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Hayvanlardan (sığır, keçi, koyun, kedi ve köpek gibi) 
insanlara bulaşan hastalıklar (zoonozlar):

Zoonotik hastalıklar omurgalı hayvanlardan 
insanlara bulaşan enfeksiyonlardır. İnsanda 
hastalık meydana getiren enfeksiyonların önemli 
bir kısmı az ya da çok zoonotik özellik gösterir. 
Son yıllarda yeni ortaya çıkan veya yeniden önem 
kazanan enfeksiyon hastalıkları arasında deli dana 
hastalığı ya da kuş gribi gibi zoonotik hastalıklar 
önemli yer tutmaktadır. Zoonotik enfeksiyonların 
insana bulaşma yolları çok çeşitlidir ve kimi 
örneklerde aynı enfeksiyonun birden fazla 
bulaşma yolu vardır.



Zoonotik Hastalıklar

 Prion

 Kuduz

 Şarbon

 Buruceloz

 Leptospiroz 

 Tularemi 



Zoonotik Hastalıklar

 Mantarlar

 Toxoplazmoz

 Trisinlazois

 Teaniazis

 Kist Hidatik



PRİONLAR

DELİ DANA HASTALIĞI

• Küçük moleküllü bir protein (glikoprotein)

•Nükleik asitleri ve kapsidleri yoktur

• Sağlıklı bireyde nöronlardan spermler dek 

çok sayıda hücre tipinde bulunur 

•İşlevleri bilinmemektedir

• Beyinde hücreler arası aktarımda iş 

gördüğü sanılmaktadır 



PRİONLAR

 Prion hastalandırıcı protein anlamına gelir

 Prionların yapısı bilinen tüm infeksiyon 
etkenlerinden farklıdır

 Çoğalma mekanizmaları

 Patojeniteleri

 Bulaşma yolları tam olarak 
bilinmemektedir

 Çeşitli teoriler üzerinde durulmaktadır 



Prion hastalıkları

 Bovine Spongiform Encephalopathy 

(BSE) = Deli Dana Hastalığı

 Koyunlarda Scrapie hastalığı

İnsanlarda 

 Kuru hastalığı

 Creutzfeldt-Jacob hastalığı



PRİON HASTALIĞI

Üç farklı şekilde oluştuğu düşünülmektedir

 1. Enfeksiyoz olarak canlıdan canlıya 

bulaşması

 2. Genetiksel olarak oluşan hastalık şekli

 3. Sporadik olgular



Patogenez

 Hücreler öldükçe yerlerinde boşluklar 

oluşur

 Beyin peynirimsi veya süngerimsi bir 

görünüm alır

 Bu nedenle bu tabloya spongioform 

ensefalopati adı verilir



Kuru Hastalığı

 Bu tabloya spongioform ensefalopati adı 
verilir

 Klinik bulgu olarak hasta kişilerde

 Ataksi

 Denge bozukluğu

 Yürümede güçlük

 Hafıza kaybı  

 Enfeksiyon genellikle ateşsiz seyreder 

 Klinik bulgular görüldükten 1-2 yıl sonra 
ölümle sonuçlanır



Creutzfeld - Jacob Hastalığı(CJD)

 İlk 1920 yılında Creutzfeld ve Jacob isimli 
araştırıcılar tarafından bulunmuştur 

 Etkeni priondur

 Histolojik görünüm ve klinik bulgular 
genelde Kuru hastalığındakine benzer 

 Bu hastalarda beyindeki süngersi 
görünüme ilaveten amiloid plakları oluşur

 İnkübasyon süresi 5-10 yıldır 

 Halsizlik

 Uyku bozukluğu



Creutzfeld - Jacob Hastalığı(CJD)
 Başağrısı

 Kilo kaybı

 Genel kırıklık 

gibi semptomlar görülür 

 Hastalık ilerledikçe beyin 
fonksiyonunda bozukluklar

 Hafıza kaybı

 Yürümede güçlük

 Konuşma güçlüğü görülür 

 Semptomlar başladıktan 6-12 ay sonra 
ölüm görülür 



Creutzfeld-Jacob Hastalığı(CJD)

 Bulaşması

 Enfekte beyinlerin yenilmesi

 Enfekte EEG elektrotlarının kullanılması

 Beyin ameliyatlarında enfekte cerrahi 
aletlerin kullanılması

 CJD'li hastalardan sağlam kişilere kornea 
nakli ile olduğu sanılmaktadır

 Bu hastalıkların toplumda yaygın 
olmaması, bulaşmada başka faktörlerin 
de etkili olduğunu göstermektedir 



Creutzfeld-Jacob 

Hastalığı(CJD)

 Her bulaşmada hastalık oluştuğu 
şüpheli görülmektedir

 İnkübasyon süresinin uzun olması 
hastalığın ortaya çıkmasını geciktirir 

 Bazı durumlarda hastalığın ortaya 
çıkmasına ömür yetmeyebilir 

 Bu tür hastalıkların genel prevalansı 
milyonda 1-2 olarak bildirilmektedir 



Creutzfeld-Jacob Hastalığı(CJD)

 Prionların beyinde yüksek düzeyde 
birikimi doku harabiyetine neden olur.

