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Kuﬂ Gribi
Halk aras›nda “tavuk vebas›” ve t›p dilinde “avian influenza” olarak adland›r›lan kuﬂ gribi, virüslerin yol açt›¤› bir hastal›k. Geçmiﬂ y›llarda insanlara bulaﬂmayan bu virüs, genetik yap›s›n›n de¤iﬂmesiyle art›k insanlar için de ciddi bir tehdit
durumunda. Kuﬂ gribi virüsü, Ortomiksoviridae ailesinden “influenza” grubunun
bir üyesi ve içerdi¤i genetik materyal de
RNA. ‹nfluenza virüsünün, moleküler yap›s›ndaki farkl›l›klara göre A, B ve C olmak üzere 3 tipi var. “B” ve “C” tipleri
yaln›zca insanlarda hastal›k oluﬂturuyor.
“A” tipiyse kanatl› hayvanlarda solunum
ve sinir sistemine ait belirtilerle kendini
gösteren grip benzeri bir hastal›¤a yol aç›yor. ‹nfluenza A virüsleri 16 hemaglütinin
(H) ve 9 nöraminidaz (N) altgrubuna sahip. H ve N altgruplar›n›n her bir kombinasyonu, farkl› bir alttip oluﬂturuyor. Bu

virüsün oldukça fazla say›da altgrubu bulunmas›na ra¤men, kümes hayvanlar› ve
kanatl›larda ciddi hastal›¤a ve ölümle sonuçlanan salg›nlara neden olanlar›, yaln›zca H5 ve H7 tipleri. H9 tipiyse hafif gribal ﬂikayetler d›ﬂ›nda önemli salg›nlara
yol açm›yor. Kuﬂ gribine yol açan grip virüsü, insanlarda grip yapan virüslerinden
farkl›. H5N1’in genetik yap›s› oldukça çabuk de¤iﬂebiliyor, yani mutasyona u¤rayabiliyor. Bu virüsün genetik yap›s›ndaki
bir de¤iﬂiklik, dünya çap›ndaki bir salg›na
yol açabiliyor. H5N1, oda s›cakl›¤›nda 4
gün, 0 derecede 30 gün ve donmuﬂ halde
süresiz canl› kalabiliyor. 56 derecede 3 saatte veya 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 derecede ise

30 gün canl›l›¤›n› sürdürüyor.
H5N1 virüsünün yol açt›¤› ve 2003 y›l›nda baﬂlayan kuﬂ gribi salg›nlar› ilk olarak Güneydo¤u Asya ülkelerinde görüldü.
Daha sonra Rusya ve Kazakistan’da da
görülmesi, bu virüsün çok uzak bölgelere
de yay›labildi¤ini kan›tlad›. Yo¤un kontrol çabalar›na ra¤men H5N1 virüsü Vietnam, Endonezya, Kamboçya, Çin ve Tayland’da görüldü. Bu salg›nlar 150 milyondan fazla kuﬂun ölmesine ya da imha edilmesine neden oldu. Japonya, Malezya ve
Kore Cumhuriyeti’nde kümes hayvanlar›ndaki H5N1 kuﬂ gribi salg›nlar› baﬂar›yla kontrol alt›na al›nd›. Hollanda’daysa
yüksek derecede hastal›k yapma riskine
sahip kuﬂ gribi virüsü H7N7 ile 2003’te
bir salg›n meydana geldi. Kümes hayvanlar›yla temas› olan 80’den fazla kiﬂide göz
iltihab› görüldü ve bir veteriner hayat›n›
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bir seyir izledi. Kuﬂ gribiyle ilgili araﬂt›rmalar da
bu salg›n sonras›nda h›z kazand›. Hastal›¤a yakalanan kiﬂilerin, hastal›kl› kümes hayvanlar›yla yak›n temasta olduklar› anlaﬂ›ld›. Genetik çal›ﬂmalarsa bu insanlarda hastal›¤a yol açan virüsün kanatl› hayvanlarda görülenle ayn› oldu¤unu ortaya
koydu. Virüsün H5N1 tipine ba¤l› olarak geliﬂen
bu salg›nda 18 kiﬂide hastal›k tespit edildi ve
bunlar›n 6’s› hayat›n› kaybetti. Hong Kong’daki
salg›n, üç gün içinde tüm tavuklar›n kesilmesiyle
durduruldu. Ayn› kuﬂ gribi virüsü 2003 y›l›nda
Hong Kong’da tekrar ortaya ç›karak, biri ölümle
sonuçlanan iki vakaya neden oldu. Daha sonraki
y›llarda uzakdo¤uda meydana gelen salg›nlarda
insanlar›n da etkilendi¤i yine rapor edildi. ﬁubat
2003 y›l›nda Hong Kong’da bir kiﬂinin ve Hollanda’da bir veteriner hekimin ölümüne yol açan
salg›nlaraysa H5N7 alttipine ait virüsün yol açt›-

¤› tespit edildi. Ayn› y›l›n Aral›k ay› ortalar›nda
Hong Kong’da kanatl› hayvanlarda hafif seyirli
bir salg›na yol açan H9N2 alttipi ise insanlar› etkilemedi.
‹nsan sa¤l›¤› aç›s›ndan riski belirlemede, kuﬂlarda salg›na yol açan virüs tipinin hangisi oldu¤unun belirlenmesi önemli. Halen en tehlikeli
kuﬂ gribi türü H5N1. Tayvan’dan rapor edilen en
son kuﬂ gribine H5N2 virüs tipinin yol açt›¤› tespit edildi. Bu virüsün kuﬂlar aras›nda da hastal›k
oluﬂturma riski düﬂük oldu¤u gibi, ﬂimdiye kadar
insanlarda bu virüs tipine ba¤l› olarak gerçekleﬂen bir hastal›k bildirilmiﬂ de¤il. Pakistan'dan
bildirilen en son salg›na da H7 ve H9 virüs tipleri yol açt›. ‹nsanlarda hastal›k yapan di¤er altgruplar aras›nda H3N2, H2N2, H1N1, ve H1N2
say›l›yor. Günümüzde Asya'y› kas›p kavuran kuﬂ
gribinin, 1997 y›l›nda salg›na neden olan H5N1

.

