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Kanatlıların insan
sağlığı üzerindeki
olumsuz etkileri en
aza indirgenebilir veya
ortadan kaldırılabilir.

Zoonoz Kanatlı Hastalıkları
Kanatlılar, en ilginç ve en renkli hayvan gruplarından biri olmakla beraber
insanlar için tehlikeli bir zoonotik faktör kaynağı olabilmektedirler. Bu makalede,
kanatlılarla temasın insan sağlığı üzerinde yarattığı tehditler açıklanmaktadır.

Yazar: WojcIech Kozdruń, Hanna Czekaj, Natalıa Styś, Viral Kanatlı Hastalıkları Bölümü, Ulusal Veterinerlik Araştırma Enstitüsü,
24-100 Pulawy, Polonya wkozdrun@piwet.pulawy.pl Alma tarihi: 22 Aralık 2014 Kabul tarihi: 17 Haziran 2015

Özet
Kanatlılar, en ilginç ve en renkli hayvan
gruplarından biri olmakla beraber insanlar
için tehlikeli bir zoonotik faktör kaynağı
olabilmektedirler. Bu makalede, kanatlılarla
temasın insan sağlığı üzerinde yarattığı
tehditler açıklanmaktadır. Bu tehditlere
en açık olan kanatlılarla ilişkili meslek
grupları veterinerler, kümes hayvanı çiftliği
sahipleri, süs kuşu yetiştiricileri, hayvanat bahçesi personeli ve kümes hayvanı
kesimhanesinde çalışanlardır. Ornitoz en
tehlikeli bakteriyel zoonoz kanatlı hastalı-
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ğıdır. Diğer tehlikeli bakteriyel faktörlerin
yanı sıra Salmonella ve Kampilobakter,
gastrointestinal hastalıklara yol açmaktadır.
Kanatlı influenzası, viral hastalıklar içerisinde en tehlikeli olanıdır. Bununla birlikte
kanatlı influenzasının bir insan hastalığı
değil de bir kanatlı hastalığı olduğu dikkate
alınmalıdır. En son ortaya çıkan tehdit ise
Batı Nil virüsü enfeksiyonudur. Kanatlılara
ve insanlara yönelik serolojik muayenelerin
sonuçları, virüsün ekosistemimizde var
olduğunu göstermektedir. Güvercin kenesi
ve Dermanyssus gallinae (kanatlı kırmızı

akarı) ile ilişkili alerjik alveolit de sözü
edilmeye değerdir. Her halükârda, insanların kanatlılarla veya kanatlı dışkısı ve kanatlı
sekresyonlarıyla temas etme durumlarında
özel tedbirler alınması gerekmektedir.
Böylece kanatlıların insan sağlığı üzerindeki
olumsuz etkileri en aza indirgenebilir veya
ortadan kaldırılabilir.
Giriş
Kanatlılar, en ilginç ve en renkli hayvan
gruplarından biridir. Uluslararası Kanatlıları Koruma Konseyi'ne (Bird Life Internatio-

