10. Hastalığın Aşısı Var Mıdır?
H5N1 s ml kuş gr b v rüsüne karşı şu an ç n
etk n b r aşı bulunmamakla b rl kte, değ ş k
merkezlerde aşı gel şt rme çalışmaları devam
e t m e k t e d r. V r ü s ü n , m u t a s y o n g e ç r m e
yeteneğ n n olması, aşı hazırlanmasındak öneml
b r engeld r. Ancak, muhtemel b r salgın söz konusu
olursa, salgını yapan etkene karşı hızla aşı
gel şt rme ve üretme çalışmaları yapılab lecekt r.
11. Hastalığın Tedav s Var Mıdır?
Hastalıktan korunma ve/veya tedav amacıyla
ant v ral lâçlar kullanılmaktadır.
12. Kuş Gr b nden Korunmak İç n Neler
Yapılmalıdır?
Kanatlı hayvan yet şt r len kümeslerde
çalışanlar eld ven, maske, gözlük takarak ve
koruyucu elb se g yerek çalışmalıdır.
Başta kanatlı yet şt r c l ğ nde çalışanlar olmak
üzere, herkes ferdî h jyen kurallarına uymalı, eller
sık sık bol su ve sabunla y ce yıkanmalıdır.

Kuş gr b nden ölen veya kuş gr b şüphes yle tlaf
ed len hayvanların gerek tlafı sırasında gerekse bunların
bertaraf ed lmeler esnasında gerekl koruyucu önlemler
(maske, eld ven, elb se, gözlük) alınmalıdır.
Hasta veya ölmüş hayvanlarla temastan
kaçınılmalıdır.
Kanatlı hayvanların salya, burun akıntısı, boğaz
akıntısı, dışkısı g b materyaller ne veya bu
materyallerle k rlenen yüzeylere temas ed lmemel d r.
Ölen kanatlı hayvanlar yakılarak veya der nce açılan
çukurlara gömülüp üzerler ne sönmem ş k reç dökülmek
suret yle bertaraf ed lmel d r.
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Hastalığın görüldüğü yerlere seyahat ed lmes
hal nde, kanatlı hayvan ç ftl kler nden ve pazarlarından
uzak durulmalıdır.
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Kuş Gr b Ned r?
Tavuk vebası olarak da b l nen hastalık, kuş gr b
v rüsler n n sebep olduğu kanatlı hayvanların çok
bulaşıcı ve öldürücü seyreden b r hastalığıdır.
2. Hastalık Hang Hayvanlarda Görülür?
Kuş gr b , evc l kanatlı hayvanları daha çok
etk lemekle beraber, bütün kanatlı hayvanlarda ve
domuzlarda da görüleb l r. Bunların yanı sıra, hastalık
nsanlara, atlara, bal na ve fok balığı g b den z
memel ler ne de bulaşab l r.
3. Hastalık Hayvanlar Arasında Nasıl
Bulaşır?
Göçmen su kuşları (yaban ördeğ , yaban kazı vb.)
hastalık etken n bağırsaklarında taşımakla b rl kte,
kend ler hastalığa yakalanmazlar. Bazı kuşlar
hastalığı haﬁf şek lde atlatab lmekted r. Enfekte
kuşların salya, burun akıntısı ve dışkılarıyla doğrudan
veya bu salgılarla k rlet len materyalle temas eden
evc l kanatlı hayvanlar hastalığa yakalanab l r.
Hastalık hayvanlar arasında hızla yayılır ve bütün
sürünün ölümüyle sonuçlanab l r. Kuş gr b n n
kanatlı hayvanlardak kuluçka süres ortalama 3-5
gündür. Bu süre daha az veya fazla da olab l r.