 Prionlara karşı immün yanıt oluşmadığı 
için herhangi bir serolojik test tanıda 
kullanılmaz 

 Hastalıkta % 10-15  oranında genetik 
yatkınlık ve ailesel insidans görülür 

 Tedavide antiviral ilaçlar denenmiş 
fakat sonuç alınamamıştır

 Bütün olgular ölümle sonuçlanır



Prion hastalıklarında 

korunma

 Prionlar bilinen klasik yöntemlerle 
inaktive edilememektedir 

 Prion hastalığı olanlarda cerrahi 
müdahaleden kaçınılması gerekir

 Aynı ameliyathanede ameliyat edilen 
kişilerin enfeksiyona yakalanma riskleri 
bulunmaktadır



Prion hastalıklarında korunma

 Prion hastalığı düşünülen kişilerde 
kullanılan her türlü malzeme çok iyi 
steril edilmeden diğerlerinde 
kullanılmmamalıdır

 Bu yüzden hastalara ait materyallerin 
ve malzemelerin normalden daha 
yüksek ısıda, daha yüksek basınçta ve 
daha uzun sürede otoklavlanması 
gerekir



Kuduz

 Yarasalar

 Tilki 

 Kurt

 Çakal

 Fareler

 Ülkemizde köpekler (% 90) 

 Avrupa da (% 5 ‘den az)



Kuduz (bulaşma)

 Havyan ısırıkları % 41, tırmalama % 1

 Yara ve mukozaların sekresyonla 

teması

 İnhalasyon

 Orhan transpaltasyonu



Kuduz

 Her yıl  80 ülkede 40 binden fazla 

bildirilmektedir

 4 milyon kişi şüpheli ısırık nedeniyle  

tedavi görmektedir

 Ülkemizde her yıl ortalama 90 bin kişi 

kuduz şüpheli ısırık nedeniyle  

tedaviye  ve izlenmeye alınmaktadır 



Kuduzla temasta ne yapmalı?

 Isırık yarasının beyine yakınlığı, virüsün 

beyine ulaşması açısından önemlidir

 Yara, beyine yakın ise en kısa sürede 

hekime başvurulmalıdır

 Diğer bölge ısırıklarında bu süre 0-36, 

en fazla 72 saat içinde olmalıdır.

 Sağlam derinin yalanması önemli değil 



Kuduzla temasta ne yapmalı?

 Bölge derhal sabunlu su ile yıkanmalı 

 Elde yara varsa derhal sabun ile 

temizlenmeli

 Derin yaralara kuduz hayvanın salyası 

bulaşmış ise derhal pasif bağışıklık için 

yara içi serum ve kas içi aşı yapılmalı

 Derinin sıyrılmasıyla olan kanamalı

ısırıklarda yara sabunlu su ile temizlenir,

dezenfektan, tentürdiyot sürülür, serum 

ve aşı programı uygulanır



Korunma

 % 100 ölüme neden olan kuduz da,

korunmanın çok önemlidir

 Evcil hayvanların kontrolü, virüsün 

insanlara geçme olasılığını azaltır

 Hayvanların primer immünizasyonu:

 Canlı attenüe aşı (Flury suşu) bir 

defada 3 ml İM her yıl rapel



Korunma

 İnsanların korunmasında kuduz aşıları 

 Acil durumlar için purifiye kuduz serum 

ve immünglobulinidir

 Aşılama şemasına uygun olarak 

yapılan aşılama ile % 100 oranında 

başarı sağlanmaktadır.



Şarbon Hastalığı

 Bacillus anthracis

 Genellikle hayvanların hastalığı olup 

insanlara da

 Hayvanlardan

 Toprakta bulunurlar

 Tozlardan

 Dışkıdan



Şarbon hastalığı(İnsanlarda)

 Deri

 Akciğer (inhilasyon)

 Sindirim sistemi şarbonunu oluşturur

 2001 yılında ABD deri ve akciğer 
şarbonu görülmüştür



Şarbon hastalığı(İnsanlara bulaşması)

 Hasta hayvanlarla temas

 Deri, gübre, kemik tozu, yemler, kıl ve 
yün gibi hayvan ürünlerindeki sporlar 
ile