nal) göre tüm dünyada
yaklaşık 9000 kanatlı
türü bulunmaktadır.
Yaklaşık olarak 1030
tür yok olma tehdidi
altındadır. Bu sayı, toplam nüfusun %11'i
kadarıdır. Bunun sebebi, diğer hayvan türlerindeki gibi doğanın, beslenme ve üreme
alanlarının yok olmasıdır. Ekosistemimizde
yaşayan kanatlılar, ekosistemi oluşturan
önemli unsurlardan biri olmakla beraber
insan sağlığı için de tehlikeli bir zoonotik
ajan kaynağıdırlar. Bu makalede, kanatlılarla temasın insan sağlığı üzerinde yarattığı
tehditler açıklanmaktadır.
Zoonoz hastalıklar, doğrudan (hayvan
organizmasıyla temas yoluyla) veya dolaylı olarak (dışkı ya da sekresyonla temas
yoluyla) hayvanlardan insanlara bulaşan
enfeksiyöz veya parazitik hastalıklardır.
Zoonoz hastalıklar beş yolla bulaşmaktadır:
doğrudan: patojen doğrudan veya dolaylı
temas yoluyla bulaşmaktadır ve yaşam
döngüsünden geçmemektedir; metazoonoz: biyolojik ve mekanik vektörler yoluyla;
saprozoonoz: sindirim sistemi yoluyla
yayılmaktadır; siklozoonoz: omurgalılar ara
konaktır ve zenozoonoz: enfekte hayvanlardan alınan organların transplantasyonuyla.
Zoonoz hastalık, maruz kalma süresi,
patojenin virülansı, enfeksiyon ve bulaşma
yolu, vektörler, vs. gibi bir dizi etkene bağlı
olarak ortaya çıkmaktadır. Kanatlılarla
temas sonucu ortaya çıkan insan sağlığı
sorunları, bakteriyel, viral, fungal ve alerjik
ajanlarla ilişkilidir (Tablo 1).
Bu tehditlere en açık olan kanatlılarla
ilişkili meslek grupları, kümes hayvanı çiftliklerindeki veterinerler, çiftlik sahipleri ve
süs kuşu yetiştiricileridir. Hayvanat bahçelerinde ve egzotik kuş bulunduran mağazalarda çalışanlar da bu hastalıklara maruz
kalabilmektedir. Kuşların sergilendiği fuar
ve sergilerde görevli olan personel, kanatlı
hayvan eti işleme endüstrisinde çalışanlar
ve kümes hayvanlarıyla ilişkisi olmayıp, tüketim amaçlı hazırlanmış kümes hayvanları
ve serbest yaşayan kuşlarla rastgele temas
eden insanlar da bunlara ilavedir.
Bakteriyel Hastalıklar
En önemli ve en ciddi bakteriyel hastalıklardan biri ornitozdur ya da papağan
hastalığıdır (psitakoz). Hastalığın etiyolojik
ajanı, papağangillerde yaygın olarak görülen

Tablo 1. Kanatlılarla ilişkili seçilmiş
zoonotik ajanlar
Neden olan
ajanlar

Hastalık

Ornitozis
Salmonellozis
Kampilobakteriyozis
Bakteriler

Yersiniosis
Colibacteriosis
Erizipeloid
Listeriyozis
Kanatlı İnfluenza

Virüsler

Batı Nil Virüsü
Enfeksiyonu
Newcastle Hastalığı

Mantar

Histoplazmozis
Kriptokokozis
Güvercin Kenesi

Eklembacaklılar

Alerjen kanatlı
proteini

Dermanyssus
gallinae (Kanatlı
Kırmızı Akarı)
Alveolitis

bir organizma olan Chlamydia psittaci’dir.
Ancak evcil kümes hayvanlarında ve yabani
kanatlılarda da enfeksiyonlar görülmektedir.
Kanatlı dışkısı ve solunum yolu sekresyonu, temel enfeksiyon kaynağıdır. Şu ana kadar Chlamydia psittaci’nin yumurta yoluyla
dikey olarak bulaşması rapor edilmemiştir.
Enfeksiyona en duyarlı olanlar hindiler,
ördekler ve güvercinlerdir. Ancak, insanlar
için en mühim enfeksiyon kaynağı papağanlar ve güvercinlerdir.
Solunum yoluyla kanatlıların vücuduna
giren mikroorganizma, akciğerler, perikard
ve hava keseciklerine yayılıp üredikten
sonra kan yoluyla karaciğer, dalak ve

