
SARS-CoV-2

VİRÜSÜN KAYNAĞI
VE

GELECEKTE KORONAVİRÜSLERDEN BEKLENENLER

Selda Erensoy
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

KLİMİK 2022 – 9-12 Mart 2022



PLAN

• COVID-19’un ortaya çıkışı

• Diğer koronavirüslerle deneyimler

• SARS-CoV-2’nin genetik özellikleri

• SARS-CoV2’nin kaynağı – ipuçları

• SARS-CoV-2 evrimi nereye gidebilir?

• Omikron’dan ötesi …



COVID-19
Ø Yirmi birinci yüzyılın üçüncü insan koronavirüs salgını 

Ø 2019 Aralık: Çin’in Wuhan şehrinden viral pnömoni olgularının bildirilmesi à

hızla yayılması 

Ø Şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS)

ØDünya Sağlık Örgütü (DSÖ): Uluslararası Toplum Sağlığını Tehdit Eden Acil Durum 

(30 Ocak 2020)

Ø COVID-19 (“Coronavirus disease 2019”)

Ø PANDEMİ (11 Mart 2020)

Ø Ağır Akut Solunum Yolu Sendromu Koravirüsü 2 (SARS-CoV-2)



7. İNSAN KORONAVİRÜSÜ

• «novel canine-feline recombinant alphacoronavirus» 
(CCoV-HuPn-2018)? (Malezya)
• «porcine deltacoronavirus» (PDCoV) ??? (Haiti)



Koronavirüsler

1. Alfa CoV

2. Beta CoV (A,B,C,D soyları)

3. Gamma CoV

4. Delta CoV

İnsan koronavirüsleri

• hCoV-229E (alfa CoV)

• hCoV-OC43 (Beta CoV, A soyu)

• SARS-CoV (Beta CoV, B soyu) 

• hCoV-NL63 (alfa CoV)

• hCoV-HKU1 (Beta CoV, A soyu)

• MERS-CoV (Beta CoV, C soyu)

• SARS-CoV-2 (Beta CoV, B soyu)

Zhu C. J Med Virol 2021; 93:5729–5741.



ICTV: Uluslararası Virüs Taksonomi Komitesi, 

KÇG: Koronavirüs Çalışma Grubu 

https://talk.ictvonline.org



ICVT
11 Şubat 2020

SARS-CoV-2

Riboviria › Orthornavirae › Pisuviricota › Pisoniviricetes ›Nidovirales ›

Cornidovirineae ›Coronaviridae ›

Orthocoronavirinae ›

Betacoronavirus ›

Sarbecovirus

~ 60-140nm
Sferik /oval
Isıya , ultraviyole ışınlarına hassas

(Betakoronavirus
A soyunda)



• 1960’larda--> insanlarda enfeksiyona neden olan

HCoV-229E, HCoV-OC43 (ÜSYE, nadiren ASYE)

• 2002: SARS CoV

• 2004: HCoV-NL63 (ÜSYE, nadiren ASYE)

• 2005: HCoV-HKU1

• 2012: MERS-CoV



Shuo Su, Gary Wong, et al. George F. Gao.
Trends in Microbiology, 2016; 24(6)



Shuo Su, Gary Wong, et al. George F. Gao.
Trends in Microbiology, 2016; 24(6)



İnsan Koronavirüsleri (mevsimsel)
“Human coronavirus” (hCoV)

• Soğuk algınlığına neden olan virüslerden

• Kış ve ilkbahar aylarında

• Üst solunum yolu enfeksiyonlarının %15-30’unda 

etken

• Enterik veya nörolojik enfeksiyonlar da olabilir



Yeni koronavirüslerin ortaya çıkışını kolaylaştıran özellikler

• RNA virüsleri à mutasyon hızı

• Genomları büyük

• Nokta mutasyonların birikme olasılığı yüksek

• Farklı türler arasında rekombinasyon

• Ara konaklar arasında geçişler

• İnsanda enfeksiyon yapabilme adaptasyonu

• Ara konak à yeni insan virüsleri

• Yarasa koronavirüslerinden à insan koronavirüsleri evrimleşmiş



Koronavirüslerde Genetik Rekombinasyon -1

Shuo Su, Gary Wong, et al. George F. Gao.
Trends in Microbiology, 2016; 24(6)



Koronavirüslerde Genetik Rekombinasyon -2

Shuo Su, Gary Wong, et al. George F. Gao.
Trends in Microbiology, 2016; 24(6)