Kuﬂ gribi 100 y›l önce ilk olarak ‹talya’da
ortaya ç›km›ﬂ ve daha sonra dünyan›n de¤iﬂik
yerlerinde de zaman zaman salg›nlar ﬂeklinde
kendisini görtermiﬂ. ‹lk tespit edildi¤i y›llarda
çok fazla öldürücü olmayan kuﬂ gribi virüsü, y›llar içinde de¤iﬂim göstererek öldürücü özellik
kazand›. Günümüzde salg›nlara yol açan virüs,
kuﬂlar aras›nda %100 öldürücülük özelli¤ine sahip. K›sa süre öncesine kadar 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 görülen ve
H5N1 tipinin neden oldu¤u salg›nda, ilk kez olarak insanlarda da ﬂiddetli solunum yolu enfeksiyonlar› saptand› ve bunlar›n bir k›sm› da ölümcül
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kaybetti. 30 milyondan fazla kümes hayvan›n›n imhas›yla durdurulan bu olay, yeni enfeksiyon yay›l›m›n›n oldu¤u ülkelerde, etkilenen çiftliklerde kontrol önlemleri al›nmas›n›n önemini ortaya koydu.
Kümes hayvanlar›nda bu virüslerin yol
açt›¤› hastal›k, hafif ve a¤›r olmak üzere
baﬂl›ca iki farkl› seyre sahip. Hafif seyirli
türünde, hayvanlarda tüy dökme ve yumurtlamada azalma gibi bulgular görülüyor. A¤›r seyirli hastal›ktaysa hayvanlar
aras›nda h›zla yay›lan virüs, iç organlarda
yayg›n hasara yol aç›p, hastal›k genellikle
48 saat içinde %100’e yaklaﬂan oranda
ölümle sonuçlan›yor. Hafif hastal›k yapan
virüs türü, kanatl› hayvan toplulu¤u içine
girdikten birkaç ay sonra, genetik yap›s›n› de¤iﬂtirerek a¤›r seyirli hastal›¤a yol
açabaliyor. Vietnam’da yap›lan bir araﬂt›rma, insan ve kuﬂlardan al›nan farkl› örneklerde, H5N1 kuﬂ gribi virüsünün mutasyona u¤rad›¤› ve virüsün yap›s›nda baz› de¤iﬂiklikler meydana geldi¤ini belirledi. Mutasyonlardan bir tanesi, ölen bir
hastadan al›nan önekte gösterildi. Bu mutasyonda, virüsün PB2 geninin de¤iﬂime
u¤rad›¤› anlaﬂ›ld›. Bu de¤iﬂim sayesinde
virüs, insanlar baﬂta olmak üzere, memeli
hayvanlarda daha etkili oluyor. PB2 geninin, virüsün bulaﬂt›¤› hücrede daha fazla
üremesini sa¤lad›¤› düﬂünülüyor. Baﬂka
bir de¤iﬂiklikse virüsün yüzeyindeki protein tabakas›nda görüldü. Buradaki de¤iﬂiklikler virüsün yaﬂama ﬂans›n› ve bulaﬂ›c›l›k özelli¤ini art›r›yor.
Halen görülen kuﬂ gribi hastal›¤›, esas
olarak kanatl› hayvanlar› hedef almas› ve
daha önceki grip salg›nlar›na göre daha
az insan› etkilemesine ra¤men, halk sa¤l›¤› uzmanlar›n› oldukça tedirgin eden bir
hastal›k. Bunun en önemli nedenlerinden
biri, yak›n bir geçmiﬂe kadar yaln›zca kuﬂvirüsüyle ayn› oldu¤u, laboratuvar testleriyle kan›tland›. Japonya, Güney Kore, Vietnam, Tayland, Kamboçya, Tayvan, Endonezya, Pakistan,
Laos ve Çin'e yay›lan salg›n, özellikle Asya ülkeleri olmak üzere dünya ülkelerini yak›ndan ilgilendiriyor. Çin Devlet Kalite Denetleme ve Karantina ‹daresi taraf›ndan yap›lan aç›klamada, Vietnam, Japonya ve Güney Kore dahil olmak üzere,
bölgede bulunan ülkelerden canl› kümes hayvan›
ve bu hayvanlardan elde edilen yumurta ve tüy
gibi yan ürünlerin ithalat›n›n durduruldu¤u bildirildi. Ayr›ca kuﬂ gribinden etkilenen bölgelerden
gelen posta ve turistlere karﬂ› da önlem al›naca¤›n› belirten uzmanlar, bu bölgelerden Çin'e ulaﬂan hayvanlar›n geri gönderilece¤i veya itlaf edilece¤i uyar›s›nda bulundu.
ABD’de 1983 y›l›nda görülen kuﬂ gribi salg›n›nda H5N2 virüsü baﬂlang›çta düﬂük bir ölüm

lar aras›nda salg›nlara yol açan virüsün,
son y›llarda insanlara da bulaﬂ›p ölümcül
hastal›¤a yol açmas›. Günümüzde karﬂ›laﬂ›lan virüs tipi olan H5N1, insanlarda oldukça ciddi enfeksiyonlara neden oluyor.
Di¤er bir korkutucu noktaysa, halen insandan insana geçiﬂi olmayan bu virüsün,
de¤iﬂime u¤ray›p bu özelli¤e sahip olabilece¤i olas›l›¤›. Kuﬂ ve insan grip virüsleri, ayn› anda her iki virüs tipini taﬂ›yan bir
kiﬂinin vücudunda gen de¤iﬂimi yapabilir.
‹nsanlarda k›ﬂ aylar›nda s›kl›kla görülen,
oldukça bulaﬂ›c› olan ve hafif so¤uk alg›nl›¤›na yol açan grip virüsüyle bir araya gelen H5N1 virüsü, bu virüsün baz› genlerini kopyalayabilir. Öldürücü güce sahip
olan H5N1 virüsü, bir de grip virüsünün
insandan insana geçme özelli¤ini kopyalarsa, oldukça tehlikeli bir yap›ya sahip

