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Avian influenza, uluslararası bir problemdir ve çö-
zümü için uluslararası bir çaba gerektirir. Hasta-

lığın uluslararası salgınlar ofisi (OIE)’nin önemli has-
talıklar listesinde yer alması, ulusal ve uluslararası
önemini belirlemek için iyi bir göstergedir. Hastalı-
ğın kanatlı üretimi üzerine etkilerinin yanı sıra insan
sağlığı ve toplum üzerine de olumsuz etkileri bulun-
maktadır. 

Tavuk vebası (kuş gribi, avian influenza), kanatlı
sürüleri etkileyen en eski hastalıklardan biridir. Has-
talık ilk kez İtalya’da 1878 yılında tavuklarda tanım-
lanmış, hindilerde ise ilk izolasyon 1963 yılında Ku-
zey Amerika’da gerçekleştirilmiştir. Hastalık etkeni-
nin influenza A olarak tanımlanması 1955 yılında
gerçekleştirilmiş ve bu yıldan sonra özellikle Ameri-
ka, Avrupa, Güney Afrika ve Asya’da hem evcil hem
de yaban hayatındaki kanatlılarda hastalık vakaları
bildirilmiştir. Kanatlı influenza virüslerinin ekolojisi
ile ilgili bilgiler 1970’li yıllardan sonra iyi anlaşılmış
ve daha sonra oluşturulan bir çalışma grubu, şiddet-
li hastalıklardan izole edilen etkenleri tanımlama yo-
luna gitmiştir. 1980’li yıllardan sonra düzenli toplan-
tılarla avian influenza infeksiyonları tartışmaya açıl-
mıştır[1-5].

İnsan nüfusunun hızla artması sonrasında besin-
sel ihtiyaçlar da artmıştır. Hayvansal protein ihtiyacı-
nın karşılanmasında kanatlı hayvanların kullanımının
diğerlerine göre oransal olarak artması ve yetiştirici-
likte sağlanan ilerlemeler sonrasında, tüm dünyada
kanatlı hayvan üretimi hızla artmıştır. Bu artışa para-
lel olarak kanatlı sağlığını etkileyen hastalıklarda da
bir artış gözlenmiştir. Bu hastalıklar arasında kanatlı-
larda ölümcül seyreden hastalıklara karşı aşılamanın
da içinde bulunduğu kontrol programları geliştirilir-
ken, tavuk vebasına karşı kontrol programları ancak
1980’li yıllardan sonra gündeme alınmıştır. Ardın-
dan 2000’li yıllarda Asya’da başlayan ve hızla büyük
bir coğrafyaya yayılarak kontrol edilmesi güçleşen
H5N1 nedenli tavuk vebasının insanlarda da görül-
mesi, konuyla ilgili endişelerin ve araştırmaların art-
masına neden olmuştur. 

Tavuk vebasının kanatlı sürülerde kontrolünü
zorlaştıran bazı nedenler vardır. Bunlar arasında; vi-
rüsün göçmen kuşlarda bulunması nedeniyle sık ve
sürekli yer değiştirmesi, virüslerin antijenik olarak
farklı alt tiplerinin olması ve hastalığın evcil kanatlı-
larda hafiften ciddi infeksiyonlara kadar değişen
farklı klinik formlarda ortaya çıkması sayılabilir. Virü-
sün genetik materyalinin özelliği nedeniyle değişim-
lere açık olması, hastalığın kontrolünde diğer kanat-
lı virüslerin neden olduğu hastalıklarda etkin bir ko-
ruma sağlayan canlı aşıların kullanımını engellemek-
tedir. Bu duruma, suşlar arasında (H antijen tipi fark-
lı suşlarda) çapraz korumanın düşük düzeyde olması
ve kanatlılar için hazırlanan aşıların (inaktif ve biyo-
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teknolojik aşılar) maliyetinin ve pratikte kullanımının
bazı yetiştiricilik tiplerinde uygun olmaması ilave sı-
nırlayıcı bir etki yapmaktadır. Bu derlemede tavuk
vebasının etyolojisi, epidemiyolojisi, teşhisi ve kont-
rolü ile ilgili temel bilgiler tartışılmıştır.

