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Kuﬂ gribi; Avian influenza (H5N1), isimleri ile bilinen, evcil kanatl›larda ölümcül salg›nlar yapabilen ve bu salg›nlar
s›ras›nda hayvanla temas› olan insanlara bulaﬂabilen ve
genelde pnömoni ve dispne ile seyreden mortalitesi yüksek
zoonotik bir hastal›kt›r. Hastal›k Tavuk vebas›, Bird flu,
Avian flu, Chicken flu sinonim isimleri ile de bilinmektedir.
Virüs; Influenza virüsü orthomyxoviridae ailesinden, ortalama 100 nm çap›nda, yuvarlak, flamentli yap›da, tek sarmall›, segmentli bir RNA virüsüdür. Nükleoproteinlerindeki antijenlere göre A, B ve C tiplerine ayr›l›r. ‹nfluenza A
klinikte en önemli tiptir. ‹nfluenza B hafif klinikle seyreder. ‹nfluenza C ise daha çok afebril so¤uk alg›nl›¤›na benzer bulgularla seyreder. (1-6)
‹nfluenza virüsü bünyesindeki hemaglutinin (H= 1-16 olmak üzere 16 çeﬂit ) ve Nöraminidaz (N=1-9 olmak üzere
9 çeﬂit) enzimlerindeki antijenik yap›ya göre isimlendirilir
(7). Virüse karﬂ› oluﬂan antikorlar genelde hemaglutinin ve
nöraminidaz’a karﬂ› oluﬂur. Dolay›s›yla hemaglutinin ve nöraminidaz ba¤›ﬂ›klaﬂmada büyük öneme sahiptirler. Virüsleri tan›mlamada ‹nfluenza tipi/orijin ald›¤› canl› (insan hariç)/izole edildi¤i yer/alt tip numaras›/izolasyon y›l›/ (parantez içinde influenza alt tipi) ﬂeklinde tan›mlama yap›l›r. Örne¤in: A/Duck(ördek)/Vietnam/11/04 (H5N1). ‹nfluenza
virüsü çok geniﬂ bir yelpazede birçok canl› türünde hastal›k
yapabilir. Ekolojik aç›dan en büyük havuz kuﬂlard›r. Kuﬂlar
bütün influenza tiplerini, ço¤unlukla hasta olmadan, taﬂ›makta veya bazen bunlarla hasta olmaktad›r.
Çeﬂitli canl›lar ve bunlarda görülen virüslerin antijenik tipleri;
‹nsanlar: H1, H2, H3 ve N1, N2
Domuzlar: H1, H3 ve N1, N2
Atlar: H3N8, H7N7
Deniz memelileri: H1, H3, H4, H7, H13
Sansargiller: H10
‹nsan gribi (human influenza) deyimi insanlarda s›k görülen influenza alt tiplerini içermektedir. ‹nsanlarda bilinen
üç alt tip vard›r. Bunlar; H1N1, H2N2, ve H3N2 tipleridir. Bugün için H1N1 ve H3N2 suﬂlar› dolaﬂ›mdad›r.
‹nfluenza A virüsünün önemli bir özelli¤i de farkl› türlere
özgü alt gruplar›n, birbirinden genetik materyal al›ﬂveriﬂi-

ne aç›k ve farkl› bir virüsün oluﬂmas›na son derece elveriﬂli olmas›d›r. Oluﬂan yeni virüs, insana özgü bir influenza virüsünden gen al›rsa, insandan insana bulaﬂma özelli¤i de
kazanabilir. Memeli ve kuﬂ virüsleri için özgül hücre reseptörlerinin bir arada oldu¤u gösterilmiﬂ olan domuzlar ve insanlar kuﬂ virüslerine maruz kalmakla yepyeni bir alt tipin
ortaya ç›kmas›na yol açabilirler (8,9). Bu ﬂekilde de¤iﬂime
u¤rayan virüs yeni pandemi ve epidemilere yol açabilmektedir. Antijenik de¤iﬂim influenza A’da en s›k, influenza
B’de daha az olur. ‹nfluenza C’ de ise de¤iﬂim olmaz. Bu
de¤iﬂimler Antijenik drift ve shift baﬂl›klar› ile ele al›n›r.
