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Modifiye edilen iyonizer cihazının kullanımıyla hayvanlar arasında hava yoluyla taşınan influanza A 
(strain Panama 99) virüsünün engellenmesi (>%97) ve virüsün etkisizleştirilmesini 
tanımlamaktayız. Aktif iyonizer ginepiglerde enfeksiyonu %100 (4/4) engellemiştir. Ayrıca cihaz, 19 
m3 odada 40 dakika sonra %21 iyileşme oranıyla, hava yoluyla taşınan kalisivirüs, rotavirüs ve 
influanza virüsünü etkin şekilde yakalamıştır. İyonizer negatif iyon üretir, havayoluyla taşınan 
parçacıkları/havada asılı su damlalarını negatif yükler ve elektrostatik olarak pozitif yüklü toplayıcı 
bir levhaya çeker. Yakalanan virüsler daha sonra reverse transkripsiyon sayısal gerçek zamanlı 
PCR tarafından tanımlanır. Bu cihaz kendine has olasılıklarla hızlı ve basit bir şekilde havadan 
virüsleri uzaklaştırır, virüsün anında tanımlanmasına olanak sunar ve hava yoluyla yayılmasını 
engeller. 

Virüslerin havadan toplanması, bertaraf edilmesi ve tanımlanması, salgın başlangıçlarının hızlıca 
tespit edilip engellenmesi ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemek için acilen basit, 
taşınabilir ve hassas cihazlara ihtiyaç vardır. Her yıl bulaşıcı hastalıklar tüm dünyada milyonlarca 
ölüme neden olmakta ve pek çok yaygın bulaşıcı patojenler öksürük, hapşurma ve kusma vs neden 
olduğu aerosoller ve hava damlacıkları tarafından yayılmaktadır. Aerosal yayılma mekanizmalarına 
dair bilgi pek çok patojen için sınırlı olsa da, hava yoluyla yayılma virüsler dahil pek çok patojen için 
yayılma yoludur.  
Günümüzde virüsleri havadan hızlıca ve kolaylıkla toplayan ve tanımlayan valide basit bir teknoloji 
bulunmamaktadır. Problem analiz teknikleri değildir zira gerçek zamanlı PCR gibi moleküler biyoloji 
metotları pek çok patojen için hassas tanımlama sistemleri sunmaktadır. Sorun, virüsler dahil 
havadaki küçük parçacıkların büyük hava hacimlerinden hızlı şekilde toplanması için etkin bir 
örnekleme metodunun geliştirilmesidir. Ayrıca örnekleme metodu pek çok ortama uygun, geniş 
yayılımlı ve uygulamalı, dayanıklı ve kolay kullanılır olmalıdır. Şu an havadan patojenleri toplamaya 
yönelik en çok kullanılan teknikler hava akımlı ve sıvı modellerdir. Bu sistemler karmaşık 
sistemlerdir ve etkinlikleri tam olarak değerlendirilememiştir. 
Salgın hastalıkların hastaneler içerisinde yayılması çok önemli bir konudur. Ameliyathaneler  ve 
bağışıklık sistemi baskılanmış aynı zamanda ciddi alerji hastalarının olduğu ortamlar gibi patojen ve 
parçacık içermemesi gereken ortamlara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu da sadece toplama ve tanımlama 
değil aynı zamanda havadaki virüslerin ve diğer patojenlerin bertaraf edilmesi için bir metodun 
geliştirilmesine talebi arttırmaktadır. Ozon gazının norovirüsü etkisizleştirildiği görülmüştür ve boş 
ortamlarda yüzeyleri arındırmak için kullanılabilir ancak toksik olması nedeniyle hasta bulunan  
ortamlarda kullanılması mümkün değildir. Negatif iyonların üretiminin daha önce New Castle 
hastalık virüsünün ve hayvansal deney düzeneklerinde birkaç çeşit bakterinin yayılmasını azalttığı 
ispat edilmiştir.  
Bu çalışmada kullanılan iyonizayon cihazı 12 V’da çalışmaktadır ve bir elektrik alanı içerisinde 
aerosol parçacıklarıyla çarpışan ve onları yükleyen negatif iyonizasyonlar üretmektedir. Bunlar daha 
sonra pozitif yüklü toplayıcı levhaya haspedilir.  
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Şekil 1. Toplayıcı levhayla Airpoint iyonizör (13 X 35 cm) (a).  İyönizer cihazı LightAir AB, Solna, İsveç 

tarafından Ion-Flow Ionizing Teknolojisine dayanarak üretilmiştir ve 47 mm çaplı, pozitif yüklü toplayıcı levha ile 

birlikte iletken yüzeyli plastic bir kapak eklenerek mofidiye edilmiştir; Aerosolize ve tutulmuş latex parçacıklar  

(>1 ila < 10 μ m) aktif (b) ve inaktif (c) iynizör , (bar = 10 μ M); Rotavirus (d); ve infuenza virusü (H1N1; strain 

Salomon Island) (e) aktif iyonizör üzerine tutulmuş, (Bar = 50 nm). 

Emniyet nedenleriyle, toplayıcı levha çok düşük akıma sahiptir, (80μ A’dan düşük) ancak iyonizör 200,000 

eV’den fazla voltajı hızlandırır, bu şekilde her saniye birkaç milyar electron üretimi sağlanır. Bu cihaz tespit 

edilebilir seviyede ozon üretmez bu nedenle tüm ortamlarda güvenli bir şekilde kullanılablir.  
Bu tekniğin aynı zamanda havadan kedi allerjenlerini etkin bir şekilde topladığı ve bertaraf ettiği bilinmektedir26. 

İyonize cihazına maruz kalan aerosolize rotavirus, kalisivirus ve  infuenza virüsü parçacıkları toplayıcı levhaya 

çekilmiş ve neticesinde electron mikroskopu ve reverse transkripsiyon sayısal gerçek zamanlı PCR teknikleri  

tarafından tespit edilmiştir. En önemlisi ise bu teknolojinin hava yoluyla taşınan influenza virüsünün bulaşmasını 

engellemek için kullanılabileceğini göstermiş olmamızdır. es.  