ETYOLOJİ

Hastalığın etkeni bir virüstür. Etken Orthomyxo-
viridae familyasında yer alır ve influenza A virüsü
olarak tanımlanır. Virüs, orta büyüklükte (80-120
nm), pleomorfik ve genetik materyal olarak sekiz
segmentten oluşan RNA içerir. İnfluenza virüsleri
nükleokapsid ve matriks antijenlerine göre A, B ve
C olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Bunlardan sade-
ce A grubu, kanatlılarda hastalıktan sorumlu etken-
leri içerir[4,5]. 

Avian influenza virüslerinin tiplendirilmesinde
hemaglutinin (H) ve nöraminidaz (N) antijenleri te-
mel alınmaktadır. Şu ana kadar izole edilen suşlarda
birbirinden farklı 16 hemaglutinin antijeni (HA; 1-
16) ve 9 nöraminidaz antijeni (NA; 1-9) belirlenmiş-
tir. Hastalık vakalarından ve/veya çevresel kaynak-
lardan izole edilen virüsler bu iki antijenik yapı ile ta-
nımlanır (örneğin; H5N1, H7N7, H7N1, H1N1 gi-
bi). Genel olarak isimlendirmede ise, influenza virü-
sünün tipi (A, B, C), konakçı, coğrafi orijin, varsa
suş numarası, izolasyon yılı ve parantez içinde ya-
zımla H ve N antijen yapısı. Örneğin; A/Tur-
key/Wisconsin/1/68/ (H8N4) kullanılır[4,5].

Avian influenza virüslerinin alt tipleri, kanatlı
hayvanlarda farklı klinik tablolara neden olmaktadır.
Bu nedenle izole edilen suşlar, patojenitelerine göre
iki grupta incelenmektedir. Bunlar, kanatlılarda hafif
solunum sistemi belirtileri ve verimde düşmelere ne-
den olan düşük patojeniteli virüsler [low pathogenic
avian influenza (LPAI)] ve kanatlılarda yüksek ölüm-
lerle karakterize ciddi tablolara neden olan yüksek
patojeniteli virüsler [highly pathogenic avian influen-
za (HPAI)] olarak isimlendirilir. Yüksek patojeniteli
virüslerde H antijen yapısı oldukça önemlidir ve tüm
HPAI virüsler H5 ve H7 özelliğindedir. Ancak diğer
önemli bir konu ise, H5 ve H7 alt tiplerinin tümü
yüksek patojeniteli değildir. H5 ve H7 suşlarında dü-
şük patojeniteli olan virüslerden yüksek patojeniteli
virüslere dönüşüm söz konusudur ve bu durum deği-
şik kanatlı hayvanlarda salgınlara neden olan H5 ve
H7 suşlarında belirlenmiştir. Bu değişime, virüslerde
görülen nokta mutasyonlar (antijenik drift) ve daha
büyük düzeyde ortaya çıkan genetik değişimler (anti-
jenik shift) neden olmaktadır. İtalya’da 1997-2002
yılları arasında kanatlı hayvanlarda salgına neden
olan H7N1, önce düşük patojeniteli olarak ortaya

çıkmış ve iki yıl sonunda yüksek patojenite kazana-
rak ciddi bir salgın oluşturmuştur. Benzer durum
1983-1984 yıllarında Pennsylvania salgınında önce
düşük patojeniteli olan H5N2, daha sonra yüksek
patojenite kazanmıştır[5-10].

