ve çeşitlilik fazlalığı
• Ormandan açılan tarım arazileri, sulu tarım (pirinç)
• İnsan, domuz ve kanatlıların bazı yerlerde aynı mekanı paylaşmaları
• Nüfus fazlalığına yetmeyen hayvansal protein ihtiyacı için alışılmadık
hayvan mecralarının rutinleşmesi

Gelecek Dönem Salgınları
• Dünya daha sık ve daha çok salgın görecek ve çoğunlukla
virüslerden ve de Güneydoğu Asya’dan mı kaynaklanacak?
• Maalesef ve öyle görünüyor!

Kovid Pandemisi Nasıl Ortaya Çıktı?
Doğal Seyir mi, Müdahale Var mı?
• Benzer salgınların çeşitli etkenlerle doğal seyirde ortaya çıkması
alışıldık bir durumdur.
• RNA virüslerinde mutasyonlarla yeni bir virüsün ortaya çıkışı da sık
rastlanan bir durumdur.

• Laboratuvar müdahaleleri ile bir farklı bir virüs tipinin ortaya çıkışı
da mümkündür.

Kovid Pandemisi Nasıl Ortaya Çıktı?
Doğal Seyir mi, Müdahale Var mı?

• Virüslerin genetik haritalarının takibi ile doğal virüs-laboratuvar
virüsü ayırımı yapmak mümkündür.
• Şu ana kadarki çok sayıda inceleme doğal seyre işaret etmekle
birlikte, farklı değerlendirme ve iddialar da söz konusudur.
• Salgının başlama yeri olan Çin’de resmi vaka sayılarının çok düşük
seyretmesi de komplo teorilerine destek sağlayıcı bir veri olarak
kullanılmaktadır.