 Sporların solunum yolundan 
alınmasıyla 

 Sindirim siteminden

 laboratuarlarda





Şarbon hastalığı (İnsanlara bulaşması)
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http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.hah.hr/images/data/krava1.JPG&imgrefurl=http://www.hah.hr/arhiva.php%3Fpage%3D2&h=540&w=611&sz=84&hl=tr&start=210&tbnid=20kTFrf5xuy6SM:&tbnh=120&tbnw=136&prev=/images%3Fq%3DBacillus%2Banthracis%26start%3D200%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dtr%26sa%3DN




Şarbon hastalığı(İnsanlara bulaşması)

http://www.espionageinfo.com/images/eeis_01_img0044.jpg
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Patogenez

 Şarbon toksinleri neden olur

 Ekzotoksinler

 A. Ödenm faktörü; adenilat siklaz sıvının 

hücre içinden hücre dışına atılmasına neden 

olur ve ödem oluşturur

 B. Letal faktör; fosfokinazı yaran bir 

proteazdır. Fosfokinazın yarılması hücre 

üremesini inhibe eder



Patogenez

 Hava ile alınan şarbon sporları

 Alveollerde büyük mononükler hücreler 

tarafından yutulur, bu yolla alveol 

çeperinden geçirilip limf yollarına ve 

limf düğümlerine yerleşir. 

 Limf düğümlerinde kanamalı yangı ve 

nekroz gelişir.



Klinik bulgular

 Şarbonun kuluçka dönemi 1-7 gün

 Deri

 Akciğer (inhilasyon)

 Sindirim sistemi şarbonunu 



Deri şarbonu

 En sık görülen şarbon türüdür

 Yerel ödem çok çarpıcıdır

 Lezyonun içi sarı veya kanlı sıvıyla 

dolu kabarcık “kara kabarcık” 



Deri şarbonu



Deri şarbonu
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Akciğer şarbonu

 Yüksek ateş

 Nefes darlıği

 Morarma

 Halsizlik

 Öksürük

 Kanlı balgam

 Plevra boşluğuna sıvı toplanır 



Akciğer şarbonu

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/images/ency/fullsize/9092.jpg
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/images/ency/fullsize/9092.jpg


Sindirim sistemi şarbonunu 

 Karın ağrısı

 Şişkinlik

 Kanlı sürgün

 Kanlı kusmalar

 Peritonit (Barsak delinmesi)

 Kollapstan hasta ölür



Ağızda şarbon
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Tedavi

 Penicilin 500.000 birim 2X1 (3 gün)

 Tetrasiklin

 Doksisiklin

 Spirofloksasin

 Kloramfehikol

 Erythromycin

 Sulfonamid



Korunma

 Rişk altındaki kişilerin eğitimi

 Hastalıktan ölen hayvanların etinin 

yenmemesi, derisinin kullanılmaması

 Profilaksi

 Doksisiklin

 Spirofloksasin

 Aşı



Burucelloz

 B. melitensis

 B. abortus

 B. suis

 B. canis

 B. ovis

 Memelilerin parazitidir



Bruselloz



Bruselloz



Bruselloz

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/images/ency/fullsize/17102.jpg
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/images/ency/fullsize/17102.jpg


Bulaşma

 Hayvanlar

 Çiğ süt 

 Çiğ sütten yapılmış 

 Peynir , Dondurma(4 hafta), Krema 

(20hafta)

 Kontamine sebzelerin yenmesiyle  

insanlara bulaşır





Bruselloz
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http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.poslovniforum.hr/poljoprivreda/poljoslike/bruceloza1.gif&imgrefurl=http://www.poslovniforum.hr/poljoprivreda/bruceloza.asp&h=144&w=207&sz=18&hl=tr&start=15&tbnid=WsYUVv0cImyQ4M:&tbnh=73&tbnw=105&prev=/images%3Fq%3DBrucella%2B%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dtr%26sa%3DN


Korunma

 Çiğ süt 

 Çiğ sütten hazırlanmış ürünler uzak 

durmalıdır

 Hayvanların aşılanması



Tularemi Hastalığı

 Francisella tularensis



Bulaşma

 Enfeksiyonlu hayvanların kesilmesiyle

 Hayvanların tırmalaması veya ısırması ile

 Enfeksiyonlu hayvanların etinin iyi 

pişirilmeden yenmesiyle

 Keneler, sineklerin ve kan emen böcekler  



Francisella tularensis (Tularemi)



Francisella tularensis (Tularemi)



Francisella tularensis (Tularemi)





Korunma

 Hasta hayvanların ihması

 Hastalatı tedavi edilmeli

 Kene ve sivrisinekleden korunma



Leptospirozis

 L. biflexa

 L. interrogans

 Klasik taksonomiye göre   26 serogrup

 DNA yapılarına göre    23 serogrup

 > 250 serotip

 Çok yaygın    “Leptospira nerede 

aranırsa orada bulunur” Schüffner.