böbreklere yayılmaktadır. İnsanlar için en
büyük tehlike olan kanatlılarda hastalık
hafif, ciddi ya da asemptomatik formlarda
görülebilir. Solunum yolu semptomları
arasında burun deliklerinde pürülan akıntı
yer almaktadır. Ayrıca, sıklıkla kanlı olmak
üzere diyare de görülmektedir. Sonucunda
ise kanatlılar hızla kilo kaybetmektedir.
Gözle görülür semptomlari ataksi formda
da ortaya çıkabilmektedir.
İnsan enfeksiyonu çoğunlukla solunum
yoluyla meydana gelmektedir. Daha sonra
mikroorganizma kan yoluyla retiküloendotelyal sisteme yayılmaktadır. Hastalığın
kuluçka dönemi 5 ila 14 gün arasındadır.
Chlamydia psittaci, akciğerleri, kalbi,
karaciğeri ve bazen merkezi sinir sistemini
hedef almaktadır. Hastalık iki evrelidir.
Birinci evrede ateş, üşüme, yorgunluk,
adale ağrısı, sancı gibi spesifik olmayan
semptomlarla beraber merkezi sinir sistemi semptomları da görülmektedir. İkinci
evrede ise kuru öksürük ve göğüs ağrısı gibi
solunum yolu semptomları etkili olmaktadır. Çok ağır vakalarda, akut solunum yetmezliği, sepsis ve hatta septik şok görülebilmektedir. Vakaların yaklaşık olarak %1’i
ölümle sonuçlanmaktadır. Çalışmamızda,
Polonya’nın yedi ayrı şehrindeki ve üreme
çağındaki 5 ile 22 haftalık kaz sürülerinin
%7.3’ünde Chlamydia psittaci’ye karşı spesifik antikorların bulunduğunun kanıtlandığı dikkate alınmalıdır.
Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri tarafından ABD’de gerçekleştirilen
bir çalışma, 2005-2009 yılları arasında
insanlarda 66 Chlamydia psittaci vakası
saptamıştır. Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü Ulusal Hijyen Enstitüsü (National Institute
of Public Health - National Institute of
Hygiene (NIPH-NIH) tarafından sunulan
rapora göre, 2013 yılında Polonya’nın Lodz
bölgesinde iki ornitoz vakası, Silezya’da ise
bir ornitoz vakası görülmüştür.
Bu hastalığın önlenmesinde, kanatlıların
barındıkları yerlerin ve kafeslerinin dezenfekte edilmesi ve ithal edilme durumunda,
bir ila bir buçuk ay arasında bir süre boyunca karantinaya alınmaları gibi tedbirlerin
yanı sıra kanatlılarla temas eden kişilerin
uygun kişisel koruyucu ekipmanları kullanmaları son derece önemlidir.
Bir başka tehlikeli hastalık ise 1899 yılından bu yana kümes hayvanlarında rapor
edilen ve kanatlı konağına sahip olduğu
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insanların
kanatlılarla, dışkıları
ve sekresyonlarıyla
temas etmeleri
durumlarında özel
tedbirler alınması
gerekmektedir.
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bilinen salmonellozdur. Hastalığın subklinik formu, damızlık kümes hayvanları, av
kuşları ve serbest yaşayan yabani kuşlarda
tanımlanmıştır. Salmonella serotipleri,
hastalığın etiyolojik ajanlarıdır. Kümes hayvanları için patojenik olanları iki kategoriye
ayrılmaktadır: birincisi, kümes hayvanlarına
özgü serotiplerdir (S. pullorum ve S. gallinarum). Bu serotipler, genellikle insanlar ve
diğer hayvanlar için patojenik değilken, kanatlılarda yüksek oranda morbiditeye ve taşıyıcılığa neden olmaktadır. İkinci kategori
ise kanatlılar için spesifik olmayan, insanlar
için patojenik olan serotipleri kapsamaktadır. Bu kategorideki en önemli serotip,
S. enteritidis’tir. Bu kategorideki serotipler
genellikle insanlarda kitlesel enfeksiyonlara
ve zehirlenmelere yol açmaktadır.
Salmonellozis, her yaştaki her kanatlı
türünde görülmektedir. Enfeksiyon, dikey
bulaşma yoluyla ya da hasta kanatlıların sağlıklı kanatlılara bulaştırmaları durumunda
dolaylı temas yoluyla ortaya çıkabilmektedir.
Enfekte kanatlılar, sindirim sisteminin
kolonizasyonu sonrasında taşıyıcı duruma
gelerek, mikroorganizmaları çevreye yaymaktadır. S. enteritidis serotipleri, en sıklıkla
tavuklardan ve insanlardan izole edilirken,
S. typhimurium, su kuşlarında (ördekler ve
kazlar) ve güvercinlerde tespit edilmektedir.
Öncelikli olarak uzun süreli ve çoğu za-

