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Kanatlı hayvanlarda bazı hastalıklar, solunum sistemi problemleri ya da yumurta üretiminde 
düşüşler gibi bazı sendromlarla kendilerini gösterirler. Ayırıcı teşhis işlemleri ile bu hastalıkların 
nedenlerini bulmak gereklidir. Bu hastalıklar, akuttan subakuta kadar değişen viral, bakteriyel ve 
fungal sebeplerden kaynaklanabilirler. Avian Influenza ve Newcastle hastalığı, solunum sistemi 
rahatsızlıkları ve yumurta üretiminde düşüşlere yol açarak kendini gösterirler. Eğer yüksek 
mortaliteye sebep veren bir hastalıkla karşı karşıyaysak burada yüksek patojeniteli Avian influenza 
ve virulent Newcastle hastalığını devre dışı bırakmamız gereklidir. Bakteriyel hastalıklar ve bunun 
yanı sıra diğer infeksiyöz olmayan sebepleri de devre dışı veya ihtimal harici tutmamız önemlidir. Bu 
işlemin bir sırayla yapılması gerekir. Öncelikle problem teşhis edilmeli, klinik kanatlı sağlık 
probleminin belirlenmesinde yaklaşımların standardize edilmelidir.  

Geçtiğimiz 10 yıl zarfında hastalıkların teşhisinde, moleküler teşhis yöntemleri gibi bazı farklı 
teşhis metotları geliştirilmiştir. Daha detaylı ve hızlı veri sağlayan moleküler metodların yanısıra hala 
virüs izolasyonuna da güvenmek durumundayız. Sürü içindeki patojen geçmişini ortaya koyması 
açısından, hala serolojik verilere de ihtiyacımız bulunmaktadır. Problem bir defa tanımlandıktan 
sonra bunun coğrafik olarak değerlendirilmesi yani hastalığın nere(ler)de görüldüğünün de bilinmesi 
gerekiyor bu da büyük ölçüde patojenin takibiyle sağlanır. Ondan sonra da bir çözüm geliştirmemiz 
lazımdır. Bu da hastalığın ve enfeksiyonun önlenmesine ve eradike edilmesine yönelik çözümü ortaya 
koymamız gerekir. Bu girişimlerin başarıya ulaşabilmesi için bazı kritik unsurlar vardır. Bunlardan 
birincisi resmi otoritedir ve resmi otorite sektörle ve akademik dünyayla işbirliği halinde bu işin 
yürütülmesi sağlar. Şeffaflık kesinlikle gereklidir, herhangi bir bilgi bu üç ortağın ya da bu üç 
paydaşın arasında birbirinden kesinlikle saklanmamalıdır. Bu üç paydaşın arasında bir güven tesis 
edilmelidir. Teşhis ve takip ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için de teknik yetkinlik ve yeterli 
laboratuvar hizmetlerine ihtiyaç vardır. Bu süreci bilimsel bilgiler yönlendirmelidir. Hastalık kontrolü 
için elde edilen çözümlerde bütün üreticilerle ve bütün şirketlerle paylaşılmalı, onların gelişimine 
sunulmalıdır. Bu konu, yüksek patojen Avian Influenza ve virulent Newcastle Hastalığı için -özellikle 
altını çiziyorum- gereklidir.  

Yüksek patojen Avian Influenza ve virulent Newcastle Hastalığının teşhis işlemi merkeziyetçi 
bir yaklaşımla gerçekleştirilmelidir ve bu görev, yetkinliğe sahip birimler tarafından akredite edilen 
laboratuvarlarda yapılmalıdır. Çünkü merkeziyetçi bir teşhis süreci çok uzun zaman almaktadır. 
Teşhis işlemi ve teşhis ihtiyaçları, araştırma işleminden ayrı tutulmalıdır. Bir patojenin ne kadar 
virulent olduğuna ve belirli bir coğrafi bölgede ne kadar yaygın olduğuna bağlı olarak ortaya 
konulacak çözümler birbirinden farklılık arz edebilir. Teşhis işleminde, ilk olarak virusun tespiti 
gerekiyor ve Amerika Birleşik Devletleri’nde en yaygın olarak gerçek zamanlı RT-PCR yöntemi 
kullanılmaktadır. Sonra da spesifik olarak H5, H7, H9 Avian influenza ve virulent Newcastle hastalığı 
için eleme işlemi yapılıyor. Virüs izolasyonu ikinci bir test olarak hala ihtiyaç duyduğumuz bir husus, 
çünkü teyit ve karakterizasyon için virüs izolasyonuna, izolatlara ihtiyacımız hala bulunmaktadır. 
İnfeksiyonun yokluğu ya da varlığını teyit etmek için uygun coğrafik bölgelerde antikor testleri de 
yapılmaktadır. Tarama maksatlı olarak ELISA ve agar jel immunodiffüzyon yöntemi 
kullanılmaktadır. Avian Influenza’da teyit amaçlı alt tipin tespitine dönük olarak hemaglütinasyon-
inhibisyon –kısaca HI testi- ve aynı zamanda virulent Newcastle hastalığı için de bir saptama testi 