Antijenik Drift: Daha çok H ve k›smen de N’da nokta mutasyonu sonucu ortaya ç›kan minör de¤iﬂikliklerdir. ‹nfluenza A virüsü her bir replikasyonda ortalama bir nükleotidinde de¤iﬂikli¤e u¤rar. Bu de¤iﬂikliklerle yeni suﬂlar ortaya ç›kar ve sonuçta drift ile ortalama her üç y›lda bir olan
yeni epidemilere yol açabilir (10, 11).
Antijenik Shift: Bir kona¤› enfekte eden farkl› virüsler aras›nda bir veya daha fazla yeni RNA segmentinin yeniden
yap›lanmas›yla oluﬂur. Yeni bir H ve N içeren bir virüs alt
tipi sentezlenir. Shift ile 10-40 y›lda bir olabilen pandemilere, insanlar› etkileyen yeni suﬂlar›n oluﬂmas›na ve önceki
y›la ait suﬂlarla yap›lan aﬂ›n›n etkisiz kalmas›na neden
olurlar.
Tarihsel olarak incelendi¤inde son 300 y›lda 10-13 kadar,
20. yüzy›lda ise 9-39 y›l arayla antijen kaymas› sonucu ortaya ç›kan yeni virüs alt tiplerine ba¤l› üç büyük grip salg›n› olmuﬂtur.
1918-1919 y›llar›ndaki H1N1 (‹spanyol gribi) pandemisinin 20- 40 milyon (baz› verilere göre 50-100 milyon) kiﬂinin ölümüne neden oldu¤u tahmin edilmektedir (12). Ard›ndan 1957-1958 H2N2 (Asya gribi), 1968-1969 H3N2
(Hong Kong gribi) pandemileri olmuﬂ ve 1977-1978 döneminde H1N1 tekrar dolaﬂ›ma baﬂlam›ﬂt›r. Halen dünya
üzerinde H3N2 ve H1N1 virüsleri dolaﬂmaktad›r. Bundan
sonra da yeni pandemilerin olmas› kaç›n›lmaz gibi görünmektedir. Olas› bu pandemilerde en büyük adaylardan birisi H5N1 suﬂudur.
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Avian influenza yaklaﬂ›k yüz y›ldan beri bilinmektedir. Tavuklarda ilk kez ‹talya’da gösterilmiﬂ (13). 1959 da tavuk
vebas› hastal›¤›n›n avian influenza (H5N1) oldu¤u belirlenmiﬂ, 1997’de ise ilk kez Hong-Kong’da insanda enfeksiyon belirlenmiﬂtir. Bu tarihten itibaren H5N1 suﬂu giderek
daha fazla patojenite ve bulaﬂ›c›l›k özelli¤i kazanm›ﬂ ve
özellikle Güney Do¤u Asya’da birçok insan›n ölümüne yol
açm›ﬂt›r. Co¤rafi aç›dan bu yöreden farkl› olarak Türkiye’nin do¤usunda 2006 baﬂlar›nda ortaya ç›kan kuﬂ gribi
salg›n› olay›n Dünyan›n sadece belirli yöresiyle s›n›rl› olmad›¤›n› ve özellikle göçmen kuﬂlar yoluyla dünyan›n her
taraf›na yay›labilece¤ini göstermiﬂtir(14-18).
Patogenez: Virüs solunum yolu epitel hücrelerine yap›ﬂ›r.
‹nsan influenza virüsü solunum yolu epitelindeki sialik asit
bölgesine yap›ﬂ›r. Burada hemaglutinin epitel hücresine
yap›ﬂ›r, nöraminidaz ise solunum yollar›ndaki müsini parçalar. Müsin önemli bir hemaglutinin inhibitörüdür. Nöraminidaz virüsün enfekte hücreden ç›k›ﬂ›n› sa¤lar. . ‹nfluenza virüsünde bulunan NS proteini virüsün patojenitesini
belirleyen önemli bir ö¤edir. ‹nfluenza virüsünün düﬂük veya yüksek patojenitesini bu proteindeki yap› de¤iﬂiklikleri
belirlemektedir
‹nfluenza, solunum yolu epitel hücrelerinde önce hücre çekirde¤inde ço¤al›r, daha sonra sitoplazmaya geçer, buradan da komﬂuluk yoluyla di¤er hücreleri enfekte eder. Virüs solunum yolu epitelinde silier fonksiyonlar›n bozulmas›na, mukus sekresyonunun azalmas›na ve hücrelerin deskuamasyonuna neden olur. Bu replikasyon ve geçiﬂler solunum yolu epiteline özgüdür. Virüs’ün di¤er organlarda bulunmas›na karﬂ›n, özellikle akci¤erlerde ve ba¤›rsaklarda
aktif replikasyonu gösterilmiﬂtir. Virüsün birincil hedefi
pnömosit’lerdir. Diffüz akci¤er hasar›; interstisyel lenfopolazmositik infiltrasyon, ‹nterstisyel fibrozis ve hyalen
membran tarz›nda kendini gösterir. Ayr›ca interstisyel
pnömoni ve fokal hemoraji ile birlikte AC konsolidasyonu
görülür. Avian influenza virüsünün önceleri akci¤er ve intestinal dokuda hastal›k yapt›¤› bilinirken, daha sonralar›
virüsün merkezi sinir sistemi, retiküloendotelial sistem,
kas dokusu ve transplasental geçiﬂle fetüsü dahi etkiledi¤i
gösterilmiﬂtir. Mukoza hasar› genelde 10-14 gün, viral at›l›m ise 5-10 gün sürer (19-22).