man asemptomatik olan taşıyıcılık sebebiyle, kanatlılarda Salmonella enfeksiyonunun
önlenmesi oldukça zordur. Günlerce ya da
haftalarca ve hatta bazı serotiplerde ömür
boyu sürebileceğine inanılmaktadır.
Salmonellozisin insanlara bulaşmasındaki en önemli rolü, çoğunlukla kümes
hayvanı eti ve yumurtaları olmak üzere
besin oynamaktadır. 8 ila 48 hafta arasında değişen kuluçka dönemi sonunda
enfeksiyon, ağırlıklı olarak gastroenterokolit formunda ilerlerken, artan vücut ısısı,
üşüme ve adale ağrısı gibi semptomlar
eşlik etmektedir. Bakterinin virülansına
bağlı olarak enterotoksine de neden olabilmektedir. Klinik semptomlar arasında
en sıklıkla bulantı, kusma ve kötü kokulu
sulu ishal gözlemlenmektedir. Ayrıca baş
ağrısı, üşüme ile kardiyovasküler sistemde ve idrar yolunda semptomlar ortaya
çıkmaktadır. En tehlikelisi, salmonellozun,
serebrospinal menenjit, miyelit veya endokarditeye yol açabilen metastatik enfeksiyonlarla komplikasyonudur.
NIPH-NIH’nin raporuna ve Chief Sanitary Inspectorate’e (Baş Sağlık Denetleme
Kurulu) göre 2010 yılında Polonya’da
Salmonella’nın yol açtığı ve 6656’sının
(%69.7) hastanede yatarak tedavi gerektirdiği 9549 gıda zehirlenmesi vakası kaydedilmiştir. 2011 yılında yaklaşık olarak 900
daha az olan 8652 vaka kaydedilmiştir. Bu
vakaların 6006’sı (%69.4) hastanede yatarak tedavi edilmiştir.
İstatistikler, 2011 yılındaki vakaların
büyük bir bölümünün Haziran ve Ekim
ayları arasında kaydedilmiş olduğunu göstermektedir. Haziran ayında 1053 (%12.17),
Temmuz ayında 1285 (%14.85), Ağustos
ayında 1452 (%16.78), Eylül ayında1104
(%12.76), ve Ekim ayında 1044 (%12.06
). Toplam 8652 vakadan 5153’ü (%59.55)
şehirlerde, 3499’u (%40.45) ise kırsal alanlarda rapor edilmiştir.
NIPH-NIH raporu, 2012 yılında
Polonya’da 5706’sının (%69.0) hastanede
yatarak tedavi gerektirdiği 8267 vaka da
kaydetmiştir. 2013 yılında 7407 vaka rapor
edilmiş ve bu vakaların 5334’ü (%72.0) hastanede yatarak tedavi edilmiştir. 1150 (%15.5)
vaka sayısı ile en fazla vaka Ağustos ayında ve
1064 (%14.4) vaka sayısı ile Eylül ayında rapor
edilmiştir. 2014 yılında vaka sayısı 8206’ya
çıkmıştır ve bu vakaların 5677’si (%69.2)
hastanede yatarak tedavi edilmiştir.