olarak kullanılmaktadır. Laboratuvar sistemi içerisinde de ayırıcı teşhis, patojenler için güvenilir 
testlere sahip olmak zorundayız. Bunlar çok önemlidir, çünkü klinik göstergeler sadece yol gösterici 
niteliktedir. Kesin bir netice veya kesin bir hükme temel teşkil edemezler. Newcastle hastalığı ve 
Avian influenza’nın ikisi de ortak noktalara sahiptir. Mesela bunlardan ikisinin de hemaglutinasyon 
aktivitesi vardır. Her iki patojen de embriyolu yumurtalarda çoğalabilirler. Newcastle hastalığı ve 
Avian influenza’nın gözle görülür lezyonları birbirlerine benzerdir. Her ikisinin de düşük virulanslı 
ve yüksek virulanslı formları vardır. Newcastle hastalığının tek bir serotipi vardır. Dolayısıyla çapraz 
koruma mevcuttur. Diğer taraftan Avian influenza’nın muhtelif alt tipleri vardır ve bunlar arasında 
çapraz koruma mümkün değildir. Newcastle hastalığı biyoloji itibariyle çok stabildir. Düşük 
virulanstan yüksek virulansa mutasyon geçirmesi hemen hemen yok gibidir. Yani öngörülebilir bir 
hastalıktır. Ama Avian influenza böyle öngörülebilir bir hastalık değildir. H5 ve H7 gibi düşük 
virulanslı formları yüksek virulanslı formlara mutasyonla dönüşebilirler. Newcastle hastalığına karşı 
aşılama dünya genelinde yaygın olarak uygulanmaktadır. Yüksek virulanslı Avian influenza için 
aşılama sadece 6 ülkede yapılmaktadır. Düşük virulanslı Avian influenza için de birkaç ülkede daha 
aşılama yapılmaktadır. Ama hem yüksek patojeniteli Avian influenza ve hem de virulent Newcastle 
hastalığı için hedef aynıdır. Bu hedef, eradikasyondur.  

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü 178 üye ülkeye sahiptir. Türkiye, Avrupa Ülkeleri ve Amerika 
Birleşik Devletleri de bunların arasındadır. Uluslararası düzlemde rapor edilmesi mecburi üç kanatlı 
hastalığı vardır. Bunlar yüksek patojen Avian influenza, düşük patojen H5 ve H7 Avian Influenza ve 
virulent Newcastle hastalığıdır. Diğer Avian Influenza formları ve düşük virulensli Newcastle 
hastalığının bildirilmesi edilmesi mecburi değildir.  

Newcastle Hastalığı 

Newcastle hastalığı, Avian paramixovirüs tip-1 tarafından oluşturulur. Bu virüs ısı ve 
kimyasal maddeler sayesinde kolayca öldürülebilirler. Daha önce de bildirildiği gibi sadece bir 
serotipi vardır. Newcastle hastalığı virusunun, elektron mikroskobu ile yapılan incelemelerde virüs 
yüzeyinde protein çıkıntıları mevcuttur. Bu çıkıntılardan biri füzyon glikoproteindir. Diğeri ise 
kombine hemaglutinin ve nöroaminidaz glikoproteinidir. Virulens, öncelikli olarak füzyon 
glikoprotein tarafından belirlenir. Bunun kanatlılardaki hastalık sonuçları farklı düzeylerdedir. Düşük 
virulanslı hastalık formları orta şiddetli solunum sistemi rahatsızlıkları ve yumurta üretiminde 
düşüşlere sebebiyet verir. Virüs sindirim ve solunum organlarında ve dokularında çoğalır. Bu 
kategoriye giren virüsler lentojenik veya asemptomanik enterik virüsler olarak tanımlanır. Diğeri 
virulent patotip, bu sistemik ölümcül bir hastalığa yol açar ve bu patotip iki ana guruba ayrılır. 
Velojenik yüksek virulense sahip olan viruslardan biri visserotropik ve diğeri nörotropiktir. Biraz 
daha az virulent olan formları da mezojenik virüslerdir. Temmuz 2013’den Haziran 2014’e kadar 
geçen 12 aylık dönemi kapsayan bir harita Şekil 1 de görülmektedir. Bu zaman zarfında dünyadaki 
ülkelerin neredeyse yarısında -ki bu 80 eder- hastalık rapor edilmiştir. 75’inde kanatlılarda veya 
yabani kuşlarda, 5’inde ise sadece yabani kuşlarda hastalık tespit edilmiştir. Coğrafi dağılımına 
bakarsak, hastalığın Asya, Ortadoğu, Afrika Ülkeleri, Kuzey Amerika’nın güneyi, Güney 
Amerika’nın kuzeyini ya da Orta Amerika’da olduğunu söyleyebiliriz. Newcastle hastalığının 
raporlanması ise biraz daha gecikerek gerçekleşmektedir. Bir, bir buçuk seneye sarkmaktadır.  