EPİDEMİYOLOJİ

Hastalık etkeninin konakçı spektrumu oldukça
geniştir. Kanatlı, insan, at, domuz, fok, balina, vizon
ve kedigiller olmak üzere birçok türden izole edilmiş-
tir. Kanatlılar arasında ise hindi, tavuk, ördek, kaz,
bıldırcın, deve kuşu, sülün, beç tavuğu, martı, keklik,
deniz kuşları, bataklık kuşları, muhabbet kuşu, tavus
kuşu, güvercin, serçe ve papağandan etken izolasyo-
nu bildirilmiştir. Buna karşın bazı virüs suşları, belirli
kanatlı türlerinde hastalık oluşturur. H5N8 hindiler-
de önemli klinik belirtilere neden olurken, ördekler-
de herhangi bir belirti gözlenmemiştir. Kanada-On-
tario’da görülen 66 hindi salgınından hiçbiri tavukla-
rı etkilememiştir. İngiltere’de 1956-1987 yılları ara-
sında hindilerden izole edilen 55 influenza virüsün-
den sadece üçü tavuklarda hastalık vakalarından bil-
dirilmiştir. Ayrıca, hindilerde H1N1 nedenli infeksi-
yonlarda, domuzların bulaşmada önemli bir rol oy-
nadığı da belirlenmiştir[1,2,11-15]. 

Hastalık etkenlerinin antijenik özellikleri incelen-
diğinde, bugüne kadar görülen ciddi seyirli salgınlar-
da H5 ve H7’nin alt tiplerinin etkili olduğu görül-
müştür. Örnek olarak Pennsylvania-Virginia-New
Jersey (1983-1984) salgınında H5N2, İtalya (1999-
2002) salgınında H7N1, Hollanda-Belçika (2003)
salgınında H7N7, Uzak-Doğu Asya ülkelerinde
H5N1 ve H5N2 etkili olmuştur. Genel olarak avian
influenza virüs suşlarının patojenitesi geniş bir dağı-
lım gösterir ve avian influenza virüsleri arasında an-
tijenik değişim sıklığı yüksektir. Tavuklarda farklı ül-
kelerde görülen salgınlardan 2000 yılına kadar olan
dönemde HPAI virüslerinin izolasyonu çok yoğun
değildir ve genellikle LPAI virüsleri izole edilmekte-
dir. 2000 yılından sonra geniş bir coğrafyaya yayılan
(Asya, Afrika ve Avrupa) H5N1 ise yüksek patojeni-
telidir[2,4,5,8, 11,15,16].

Virüsün yayılmasında, göçmen su kuşlarının öne-
mi ortaya konmuştur. Bu kuşlar virüs rezervuarı ola-
rak tanımlanmakta ve yetiştiriciliği yapılan kanatlılar
için ana bulaşma kaynağı olarak gösterilmektedir.
Bulaşma kaynağı olarak bilinen kuşlar arasında, süz-
geç kanatlı kuşlar (Anseriformes takımı; kazlar, ör-
dekler, kuğular) ve yağmur kuşları (Charadriiformes
takımı; çulluk, martı, kırlangıç) diğer göçmen/yaban
hayatındaki kuşlara göre daha önemlidir. İlave olarak
ötücü kuşlar (Passeriformes; ispinoz, kanarya vs.),
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kafes kuşları ve serbest yaşayan kuşlarda da düşük
oranda virüs izolasyonu gerçekleştirilmiştir. Yukarıda
belirtilen kuşlar, ülkemizde bulunmaktadır. Bu kuşlar-
dan Anseriformes takımında olanlar, hastalık etkeni-
nin yayılmasında diğer gruplara göre daha büyük
öneme sahiptir[5,13]. 

Virüsün, evcil kanatlılara bulaşmasında değişik
faktörler rol almaktadır. Hastalık etkeni taşıyan su
kuşları ile direkt temas (açık besi yapılan kanatlılar),
infekte kanatlılar, kontamine altlık, kümesler arası vi-
rüsle bulaşık ekipmanların hareketi, bulaşık mater-
yalle ve infekte kanatlılarla temas halindeki insanlar
(özellikle gübre ile), hastalığın sürülere bulaştırılma-
sında önemli rol oynar. İnsan faktörü, avian influen-
zada önemli bir bulaşma kaynağını oluşturmaktadır.
Canlı kanatlı pazarları da hastalığın yayılmasında et-
kilidir. Genellikle avian influenzalı kanatlılar iki hafta
süreyle virüsü çevreye yayarlar ve dört hafta sonra
virüs çoğunlukla infekte kanatlılarda saptana-
maz[4,14]. 