Sonuçlar 
Elektron mikroskopuyla tespit edilen aerosol örneklemenin gözlemlenmesi ve verimi. Viral 

patojenlerin toplanması ve tanımlanması için iyonizasyon tekniğinin geliştirilmesi ve valide edilmesi için, klinik 

öneme sahip birkaç virus kullandık; kalisiivirus, rotavirus ve infuenza virusü (H3N2, strain Salomon Island) ve 

zamanda latex parçacıklar kullandık. Kanine kalisivirus (CaCV, strain 48) insan norovirus için vekil27 olarak 

kullanılmıştır, “kış kusma hastalığı” arkasındaki etiyolojik ajanstır, büyük klinik salgınlara neden olmuş  ve 

ekonomik öneme sahiptir 28. Rhesus rotavirus insan rotavirus29 için vekil markör olarak kullanılmıştır.  
Cihazda (Şekil. 1a) ufak bir taşınabilir 12 voltla çalışan iyanizör, iyonizöre eklenmiş pozitif yüklü toplayıcı 

levha bulunmaktadır ve elektrostatik çekimle havadan negative parçacıkları çekmektedir. Optimal toplama süresi 

parametrelerini belirlemek için, < 1 ila > 10 μ m arasında değişen boyutlardaki latex parçacıkları 19 m3 bir odaya 

püskürtülmüştür. Yapılan test, gerçek zamanlı parçacık sayımında (PortaCount Plus) tespit edildiği gibi havadaki 

serbest latex parçacıklarının > 90%’ını azaltmak için 40-60 dakikaya ihtiyaç vardır. Parçacık sayacı 0.02 μM’den 

büyük parçacıkları tespit edebilir. Aktif ve inaktif iyonizör toplayıcı levhalardan oluşan bölümlerde elektron 

mikroskopuyla tarama ile gözlemleme (SEM), latex parçacıkların aktif iyonizör toplayıcı levha üzerindeki 

toplanmasının, inaktife kıyasla, gözle görünür şekilde daha fazla oranda arttığını göstermiştir (Şekil. 1b,c). Daha 

sonra yüksek sayıda rotavirus ave formalin-inacktive edilmiş infuenza virüsü aynı şartlar altında püskürtülmüştür. 



 

 

Şekil 2. Yakalanan rotavirus (a), kalisivirus (b) ve infuenza virüsü (H1N1; strain Salomon Island) 

(c) üzerinde Gerçek zamanlı PCR . İnaktif iyonizör üzerinde infuenza virüsü  tespit edilmemiştir.  
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Tablo 1.   Püskürtülen CaCV, rhesus rotavirus (RRV) ve Infuenza A virüsünün RT-q PCR’de tespit 

edildipi gibi değişik konsantrasyonlarda toplanma verimi a) BU deney bir kez yapılmıştır.  

40 dakika sonra transmisyon electron mikroskopunda tespit edildiği gibi inaktif toplayıcı levhalar (< 5)  
rotavirus ve infuenza virüsü içermektedir, aktif toplayıcıda ise > 50 virüs parçacığı bulunmaktadır.  

RT-qPCR’de tespit edildiği gibi havanın iyonlaştırılması ve elektrostatik çekim aerosol dağılan 
virüsleri toplamaktadır. Daha sonra RT-q PCR teknolojisinin, iyonizör teknolojisinin virüsleri toplama 
ve yoğunlaştırma kapasitesini ölçme kapasitesini tespit ettik. Her bir deneyde aynı virus 
konsantrasyonunu kullanarak üç virusün her biriyle üç bağımsız deney gerçekleştirilmiştir. (Şekil 2a–
c). Toplama aşamasından tespit aşamasına kadar bir kaç adım olsa da sistem yeniden üretilebilirlik 
konusunda dirençlidir. RT-q PCR verileri aktif toplayıcının , inaktif toplayıca oranlar, virüsleri 1500–3000 
kat daha etkin şekilde yoğunlaştırdığını ve topladığını göstermiştir  (Tablo 1). Aeorosol üretimde 
farklı virus seyreltileri kullanıldığında, aktif toplayıcı üzerinde toplanan aerosol viruslerin oranı CaCV, 
rotavirus ve infuenza virusü için normalde % 0.1–0.6 arasındaydı.  
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Tablo 2.   Canine Kalisivirus (CaCV) ve Rhesus Rotavirus (RRV) infektivitesinde azalma. a  İnfektivite 

makelesinde tespit seviyesi altında (10 peroxidase forming units/mL). 
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Şekil 3. Gine pigler arasında infuenza virusü (H3N2, Pan/99) aerosol-yayılma deneyleri tasarımı. 
Ginepigler (n = 4) burun içi yoluyla 100 uL (her bir burun deliğine 50 uL) 5 × 103 pfu Pan/99 virusü  
enfekte edilmiştir. Dört enfekte hayvan da “A”deney kafesine konmuş . 30 h p.i.’de dört enfekte edilmemiş 

ginepig ise B kafesine konmuştur. Hava akımı soldan saga doğru. Hava 17x/gün değiştirilmiştir. Dolu 

diktörtgen = iyonizör. 

CaCV ile ilgili tekrarlanabilir bir bulgu da en düşük konsantrasyonda bağıl iyileşmenin earolize edilen 

toplam virus sayısının %10-20’sine yükselmesidir (Tablo 1). 