 

Şekil 1. Newcastle hastalığının 2014 yılında dünyadaki yaygınlığı 

Zaten yukarıdaki haritaya dikkatli baktığınızda boş ülkeleri görüyorsunuz. Bu da raporlanmadaki 
gecikmeden kaynaklanan bir durumdur. Newcastle hastalığının diğer bir özelliği bu hastalık 
vakalarının derhal rapor edilmesi ihtiyacının olmasıdır. Bu hastalık gelişmekte olan ülkelerde 
endemiktir ve bunların raporlanması gecikmektedir. Newcastle hastalığından ari olan ülkeler veya 
Newcastle hastalığının yaygın olmadığı ülkelerde görüldüğünde bildirim çok çabuk şekilde 
gerçekleşmektedir. Ancak bazı ülkeler bu raporlamayı anında yapmamakta ve hastalığı altı ayda bir 
raporlama olarak bildirmektedirler.  

Dünya genelinde Newcastle hastalığı büyük ölçüde aşılamayla kontrol edilmektedir. Ama 
birçok ülkede yüksek virulent form ortaya çıktığında eradikasyon yoluna gidilmektedir. Newcastle 
hastalığı niçin dünya genelinde bir problemdir? Bu virüs 1930’larda ortaya çıkmış ve 10 yıl zarfında 
dünya geneline yayılarak önemli bir kanatlı hastalığı konumuna gelmiştir. Global ölçekte 
bakıldığında bu hastalık diğer kanatlı hastalıklarının hepsinden daha fazla ekonomik kayba ve şiddetli 
vakalara yol açmaktadır. Yeni virulent varyantlarının ortaya çıkmasıyla birlikte ve bunların konakçı 
yelpazesinin genişlemesiyle birlikte (mesela evcil ördek ve kazları da içerecek şekilde) bu virulent 
virüslere bağlı olarak şekillenen kayıplar artmaktadır. Çin’de, Güney Amerika ve Güney Afrika’da 
izole edilen yeni virüsler genetik olarak neredeyse birbirleriyle eştir.  

Dünya genelinde ND aşılarının başarısız kaldığına dair sürekli raporlar alınmaktadır ve bu aşı 
başarısızlığının sebepleri ülkeden ülkeye değişiklikler göstermektedir. Bazıları, aşıların 
başarısızlığından, bazıları da aşıların sahada koşullarında uygulanmasının doğru şekilde 
yapılmamasından kaynaklanmaktadır. Dünya genelinde Newcastle hastalığının düşük virulensli ve 
yüksek virulensli formları karşısında aşılama, bir yönetim stratejisi olarak kullanılmaktadır. Ama 
yüksek virulensli form karşısında uzun vadeli geçerliliğe sahip tek bir strateji vardır; o da bu virüsten 
tamamen kurtulmaktır yani eradikasyondur.  

Bu 50 senelik aşılama geçmişi içinde 18 genotip yani virulent virüslerin genotipleri dünya genelinde 
sirkülasyon halinde görülmüştür. Zaman içinde ve dünyadaki konumlara bağlı olarak bu virüsün 
genetik değişimleri Şekil 2 de gösterilmiştir. 



 

Şekil 2. Virulent ND viruslar 18 farklı genotipi 

ND ile ilgili en sık sorulan sorulardan biri “Hâlihazırdaki Newcastle aşılaması başarısız mı oluyor?” 
ve bunun cevabı hem evet, hem hayırdır. Birçok ülkede Newcastle hastalığını önlemek üzere aşılama 
yoluyla yapılan çalışmalar eradikasyonu sağlayamamıştır ve bu ülkelerin çoğunda virüs endemik hale 
gelmiştir. Aşılamanın bir eradikasyon stratejisi olmadığını sadece bir yönetim aracı olduğunun 
bilinmesi gereklidir. Newcastle hastalığının yaygın görüldüğü ülkelerde, hastalığa karşı etkin kontrol 
için her üç-dört haftada bir periyodik aşılamaya ihtiyaç duyulur. Aşılamada başarısızlık dünyanın her 
yerinde görülebilir. Veterinerlik altyapısı sağlam olan ülkelerde bile 2-4 haftalık genç hayvanlarda ve 
yumurta veriminden önceki dönemdeki yumurtacılarda hala başarısız aşılama rapor edilmektedir ve 
vakalar görülmektedir. İyi aşılanmış sürülerde bile Newcastle hastalığı ortaya çıkabilir ve bu durumda 
bu virüs çoğalabilir, replike olabilir ve çevreye saçılabilmektedir. Bu durum, aşılamanın biyogüvenlik 
tedbirleriyle tamamlanmasının şart olduğunu göstermektedir. 