Etkenin kimyasal maddelere duyarlılığı değişken-
dir. Yağ çözücüler (deterjanlar), formalin, beta-propi-
olakton, okside edici ajanlar, asitler, eter, sodyum
deoksikolat, sodyum dodesilsülfat ve amonyum tuz-
ları, iyot ve fenol bileşikleri virüse etkilidir. Virüs çev-
resel koşullarda özellikle soğukta ve nemli ortamlar-
da uzun süre canlı kalır (yaklaşık 105 gün), 4°C’de
30-35 gün, 20°C’de yedi gün infektivitesini korur.
Çevresel ortamlardan, özellikle su kuşlarının bulun-
duğu göl ve göletlerden virüs izole edilebilir ve göç-
ten belirli bir süre bu sularda etken infektif kalır[5,7].

TÜRKİYE’DE AVİAN İNFLUENZA ve 
KANATLI SEKTÖRÜ 

Ülkemizde önce Ekim ayında (2005) Manyas-Kı-
zıksa’da çıkan ve söndürülen tavuk vebası Aralık
(2005) ayının sonunda yeniden çıkmış ve çok sayıda
mihrak belirlenmiştir. Mihrak sayısı, şüphelilerle bir-
likte 190 civarındadır ve Mart ayı sonunda bu mih-
raklardan 89 adeti söndürülmüştür. Hastalık vakaları
hem evcil kanatlılarda (tavuk, hindi gibi) hem de ya-
ban hayatındaki kanatlılarda (güvercin, ördek-kaz gi-
bi) ortaya çıkmıştır. Mihrak sayısının fazla olması ne-
deniyle, özellikle itlaf işlemleri başta olmak üzere yo-
ğun çalışmalar yapılmakta ve hastalık izlenmektedir.
Hastalığın teşhisi için şüpheli evcil ve yaban hayatın-
daki kanatlılar, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı
Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitülerine (sekiz
adet) gönderilmektedir. Hastalık vakalarının çıkması-
nı takiben ülkemizde hem kanatlı ürünlerinin tüketimi
ciddi oranda azalmış hem de üretim faaliyetlerinde
bekleme, tedirginlik ve küçülme gözlenmiştir. 

Ülkemizde 2005 yılı başında hedeflenen ve kıs-
men gerçekleşen üretim, yaklaşık rakamlarla tavuk
eti 1.000.000 ton/yıl, yumurta ise 8.000.000.000
adet/yıl olarak hesaplanmaktadır. Tüketim değerle-
rine bakıldığında ise yıllık olarak kişi başına tavuk eti
13-14 kg, yumurta ise 110-120 adettir. Bu rakam-
lara köy tipi yapılan üretim ve tüketim dahil edilme-
miştir. Tüketim hem yumurta hem de tavuk etinde,
Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
dikkate alındığında düşük düzeylerdedir. 

Ülkemizdeki kanatlı sektörünün üretim standar-
dı, çoğu Avrupa ülkesine göre daha üst düzeydedir
ve üretimin her aşaması modern tesislerde ve ulusla-
rarası kalite standartlarında yapılmaktadır. Denilebi-
lir ki, üretilen ürünlerin sağlık ve kalitesi oldukça yük-
sektir ve bu üretimin yaklaşık %85’i entegre şirketler
[ana damızlık (az sayıda şirketlerde var), damızlık, ku-
luçka, yem ünitesi, kesimhane ve pazarlama; bu bi-
rimlerden ana damızlık dışındaki birimlerin çoğunlu-
ğunu bünyesinde bulunduran firmalar] tarafından
gerçekleştirilmektedir. Yumurta üretimi ise kontrollü
kümeslerde ve büyük kapasitelerde sürdürülmekte-
dir. Şu ana kadar, hastalık entegre ve kontrollü kü-
meslerde bildirilmemiştir. 