olacak. ‹nsandan insana geçiﬂe yol açacak
böyle bir salg›n›n yüksek ölüm oranlar›yla seyredebilece¤i düﬂünülüyor. Böyle bir
durum, 1918-1919 y›llar› aras›nda aç›¤a
ç›kan ve yap›s› tamamen de¤iﬂmiﬂ olan yeni bir virüs tipiyle gerçekleﬂen grip salg›n›yla benzer sonuçlara yol açabilecek. Bu
salg›nda hastal›k 4-6 ayda tüm dünyaya
yay›lm›ﬂ ve takip eden 2 y›l boyunca tekrarlayan dalgalarla tüm dünyada yaklaﬂ›k
40- 50 milyon insan›n ölümüne neden olmuﬂtu.

oran›na sahipken, alt› ayda yap›s›n› de¤iﬂtirerek
yaklaﬂ›k % 90’larda seyreden bir ölüm oran›na
ulaﬂt›. Salg›n›n kontrolü için ABD’de yaklaﬂ›k 65
milyon dolar de¤erindeki 17 milyon kanatl› hayvan itlaf edildi. ‹talya’da 1999-2001 aras›nda süren ve H7N1 tipinin yol açt›¤› salg›nda virüs, 9
ay içinde de¤iﬂime u¤rayarak yüksek derecede
ölümcüllük özelli¤i kazand›. Bu salg›nda da 13
milyon kanatl› hayvan öldü ya da itlaf edildi. Endonezya, Vietnam, Kamboçya, Çin, Tayland ve
Lao’da meydana gelen kuﬂ gribi salg›nlar›ndaysa
hastal›¤› kontrol alt›na alabilmek için 150 milyona yak›n hayvan itlaf edildi. Meksika’da 1992 y›l›nda görülen H5N2 salg›n›nda da ilk önceleri zay›f olan virüs, de¤iﬂerek öldürücü bir özellik kazand› ve 1995 y›l›na kadar kontrol alt›na al›namad›. Salg›n›n ortaya ç›kt›¤› çiftliklerin karantinaya al›nmas› ve virüsle temas eden hayvanlar›n

itlaf›, hastal›¤›n yay›lmas›n› engellemek için en
önemli giriﬂimler.
‹nsanlar› Etkileyen Kuﬂ Gribi Salg›nlar›

Kuﬂ Gribinin
Bulaﬂma Yollar›
Kuﬂ gribi virüsü, hava yoluyla birkaç
kilometre uza¤a gidebiliyor. Havayla yay›lan virüs, solundu¤u zaman hastal›¤a neden olabiliyor. Virüs içeren havay› soluyan bütün kanatl› hayvanlar hastal›¤› kap›yor ve di¤erlerine bulaﬂt›r›yor. Bu nedenle ülke içerisinde hastal›k bir çiftlikten
di¤erine ya da bir kümesten di¤erine oldukça kolay bulaﬂabiliyor. Böcekler, kan
emici sinekler ve kemiriciler, hastal›¤a yakalanm›ﬂ olan hayvanlardan virüsü alarak
bunu di¤er hayvanlara bulaﬂt›rabiliyorlar.
Hastal›¤› do¤al olarak taﬂ›yan hayvanlar,
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göçmen su kuﬂlar› ve özellikle yaban ördekleri. Bu hayvanlar hastal›¤a yakalanmay›p yaln›zca virüsü taﬂ›yorlar. Ancak,
evcil kanatl› hayvanlar olan tavuklar ve
hindiler hastal›¤a oldukça duyarl›. Bu
hayvanlarda hastal›k oldukça h›zl› ilerleyerek ölümle sonuçlanan salg›nlara yol
aç›yor. Hastal›¤›n en s›k bulaﬂma yolu,
hayvandan hayvana geçiﬂ. Virüs, çiftlikler
aras›nda araç-gereç, yiyecek, kafes, elbise
ya da di¤er ekipmanlarla da kolayca taﬂ›nabiliyor. Tavuktan yumurta yoluyla civcive geçti¤iyse henüz saptanabilmiﬂ de¤il.
Ancak, hastal›kl› hayvanlardan elde edilen yumurtalar›n kabuklar›nda virüs bulunmas› nedeniyle, hasta hayvanlar›n yumurtalar› da risk taﬂ›yor. Hastal›¤›n yay›lmas›nda, mekanik taﬂ›y›c› görevi gören
kemirgenler de etkili. Hastal›kl› yabani

kuﬂlar›n d›ﬂk›lar›, hem kanatl› hayvan ticareti yap›lan hem de kümes hayvanc›l›¤›
yap›lan yerlerde hastal›¤›n yay›lmas›nda
oldukça etkin rol oynuyor. E¤er ev hayvanlar› serbestçe dolaﬂabiliyorlarsa hastal›¤›n yabani kuﬂlardan ev hayvanlar›na
geçme olas›l›¤› da oldukça yüksek. E¤er
ev hayvanlar›yla yabani kuﬂlar ortak su
kayna¤›n› kullan›yorlarsa, virüs taﬂ›yan
yabani kuﬂ d›ﬂk›s› bulaﬂm›ﬂ su kaynakla-

r›ndan yararlananan ev hayvanlar›n›n
hastal›¤› kapmas› kaç›n›lmaz. Sa¤l›ks›z
koﬂullarda canl› hayvan sat›lan yerler de
di¤er hastal›k yay›lma kaynaklar›. Hastal›k, bir ülkeden di¤erine canl› kümes hayvan› ticaretiyle yay›labiliyor. Göçebe kuﬂlar, yabani su kuﬂlar›, deniz ve kara kuﬂlar› hastal›¤› bir ülkeden di¤erine taﬂ›yor.
Bu kuﬂlar uzun mesafelerle göç edebildikleri için çok uzaklardaki ülkelere bile virüsü taﬂ›yabiliyorlar. Özellikle yabani su
ördekleri hastal›¤a karﬂ› dirençli olduklar› için, virüsü yaln›zca taﬂ›yor ve baﬂka kanatl› hayvanlara bulaﬂt›r›yorlar. Evcil ördekler, kazlar, hindiler ve di¤er kanatl›
hayvan türleri, öldürücü olabilen virüsü
kap›p bulaﬂt›rabiliyorlar.
Hastal›¤›n insanlara bulaﬂmas›, hastal›kl› hayvanlara, bunlar›n d›ﬂk› ya da di¤er