Kliniği

 Kuluçka dönemi 3 – 30 (ortalama 5 – 14) 

gün

 İdrarda 10 gün

 Çok geniş bir klinik spekturum    

(Grip……Weil hastalığı)



 Fareler

 Sığır

 Hayvan idrarıyla temas 

 Fare ısrığı



Korunma

 Fareler

 Kisişel korunma önlemleri

 Sel  sularından korunma



Kist hidatik

 Echinococcus granulosis

 Köpek

 Kurt

 Çakal gibi hayvanlardır

 Koyun

 Sığır gibi otçullar

 İnsanlardır



Kist hidatik 

 Erişkinin halkalardan çıkan yumurtalar ara 

konak tarafından sindirim yoluyla alınır

 Embriyo yumurtadan çıkar, sindirim 

sisteminin duvarını delerek, damarlar 

yoluyla karaciğere, kalbe, akciğerlere ve 

genel dolaşıma geçerler

 Embriyo yerleştiği organlarda hidatik kist 

oluşturur



Echinococcus granulosus 

 Hidatik kistli hayvan organlarının 

köpekler tarafından yenmesi ile erişkin 

E. granulosus oluşur

 İnfekte köpek dışkısıyla kirlenmiş 

ellerle, besinlerle ile sindirim yolundan 

veya havada bulunan yumurtaların 

solunum yoluyla alınmasıyla insana 

bulaşır





Echinococcus granulosus 

 Dünyada ve yurdumuzda da genellikle 
görülen bir infeksiyondur

 Özellikle koyunculuğun geliştiği ülkelerde 
sık görülür

 Dokulara yerleşen embriyoya karşı 

konak yanıtı gelişir 

 Kistin büyümesi ile çevre dokulara baskı 

oluşur



Echinococcus granulosus 

 Kistler 10 - 25 cm çapına ulaşabilir

 Yerleştiği organın işlevi bozuklur

 Metabolizma ürünleri alerjik 

reaksiyonlara yol açabilir

 Hidaditozda bazen belirti olmayabilir

 Belirtiler yerel ve genel belirtiler 

şeklinde olabilir



Echinococcus granulosus 

 Bazen büyüyen kistler vücut içinde 

aniden yırtılır ve konak kolapsla ölür

 Hidatik kistin yerleştiği organlar

 Karaciğer

 Akciğer

 Deri ve deri altına

 Kaslar ve diğer organlardır

 Kemiklere yerleşen kistlerde genellikle 

kütikül gelişemez



Hidatik kist



Cryptosporiozis

 Hayvan infeksiyon etkeni olarak bilinir

 AİDS olgularında saptanmasıyla, 

önem kazanmış

 C. parvum

 Moleküler çalışmalar ile 

Genotip 1 insandan – insana  

Genotip 2 hayvanlardan – insana bulaşır





Cryptosporidium parvum

 Su kaynaklı epidemidiler oluşturur

 1993 yılında ABD’ de 

 Bir kaynak suyundan 400.000 kişinin 
infekte olduğu bildirilmiş



Cryptosporidium parvum

 Su kaynaklı epidemidilerin nedeni

 Parazitin kaynak sularındaki 
prevalansının yüksekliği

 Parazitin klora dirençli olması

 Parazitin içme suyu filtrelerinden 
geçebilmesi

 Çok az sayıda parazitin infeksiyon
oluşturabilmesi



Cryptosporidium parvum

 Çocukluk çağlarında sık görülür 

 Bulaşmada

 Evcil 

 Besi hayvanlarının

önemli rolü vardır



Cryptosporidium parvum

 Patogenez

 Başta jejenum olmak üzere

 Tüm sindirim sistemi etkilenir 

 Solunum ve safra yollarında da 

patolojik olaylar ortaya çıkar

 Barsak epitel hücrelerinde 

absorbsiyon bozulur



Cryptosporidium parvum

 Kişinin immünitesine göre farklı klinik 
tablolar oluşturur

 İmmünitesi sağlamlarda; alınan parazit 
miktarı ve etkenin virülansına bağlı 
olarak hiçbir bulgu görülmeyebilir
veya kısa süreli bol ve sulu ishal 
görülebilir



Cryptosporidium parvum

 İmmünitesi baskılanmış olanlarda

 Kısa dönemli ishal

 Kolera benzeri ishal

 Ölümle sonuçlanan klinik tablolar 

oluştururlar (özellikle AİDS’lilerde 

CD4 sayısı<180 hücre/mm3)