Havanın iyonize edilmesi kalisivirus ve rotavirus infektivitesini azaltır. Daha sonrasında 
toplanan virüslerin negatif iyonlara maruz kaldıktan sonra ve/veya pozitif yüklü toplayıcı levhalara maruz 
kaldıktan sonra infektivitelerinin sürdürüp sürdürmediklerini tespit ettik. İçerisinde sırasıyla CaCV rotavirus 
1 × 106 peroksidaz oluşturan birimler içeren beş mL hücre kültürü kitleri (Eagles Minimal Essential 
Media (Eagles MEM)) 40 dakika boyunca püskürtülmüş ve 1 mL of Eagles MEM içeren aktif toplayıcı 
levhaya toplanmıştır. Kültür hücresi kitindeki CaCV de, püskürtülmeden, doğrudan aktif ve inaktif bir 
toplayıcı levhaya maruz bırakılmıştır. Tarif edildiği gibi bir viral infektivite tespit edilmiş 30 ve püskürtülen 
virus, aktif ve inaktif toplayıcı levhalara maruz kalan virüsler ve viral stoklar arasında, viral genom kopya 
sayılarına karşı infektivite arasındaki oran karşılaştırılmıştır, Püskürtülmeden aktif toplayıcı levhalara maruz 
kalan CaCV, inaktif toplayıcı levhada hapsedilen virüsle kıyaslandığında, infektivitede hafif bir azalma 
göstermiştir (~40%) (Tablo 2). Aksine püskürtülen virüslerin infektivitesi > 97% gibi büyük bir oranla 
azalmıştır bu da infektivite azaltımının büyük bir çoğunluğunda yüklü toplayıcı levhalara maruz 
kalmanın değil, aerosol iyonizasyonun  sorumlu olduğunu göstermektedir.  

Notavirisü iyonize edilmeden spreylendiği ve inaktif bir toplayıcı levhada toplanmasının sağlandığı bir 
deney de iyonizasyonun virüslerin infektivitesini kaybettiren bir mekanizma olduğunu desteklemektedir. 
Nebulizerden 30 cm uzağa yerleştirilmiştir. Test, genom kopyasına karşılık infektivite oranının, viral 
stoğa göre değişmediğini ortaya koymaktadır bu da virüsün inaktivasyonun havanın iyonizasyonuyla 
ilişkili olduğunu göstermektedir.  

Havanın iyonizasyonu ve elektrostatik çekim ginepigler arasında hava yoluyla taşınan 
influenza A//Panama virusü enfeksiyonunu engellemektedir. Daha sonrasında havanın 
iyonizasyonun ve elektrostatik çekimin aerosol ve damlacıkla iletilen influenza A/Panama (Pan/99) virus 
enfeksiyonunu engelleyip engellemeyeceğini görebilmek için yerleşik bir influenza hastalıklı ginepig 
modelini31–33 inceledik. Havayoluyla/damlacıkla iletim modeli tariff edildiği gibi 31 kafesler arasına 
yerleştirilen iyonizerli iki ayrı kafes kullanılarak gerçekleştirilmiştir (Şekil 3). Dört adet ginepig intranasal 
yolla 5 × 103 pfu Pan/9931 ile açıklanan şekilde enfekte edilmiş ve kafe konmuştur  “Kafes A” (Şekil. 3). 
Enfeksiyondan 30 saat sonra (h p.i.) 4 enfekte edilmemiş ginepig diğer kafeslerden 15 cm uzaklığa herhangi 
bir fiziksel temas olmayacak şekilde B kafesine yerleiştirilmiştir, Şekil 3.  A ve B kafesler arasına iyonizer 
yeleştirilmiş ve iki tıpatıp aynı deney gerçekleştirilmiştir, birine aktif bir iyonizör diğerine ise inaktif bir iyonizer 
yerleştirilmiştir.  
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Şekil 4. Aktif iyönizör aerosol iletiken infuenza virusünün (H3N2, Pan/99) ine piglerde enfeksiyonunu 

engellemektedir. Aktif iyönizör ionizer hastalığa maruz kalan 4 hayvandan 4’ünde de infuenza virusüne 

bağışıklık kazanmayı engellemiş, 4 hayvandan 3’ü inaktif iyonizer kullanıldığında enfekte olmuştur. Grafik  

ELISA antikor titresini enfeksiyon öncesi (pre-serum 1, 2, 3 ve 4) ve influenza virüsüne maruz kaldıktan 

sonra 21. günde (post-serum 1, 2, 3 and 4) göstermektedir . Kısaca infuenza virusü H1N1; (SBL Infuenza 

Vaccine, Sanof Pasteur, Lyon, France) ELISA levhaları tarafından kaplanmış ve gine pig serumu öncesi ve 

sonrasının iki katı seyreltmesiyle inkübe olmuş ve sırasıyla Metodlarda tariff edildiği gibi biotinylated tavşan-

anti-gine pig antikoru, HRP konjüge streptavidin ve TMB substratı takip etmiştir. Keisk çizgiler değeri  

(0.284 OD) + 2 S D negative kontrollerin ortalamasıdır.  

B kafesindeki enfekte edilmemiş hayvanlar A kafesinde bulunan enfekte edilmiş 4 hayvandan 
gelen hava akımına 24 saat maruz bıraklımıştır. Ve daha sonrasında sonraki 21 gün ayrı ayrı 
havalandırılmış kafeslere yerleştirilmiştir bu şekilde enfeksiyona açık oldukları tek zamanın A 
kafesindeki enfekte hayvanlardan gelen havaya maruz bırakıldıkları 24 saat olması sağlanmıştır. 
Genizden enfekte olan hayvanlarda yapıla RT-akciğer qPCR ve trachea biopsileri (54 h p.i.) her iki 
deneyde de 4 hayvandan 3’ünde influanzanın pozitif olduğunu ortaya koymuştur.  

Maruziyetten sonra 21 gün immün bir tepkinin gelişimiyle, enfeksiyonun A kafesindeki hayvanlardan B 
kafesinde enfekte olmamış, etkilelenen hayvanlara geçişini değerlendirdik. Şekil 4 iyonizerün inaktif 
olduğu zamanlarda, enfekte olmamış ama maruz kalan 4 hayvandan 3’ünde serum IgG infuenza-
spesifik immun tepkisinin geliştiiği görülmüştür. Bunun aksine, iyonizör aktif olduğunda B kafesindeki 
4 hayvandan hiç biri infuenza virusüne bir immun tepkisi  geliştirmemiştir (Şekil 4). Ayrıca, çok düşük 
konsantrasyonda olsada iaktif iyönizör levhasında infuenza virusü RNA, RT-qPCR tarafından tespit 
edilmiş , ancak inaktif iyonizerde tespit edilmemişti bu da iyonizasyon cihazının aslında A kafesindeki 
enfekte hayvanlardan gelen virüsü toplamıştır. . 