Göçmen Kuﬂlar›n Uçuﬂ Yollar› ve Kuﬂ Gribi
.

Uzun zamand›r yabani kuﬂlar›n, tüm dünyada
kuﬂ gribi virüsü için rezervuar konumunda olduklar› biliniyor. Bu durum oldukça endiﬂe verici, çünkü
bu kuﬂlar uluslararas› s›n›rlar boyunca uzun mesafelerde uçuyorlar. Yabani kuﬂlar, insanlara yeni
grip virüslerinin taﬂ›nmas›nda ve bu virüsün insanlarda dolaﬂan insan gribi virüsleriyle etkileﬂip tamamen yeni bir grip virüsü olarak ortaya ç›kmas›na
neden olarak görülüyor. Kuﬂ gribi virüsü suda canl›l›¤›n› koruyor ve yay›l›yor. Baz› ördek türleri hiçbir hastal›k belirtisi göstermeden bu virüsleri taﬂ›yabiliyorlar. Genç ördekler, hastal›¤› yaymak bak›m›ndan en yüksek risk grubunu oluﬂturuyorlar.
Kuﬂlar yaz sonunda kuzeydeki bölgeleri terkettiklerinde, en yüksek virüs oran›na sahipler. Virüs miktar›, kuﬂlar güneye do¤ru ilerledikçe azal›yor.
Hastal›k yapma yetene¤ine sahip olan kuﬂ gribi
H5N1 virüsünün, yabani su kuﬂlar›n›n göç rotas›
boyunca güney Asya’da insanlar›n yo¤un oldu¤u
bölgelere, Afrika ve Avrupa’ya yay›lma riski bulunuyor. Ana uçuﬂ yollar›n›n karmaﬂ›k olmas› ve hangi yabani kuﬂ türlerinin kuﬂ gribi virüsünü taﬂ›d›¤›n›n bilinmemesi nedeniyle kuﬂ gribinin tam olarak
hangi bölgelere yay›laca¤›n› tespit etmek oldukça
güç. Bununla birlikte H5N1 kuﬂ gribi virüsünün yak›n bir gelecekte Sibirya’dan Hazar Denizi ve Karadeniz bölgesine yay›laca¤› tahmin ediliyor. Kuﬂ gribi taﬂ›yan baz› kuﬂlar halen Rusya’da Novosibirsk
ve Altay bölgesinde yuvalanm›ﬂ durumdalar. K›ﬂ›n
gelmesiyle birlikte, kuﬂlar›n bu bölgelerden Hazar
Denizi ve Karadeniz bölgesine göç edecekleri ya da
Afrika veya Avrupa uçuﬂ yolu üzerinde dinlenme
noktalar›nda duraklayacaklar› tahmin ediliyor. Kuﬂ
gribi virüsünü hastalanmadan taﬂ›yabilen kuﬂlar›n
tespit edilmesi, bu kuﬂlar›n uçuﬂ yollar›ndaki dinlenme bölgeleri ve bu bölgelerdeki kümes hayvanlar› üretim tesislerinin net olarak belirlenmesi, hastal›¤›n yay›l›m yollar›n›n tespiti aç›s›ndan oldukça
önemli. Kuﬂlar›n göç yollar› güneybat› Asya ve baz› Akdeniz ülkelerini içeriyor. Ancak henüz bu bölgelerde hastal›k görülmedi. Bu rotaya göre Hindistan ve Bangladeﬂ risk alt›nda. Özellikle Bangladeﬂ
(ve daha az olmakla birlikte Hindistan) büyük say›B‹L‹M ve TEKN‹K 60 ﬁubat 2006

da evcil örde¤e sahip ve bu ülkeler yabani kuﬂlar›n
ana göç ve dinlenme yollar› üzerinde. Bu ülkeler
yeni ve yayg›n bir H5N1 kuﬂ gribi enfeksiyonu aç›s›ndan önemli bir potansiyel taﬂ›yor. Önümüzdeki

bahar aylar›ndaki kuﬂ göçleri sonras›nda, kuﬂlar›n
güney bölgelerden geri dönüﬂü s›ras›nda H5N1 kuﬂ
gribi virüsünün Avrupa’ya da yay›lmas›ndan endiﬂe
ediliyor.