Cryptosporidium parvum

 Tedavide

 Bilinen antibiyotikler ve 

antiprotozoonlar yararlı değil

 İmmünitesi sağlamlarda; semptomatik 

ve destekleyici tedavi önemli

 AİDS’lilerde anti-retroviral tedavinin 

semptomları kaldırdığı gözlenmiştir



Toksoplazmoz

 Kedi önemli konaktır

 Kedi; fare ve sıçan yiyerek, T. gondii’yi alır

 Ookist atılımı 1-2 hafta sürer ve bir kedi günde 

107-109 ookist çıkarır

 Ookistler dış ortamın ısı ve nem koşullarına 

bağlı olarak 1-5 gün arasında olgunlaşırlar ve 

infeksiyöz hale gelirler ve 18 ay canlı kalır



Toksoplazmoz (Bulaşması)

 Ookistlerle kontamine olmuş sebze ve 
meyvelerin alınması ile bulaşır

 Oral yolla; doku kistleri içeren etlerin 
yenmesiyle

 Konjenital yolla; Anneden fetusa geçiş, daima 
hamilelik sırasında infekte olunmasıyla 
mümkündür

 Bazen hamilelikte 6-8 haftalık süre önce akut 
enfeksiyon alan bir anne de fetusa paraziti 
bulaştırabilir

 Laboratuar infeksiyonları, tam kan ve lökosit 
transfüzyonuyla bulaşabilir



TOKSOPLAZMOZ

 Edinsel selim (bening) toksopazmoz

 Sessiz

 İnfeksiyoz mononükloza benzer ve çok LAP

 Edinsel ağır toksoplazmoz

 İmmünitesi sağlam kişilerde (akut ve 
meningoensefalitik toksoplazmoz)

 İmmün yetmezlikli kişilerde toksoplazmoz
(Ensefalit, pnömoni, göz, yaygın organ 
toksoplazmoz)



Toksoplazmoz

 Konjenital toksoplazmoz

 Gebeliğin son döneminde 

 Hepatomegali

 Hepatit

 Siroz

 Hemorajik sendrom



TOKSOPLAZMOZ

 Gebeliğin II trimestri 

 Konvulziv krizler

 Ensefolapatilar

 Gebeliğin I. trimestri veya hamilelik 

öncesi 

 MSS 

 Göz tutulumları



Toksoplazmoz

 Ülkemizde 40 yaşın üzerindeki  

populasyonda 

%60’ın üzerinde pozitiflik saptanmıştır 

 İnfeksiyöz olan T. gondii’nin 10 

tanesi bulaş için yeterlidir



Kuş gribi nedir?

 Kuş gribinin 15 ayrı çeşidinden sadece üç tanesi   insanlarda   

da hastalık yapmaktadır. 

 Türkiye'de de tespit edilmiş olan ise ölümcül kuş gribi virüsü   

H5N1 ailesinden gelen virüstür.

 Virüsün doğal taşıyıcıları olan göçmen kuşlar -özellikle de

yaban ördekleri- hasta olmadan virüsü, dışkılarıyla bir 

kıtadan diğer kıtaya kilometrelerce taşıyabilirler. 

 Kuş gribi virüsü en çok kümes hayvanlarını etkiler. 

 Kuş gribi üst solunum yolu hastalığı gibi başlar, sürü halinde  
yaşayan kanatlı hayvanlar arasında çok hızlı yayılabilir ve bu nedenle 
çok yüksek oranda kanatlı ölümüyle sonuçlanabilir. 



İnsanlara nasıl geçiyor?

 Kuş gribi, hasta ve hastalıktan ölmüş hayvanlarla 
yakın temas halindeki insanlara bulaşabilir. 

 Bu hayvanların gözyaşı, burun akıntısı, boğaz 
akıntısı veya dışkısıyla temas edenler de hastalığa 
yakalanabilir. 

 Ayrıca bu atıklarla kirlenen yüzeylerle temas 
etmek ve bu virüsü solunum yoluyla almakla 
insanlara bulaştırabilir. 

 Virüs insana geçtikten 2-4 gün sonra hastalık 
ortaya çıkar. 



İnsandan insana geçer mi?

 Bu ihtimali doğrulayacak resmen 

açıklanmış ya da kanıtlanmış bilimsel 

bir veri yok. 

 Ancak virüsün değişim geçirerek bir 

salgına yol açmasından korkulmaktadır.

 Ayrıca hastalık grip olan birinin aynı 

zamanda kuş gribi mikrobunu 

kapmasıyla insandan insana geçiş 

özelliği kazanabilir. 



İnsanlardaki belirtileri neler?

 Ateş, halsizlik, boğaz ağrısı, öksürük, solunum 

güçlüğü ve zatürree gibi solunum sistemine ait 

belirtiler görülür. Ender de olsa karın ağrısı ve 

ishale de rastlanabilir. 

 Gripten çok farklı bulgular değildir, burada 

önemli olan hastanın öyküsüdür. 

 Hastanın kanatlı hayvanlarla yakın zamanda 

temasının olup olmaması, teşhisin konulmasında 

etkili olur. 