2014 yılının başında Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu (European Food Safety
Authority-EFSA), 2012 yılında meydana
gelen zoonotik hastalıklarla ilgili bir rapor
yayınlanmıştır. Raporda, 2006 yılından
itibaren insanlarda görülen Salmonella
enfeksiyonlarındaki vaka sayısında düşüş
olduğu gösterilmiştir. 2012 yılında, EFSA’ya
bilgi sağlayan 30 ülke, insanlarda 93.684 Salmonella enfeksiyonu vakası kaydetmiştir.
Bu vakaların 91.034’ü 27 AB ülkesinde görülmüştür. Ortalama insidans oranı 100.000
insanda 22.2 idi. 2011’e kıyasla %4.7’lik
düşüş olmuştur. Altmış bir ölüm kaydedilmiş ve vakaların %45.1’inde hastaların hastanede yatarak tedavi edilmesi gerekmiştir.
EFSA istatistiklerine göre 2013 yılında Avrupa Birliği’nde 82.694 salmonelloz vakası
kaydedilmiş ve hastaneler bu şikayetle 7.841
kişiyi kabul etmiştir. Ayrıca 59 kişi ölmüştür.
Genel olarak, insanlarda hastalığın görülme
oranında 2012 yılına nazaran %7.9’luk bir
düşüş gözlemlenmiştir. 2013 yılında S.
enteritidis ve S. typhimurium ile enfeksiyon
oranı %1.3’ten %1.0’a düşmüştür.
Kanatlıların sebep olduğu bir başka
tehlikeli hastalık ise kampilobakteriyozistir.
Hastalığın etiyolojik ajanı, flagellum ile
karakteristik bir biçimde ilerleyen Gramnegatif bakteridir. Kümes hayvanlarında üç
tip bakteri görülmektedir: Campylobacter

jejuni, Campylobacter coli, ve Campylobacter lari. Bunlar arasında en sık izole
edileni C. jejuni’dir. Bu bakteriler, kanatlı
patolojisinde büyük önem arz etmemelerine rağmen, insanlarda ciddi gıda zehirlenmelerine yol açmaktadır. Bakteriler ayrıca
serbest yaşayan kanatlılar, güvercinler ve
yabani kuşlardan izole edilmektedir. Broyler sürülerinin %80’inin C. jejuni ile enfekte
olduğuna inanılmaktadır. Bu nedenle
biyogüvenlik önlemlerinin ideal seviyede
tutulması önemlidir. Bu, fare ve sıçanları
çiftlikten uzaklaştırma, bina ve ekipmanın
dikkatle dezenfekte edilmesi gibi yollara
sağlanabilmektedir.
Kanatlılarda olduğu gibi, insanlardan
izole edilen suşların %90’ı C. jejuni’dir.
Ilıman iklimde yaşayan insanlar için kampilobakteriyozis, bakteriyel ortam gerekliliklerine bağlı olan mevsimsel (ilkbahar-yaz)
bir hastalık olabilir. İnsan enfeksiyonları,
uygun ısıl işleme tabi tutulmamış kümes
hayvanı etinin tüketilmesi sonucunda
ortaya çıkmaktadır. Enfeksiyon kaynağının
kanatlılar olduğu vakalarda oral yol önemli
bir rol oynamaktadır.
Hastalık, insanlarda karın ve bağırsak
inflamasyonu şeklinde gelişmektedir.
Genellikle 3-6 gün sonra semptomlar
ortadan kalkmaktadır, ancak sürenin
uzaması durumunda antibiyotik kullanıl-