Koronavirüslerde Rekombinasyon
v Koronavirüslerdeki rekombinasyon olaylarının sıklığı
à Yeni koronavirüslerin ortaya çıkışı à değişkenliği yüksek
àİnsan enfeksiyonlarında virülans değişikliği?
Sorular:
• Hayvanlarda koronavirüs rekombinasyonu ne kadar sıktır?
• Koronavirüsler hangi hayvanlarda rekombine olabilir?
• İnsanlarda olası bir rekombinan koronavirüsün ortaya çıkma potansiyelini 

tahmin etmek için bir yol var mıdır?

v Virülansı yüksek rekombinan CoV ortaya çıkma olasılığını izlemek ve tahmin 
etmek için sürveyans ağlarının kurulması

«Yeni bir CoV salgınına hazırlıklı olmak için SARS-CoV ve MERS-CoV
salgınlarından alınan derslerin acilen çalışılması gerekir» Shuo Su, Gary Wong, et al. 
George F. Gao. Trends in Microbiology, 2016; 24(6)



SARS-CoV-2 döngüsü

Muge Cevik et al. BMJ 2020;371:bmj.m3862
©2020 by British Medical Journal Publishing Group



SARS-CoV-2: proteolitik işleyiş

Das A. Gene Reports 23 (2021) 101122



RNA-bağımlı RNA Polimeraz (RdRp)
ns12

Nükleotidiltransferaz (NiRAN)

Nidovirüs-spesifik N-terminal uzama kısmı

Gao etal., Science 368,779–782(2020



«S» PROTEİNİ
DİKEN («Spike»)

• Anahtar molekül

• Konak tropizmi, enfektivite, patogenez

• Trimerik sınıf I füzyon proteinlerden

• SARS-CoV ile %74 benzerlik (amino asid)

• S1 ve S2 alt birimleri

• S1 değişken

• Proteolitik kesim bölgeleri: S1/S2, S2’
Zhu C. J Med Virol 2021; 93:5729–5741



SARS-CoV-2 Nasıl ortaya çıktı?
Kaynağı hakkında İpuçları

• SARS-CoV ve SARS-CoV-2'nin bilinen en yakın akrabaları Yunnan'daki yarasalarda bulunan virüsler 

• Virüsle enfekte olan yarasalar à Virüslerin dünyada yayılması

• Türler arasında geçişe ve farklı türlerin enfeksiyonuna neden olan mutasyonlar ve 

rekombinasyonlar

• SARS-CoV-2 için yarasa rezervuarı? Ara hayvan konakçısı?

• Doğru hayvan türlerinin ve/veya popülasyonlarının henüz örneklenmemiş olması? 

• Düşük prevalansa sahip öncü bir virüs?

• Türler arası ilk aktarım olaylarının da tespit edilmeme olasılığı?

• Zoonotik kökeni destekleyen bilimsel kanıt(lar)…



SARS-CoV-2’nin laboratuvardan sızmış olma olasılığı var mı? 

v Herhangi bir kanıt yoktur.

o Wuhan Viroloji Enstitüsü’nün (WIV) veya başka bir laboratuvarın COVID-19 pandemisinden önce 

SARS-CoV-2 veya öncü olabilecek bir virüs üzerinde çalıştığını gösteren veri yoktur. 

o WIV’de SARS-CoV-2 ile yakın ilişkili virüs izolasyonu veya kültürüne ait kanıt bulunmamıştır.

o Laboratuvar çalışanlarının Mart 2020 serumlarının seronegatif bulundukları belirtilmektedir.

o SARS-CoV-2’nin insanlara optimum adaptasyonu zaman içinde ilerlemiştir.

• Holmes EC, et al. Cell, 2021;184.
• World Health Organization. WHO-convened global study of origins of SARS-CoV-2: China part. 2021. 

• George Gao et al. Surveillance of SARS-CoV-2 in the environment and animal samples of the Huanan 
Seafood Market. 2022

https://apo.org.au/node/311637


Yang Xinglou ve Shi Zhengli

Wuhan Viroloji Enstitüsü



SARS-CoV-2 Furin kesim bölgesinde 
suboptimal patern

Betakonavirüslerin S proteininde 
furin kesim bölgesinin evrimi.



Wuhan’da COVID-19 salgınının başında 
filogenetik ve epidemiyolojik veriler

Holmes EC, et al. Cell, 2021;184

qSalgının başındaki olgu kümeleri hayvan 

pazarı etrafında bildirilmiştir.

à WIV yakınındaki olgular ölümler salgının 

daha ileri döneminde görülmüştür. 