Newcastle hastalığının tek bir serotipi olduğunu ancak genetik bir çeşitlilik olduğunu bilmek gerekir. 
Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan B1 ve Lasota canlı ve inaktif aşıları 1940’ların sonlarında 
geliştirilmiş ve izole edilmiş aşılardır (Genotip II). O tarihten beri başka aşı suşları da izole edilmiştir 
(Genotip I). Hâlihazırda dünya genelinde ND vakalarına Genotip V, VI, VII ve XIII. suşları sebebiyet 
vermektedir. Peki, bu saha virüsleri ve aşıların çapraz koruma anlamında geleceği mana nedir, ne 
şekilde kullanılabilirler? Füzyon proteinleriyle hemaglütinin nöraminidaz proteinleri arasındaki bu 
genetik mukayeseyi yapalım. Lasota suşunun Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Peru ve 
Malezya’daki hastalık suşlarıyla 



 

Şekil 3. ND aşıları ile sirküle olan virüslerinin filogenetik yakınlığı  

 

Benzerlikleri arasında farklılıklar söz konusudur. Ancak hemaglütinin-nöraminidaz ilişkisine 
baktığımızda benzer bir tabloyu görüyoruz. 

Yeni aşılara baktığımızda, saha suşları ile daha sıkı bir ilişki, daha doğrusu benzeşme olmakla birlikte 
hala bazı farklılıklar mevcuttur. İnaktif aşılar kullanarak deneysel çalışmalar yaptığımızda, Meksika, 
Peru ve Malezya’daki hastalık suşlarıyla farklılık yüzdeleri vardır. Hemaglütinin nöraminidaz 
ilişkisine baktığımızda benzer bir tabloyu görüyoruz. Farklı genotiplerle eprüvasyon yapıldığı 
taktirde mortaliteye karşı yüksek bir koruma sağlanabilmektedir. Virüsün saçımına karşı korunmaya 
bakarsak, tamamen farklı bir tablo karşımıza çıkıyor. Meksika, Malezya ve Peru’daki viruslara karşı 
Lasota suşu ile aşılama sonrası eprüvasyon yapıldığında; virüs replikasyonunda bir düşüş 
görülmektedir ancak homolog aşı ile aşılananlarda mevcut hastalık virüsüne karşı o zaman 
replikasyonda çok ciddi bir düşüş görülmektedir. Bu da aşı suşu meselesini önümüze getirmektedir. 
Günümüzde sirküle olan virulent saha suşları, daha önceki klasik aşı suşlarının hepsinden genetik 
bakımdan oldukça farklılar. Onun için çözümlerden biri biyoteknolojik yöntemlerle geliştirilmiş bir 
aşı suşu olabilir. Bu suşla yapılan aşılama denemelerinin sonuçlara gelecek olursak ters genetik 
yoluyla elde edilmiş bu aşı kullanıldığında, Pakistan ve Güney Amerika virusları ile eprüvasyon 
çalışmalarında Lasotaya göre hem mortalite yönünden etkili bir koruma hem de virüs saçımının çok 
azaldığı görülmektedir. Newcastle hastalığı virusuna karşı antikor titresine baktığımızda, Lasota 
titreleri yüksek görülüyor ancak bu hayvanların çoğu ölüyor. Ama Pakistan virüsü ile aşılanan 
hayvanlarda titreler düşük olasına karşın bu hayvanlar hayatta kalmayı başarıyor. Test antijeni olarak 
saha virüsünü kullanırsanız bu virüsle aşılama yaparsanız, o taktirde sahada korumayı sağlamak 
mümkün olabilmektedir.  

 

 



Avian Influenza  

Avian Influenza, Orthomyxovirüs neden olduğu bir hastalıktır. Newcastle hastalığında olduğu gibi 
Avian influenza da ısı uygulaması ve kimyasal maddelerle kolayca öldürülebilir. Buna mukabil 
infeksiyöz bursal hastalığı ve çiçek hastalığının virüsleri kimyasallarla ya da ısıl işlem uygulamasıyla 
kolay kolay öldürülemez. Avian influenza virüslerinin de yüzeylerinde hemaglütinin ve nöraminidaz 
tipinde protein çıkıntıları vardır. 16 farklı hemaglütinin ve 9 farklı nöraminidaz alt tipi mevcuttur. Bu 
alt tipleme bir serolojik testle yapılmaktadır. Farklı virüsler arasındaki ilişkinin düzeyi hakkında bu 
test bize bir bilgi vermez. İki genel patotipi vardır: bunlardan biri düşük patojeniteli, bir diğeri yüksek 
patojeniteli. Düşük patojenitei olan düşük düzeyde solunum sistemi rahatsızlıkları ve yumurta 
üretiminde düşüşe sebebiyet verir. Yüksek patojeniteye sahip olan tip ise sistemik hastalıklara yol 
açar ya da çok yüksek ölüm oranları ortaya koyar. Bir ilave not olarak, düşük patojeniteli Avian 
influenza virüsleri deneysel çalışmalarda genellikle klinik emare ortaya koymazlar. Klinik hastalık 
ortaya çıkabilmesi için ikincil bir hastalığa gerek vardır. Bu da ikinci bir patojen, ikinci bir virüs veya 
bakteri olabilir. 