ması gerekmektedir. Genel semptomlar
çoğunlukla diyare, artan vücut ısısı, sancı,
karaciğer ve dalakta büyüme, endokardit,
artrit ve menenjit şeklinde ortaya çıkmaktadır. NIPH-NIH’deki kampilobakteriyozis
ile ilgili veriler, Polonya’da 2010 yılında 375
vaka teşhis edildiğini ve bunların 156’sının
(%41.6) hastanede yatarak tedavi edildiğini göstermektedir. 2011 yılında vaka
sayısı 354’e düşmüştür, ancak bu vakaların
204’ü hastanede yatarak tedavi edilmiştir.
Enstitüye göre 2012 yılında 431 vaka teşhis
edilmiş ve bunların 247’si (%57.3) hastanede tedavi edilmiştir. 2013 yılında 552 vaka
kaydedilmiş ve 394’ü (%71.4) hastanede
tedavi edilmiştir. 2014 yılında ise 654 vaka
kaydedilmiş ve 487’si (%74.5) hastanede
tedavi edilmiştir
EFSA 2012 yılında kampilobakteriyozisin
insanlarda yaygın olarak görülen bir hastalık
olduğunu ve ısıya dayanıklı Kampilobakter suşlarının temel kaynağının genellikle
kümes hayvanı eti olduğunu rapor etmiştir.
Söz konusu yılda Kampilobakter suşları
ile kontamine olmuş toplam 1810 (%23.6)
pozitif kümes hayvanı eti numunesi saptanmıştır (28). 2012 yılında insanlarda 215
Kampilobakter enfeksiyonu vakası kaydedilmiştir. Ortalama insidans oranı 100.000
insanda 55.49 idi.
20’si Birleşik Krallık’ta olmak üzere
31 ölüm vakası meydana gelmiştir. 2013
yılında Avrupa Birliği ülkelerinde 214.779
vaka kaydedilmiştir. Bu vakaların 11.922’si
hastanede yatarak tedavi edilmiş iken,
56 ölüm vakası bildirilmiştir. Enfeksiyon
kaynağında olduğu gibi broyler tavuklarda
da görülen enfeksiyonların büyük bir kısmı
İskandinav ülkelerinde kaydedilmiştir.
Avrupa Birliği ülkelerinde enfeksiyon,
kümes hayvanı sürülerinin %15.1’inde ve
genel olarak, test edilen tüm hayvanların
%30.4’ünde tespit edilmiştir.
Bir başka hastalık ise colibacteriosistir.
Hastalığın etioylojik ajanı, sindirim sisteminin fizyolojik florasının bir parçası olan
Escheria coli’dir. Bu bakteriler, kanatlılarda
daha ziyade kafa karıştırıcı bir faktör olsa
da, bazı suşlar, yolk keselerinin inflamasyonu, coligranulomatosis, peritonit ve
koliseptisemiye yol
açmaktadır. Bakteriler
2012 yılında, EFSA’ya
bilgi sağlayan 30 ülke,
dışkı yoluyla atılmakinsanlarda 93.684
tadır ve bu nedenle
Salmonella vakası
kümes hayvanı
kaydetmiştir.
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uzun süreli ve çoğu
zaman asemptomatik
olan taşıyıcılık
sebebiyle, kanatlılarda
Salmonella
enfeksiyonunun
önlenmesi zordur.
çiftliklerine yakın çevrede bulunabilen
serbest yaşayan yabani kuşlar ve insanlar yoluyla bulaşabilmektedir. Olumsuz
koşullarda bakteriler aniden yayılmakta
ve fırsatçı enfeksiyonlar belirmektedir.
Söz konusu koşullar arasında bağışıklık
yetmezliği, yetersiz hijyen koşulları, stres
ve viral enfeksiyonlar yer almaktadır.
Colibacteriosis insanlarda sepsis, idrar
yolu ve üreme sistemi enfeksiyonu, diyare
ve meme bezlerinde inflamasyon şeklinde ortaya çıkabilmektedir. 2010 yılında
Polonya’da 794 E. coli enfeksiyonu kaydedilmiştir ve bu vakaların 610’u (%76.8)
hastanede tedavi edilmiştir. Sonraki yıl vaka
sayısı 650 idi ve bu vakaların 503’ü (%77.4)
hastanede tedavi edilmiştir.
Yersiniosis, diğer adıyla paratüberküloz,
çoğu zaman gözden kaçırılan bir bakteriyel zoonoz hastalıktır. Hastalığa yol açan,
Yersinia familyasına ait Y. enterocolitica ve
Y. pseudotuberculosis bakterileridir.
Y. enterocolitica, çiftlikte yaşayan ve
yabani kuşlardan (martı, deniz kırlangıcı,
ördek ve sığırcık) izole edilmiştir. Bu bakteriler güvercin ve papağanlardan da izole
edilmiştir. Enfeksiyon kaynağı, kirli su ve
besindir. Yetersiz hijyen ya da ciltteki yara
sonucunda hayvandan
veya insandan bulaşan
2012 yılında
insanlarda 215
enfeksiyon da rapor
Kampilobakter
edilmiştir. Hastalık
enfeksiyonu vakası
insanlarda genellikle
kaydedilmiştir.
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gıda zehirlenmesi, enterit, mezenterik ve
intestinal lenf düğümlerinin inflamasyonu
ve benzeri formlarda ortaya çıkmaktadır.
Bakteriler aynı zamanda faranjit, pnömani,
menenjit ve idrar yolu enfeksiyonlarına da
neden olabilmektedir.
Tekrar Polonya’ya dönersek, 2010 yılında
enterik enfeksiyon şeklinde ortaya çıkan
206 vaka kaydedilmişken, 2011 yılında vaka
sayısı 238 idi.
NIPH-NIH rakamlarına göre Polonya’da
2012 yılında 201 vaka, 2013 yılında 199 vaka ve
2014 yılında 216 vaka tespit edilmiştir Her yıl
vakaların neredeyse yarısı hastanede tedavi
edilmiştir. EFSA’ya göre 2013 yılında Avrupa
Birliği ülkelerinde 6471 vaka kaydedilmiştir.
Bu vakaların 481’i hastanede tedavi edilmiştir
ve 2 ölüm vakası bildirilmiştir.
L. monocytogenes’in yol açtığı listeriyoz
önemli bir hastalıktır. Genellikle genç kanatlılarda, ağırlıklı olarak broylerlerde ortaya çıkmaktadır. Halsizlik, diyare ve merkezi
sinir sistemi üzerindeki etkileri, hastalığın
temel klinik semptomlarıdır. Sinir sisteminde bozukluk semptomları, kaz yavrularında
da görülmektedir. İnsanlarda listeriyoz
çeşitli şekillerde ortaya çıkabilmektedir: fetal ve neonatal sepsis, merkezi sinir sistemi
enfeksiyonları ve benzer şekilde sindirim
yolu enfeksiyonları.
Polonya’da 2012 yılında 49 vaka, 2013
yılında 54 vaka ve 2014 yılında 81 vaka tespit
edilmiştir. Bu vakaların neredeyse tama-