Kuﬂ gribinde mortalite ve akci¤er patolojisi’nde iki önemli
ö¤e etkendir (23).
1-Yüksek viral yük
2-Sitokin f›rt›nas› ve hemofagositoz: Burada rol
oynayan ö¤eler.
-Azalm›ﬂ Naturel killer aktivitesi
-TNF: “mitogen activated protein kinase“ ve TRAIL (TNF related apoptosis inducing ligand) arac›l›¤› ile etki eder. TNF
makrofajlardan sal›n›r, toksisite ile iliﬂkilidir, apoptozisi indükler ve hastal›¤›n pa-

togenezini art›r›r
-Ayr›ca;IL-6, IFN, kemokinler (CC, CXC
subtipleri), IP-10 (Interferon gamma inducible protein-10), IL-8, MCP-1 ve MIG
gibi proteinler patogenezle ilgili bulunmuﬂtur (24, 25).

Bulaﬂ
Göçmen su kuﬂlar›, virüsü ba¤›rsaklar›nda taﬂ›rlar ve genellikle hastalanmazlar veya hastal›¤› hafifçe geçirirler.
Salya, burun ak›nt›s› ve d›ﬂk›lar›yla do¤rudan veya bu salg›larla kirletilen materyalle temas eden evcil kanatl› hayvanlar hastal›¤a yakalan›rlar. Virüs so¤uk gübrede en az 3
ay, 22 C’de 4 gün, 0 C’de 30 gün etkinli¤ini korur. 56 C’de
3 saat, 60 C’de 30 dakikada etkinli¤ini yitirir. Formalin ve
iyot gibi yayg›n olarak kullan›lan dezenfektanlara duyarl›d›r. Kanatl› hayvanlarda kuluçka süresi 3–5 gündür ve
%100 ölümcüldür.
‹nsana bulaﬂ: Hasta kanatl›lara, hasta kanatl›lar›n ç›kart›lar›na direkt temasla veya hasta kanatl›lar›n ç›kart›lar›n›n el ile a¤›z ve buruna bulaﬂt›r›lmas› ﬂeklinde olur. Virüs
yak›n temasla bulaﬂt›¤› gibi küçük partiküller halinde havada birkaç km yol alabilir ve solunum yoluyla da bulaﬂabilir. Son zamanlarda Güneydo¤u Asya’da ortaya ç›kan insan olgular›nda belirgin temas›n belirlenemedi¤i veya öyküde sadece aç›kta sat›lan kümes hayvanlar›n›n sat›ld›¤›
marketlere u¤ramak gibi al›ﬂ›lmad›k bulaﬂ yollar› da bildirilmektedir.
H5N1 virüsünün insanlar aras›nda tutunabilmesini engelleyen bir durum sözkonusudur. Bu engel, gen segmentlerinden bir ya da bir kaç›yla iliﬂkilidir. Bilindi¤i gibi influenza
virüsleri solunum yolunda sialik asit residülerine hemaglutinin vas›tas›yla ba¤lan›r. Bu ba¤lanma; insan influenza virüslerinde sialik asit ·-2,6 galaktoz, kuﬂ virüslerinde ise
sialik asit ·-2,3 galaktoz ba¤lant›lar› ﬂeklinde olmaktad›r.