1959’dan bu tarafa 35 adet yüksek patojen Avian influenza hastalık vakası görülmüştür. Bu vakaları 
10’ar yıllık dilimler halinde sınıflandırdığımızda; 60’lar, 70’ler gibi. Bu hastalık vakalarının birçoğu 
tek bir ülkeyle sınırlı kalmıştır. Ancak, 1996’da ilk ortaya çıkan bu vaka (H5N1), dünya genelinde 
65 ülkeyi etkilemiştir. Bunların arasında biliyorsunuz, Türkiye’de vardır. Diğer 34 vakayı ele alır ve 
bunların hepsini toplarsak bunların sebebiyet verdiği ölüm son vakanın sebebiyet verdiği ölümden 
daha azdır.  

Yüksek patojen Avian influenza’nın son iki yıllık durumunu özetlendiğinde; geçtiğimiz 2 yıl zarfında 
yüksek patojen Avian influenza’dan 24 ülke etkilenmiştir. Bu ülkelerin 22’sinde H5N1 yüksek 
patojenli Avian influenza vakası görülmüştür. Bu vakaların büyük çoğunluğu Asya’da ortaya çıktı. 
Bu hastalığın merkezi de Doğu Asya ve Güneydoğu Asya olarak söyleyebiliriz. Mısır’da da bir 
merkez ya da odak vardır. Geçtiğimiz kış Avrupa, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’nde de 
vakalar görüldü. Güney Afrika’da 2 ülkede devekuşlarında ve yerel tavuklarda H5N2 görüldü. Bunlar 
aynı alt tipten H5N2’den olsa da bu virüsler genetik açıdan farklılık arz etmektedir. Avustralya’da 
H5N2 salgını oldu. Hala devam etmekte olan bir H5N3 vakası da Meksika’da görüldü. Meksika’daki 
bu salgın 2012’de başlamıştı. İtalya ve Avustralya’da da H7N7 görüldü. Her iki virüs de aynı alt tipte 
olmakla birlikte genetik olarak farklı virüslerdir.  

H5N1’in son 21 yıl zarfında nasıl bir evrim geçirdiği, nasıl değiştiğine dair biraz bilgi paylaşmak 
istiyorum. Bu hastalık, 1996’da Çin’in Huang Dong eyaletinde kazlarda başladı ve 5 yıl zarfında 4 
farklı genetik gruba ayrıştı. 8 yıl zarfında 10 farklı alt-genetik gruba ayrıldı. Demek ki aynı kaynaktan 
gelseler de zaman içinde bu virüsler evrim geçirerek farklı genetik yapılara değişebilmektedir. 2005’e 
gelindiğinde, bu değişim devam ederek ikinci bir genetik grup oluştu. Daha ileri, 2008’e gelindiğinde 
üçüncü genetik grup da ortaya çıktı. Bu da ikinci noktadan sonraki sayıyla kendini gösteriyor. 2011’e 
gelindiğinde dördüncü genetik grup karşımıza çıktı. Zaman içinde bu değişim yaşanırken, bazı 
genetik gruplar kendiliğinden ortadan kalkıyor ve onların yerini yeni genetik gruplar alıyor. Ortadan 
kalkan-kaybolan grupların yerine yenileri geçiyor (Şekil 4). 

Bugünü konuşursak, özel olarak bugün ne olup bitiyor? Son 2 yıl zarfında, yüksek patojen Avian 
influenza virüsünün bu hemaglütinin grubunu rapor eden ülkelerde 6 farklı genetik grubun varlığı 
belirlenmiştir. Bildirilen virus sadece H5N1 olsa da diğer  



 

Şekil 4. H5N1 virusunun değişimi 

İşaret ettiğim H5N8, H5N7, H5N6, vs. de içermektedir. Muhtelif genetik gruplar, farklı renklerle 
Şekil 5 te gösterilmiştir. 2010’dan 2015’e kadar baskın olan 2-3, 2-1a, ama son 12 ayda baskın olarak 
karşımıza çıkan 2-3-4-4. Avian influenza virüsleriyle ilgili olarak, öngörebileceğimiz tek şey bunların 
değişeceğidir. Bunlar değişirler ve asla aynı kalmazlar. Zaman içinde virüs hemaglütinin geninde 
ufak ufak değişimler yaşayarak neticede değişiyor. Aynen insan gribi vakalarında olduğu gibi zaman 
içinde bunlar değişiklik gösteriyor ve buna bağlı olarak her sene farklı suşlarla aşılama yapılması 
gerekiyor. Bu değişim Avian influenza vakalarında da virüslerinde de gözükür. H5N1 virüsünde, 
hâlihazırda 5 farklı alt-genetik grup gelişmiştir. 