mının hastanede tedavi edilmesi gerekmiş
ve 8 ölüm vakası gerçekleşmiştir. EFSA’ya
göre 2013 yılında Avrupa Birliği ülkelerinde
1763 listeriyoz vakası tespit edilmiştir ve 191
ölüm vakası kaydedilmiştir. Genel olarak,
2013 yılında Avrupa Birliği ülkelerindeki
listeriyoz vakalarında 2012 yılına kıyasla bir
artış (%8.6) olmuştur.
Bu makalede ele alınan son bakteriyel
zoonotik hastalık erizipeloiddir. Bu hastalığa
bir Gram pozitif mikroorganizma olan
Erysipelothrix rhusiopathiae yol açmaktadır.
Bakteri, eti kurutma, tütsüleme ve tuzlama
kadar çevresel faktörlere karşı da oldukça dirençlidir. Başlıca bakteri rezervuarı domuzlardır ve çoğu zaman kanatlılardan (kazlar,
ördekler ve hindiler) izole edilmektedir.
Kümes hayvanlarında enfeksiyon her yaşta
görülebilmektedir ve rapor edilen vakalar
genellikle yaşlı kanatlılarla ilgilidir. Enfekte
kanatlılar, enfeksiyon sonrasında haftalarca
taşıyıcılardır. Kanatlıların asemptomatik taşıyıcılar olduklarına ve bakteriyi dışkı yoluyla
çevreye yaydıklarına inanılmaktadır.
İnsanlar yara, sıyrık, cilt veya ağız ve soluma
yoluyla gibi farklı yollarla enfekte olmaktadırlar. Enfeksiyonu takiben insanlarda, pembeleşmiş cilt enfeksiyonu ya da sepsis şeklinde
klinik semptomlar görülebilmektedir. Bu
semptom çoğunlukla parmaklarda fokal
inflamasyon şeklinde olmaktadır. Septisemik
formu nadiren ve genellikle bağışıklık bozukluğu olan insanlarda ortaya çıkmaktadır. 