Shinya ve arkadaﬂlar›; insan influenza reseptörlerinin daha çok üst solunum yolunda oldu¤unu, akci¤erlerde trakea ve bronﬂlarda da oldu¤u, ancak alt solunum yollar›na
do¤ru gidildikçe reseptör say›s›n›n belirgin ﬂekilde azald›¤›n›, buna karﬂ›n avian influenza reseptörlerinin ise daha
çok alveol ve bronﬂiol düzeyinde oldu¤unu, üst solunum
yollar›nda ise oldukça az oldu¤unu göstermiﬂlerdir. Bu
önemli çal›ﬂma avian influenza virüsünün insandan insana
bulaﬂmas›n›n niçin zor oldu¤u ve neden daha çok pnömoni
ile seyretti¤i sorular›na ›ﬂ›k tutmuﬂtur (26).
‹nsandan insana bulaﬂ: Güney Do¤u Asya’da kuﬂ gripli olgular›n bak›m›n› yapan hasta yak›nlar›nda ve sa¤l›k personelinde hayvan temas› olmad›¤› halde hastal›k geliﬂmiﬂtir.
Hastane personeli ile ilgili yap›lan çal›ﬂmalarda sa¤l›k personelinde say›ca az olsa da belirgin hastal›k ortaya ç›kt›¤›,
H5N1’e karﬂ› antikor cevab›n›n oran olarak az veya olmad›¤› bildirilmiﬂtir. Hollanda’da 2003 salg›n›nda 3 kiﬂide
H7N7 suﬂunun insandan insana bulaﬂt›¤›n› gösteren kan›t-
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lar bulunmuﬂtur. Bugün için bu hastalara hizmet veren
sa¤l›k personeline bulaﬂma riski çok düﬂük olsa da koruyucu önlemler mutlaka önerilmektedir (27-32).

Klinik
Kuluçka Süresi 2-4 gün bu süre 17 güne kadar uzayabilir.
Belirti ve bulgular: H5N1 enfeksiyonunda belirtiler ve bulgular insan influenza enfeksiyonundaki (Ateﬂ, halsizlik,
kas a¤r›s›, burun ak›nt›s›, bo¤azda yanma, farinkste hiperemi, öksürük vs) gibidir. Ancak grip semptomlar›na ek
olarak akci¤er tutulumuna ait bulgular (taﬂipne, dispne,
dinlemekle ral veya ronkus) ön plana ç›kar. Hastalar›n bir
k›sm›nda diyare görülebilir. Ayr›ca ilerlemiﬂ olgularda renal yetmezlik, kardiyak dilatasyon, aritmi ﬂeklinde kalp tutulumu, çoklu organ yetmezli¤i, ansefalopati, ansefalit görülebilir (14-18). Sa¤l›k Bakanl›¤› hastal›¤›n tan›mlanmas› ve yaklaﬂ›m›nda pratik bilgiler içeren rehber haz›rlam›ﬂt›r. Rehber temas öyküsü ve semptomlara göre s›n›flama
yapm›ﬂt›r. Buna göre:
Riskli temas: Son on gün içinde:
a) Hasta veya ölü kanatl› hayvanlar›n;
Tüyüne dokunmak veya yolmak,
Ç›kart›lar›na veya bu ç›kart›larla kirlenmiﬂ yüzey ve eﬂyalara dokunmak,
Kesmek ve piﬂirmek için haz›rlamak,
Bulundu¤u kapal› ortamda en az 1 saat bulunmak.
b) H5N1 pozitif oldu¤u kesinleﬂmiﬂ veya ﬂüphelenilen hasta insanlarla yak›n temasta bulunmak, ç›kart›lar›na maruz
kalmak veya bu ç›kart›larla kirlenmiﬂ yüzey ve eﬂyalara
dokunmak.
c) Sa¤l›k ve veteriner teﬂkilat›nda laboratuvarda görev
alanlar›n enfekte materyallerle herhangi bir ﬂekilde temas
etmiﬂ olmas›.
Klinik tan›mlama: Baﬂka herhangi bir nedenle aç›klanamayan ani baﬂlang›çl›, koltuk alt›ndan ölçülmüﬂ 38ºC üzerinde ateﬂ olmas› ve bo¤az a¤r›s›, öksürük, yayg›n kas a¤r›lar›, solunum zorlu¤u semptomlar›n›n eﬂlik etmesi.