Jonathan E. Pekar, et al.

v Pandeminin başında 
• SARS-CoV-2 iki alt soyu: 'A' ve 'B’ 
(iki anahtar nükleotid mutasyon 
[C8782, T28144] farkı olan)

Yeni filodinamik köklendirme 
yöntemlerinin kullanıldığı salgın 
modellemeleri ile…

SARS-CoV-2 iki zoonotik olay sonucu mu ortaya çıktı?



Konak

Bölge

Yarasa
rezervuar

Bilinmiyor Bilinmiyor Huanan
pazarı

Huanan
pazarı

Huanan
Yakınında

toplum

Wuan’a
yayılım

Uluslararası
yayılım

Vahşi / çiftlik
Ara konak İnsanlar

Zaman Jonathan E. Pekar



Yarasa mağaralarına yakın bölgelerdeki insanlarda SARS ile ilişkili koronavirüs

seropozitifliği

à Kırsal alanlarda maruziyet

Virologica Sinica (2018) 33:104–107

PLoS ONE 2018; 13(4)



SARS-CoV-2’nin hayvan rezervuarı?

• Rezervuar / ara konak henüz kesin olarak tanımlanmamıştır.

• Akrabalarının çoğu (SARSr-CoV) nal burunlu yarasaların çeşitli türlerinde (Rhinolophus spp) 

bulunmaktadır. 

• Guandong pangolin koronavirüsünün reseptör bağlayıcı bölgesi (RBD) SARS-CoV-2 ile yakındır.

• En yakın virüslerle bile evrimsel ayrılması ~ 40 yıl görünmektedir.

• Uzak Doğu’da kuyruklu, pullu sürüngen olan pangolinlerden izole edilen koronavirüste RBD’de

ACE2 reseptörüne bağlanmaya uyumlu protein şeklini sağlayan SARS-CoV-2’deki altı kritik 

mutasyon



TERSİNE ZOONOZ 

Hayvanlarda SARS-CoV-2
Duyarlılık

Kriterler:

• Replikasyon

• Serokonversiyon

• Hastalık

• Bulaşma

Duyarlı değil? Duyarlı değil? Düşük Orta düzeydeOrta düzeyde

Tavuk* Domuz İnek Rakun Tavşan

Rhesus makak Hamster Vizon KediDağ gelinciği

Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek

Drexler JF, EASL Campus, 2022
SARS-CoV-2’nin enfeksiyon yelpazesi geniş
Vizonların, beyaz kuyruklu geyiklerin enfeksiyonu
Köpekler, goriller
Hayvanat bahçesinde leopar sırtlan, goril, hippopotam enfeksiyonu
*Omikron’un «spike» proteini hindilerin, tavukların ve farelerin ACE2 
proteinine bağlanabiliyor.
- Başka hayvanlar da duyarlı olabilir.



SARS-CoV-2 ile yakın ilişkili sarbekovirüsler



Laos’da Rhinolophus yarasa virüsler
Pasteur Enstitüsü’nde çalışmalar à Rhinolophus spp. «BANAL» Laos 2020
SARS-CoV-2 benzeri ACE2 RBD – yüksek benzerlik ( %96.8)

Temmam S, et al. Research
Square, 2021 



Temmam S, et al. Research
Square, 2021 



Wuhan hayvan pazarı 
pandeminin kaynağını işaret 
ediyor 



MUTASYONLAR à

VARYANTLAR

RNA-bağımlı RNA Polimeraz (RdRp)
ns12 Gao etal., Science 368,779–782(2020

Nükleotidiltransferaz
OMİKRON RBD

Uyum ve adaptosyanda avantaj artışı
Genetik Epigenez…



Kemp SA. Nature, 2021Choi et al. NEJM, 2020

İmmun supresif olgularda kronik – uzun 
enfeksiyon ve SARS-CoV-2 genomik değişim 



CoV-229E «spike» evrimi

Filogenetik ağaç 
«Merdiven» 
şeklinde



• hCoV-OC43 iki soya 
ayrılmış

• Her soy merdiven 
benzeri filogenetik
ağaç şeklinde …

Bloom J, 2022



20I(Alfa V1)

20H(Beta V2)

21A(Delta)

20J(Gamma V3)

21M(Omikron)



VARYANTLAR à OMİKRON
• İlk kez 2021 Kasım başında Güney Afrika ve Botswana’da saptandı.
• Çok hızlı yayılım
• Çok sayıda mutasyon birikmiş: 54 mutasyon – 7 indel; 34 aa S , 15 RBD
(«çılgın genom»)

• Önceki varyantlardan çok farklı
• Genetik atasının bir yıldan fazla geride olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak (Nereden /nasıl çıktı?)
1. Genetik sürveyans – sekans çalışmaları sürecinde atlanmış mutasyonların birikmesi 

(moleküler / sekans çalışmalarının olmadığı / az olduğu bölgelerde) mi?
2. Kronik uzun süreli enfeksiyonu olan hastada gelişmiş olabilir mi?
3. Diğer hayvan konaklarında gelişmiş olabilir mi?