HASTALIĞIN EKONOMİK ÖNEMİ

Kanatlı endüstrisinde 1980’li yıllardan sonra baş-
layan gelişme sonrasında üretim kapasitesinin art-
ması, üretimin belirli alanlarda yoğunlaşması ve ka-
palı kümes kapasitelerinin yüksek düzeylere ulaşma-
sı ile sonuçlanmıştır. Bu gelişmeler, kanatlı sağlığını
etkileyen hastalıklarda oluşan ekonomik kayıpların
artmasına, koruma ve kontrol önlemlerine (biyogü-
venlik) uluslararası düzeylerde standart getirilmesine
neden olmuştur. Ekonomik kayıpların hesaplanma-
sında, sadece imha edilen kanatlı hayvanların mali-
yetine ilave olarak ortaya çıkan verim kayıpları, kü-
meslerin boş bırakılması, dezenfeksiyon ve temizlik
harcamaları da dikkate alınmaktadır. Kanatlı hayvan-
lar arasında önemli ekonomik kayıplara neden olan
ilk salgın, 1983-1984 yılları arasında Pennsylvania
(ABD)’da çıkmıştır. Bu salgında hastalıkla ilgili
önemli bilgiler sağlanmıştır. Hastalığın, önce tavuk
sürülerinde düşük ölüm ve verim kayıpları ile ortaya
çıkmasına karşın kısa bir süre içinde virüs değişime
uğrayarak patojenitesi atmış ve yüksek patojenite
kazanarak yüksek ölümlere yol açmıştır. Bu salgın
aynı zamanda iki eyalete daha yayılarak kontrol edil-
mesi zorlaşmış ve bu yıldan sonra hastalıkla ilgili
kontrol çalışmaları ön plana çıkmıştır. Bu salgında
kanatlı hayvan ölümleri, itlaflar ve kontrolle ilgili ka-
yıpların toplamı 349 milyon dolar olarak hesaplan-
mıştır[5,7,17,18]. 
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Yukarıdaki salgından sonra diğer önemli salgın-
lardan ikisi Avrupa kıtasında gerçekleşmiştir. Önce
düşük patojeniteli olarak 1997 yılında başlayan, ar-
dından 1999 yılında yüksek patojeniteli virüse dönü-
şen İtalya’daki salgında, hem tavuk hem de hindi sü-
rüleri hastalıktan etkilenmiş ve kayıpların büyüklüğü
2002 yılına kadar 20 milyon kanatlının itlafı ile so-
nuçlanmıştır. İtalya’da ortaya çıkan büyük ölçekli sal-
gın 2002 yılında kontrol edildikten sonra yaban ha-
yatında bazı izolasyonlar yapılırken, 2003 yılında
Hollanda ve arkasından Belçika ve Almanya’da (kü-
çük çaplı) yeni bir salgın başlamış ve sonuçta Hollan-
da ve Belçika’daki salgında yaklaşık 30 milyon ka-
natlı itlaf edilmiştir. Bu son vaka, üç ay gibi kısa bir
sürede yoğun itlaflarla sonlandırılmıştır. Hem İtal-
ya’da hem de Hollanda ve Belçika’da ortaya çıkan
salgınların her birinde ortaya çıkan ekonomik kayıp
500 milyon dolar olarak hesaplanmaktadır[5,8,9,11]. 

Asya’da başlayan ve halen devam eden salgının
boyutları ise şu an için hesaplanamamaktadır. Sade-
ce Tayland ve çevresindeki ülkelerde itlaf edilen ka-
natlı sayısı 100 milyonu geçmiştir. Bu salgının kont-
rol edilememesi nedeniyle nasıl bir sonuç çıkacağı
bilinememektedir. 

Hastalığın yukarıda bildirilen ekonomik kayıpları-
na ilave olarak ve daha da önemli etkisi, ülkemizde
ve birçok ülkede görülen H5N1 nedenli insan vaka-
larıdır. Zoonoz bir hastalık olan avian influenza, in-
sanlarda 1997 yılına kadar H1, H2 ve H3’ün alt tip-
leri tarafından oluşturulurken bu yıldan sonra (Hong-
Kong; 1997 ve Asya ülkelerinde; 2001-2006)
H5N1 ön plana çıkmıştır[4,5,10-12]. 