 

Şekil 5. 2010-2015 yılları arasında H5N1 alt-tiplerinin dağılımı 

Bu hastalıkların mevcut olduğu süre zarfında bu ülkelerde başka Avian influenza virüsleri de vahşi 
kuşlarda, yabani kuşlarda olsun ya da canlı pazarlarda satılan hayvanlarda olsun kendilerini 
gösteriyorlardı. Avian influenza virüslerinin 8 gen segmenti vardır ve iki Avian influenza virüsü bir 



hücre içinde ürediğinde bunların genleri birbirine karışabiliyor. Buna yeniden dizilim diyoruz. 
Neticede yeni bir hibrit virüs karşımıza çıkmış oluyor. Bu gen segmentleri farklı bir şekilde bir 
dizilim, bir karışım göstermiş oluyor. Demek ki H5N1’de nörominidiaz ve diğer genler karışarak şu 
farklı alt tipleri karşımıza çıkarıyor. H5N1, 2, 3, 5, 6 ve 8 oluyor. Aynı hemaglütinin geni fakat 
nörüminidaz geninde bir değişim ifade ediyor. Bu çeşit değişikliği de kayma tabiriyle adlandırıyoruz.  

Hemaglütinin geninin farklı alt-genetik gruplarının, hangi ülkelerde görüldüğü, insanlarda rastlanan 
vakalar da söz konusudur. Birincil olarak karşımıza çıkan 2, 3, 4, 4. Artık sadece H5N1 olmakla 
kalmıyor, çoklu değişiklik arz eden nörominidaz tipleri önümüze geliyor. Peki, kanatlıları etkileyen 
bu virüslerin kaynakları nerelerdedir? 2, 3, 4, 4 alt-genetik grupları ile ilgili kanıtlar kuvvetle şunu 
göstermektedir ki, yabani su kuşları bu virüsü yeni ülkelere taşıyorlar. Genellikle de bu hastalığın 
bulaştığı ilk yer açıkta yetiştirilen kanatlılar olmaktadır. Canlı kanatlı pazarlama sistemi olan 
ülkelerde bu hastalığın ticari kanatlılara bulaşması ve ikincil yayılmanın gerçekleşmesi mümkün 
oluyor. Asya’nın çeşitli ülkelerinde evcil ördek varlığı bu hastalık için konakçı teşkil ediyor ve aynı 
zamanda canlı hayvan pazarlarına bulaşması için de bir kanal sağlamış oluyor. Bu sene neler olmuş, 
onu gösteren bir harita Şekil 6 da sunulmuştur. H5N8 2014 kışında Kore, Japonya ve Doğu Çin’de 
görüldü. 2014’ün ilkbaharında bu virüs Sibirya’ya ve Batı Alaska’ya taşındı (su kuşlarının yazlık 
üreme yerleri). 2014 sonbaharında ise bu üreme mevsiminin ardından hayvanlar kış için güneye doğru 
göç etmeye başladılar. Bir kısmı Avrupa’ya, bir kısmı Alaska’ya. Bunların bir kısmı devamlı Kuzey 
Amerika’ya ve bazılar da Asya’ya geldiler.  

 

Şekil 6. H5N8 virüsünün dağılımı 

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da bu virüs, yeniden dizilim geçirerek H5N1 ve H5N2’ye 
dönüştü. Virüsler arasındaki genetik ilişkileri gösteren bu genetik harita, network analiz dediğimiz 
bir metotla geliştirilip ortaya konulmuştur. Bir virüsün diğer bir virüsten üremiş olduğuna dair çok 
karmaşık matematik hesaplamalar gerektiren bir metottur. Burada gördüğünüz küme 2014 
sonbaharında Güney Kore’de görülen durumdur. Kırmızılar çiftlikleri, yeşillerse yabani kuşları ifade 
etmektedir. Bunların arasındaki ilişkiyi ve bu virüsün nasıl yayıldığını gösteriyor. Buradan hareketle, 
sonbahara gelindiğinde 3 farklı genetik gurup ortaya çıktı. Bu, Rusya, Kuzey Amerika ve Kanada’yı 
temsil ediyor. Avrupa ve Rusya ortadaki küme, diğer ise Japonya ve Kore’dir.  



Şurası enteresan ki, bunların hepsi A1, A2 ve A3’ü gösteriyor, yani bu üreme sahasından Japonya, 
Kore, Doğu Çin’e geri dönmüş bu hayvanlar. Demek ki, yüksek patojen Avian influenza için tek 
çözüm eradikasyondur. Bu programın da 4 ana unsuru var. Biyogüvenlik tedbirlerinin attırılması, 
teşhis ve takip, enfekte hayvanların itlaf edilmesi ve eğitim. Bu daha önce bahsettiğim 35 epizootik 
olayın 30’unda uygulanan bir sistemdir. Bu 35 vakanın 5’inde beşinci uygulama olarak da aşılama 
yapıldı. Buradaki amaç konakçının saha virüsüne karşı duyarlılığını azaltmaktır.  