Virüs ne kadar öldürücü?

 Zamanında teşhis edilip tedaviye 

başlansa bile ölüm riski yüzde 58'i 

buluyor. 

 Hastalığından dolayı hastaneye yatmak 

durumunda kalmış ve bu hastalık teşhisi 

konmuş insanların yüzde 58'i 

istatistiklere göre hayatını kaybediyor.

 Ancak bazı insanlar bu hastalığı ayakta 

bile geçirebiliyor, ancak bunun farkına 



Mevsimsel gripten farkı 

nedir?
 Kuş gribinin B ve C antijenik tipleri sadece insanlarda hastalık 

oluşturur. 

 A tipi ise hem insanlarda, hem de kanatlılarda görülen avian 
influenza (kuş gribi) hastalığına neden olmaktadır. 

 Bu tip H5N1 olarak belirlenmiştir. Türkiye'de görülen virüs tipi de 
budur. 

 Hastalığın doğal saklayıcıları göçmen su kuşları, özellikle yaban 
ördekleridir. Bu kuşlar hastalığa karşı dirençlidir. Onlarda hastalık 
oluşmaz.

 Ancak  tavuk, hindi, kaz, güvercin gibi diğer evcil kanatlı 
hayvanlarda hastalık oluşturup, hızla ölümle seyreden salgın 
dönemleri görülür. 



Bu tehlike ne zaman 

bitecek?

 Bunu kesin olarak söylemek şu anda çok zor, 

ancak bu virüs 20 derecede ölmektedir.

 Havaların ısınmasıyla birlikte virüsün de etkisini 

kaybetmesi beklenmektedir.

 Sonbaharda yeniden göçmen kuşlar kanalıyla   

yeni bir tehlikenin gelmesi mümkün. 

 Bu nedenle kanatlı hayvanlara yönelik alınacak 

tedbirlerin , uzun yıllar boyu sürdürülmesi 

gerekmektedir.



Büyük bir salgın olabilir mi?

 Tüm dünyayı saracak olan bir salgın üç şart yerine gelirse 
gerçekleşebilir.

 Bunlar; yeni bir influenza virüsünün ortaya çıkması, bunun 
insanlara bulaşıp ciddi hastalık tablosuna sebep olabilmesi ve 
kolaylıkla insandan insana yayılabilmesidir. 

 H5N1 virüsü  insanlar için yenidir, ciddi hastalık yapabildiği 
kanıtlanmıştır 

 İnsanlardaki vakalar devam ettiği sürece virüs insandan 
insana bulaşma yeteneğini kazanabilir. Bu sebeplerle H5N1 
insanlara kolay bulaşabildiği taktirde kıtalararası salgın 
yapabilme potansiyeli olan bir türdür. 



Kuş gribinin aşısı var mı?

• Henüz kesin sonuç veren bir aşı yok.

• İnsanlara yönelik  grip aşılarının kuş gribi  virüsü 

H5N1'i önleyici herhangi bir etkisi  

bulunmamaktadır.  

Tedavisi var mı?
•"Tamiflu" ve "Relenza“  adlı ilaçlar   kuş gribi  

virüsüne karşı etkili. 

Her iki antiviral ilacın ilk 48 saatte kullanılmasının 

yaşamsal önemi bulunuyor. 



Tavuk etinden nasıl bulaşır?

 İyi pişmemiş et mikroorganizmalar açısından her 

zaman bir risk unsurudur. 

 İyi pişmiş tavuk etinden insana virüs bulaşması 

mümkün değildir. Normal  pişirme sıcaklığı olan 

70 santigrat derecenin üzerindeki her pişirme 

virüsü etkisiz hale getiriyor. 

 Hastalıklı bile olsa, pişirilmiş bir tavuk etinden 

bulaşan hiçbir vaka günümüze kadar rapor 

edilmemiştir. 



Kuş pisliğinden insana 

geçer mi?

 Kuş pisliğinden de bu virüsün geçme 

ihtimali vardır. 

 Göç yolları üzerinde yaşayanların 

özellikle kuş pislikleriyle çıplak elle 

temas etmemesi gerekir. 

 1gr tavuk pisliğinin 1 milyon tavuğu 

öldürdüğü düşünülürse insanlara da 

hastalığı kolaylıkla geçirebileceği ortaya 



Nasıl tanı konuluyor?

 İnsanda hastalığın tanısı, boğaz 

sürüntüsü örneklerinde virüsün veya 

antijenlerinin tespit edilmesiyle konulur. 

 Ateşe rağmen kanda lökosit (özellikle 

lenfosit) ve trombosit sayısının düşük 

olması tanıda yol gösterici olabilir. 

 Akciğer filminde viral zatürreeyi 

düşündürecek bulgular görülür. 