KLİNİK

Kanatlı hayvanlarda görülen hastalıkta, inkübas-
yon süresi birkaç saat ile üç gün, bireysel olarak da
14 güne kadar çıkabilir. Hastalıkta klinik bulguların
ortaya çıkmasında alınan virüs dozu, konakçı ve vi-
rüsün patojenitesi etkilidir. Morbidite oldukça yük-
sektir ve mortalite ihmal edilebilir düzeyden %100’e
kadar değişebilir. Klinik bulgular virüsün patojenite-
sine göre oldukça değişkendir; subklinikten, hafif so-
lunum yolu infeksiyonu ve çok öldürücü akut jenera-
lize forma kadar farklılık gösterir. Bazı vakalarda
hastalık çok hızlı etki göstererek herhangi bir klinik
belirti olmadan ölüm görülebilir. Klinik olarak ciddi
depresyon, azalan aktivite, yem yemede azalma, za-
yıflama, biraraya toplanma, tüylerde bozukluk, başta
ve yüzde ödem, tüysüz deride siyanoz, solunum sis-
temi belirtileri (öksürük, aksırık, burun akıntısı, solu-
num sesleri, aşırı lakrimasyon), sinirsel belirtiler, yu-
murta veriminde azalma ve ishal görülür[4-6,19].

Makroskobik bulgular arasında sinüslerde kata-
ral, fibrinöz, serofibrinöz, mukopürülent veya kaze-
öz yangı gözlenir. Sinüslerde şekillenen yangı son-
rasında ödemli bir baş, siyanotik ve hemorajik sa-
kallar ve ibikler dikkati çeker. Soluk borusunda se-
rözden kazeöze kadar değişen eksüdat, hava kese-
lerinde yangı ve kalınlaşma, peritonitis, özellikle
hindilerde enteritis görülür. Bacaklarda hemoraji
sıklıkla görülen lezyonlar arasındadır. Hastalık ilerle-
dikçe iç organlarda (karaciğer, dalak, böbrek ve ak-
ciğerlerde) nekrotik odaklara rastlanır. HPAI virüs
infeksiyonlarında çok hızlı seyreden vakalarda her-
hangi bir makroskobik bulgu, ani ölüm nedeniyle
gelişmeyebilir[4,5].

TEŞHİS

Hastalığın kesin teşhisi, virüs izolasyonu ve iden-
tifikasyonu ile yapılmaktadır. İzolasyon materyali
olarak ölü veya canlı kanatlılar, iç organlar, kloaka-
dan ve/veya trakeal svablar gönderilir. Materyal al-
ma ve gönderme esnasında çevrenin kontamine ol-
mamasına dikkat edilmelidir. Svablar antibiyotik içe-
ren steril bir transport sıvı içerisinde, iç organlar ise
steril plastik tüplere veya torbalara konarak gönderi-
lir. Sindirim sistemi organları ile diğer organlar ayrı
olarak gönderilmelidir. Alınan organlar 48 saat için-
de 4°C’de laboratuvara ulaştırılmalıdır[5,6,11]. 

Virüs izolasyonu için embriyolu tavuk yumurtası
(tüm suşlar 9-11 günlük ETY’de ürer), doku kültürü
(CEF, MDCK) ve deneme hayvanına inokülasyon
(tavuk, hindi, ördek) yapılır. Virüs identifikasyonun-
da, virüsün hemaglutinasyon özelliği saptanır ve ke-
sin identifikasyon hemaglutinasyon inhibisyon (HI;
Tip A NP, MP teşhis) ile gerçekleştirilir. Kesin olarak
identifiye edilen viral etkenin, hemaglutinasyon ve
nöraminidaz özellikleri incelenerek alt tiplendirmesi
gerçekleştirilir. Hastalık etkenin patojenite özellikle-
rinin belirlenmesi için deneme hayvanlarında (dört-
altı haftalık tavuklarda) patojenite testleri (IVPI) yapıl-
malıdır[5,6].

