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Kuﬂ Gribi

T›p dilinde Avian Gribi olarak da
isimlendirilen ve halk aras›nda “tavuk
vebas›” olarak bilinen “kuﬂ gribi” dünyada ve ülkemizde insan ve hayvan sa¤›l›¤›n› tehdit eden bir sorun. Kuﬂ gribi 100 y›l önce ilk olarak ‹talya’da görülen ve dünyan›n de¤iﬂik yerlerinde
de zaman zaman salg›nlar ﬂeklinde ortaya ç›kan bir hastal›k. Geçmiﬂ y›llarda
insanlara bulaﬂmayan bu virüsün mutasyona u¤rayarak art›k insanlar için
de ciddi tehlikeler yaratabilece¤i uyar›s›nda bulunuyorlar. ‹nfluenza virüsünün A, B, C olmak üzere antijenik tipleri mevcut ancak, B ve C antijenik tipleri yaln›zca insanlarda hastal›k oluﬂ-

va yoluyla taﬂ›nmas› bir kaç kilometreyle s›n›rl›. Hastal›k ayr›ca, böcekler,
kan emici sinekler ve kemiriciler vas›tas›yla hastal›¤a yakalanm›ﬂ hayvanlardan di¤erine taﬂ›nabiliyor. Virüs, çiftlikler aras›nda araç-gereç, yiyecek, kafes, elbise ya da di¤er ekipmanlarla da
kolayca taﬂ›nabiliyor. Hasta hayvandan
di¤erine geçiﬂse en s›k bulaﬂma ﬂekli.
Tavuktan yumurta yoluyla civcive geçiﬂle ilgili kesin bir kan›t bulunmuyor.
Kuluçka süresi birkaç saatle 2-3 gün
aras›nda de¤iﬂiyor. Virüsün genetik yap›s› zaman içerisinde de¤iﬂime u¤rayarak öldürücülü¤ü art›yor. Yirmi y›l önce ABD’de görülen salg›nda, çok düﬂük öldürücü güce sahip olan virüsün,
6 ay gibi k›sa bir sürede de¤iﬂime u¤rayarak %90’›n üzerinde ölümlere sebep oldu¤u biliniyor. Halen salg›nlara
yol açan virüs, hastal›¤a yakalanan
hayvanda %100 ölüme yol aç›yor. Hastal›¤›n teﬂhisi AGP ya da ELISA testleriyle mümkün. Ancak bunlar her yerde
yap›labilen pratik testler de¤il.
Kuﬂ gribi insanlar› da etkileyebilen
bir hastal›k. K›sa süre öncesine kadar

turuyor. Kuﬂ gribine influenza A grubu virüsler neden oluyor. Bu virüs,
“ortomyxoviridae” ailesine ait influenza grubundan ve genetik materyal olarak RNA taﬂ›yor. Bu virüsün çok say›da alt grubu bulunmas›na karﬂ›n
yaln›zca H5 ve H7 tipleri yüksek say›da ölümle neticelenen salg›nlara yol
aç›yor. Bu virüsün H9 tipiyse hafif gribal ﬂikayetler d›ﬂ›nda önemli salg›nlara
yol açm›yor. 56 derecede 3 saatte ya
da 60 derecede 30 dakikada ölen virüs, formalin ve iyot bileﬂiklerine de
duyarl›. Ayr›ca virüs, bulaﬂt›¤› gübrede
düﬂük ›s›larda en az 3 ay canl› kalabiliyor, suda 22 derecede 4 gün, 0 derecedeyse 30 gün canl›l›¤›n› sürdürüyor.
Kanatl› hayvanlarda solunum ve sinir sistemine ait belirtilerle baﬂlayan
hastal›k ölümle neticeleniyor ve çok
büyük ekonomik kay›plara yol aç›yor.
Hastal›¤› do¤al olarak taﬂ›yan hayvanlar göçmen su kuﬂlar› ve özellikle yaban ördekleri. Bu hayvanlar hastal›¤a
yakalanmay›p yaln›zca virüsü taﬂ›yor.
Di¤er kuﬂlar, tavuklar ve hindilerse
hastal›¤a oldukça duyarl›. Virüsün ha-

Kuﬂ Gribi Nas›l Bulaﬂ›yor?

Kuﬂ Gribini Anlamak

Su kuﬂlar›
Do¤al kuﬂ
gribi
döngüsü
K›y›
kuﬂlar›

1. KÖKEN
Kuﬂlar genel olarak virüse
duyarl› olsalar da, baz› kuﬂ
türlerinin, kuﬂ gribi
enfeksiyonuna daha dirençli
olduklar› düﬂünülüyor.
Hastal›k, kuﬂlarda çeﬂitli
belirtilerle ortaya
ç›kabiliyor. Kimi kuﬂlarda
hafif seyirliyken, kimilerinde
aﬂ›r› bulaﬂ›c›l›k özelli¤i
kazan›yor, kimilerindeyse
h›zl› ölümlere neden oluyor.