Hastalık nasıl tedavi 

ediliyor?

 Henüz hastalığın tam kesin bir tedavi ya 

da aşısı yok. 

 Çalışmalar insan grip virüslerini tedavi 

eden ilaçların kuş gribi virüsünü de 

tedavi edebileceğini göstermiştir. 

 Bununla birlikte kuş gribi virüsleri bu 

ilaçlara direnç gösterebilmekte ve ilaç 

tedavisi başarısız olabilmektedir. 



Özel hastanede teşhis edilir 

mi?

 Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'de iki 

tane referans laboratuar belirlemiştir. 

 İstanbul Tıp Fakültesi 

 Ankara Hıfzısıhha Enstitüsü 



Teşhis yanıltıcı olabilir mi?

 Bu tanıyı ilk üç saatte yapılan tetkiklerle 

koymak mümkün. 

 Kesin sonuç ilk 12 saatte yapılan ileri 

tetkiklerden sonra belli olur. 

 Ayrıca hastalık devam ederken testlerin 

12 saatte bir tekrarlanmasında yarar 

vardır. 



Bahçe sebzesi sağlıklı mı?

 Hastalık taşıyan kanatlı hayvanların 

temas ettiği düşünülürse dikkat edilmesi 

gerekir. Ancak bu son derece dolaylı bir 

yoldur. Yine de bu dönemde özellikle 

riskli bölgelerden gelen sebze ve 

meyveleri dezenfekte ettikten sonra 

yemekte fayda var. 



Hayvanlar arasında nasıl 

bulaşır?

 Göçmen kuşlar virüsü bağırsaklarında ve 
solunum yollarında taşıyabilir, ama 
kendileri hastalığa yakalanmazlar. 

 Enfekte kuşların ağız ve burun salgısı ve 
dışkılarıyla doğrudan veya bu salgılarla 
kirletilen materyalle temas eden evcil 
kanatlı hayvanlar ise hastalığa 
yakalanabilir. 

 Hastalık bu hayvanlar arasında hızla 
yayılır ve 2- 4 gün içinde bütün sürünün 
ölümüyle sonuçlanabilir. 



Nasıl hızla yayılıyor?

 Virüsün hava yolu ile taşınması birkaç kilometre 
ile sınırlıdır. 

 Ayrıca, hastalık etkeni böcekler, sinekler ve 
kemiriciler ile çevreye yayılabiliyor. 

 Evcil kanatlı hayvanlardan tavuklar ve hindiler 
hastalığa oldukça duyarlı olup bu hayvanlarda 
hızla hastalık ilerler. Hayvandan hayvana çok 
çabuk yayılır. 

 Dikey bulaşma denen, tavuktan yumurta yoluyla 
civcive geçiş olmuyor. Çünkü hastalıklı tavukların 
yumurtalarından civcivler çıkamıyor. 

 Enfekte hayvanlardan elde edilen yumurtaların 
kabuklarında etkenin varlığı belirlenmiştir. 



Hayvanlarda da öldürücü 

mü?

 Hastalık kanatlılarda hızlı seyreden, yüksek 

bulaşıcılık ve hızlı ölüm gösteren ciddi 

epidemiler halinde karşımıza çıkmaktadır. 

 Hastalık etkeni enfekte hayvanlarla 

doğrudan veya dolaylı olarak temasta 

bulunan evcil kümes hayvanlarına 

bulaşmakta ve bu hayvanlarda şiddetli 

salgınlara sebep olabilmektedir. 



İlk hedefi çiftlik tavuğu mu?
 Kuş gribinin görülme riskini artıran en önemli etmen açıkta yapılan 

kanatlı yetiştiriciliğidir. 

 Entegre tesislerde, denetimli bir şekilde yapılan tavukçulukta ise bu 
risk yok denecek kadar azdır.Kümeslerin dışarıyla teması minimum 
düzeye indirilmiştir. Biyo-güvenlik önlemleri alınmıştır. Hayvanlar her 
gün düzenli olarak veteriner kontrolünden geçmektedir. Mekanlar 
düzenli olarak dezenfekte edilmektedir. Herhangi bir hastalık 
durumunda kanatlıların kesim haneye sevkıyatları yapılmaz ve bu 
hayvanlar hızlı bir biçimde itlaf edilir. 

 Entegre tesisler dışındaki kanatlı üretiminin, entegre tesisler kadar sıkı 
denetlenmesi, özellikle göçmen kuşların konaklama mekanlarının 
yakın çevresinde, açık havada, hijyenik olmayan ortamlarda dolaşıp 
beslenen kanatlı üretiminin mutlaka kontrol altına alınması, gerekirse 
yasaklanması zorunludur.



Hangi hayvanları etkiliyor?