Vaka s›n›flamas›: Olas› vaka: Solunum zorlu¤u bulgusu olmadan, klinik tan›mlamaya uyan vakada riskli temas” hikâyesinin olmas›.
Kuvvetle olas› vaka: Solunum zorlu¤u bulgusu olmak ﬂart›yla klinik tan›mlamaya uyan vakada riskli temas hikâyesinin olmas›.
Kesin vaka: Olas› veya kuvvetle olas› vaka’n›n Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n belirledi¤i referans laboratuvarlarda do¤rulanmas›.
Tan›: ‹lk basamak testlerinde influenzaya özgü laboratuvar bulgular› yoktur. ‹lerlemiﬂ olgularda lökopeni, lenfopeni, trombositopeni, serum ALT, AST, LDH, amilaz, kreatin
kinaz düzeylerinde art›ﬂ görülür.Tan› epidemiyolojik ve klinik veriler ile birlikte de¤erlendirilir.
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‹nfluenza tan›s›nda do¤rudan vücut salg›s› veya kan örnekleri kullan›l›r. Virüs içeren en iyi örnekler entübe hastalarda
trakeal aspirasyon s›v›s› veya nazofaringeal bölgeden dikkatli ﬂekilde derin k›s›mlardan yap›lan sürüntülerden elde
edilir. Klini¤imizde izledi¤imiz kuﬂ gribi olgular›n›n baz› nazofaringeal sürüntü örnekleri test sonuçlar› negatif idi, ancak trakeal aspirat örneklerinin hepsi pozitif sonuç verdi.
Tan› baﬂl›ca iki baﬂl›k alt›nda ele al›n›r.
1- Virüsü tan›ma:
Viral kültür: Hayvan hücre serileri veya tavuk
embriyosu kullan›l›r.
H›zl› antijen testleri: immunokromotografik,
membranimmunassay veya ‹mmunflöresan yöntemlerle virüs tipi (A veya B) tan›n›r.
Moleküler testler: Real time veya reverse transcription PCR yöntemleri
2-Konakç› antikor cevab›: Serumda H5N1’e karﬂ› oluﬂan
antikorlar araﬂt›r›l›r.
Mikronötralizasyon
ELISA
Kompleman fiksasyon testleri
Western blot (H5 komponentini tan›ma)
H›zl› antijen testleri olarak adland›r›lan testlerde influenza antijenlerine karﬂ› immunokromotografik veya enzimimmunoassay (EIA) tan› yöntemleri kullan›l›r. A veya B
tipi ﬂeklinde genel tan›ma sa¤layabilir. Alt tipler belirlenemez(2–4, 33–36). Türkiye’deki kuﬂ gribi salg›n›nda nazofaringeal örneklerden al›nan sürüntü örneklerinde h›zl› antijen, ELISA ve realtime-PCR yöntemleri kullan›lm›ﬂt›.
Kesinleﬂmiﬂ kuﬂ gribi olgular›n›n hepsinde h›zl› antijen ve
ELISA testleri negatif idi. Pozitif sonuçlar Türkiye’de real
time-PCR, ‹ngiltere WHO laboratuarlar›nda RT-PCR testleri ile konuldu. Türkiye’deki olgular, tan›da moleküler
yöntemler d›ﬂ›ndaki testlerin güvenilir olmad›¤›n› vurgulayarak literatüre ›ﬂ›k tutmuﬂtur
Tedavi: Genel destek tedavisi önemlidir. Dünya Sa¤l›k Örgütü kuﬂ gribi olgular için antiviral tedavide 4 ilaç önermektedir. Bunlar, nöraminidaz inhibitörleri olan oseltamivir, zanamivir ve M2 membran protein inhibitörleri olan
amantadin, rimantadindir. Amantadin ve rimantadin ile ilgili en önemli sorun; bu ilaçlara karﬂ› h›zl› direnç geliﬂmesidir. Bunlar içinde zanamivir aerosol, di¤erleri oral olarak kullan›l›r. Komplikasyonsuz grip olgular›nda tedavi süresi 5 gündür. Pnömoni durumunda bu süre birkaç haftaya
kadar uzayabilir (37).
Oseltamivir: En yayg›n kullan›lan antiviral ajand›r.