3. TAVUKLARA
BULAﬁMA
2. GÖÇ
Hastal›¤›n tavuklara bulaﬂmas›ndaki baﬂ
sorumlular›n, virüs taﬂ›y›c›s› göçmen kuﬂlar oldu¤u
düﬂünülüyor. Kuﬂ gribi virüsü, ölmüﬂ bir taﬂ›y›c›
kuﬂ, virüs bulaﬂm›ﬂ su ya da kuﬂ d›ﬂk›s›yla
bulaﬂabiliyor.
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Kuﬂ
d›ﬂk›s›

A. Havadan
Havada taﬂ›nan
virüsler, solunumla
bir kuﬂtan di¤erine
bulaﬂabiliyor.

Tavuk çiftli¤i

B. Tüylerle
Virüsün bulaﬂm›ﬂ
oldu¤u bir kuﬂla
temas sonucu, virüs
tüylere de
bulaﬂabiliyor.

Kuﬂ d›ﬂk›lar›,
topra¤a virüs bulaﬂt›r›yor

MEKAN‹K TAﬁIYICILAR
Hastal›¤›n bir çiftlikten
di¤erine taﬂ›nmas›nda
tavuklar, alet-edevat, giyecek
ve araçlar da rol
oynayabiliyor.

C. Ayaklarla
Virüs bulaﬂm›ﬂ
topra¤a basan
tavuklar hastal›¤a
yakalanabiliyor.

H5N1 V‹RÜSÜ
Virüs, görece düﬂük s›cakl›kl› gübrede daha
uzun süre yaﬂayabiliyor. 20 - 25 °C ’de
yaklaﬂ›k 4 gün olan ömrü, 0 °C s›cakl›kta bir
aydan fazlas›na ç›kabiliyor. Ayr›ca, tek bir
graml›k enfekte gübre, 1 milyon kadar kuﬂa
hastal›k bulaﬂt›rabilecek potansiyelde.
4. ‹NSANA BULAﬁMA
Hastal›k insanlara ya hastal›kl› kuﬂla; ya da virüs bulaﬂm›ﬂ toprakla do¤rudan temas
etmiﬂ nesneler arac›l›¤›yla bulaﬂabiliyor. Bu noktada, virüsün mutasyona da u¤ramas›
gerekmekle birlikte, uzmanlar bunun olanaks›z olmad›¤›n› söylüyorlar.
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kuﬂ gribi virüsünün, kuﬂlar ve domuzlar d›ﬂ›ndaki türlerde hastal›k yapmad›¤› san›l›yordu. Ancak, 1997 y›l›nda
Hong Kong’da kümes hayvanlar›nda
meydana gelen ve H5N1 tipinin sebep
oldu¤u salg›nda ilk defa 18 kiﬂide ﬂiddetli solunum yolu enfeksiyonu saptand› ve bunlar›n alt›s› öldü. Daha sonraki y›llarda uzak do¤uda meydana gelen salg›nlarda insanlar›n etkilendi¤i
yine rapor edildi. Halen ülkemizde
hayvanlar aras›nda salg›na yol açan
kuﬂ gribi salg›n›na bu alt gruba ait virüslerin yol açt›¤› düﬂünülüyor. Önceki y›llarda insanlarda hastal›k yapan
alt gruplar aras›nda H3N2, H2N2,
H1N1, and H1N2 say›l›yor. Hastal›k,
insanlarda, tipik bir gribal enfeksiyon
ﬂeklinde baﬂl›yor. Ateﬂ, bo¤az a¤r›s›,
öksürük, yayg›n kas a¤r›lar› görülüyor. Baz› kiﬂilerde ﬂikayetler art›yor ve
hastal›k ilerleyerek zatüreye sebep olabiliyor. Hastal›¤a yakalananlar›n az bir
k›sm›ndaysa solunum yetmezli¤i ve
ölüme yol aç›yor. Yetkililer, dünya genelinde, Aral›k 2003’ten bugüne kadar
50’nin üzerinde kuﬂ gribine ba¤l› ölüm
oldu¤unu belirtiyor. Bu kiﬂilerin neredeyse tamam›n›n, hastal›kl› hayvanlarla direk temas› olan kiﬂiler oldu¤u belirtiliyor. Ba¤›ﬂ›kl›k sistemi zay›f olanlar›n bu hastal›¤a ba¤l› ölüm riski daha yüksek. Kuﬂ gribinden hayat›n› kaybedenler genellikle 50 yaﬂ üstü, sigara
kullanan ve sa¤l›kl› beslenmeyen kiﬂiler.
Hastal›¤›n insanlara bulaﬂmas›, hasta hayvanlara ya da bunlar›n d›ﬂk›, salya gibi vücut salg›lar›na temas edilmesiyle oluyor. Havaya kar›ﬂan virüslerin
solunmas›yla da hastal›k insanlara bulaﬂabiliyor. Hastal›¤›n görüldü¤ü tavuk çiftliklerinde çal›ﬂanlar›n derhal
eldiven ve maske kullanmak gibi korunma önlemleri almalar› gerekiyor.
Kuﬂ gribinin, iyi piﬂirilmiﬂ tavuk ya da
hindi etinin yenmesiyle bulaﬂmad›¤›
ifade ediliyor. Tavuk ya da hindi etlerinin 70 derecenin üzerinde ›s›t›lmas›yla
virüsler hasar görüyor ve hastal›¤a yol
açam›yor. ‹yi kaynat›lm›ﬂ ya da piﬂirilmiﬂ yumurta da hastal›¤› bulaﬂt›rm›yor. Henüz insandan insana bulaﬂma
gösterilmedi, ancak virüsün de¤iﬂime
u¤rayarak bu özelli¤e de sahip olabilece¤i ifade ediliyor. Yaln›zca hayvanlarda hastal›¤a yol açan bir virüs, insandan insana bulaﬂma özelli¤i olan bir virüsle karﬂ›laﬂt›¤›nda onun genetik ya-