Yabani kuﬂlar için bildirilen kuﬂ gribi vakalar› 2004-2005

* Sadece 1 papa¤anda görüldü¤ü için salg›n olarak kabul edilmiyor

2005 Y›l›nda H5N1 salg›nlar› ve göçmen kuﬂlar›n ana uçuﬂ rotalar› (Kaynak: Wetlands Internetional)
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salg›lar›n›n temas etti¤i yüzeylere dokunmalar› sonucunda gerçekleﬂiyor. Havaya
kar›ﬂan virüslerin solunmas›yla da hastal›k insanlara bulaﬂabiliyor. Virüsün bulaﬂt›¤› eﬂyalara temas edilmesi ya da havaya
kar›ﬂan virüslerin solunmas›yla da hastal›k kap›labiliyor. Hastal›kl› hayvanlar›n
ayaklar› ve gövdeleri, bu aç›dan dikkat
edilmesi gereken bölgeler. Kuﬂ gribi, k›rsal kesimde yaﬂayan kiﬂilerde ve aç›kta
dolaﬂan kümes hayvanlar›yla yak›n temasta bulunanlarda görülüyor. Ülkemizden
bildirilen kuﬂ gribi vakalar›n›n tamam› da,
hastalanm›ﬂ hayvanlarla yak›n temasta
bulunan ya da bu hayvanlar› keserek tüketen kiﬂilerde tespit edilmiﬂ bulunuyor.
Virüsle temas›n en yüksek risk taﬂ›d›¤› giriﬂimler, hayvanlar›n kesimi, tüylerinin yolunmas› ve piﬂirme için haz›rlanmas› olarak kabul ediliyor. Hastal›¤›n henüz insandan insana bulaﬂt›¤›na iliﬂkin bir bulgu yok. Ancak, virüsün de¤iﬂime u¤rayarak bu özelli¤e de sahip olabilece¤i ifade
ediliyor. Kuﬂ gribi virüsü, kuramsal olarak insandan insana kolayl›kla bulaﬂabilen bir grip virüsüyle karﬂ›laﬂt›¤›nda, bu
virüsün bulaﬂma 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.

Hastal›¤›n Belirtileri
ve Seyri
Yap›lan laboratuvar çal›ﬂmalar›, halen
ülkemizde hayvanlar aras›nda görülen
kuﬂ gribi salg›n›na H5N1 virüsünün yol
açt›¤›n› gösterdi. Önceki y›llarda insanlarda hastal›k yapan alt gruplar aras›nda
H3N2, H2N2, H1N1, ve H1N2 say›l›yor.
Hastal›¤›n kuluçka süresi genellikle 2-5
gün, ancak bu süre 17 güne kadar da uza-

Türkiye’deki Son Durum
.

Ülkemiz, Çin, Vietnam, Tayland, Endonezya,
Kamboçya gibi Asya ülkelerinden sonra kuﬂ gribinin görüldü¤ü bat›daki ilk ülke. Geçen y›l Türkiye’yle birlikte baﬂka Avrupa ülkelerinde de kuﬂ
gribine rastlanm›ﬂ, ancak göçmen kuﬂlardan kümes hayvanlar›na bulaﬂt›¤› belirlenen virüs, ölüme neden olmam›ﬂt›. Bu virüse ba¤l› hastal›k ilk
olarak A¤r› ilinin Do¤ubeyaz›t ilçesinde görüldü.
Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün raporuna göre, hastal›¤›n ilk görüldü¤ü tarihten 19 Ocak 2006’ya kadar toplam 21 kiﬂide kuﬂ gribi tespit edildi ve bu
hastalar›n 4’ü öldü. Ölümle sonuçlanan vakalar›n tamam› Do¤ubeyaz›t ilçesindeydi. Yap›lan incelemeler, sözkonusu virüsün H5N1 tipinde oldu¤unu gösteriyor. Eldeki bulgulara göre virüsün, ölen çocuklara hastal›kl› tavuklarla temas
nedeniyle geçti¤i ifade ediliyor. Ülkemizdeki bili-

yabiliyor. Hastal›k, insanlarda, tipik bir
gribal enfeksiyon ﬂeklinde baﬂl›yor. Ço¤u
hastada baﬂlang›ç bulgular› 38 dereceyi
aﬂan vücut s›cakl›¤› ve öksürük, nefes
darl›¤› gibi alt solunum yolu bulgular›.
Bunlara ek olarak bo¤az a¤r›s› ve yayg›n
kas a¤r›lar› da görülüyor. Baz› kiﬂilerde
ﬂikayetler art›yor ve hastal›k ilerleyerek
zatüreye neden olabiliyor. Nadiren, hastal›¤›n erken döneminde ishal, kar›n a¤r›s›,
kusma, gö¤üs a¤r›s›, burun ve diﬂeti kanamalar› görülebiliyor. Sulu ishal, solunum
belirtilerinin ortaya ç›kmas›ndan bir hafta
kadar önce baﬂlayabiliyor. Yine ender olarak, solunum yolu belirtileri görülmeden
önce, virüs beyin iltihab›na yol açabiliyor.
Hastalar›n neredeyse tümünde zatüre geliﬂiyor. Akci¤er röntgeninde, akci¤erlerde
yayg›n ya da yama tarz›nda lekeler görülüyor. Bu bulgular, birçok hastal›¤› taklit
edebilen kuﬂ gribinin teﬂhisinde çok yararl› olmuyor. Tablo h›zla ilerleyerek
“akut respiratuar distress sendromu”
(ARDS) denilen bir tür akci¤er yetmezli¤ine dönüﬂebiliyor. Zatüre baﬂlang›c›ndan
akci¤er yetmezli¤i geliﬂimine kadar geçen
ortalama süre, 6 gün (4-13 gün aras›) olarak kabul ediliyor. Böbrek yetmezli¤i,

Dünyadaki Son Durum

minsanlar›, Dünya Sa¤l›k Örgütü uzmanlar›yla
birlikte, hastal›¤›n çocuklara nas›l bulaﬂt›¤›n› kesin olarak belirlemek ve gereken önlemleri almak için yo¤un bir çal›ﬂma içindeler. Yetkililer,
hastal›¤›n kontrol alt›na al›nabilmesi için al›nmas› gereken önlemlerin baﬂ›nda, vakalar›n görüldü¤ü yer ve komﬂu köylerdeki tüm tavuklar›n
derhal itlaf edilmesi geldi¤ini ifade ediyorlar.
Konunun uzmanlar›, toplumu bilinçlendirme ve
Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n önerdi¤i önlemlerle hastal›¤›n kontrol alt›na al›naca¤› görüﬂündeler. Ancak, hastal›¤›n kuﬂlarla taﬂ›nd›¤› göz önüne al›nacak olursa, de¤iﬂik bölgelerde de kuﬂ gribi vakalar› görülebilir. Kuﬂ gribinin mevcut türleri halen insandan insana geçmiyor. Buna ra¤men
hastal›¤a neden olan virüsün mutasyon, yani genetik de¤iﬂim geçirerek insandan insana geçer
hale gelmesi mümkün. Uzmanlara göre, böyle
bir durumda dünya, küresel bir kuﬂ gribi salg›n›na sahne olabilir.