Tartışma Konunu 
Kontrollü ortamda 12voltla çalışan hava yoluyla viral taşınan enfeksiyonların yayılmasını engelleyen 
aynı zamanda hızlı tanımlama için havadan virüsleri toplayan basit bir iyonizayon cihazından bahsettik. 
Hasss RT-qPCR makaleleriyle birlikte, bu örnekleme metodu influanzai rotaviris ve kalisivirüs gibi 
birkaç tane klinik olarak önemli virüsun tespitini ve yüksek hassasiyette ölçülmesini sağlamıştır Cihaz 
içerisinde taşınabilir ufak bir iyonizör bulunmaktadır, iyönizöre havadaki negative parçacıkları çeken 
potizif yüklü bir kap eklenmiştir. Yeni geliştirilen bu cihazla iligili önemli avantajlarından biri  de basit 
kullanımı, yüksek dayanıklılığı ve havayoluyla taşınan patojenlerde yaygın kullanım alanıdır.  

İnaktif iyonizörle karşılaştırıldığında aktif iyönizörde çok yüksek sayıda (~1500–3000 katı) 
notovirüs ve CaCV parçacıkları tespit edilmesi bu tekniğin havadan viral parçacıkları çok aktif ve etkin 
şekilde topladığını göstermektedir.Aynı şekilde SEM tarafından latex parçacıkların görülmesi 
araştırılan tüm boyutlardaki latex parçacıklarının aktif toplayıc üzerinde yoğunlaştığını göstermektedir. 
35 nm ila 10 μ m arasında değişik boyutların yoğunlaşması bu teknolojininn geniş uygulama Alani 
olduğunun altını çizmektedir. Ancak çok büyük parçacıklar iyileşmeyi azaltabilir çünkü bu parçacıklar 
hada az süre havada kalmaktadır 33,34. 

İlginç bir şekilde, düşük miktarlarda CaCV aerolize edildiğinde (1.56 × 104 gen copyası ve 1.87 × 
103 gen kopyası), sırasıyla %,10.6 ve 21 oranında toplama iyileşmeleri gözlemledik.  



Havada düşük virus dağılımıyla birlikte bu önemli oranda artan verimin nedeni daha az virus-virüs veya  

virus-hücre çöküntü parçacıklarının düşük kümeleşmesi ve daha uzun süren havada taşınmadan kaynaklı 

olabilir, bu da toplayıcının daha güçlü elektrostatik çekimine neden olur. Ayrıca parçacıkların çoğunun toplayıcı 

levhanın olduğu duvarda kalması veya iyonizör üzerindeki toplayıc levhanın yakınlarına düşmesi muhtemeldir. 

Ve sonuç olarak gerçek zamanlı PCR tarafından ölçülmez ve elektrosatik verimin azımsatır. Daha yüksek virus 

konsantrasyonları aerolize edildiğinde, bu etki daha düşük iyileşme değerlendirmelerine neden olabilir. CaCV, 

rotavirus ve infuenza virusü kullanılarak, makalenin sağlamlığını tüm adımları boyunca kapsamlı olarak 

değerlendirebilmek için aerolize edilen her bir virus konsantrasyonu için üç ayrı bağımsız deney gerçekleştirdik 

(aktif iyönizörle toplama, RNA ekstraksiyonu, cDNA sentezi ve geçek zamanlı PCR). Toplamadan tespite kadar 

bir kaç adım içerse de her bir bağımsız ölçümde virusün maksimum ve minimum miktarı her zaman 1 log 

aralığında olduğundan (Şekil 2) makalenin oldukça kuvvetli olduğunu tespit ettik (Şekil  2). 
Elektrostatik çekimle virüslerin inaktivasyonu sadece kısaca araştırılmıştır. Mevcut çalışamda, infektiviteye 

karşı gen kopyaları oranıyla tespit ediliği üzere iyonize havada rotavirus ve CaCV önemli oranda infektivitesini 

kaybetmiştir  (> 97%) (oran; CaCV 3.0 × 10-2 ila < 7.8 × 10-4 arasında ve rotavirus 4.9 × 10-1 ila < 7.6 × 10-3 

arasında). İnaksivasyon mekanizması bu çalışmada açıkca incelenmemiştir. Ancak inaktivasyon mekanizmaları 

daha önce açıklandığı36,37 gibi virüsleri inaktive eden reaktif türler ve/veya artan protein yükü seviyelerini 

içerebilir. Azalan infektiviteye, viral lipid zarf ve protein kapsite36 hasar ve zarar verebilecek, lipid ve protein 

peroksidasyon reaksiyonları yoluyla reaktif oksijen türlerinin ve ozonun neden olabileceği önerilmektedir.   

Özellikle adenovirus, poliovirus gibi zarflanmamış virüslerin ve rota ve kalisivirusler gibi diğer enteroviruslerin  

inaktivasyonunda protein peroksidasyon önemli rol oynayabilir. Zaflanmış virüslerin lipid peroksidasyondan 

dolayı infektivite kaybettiği düşünülmektedir. Ancak ozonun sitotoksitesi ozonun klinik uygulamasında büyük bir 

engel oluşturmaktadır. Havadaki iyonizasyonu arttırılmasının tavukları hava yoluyla taşınan ölümcül Newcastle 

hastalığı virüsü enfeksiyonundan etkin şekilde koruduğu gösterilmiştir 23. Virüslerin negatif iyon inaksivasyonuna 

ait aynı mekanizma gösterilmemiş ve daha sonrasında araştrılması gerekmektedir. Ancak negatif ve pozitif 

iyonların üretilmesini kullanan bir çalışmada, ozon seviyesi çok düşük olmasına ragmen (0.005 ppm veya daha 

az)37 influanza virüsü inaktive edilmiştir.   
Bizim cihazımız VTT (Technical Research Center of Finland, Tampere, Finland) ve Amerika Hava Kaynakları 