 Hastalık daha çok ördek, hindi, tavuk, 
sülün, evcil kaz, bıldırcın, tavus kuşu, 
muhabbet kuşu, martı, bataklık kuşları, 
keklik, deniz kuşları, beç tavuğu, deve 
kuşu ve papağan cinslerinde 
görülmektedir.

 Başlıca görüldüğü diğer hayvanlar ise 
domuz, kaplan ve leoparlardır. 

 Ev kedileri deneysel olarak enfekte 
edilebilmiştir. 



Bütün tavuklar mı 

öldürülecek?

 Özellikle riskli bölgelerde öldürmemek çok 

tehlikeli. O hayvanın enfekte olup olmadığını 

bilemezsiniz. Temas yoluyla kolaylıkla 

hastalık size de bulaşabilir. 

 Hastalık görülen yere yakın olması ve riskli 

bölgede açıkta gezinen kanatlıların virüsten 

olası etkileşimi göz önüne alınarak bu 

hayvanlar kesinlikle itlaf edilmelidir.



Ev kuşları tehlike altında mı?

 Hayır, bu virüsü göçmen kuşlar taşır. 

Tehlikeli diye evdeki kafesin içindeki 

kuştan da şüphelenmenin anlamı yok. 



Hasta kuşlar için ne 

yapılsın?

 En önemli kontrol önlemi, hastalıklı ya 
da virüse maruz kalmış/kalmış olma 
ihtimali olan hayvanı mümkün olduğu 
kadar hızlı itlaf etmektir. 

 İtlaf edilmiş hayvanların mutlaka uygun 
şekilde gömülmesi gerekir (kireçlenerek 
ve yeterli derinliğe gömülerek). 

 Bölgenin karantinaya alınması ve çok 
dikkatli dezenfeksiyon uygulanması 
gerekir. 



Bütün kümesler mi tehlikeli?

 Kuş gribi salgını; kümes hayvancılığı ve çiftçiler için 
oldukça zararlıdır. Milyonlarca kümes hayvanın telef 
olma Bu ekonomik sonuçlar gelişmekte olan 
ülkelerde geçimini tavukçulukla sağlayan aileleri de 
büyük ölçüde etkiliyor. 

 Eğer salgın ülkenin tamamına yayılırsa kontrol 
oldukça zorlaşır.Bir salgın tespiti ya da şüphesi 
varlığında devlet otoritelerinin mümkün olan en kısa 
sürede sorumluluğu üstlenmeleri, erken uyarı 
sistemleri geliştirmeleri ve salgını kontrol etmeleri 
gerekir. 



Domuz eti riski artıyor mu?

 Domuza yaklaşmak yani yakın temas 

önemli. Et piştiği sürece güvenli olurdu. 

Ancak kuş gribi domuza bulaştığında 

domuz bu sırada ara konak görevi 

yapabiliyor. 

 Domuz etini yiyen bir insan virüsün 

şekil değiştirerek insandan insana 

bulaşma özelliği kazanmasına neden 

olabilir.



Ülkeler arası nasıl yayılıyor?

 Hastalık bir ülkeden diğer ülkeye canlı kümes 
hayvanı ticareti ile yayılabilir. Göçebe kuşlar, 
yabani su kuşları, deniz kuşları ve kara kuşları 
hastalığı bir ülkeden diğerine taşıyabilir. Bu 
kuşlar uzun mesafeli göç edebildikleri için çok 
uzaklardaki ülkelere bile virüsü taşıyabilirler. 

 Özellikle yabani su ördekleri hastalığa karşı 
dirençli oldukları için virüsü taşıdıkları ve başka 
kanatlı hayvanlara bulaştırdıkları halde hasta 
oldukları anlaşılmadığından tanınamazlar ve 
birçok kanatlı hayvana hastalığı bulaştırabilirler. 



Su kaynakları kirlenir mi?

 İnsanlar için böyle bir sorun yaşanmaz. 

İçme suları klorlandığı için problem yok. 

Ancak su kaynaklarını kullanan diğer 

kuşlar için tehlikelidir. Kirlenen su 

kaynakları hastalığın yayılımını 

kolaylaştırır. 



Etobur hayvanlara bulaşır 

mı?

 Tayland'da kuş gribine yakalanan tavukları 

yiyen iki kaplan hayvanat bahçesinde ölmüş ve 

bölgede bulunan 170 kaplan hastalanmıştır. Bu 

da bize virüsün et oburlara da yayıldığını 

göstermektedir.

Kedi köpekler için tehlikeli mi?
 Bu dönemde kedi köpeklerin çiğ et yemesini 

engellemek gerekir. 

 Ayrıca kuş pisliğine basarak taşıyıcı da 

olabilirler. 



Hep Sağlıklı Kalmanız Dileklerimle 

Teşekkür Ederim. 