Hastal›¤›n kayna¤›, göçmen kuﬂlar ve
baﬂka hayvan türleri
Hastal›k, göçmen kuﬂlar ve di¤er hayvanlar›n, virüsü
ülkeden ülkeye taﬂ›malar›yla kendini gösterebilir.

Ördek

Yüksek derecede hastal›k yap›c› grip
Varolan grip tipleri genellikle yaln›zca
solunum yollar›n› etkilerken, yüksek
derecede hastal›k yap›c› olanlar› tüm
vücudu etki alt›na alarak, ölüm oranlar›n›n
da yükselmesine neden olabilir

Kuﬂ gribi virüsü

Kuﬂlardan insanlara bulaﬂma
Canl› kuﬂlarla yak›n temas, hastal›¤›n insanlara
bulaﬂmas›na neden olabilir.
Erken tan› sisteminin güçlendirilmesi

‹nsan grip virüsü domuzlara
bile bulaﬂabilir

‹nsan

Tavuk

Yeni virüs salg›nlar›
‘‹nsan tipi’ griple kuﬂ gribinin biraraya
gelmesi durumunda, yeni bir grip virüsü
tipinin insanlar aras›nda dolaﬂmaya baﬂlamas›
riski sözkonusu.

Virüse karﬂ› etkili ilaçlar›n
üretimi
Aﬂ›yla hastal›¤›n önlenmesi

Domuz
‹nsan grip virüsü
‹nsan ve domuz genlerinin
kar›ﬂmas›

Ba¤›ﬂ›kl›k tepkisi yetersizli¤i
‹nsan ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin yeni
virüs tiplerine karﬂ› etkisiz
kalmas›, enfeksiyonun geniﬂ bir
alana yay›lmas›yla sonuçlanabilir.

Yeni bir grip virüsünün ortaya
ç›kmas›
Aﬂ›lar›n s›n›rl›l›¤›
Gelecek virüs tipleri, olas›l›kla yeni
olacaklar› için, zaman›nda aﬂ›
üretmek olanaks›z olabilir.

K›sa sürede ortaya ç›kan geniﬂ ölçekli
salg›n

p›s›n› kopyalay›p kendi genetik ﬂifresini de¤iﬂtirebilece¤i ve insanlarda da
hastal›k yapma yetene¤ine kavuﬂabilece¤i düﬂünülüyor. Yani, grip olan bir
insana ayn› zamanda kuﬂ gribi virüsü
bulaﬂ›rsa, bu virüs di¤erinin baz› özelliklerini kopyalayarak insanlarda salg›na yol açabilecek bir yap›ya sahip. Kuﬂ
gribi virüsünün genetik ﬂifresinin h›zl›
bir de¤iﬂim potansiyelinin olmas› yak›n bir gelecekte önemli bir insan sa¤l›¤› sorunu hale gelebilece¤i kayg›s›
yarat›yor. Bu tür kuramsal tehlikelerden korunmak amac›yla grip aﬂ›s› yap›lmas›n›n, olas› bir kuﬂ gribi salg›n›n›n önüne geçebilece¤i düﬂünülüyor.
Hastal›¤›n kesin tedavisi bulunmamakla birlikte, virüse karﬂ› etkili oldu¤u düﬂünülen amantadin, rimantadin,
oseltamivir, ve zanamivir gibi ilaçlar
kullan›l›yor. Son y›llarda salg›nlara yol
açan kuﬂ gribi virüsü, amantadin ve rimantadin’e dirençli. Bu nedenle oseltamivir ve zanamivir kullan›l›yor. Anti-

viral ilaçlara, gribal ﬂikayetlerin görüldü¤ü anda baﬂlanmas› gerekiyor. Bir
yaﬂ›ndan büyük çocuklarda kullan›labilen ilaç yap›lan araﬂt›rmalara göre
grip sürecini 1,3 gün k›salt›yor. Oniki
saat arayla kullan›lan ilaçlara, ﬂikayetler azalsa bile en az 5 gün devam etmek gerekiyor. En s›k yan etkileri bulant› ve kusma olan bu ilaçlar›n hamilelerde ve emziren kad›nlara kullan›lmas›ysa sak›ncal›. Bu ilaçlar›, salg›n›n
görüldü¤ü bölgede yaﬂayan ya da oraya gidecek kiﬂilerde koruyucu olarak
baﬂlamak gerekiyor.
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