Zaman çizelgesine baktığımızda, hastalığı ortadan kaldıran ülkelerin çoğunun sadece itlaf uygulaması 
ile bu işi başardığını görüyoruz. Bu uygulama birçok ülke için temel uygulamadır. Bazı ülkelerde 
aşılama da bir acil tedbir olarak, çok kısa sürede pozitif etki sağlamak için hem yönetim hem de 
önleme adına ve mortaliteyi azaltmak adına uygulanmıştır. Ama aşılamanın bu ülkelerde olumsuz bir 
etkisi oldu. Aşılama yapan ülkelerin eradikasyonu sağlaması, daha uzun zaman aldı. Bunun 
sebeplerinden bir de yüksek patojen Avian influenza aşılaması biraz da olayı kabullenme şeklinde 
yorumlanabilir. Aşılama yapıldığında çiftçiler kendilerini güvende hissettikleri için biyogüvenlik 
önlemlerine gerekli önemi vermemektedirler.  

2002-2010 yılları arasında 113 milyar doz aşı kullanılmıştır. Bu aşılar 14 ülkede 3 farklı senaryoda 
kullanılmıştır. Çok küçük bir yüzdesi önleyici programlar kapsamında ya da acil durum tedbiri olarak 
aşılardan yararlanılmıştır. Ama bu aşıların %99’u sadece 4 ülkede rutin ulusal aşılama programı 
kapsamında kullanılmıştır. %91’i Çin’de, %4.5’i Mısır’da, %2.3’ü Endonezya’da, %1.4’ü de 
Vietnam’da kullanılmıştır. Bu orantı bu ülkelerin kanatlı üretimini yansıtan bir orandır. Dünyadaki 
en büyük kanatlı eti üreticisi Çin’dir.  

Diğer bir önemli nokta da, belirli bir ülkedeki veterinerlik hizmetlerinin yüksek patojen Avian 
influenza ve diğer kritik hastalıklar karşısındaki yetkinliğidir. Bu veteriner hizmetlerinin 
performansını şu şekilde ölçüyoruz: eradikasyonu daha kısa sürede sağlamaları, daha az sayıda 
hastalık vakası olması, ölümün azalması gibi. Eradikasyonun hızlı, etkin ve en düşük maliyetle 
sağlanması oldukça önemlidir.  

Düşük patojen Avian influenza’ya baktığımızda, 16 farklı alt tip var ve bunlar dünya genelinde 
yaygındır bunların içinde sadece H5 ve H7’nin OIE’ye karşı rapor edilme yükümlülüğü vardır. Bunun 
sebebi H5 ve H7 düşük patojenli Avian influenza’nın yüksek patojen Avian influenza’ya mutasyon 
geçirme ihtimalidir. Demek ki, düşük patojen infeksiyonların erken saptanması ve ortadan 
kaldırılması bunların yüksek patojene dönüşmesini engelleyecektir. Buna mukabil H9N2 düşük 
patojen bir virüstür ve OIE’ye rapor edilmesi zorunlu değildir. Bununla nasıl mücadele edileceği 
ülkeler tarafından müstakilen kararlaştırılır. Dolayısıyle, düşük patojen Avian influenza pekiyi 
belgelendirilebilmiş bir hastalık değildir. H5N2 ise daha iyi ve sağlam verilere sahip olduğumuz, 
Meksika, Orta Amerika ve Karayip ülkelerinde yaygın olan bir hastalıktır. Bizatihi, düşük patojen 
Avian influenza sahada büyük problemler çıkarmasa da, her zaman yanında ikincil patojenler açığa 
çıkabilir. Ortadoğu’da bunun yanında getirdiği ikincil enfeksiyonlar Mycoplasma gallisepticum, 

Mycoplasma synoviae ve Newcastle hastalığıdır. Düşük patojen Avian influenza ile bu saydığımız 
hastalıkların birlikte seyretmesi durumunda %60’lara çıkan ölüm oranları görebiliriz.  

Düşük patojen Avian influenza’nın kontrol programları diğer solunum yolu hastalıklarında olduğu 
gibi ekonomik değerlendirmelerle ortaya konulur. Biyogüvenlik tedbirleri vasıtasıyla hayvanların bu 
hastalığa yakalanmalarının önüne geçilir. Enfeksiyonların tespiti için izleme-takip yapılır. Bakteri ve 
virüs mevcudiyetine dikkat edilmesi, sıcaklık ve rutubetin kontrol altında tutulması vs. gibi çevresel 
faktörler kontrol altında tutulur ve bazı ülkelerde aşılama yoluna gidilebilir. 