Komitesi tarafından test edildiği üzere tespit seviyesi altında (0.002 ppm) kararlı durumda bir ozon 

konsantrasyonu salmıştır böylelikle bu çalışmada viral inaktivasyona katkıda bulunamaz. Ancak, virüslerin 

çekirdeksel asit yapısına veya proteine zarar vererek inaktivasyona katkıda bulunan O2 gibi reaktif radikaller 

oluşturulabilir 37. İyonizasyon olmadan oda havasına virus püskürtüldüğüne infektivite kaybolmadığından ve 

pozitif yüklü toplayıcı levhalara doğrudan uygulandığında çok az oranda azaldığından, infektivitenin azalmasında 

en büyük nedenin artan negatif yüklü seviyeler olduğu düşünülmektedir bu durum muhtemelen izoelektrik 

noktalarda değişime neden olup bu nedenle kapsitlerin yapısal değişimine neden olmaktadır. İncelenen her iki 

virus de zarfsız olduğundan, lipid modifikasyon diskalifiye edilebilr.  
Bu çalışmanın en ilginç ve en büyük klinik önemi iyonizasyon cihazının “özgün” koşulları taklit eden kontrollü 

ortamda influenza virüsünün enfeksiyonunu tespit edip engelleyebilmesine dair yeni keşiftir. İntronazal 

enfeksiyon protokolümüz daha önce açıklandığı gibi 31,33 ,Harley ginepigleri ve Pan/99 infuenza virusü 5 × 103 

plak oluşum üniteleri (pfu) kullanılarak yapılmıştır. Hartley ginepigi ırkı insan influenza A virüsü Pan/99 (H3N2) 

ırıkına çok duyarlı olduğundan bulaşıcı (ID50) of 5 pfu31 dozuyla bu viral ırkı bu çalışamlar için en uygun ırk haline 

getirir. Ancak Lowen ve çalışma arkadaşları Pan/99’un earosal olarak %100 oranında gine piglere geçtiğini 

göstermiştir 38,39. Daha önce yapılan çalışmalar kullanılan bulaşıcı dozun bu hayvan modelinde31 hem 

akciğerlerde hem de nozal yollarda 3. Gün p.i civarında viral büyüme zirvelerine neden olduğunu göstermiştir, bu 

da çalışamımızda naif hayvanların enfekte hayvanlardan gelen havaya maruz bırakıldıkları zamandır.  
İmmum tepkilerin gelişimini değerlendirerek 5 × 103 pfu  Pan/99 aşılanan hayvanlara maruz kaldıktan sonra 

enfekte olmayan 4 ginepigden 3’ünün enfekte olduğunu tespit ettik. Bu duyarlılık rakamları,103 pfu dozla kısa 

vadeli aerosol yayılma sonrasında 3 hayvandan 2 ‘sinin, buna karşı 106 pfu bulaşıcı dozla 3 hayvandan 3’ünün 

enfekte olduğunu bulan Mubareke ve çalışma arkadaşlarının rakamlarıyla aynıdır.  İmmun tepkisini 21. günde 

p.i. tespit ettik; bu da Lowen ve çalışma arkadaşlarının40 daha önce doğal olarak Pan/99 enfekte olan 

ginepiglerin büyük bir immune tepki geliştirdiğini tespit ettiği bir zamandır.  

 

Influanza virüsü yayılması modu bireylerle doğrudan teması, virus kontamine objelere (fomitler) maruziyeti ve 

bulaşıcı aerosollların solunmasını da içermektedir. Ginepig hayvan modelini kullanan daha önceki çalışmalar 

ginepiglerde Pan/99 yayılımının temel rotasının fomitler değil aerosol olduğunu göstermiştir 33. Aşılanan 

hayvanlardan aerosol salınan virus, çok düşük gen kopya sayısına ragmen, RT-qPCR ile aktif toplayıcı levha 

üzerinde tespit edilebilir. Konuk model olarak ginepigleri kullanarak, Lowen et al.38 hayvan arasında influenza 

virüsünün aerosol yayılmasının hem bağıl neme hem de ısıya bağlı olduğunu göstermiştir. En çok %20-30 

oranında bağıl nemin ve 5 °C sıcaklığın tercih edildiğini ve 30 °C’de yayılımın tespit edilmediğini bulmuşlardır. 

Bizim düzeneğimizde ısı 20-21 °C arasında bağıl nem ise %35-36.2 arasındaydı.  
 RT-qPCR makalesiyle birlikte açıklanan ionizasyon cihazının net bir diyagnostik bir potansiyeli 

bulunmaktadır. Kolay kullanım, düşük maliyet, ozon üretmemesi, sağlamlık, yüksek verim ve düşük voltaj (12 

volt) geniş kullanım alanı sağlamaktadır. Bulaşıcı yayılmaya riski olan uçaklar, hastaneler, gündüz bakım evleri, 

okul ortamları ve diğer kamu alanları gibi lokasyonlar bu şekilde toplayıcı levhada havayoluyla taşınan virüslerin 

ve diğer patpjenlerin toplanması ve analiziyle izlenip kontrol edilebilir.  



Potansiyelin gerçek zaman koşullarında daha fazla incelenmesi gerekse de cihaz aynı zamanda yayılımın 

engellenmesinde potansiyel göstermektedir. Sonuç olarak bu yenilikçi teknoljinin çevre havasında virüslerin 

toplanması ve tanımlanması için büyük bir potansiyele sahip olduğu kanısına vardık.  