Önerilen dozlar:
15 kg
: 30 mg günde iki kez
15 kg- 23 kg
: 45 mg günde iki kez
23 kg-40 kg
: 60 mg günde iki kez
>40 kg
: 75 mg günde iki kez
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Oseltamivir’le ilgili olarak ﬂunlar söylenebilir:
-Peroral kullan›m› en büyük avantaj
-Erken kullan›m› çok önemli
-‹ki kat doz (h›zl› ilerleyen vakalarda?)
-Yan etkileri kullan›m› zorlaﬂt›r›yor. Oseltamivir’in bulant›, kusma, diyare, bronﬂit, kar›n a¤r›s›, sersemlik, baﬂ a¤r›s›, baﬂ dönmesi gibi yan etkileri vard›r.
-Oral alamayanlarda problem
-Oral alamayanlarda intravenöz formu ile ilgili
çal›ﬂmalar mevcuttur.

Yard›mc› Tedavi Yöntemleri:
Kortikosteroid:
Kortikosteroid immunomodülatör ajan olarak hemofagositoz ve viral pnömonilerde kullan›lm›ﬂt›r (38).
Kullan›ld›¤› pnömoniler:
SARS
Human influenza A
Suçiçe¤i pnömonisi
Adenovirüs pnömonisi
Hantavirus pulmoner sendromu
Respiratuar sinsitiyal Virus pnömonisi
K›zam›k pnömonisi
Ebstein Barr virus pnömonisi
Avian ‹nfluenza’da rutin olarak birçok merkezce kullan›lm›ﬂ. Dozu: standart 2 mg/kg prednizolon (veya eﬂde¤er
dozda) deksametazon. Kuﬂ gribi salg›n›nda merkezimizde
standart veya yüksek dozda kullan›lm›ﬂt›r. Birçok merkezde kullan›lmakla birlikte genel klinik yarar› ve ARDS’deki
mortalite oran›na faydas› bilinmemektedir. Viral yükün
azalt›lmas›ndan sonra sistemik enflematuar yan›t›n bask›lanmas› amac›yla ve sitokin f›rt›nas› ve hemofagositozisin
önlenmesi için yararl› oldu¤u düﬂünülebilir. Konakç›n›n
üretti¤i IFN ve TNF viral replikasyonu bask›lar bu etki immunomodülatör ajanlarla olumsuz ﬂekilde bask›lanabilir.
Bu nedenle sitokin profili ve viral yük birlikte de¤erlendirilmelidir.
Anti bakteriyel Tedavi:
Patolojik örneklerde sekonder bakteriyel enfeksiyona ait
bulgular yoktur. Kuﬂ gripli olgular› tedavi eden hemen tüm
merkez antibiyotik kullanm›ﬂt›r. Daha çok geniﬂ spektrumlu AB’ler: vankomisin, karbepenam, aminoglikozit’ler kullan›lmaktad›r. Ancak klinik yarar› bilinmemektedir.
‹mmunglobulin (IVIG): Hemofagositozis’de kullan›lmaktad›r (38). 2006 salg›n›nda Van’da tedavi edilen hastalarda
0,5 g/kg IVIG verildi.; dört hastada 1 gün. Bir hastada 4
gün kullan›ld›. Beﬂ gün verilen hastaya beraberinde 2 mg/kg
metil prednizolon verildi. Baﬂlang›çta h›zl› ilerlemesine ra¤men klinik bulgular› ve akci¤er tutulumu geriledi.
Interferon (IFN)
IFN: virüsün hücreye giriﬂini ve viral protein ve nükleik

asit sentezini engeller, do¤al öldürücü hücreleri indükler,
di¤er immun sistem hücreleri ve antikor sentezini art›r›r.
Solunum yolu virüslerine karﬂ› do¤al ba¤›ﬂ›kl›kta ilk basamak nazal tip 1 IFN üretilmesidir. Virüsün IFN’yi bask›lay›c› etkisi eksojen IFN’yi etkilemiyor (in vitro). Bu teorik
bilgiler kullan›m›n› düﬂündürse de kuﬂ gribi tedavi eden
merkezlerde kullan›lmam›ﬂt›r. Fare modellerinde düﬂük
doz oral IFN kullan›lmas› insan influenza virüsüne karﬂ›
tedavi ve proflakside etkili bulunmuﬂtur (39).