Serolojik yöntemler hastalığın indirekt teşhisinde
kullanılabilir. Avian influenza spesifik antikorlar, en
erken beş-yedi gün sonra belirlenebilir. Serolojik tek-
nikler arasında AGP, ELISA ve VN sıklıkla kullanıl-
maktadır[4,6,20].

Hastalığın teşhisinde, polimeraz zincir reaksiyo-
nu temelli moleküler tekniklerden de yararlanılmak-
tadır. Bu tekniklerle, virüsünün influenza A olup ol-
madığı, alt tipleri (H ve N) ve patojenite özellikleri
ortaya konabilmektedir[5]. 
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Farklı yöntemlerle hazırlanan aşılar, hastalığın
görüldüğü bazı ülkelerde kontrol amacıyla kanatlı sü-
rülerde kullanılmaktadır. Aşılar, tavuk ve hindilerde
infeksiyonun etkilerini ve virüsün saçılmasını azalt-
maktadır. Kullanılan aşılar iki grupta incelenmekte-
dir. Birinci grupta klasik aşılar (inaktif), diğer grupta
ise rekombinant aşılar bulunmaktadır. Bu aşılar, en-
jeksiyon veya in ovo (yumurta içi) olarak uygulan-
maktadır[21-24]. 

Klasik aşılar, birçok ülkede kullanılan adjuvanlı
inaktif aşılardır. İnaktif aşılar, içerdikleri suşa göre
homolog ve heterolog olmak üzere iki grupta ince-
lenmektedir. Homolog inaktif aşılar, sahada problem
olan suşlardan hazırlanır. Bu aşılar iyi bir koruma
sağlarken düşük düzeyde virüs çevreye saçılır. En bü-
yük dezavantaj ise aşılı sürülerde saha infeksiyonun
ayrılmasına izin vermemesidir. Bu aşılar Meksika ve
Pakistan’da uzun süredir kullanılmaktadır[21,22,25].

Heterolog inaktif aşılar, homolog aşılara benzer
şekilde hazırlanır ve sahada infeksiyonda etkili suşla-
rın H antijen yapısı ile aynı, fakat N antijen yapısı
farklı suştan hazırlanır. Örneğin; sahada etkin olan
H7N1 suşu ise aşılamada kullanılan suşun N antije-
ni N1’den farklı bir suştan (H7N3 gibi) hazırlanmalı-
dır. Bu tür yapılan aşılamalar “Differentiating infec-
ted from vaccinating animals (DIVA)” yaklaşımı ola-
rak tanımlanmıştır. Genel olarak avian influenza vi-
rüs infeksiyonunda koruyucu antikorlar H antijenine
karşı oluştuğundan, böyle aşılarda da yüksek düzey-
de koruma oluşmakta, klinik tablo ve verim kayıpla-
rı azaltılmaktadır. Diğer taraftan bu aşılamalarda da

aşılı sürülerde görülen infeksiyonlarda virüs saçılımı
az seviyelerde devam etmektedir. Bu aşılamalar, İtal-
ya’da kullanılmış ve başarılı sonuçlar alındığı bildiril-
miştir[26]. 

Diğer bir aşı grubu ise rekombinant aşılardır. Ge-
nel olarak yüksek ve düşük patojeniteli H5 ve H7
suşlarının neden olduğu infeksiyonlara, tavuk çiçeği
veya infeksiyöz laringotrakeit virüsünde eksprese
edilen H5 ve H7 antijeni koruma amaçlı kullanıl-
maktadır. Bu aşılar ABD ve Meksika’da kullanılması-
na karşın Avrupa Birliği ülkelerinde ruhsatlı değil-
dir[5,21,24].