Methotlar 
Çalışma tasarımı. Deney odası 19 m3 hacminde (B250*L330*H235cm) topraklanmış, metal duvarlardan oluşan 

bir odadır.  Havadaki parçacıkların toplanması ve analizi için tasarlanmış bir adet aktif ve bir adet inaktif iyonizör 

, oda içerisinde nebulazörden (Aiolos Albatross, Aiolos, Sweden) eşit uzaklıkta (215 cm), iyonizörlerle arasında 

64 cm olacak şekilde yerleştirilmiştir. Parçacık sayıcı (PortaCount Plus, TSI Incorporated, USA) deney sırasında 

ve öncesinde kullanılmıştır. Aerosol deneyler başlamadan önce, aktif iyönizörle oda parçacıklardan 

temizlenmiştir ve deney başlamadan önce toplayıcı levha çıkartılmış ve yerine yeni bir toplayıcı levha konmuştur. 

Deneyler genellikle 40 dakika içerisinde ulaşılan parçacık sayımları taban seviyeye gelene kadar devam etmiştir.   

Her aerosol deneyden önce öncelikle nem ve sıcaklık koşulları ölçülmüştür.  

Iyönizör teknolojisi ve cihazı . Bu çalışmada kullanılan iyonizasyon cihazı LightAir AB, Solna, İsveç 

(www.lightair.com) tarafından iyon akımı iyonizasyon teknolojisine göre geliştirilmiştir ve bu çalışma için 

Mikrobiyoloji Departmanı, Karolinska Enstitüsü, İsveç tarafından modifiye edilmiştir. Cihaz (13 x 35 cm), toplayıcı 

levha olarak (Şekil 1) 47 mm çapında (GP plastindustri, Gislaved, İsveç) iletken bir yüzeyle birlikte plastic bir 

kapak eklenerek modifiye edilmiştir. Toplayıcı yüzey güvenlik nedeniyle 80µA’dan az, çok düşük bir akıma 

sahiptir. Ancak iyonizör 200.000 eV’dan daha fazla yüksek bir voltajla son derece hızla yükselir. Iyönizör 

elektronlar oluşturarak havadaki parçacıkların yüzey moleküllerini negatife dönüştürür  ve bu şekilde pozitif yüklü 

toplayıcı levha üzerine çeker. Bu cihaz VTT Finlandiya Teknik Araştırma Merkezi, Finland, Tampere, Fin landiya 

tarafından test edildiği gibi tespit edilebilir değerlerin altında (0,002 ppm) sabit ozon konsantrasyonuyla saniyede 

35.000 milyar (www.lightair.com)  elektron üretir. ABD ARB (Hava Kaynakları Komitesi) tarafından ozon testi 

yapılıp onaylanmıştır. Örnekleme sürecindne sonra, iyonizör kapatılmış, toplayıcı levhanın üzeri kapakla 

kapatılmış ve analize kadar -20 °C’de depolanmıştır.Toplayıcı levha üzerinde yakalanan virüsler rotavirus, CaCV 

ve influenza virüsüne karşı RT-qPCR tarafından analiz edilmiş ve aktif ve inaktif iyanizörlerdeki sonuçlarla 

karşılaştırılmıştır. Toplanan virüslerin ve lateks parçacıkların gözlemlenmesi için tarama ve transmisyon elektron 

mikroskopu kullanılmıştır.  

Virus ve lateks parçacıkların aerosol deneyleri. Farklı miktarlarda rhesus rotavirus (genotype G3P[3]), 

infuanza virusü (ırk H1N1, Salomon Island, inaktive edilmiş) ve CaCV ırk 48 (genus Vesivirus)  5 mL nihai 

hacime kadar suda seyreltilmiştir.  Tarama elektron mikroskopu ve infektivite analizi için aerosol deneylerde virus  

Eagles MEM içerisinde seyreltilmiştir.  Farklı konsantrasyonlardaki virus süspansiyonları bir nebulazör yardımıyla 

aerosol olarak odaya yayılmıştır. Her deney üç kere tekrarlanmış ve aerolize virüsler ve lateks parçacıkların 

toplanması 40 dakika boyunca gerçekleştirilmiştir. . 

Transmisyon elektron mikroskopu (TEM). Aerosol deney sırasında toplayıcı üzerine influenza ve rotavirusle 

birlikte karbon/formvar-kaplı  400 bakır ızgara yerleştirilmiştir. Izgaralar daha sonra fostotungstik asit içerinde 

negative olarak boyanmadan ve TEM tarafından analiz edilmeden önce %1 bovin serum albumin içeren (BSA) 

Eagles MEM içerisinde rehidre edilmiştir. 

Tarayıcı electron mikroskopu (SEM). Toplanan numuneler hava geçirmez bir aletin (GP Plastindustri AB, 

Gislaved, İsveç) olan polikarbon 0.6 |im fltre (Nucleopore, Inc) yüzeyüne eklenir.40 Å kalınlığında iyonize altın 

kaplı filtre oda sıcaklığında kurutulur ve SEM tarafından analiz edilir SEM (Philips High Resolution SEM 515). 

Meod daha önce sitomegalovirus ve aynı zamanda serebrospinal sıvı 41-43 çalışmalarında kullanılmış ve 

raporlanmıştır. 

Toplayıcı levhalardan viral RNA alınması. Toplayıcı levhalar üzerindeki viral parçacıklar doğrudan toplayıcı 

levha üzerine eklenen 1 mL  viral liziz bufer (bufer AVL, QIAamp viral RNA mini kit) ile çözünmüş ve hemen  

üretici talimatlarına göre QIAamp Viral RNA Mini Kit (Cat.no: 52906 Qiagen, Hilden, Almanya) kullanılarak viral 

viral RNA’nın çıkartılması için işlenmiştir.Her numune  0.04% sodium azid (AVE bufer; Qiagen, Hilden, Almanya 

) içeren 60µL RNase-içermeyen sui le sulandırılmıştır.   

Elde edilen Viral RNA’nı ters transkripsiyonu. Elde edilen 28µL viral RNA, 50 pmol Pd(N)6 random 

hexamer primer (GE-Healthcare, Uppsala, İsveç) karıştırılmış ve hemen buz üzerinde 2 dakika boyunca 

soğutulmuş ardında da bir Illustra Ready-To-Go ters transcript PCR (RT-PCR) boncuğu (GE-Healthcare, 

Uppsala, İsveç) ve RNase-içermeyen su eklenerek nihai 50 µL  hacmime ulaşılmıştır. Rotavirüs için dsRNA’yı 

denature etmek için öncelikle 97 °C’de 5 dakika bir denaturasyon adımı uygulanmıştır. 