Pasif ‹mmunoterapi: Konvalesen Plazma daha önce kuﬂ gribi geçirmiﬂ ve halen sa¤l›kl› bireylerden elde edilen konvalesen plazma birçok viral hastal›kta kullan›lm›ﬂt›r. Çin’de bir
hastada kullan›lm›ﬂ ve baﬂar›l› sonuç al›nm›ﬂt›r (40).
Preklinik Çal›ﬂmalar: At hiperimmunglobulini F(ab)2 antiavian influenza antikoru
avian influenza suﬂlar›na (özellikle su kuﬂlar›ndan izole
edilenlerine) karﬂ› nötralize edici etkileri bulunmuﬂ (41,
42). T hücre iliﬂkili immunite için transfer faktör yeni influenza virüs enfeksiyonlar›n›n korunma ve tedavisinde
aday ilaçlardan olabilir (43).
Mekanik Ventilasyon
Klini¤i a¤›r birçok hastada uygulanm›ﬂt›r. Van’da izledi¤imiz 4 hastada uygulanm›ﬂt›. ‹yi kontrol edilmesine ra¤men
hastalar›n hepsi kaybedildi.

Di¤er Tedaviler
Klini¤imizde 2006 salg›n›nda izledi¤imiz hastalarda hipotansiyon için dopamin, norepinefrin kullan›ld›. Hastalar›n
hipotansiyonlar› düzeldi. Neutropeni için koloni stimüle
edici ajan (G-CSF) ‹ki hastada kullan›ld›. Çok h›zl› cevap
al›nd› (lökopeni ve lenfopeni düzeldi), ilaç iki günde sonland›r›ld›. Ancak hastalardan biri kaybedildi. Dissemine intravasküler koagülopati (ISTH kriterlerine göre) üç hastada
geliﬂti. Düﬂük doz (75 Ü/kg/gün) LMWH uyguland›. Klinik
faydas› gözlenmedi ancak hastalarda belirgin kanama gözlenmedi. Ayr›ca anti-ödem preparatlar, analjezik-antipiretik olgular›n özelli¤ine göre kullan›lmaktad›r (29, 30).
Klinik seyir: Kuﬂ gribinde mortalite oran› Dünya Sa¤l›k
Örgütü verilerine göre %60’t›r. (29.1.2007’de: 270 olguda 164 ölüm). Van’da izledi¤imiz vakalarda bu oran %50
idi. Türkiye vakalar›n› de¤erlendirsek oran %30 civar›ndad›r (12 olguda 4 ölüm). Ölüm sebebi bizim olgular›m›zda
da oldu¤u gibi pulmoner yetmezliktir (44).
Korunma yöntemleri: Türkiye 2006 salg›n› ile bu konuda
ciddi bir s›nav vermiﬂ ve bu s›nav› baﬂar› ile sonuçland›rm›ﬂt›r. Korunmada en önemli ö¤e kuﬂlar - kümes hayvanlar› - insan bulaﬂ›ndaki zinciri k›rmakt›r. Bu nedenle hastal›kl› kümes hayvanlar›n›n itlaf› en önemli konudur. Ülkemizde 2006 salg›n› halk sa¤l›¤› konusunda önemli bir bilincin yerleﬂmesine sebep olmuﬂtur. ﬁöyle ki, özellikle Do-
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¤u Anadolu yöresinde olmak üzere halk›m›z daha önce kümes hayvanlar›n›n hastal›klar› insanlara geçmez düﬂüncesiyle hasta olan kümes hayvanlar› ile yak›n temastan kaç›nmamaktayd› ve bunlar› kesip yemekteydi. Bu ve benzeri düﬂünce de¤iﬂiklikleri kuﬂ gribine karﬂ› toplumsal duyarl›l›¤›m›z› geliﬂtirmiﬂtir.
Hastal›kl› insan veya kümes hayvanlar› ile temasta bulunanlar veya risk taﬂ›yanlar için de antiviral tedavi önerilmektedir. Genel olarak proflaksi dozu, günde iki kez al›nan
tedavi dozunun bir kez al›nmas› ﬂeklindedir. Bu süre 7-10
gün kadard›r. Hastal›kl› hayvan veya insanlardan korunma
da genel hijyen ve korunma yöntemleri en s›k› ﬂekilde uygulanmal›d›r.