Ülkemizde şu an için ruhsatlı avian influenza aşı-
sı bulunmamaktadır. Yoğun olarak ortaya çıkan
H5N1 infeksiyonu sonrasında özellikle kanatlı sektö-
ründe aşılama ile ilgili beklentiler oluşmuştur. Bu ko-
nuda yapılan değerlendirmeler sonrasında, infeksi-
yon çıkan odak sayısında azalma gözlenmesi, her-
hangi bir ticari yetiştiricilik yapılan kümeste ortaya
çıkmaması, aşı kullanımı konusunda bekleme yönün-
de bir tavır ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

KONTROL

Koruma ve kontrolde en temel unsur, hastalık et-
kenini taşıyan su kuşları ve yaban hayatındaki diğer
kanatlıların, üretimi yapılan kanatlılarla temasının
önlenmesidir. Bu nedenle açık besi yapılan kanatlıla-
rın sürekli kontrol edilmesi ve yukarıda belirtilen ka-
natlılarla temasının engellenmesi gereklidir. Hastalı-
ğın sürekli olarak direkt ve indirekt teşhis metodları
ile takip edilmesi önemlidir. İnfeksiyondan şüpheli
ve/veya infeksiyon bildirilen ülkelerden hayvansal
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Resim 1. Ülkemizde kanatlı yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı yerler (sarı renkle işaretlenmiştir) ve
önemli kuş alanları (kırmızı ile gösterilmiştir).



Flora 2007;12(1):14-21 19

Kümes Hayvanlarında Kuş Gribi Akan M.

Resim 3. Ülkemizde bulunan önemli kuş alanları (kırmızı ile işaretlenmiştir).

Resim 2. Göç yolları (kaynak: www.kkgm.gov.tr).

Resim 4. Kanatlı hayvanlarda kuş gribinin dağılımı (kırmızı işaretler pozitif, maviler şüpheli mihrakları
göstermektedir; 18 Ocak 2006).



kaynaklı ürünlerin, canlı hayvanların girişinin engel-
lenmesi ve tamamıyla kontrol edilmesi gereklidir. Ül-
ke içinde hayvan hareketlerinin sınırlandırılma-
sı/kontrollü yapılması ve açık pazarların kontrolü di-
ğer önemli bir konudur. İnsan hareketlerinin sınırlan-
dırılması alınması gerekli önlemler arasındadır ki; bu
husus özellikle 1983-1984 yıllarında Pennsylvania-
Virginia-New Jersey’de çıkan salgında ortaya kon-
muştur. Bu salgında, insanlar hastalık etkenini farklı
bölgelerdeki kümeslere bulaştırmada etkin rol oyna-
mışlardır. Bu konulara ilave olarak kümesler ve en-
tegreler bazında biyogüvenlik önlemlerinin eksiklik
olarak yerine getirilmesi, alınabilecek temel önlemle-
rin başında gelmektedir[5]. 

Yukarıda açıklanan temel bilgilerden sonra, ülke-
mizde kanatlı sektörünün illere göre dağılımı, avian
influenzanın bulaşmasında etkili ve önemli bir faktör
olan göç yolları ve kuş alanları Resim 1-3’te göste-
rilmiştir. Aynı zamanda, ülkemizde 18 Ocak 2005
tarihine kadar avian influenza teşhisi kesinleşmiş ve
şüpheli vakalar Resim 4’te sunulmuştur.

SONUÇ

Günümüzde çok sayıda ülkede tespit edilen
H5N1 nedenli vakaların, bir anda kontrol altına alın-
ması mümkün görünmemektedir. Hastalık çı-
kan/çıkmayan ülkelerde, hastalığı önleme için yapı-
lan mücadelelerde ortak hareket edilmesi ve bilgi
paylaşımı çözümü kolaylaştıracaktır. Ülke olarak çok
sayıda vaka yaşadığımız bugünlerde, hastalıkla ilgili
temel bilgilerin hızlı bir şekilde paylaşılması, hastalık-
tan şüpheli vakaların bildirilmesi ve uygulanan ka-
rantina tedbirlerinin etkin olması için gerekli katkıla-
rın yapılması, hastalığın yayılmasını ve zamana bağ-
lı olarak hastalığın kontrol edilmesini mümkün kıla-
caktır. En önemlisi, serbest yaşayan kanatlıların
kontrol edilmesi, gelecekte yeniden ve uzun süreli
seyreden avian influenza salgınlarını önlemede etkin
bir işlem olacaktır. 
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