H9N2 en yaygın görülendir ve en yaygın aşılama yapılan tiptir. En azından 10 ülkede bu hastalığın 
aşılanmasına izin verilmektedir ve milyarlarca doz söz konusudur. Burada düşük patojen H9N2 ile 



yüksek patojen H5N1’in mukayesesini yapalım. H9N2 sadece lokal bir enfeksiyona yol açar, 
solunum sistemini etkiler, yumurta veriminde düşüşlere sebebiyet verir. Buna mukabil H5N1, 
sistemik enfeksiyonlara yol açar, vücudun bütün organları –et ve yumurta da dahil olma üzere- 
bundan etkilenir. H9N2 düşükten yüksek mortaliteye kadar farklı mortalitelere sebebiyet verir ama 
yüksek mortalitenin olabilmesi için ikinci patojene ihtiyaç vardır. H5N1’de ise tek başına yüksek 
mortaliteye sebebiyet verebilir. Düşük patojen olanın OIE’ye rapor edilmesi mecburi değildir. 
Yüksek patojen olanın mecburidir.  

Düşük patojendeki hedefimiz hastalığın yönetilmesidir. Ama yüksek patojende eradikasyonu 
hedefleriz. Düşük patojen Avian influenza’da aşılama giderek yaygınlaşmakta ama yüksek patojen 
Avian influenza’da birçok ülkede aşılama yapılmamaktadır.  

Peki, aşılar ne yapabilir? Avian influenza enfeksiyonuna karşı direnci arttırır, Avian influenza’nın 
solunum kanalında ve gastrointestinal kanalda çoğalmasını geriletir, azaltır, hastalık kanatlılarda 
ölümlerin önüne geçer. Bunun neticesi olarak da çevresel kirliliğin önüne geçilir, kanatlılara 
bulaşması azalır, gıda arz güvencesi ve yaşamlarını sürdürecek gelirden de insanlar mahrum 
kalmamış olur. Netice itibariyle aşılar hastalığı yönetir. Ama teşhisi ve izlemeyi zorlaştırırlar. 
Antikoru değil, virüsü aramanız gerekir.  

Bir aşılama uygulanacaksa, bu aşılama programının etkin olabilmesi için bazı temel unsurlara 
ihtiyacımız vardır. Muhtelif potanslar söz konusu, sahada başarı için yüksek potanslı aşılar olması 
gereklidir. Neticede aşının yüksek bir antikor titresi ortaya koymasını önemlidir. Düşük titreler, 
hastalığa karşı başarıda probleme neden olur.. 10 yıl kadar önce eşik 1/32 iken günümüzde bu değer 
1/128 olarak değiştirilmiştir. Potensi ölçmek ve miktarsallaştırmak için dozdaki hemaglütinin 
yoğunluğu da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu aşıdaki tohum suşlarının da antijenik açıdan saha 
suşuna uyması gereklidir. Hemaglütinin antikor titrelerinin yüksek olması gereklidir. Yüksek 
titredeki antikorlar, eprüvasyon virüsü karşısında iyi bir koruma sağlamalıdır. Dört seneden fazla 
sahada bulunan bir virüse karşı bu aşının kullanılması sahadaki virüste bir direnç oluşmasına yol 
açabilir. Mısır, Çin, Vietnam, Hong Kong ve Meksika’da bu durumla karşılaşıldı. Doğru tipte bir 
aşılama programına ihtiyacımız vardır. Bu bireysel zoolojik koleksiyonlardan tutun ülke genelindeki 
aşılama programına kadar değişebilir. Şu da bir gerçek ki, ulusal aşılama programlarının uygulanması 
çok zordur. Özellikle köylerde, kırsal alanlarda yetiştirilen bol miktarda kanatlı hayvan olduğu 
durumlarda başarısızlık oluşabilmektedir. Başarı için, hedefteki popülasyonun çoğunluğunun (%60-
80) aşılanması gereklidir. Bu da ulusal aşılama programlarının başarıyla uygulanmasının çok zor 
olduğunu, riskli hayvanlar için hedefe yönelik aşılama programlarının daha makul bir yaklaşım 
olacağını göstermektedir.  

Tam koruma için yeterli sayıda aşılama yapılması gerekir. Her bir hayvan için genelde 2 doz 
yeterlidir. Uzun süreli hayatta tutulan hayvanlarda rapel aşıların yapılması gerekir. Diğer bir strateji 
aşılanmış hayvanlarda HI titreleridir ve HI titreleri bir göstergedir. Popülasyonun %80’inde ölümden 
korumak için 1/32, virüsün saçımından ve çoğalmasından korunmak için de 1/128 gibi titreler 
aranmalıdır. Bu titrenin altında kalanlar için de rapel aşısı yapılması gereklidir. Virolojik takip için, 
aşılanmamış nöbetçi hayvanlar ya da aşılanmış hayvanlar içindeki günlük ölüm ya da hastalık 
oranlarına bakılmalıdır. Bu da en iyi, gerçek zamanlı PCR ile sağlanabilir. Serolojik izleme de 
yapılabilir ama bu ancak virolojik izlemeyi tamamlayıcı nitelikte bir uygulamadır.  