kalpte geniﬂleme ve kalp ritminde bozulmalar biçimde kendini gösteren çoklu organ yetmezli¤i de ortaya ç›kabiliyor. Kuﬂ
gribi, hastalar›n %50’den fazlas›nda ölüme yol aç›yor. Hong Kong’da 1997 y›l›nda görülen salg›nda ölenler 13 yaﬂ›ndan
büyük kiﬂilerdi. Son y›llarda görülen salg›nlardaysa ölenlerin aras›nda 15 yaﬂ›ndan küçük ve öncesinde hiçbir sa¤l›k sorunu olmayan çocuklar da bulunuyor.
Ölüm, genellikle hastal›k belirtilerinin ortaya ç›kmas›ndan 9-10 gün (6-30 günler
aras›) sonra gerçekleﬂiyor. Kaybedilen kiﬂilerin büyük ço¤unlu¤undaysa ölüm nedeni, h›zl› ilerleyen solunum yetmezli¤i.

Kuﬂ Gribinin Teﬂhisi
Bir insanda kuﬂ gribinin varl›¤›ndan
ﬂüphelenmek için, önce o kiﬂinin bu virüsle temas›n› bilmek gerekiyor. Hasta ya da
ölü kanatl› hayvanlar›n tüylerine ya da
d›ﬂk›lar›na dokunan kiﬂiler risk alt›nda.
Hasta hayvanlar›n bulundu¤u ortamda
bir saatten fazla kalmak da riskli kabul
ediliyor. H5N1 virüsü pozitif bulunan insanlarla yak›n temasta bulunmak da hastal›¤a yol aç›yor. Sa¤l›k kuruluﬂlar›nda
görev yapan ve virüs içeren malzemeyle
temas eden kiﬂilerin de hastal›k aç›s›ndan

.

Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün 19 Ocak 2006 tarihinde yay›mlad›¤› tablo, bu konudaki son durumu özetliyor:

Not: Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO) yaln›zca laboratuarlar taraf›ndan ispatlanm›ﬂ vakalar› rapor eder.
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kontrolden geçmeleri gerekiyor. Kuﬂ gribinin belirtileri so¤uk alg›nl›¤›na benziyor. Koltukalt›ndan ölçülen ve 380C’nin
üzerinde ateﬂe yol aç›yor. Buna ek olarak
bo¤az a¤r›s›, yayg›n kas a¤r›lar›, öksürük
ve solunum güçlü¤ü görülüyor. ﬁüpheli
temas› olan kiﬂilerin, ateﬂle birlikte bu ﬂikayetlerden en az birisi varsa, en k›sa sürede hastaneye baﬂvurmalar› gerekiyor.
K›ﬂ aylar›nda di¤er grip virüsleri de yayg›n olarak gribe yol açt›¤› için ﬂüpheli temas› olmayan kiﬂilerin, yukar›da belirtilen
ﬂikayetleri olsa da, endiﬂeye kap›lmalar›na
gerek yok. Halen ülkemizdeki tüm vakalar, hasta hayvanlarla do¤rudan temas sonucunda geliﬂmiﬂ durumda.
‹lk yap›lan kan tetkiklerinden biri, tam
kan say›m›. Kanda beyaz hücre say›s›nda
art›ﬂ, p›ht›laﬂma hücreleri olan trombositlerin azalmas› ve karaci¤er enzimlerinin
hafif yükselmesi, kuﬂ gribinin laboratuvar
bulgular› aras›nda. Kan ﬂekerinde art›ﬂ ve
kreatinin düzeyinde yükselme de rapor
edilen di¤er bulgular say›l›yor. Kesin teﬂhis, virüsün tespit edilmesiyle yap›l›yor.
A¤z›n arka duvar› olan yutaktan al›nan
salg›larda, H5-özgül RNA’n›n bulunmas›yla (PCR testiyle) kesin teﬂhis konuluyor.
Do¤ubeyaz›t’tan bildirilen vakalarda ilk
test sonuçlar›n›n negatif olmas›nda, salg›lar›n burundan al›nmas›n›n pay› olabilece¤i belirtiliyor. Hastal›¤›n baﬂlang›c›ndan
itibaren bo¤azdan al›nan salg›larda virüs
RNA’s› saptanmas›na kadar geçen ortalama süre 5,5 gün. Kuﬂ gribinin teﬂhisi, h›zl› çal›ﬂ›lan antijen testleriyle de yap›labiliyor. Ancak bu testler PCR kadar güvenilir sonuç vermiyor.