Nature Reviews

Ø Önceki varyantlara karşı gelişen antikorların, Omikron soyları ile etkin bir çapraz reaksiyonu yok

• Nötralizasyondandan kaçış

v Yeni bir küme; aşı / konvelesan serum immünitesinden kaçış

Ø Farklılıkların daha iyi anlaşılması

Ø SARS-CoV-2 pandemisinin evriminin araştırılması 

Ø Tanı / tedavi / aşılama / kontrol alanlarında çözümler

• Bazı hızlı antijen testlerinin Omikron saptanmasında duyarlılığı 

daha düşük (Bekliz M, 2022, et al.) 

Osterman M, et al. Medical Microbiology and Immunology 2022 )



v Virüs evriminin yolu avantajlarla baskın hale geçiş

§ İmmün yanıttan kaçış à duyarlı konak popülasyonunda genişleme

§ Çoğalmasını sürdürebileceği ortamı kaybetmeme

§ Bulaştırıcılığın à reseptörlere bağlanma afinitesinin artarak iyileşmesi

v SARS-CoV-2’nin evolüsyon paterni ne zaman istikrarlı hale (platoya geçiş) 

gelebilir? Hangi yönde ilerleyip istikrar kazanacak?

Tahmin için Henüz erken…

Viral evolüsyon -- > Belirlenmesinde toplum koşulları önemli

Genişleyebilmek için bulduğu çatlaklar gidişatı da etkiler



COVID-19 pandemisinin bundan sonraki ilerleyişine ilişkin 
önümüzdeki olasılıklar: 

• *Bulaşma koşullarının uygun olduğu ve fırsat bulduğunda tekrarlayan salgınlarla ortaya çıkması. 
Başlangıçtan farklı olarak, toplumdaki genel bağışıklığın kısmi bile olsa ağır hastalıktan koruması. 
T hücre yanıtı *

Ancak, özellikle riskli gruplarda şiddetli seyredebilir. Aşılamaya ve koşullara göre tedbirlere devam 
edilmesi ile birlikte sürekli tetikte olmamızı gerektirir.

• *Diğer mevsimsel koronavirüslere benzer hafif olgularla seyredecek forma dönmesi ise şu anda 

pek gerçekçi durmamaktadır. Bunun için uzun zaman gerekebilir. 

• *Bağışıklıktan kaçan ve ağır tablolara neden olan yeni endişe verici varyantların ortaya çıkması ile 
sağlık sistemine aşırı yüklenmeye, ağır tablolara, ölümlere neden olması pandeminin başındaki 

duruma geri götürür. İyimser bakış açısı ile toplumdaki kazanılmış genel bağışıklığın en azından 
kısmi çapraz koruma ile üçüncü senaryonun ağır sonuçlarından koruyacağı umulabilir.



Sonuç:

• Salgınlara yol açan zoonozların devam etmesi kaçınılmazdır. Salgınların gidişatını öngörmek ve 

gerekli tedbirleri zamanında alabilmek için kaynağı ve rezervuarları tespit etmek önemlidir. Ancak, 

özellikle asemptomatik enfeksiyonlar veya hafif hastalıklara da neden olan enfeksiyonlarda, 

epidemiyolojik iz takibi zorlu olmaktadır.

• İnsanlarda açıklanamayan hastalıkların erken tespitini sağlayacak şekilde sürveyans

programlarının tasarımında insanlara bulaşma riskinin en yüksek olduğu vahşi, çiftlik ve ticareti 

yapılan hayvanlara da odaklanılması gereklidir.

• Dünyayı tekrar tekrar yeni virüslerle çarpışmak zorunda bırakan insan faaliyetlerinden 

kaynaklanan gelecekteki salgınlara karşı savunmasız kalmamak için zoonotik kaynakların kapsamlı 

bir şekilde araştırıldığı, işbirliği içinde ve dikkatli bir şekilde koordine edilmiş çalışmalar şarttır. 



SARS-CoV-2’nin geleceği Halen insanların ellerinde!

Aşı kapsayıcılığın toplumlar arası farklılıkları à eşitsizlik

Kontrol önlemlerinin azaltılması

SARS-CoV-2 gelişimi için 

verimli ortam !!!



Teşekkürler