4. Hastalığın Hayvanlardak Bel rt ler Nelerd r?
Vücut ısısı yüksel r, tüyler kabarır, ştahsızlık,
depresyon, ş ddetl shal görülür.
Yumurta ver m nde durma noktasına varacak şek lde
ş ddetle azalma, yumurta kabuğunun yeter nce
gel şmemes ne bağlı olarak şek ls z yumurta oluşumu
görülür. Hasta hayvanların göz kapakları kapanab l r,
konjukt va ş şm ş ve kırmızı renkted r.
Sakal b k ve gözler n çevres nde karakter st k olarak
ödem ve morarma şek llen r. Ödem boyun ve göğüs
bölges ne de yayılab l r. Ödem boğulma le sonuçlanan
solunum güçlüğüne neden olur.
Burun del kler nden gr ms kanlı b r sıvı gel r.
Ayaklarda morarma görülür.
K tle hal nde an ölümler görülür.
5. Hastalık İnsanlara Bulaşır mı?
Etken n normalde nsanlar ç n hastalık yapıcı
özell ğ yoktur. Ancak, hayvanlarla yoğun temas
durumunda nsana bulaşma olab lmekted r. Bugün ç n
hastalığın, nsandan nsana bulaşması söz konusu
değ ld r.
Hastalık nsanlara:
Hasta veya hastalıktan ölmüş hayvanlara temasla,
Enfekte hayvanlara a t gözyaşı, burun akıntısı, boğaz
akıntısı veya dışkı g b materyallere temasla,
Enfekte materyallerle k rlenm ş yüzeylere temasla,
Hastalık etken n n karıştığı havanın solunmasıyla
bulaşmaktadır.
Bugüne kadar, kanatlı et yle veya yumurtalarıyla
bulaşma olduğu b ld r lmemekle b rl kte, bu ürünler n,
y ce p ş r lmeden yenmeler n n r skl olab leceğ
unutulmamalıdır.
6. Hastalığın İnsanlardak Bel rt ler Nelerd r?
İnsanlarda ateş, boğaz ağrısı, kas ve eklem ağrıları,
kuru öksürük, solunum güçlüğü g b gr p bel rt ler n n
yanı sıra, kuş gr b nde farklı olarak karın ağrısı ve shal
de görüleb lmekted r. İnsanlardak kuluçka süres 2-4 gün
kadardır.

7. Hastalıkta R sk Grupları K mlerd r?
Kanatlı hayvanlar arasında salgınlara sebep olan
mevcut kuş gr b t p n n, koruyucu önlemler almadan
kanatlı hayvan yet şt ren ve bu hayvanlarla sıkı teması
olan nsanlara bulaşması söz konusudur; bu alanlarla
lg s olmayan d ğer nsanlar ç n b r r sk yoktur.
8.8. Hastalık Kanatlı Hayvan Ürünler n n
Tüket lmes yle Bulaşır Mı?
Kuş gr b v rüsü uygun şek lde p ş r lm ş
gıdalardan nsanlara geçmemekted r. V rüs ısıya
duyarlıdır. Tüket c ler n, kanatlı et ve yumurtalarının
tamamen p şt ğ nden (ette pembe bölgeler n
bulunmaması, yumurta beyaz ve sarısında
akışkanlık/rafadan olmaması) em n olmaları
gerekmekted r.
P şmem ş yada pastor ze ed lmem ş yumurtalar;
p ş r lmeyecek, fırınlanmayacak-kızartılmayacak
veya d ğer yöntemlerle ısıl şlem görmeyecek
gıdalarda(mayonez, tatlılarda, salatalarda vb.)
kullanılmamalıdır.
Genel olarak yeters z p ş r lm ş kanatlı et ve
yumurta tüket lmes hal nde, d ğer b l nen gıda
kaynaklı hastalıklara (salmonella türü vb.) karşı
korunmasız kalınacağı b l nmel d r.
9. V rüsün Çevre Şartlarına Duyarlılığı
Nasıldır?
Esasen kuş gr b etken v rüs dış ortamlara
dayanıklı değ ld r. V rüsün 56 °C'de 3 saatte veya 60
°C'de 30 dak kada öldüğü, formal n ve yot
b leş kler ne de duyarlı olduğu; bunlara lâveten
v rüsün, kontam ne gübrede düşük ısılarda en az 3 ay
canlı kaldığı, suda 22 °C'de 4 gün, 0 °C'de se 30 gün
canlılığını sürdüreb ld ğ b l nmekted r.