Kuﬂ Gribinin Tedavisi
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. Bir yaﬂ›ndan büyük çocuklarda
kullan›labilen ilaç, yap›lan araﬂt›rmalara
göre grip sürecini ortalama 1,3 gün k›salt›yor. Oseltamivir baﬂlanan ve sa¤ kalan
hastalarda, virus ço¤unlukla tedavi sonras›nda 2-3 gün içinde kayboluyor. 12 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› hamile ve emziren kad›nlar›n kullanmalar›ysa sak›ncal›.
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Nöraminidaz enzimini bask›layan oseltamivir ve zanamivir’in, H5N1 ald›¤›ndan
kuﬂkulan›lan hastalara süratle baﬂlanmas›
öneriliyor. Sa¤l›k Bakanl›¤› Temel Sa¤l›k
Hizmetleri
Genel
Müdürlü¤ü’nün
18.01.2006 tarihli genelgesine göre, tedavi baﬂlanmas› gerekenlerin baﬂ›nda, kuﬂ
gribinin klinik bulgular›n› taﬂ›yan ve ﬂüpheli temas› olan kiﬂiler geliyor. Korunma
tedbirlerini yeterli düzeyde alm›ﬂ olmalar›
koﬂuluyla, hasta insan, hayvan ya da bunlar›n salg›lar›yla temas etmiﬂ olma riski alt›nda bulunanlara tedavi uygulanmas›na
gerek yok. Ancak bu kiﬂiler klinik bulgular aç›s›ndan yak›n takibe al›n›yor ve ateﬂ
ç›karsa tedavi veriliyor. ﬁüpheli temas›
olan ve korunma tedbirlerine uymayan kiﬂilereyse, klinik bulgu olmasa da tedavinin en k›sa zamanda baﬂlanmas› gerekiyor. Hem ﬂüpheli temas› olan hem de klinik bulgular› olan kiﬂilerin derhal yo¤un
bak›m ünitesi bulunan bir hastaneye yat›r›lmas› gerekiyor. Hastaneye yat›r›lan ço¤u hastaya 48 saat içinde ventilatör, yani
yapay solunum cihaz› deste¤i gerekiyor.
Bu hastalarda tansiyon düﬂmesine karﬂ›
gerekli tedavinin de verilmesi önemli.
Hastal›k baz› hayati organlarda yetmezli¤e yol açabilece¤i için yo¤un bak›m deste¤inin haz›r bulundurulmas› laz›m. Herhangi bir ﬂüpheli temas› olmay›p yaln›zca
ateﬂ, öksürük, bo¤az a¤r›s› gibi klinik bul-

gular› olan kiﬂiler, mevsimsel grip olarak
de¤erlendiriliyor ve kuﬂ gribi tedavisi verilmiyor.

Kuﬂ Gribinden Korunma
Kuﬂ gribinin en etkili tedavisi ondan
korunmak. Bunun için de virüsün özelliklerinin iyi bilinmesi gerekiyor. H5N1 virüsü, bulaﬂt›¤› hayvan›n d›ﬂk›s›nda so¤uk
havada 3 haftaya kadar canl›l›¤›n› koruyor. Virüs suda 22°C s›cakl›kta 4 günden
fazla canl› kalabilirken, 0°C’de 30 gün
canl› kal›yor. Virüs ›s›yla ve (56°C’de 3 saat ya da 60°C’de 30 dakika bekletildi¤inde ölüyor) iyot içeren dezenfeksiyon malzemeleriyle öldürülebiliyor. Hastal›¤›n görüldü¤ü tavuk çiftliklerinde çal›ﬂanlar›n
derhal gözlük, eldiven ve maske kullanma
gibi korunma önlemlerini almalar› gerekiyor. Kuﬂ gribinin, iyi piﬂirilmiﬂ tavuk ya
da hindi etinin yenmesiyle bulaﬂmad›¤›
ifade ediliyor. Tavuk ya da hindi etlerinin
70°C’nin üzerine ›s›t›lmas›yla virüsler hasar görerek hastal›¤a yol açam›yorlar.
A¤›r hasta olan hayvan›n 1 graml›k d›ﬂk›s›, 1 milyon kanatl› hayvana hastal›k bulaﬂt›rabiliyor. Eldeki mevcut bilgilere göre, hastal›¤›n insanlardaki ﬂekli, hastal›¤›n
görüldü¤ü çiftliklerden yay›ld›¤› için, tavuk çiftliklerinde çal›ﬂanlar›n korunma
önlemlerini uygulamalar› ve bu kiﬂilerin
hastal›kla ilgili olarak bilgilendirilmeleri
gerekiyor. Kiﬂisel temizli¤e de gerekli
önem verilerek, ellerin s›k s›k sabun ve
bol suyla iyice y›kanmas› öneriliyor.
H5N1 virüsüne temas eden kiﬂilerde, etkili antiviral ilâçlarla yap›lan koruman›n yan›s›ra, hastal›¤›n görüldü¤ü ülkelere seyahat edenlerin, dönüﬂlerinden 7-10 gün
sonras›na kadar ateﬂ ve solunum sistemine ait belirtilerin görülmesi halinde, heki-
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me baﬂvurmalar› gerekiyor.
Hastal›¤› kapm›ﬂ olan kümes hayvanlar›n›n hareketlerinin k›s›tlanmas› (özellikle
ﬂehirler ve ülkeleraras› hareketler) ve
kontrol alt›nda tutulmalar, di¤er kontrol
önlemleri aras›nda. En önemli önlemse
hastal›kl›, virüse maruz kalm›ﬂ ya da kalm›ﬂ olma olas›l›¤› bulunan hayvan› mümkün oldu¤u kadar h›zl› biçimde itlaf etmek. ‹tlaf edilmiﬂ hayvanlar›n mutlaka uygun ﬂekilde, yani kireçlenerek ve yeterli
derinli¤e gömülmesi gerekiyor. Çiftliklerin karantinaya al›nmas› ve çok dikkatli
dezenfeksiyon uygulanmas› da oldukça
önemli. Hastal›¤›n görüldü¤ü ülkelere seyahat edenlerin enfekte tavuk çitliklerinden uzak durmalar› ve ancak iyi piﬂti¤inden emin olduklar› yumurtalar› ve kanatl› etlerini yemeleri öneriliyor. Tar›m ve
Köyiﬂleri Bakanl›¤›, aç›kta kanatl› hayvan
besicili¤inin yasaklanmas› için Bakanlar
Kurulu'na teklif sunmaya haz›rlan›yor.
Yetkililer, hane halk› tüketimi için bahçelerde beslenen kümes hayvanlar› da dahil
olmak üzere, aç›kta kanatl› hayvan besicili¤i durdurulmadan kuﬂ gribi hastal›¤›n›n
önüne geçilemeyece¤ini vurgularken, sözkonusu yasa¤›n ﬂart oldu¤unu söylüyorlar. Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤›'na kuﬂ
gribiyle mücadele için Maliye Bakanl›¤›'ndan 25 milyon YTL ek ödenek aktar›ld›¤› da ifade ediliyor.