Daha sonra gerçek zamanlı PCR’de kullanılan cDNA üretmek için ters transkripsiyon  (RT) reaksiyonu 40 dakika 

42 °C’de  devam ettirilmiştir.  

Rotavirüs için Kuantitatif Gerçek Zamanlı PCR. Rhesus rotavirus daha önce açıklandığı7 gibi LUX gerçek 

zamanlı PCR kullanılarak tespit edilmiş ve ölçülmüştür. Bu gerçek zamanlı PCR her bir VP6 alt grubu için farklı 

floroforlar için etiketli primer ve yarı nicel değerlendirme44 için harici plazmid standartlar kullanmaktadır.  

CaCV için Kuantitatif Gerçek Zamanlı PCR . CaCV, bir ABI prizma 7500 üzerinde (Applied Biosystems, Foster 

City, CA) primerli; (nihai konsantrasyon 200 nM) CaCV-3 (5-ACCAACGGAGGATTGCCATC-3´ (nükleotidler 

393–410, GenBank giriş no. AF053720’ya uygun olarak) ve CaCV-4 (5´-TAGCCGATCCCACAAGAAGACA-3´ 

(nükleotidler 452-474), CaCV ırk 48’e özgü SYBR yeşil makalesi kullanılarak tespit edilmiş ve ölçülmüştür. 

Reaksiyon  10µL 2X SYBR Green PCR Master Mix (Applied Biosystems) içerisinde 2µL cDNA ve nihai 20 µL 

hacminde su kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Diğer periyotta: 10 dakika 95 °C , sonrasında 15 saniye 95 °C ve 1 

dakika 60 °C olarak 45 periyot uygulanmıştır. Erime eğrisi analizi PCR tamamlandıktan hemen sonra 95 °C’de 

15 saniye ısıtma sonrasında 60 °C’de 1 dakika soğutma ve son olrak 0.8 °C min_1 95 °C’de ısıtarak ve sürekli 

florasan kaydı yapılarak gerçekleştirilmiştir. Erime sıcaklıkları her numunede Sequence Detection Yazılımı 

versiyon 1.3.1 (Applied Biosystems) kullanılarak ve sıcaklığa karşı negatif türevleri işaretleyerek gözlemlemeyle 

tespit edilmiştir.  

Rotavirüs ve CaCV ile infektivite çalışmaları için örnekleme. İzonizasyon teknolojiisnin virus 

infektivitesinde herhangi bir etkisi olup olmadığını belirlemek için, rhesus rotavirus ve CaCV aerosolize edilmiş 

ve 1 mL Eagles MEM kaplı aktif iyonizör toplayıcı levhalar içerisine toplanmıştır. Her biri toplam 5 mL hacminde 

rotavirus (1 x 106 peroksit  oluşturan üniteler) ve CaCV (1 x 106 peroksit  oluşturan üniteler) aerosolize edilmiş  

ve 40 dakika toplandıktan sonra viral infektivite ve genom kopya sayısı tespit edilmiştir.  
İyonize havanın tek başına viral infektivitede etkisi olup olmadığını tespit etmek için rhesus rotavirus 

aerosolize edilmiş ve iyoniz edilmededen, nebülazörden 30 cm uzaklığa yerleştirilen 1 mL Eagles MEM içeren 

toplayıcı bir levha içerisine hapsedilmiştir.  
Toplayıcı levhanın elektrostatik çekiminin viral infektiviteyi etkileyip etkilemediğini tespit etmek için, 1 mL 

Eagles MEM içerisinde rotavirus (2 x 105 peroksit  oluşturan üniteler) ve CaCV (2 x 105 peroksit  oluşturan 

üniteler) 40 dakika boyunca aktif ve inaktif toplayıcı levhaların içerisine eklenmiştir. Levhalar sonunda viral 

infektivite ve genom kopya sayısı tespit edilene kadar — 20 °C de depolanmıştır.  

Rotavirus ve CaCV infektivitesinin tespit edilmesi. Rotavirus stokları ve numuneleri 1:10 oranında  

Eagles MEM içerisinde ve sonrasında iki katı seyreltileri içerisinde  seyreltilmiş . Viral infektivite tespiti daha önce  

96-well levhaları içerisindeki confuent Yeşil maymun böbrek hücrelerinde (MA104) açıklandığı gibi 

gerçekleştirilmiştir. Numuneler 48 well levha içerisindeki bitişik Madin-Darby Kaninin Böbrek (MDCK) hücrelerine 

eklendiğinden be infektivite daha önce belirtildiği gibi45 tespit edilip RT-qPCR. tarafından onaylandığı için  CaCV 

infektivitesi modifiye edilen rotavirüse göre daha özde tespit edilmiştir. Infektivitenin azalışını tespit etmek için 

earolize edilen virüsler, aktif ve inaktif toplayıcı levhalara maruz kalan virüsler ve viral stoklar arasında viral 

genom hücre sayılarına karşılık infektivite oranı karşılaştırılmıştır.  

Hayvanlar. Test amaçlı kullanılan omurgalı hayvanlar hakkında Tarım Komitesi ve Avrupa Konvensiyonuna ait 

onaylı yönetmeliklere uygun olarak Hartley ırkı, dişi, 300-350 gram ginepigler Karolinska Enstitüsü Astrid 

Fagraeus Laboratuvarında kullanılmıştır. Deney protokolü Stockholm’deki Hayvan Etik Komisyonu tarafından 

onaylanmıştır (İzin No: N177/11). 