Pandemik grip senaryosu: Herhangi bir hastal›k etkeninin
pandemi yapmas› için genel olarak üç özellik aran›r;
a) Ajan›n insan için antijenik olarak yeni suﬂ olmas› ve immunite geliﬂmiﬂ olmamas›,
b) ‹nsana bulaﬂmas› ile ﬂiddetli hastal›k oluﬂturmas›,
c) ‹nsanlar aras›nda kolay yay›lmas›.
Bu üç ö¤eden ilk ikisi Avian influenza için geçerli, ancak ﬂu
an için sevindirici olan 3.ö¤enin olmamas›d›r. Türkiye salg›n›ndaki virüsün moleküler genetik incelemelerinde söz
konusu virüsün mutasyon sonucu, hayvandan insana ve insandan insana daha kolay bulaﬂ›yor olabilece¤i endiﬂeleri
ortaya ç›kt›, ancak bunun klinik yans›malar› olmad›. Gelecekte pandemi aç›s›ndan korkulan ﬂudur: Ayn› konakç›da
karﬂ›laﬂan de¤iﬂik influenza suﬂlar› birbirinden genetik materyal al›ﬂveriﬂinde bulunabilir ve örne¤in insanlar için oldukça patojenik olan avian influenza virüsü insanlara daha
kolay bulaﬂabilir bir özellik kazanabilir (1957 Asya ve
1998 Hong-Kong pandemilerinde oldu¤u gibi). Ayr›ca avian influenza virüsü do¤rudan insana bulaﬂ›r hale gelebilir
(1918 ‹spanyol pandemisindeki gibi). 1918 pandemisini inceleyen bir raporda, nüfus yo¤unlu¤u, ulaﬂ›m ve bulaﬂmadaki kolayl›klar göz önüne al›nd›¤›nda ayn› özellikteki bir
virüse ba¤l› salg›n bugün olursa yaklaﬂ›k 52-81 (Ort. 62)
milyon insan›n ölümüne yol açaca¤› iddia edilmiﬂtir. Yine
Amerika’dan Congressional Budget Office (CBO) olas› bir
pandemide sadece Amerika’da 90 milyon hasta, 2 milyon
ölüm ve ekonomik olarak da 675 milyar dolar kay›p tahmin
etmektedir (45-47). Dünya Sa¤l›k Örgütü olas› influenza
pandemisi için önlemler belirlemiﬂtir. Olas› global pandemi
riskini “pandemik alarm periyodunda” faz 3’te olarak kabul etmektedir.
Böyle bir pandemi senaryosu için en önemli iki önlem aﬂ›
geliﬂtirilmesi ve yeterli ilaç stokunun haz›rlanmas›d›r. ‹laç
stoku ile ilgili olarak Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n ciddi çal›ﬂmalar›n›n devam etti¤ini bilmekteyiz. H5 pandemi aﬂ›s› ilgili aﬂ›
firmalar›nca üretilmiﬂ ve pandemi için haz›r olundu¤u bildirilmektedir. Ancak aﬂ› ile ilgili baz› problemler bulunmaktad›r.. Dünyada aﬂ› üretim kapasitesinin pandemi tehli-
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kesinde ihtiyac› karﬂ›layacak kapasitesi s›n›rl›d›r. Ayr›ca
H5N1 alt tiplerine karﬂ› oluﬂturulan bir aﬂ›n›n di¤er bir alt
tipe karﬂ› çapraz koruma sa¤layamayaca¤› endiﬂesi vard›r.
Bu gibi olumsuzluklar pandemi riski için yetersiz ve etkisiz
olunabilece¤i endiﬂesini beraberinde taﬂ›maktad›r (48, 49).
Sonuç olarak: Kuﬂ gribi do¤al kayna¤› olan kanatl› hayvanlar yoluyla insanl›k için önemli bir sa¤l›k problemi olmaya devam edecektir. Hastal›¤›n seyri insan influenza klini¤inden çok daha a¤›r oldu¤u gibi, tan›s› dahi moleküler
DNA yöntemleri gibi pahal› yöntemlere dayanmaktad›r. Bu
durum dünyan›n her yerinde kolayl›kla kullan›lmas›n› engellemektedir. Tedavide kullan›lan antiviral ilaçlar›n etkinli¤inin k›s›tl› olmas› yan›nda, ilaç direnci bu tür ilaçlar için
her zaman söz konusu olabilir. Hastal›ktan korunmada kuﬂ
- kümes hayvan› - insan bulaﬂma zincirini k›rmak bugün
için en önemli önlem olarak görülmektedir.
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