Grip Aﬂ›s›
Çinli yetkililer, kümes hayvanlar› için
de daha ucuz bir kuﬂ gribi aﬂ›s› geliﬂtirdiklerini aç›klad›lar. Maliyeti oldukça düﬂük olacak bu yeni aﬂ›dan bir milyar adet
üretilmesi bekleniyor. Ancak halen kuﬂ
gribinden korunmak için insanlara uygulanabilecek bir aﬂ› mevcut de¤il. Piyasada
bulunan grip aﬂ›lar›, H5N1’in insanlarda
yol açt›¤› hastal›¤a karﬂ› koruma sa¤lam›yor. Ancak Çin’den gelen bilgilerde, yeni
geliﬂtirilen bir aﬂ›n›n öncül çal›ﬂmalar›n›n,
120 sa¤l›kl› insan üzerinde denendi¤i ifade ediliyor. Erken dönemde bu aﬂ›n›n yol
açt›¤› herhangi bir olumsuz etkiyle karﬂ›laﬂ›lmam›ﬂ. ‹lk sonuçlar›n elde edilmesi
için dokuz ay süre gerekti¤i belirtiliyor.
Macaristan’da, Sa¤l›k Bakan› da dahil olmak üzere, 100 gönüllü üzerinde denenen yeni kuﬂ gribi aﬂ›s›n›n baﬂar›l› sonuçlar verdi¤i aç›kland›. Yetiﬂkinlerde kuﬂ
gribi virüsüne karﬂ› ba¤›ﬂ›kl›k sistemini
koruyan aﬂ›n›n büyük bir salg›na karﬂ› etkili olup olamayaca¤› henüz bilinmese de
Macaristan, aﬂ›dan 120 bin doz üretmeye

haz›rlan›yor. Japonya’n›n, ölümcül kuﬂ
gribi virüsüne karﬂ› etkili aﬂ› çal›ﬂmalar›na baﬂlad›¤› ve aﬂ›n›n geliﬂtirilmesi için
100 milyon yen (yaklaﬂ›k 1 milyon 151
bin YTL) fon ay›rd›¤› bildirildi. Hükümetin Bilimsel Dan›ﬂma Kurulu Baﬂkan› Tomohiko Arai, Japon biliminsanlar›n›n,
ölümcül H5N1 tipi kuﬂ gribi aﬂ›s›n›n prototipini ürettiklerini ve virüsün insanlardan insanlara geçen bir türe dönüﬂmesi
durumunda insanlarda kullan›lacak aﬂ›n›n yak›n bir sürede geliﬂtirilece¤ini belirtiyor. Dünyan›n önde gelen ilaç ﬂirketlerinden biri, tüm grip türleri üzerinde etkili bir aﬂ› geliﬂtirmeye baﬂlad›klar›n› aç›klad›. ﬁirketin yöneticilerinden Garnier'in
yapt›¤› aç›klamaya göre, klinik deneyler
sürüyor ve yaklaﬂ›k alt› ay içinde bu aﬂ›n›n seri üretimine geçilecek.
Halen piyasada bulunan grip aﬂ›lar›n›n

kuﬂ gribini önlemedeki etkisi de araﬂt›r›l›yor. Bir kiﬂide hem insan gribi, hem de
kuﬂ gribi ayn› anda hastal›k yaparsa, bu
iki virüs genetik al›ﬂveriﬂle birbirinden baz› özellikleri alabilir. Bu türden ikili enfeksiyonlar, kuﬂ ve insan virüslerine genetik yap›lar›n› de¤iﬂtirme f›rsat› vererek, insanlar aras›nda yay›lma gücüne sahip yeni bir virüs alt grubunun geliﬂmesine zemin haz›rlayabilir. Mevcut grip aﬂ›lar›, kümes çiftliklerinde çal›ﬂanlar gibi yüksek
risk alt›ndaki kiﬂilere uyguland›¤›nda, bu
kiﬂileri insan gribi virüsüne karﬂ› koruyor. Böylece, insan ve kuﬂ gribi virüslerinin ayn› konakç›da bir araya gelip, olas›
bir genetik al›ﬂveriﬂte bulunmalar› engellenmiﬂ oluyor. Bu nedenle, risk alt›ndaki
kiﬂilere her durumda, mevcut influenza
trivalan aﬂ›s›n›n uygulanmas› öneriliyor.
Doç. Dr. Ferda ﬁenel

Sa¤l›k Bakanl›¤› Temel Sa¤l›k Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü’nün 18.01.2006 tarihli genelgesine göre hastal›kl› hayvanlarla temas edecek kiﬂilerin almas› gereken kiﬂisel önlemler:
• N95 maske, yoksa standart cerrahi maske
• Gözlük
• ‹tlaf ekipleri için özel tulum, sa¤l›k personeli için önlük (standart ameliyathane önlü¤ü kullan›l›r ve bu önlüklerin kumaﬂ olanlar› 70 °C’de en
az 5 dakika y›kand›ktan sonra tekrar kullan›labilir)
• Eldiven ve galoﬂ
• Koruyucu materyal giyilirken ellerin bol su
ve sabunla en az 30 saniye y›kanmas›
• Koruyucu materyal ç›kart›l›rken s›ras›yla:
o Önce eldiven ç›kar›l›r
o Giysi ve galoﬂ ç›kar›l›r
o Eller y›kan›r veya dekontamine edilir
o Gözlük ç›kar›l›r
o Maske ya da gaz maskesi ç›kar›l›r
o Eller yeniden y›kan›r ya da dekontamine
edilir
El y›kama yerine alkollü el dezenfektanlar› (alkol derecesi %60’›n üzerinde olmak koﬂuluyla)
kullan›labilir.

Ankara Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi
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