Infuenza virusünün hava yoluyla taşınması. İyonizasyon tekniğinin influanza virüsü enfeksiyonunu 

etkileyip etkilemediğini görmek için ginepig hayvan modeli kullanılmıştır çünkü bu model influenza virüsü eorosol  

yayılım çalışmaları için başarılı bir şekilde kullanılmıştır31,33. İnsan infuenza A virusü, Pan/99 ırkı (Peter Palese, 

New York, ABD tarafından temin edilmiştir) kullanılmıştır çünkü bu ırkın üst solunum yollarında etkin şekilde 

üremektedir ve ginepiglerde fomitlerle değil aerosol olarak etkin şekilde yayılmaktadır.  Astrid Fagreaus 

Laboratorium, Solna, Stockholm’de (Etik İzin No N177/11) 300-350 g, Hartley ırkı, dişi ginepigler kullanılmıştır. 

Dört hayvan intra peritoneal ketamin (Ketalar el Ketaminol) 50 mg/kg ve xylazin (Rompun) 5 mg/ kg enjeksiyonla 

uyutulmuş ve burun içi yoluyla 5 x 103 pfu oPan/99 virus , 100 uL (her burun deliğine 50 uL ) verilmiştir. Enfekte 

edilen dört hayvan da deney kafeslerine konmuştur (Şek. 3, kafes “A”). 30 h p.i.’de, dört tane enfekted edilmemiş 

ginepig 15 cm uzaklıkta yayılma kafesinin yanına yerleştirilmiştir (Şek. 3, kafes “B”). Hava kafesler arasında 

serbestçe geçiş yapmakta ancak aşılanan ve maruz kalan hayvanlar arasındaki doğrudan temasa izin 

verilmemiştir. Dört adet enfekte edilmemiş ginepig 24 saat maruz bırakılmış ve daha sonra hayvanlar arasında 

aerosol bir yayılımın olmadığından emin olmak için ayrı olarak  tek tek havalandırılan kafeslere konmuştur. Bir 

adet aktif , bir aktif inaktif iyonizörle iki tane birebir aynı deney gerçekleştirilmiştir. Maruziyet süresi sonrasında 

nozal olarak enfekte edilen hayvanlar çıkartılmış v eve akciger ve Te nasally infected animals were removed afer 

the exposure time and lung and trake biyopsileri alınmıştır (54 h p.i.) ve RT-qPCR ile influenza virüsü 

araştırılmıştır . Maruziyetten 21 gün sonra enfekte olmayan ginepiglerden serum alınmış ve ELİSA ile inf luenza 

A virüsüne karşı antikorların varlığı tespit edilmiştir.  



Her hayvandna enfekte gine piglerle maruziyetten önce (sera-öncesi) ve 21 gün sonra (post-sera) alınmış 
ve analiz edilmiştir.  

Influanza A antikorların ELISA tespiti. Kısaca 96-well levhası (Nunc, 96 F MAXISORP, Roskilde, 
Denmark) formalin-inaktivate edilmiş Infuenza A virus H1N1 (SBL Infuenza Vaccine, Sanoil Pasteur, 
Lyon, France) ile kaplanmış, 5 μg/mL kaplama tamponu içinde sulandırılmış (0.05 M sodium 
karbonat tampon, pH 9.5–9.7), gece boyunca + 4 °C inkübe edilmiştir. Weller x3 (0.9% NaCl ve 0.05% 
Tween-20) yıkanmış ve PBS tampon içerisinde 1 saat 37 °C’de % 3 BSA ile bloke edilmiştir. Serum 
numuneleri 1:100 oranında sulandırılmış, sonra seyreltme tamponunda iki katı solüsyonla sulandırılmıştır.  
(PBS içeren 0.5% BSA ve 0.05% Tween-20), ve  37 °C’de 90 dakika inkübe edilmiştir. Levhalar daha 
sonra x5 yıkanmış ve her biri 1:3000 oranında sulandırılmış ikincil biyotinlenmiş goat-anti ginepig antikor 
(Vector, BA-7000) ve  yabanturbu peroksit  (HRP) birleşik Streptavidin (DAKO, Denmark, P0397) ile 37 
°C ‘de 60 dakika inkübe edilmiştir. Levhalar daha sonra x5 yıkanmış ve her levhaya 100 μL tetrametil 
benzidin (TMB) substratı (Sigma Aldrich, T-0440-16) eklenmiştir, 10 dakika boyunca reaksiyon gelişmiş 
ve 100 μL  2 M H2SO4 eklenmesiyle reaksiyon durdurulmuştur. Elisa okuyucuda 450 nm’de emilim 
ölçülmüştür (VersaMax, Molecular Devices). Negatif kontrollerin OD ve SD’ın 2 katı ortalama değerler 
eşik değerler olarak hesaplanmıştır.  

Ginepig dokulardan influenza RNA ekstraksiyonu. Enfekte ginepiglerin trake ve akciger 
dokularından RNA alınmıştır. Kısaca, 100–250 doku odoku homojenleştirici ile homojenleştirilmiş ve 
üretici talimatlarına göre RNAeasy Midi Kit (Qiagen) ile total RNA alınmıştır.  

Influanza virüsü için nicel gerçek zamanlı PCR. Toplayıcı levhalarda ve aynı zamanda ginepig 
dokularında influanza A virüsünü tespit etmek ve miktarını belirlemek için One-Step Taq Man gerçek 
zamanlı RT-PCR makale (46), F1-mxA (150 nM) (5´-AAGACCAATYCTGTCACCTCTGA-3´), F3-mxA 
(150 nM) (5´-CAAGACCAATCTTGTCACCTCT GAC-3´) ve R1-mxA (900 nM) (5´-
TCCTCGCTCACTGGGCA - 3´) primerli ve P1-Mx (110 nM) (5´-FAM-TTGTGTTCACGCTCACC–
MGB–3´) ve  P2-Mx  problu (110 nM) (5´-FAM-TTTGTATTCACGCTCACCG–MGB -3´) ve Rotor-
Gene Probe RT-PCR Kiti (Qiagen) kullandık. Gerçek zamanlı PCR reaksiyonu Corbett Rotor-Gene 
6000 (Qiagen) içerisinde şu döngü protokolüyle gerçekleştirilmiştir: 50 °C 10 dakika sonra 45 döngü 
de 95 °C   5 saniye ve 57 °C 15 saniye.  
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